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 The main objectives of the research are as follows: 1) to study archaeological finds 

from the Western Asia by means of scientific analysis. Samples for analysis are done on the 

basis that the result will provide information on provenance and technique of the finds; 2) to 

study historical and archaeological evidences related to trade interaction between the Western 

Asia and the Southeast Asia particularly Thailand, prior to the 11th century CE. 

 These finding obtained. The ceramics from the Western Asia are alkaline in 

composition, used minerals and metal oxides as colouring agent. They are stoneware. The 

main composition of the normal glass vessels and painted glass wares are soda-lime; metal 

oxides were used as a substance to colour on glass vessels. High silver element is a key 

component of a Persian coin. The majority of samples suggested that these finds came 

originally from the Western Asia.  

 The above analysis result is consistent with the historical and archaeological data; 

i.e. the West Asian’s merchants came to Southeast Asia approximately the 7th century CE and 

transacted their business with indigenous people. The export commodities of the Western 

Asian region are ceramics and glasses. Meanwhile, they initially imported silk from China 

and afterwards Chinese ceramics and spices from Southeast Asia. The Western Asian’s 

merchants act as a middleman in trading spices. They brought spices from Southeast Asia to 

China and to the Western world. No evidence of the Western Asian commodities at the inner 

land of Thailand suggested that only the port communities involved the use of these 

commodities.     
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 ในชว่งหลายทศวรรษท่ีผา่นมา การขดุค้นทางโบราณคดีในหลายพืน้ท่ีของประเทศ

ไทย โดยเฉพาะในแถบภาคใต้และภาคกลางบางสว่นได้ขดุพบโบราณวตัถปุระเภทหนึง่ท่ีได้รับการ

สนันิษฐานเบือ้งต้นวา่เป็นสนิค้าท่ีมาจากเอเชียตะวนัตก โบราณวตัถปุระเภทนัน้คือ เศษภาชนะ

ดินเผาท่ีเคลอืบสฟ้ีา-เขียวหรือสเีทอคอยซ์ (Turquoise) ซึง่นกัโบราณคดีสว่นใหญ่ในประเทศไทย

กําหนดเรียกโบราณวตัถปุระเภทนีว้า่ “บาสราแวร์” (Basra ware) ตามช่ือสถานท่ีทีมี่ความเห็นวา่

นา่จะเป็นแหลง่ผลติของเคร่ืองถ้วยชนิดนี ้

 นอกจากเศษเคร่ืองถ้วยแบบบาสราแล้ว กลุม่โบราณวตัถปุระเภทอ่ืนๆท่ีสนันิษฐาน

วา่มีความเก่ียวข้องกบัเอเชียตะวนัตก เป็นต้นวา่ ชิน้สว่นแก้วใส แก้วลายเขียนส ีเหรียญเงินและ

เหรียญทองแดงท่ีมีอกัขระภาษาอาหรับ รวมไปถงึเหรียญเงินท่ีมีรูปแบบคล้ายคลงึกบัเหรียญเงิน

เปอร์เซียโบราณ ก็ถกูพบอยูต่ามแหลง่โบราณคดีท่ีเคยเป็นเมืองทา่โบราณท่ีสาํคญัด้วย

เช่นเดียวกนั ดงันัน้ ในอดีตท่ีผา่นมา จึงได้ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกนัวา่ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่

ในอดีตได้เกิดความสมัพนัธ์ทางการค้ากนัขึน้ระหวา่งเอเชียตะวนัตกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เพราะนอกจากในประเทศไทยแล้ว กลุม่โบราณวตัถลุกัษณะดงักลา่วโดยเฉพาะเศษชิน้สว่นแก้ว 

และเคร่ืองถ้วยยงัถกูพบอยูต่ามแหลง่โบราณคดีตา่งๆในประเทศเพ่ือนบ้านด้วย  

ทัง้นี ้ประวติัการค้นพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกบัเอเชียตะวนัตกในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้เร่ิมมาจากการสาํรวจของไอ.เอช.เอ็น. อีเวนส์ (I.H.N. Evans) ในช่วงระหวา่งปี 

ค.ศ. 1920 – 1930 (พ.ศ.2463-2473) ท่ีได้บนัทึกถึงเศษแก้วท่ีเขาพบจากแหลง่โบราณคดีกวัลา 

เซลนิซิง (Kuala Selinsing) ทางฝ่ังตะวนัตก ประเทศมาเลเซยี และเม่ือ อแลสแตร์ แลมบ์ (Alastair 

Lamb) ได้เข้าไปสาํรวจบริเวณปากแม่นํา้ตะกัว่ป่าทางฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทยในปีค.ศ.1961(

พ.ศ. 2504) ก็ได้เก็บเศษแก้วตา่งๆรวมถึงเศษภาชนะดินเผาเคลอืบฟ้า-เขียวมาด้วย แลมบ์ได้ทํา

การวเิคราะห์เศษแก้วและลกูปัดแก้วจากแหลง่โบราณคดีทางฝ่ังทะเลตะวนัตก (อนัดามนั) ของทัง้

สองประเทศคือท่ี ทุง่ตกึ (ตะกั่ วป่า) บูจงั (Bujang Valley) และกวัลา เซลนิซิง เพ่ือเปรียบเทียบกนั 
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2 

โดยทางวิธีทางวิทยาศาสตร์ และสรุปวา่ลกูปัดแก้วจากทัง้ 3 แหลง่นีมี้องค์ประกอบท่ีเป็นลกัษณะ

ผลติภณัฑ์ของเอเชียตะวนัตก0

1  

จนกระทัง่ ในปีค.ศ. 1988-1989 (พ.ศ. 2531-2532) โครงการโบราณคดีประเทศไทย 

กรมศิลปากรได้มาสาํรวจและขดุตรวจบริเวณแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึหรือ เกาะคอเขา อ.ตะกั่ วป่า  

จ.พงังา ทางฝ่ังตะวนัตกของคาบสมทุรภาคใต้ และแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 1

2 อ.ไชยา จ.สรุาษฎร์

ธานี ทางฝ่ังตะวนัออก ทําให้ได้พบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวนมากทัง้ท่ีมาจากโลก

ตะวนัตกและโลกตะวนัออก กลา่วคือ ลกูปัดหินและแก้วหลากหลายรูปแบบ เศษเคร่ืองถ้วยจีนซึง่

ประกอบไปด้วย เศษเคร่ืองถ้วยเนือ้ขาวแกร่งเคลอืบสมีะกอกจากเตาฉางชา (คริสต์ศตวรรษท่ี 6-7 

หรือพทุธศตวรรษท่ี 12-13) เคร่ืองถ้วยจากฉิงเหยาสมยัราชวงศ์ถงั – ห้าราชวงศ์ (คริสต์ศตวรรษท่ี 

6-10 หรือพทุธศตวรรษท่ี 12-16) และเคร่ืองถ้วยจากเอเชียตะวนัตก (คริสต์ศตวรรษท่ี 7-11 หรือ

พทุธศตวรรษท่ี 13-17) หรือ บาสราแวร์ 2

3  

ในขณะเดียวกนั การท่ีพบโบราณวตัถชิุน้หนึง่ คือ เคร่ืองถ้วยจีนแบบฉางชา แตเ่ขียน

ตวัอกัษรอาหรับไว้ท่ีก้นชาม เอ่ยนามพระผู้ เป็นเจ้าในศาสนาอิสลาม คือ “อลัเลาะห์” จากแหลง่

โบราณคดีแหลมโพธ์ิ ทําให้อมรา ศรีสชุาติ เสนอวา่ ชาวอาหรับได้สัง่สนิค้าพิเศษประเภทสัง่ทํานี ้

จากจีนโดยผา่นพอ่ค้าคนกลางซึง่เป็นผู้ควบคมุกิจการเมืองทา่ในคาบสมทุรภาคใต้ของไทย ซึง่

แสดงให้เห็นถึงบทบาทอีกประการหนึง่ของเมืองทา่แหลมโพธ์ิในช่วงระยะเวลานัน้อีกด้วย3

4 

นอกจากนี ้ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา สาํนกัศิลปากรท่ี 15 ภเูก็ตนําโดยร้อยเอกบุณย

ฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ นกัโบราณคดี ได้ดําเนินการขดุค้นทางโบราณคดีในหลายพืน้ท่ีของบริเวณ

ภาคใต้ตอนบน ดงัเชน่ แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ จงัหวดัพงังา  แหลง่โบราณคดีภเูขาทอง จงัหวดั

ระนอง และแหลง่โบราณคดีนางยอ่น (ครุะบุรี) จงัหวดัพงังา ทกุแหลง่ท่ีกลา่วมานีพ้บโบราณวตัถุ

                                                 
1 ดเูพิม่เตมิ A. Lamb, “Old Middle Eastern Glass in the Malay Peninsula,” Essay offered 

to G.H.Luce Artibus Asiae, Vol.11 (Switzerland : Publishers- Ascona,1966), 74-78. 
2 ดเูพิม่เตมิ กรมศลิปากร, แหลมโพธ์ิ แหล่งเศรษฐกจิของศรีวชัิย (กรุงเทพฯ : 2531) 
3 ธราพงศ์ ศรีสชุาต,ิ “ตะกัว่ป่า : ชมุชนโบราณ,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 6 (2542):                                                    

2554. 
4 อมรา ศรีสชุาต,ิ “หลกัฐานโบราณคดีเก่ียวกับสนิค้าสําคญัในการค้าทางทะเล,” ศลิปากร 33, 6 

(มกราคม-กมุภาพนัธ์  2533): 32. และ Amara Srisuchat, “Merchants, Merchandise, Market : 

Archaeological Evidence in Thailand Concerning Maritime Trade Interaction Between Thailand and 

Other Countries Before the 16th Century A.D.” Ancient Trades and Cultural Contacts in Southeast 

Asia (Bangkok : The Office of the National Culture Commission, 1996), 257. 
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ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกทัง้สิน้ ไม่วา่จะเป็น ลกูปัด เศษภาชนะแก้ว เศษชิน้สว่นแก้วเขียนส ี

และเศษภาชนะดินเผาเคลอืบสฟ้ีา-เขียว กลุม่โบราณวตัถทุัง้หมดนีม้กัพบอยูใ่นชัน้ดินร่วมกบั

โบราณวตัถอ่ืุนๆ เป็นต้นวา่เคร่ืองถ้วยจีนสมยัปลายราชวงศ์ถงั จึงสามารถกําหนดอายแุบบ

เปรียบเทียบได้วา่นา่จะมีอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13-144

5 

นอกจากนี ้การพบผลติภณัฑ์ท่ีสนันิษฐานวา่มาจากเอเชียตะวนัตก ยงัไม่ได้จํากดัอยู่

ท่ีบริเวณเมืองทา่บนคาบสมทุรมลายเูทา่นัน้ ยงัมีการค้นพบสนิค้าประเภทภาชนะดินเผาเคลอืบสี

ฟ้า-เขียวตามแหลง่โบราณคดีบนผืนแผน่ดินใหญ่ (Mainland) หลายพืน้ท่ีด้วยกนั อาทิเชน่ แหลง่

โบราณคดีศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ 5

6 แหลง่โบราณคดีเมืองพระรถ จงัหวดัชลบุรี 6

7 แหลง่

โบราณคดีดงละคร จงัหวดันครนายก แหลง่โบราณคดีอูท่อง จงัหวดัสพุรรณบุรี7

8 ซึง่จากการ

กําหนดอายโุดยการเปรียบเทียบพบวา่มีอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15-16 ทัง้สิน้ 

 อยา่งไรก็ดี แม้จะมีการค้นพบโบราณวตัถท่ีุสนันิษฐานในเบือ้งต้นวา่มีความเก่ียวข้อง

กบัเอเชียตะวนัตก แตก่ารศกึษาในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งทัง้ 2 ภมิูภาค ยงัขาดความก้าวหน้า

และไม่ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะการศกึษาโบราณวตัถเุทา่ท่ีผา่นมาใช้วิธีการเปรียบเทียบรูปแบบแต่

เพียงภายนอกเทา่นัน้ ซึง่ไม่เพียงพอท่ีจะทําให้ทราบถึงแหลง่ผลิตและเทคโนโลยีการผลติ รวมไปถึง

การแพร่กระจายได้อยา่งแท้จริง ดงันัน้ ในการศึกษาวิจยันีจ้ะเน้นการศกึษาโบราณวตัถใุนแนวทาง

วิทยาศาสตร์เพ่ือสบืหาแหลง่ท่ีมาของวตัถไุด้อยา่งชดัเจน อนัจะสามารถนําไปเช่ือมโยงกบัข้อมลู

ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีทีมี่อยูเ่ดิม และกอ่ให้เกิดประเด็นความรู้ใหม่ๆ  ท่ีแสดง

ความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งภมิูภาคเอเชียตะวนัตกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยเน้น

ประเทศไทยเป็นหลกัได้อยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 

 

 

 

                                                 
5บณุยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึ เมืองท่าการค้าโบราณ  (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2550), 97-123. 
6 ดเูพิม่เตมิ พีรพณ พสิณพุงศ์, ประวัตศิาสตร์โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 2 (กรุงเทพ: สมาพนัธ์

, 2536), 101-120. 
7 ดเูพิม่เตมิ อําไพ สลุกัษณานนท์, “การศกึษาเมืองพระรถ อ.พนสันคิม จ.ชลบรีุ จากหลกัฐาน

โบราณคดีวตัถสุถานและชัน้ดนิทางโบราณคดี” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยั

ประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2530) 
8  Virginia M. Di Crocco. “Finds of  8-11 th C. Persian – Type Ceramics and Metal 

Artifact in Central and Northern Thailand” The Siam Society Newsletter 3 (September 1987): 13.  
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศกึษา 

1. ศกึษาโบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกท่ีพบในประเทศไทยโดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. ศกึษาหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีเพ่ือแสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธ์

ทางการค้าระหวา่งภมิูภาคเอเชียตะวนัตกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (เน้นประเทศไทย) ก่อน

พทุธศตวรรษท่ี 16 

 

ประโยชน์ของการศึกษา 

1. ทําให้ทราบถึงแหลง่ท่ีมา วตัถดิุบท่ีใช้ เทคนิคการผลติและอายขุองโบราณวตัถ ุ

จากการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. ทําให้ทราบเร่ืองราวบางประการเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งเอเชีย

ตะวนัตกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในแงม่มุต่างๆ ในช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 16 

3. ผลท่ีได้จากการศกึษาเนือ้หาของโบราณวตัถจุะเป็นฐานข้อมลูท่ีสามารถนําไปใช้

ในการศกึษาค้นคว้าวจิยัทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมได้ตอ่ไปในอนาคต 

 

ขอบเขตการศึกษา 

ศกึษาเก่ียวกบัหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกบัเอเชียตะวนัตกทัง้หมด ได้แก่ 

หลกัฐานทางด้านวรรณกรรม แหลง่โบราณคดี และโบราณวตัถ ุโดยเฉพาะหลกัฐานประเภท

โบราณวตัถท่ีุเน้นในเร่ืองการทดสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ อยา่งไรก็ดี โบราณวตัถท่ีุนํามา

วิเคราะห์ด้วยกระบวนการดงักลา่วมาจากการสาํรวจและขดุค้นทางโบราณคดีจํากดัอยูเ่ฉพาะท่ี

พบในประเทศไทยและมีอายไุมเ่กินพทุธศตวรรษท่ี 16 เทา่นัน้  

 

ขัน้ตอนการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูทางด้านเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและโบราณวตัถุ

อ่ืนๆท่ีสมัพนัธ์กบัโบราณวตัถท่ีุจะใช้เป็นตวัอยา่งในการวเิคราะห์ 

2. การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู 

2.1 คดัสรรเนือ้หาวรรณกรรมท่ีกลา่วถึงเอเชียตะวนัตก หรือการเข้ามาสูป่ระเทศ

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก  

2.2 ประมวลข้อมลูจากแหลง่โบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกบัเอเชียตะวนัตกทัง้ภายนอก 

ประเทศและภายในประเทศ  
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2.3 จําแนกประเภทของโบราณวตัถท่ีุจะนํามาศกึษา พร้อมทัง้กําหนด 

กระบวนการการศกึษาโบราณวตัถแุตล่ะประเภทวา่เหมาะสมท่ีจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รูปแบบใด 

2.4 วิเคราะห์โบราณวตัถดุ้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

2.5 สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด จากการดําเนินการในข้อ 2.1-2.4  

เข้าด้วยกนั เพ่ือเรียบเรียงผลการศกึษา 

3. จดัพิมพ์วิทยานิพนธ์พร้อมภาพและแผนท่ี แผนผงั แผนภมิูประกอบ ตามรูปแบบ

มาตรฐานของสถาบนัการศกึษา 

 

วิธีการศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

1.1 รวบรวมข้อมลูทางด้านเอกสารท่ีได้มีผู้ศกึษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเอเชีย

ตะวนัตกในอดีตและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องได้แก่ วรรณกรรมของชาวอาหรับ จีน และกรีก-โรมนั 

1.2 รวบรวมข้อมลูทางด้านโบราณวตัถ ุได้แก่ เศษชิน้สว่นแก้ว เศษภาชนะดินเผา

และเหรียญท่ีสาํรวจและขดุค้นได้จากแหลง่โบราณคดีตา่งๆในประเทศไทย 

2.   การวิเคราะห์ข้อมลู 

2.1 จําแนกวรรณกรรมท่ีกลา่วถึงชาวเอเชียตะวนัตกหรือการเข้ามาของพอ่ค้าชาว

เอเชียตะวนัตกสูโ่ลกทางตะวนัออก พร้อมทัง้จดัลาํดบัเวลาของวรรณกรรมนัน้ๆ เพ่ือกําหนดอายุ

โดยประมาณท่ีแสดงถึงการปรากฏตวัขึน้ของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกในโลกตะวนัออก 

             2.2 วเิคราะห์ข้อมลูในวรรณกรรมวา่มีเนือ้หาท่ีแสดงบทบาทหรือกิจกรรมของ

พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกอยา่งไรบ้างเม่ือทําการค้ากบัชนชาติตา่งๆ โดยเฉพาะกลุม่ชนหรือพืน้ท่ีใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

             2.3 วิเคราะห์แหลง่โบราณคดีท่ีปรากฏหลกัฐานโบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชีย

ตะวนัตกตัง้แตเ่มืองทา่ในอ่าวเปอร์เซียเร่ือยมาไปจนถึงเมืองทา่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือหา

ความสมัพนัธ์ของแหลง่โบราณคดีท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนั วา่มีความเก่ียวพนัและเป็น

เครือขา่ยการค้าระหวา่งกนัมากน้อยเพียงใด 

             2.4 วิเคราะห์โบราณวตัถแุตล่ะประเภทด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือหา

แหลง่ท่ีมาของโบราณวตัถไุด้อยา่งชดัเจนถกูต้องยิ่งขึน้ 

2.5 นําข้อมลูทางด้านวรรณกรรม ผลการขดุค้นและศกึษาแหลง่โบราณคดีท่ี

เก่ียวข้อง โบราณวตัถ ุและผลการวิเคราะห์โบราณวตัถดุ้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์มาสงัเคราะห์เพื่อ
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เสนอประเด็นความสมัพนัธ์ทางการค้าของเอเชียตะวนัตกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในแงม่มุ

ตา่งๆ 

2.6 สรุปผลและเสนอแนะความรู้ท่ีได้จากการศกึษา 

 

แหล่งข้อมูล 

1. สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. ศนูย์วิจยัฟิสกิส์ของพลาสมาและลาํอนภุาค ภาควิชาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ คณะ 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

3.  สถาบนับริการตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

4.  ศนูย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

5.  ตวัอยา่งท่ีได้จากการขดุค้นแหลง่โบราณคดีต่างๆท่ีสาํนกัศิลปากรท่ี 15 ภเูก็ต 

6.  ตวัอยา่งท่ีได้จากการขดุค้นแหลง่โบราณคดีศรีมโหสถท่ีพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 

ปราจีนบุรี 

7.   กรมพฒันาท่ีดิน 
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บทที่ 2 

 

หลักฐานเอกสาร การสาํรวจและขุดค้นทางโบราณคดี 

ที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก 

 

ภมูิหลังเก่ียวกับประวัตศิาสตร์การค้าของเอเชียตะวันตก 

นบัจากวนัท่ีมีการปรับเปลีย่นวิถีในการดํารงชีวิต จากผู้ ท่ีเคย “หาของป่า-ลา่สตัว์” 

เพียงอยา่งเดียวกลายมาเป็น “เกษตรกร” อยา่งเต็มตวั ประชาชนชาวสเุมเรียน (Sumerian) ท่ี

อาศยัอยูต่ามลุม่แม่นํา้ไทกรีส-ยเูฟรติสก็ได้ก่อร่างสร้างชุมชน จนกลายเป็นเมืองและอาณาจกัรซู

เมอร์ (Sumer) ในท่ีสดุ ชาวสเุมเรียนนีเ้องท่ีเป็นเจ้าของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย (3500 ปีก่อน

คริสตกาล) ซึง่เป็นอารยธรรมท่ีสาํคญัของโลกในยคุแรกเร่ิมท่ีเกิดขึน้ในบริเวณเอเชียตะวนัตก 

 การก่อเกิดอารยธรรมในเมืองใหญ่จําเป็นท่ีจะต้องอาศยัปัจจยัตา่งๆ ทัง้ในเร่ืองการ

ถึงพร้อมในเร่ืองการเกษตร การเลีย้งปศสุตัว์ รวมไปถึงในเร่ืองการค้าขาย โดยเฉพาะอยา่งหลงั 

เน่ืองด้วยความจําเป็นในเร่ืองการขาดแคลนวตัถุดิบในพืน้ท่ีท่ีจะทําให้สงัคมพฒันาขึน้ได้ ทําให้

ดินแดนตา่งๆในเอเชียตะวนัตกต้องติดตอ่สมัพนัธ์กบัภมิูภาคอ่ืนๆในโลกเพ่ือหาทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีตนไมมี่ ยกตวัอยา่งเช่น พืน้ท่ีในบริเวณลุม่แม่นํา้ไทกรีส-ยเูฟรติสท่ีแม้จะอดุมไปด้วยดินตะกอนท่ี

เหมาะสมแก่การเพาะปลกูทัง้ 2 ฝ่ังแมนํ่า้ แตก่ลบัขาดแคลนโลหะท่ีสาํคญั  นัน่คือ ทองแดง ซึง่เป็น

สว่นผสมท่ีสาํคญัในการทําสาํริด เพ่ือนํามาทําเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบัตา่งๆ แหลง่

แร่ทองแดงนัน้มาจากพืน้ท่ีบริเวณท่ีราบสงูอิหร่าน (Iranian plateau) ไปจนถึงบริเวณทางใต้ของ

เทือกเขาคอเคซสั(Caucasus Mountains)  จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีการติดตอ่แลกเปลีย่น

สนิค้าระหวา่งกนั ซึง่เราสามารถเรียนรู้เร่ืองราวการติดตอ่ระหวา่งกนันีผ้า่นหลกัฐานทางโบราณคดี

ท่ีมีการขดุค้นในบริเวณเอเชียตะวนัตกเอง และแหลง่โบราณคดีตา่งๆในภมิูภาคอ่ืนของโลก 

การค้าในเอเชียตะวนัตกเร่ิมมาตัง้แตส่มยัก่อนประวติัศาสตร์แล้ว โดยการพบ

หลกัฐาน คือเปลอืกหอย (Seashell) จากมหาสมทุรอินเดียท่ีอยูห่า่งไกลจากตอนเหนือของซีเรีย ซึง่

เป็นแหลง่โบราณคดีท่ีพบหลกัฐานดงักลา่วกวา่ 1,500 กิโลเมตร กําหนดอายไุด้ราว 7,000 ปี

มาแล้ว หรือ การพบหินออบซเิดียน (Obsidian)ในปริมาณมากบริเวณแมนํ่า้ไทกรีสตอนบน โดย

แหลง่ทรัพยากรหินออบซิเดีย้นท่ีใกล้ท่ีสดุอยูท่ี่ทางตะวนัออกของท่ีราบสงูอนาโตเลยี ซึง่อยูห่า่ง 
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ไกลออกไปถึง 600กิโลเมตร0

1 อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเป็นยคุสมยัท่ียงัไม่มีตวัหนงัสอื เราจึงไมอ่าจ

ทราบได้วา่ การค้าในสมยันีดํ้าเนินไปอยา่งไร มีรูปแบบและลกัษณะเช่นไรบ้าง 

อยา่งไรก็ดี เม่ือลว่งเข้าสูส่มยัแหง่ความเป็นนครรัฐ (City-States) การค้าทัง้ภายใน

และภายนอกภมิูภาคก็มีความเข้มข้นมากขึน้ ทัง้นีเ้ป็นผลสบืเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของ

สภาพสงัคม ไม่วา่จะเป็นการสร้างศาสนสถานท่ีมีความใหญ่โตและซบัซ้อน ซึง่ก่อให้เกิดการสร้าง

งานศิลปะในแขนงตา่งๆ หรือแม้กระทัง่การประดิษฐ์ตวัอกัษรขึน้ใช้ สิง่เหลา่นีต้า่งนําความเปลีย่น- 

แปลงมาสูว่ิถีชีวิตของผู้คนเป็นอยา่งมาก 

เราไม่อาจปฏิเสธได้วา่การเจริญเติบโตของเมืองใหญ่ได้นําพาระบบชนชัน้ให้เกิดตาม

ขึน้มา พร้อมๆกบัการนําเข้าสนิค้าท่ีสาํคญัตอ่การพฒันาบ้านเมือง สนิค้าประเภทหรูหรา ฟุ่มเฟือย

ท่ีหาไม่ได้ภายในท้องถ่ินท่ีแสดงสญัลกัษณ์ของความเป็นผู้ นําชุมชนก็ถกูนําเข้ามาด้วยเช่นเดียวกนั 

ยกตวัอยา่งเช่น หินแลพพิส แลสซวิล ี(Lapis lazuli) ท่ีมีต้นกําเนิดอยูใ่นบริเวณทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอฟักานิสถานในปัจจุบนั ถกูพบอยูใ่นหลมุฝังศพในรูปของลกูปัด

กวา่ 500 ชิน้ท่ีเมืองโบราณเทเป กอวรา (Tepe Gawra) ในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย1

2 แม้แตใ่น

ตํานานของชาวสเุม-เร่ียน ก็ได้อ้างถึงความสาํคญัของหินแลพพิส แลสซวิลท่ีีมีตอ่ผู้ นําของเมโสโป

เตเมีย รวมไปถึงการท่ีพบโบราณวตัถปุระเภทนีอ้ยูใ่นสสุานหลวงท่ีเมืองเออร์ (Ur)3

หลกัฐานการติดตอ่การค้าระหวา่งภมิูภาคเอเชียตะวนัตกและภมิูภาคอ่ืนในโลก

ปรากฏทัง้ในรูปแบบวรรณกรรมและหลกัฐานทางโบราณคดี ในวรรณกรรมโบราณประเภทตํานาน

ของชาว  สเุมเรียนเร่ือง เอนคิกบัภารกิจโลก (Enki and The World Order) ได้กลา่วถึงดินแดน

แหง่ดิลมนุ (Dilmun) และดินแดนเมลกุคา (Melukkha) หรือเมลลห์ูฮา (Meluhha) วา่เป็นผู้ขนสง่

ทองและเงินเพ่ือนํามาแลกเปลีย่น สว่นในบนัทกึของพระเจ้าเออร์-นนัเช (Ur-Nanshe : 2520 ปี

กอ่นคริสตกาล) กษัตริย์สเุมเรียนแหง่นครรัฐลาการ์ช (Lagash) ก็ได้กลา่ววา่ “...เรือของดิลมนุขน

สง่ไม้จากตา่งแดนมาสูอ่าณาจกัรของพระองค์..” รวมไปถึงในจารึกของพระเจ้าซากอนแหง่อคั

 แลพพิส แลส - 

ซิวล ีจึงไม่ได้เป็นเพียงสนิค้านําเข้าเฉกเช่นสนิค้าประเภทอ่ืนๆ แตเ่ป็นสิง่ท่ีบง่บอกสถานะทางสงัคม

ของผู้ใช้ในขณะนัน้อีกด้วย  

                                                 
1 Philip D.Curtin,Cross-Cultural Trade in World History (Cambridge : Cambridge 

University Press,1984), 64. 
2 ปัจจบุนัอยู่บริเวณทางเหนือของประเทศอิรัค 
3 Norman Yoffee,”The Economy of Ancient Western Asia,” in Civilization of the Ancient 

Near East Vol.III (New York, 1995), 1391. 
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คาเดียน (2334-2279 ปีกอ่นคริสตกาล) ท่ีอ้างถึงสนิค้าท่ีนําเข้ามาจาก เมลลห์ูฮา วา่มีไม้สกั 

ทองแดง หินคาร์เน-เลยีน ผงทอง หินแลพพิส แลสซวิล ีและพนัธ์ุนกท่ีอาจจะเป็นนกยงู 3

4  

นกัวิชาการได้มีการพิจารณาตําแหนง่ท่ีตัง้ของดิลมนุวา่อยูบ่ริเวณศนูย์กลางของ

บาห์เรนบริเวณอ่าวเปอร์เซยี สว่นเมลกุคาก็ได้ลงความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่นา่จะอยูใ่นบริเวณลุม่

แม่นํา้สนิธุด้วยเหตุผลหลายประการ  เป็นต้นวา่ เมลกุคาเป็นผู้สง่ออกไม้สกั ซึง่บริเวณภมิูภาค

ชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของอินเดียก็เป็นแหลง่ทรัพยากรไม้ท่ีสาํคญัรวมไปถึงไม้สกัด้วย หรือจาก

ข้อความในวรรณกรรมโบราณของชาวสเุมเรียนท่ีกลา่ววา่ เมลกุคาเป็นดินแดนแหง่คาร์เนเลยีน ซึง่

การใช้ลกูปัดหินคาร์เนลยีนก็เป็นหนึง่ในลกัษณะเดน่ของอารยธรรมฮารัปปาในลุม่แม่นํา้สนิธุด้วย

เช่นเดียวกนั4

5 ดงันัน้ จากตวัอยา่งของเหตผุลท่ียกมาให้เห็น นกัวิชาการจึงมีความเห็นวา่ดินแดนเม

ลกุคา นา่จะตัง้อยูใ่นบริเวณสว่นหนึง่สว่นใดของลุม่แมนํ่า้สนิธุนัน้เอง  

นอกจากนี ้หลกัฐานทางโบราณคดียงัช่วยสง่เสริมแนวคิดดงักลา่ว จากการขดุค้นท่ี

เมืองเออร์ (Ur) ซึง่เป็นเมืองของชาวสเุมเรียนในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ภายใต้ซากของเมืองเออร์

นัน้ ได้ปรากฏไม้สกัอินเดีย รวมไปถึงในการขดุค้นพระราชวงัของพระเจ้าเนบูคดัเนซซาร์ (604-562 

ปีกอ่นคริสตกาล) ก็ได้พบลาํต้นไม้ซีดาร์จากอินเดียอีกด้วย นกัวิชาการได้ให้ข้อคิดเห็นวา่ ไม้

ดงักลา่วนีน้า่จะถกูสง่มาทางทะเลจากเมืองทา่ใดเมืองทา่หนึง่ในชายฝ่ังมะละบาร์ของอินเดีย 5

6  ยิง่

ไปกวา่นัน้การขดุค้นทางโบราณคดีตามเมืองตา่งๆในอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นต้นวา่ เทล อา

สมาร์ (Tell Asmar) กิช (Kish) เออร์ (UR) และอมัมา (Umma) ตา่งก็ได้พบลกูปัดหินคาร์เนเลยีน

ฝังส ี(Etched carnelian bead) และตราประทบั (Seal) ตามรูปแบบท่ีพบเป็นหลกัฐานในอารย

ธรรมสนิธุทัง้สิน้  

ในขณะท่ีในเอเชียใต้เองนัน้ การขดุค้นท่ีเมืองโลธาล (Lothal) ในอารยธรรมลุม่แมนํ่า้

สนิธุ (Indus Civilization : 2600-1500 ปีกอ่นคริสตกาล) ได้พบกลุม่ตราประทบัท่ีมีลกัษณะพิเศษ 

ซึง่เม่ือพิจารณาจากรูปแบบกลบัไปคล้ายคลงึกบัตราประทบัท่ีขดุค้นได้จากเมือง บาร์บาร์ 

                                                 
4 Ratnagar,S, Encounters : the Westerly Trade of the Harappa Civilization (New Delhi, 

1981),70-71. 
5 D.T.Potts,”Distant Shores : Ancient Near Eastern Trade with South Asia and Northeast 

Africa,” in Civilization of the Ancient Near East Vol.III (New York, 1995), 1451. 
6 Radhakumud Mookerji, Indian Shipping : A History of the Sea Borne Trade and 

Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times (Calcutta : Longman Green and Co,1912), 

85-86. 
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(Barbar) และ ราส-อลั-กาลา (Ras-al-Qala) ประเทศบาห์เรนในแถบอ่าวเปอร์เซีย (ภาพท่ี 1-2) 

นอกเหนือจากนัน้เป็นโบราณวตัถปุระเภทโลหะ เศษภาชนะดินเผา ประติมากรรมขนาดเลก็ แตก็่มี

ปริมาณไม่มากนกั 

 

  
 

ภาพที่ 1 ตราประทบัทีขุ่ดค้นได้จากเมือง บาร์บาร์ ประเทศบาห์เรน 

ที่มา : Michael Rice, The Archaeology of the Arabian Gulf  c. 5000–323 BC. (New York : Routledge Inc., 2002), 191, 

fig. 7.22. 

 

 
 

ภาพที่ 2  ตราประทบัทีขุ่ดค้นได้จากเมืองโลธาล 

ที่มา : S.R.Rao, Lothal (New Delhi : Archaeological Survey of India, 1985).  

 

แม้การขดุค้นแหลง่โบราณคดีตา่งๆในบริเวณลุม่แมนํ่า้สนิธุ จะพบหลกัฐานทางโบราณคดี

ท่ีจะเช่ือมโยงไปสูดิ่นแดนเมโสโปเตเมียได้น้อย แตก็่มีนกัวิชาการบางทา่นท่ีพยายามหาความ

เก่ียวข้องระหวา่งกนัของทัง้ 2 ดินแดน เป็นต้นวา่ เอส.แลงดอน (S.Langdon) เสนอวา่ อิฐท่ีพบ

ในซูเมอร์นัน้มีรูปร่างลกัษณะเหมือนอิฐในลุม่แมนํ่า้สนิธุ ถนนหลายสายในซูเมอร์ท่ีมีความแคบก็
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เหมือนกนักบัถนนในลุม่แมน่ํา้สนิธุ 6

7 หรือ เพอร์ซี เอส พี แฮนคอก (Percy S.P.Handcock) ท่ีกลา่ว

วา่ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของโมเหนโจดาโรท่ีเป็นโค้งรอดยื่นประกบกนั (Corbel Arch) ก็พบ

อยูท่ัง้ท่ีซูเมอร์และนิปปรุะ 7

8 แม้แตท่างด้านภาษา เอ.เอส ทยาการาย ุ(A.S.Thyagaraju) ยงั

ชีใ้ห้เห็นวา่ภาษาสเุมเรียนโบราณและภาษาดราวิเดียนท่ีพดูกนัในอินเดียมีความคล้ายคลงึกนั8

9 ซึ่ง

ความเห็นของนกัวิชาการกลุม่นีเ้ป็นความเห็นท่ีมีแนวโน้มวา่เมืองตา่งๆในอารยธรรมลุม่แม่นํา้สนิธุ

และเมโสโปเตเมียมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั และตา่งสง่อิทธิพลให้แก่กันทัง้ในเร่ืองชีวิตความ

เป็นอยูแ่ละวฒันธรรม 

อยา่งไรก็ดี แม้จะปรากฏโบราณวตัถท่ีุแสดงความเก่ียวพนัระหวา่งกนัของทัง้ 2 

ดินแดน แตด้่วยหลกัฐานท่ีมีปริมาณน้อย ท่ีเป็นเชน่นี ้อาจเป็นเพราะวตัถบุางประเภทเป็น

อินทรียวตัถไุด้ยอ่ยสลายไปหมดแล้ว จึงไม่เหลอืเป็นหลกัฐานทําให้มีผู้ เสนอวา่การติดตอ่การค้า

ระหวา่งเอเชียใต้และเอเชียตะวนัตกไม่ได้เป็นการติดตอ่กนัโดยตรง ด้วยเหตผุลอาทิเช่น 9

10ไม่เคย

พบตราประทบั หรือการประทบัตราที่มีข้อความใดๆของเมโสโปเต-เมียในอารยธรรมสนิธุเลย 

หรือไม่พบสิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่และซบัซ้อนท่ีมีรูปแบบในอารยธรรมเมโสโป-เตเมียบริเวณลุม่

แม่นํา้สนิธุ ในขณะเดียวกนั ก็ไม่เคยพบสิง่ก่อสร้างในรูปแบบอารยธรรมลุม่แม่นํา้สนิธุในดินแดน

เมโสโปเตเมียเลย เป็นต้น สว่นโบราณวตัถชิุน้อ่ืนๆท่ีพบในเมโสโปเตเมียอนัประกอบไปด้วย

ประติมากรรมดินเผา (terracotta statues) ลกูเตา๋ (dice) ลกูปัดหินคาร์เนเลยีนฝังส ี(etched 

carnelian bead) ก็ไม่ได้ถกูพบในปริมาณมากพอท่ีจะสนบัสนนุความคิดท่ีวา่มีการค้าขายกนั

โดยตรงเกิดขึน้ วตัถเุหลา่นีอ้าจถกูนํามาโดยการแลกเปลีย่นจากแหลง่หนึง่ไปอีกแหลง่หนึง่ก็เป็นได้

10

11 (site to site exchange) 

                                                 
7 S. Langdon, “A New Factor in the Problem of Sumerian Origin,” The Journal of the 

Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, no.3 (1931): 594-596. 
8 Percy Stuart Peache Handcock, Mesopotamian Archaeology : an introduction to the 

archaeology of Babylonia and Assyria (Harvard University, 1912), 173. 
9 A.S.Thyagaraju, “Sumero-Dravidian Affinities,” The Quarterly Journal of the Mythic 

Society, XXIII No.2 (1932): 223-228. 
10 C.C.Lamberg-Karlovsky, “Trade Mechanisms in Indus-Mesopotamian Interrelations” 

in Ancient Cities of the Indus (India : Vikas Publishing house,1979), 131. 
11 Ibid., 132. 
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 แม้จะมีการปฏิเสธในเร่ืองการติดตอ่ค้าขายกนัโดยตรงระหวา่งกนั แตก็่ไม่อาจ

คดัค้านได้วา่ทัง้ 2 ดินแดนมีการค้าขายระหวา่งกนัจริง และด้วยหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏ

ขึน้ตามเส้นทางของทัง้สองพืน้ท่ี จงึได้เกิดแนวความคิดในเร่ืองเก่ียวกบัตลาดกลางขึน้ (Central 

Place Trade) โดยเป็นสถานท่ีท่ีเป็นจุดศนูย์กลางเพ่ือการบริโภคและการกระจายสนิค้า รวมไปถงึ

การผลติสินค้าจากแหลง่ทรัพยากรท่ีอยูใ่นอาณานิคมท่ีตนเองควบคมุอยู ่ซึง่หากพิจารณาเส้นทาง

และหลกัฐานทางโบราณคดีแล้วพบวา่มีตลาดกลางอยู ่2 ท่ีด้วยกนัคือ เทเป ยาห์ยา (Tepe 

Yahya) และแหลง่โบราณคดีท่ีบาห์เรนบริเวณอ่าวเปอร์เซีย โดยเฉพาะท่ีบาห์เรนซึง่ได้รับการ

สนันิษฐานวา่เป็น “ดิลมนุ” อาณาจกัรโบราณท่ีปรากฏช่ืออยูใ่นวรรณกรรมของเมโสโปเตเมียดงัท่ี

กลา่วมาแล้ว 

ดินแดนแหง่ดิลมนุได้แสดงบทบาทการเป็นพอ่ค้าคนกลางท่ีตัง้สถานีการค้าอยูบ่น

อ่าวเปอร์เซีย ดินแดนแหง่นีติ้ดตอ่กบัเมืองโลธาลซึง่เป็นเมืองทา่ในอารยธรรมลุม่แม่นํา้สนิธุ โดยมี

หลกัฐานคือ ตราประทบัท่ีขดุค้นได้จากโลธาลท่ีมีรูปแบบคล้ายคลงึกนัมากกบัตราประทบัท่ีได้จาก

บาห์เรน ในขณะเดียวกนัดิลมนุก็ทําหน้าท่ีเป็นผู้ขนสง่สินค้าจากตา่งแดนเข้าสูเ่มืองในเมโสโปเต

เมียและนําสนิค้าจากเมโสโปเตเมียออกมาขายภายนอก ในระหวา่งช่วงเวลานีเ้องการค้าระหวา่ง

อินเดียและเมโสโปเตเมียจึงถกูควบคมุโดยพอ่ค้าชาวดิลมนุ 11

12 

  เม่ือเข้าสูใ่นช่วง 600 ปีก่อนคริสตกาลเป็นต้นไป เราเรียนรู้เร่ืองราวความสมัพนัธ์

ระหวา่งเอเชียตะวนัตกกบัดินแดนตา่งๆผา่นทางข้อเขียนของฮีโรโดตสั12

13 (Herodotus) ซีโนฟอน13

14 

(Xenophon) เมกาเธเนส14

15 (Megasthenes) รวมไปถึงจารึก นาคช์-ไอ-รัสตมั (Naksh-I Rustam) 

ของเปอร์เซีย ในขณะท่ีหลกัฐานทางโบราณคดีกลบัปรากฏการติดตอ่กนัอยา่งเดน่ชดัมากกวา่ 

ดงัเช่น แหลง่โบราณคดีท่ีซูฮาร์ (Suhar) ตัง้อยูใ่นบริเวณชายฝ่ังทะเลตอนเหนือของประเทศโอมาน 

                                                 
12 Prakash Chandra Prasad, Foreign Trade and Commerce in Ancient India (New Delhi 

: Abhinav,1977), 43. 
13 เป็นนกัประวตัศิาสตร์ชาวกรีก (484-425 ปีก่อนคริสตกาล) ช่วงท่ีเขามีชีวติอยู่ เขาได้เดนิทางไป

ในพืน้ท่ีตา่งๆของเอเชียกลาง เอเชียตะวนัตก และอียิปต์ ซึ่งระหวา่งการเดนิทาง เขาได้จดบนัทึกเร่ืองราวและสิ่งท่ี

ได้พบเห็นไว้อย่างละเอียด 
14 เป็นนกัปรัชญาและนกัประวตัศิาสตร์ชาวกรีก (430-354 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นผู้ประพนัธ์

เร่ืองราวของกรีกโบราณและอาณาจกัรเปอร์เซีย 
15 เอกอคัรราชทตูกรีกท่ีเดนิทางเข้ามาในเมืองปาฏลีบตุรในสมยัพระเจ้าจนัทรคปุต์แห่งราชวงศ์โม

ริยะ (ครองราชย์ พ.ศ.221-245)  เขาได้จดบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัอินเดียไว้มากมาย ซึ่งนกัเขียนสมยัหลงัมกัจะ

ใช้หลกัฐานของเขาในการอ้างอิงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในอินเดียช่วงระยะเวลานัน้ 
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ปากอา่วเปอร์เซยี ได้พบภาชนะดินเผาประเภท RPW (Red Polished Ware) จากอินเดียในระดบั

ลา่งสดุของชัน้อยูอ่าศยั ซึง่กําหนดอายไุด้วา่อยูใ่นช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 115

16 

และแม้วา่การค้นพบวิธีใช้ลมมรสมุของฮิปปาลสุ (Hippalus) จะทําให้การเดินเรือ

จากทะเลแดงมาถึงชายฝ่ังมะละบาร์ของอินเดียมีความรวดเร็วมากขึน้ จากเดิมท่ีเป็นการเดินเรือ

เลยีบชายฝ่ังทะเลมาเป็นการแลน่เรือออกทะเลลกึตดัทางตรงไปกลบัได้ตามฤดูลมมรสมุ  ทําให้ไม่

ต้องเสยีเวลาแลน่เรือเลยีบชายฝ่ังอีกตอ่ไป แตใ่นสมยัท่ีราชวงศ์เซลซุิด (Seleucid)17

ปาร์เธียน18

19(Parthian : 300 ปีกอ่นคริสตกาล – คริสต์ศตวรรษท่ี 3) ขึน้มาแทนท่ี การค้าบนเส้นทาง

สายไหมจึงรุ่งเรืองขึน้ อนัเน่ืองมาจากการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์ทางการทตูกนัระหวา่งจีนกบั

ปาร์เธียน จีนได้สง่ผ้าไหมไปให้เปอร์เซีย สว่นเปอร์เซียก็ได้สง่นกักายกรรมและไขน่กกระจอก เทศ

ไปให้ราชสาํนกัจีน19

20  

 มีอํานาจอยู่

ในพืน้ท่ีเอเชียตะวนัตกกลบัไมเ่คยแสดงบทบาทใดๆในอา่วเปอร์เซยีเลย 17

18  จนเม่ือราชวงศ์              

เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางท่ีเร่ิมต้นจากจีน เช่ือมตอ่ไปจนถงึเอเชียใต้และทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน สนิค้าท่ีค้าขายกนัตลอดเส้นทาง มิใช่มีเพียงผ้าไหมเทา่นัน้ แตย่งัรวมไปถึงแก้ว 

เคร่ืองปัน้ดินเผา นํา้มนั นํา้หอม เคร่ืองเทศ สตัว์ และอาหาร สนิค้าสว่นใหญ่นีผ้า่นเข้าไปยงั

อาณาจกัรเปอร์เซีย ซึง่พวกปาร์เธียนได้ปฏิบติัตวัเป็นพอ่ค้าคนกลางเพ่ือค้ากําไรกับสนิค้าเหลา่นี ้

และเม่ือโรมนัเร่ิมซือ้ผ้าไหมจีนจากปาร์เธียนตัง้แตร่าว 100 ปีกอ่นคริสตกาลเป็นต้นไป  ก็ทําให้ปาร์

เธียนร่ํารวยมากขึน้ การเป็นพอ่ค้าคนกลางค้าผ้าไหมของเปอร์เซียดําเนินตอ่ไปจนถึงราชวงศ์ซสัซา

                                                 
16 Himanshu Prabha Ray, The Archaeology of Seafaring in Ancient South Asia (United 

Kingdom : Cambridge University Press, 2003), 200. 
17 เป็นราชวงศ์ท่ีก่อตัง้ขึน้โดยนายพลชาวกรีกหลงัการสวรรคตของพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์มหาราช 

อาณาจกัรแห่งนีค้รอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณอนาโตเลียตอนกลาง เลวอง (Levant) เมโสโปเตเมีย เปอร์เซีย 

เตอร์กเมนิสถาน ปามีระ และบางส่วนของประเทศปากีสถานในปัจจบุนั 
18 George F. Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early 

Medieval Times (New Jersey : Princeton University Press,1995),13.  
19 รู้จกักนัในนามอาณาจกัรอรัซาสดิ (Arsacid Empire) ซึ่งมาจากช่ือผู้ก่อตัง้ คือ อรัซาเซสท่ี 1 

(Arsaces I) พระองค์เป็นชนเผา่ปารนิ (Parni) ชนเผา่หนึ่งของชนชาตเิปอร์เซีย กษัตริย์องค์ตอ่ๆมาได้ทําการยึด

พืน้ท่ีท่ีเคยเป็นของอาณาจกัรเซลซุิด ปาร์เธียนยงัตัง้อยู่บนพืน้ท่ีท่ีเป็นเส้นทางการค้าท่ีสําคญัท่ีรู้จกักนัในนาม

เส้นทางสายไหม ซึ่งเช่ือมตอ่ระหวา่งอาณาจกัรโรมนัและจีนโบราณ 
20 Jonathan Tucker,The Silk Road : Art and History (London : Philip Wilson Publishers, 

2003), 283. 
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เนียน (Sasanian Dynasty) ซึง่เป็นราชวงศ์ใหม่ ตอ่มาในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5 พวกเฮปทาไลต์ 

(Hephthalites) หรือพวกฮัน่ขาว (White Han) ซึง่เป็นกลุม่ชนเร่ร่อนในเอเชียกลางเร่ิมมีอํานาจ

มากขึน้ในเตอร์กิสถานทางตะวนัตกและตัง้มัน่ศนูย์กลางทางการค้าของตนในซอคเดียนา 

(Sogdiana) และแบคเตรีย20

21 (Bactria) ทําให้เปอร์เซียท่ีเคยมีอํานาจอยูใ่นพืน้ท่ีแถบนัน้ ต้องถกูตดั

ขาดจากศนูย์กลางการค้าท่ีจะไปสูต่ะวนัออก คือ จีน ทําให้เปอร์เซียต้องหาเส้นทางใหม่ท่ีจะนํา

สนิค้าจากจีนเข้ามาสูเ่อเชียตะวนัตก เส้นทางการค้าทางทะเลจึงถกูพฒันาขึน้ตามลาํดบัรวมไปถึง

เมืองทา่ตา่งๆท่ีรองรับสนิค้าจากภายนอกเพ่ือสง่ตอ่ไปยงัดินแดนภายใน หรือกระจายสนิค้าไปยงั

แหลง่อ่ืนๆตอ่ไป  

บรรดาเมืองทา่ในสมยันีเ้อง ท่ีกลายเป็นแหลง่โบราณคดีท่ีสาํคญัในการศกึษาเร่ือง

ความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งเอเชียตะวนัตกกบัดินแดนตา่งๆ นอกจากนีแ้ล้วในเร่ืองของสนิค้า 

สนิค้านําเข้าของเอเชียตะวนัตกในช่วงแรกก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 7 คือ ผ้าไหม แตส่นิค้าอีกประเภท

หนึง่ท่ีมีความสาํคญัตอ่การค้าระหวา่งเอเชียตะวนัตกและจีนตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 7 เป็นต้นมา 

คือ เคร่ืองถ้วยจีน 

หลกัฐานการนําเข้าเคร่ืองถ้วยจีนของเอเชียตะวนัตกเห็นได้อยา่งชดัเจนจากการขดุ

ค้นท่ีแหลง่โบราณคดีซีราฟ โดยเคร่ืองถ้วยสว่นใหญ่ท่ีพบถกูผลติขึน้ในบริเวณภาคใต้และภาค

ตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน เช่น เคร่ืองถ้วยจากเตาฉางชา (Changsha Kiln) หรือ เตาติง้ (Ding 

Kiln) สามารถกําหนดอายไุด้วา่ อยูใ่นช่วงตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 8-14 (พทุธศตวรรษท่ี 14 -20) 

หรือในสมยัปลายราชวงศ์ถงั ตวัอยา่งความนิยมในเร่ืองเคร่ืองถ้วยจีนของชาวเอเชียตะวนัตกเห็น

ได้จากเคร่ืองถ้วยจีนท่ีมีการสัง่ทําพิเศษโดยการจารึกช่ือของผู้สัง่ทําลงบนภาชนะก่อนนําไปเคลอืบ 

โดยเทา่ท่ีพบหลกัฐานจากแหลง่โบราณคดีซีราฟมีอยูด้่วยกนั 2 ช่ือซึง่เป็นภาษาอาหรับ ได้แก่ ยซุูฟ 

(Yūsuf) และ มายมนุ (Maymūn) ในขณะเดียวกนัเคร่ืองถ้วยจีนท่ีมีการสัง่ทําอีกประเภทหนึง่ 

ได้แก่ เคร่ืองถ้วยท่ีมีการจารึกคําท่ีมีความหมายเป็นพิเศษ ดงัตวัอยา่ง เศษเคร่ืองถ้วยจีนแบบฉาง

ชาท่ีพบจากแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ ประเทศไทย ท่ีมีการเขียนลายบริเวณก้นภาชนะเป็นภาษา

อาหรับวา่ “อลัเลาะห์” 

ในขณะเดียวกนั สนิค้าหลกัท่ีสาํคญัอีกประเภทหนึง่ท่ีเอเชียตะวนัตกนําเข้าคือ 

เคร่ืองเทศจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่เป็นสนิค้าท่ีมีการนําเข้าเพ่ือนําไปจําหนา่ยในพืน้ท่ีเอเชีย

ตะวนัตก และเป็นพอ่ค้าคนกลางนําไปจําหนา่ยยงัโลกตะวนัตกและจีนอีกทอดหนึง่  

                                                 
21 O.W Wolter, Early Indonesian commerce : a study of the origins of Srivijaya (New 

York : Cornell University Press,1974), 82. 
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ความต้องการสนิค้าประเภทเคร่ืองเทศท่ีสงูขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 เป็นต้นมา 

เกิดจากการเปลีย่นแปลงด้านการเมืองขึน้ในซีกโลกตะวนัตกและตะวนัออก การเปลีย่นแปลงนีไ้ด้

สง่ผลกระทบถึงสงัคม เศรษฐกิจ และแบบแผนการค้าทางทะเลตัง้แต่นา่นนํา้ทะเลอาระเบียจนถึง

ทะเลจีนใต้ กลา่วคือ ทางฝ่ังเอเชียตะวนัตกเกิดการรวมตวัของชาวมสุลมิอาหรับ และได้แผข่ยาย

อํานาจทางการทหาร การเมือง และศาสนาเข้าไปในพืน้ท่ีเอเชียตะวนัตกท่ีเป็นของราชวงศ์ซสั

ซาเน่ียนแหง่เปอร์เซีย สว่นหนึง่ของเอเชียกลาง ตอนเหนือของทวีปแอฟริกาและเสปน ใน

ขณะเดียวกนัทางซีกโลกตะวนัออกราชวงศ์ถงัได้ถกูสถาปนาขึน้ โดยมีเมืองหลวงอยูท่ี่เมืองฉาง

อาน (Chang’an) ราชวงศ์ถงัได้รับการยอมรับวา่เป็นหนึง่ในราชวงศ์ท่ียิ่งใหญ่ราชวงศ์หนึง่ของจีน 

เพ่ือให้เข้าใจในมลูเหตท่ีุเกิดขึน้ จําเป็นท่ีจะต้องกลา่วถึงภมิูหลงัทางประวติัศาสตร์

ของพืน้ท่ีบริเวณคาบสมทุรอาระเบียและเอเชียตะวนัตกเสยีก่อน กลา่วคือ พืน้ท่ีดงักลา่วนี ้

ประกอบไปด้วยผู้คนหลายเชือ้ชาติเป็นต้นวา่ ชาวอาหรับ ชาวยิว ชาวเตอร์ก ชาวเคร์ิด และชาว

เปอร์เซีย แตล่ะกลุม่ตา่งแยกกนัอยูเ่ป็นยา่นหรือเป็นเมือง และตา่งก็พยายามรักษาเอกลกัษณ์ของ

ตนเองเอาไว้ ไม่วา่จะเป็นด้านภาษา อาชีพหรือขนบธรรมเนียม เม่ือศาสนาอิสลามเกิดขึน้ ชาว

อาหรับเป็นชนกลุม่แรกท่ีนบัถือ หลงัจากนัน้ จึงได้มีการแพร่ขยายความเช่ือทางศาสนาควบคูไ่ป

กบัอํานาจทางการเมืองจนครอบคลมุพืน้ท่ีเอเชียตะวนัตกได้ทัง้หมด และได้ตัง้อาณาจกัรอิสลาม

ขึน้โดยมีราชวงศ์อุไมญาต (Umayyad Dynasty : ค.ศ. 661-750) เป็นราชวงศ์แรกท่ีขึน้มาปกครอง 

มีเมืองหลวงอยูท่ี่เมืองดามสักสั (Damascus) กาหลบิหรือคอลฟีะฮ์ (Caliph) เป็นประมขุทัง้ทาง

ธรรมและทางโลก 

ภายหลงัการลม่สลายของราชวงศ์อุไมญาต ราชวงศ์ท่ีสบืตอ่มาคือราชวงศ์อบับาซิด 

(Abbasids Dynasty : ค.ศ. 749-1258) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 8 ซึง่การเปลีย่นราชวงศ์ในครัง้นี ้

ผู้ปกครองได้ทําการย้ายเมืองหลวงจากกรุงดามสักสัไปอยูท่ี่กรุงแบกแดด (Baghdad) ซึง่สง่ผลให้

กรุงแบกแดดกลายเป็นศูนย์กลางของตลาดการค้าขนาดใหญ่ท่ีจะสง่สินค้าตอ่ไปยงัยโุรป เอเชีย

กลางและแอฟริกาในเวลาตอ่มา 21

22  

ภายใต้การปกครองของกาหลบิแหง่ราชวงศ์อบับาซิด พระองค์ได้นําความ

เปลีย่นแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรมมาสูโ่ลกของอิสลาม ภาษาอาหรับกลาย

มาเป็นภาษาราชการ ภาษาทางศาสนาและวรรณกรรม ในขณะท่ีนครหลวงกลายเป็นศูนย์รวมของ

วฒันธรรมตะวนัตกและตะวนัออกคละเคล้ากนัไป การเข้าไปมีอํานาจทางการเมืองของชาวมสุลมิ

                                                 
22Jackson J. Spielvogel, Western civilization : a brief history : comprehensive volume 

(CA : Thomson/Wadsworth Learning, 2005), 239. 
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เชือ้สายอาหรับในบริเวณพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นอาณาจกัรเปอร์เซียโบราณ ได้สง่ผลให้ชาวอาหรับมี

ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนักบัอารยธรรมเปอร์เซีย โดยพวกเขาได้รับเอากิริยามารยาท ระเบียบสงัคม

ของชาวเปอร์เซียมาใช้ 22

23 ซึง่รวมไปถึงนิสยัชอบความหรูหรา ฟุ่มเฟือยของชาวเปอร์เซียด้วย 

ยกตวัอยา่งในเร่ืองวฒันธรรมการกินของชนชัน้สงู ท่ีจะขาดข้าวและเคร่ืองเทศไปเสยีมิได้ ข้าวนัน้

นําเข้ามาจากอินเดีย สว่นเคร่ืองเทศนําเข้ามาจากหมู่เกาะในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 23

24 

ดงันัน้ จากความต้องการของตลาดท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ทําให้เกิดการสง่เสริมในเร่ืองการค้ามากขึน้ตามไป

ด้วย 

ในขณะท่ีทางซีกโลกตะวนัออก การขึน้มามีอํานาจของราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 681-907) ได้

ก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองขึน้ท่ีจีน พร้อมๆกบัความมัน่คงท่ีเกิดขึน้ จีนก็ได้แผข่ยายอํานาจ

ทางการเมือง การทหารรวมไปถึงทางด้านวฒันธรรมเหนือพืน้ท่ีอนักว้างใหญ่ของเอเชียตะวนัออก 

ผลของการแผข่ยายอํานาจดงักลา่ว ทําให้เกิดความต้องการในการบริโภคท่ีเพ่ิมสงูมากขึน้ โดย

ผลติภณัฑ์ท่ีคนต้องการมีตัง้แตข่องพืน้เมืองไปจนถึงสนิค้าฟุ่มเฟือยท่ีต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ 

ราชสาํนกัก็ได้ประโยชน์จากการค้าในเร่ืองการเก็บภาษี ดงันัน้ จึงสนบัสนนุให้ทําการค้ากบั

ตา่งชาติทัง้ทางบกและทางทะเล การค้าในยคุนีจ้ึงมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก  

ในช่วงเวลานีเ้องท่ีตลาดโลกมีความต้องการสนิค้าประเภทเคร่ืองเทศและเคร่ืองหอม

สงูขึน้ ทัง้จากโลกมสุลมิดงัเหตุผลท่ีกลา่วไปแล้ว และจีนจากความนิยมในการจุดกํายานท่ี

กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัในพิธีกรรมของพระพทุธศาสนา เคร่ืองหอมไม่ได้จํากดัอยูท่ี่ชนชัน้สงู

ของจีนอีกตอ่ไปแล้ว แตแ่พร่กระจายไปทัว่ทกุระดบัชัน้สาํหรับผู้ ท่ีเป็นพทุธศาสนิกชนในจีน 24

25 

เหลา่นีล้้วนเป็นปัจจยัให้เกิดความต้องการสนิค้าประเภทเคร่ืองเทศและเคร่ืองหอมเพ่ิมมากขึน้ อปุ

สงค์ (Demand) ท่ีมากขึน้ดงักลา่วได้สง่ผลตอ่บทบาทของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้อยา่งชดัเจน กลา่วคือ พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกกลายเป็นพอ่ค้าคนกลางในการ

ซือ้ขายผลติผลจากป่า เคร่ืองเทศและเคร่ืองหอมเพ่ือสง่ไปขายยงัจีนและเอเชียตะวนัตกตอ่ไป 

                                                 
23 จรัญ มะลลีูม, เอเชียตะวันตกศกึษา ภาพรวมสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (กรุงเทพ : 

สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541), 40. 
24 K.N. Chaudhuri, Trade and Civilization in the Indian Ocean : an economic history 

from the rise of Islam (UK : Cambridge University Press, 1985), 20. 
25 Xinru Liu, Ancient India and Ancient China : Trade and Religious Exchanges AD 1-

600 (Delhi : Oxford University Press, 1994), 64. 
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เคร่ืองเทศและเคร่ืองหอมท่ีเป็นสนิค้านําเข้าของจีนมีทัง้ท่ีเป็นผลติผลจากเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และจากเอเชียตะวนัตก โดยมีรายการสนิค้าหลกัๆดงัตอ่ไปนี ้

1. ยางไม้หอม (frankincense) นํามาจากต้นไม้สกลุ Boswellia โดยมกัจะใช้สาย

พนัธ์ุ Carterii, Frereana และ Bhua Dajiana สว่นของยางไม้ได้มาจากการบากเปลอืกของต้นไม้

ในช่วงฤดรู้อน หลงัจากนัน้ยางจะไหลซมึออกมาทางรอยบากนัน้ โดยจะมีสเีขียวอ่อน (pale-

green) ไปจนถงึสนํีา้ตาลเหลอืง (amber) หลงัจากนัน้มนัจะถกูนําไปเก็บเอาไว้ตลอดช่วงฤดใูบไม้

ร่วงและจะถกูขนสง่ลงเรือในช่วงฤดหูนาว 25

26 ในแถบคาบสมทุรอะราเบีย สถานท่ีท่ีสามารถปลกู

ต้นไม้สายพนัธ์ุนีเ้พ่ือนําไปใช้ในทางการค้าได้มีเพียงแคใ่นเขตเธาฟาร์ 26

27 (Dhofar) และบริเวณที่

ราบชายฝ่ังทะเลไปจนถึงบริเวณท่ีลาดต่ําทางตอนเหนือของภเูขาฆารา (Qara) เทา่นัน้ วตัถดิุบ

จากธรรมชาติชนิดนีถ้กูนําไปผลติเป็นกํายานและเคร่ืองหอมตามความต้องการของผู้คนในมมุโลก

ตา่งๆ ในสมยัท่ีเรียกวา่เฮเลเนสติก (Hellenistic period: ราว 323 – 30 ปีกอ่นคริสตกาล) มนัถกู

สง่ไปตามทา่เรือท่ีสาํคญัเป็นต้นวา่ เมืองทา่อเลก็ซานเดรีย เพ่ือท่ีจะนําไปสูโ่รม จากนัน้จึงกระจาย

เข้าสูแ่ถบเมดิเตอร์เรเนียนทัง้หมด27

28 

ในหนงัสอืจูฟานฉีของเจ้าจูกวั เรียกยางไม้หอมประเภทนีว้า่จูเฮียง (Ju-hiang) หรือ 

ฮนั-ลา-เฮียง (hün-lu-hiang) มาจากประเทศของพวกต้าฉี (Ta-shï : เป็นคําท่ีใช้เรียกชาวอาหรับ) 

มีอยูด้่วยกนัถึง 13 ชนิด ชนิดท่ีดีท่ีสดุเรียกวา่ คีน-เฮียง (Kien-hiang) ซึง่มีลกัษณะกลมและมี

ขนาดเพียงปลายนิว้เทา่นัน้ 28

29  

2. มดยอบ (Myrrh) เป็นยางไม้หอมอีกชนิดหนึง่ท่ีได้มาจากต้นไม้ท่ีมีหนามแหลมใน

สกลุ Commiphora และ Balsamodendron การท่ีจะได้ยางไม้มานัน้จําเป็นท่ีจะต้องหกัหนาม

แหลมแล้วยางไม้จะไหลซมึออกมาตามรอยแยก เม่ือได้รับความร้อนจะแข็งตวัและจะเปลีย่นจากสี

ขาวนวลแกมเหลอืงเป็นสนํีา้ตาลแดง ต้นไม้ชนิดนีเ้ติบโตได้ดีในท่ีแห้ง และดินท่ีมีหินปน (Stony 

                                                 
26 Bertram Thomas, Arabia Felix : across the "empty quarter" of Arabia (New York : C. 

Scribner's Sons, 1932), 122. 
27 อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโอมาน 
28 Gus W. van Beek, “Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia” Journal of the 

American Oriental Society Vol.78 No.3 (Jul-Sep,1958) : 144. 
29 Friedrich Hirth and W.W.Rockhill, Chau Ju-Kua : His work on the Chinese and Arab 

Trade in the twelfth  and Thirteenth Centuries, entitled Chu-fan-chi (New York : Paragon Book 

Reprint Corp.,1966)195. 
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Soil) แหลง่ผลติยางไม้ชนิดนีอ้ยูใ่นแถบภเูขาฆารา, ชายฝ่ังทางตะวนัออกของทะเลแดง, ชายฝ่ัง

ทางตอนใต้ของคาบสมทุรอะราเบยี และแถบประเทศโซมาเลยี (Somalia) ในทวปีแอฟริกา 

จีนเรียกยางไม้ชนิดนีว้า่โม-เหยา (Mo-yau) ซึง่แสดงให้เห็นวา่ชาวจีนนํายางไม้ชนิดนี ้

ไปใช้ในการทํายา เน่ืองจากคําวา่ โม (Mo) ในภาษาจีนหมายถึง ยา หรือวชิาการแพทย์ ทัง้นีเ้พราะ

สรรพคณุของมดยอบสามารถใช้เป็นยากระตุ้นกล้ามเนือ้และฆา่เชือ้ได้ ผลติภณัฑ์นีจี้นกลา่วว่า

เป็นของท่ีมาจากประเทศโม-โล-โมของพวกต้าฉีเช่นเดียวกบัยางไม้หอม29

30 (frankincense) 

3. ไม้จนัทน์ (Sandalwood) เป็นไม้ต้นท่ีมาจากสกลุ Santalum ไม้ชนิดนีมี้สเีหลอืง 

หนกั เนือ้ละเอียด ตวัแก่นและเนือ้ไม้มีกลิน่หอม อีกทัง้ยงัสามารถสกดันํา้มนัหอมระเหยจากแก่น

ไม้ด้านในได้อีกด้วย ไม้จนัทน์เป็นไม้พืน้เมืองของอินเดียใต้ ศรีลงักา ออสเตรเลยี อินโดนีเซีย และ

บางหมูเ่กาะในมหาสมทุรแปซฟิิก ชาวจีนเรียกไม้จนัทน์วา่เชน-ทาน (Chan-t’an) ถกูกลา่วถึงใน

เวย่ ช ู(Wei Shu) พงศาวดารประวติัศาสตร์ราชวงศ์เวย่ วา่เป็นผลติภณัฑ์ในอินเดียใต้ แตใ่น

หนงัสอืจูฟานฉีกลา่ววา่มาจากประเทศต้า-กงั (Ta-Kang) และ ตีว้ ู(Ti-wu) ซึง่สนันิษฐานวา่เป็น

เมืองขึน้ของชวาและพบอยูใ่นสนัโฟชิ ในบนัทกึของของอาบู ซาอิด (ค.ศ. 916) ยงักลา่ววา่ กลาห์

เป็นศนูย์กลางในการค้าไม้จนัทน์อีกด้วย 30

31 ชาวจีนจะนําไม้จนัทน์ไปใช้เป็นวตัถดิุบในการทํา

กํายานและเคร่ืองหอมเพ่ือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา และจากการท่ีจีนได้นําเอาไม้จนัทน์ไปแปรรูป

ในการทําเคร่ืองหอมเป็นจํานวนมาก จงึทําให้จีนกลายเป็นตลาดท่ีสาํคญัในการค้าไม้หอมชนิดนี ้31

32 

4. กานพล ู(Clove) เป็นพืชพืน้เมืองท่ีเติบโตอยูใ่นแถบหมู่เกาะโมลกุกะ อยูใ่นสกลุ 

Syzygium ใช้ประโยชน์ในสว่นท่ีเป็นดอกตมูแห้ง และนํา้มนัท่ีได้จากการสกดั เป็นท่ีรู้จกัในจีน

ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ฮัน่ (ราว 300 ปีกอ่นคริสตกาล)32

33  ด้วยสรรพคณุท่ีช่วยในเร่ืองการขบัลม แก้

อาการท้องอืด แนน่จุกเสยีด ระงบักลิน่ปาก และช่วยเป็นยาชาเฉพาะท่ี จึงถกูนําไปประยกุต์ใช้

อยา่งหลากหลายในเร่ืองการทํายา การทําเคร่ืองหอม และการปรุงอาหารทัง้ในจีน ธิเบตและ

อินเดีย 

                                                 
30 Ibid., 197. 
31 Paul Wheatley, The Golden Khersonese (Connecticut : Greenwood Press, 1973), 

217. 
32 R.A.Donkin, Between East and West : The Moluccas and the traffic in spices up to 

arrival of Europeans (Philadelphia : American Philosophical Society, 2003), 160. 
33 J. I. Miller, The Spice Trade of the Roman Empire, 29 B.C. to A.D. 641 (Oxford, 

1969), 49. 
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5. ผลจนัทน์เทศและดอกจนัทน์เทศ (Nutmeg and Mace) เป็นสายพนัธ์ุของพืชดอก

ท่ีอยูใ่นสกลุ Myristica เป็นพืชพืน้เมืองของเกาะบนัดา ในแถบหมู่เกาะโมลกุกะ ความพิเศษของ

พืชชนิดนีคื้อ สามารถใช้ผลผลติท่ีเกิดจากต้น ได้แก ่ผลจนัทน์เทศ (Nutmeg) และดอกจนัทน์เทศ 

(Mace) มาผลติเป็นเคร่ืองเทศได้ โดยสามารถนํามาผลติเป็นนํา้มนัหอมระเหย เป็นวตัถดิุบในการ

ทําเคร่ืองหอม โดยบรรดาเคร่ืองเทศท่ีมาจากหมู่เกาะโมลกุกะนีไ้ด้ปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเคมีแหง่

นํา้หอม (The Book of the Chemistry of Perfumes) เขียนโดย อลั-คินดี (al-Kindi) ชาวเอเชีย

ตะวนัตก ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หรือกอ่นหน้านัน้33

34 ซึง่แสดงให้เห็นวา่เคร่ืองเทศจากหมู่เกาะโม

ลกุกะเป็นท่ีรู้จกัและนําไปใช้ประโยชน์ในเอเชียตะวนัตกแล้วตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 9 เป็นอยา่ง

น้อย  

สว่นในจีนนัน้ ผลจนัทน์เทศได้รับการอธิบายถงึครัง้แรกในชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 834

35 

แตค่วามรู้ของจีนเก่ียวกบัเร่ืองถ่ินกําเนิดของจนัทน์เทศกลบัไม่เก่าไปกวา่คริสต์ศตวรรษท่ี 14 

กลา่วคือ หนงัสอืจูฟานฉี กลา่ววา่ผลจนัทน์เทศนีเ้ป็นผลผลติของชวา บนัทกึของหม่าฮวน 35

36 (Ma 

Huan : ค.ศ.1433) กลา่ววา่เป็นของชวาตะวนัออก 36

37 ประวติัศาสตร์สมยัราชวงศ์หมิงกลา่ววา่มา

จากบอร์เนียว ในขณะท่ีสถานท่ีทัง้หมดท่ีกลา่วถึงนีเ้ป็นผู้ จําหนา่ยมากกวา่ท่ีจะเป็นแหลง่ผลติ 

ความไม่รู้ดงักลา่ว แสดงให้เห็นวา่การท่ีผลจนัทน์เทศเข้าไปสูจี่นได้นัน้ล้วนมาจากพอ่ค้าคนกลาง

ทัง้สิน้  

6. อบเชยและเปลอืกไม้จากต้นอบเชย (Cinnamon and Cassia Cinnamomum) 

เป็นเคร่ืองเทศอีกชนิดหนึง่ท่ีมีกลิน่หอม ใช้ประโยชน์จากเปลอืกไม้ชัน้ในของต้นอบเชย สว่นใหญ่

แล้วใช้ในเร่ืองของการปรุงอาหารและเป็นสว่นผสมของอาหารหวาน ต้นอบเชยเติบโตอยูใ่นบริเวณ

สมุาตราตะวนัตกและชวา 37

38 ในขณะเดียวกนัก็เป็นพืชพืน้เมืองของศรีลงักาอีกด้วย 

                                                 
34 Ahmad Y. al-Hassan and Donald R.Hill, Islamic Technology (New York : Cambridge 

University Press, 1986),141-144. 
35 Friedrich Hirth and W.W.Rockhill, Chau Ju-Kua : His work on the Chinese and Arab 

Trade in the twelfth  and Thirteenth Centuries, entitled Chu-fan-chi , 210. 
36 ลา่มในคณะสํารวจทางทะเลของเจิง้เหอ สมยัราชวงศ์หมงิ 
37 J.V.G. Mills (Translated), Ma Huan Ying-Yai Sheng-lan : The Overall Survey of the 

Ocean’s Shores (1433) (Cambridge : Hakluyt Society, extra series XLII, 1970), 19. 
38 Joanna Hall Brierley, Spices, The Story of Indonesia’s Spice Trade (Kuala Lumpur : 

Oxford University Press, 1994), 30. 
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กรีกและโรมนัรู้จกัอบเชยผา่นเมืองทา่ตา่งๆของคาบสมทุรอาระเบียและโซมาเลยี ซึง่

คาดวา่จะถกูสง่ผา่นมาจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ศรีลงักา หรือเมืองทา่แถบมะละบาร์ของ

อินเดีย38

39 ชาวอียิปต์ใช้อบเชยเป็นสมนุไพรชว่ยในการดองศพ สว่นในคมัภีร์ไบเบิล้ภาคพนัธสญัญา

เดิม (The Old Testament) ก็ได้กลา่วถึงโมเสสเก่ียวกบัการทํานํา้มนัเจิมอนัศกัดิ์สทิธ์ิ (Holy 

Anointed Oil) วา่ใช้อบเชยเป็นสว่นผสมด้วย 39

40 อยา่งไรก็ดี พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกได้เก็บ

ความลบัในเร่ืองแหลง่กําเนิดของอบเชยไว้เป็นเวลานาน เพ่ือท่ีจะผกูขาดการค้าไว้แตเ่พียงเจ้า

เดียว จนกระทัง่พอ่ค้ายโุรปเดินทางไปถึงศรีลงักาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 16 การผกูขาดทาง

การค้าในลกัษณะดงักลา่วจึงเปลีย่นมือไปสูพ่อ่ค้าชาวยโุรปแทน 

7. พริกไทย (Pepper) เป็นต้นไม้ประเภทไม้เลือ้ย แตเ่ดิมเช่ือวา่มีถ่ินกําเนิดอยูท่ี่

อินเดีย แล้วจึงแพร่ขยายเข้ามาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แตจ่ากการขดุค้นท่ีถํา้ผี จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ซึง่เป็นแหลง่โบราณคดีท่ีมีหลกัฐานการอยูอ่าศยัของมนษุย์ตัง้แต ่12,000 – 7,000 ปี

มาแล้ว ได้พบหลกัฐานเก่ียวกบัพืชพนัธ์ุหลากหลายชนิด และหนึง่ในนัน้ คือพริกไทย 40

41 ซึง่แสดงให้

เห็นวา่อินเดียไมใ่ชแ่หลง่เดียวท่ีเป็นต้นกําเนิดของพริกไทย แตมี่ความเป็นไปได้วา่เป็นแหลง่แรกท่ี

ปลกูพริกไทยเพ่ือใช้ในการพาณิชย์ 

พริกไทยถกูนําเข้าสูจี่นแล้วอยา่งน้อยตัง้แตส่มยัราชวงศ์ฮัน่ โดยปรากฏช่ืออยูใ่นฮู ฮัน่

ชูพงศาวดารจีนสมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวนัออก (ค.ศ.25-220) วา่เป็นพืชท่ีนําเข้ามาจากอินเดีย 41

42 

สนันิษฐานวา่นําเข้ามาโดยเส้นทางบก (Overland route) จนกระทัง่ในช่วงคร่ึงหลงัของ

คริสต์ศตวรรษท่ี 3-6 ได้ปรากฏวา่พริกไทยอยูใ่นรายการของบรรณาการท่ีดินแดนในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้สง่ไปให้จีน ซึง่ก่อให้เกิดการบริโภคพริกไทยอยา่งกว้างขวางขึน้กวา่แตก่่อน 

สง่ผลให้การค้าพริกไทยขยายตวัมากขึน้ตามไปด้วย โดยในระยะแรก พริกไทยเป็นสนิค้านําเข้าเพ่ือ

เป็นวตัถดิุบท่ีใช้ในการทํายา แตใ่นระยะตอ่มามนัถกูนําไปใช้เป็นเคร่ืองปรุงอาหาร  

                                                 
39 Andrew Dalby, Food in the Ancient World from A-Z (Great Britan : Routledge, 2003), 

87. 
40 Exodus 30 : The Anointing Oil and Incense [Online], accessed 15 May 2012. 

Available from http://ebible.com/thai/section/134 
41พสิฐิ เจริญวงศ์, “ชมุชนสมยัก่อนประวตัศิาสตร์” ลักษณะไทย เล่ม 1 : ภูมิหลัง (กรุงเทพ : 

ไทยวฒันาพานิช, 2525), 105-106. 
42 Berthold Laufer, Sino-Iranica, Chinese contributions to the History of Civilization in 

Ancient Iran (Chicago, 1919), 374. 
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การค้าพริกไทยเร่ิมเจริญรุ่งเรืองมากขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 (พทุธศตวรรษท่ี 13) 

ซึง่จากบนัทกึของจีนในระยะนี ้เป็นต้นวา่ หนงัสอืหย-ูหยงั-ซา่-สอื (Yu-yang-tsa-tsu) ท่ีเขียนขึน้ใน

ราว ค.ศ. 860 (พ.ศ. 1403) ได้กลา่ววา่ “พริกไทยนําเขา้มาจากอินเดีย (มคธ)..ทกุวนันี ้ผูค้นใน

ประเทศจีนทีท่านเนือ้ซ่ึงปรุงในแบบต่างถ่ิน ต่างก็ตอ้งใช้มนั (พริกไทย) กนัทัง้น ัน้.. 42

43” แตเ่ม่ือเข้าสู่

คริสต์ศตวรรษท่ี 12 หลกัฐานของจีนกลบักลา่ววา่ พริกไทยมาจากชวาและพริกไทยคณุภาพดีท่ีสดุ

มาจาก Sin-t’o ซึง่สนันิษฐานวา่คือซุนดาทางตะวนัตกของเกาะชวา43

44 การค้าพริกไทยนีมี้ทัง้พอ่ค้า

ชาวเอเชียตะวนัตกและพอ่ค้าในท้องถ่ินเป็นผู้ประกอบการ อนัแสดงให้เห็นวา่การค้าดงักลา่วนา่จะ

ก่อให้เกิดผลกําไรได้เป็นอยา่งดี 

นอกจากเคร่ืองเทศท่ียกมาให้เห็นเป็นตวัอยา่งนีแ้ล้ว ยงัมีเคร่ืองเทศอ่ืนๆอีกมากท่ีจีน

นําเข้าจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเอเชียตะวนัตกโดยนําไปใช้เป็นสว่นประกอบในการปรุง

เคร่ืองหอม หรือสกดัเป็นนํา้มนัหอมระเหย เป็นต้นวา่กํายานของจีน โดยสามารถแสดงเป็นตาราง

ให้เห็นได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Ts’Ao Yung-Ho, “Pepper Trade in East Asia” T’oung Pao, Second Series, Vol.68, 

Livr.4/5 (1982): 223. 
44 Friedrich Hirth and W.W.Rockhill, Chau Ju-Kua : His work on the Chinese and Arab 

Trade in the twelfth  and Thirteenth Centuries, entitled Chu-fan-chi, 222. 
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วัตถุดิบที่ใช้ทาํกาํยานและเคร่ืองหอมของจนี 44

45 

 

    พืชท้องถิ่นของจีน         พืช/เคร่ืองเทศ/วัตถดุบิท่ีได้จากสัตว์ท่ีนําเข้า 

      มาจากเอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 พืช/เคร่ืองเทศท่ีนําเข้า 

   จากเอเชียตะวันตก 
  ก่อน   หลัง 

ไม้กฤษณา (aloeswood) 

ไขลําไส้ปลาวาฬ (ambergris) 

โป๊ยกัก๊ (anise) 

โหระพา (basil) 

ยางไม้หอม (bdellium) 

กํายาน (benzoin) 

การบรู (camphor) 

อบเชย (cinnamon) 

กานพล ู(clove) 

ยางไม้หอม (frankincense)  

ดอกพดุ (gardenia) 

ดอกมะลิ (jasmine) 

กล่ินชะมด (musk) 

มดยอบ (myrrh) 

พิมเสน (patchouli) 

โกฐกระดกู (putchuk /costus) 

ไม้จนัทน์ (sandal) 

ยางไม้หอม (storax) 

ยางสน (terebinth) 

ยางไม้ต้นวอลนัท (walnut-

gum) ) 

  –– 

  –– 

  • 
  • 

   –– 
   –– 

   –– 
  • 

   –– 
   –– 

    • 
    • 
    • 
   –– 

   –– 

   –– 
   –– 
   –– 
  • 
  • 

  • 
  –– 

  • 
  • 
  –– 

  –– 

  • 
  • 
  –– 

  –– 

  • 
  • 
  • 
  –– 

  • 
  • 
  –– 

  –– 

  • 
  • 

                • 
                • 

                 –– 

                 –– 

                 –– 

                • 
                • 
                 –– 

                • 
                • 
                 –– 

                 –– 

                 –– 

                 –– 

                • 
                • 
                • 
                 –– 

                • 
                 –– 

         –– 

         –– 

          • 
         –– 

         • 
         –– 

         –– 

         –– 

         –– 

         • 
         –– 

         • 
         –– 

         • 
         –– 

         • 
         –– 

         • 
         –– 

         –– 

  

จึงจะเห็นได้วา่บรรดาเคร่ืองเทศท่ีมีต้นกําเนิดจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ถกูนําไปใช้

ประโยชน์ทัง้จากซีกโลกฝ่ังตะวนัออกและซีกโลกฝ่ังตะวนัตก โดยเป็นวตัถดิุบท่ีใช้ในการทํายา 

เคร่ืองหอมและการปรุงอาหาร  แม้บรรดาเคร่ืองเทศดงักลา่วจะสญูสลายไปแล้วเน่ืองจากเป็น

อินทรียวตัถ ุแตย่งัมีหลกัฐานประเภทลายลกัษณ์อกัษรท่ีแสดงถึงการใช้เคร่ืองเทศหลงเหลอือยูเ่ป็น

จํานวนมาก เช่น ตํารายาของอิเบ็น มาซาวยัห์ (Ibn Masawaih : ค.ศ.857) ซึง่เป็นนายแพทย์ชาว 

 

 

                                                 
45 ปรับปรุงจากหนงัสือ Joseph Needham et al., Science and Civilization in China Vol. 5 part 

2 : Alchemy and Chemistry. (Cambridge University Press, 1971), 137.  
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อาหรับท่ีได้กลา่วถึงบรรดาเคร่ืองเทศท่ีมาจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และหมู่เกาะโมลกุกะ 45

46  

และได้จดักลุม่เคร่ืองเทศตา่งๆไว้เพ่ือประกอบการใช้งาน เป็นต้น  

 

หลักฐานเอกสารที่สัมพันธ์กับเอเชียตะวนัตก 

1. วรรณกรรมของอาหรับ งานเขียนของอาหรับมีจํานวนมากมาย แตท่ี่เก่ียวข้อง

กบัการเดินทางเข้ามาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สามารถสบืค้นจากเนือ้เร่ืองและจําแนกประเภท

งานเขียนได้ 5 ประเภทด้วยกนัคือ 46

47 (1) เร่ืองราวจากนกัเดินทาง (travellers accounts) (2) 

เอกสารทางด้านภมิูศาสตร์ (geographical treatises) (3) งานเขียนด้านประวติัศาสตร์ (historical 

works) (4) ตําราด้านการแพทย์ (Medical works) และ (5) งานเขียนเก่ียวกบัเร่ืองการเดินเรือ 

(navigational works) 

อยา่งไรก็ดี งานเขียนดงักลา่วนี ้แม้จะเขียนขึน้โดยชาวอาหรับ แตข้่อมลูท่ีนํามา

อ้างอิงมาจากหลายแหลง่ด้วยกนั เป็นต้นวา่ จากวรรณกรรมของอินเดีย และวรรณกรรมของกรีก 

ซึง่เป็นงานเขียนท่ีอยูใ่นช่วงต้นคริสตกาลทัง้สิน้ โดยวรรณกรรมของอาหรับเทา่ท่ีได้มีการศกึษา 

และจําแนกประเภทของงานเขียนมีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 งานเขียนท่ีอยูใ่นรูปของเร่ืองราวจากนกัเดินทาง (travellers accounts) 

ประกอบไปด้วย 

 1.1.1 อคัห์บาร์ อลั-ซิน ว-อลั-ฮินด์ (Akhbār al-Sin wa’l-Hind)  เร่ืองเลา่

เก่ียวกบัจีนและอินเดีย (Tales of China and India) เป็นหนึง่ในงานเขียนเก่าแก่ท่ีสดุท่ีแสดงถึง

การติดตอ่กบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ียงัหลงเหลอือยูใ่นปัจจุบนั47

48 แหลง่ท่ีมาของงานเขียนชิน้นี ้

ไม่ชดัเจนนกั เน่ืองจากเป็นงานเขียนท่ีไม่ได้ระบช่ืุอผู้แตง่ แตฉ่บบัท่ีได้รับความนิยมคือฉบบัท่ีพอ่ค้า

สไุลมานหรือสไุลมาน อลั-ตาจีร์ (Sulaymān al-Tājir : Sulaymān the Merchant) เป็นผู้ เรียบ

เรียงขึน้ในปี ค.ศ.851 แตมี่ความเป็นไปได้วา่ข้อมลูท่ีนํามาเขียนอาจจะเกิดขึน้ก่อนหน้านีแ้ล้ว เร่ือง

เลา่ (Akhbār) ดงักลา่วนีไ้ด้รับการเรียบเรียงใหม่อีกครัง้โดย อาบู เซอิด (Abū Zaid) ในปี ค.ศ.

916 โดยผู้ เขียนผู้ นีไ้ด้เพ่ิมเติมข้อมลู และปรับปรุงเนือ้หาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ดี 

                                                 
46 Levey, M., “Ibn Masawaih and his Treatise on Simple Aromatic Substances” Journal 

of the History of Medicine XVI : 394-410. 
47 G.R. Tibbetts, A Study of the Arabic Texts Containing Material on Southeast Asia 

(Leiden : E.J.Brill, 1979), 3. 
48 Ibid., 5. 
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อาบู เซอิด ก็ไม่ได้เป็นผู้ ท่ีเดินทางไปด้วยตนเอง แตไ่ด้รับข้อมลูมาจากพอ่ค้าและนกัเดินเรือท่ีอยูใ่น

เมืองทา่ซีราฟ (Siraf) ท่ีได้เดินทางมาถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ Akhbār al-Sin ได้รับการแปลเป็น

ภาษาตา่งประเทศตัง้แตปี่ ค.ศ. 1718 สว่นฉบบัลา่สดุเป็นการแปลเป็นภาษาฝร่ังเศสในช่ือ 

Relation de la Chine et de l’Inde โดย Sauvaget J. ในปี 1948  

เนือ้หาใน Akhbār al-Sin wa’l-Hind จะเน้นความสมัพนัธ์กบัจีน แตใ่ห้ข้อมลูท่ี

เก่ียวกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพียงเลก็น้อยเท่านัน้ ตามท่ีสไุลมานกลา่วไว้ ซีราฟเป็นจุดซือ้ขาย 

แลกเปลีย่นกระจายสนิค้า (Hub) ท่ีนํามาจากจีน รวมถึงเป็นสถานท่ีท่ีรวมสนิค้าท่ีมาจากอิรัก 

เปอร์เซียและท่ีตา่งๆจากคาบสมทุรอราเบีย เพ่ือท่ีจะนําขึน้เรือออกไปค้าขายยงัดินแดนภายนอก

ด้วย เม่ือเรือมาถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สถานท่ีท่ีถกูกลา่วถึงคือ กลาห์ (บาร์48

49) (Kalāh (bār) 

และเกาะติโอมนั49

50 (Tioman Island) วา่เป็นสว่นหนึง่ของอาณาจกัรซาบจั (Zābaj) ดงัรายละเอียด

สาํคญัดงันี ้

 

       ...หนึ่งในเกาะเหล่านี ้คือ เกาะที่ชื่อ รัมนี (Rāmni) ภายในเกาะมีการแบ่งพืน้ที่การปกครอง

ของพระราชาแต่ละองค์ เหมืองทองถูกพบบนเกาะนี ้รวมไปถึงการบูร (Camphor) ที่มีคุณภาพดี

ท่ีสดุด้วย...เกาะรัมนีแห่งนีเ้ต็มไปด้วยช้างเป็นจํานวนมากอีกทัง้มีการผลิตไม้ฝาง (Brazilwood) 

และไม้ไผ่ (Bamboo) อีกด้วย ประชาชนที่อยู่บนเกาะนีเ้ป็นพวกป่าเถื่อน ..เกาะนีถู้กกัดเซาะจาก

ทะเลทัง้ 2 ด้าน คือ ทะเลฮาร์คานด์ (Harkand : อ่าวเบงกอล) และทะเลซลาฮิต (Salāhit : ช่อง

แคบสงิคโปร์) ..... 

 ...เมื่อเรือมาถงึบริเวณเกาะท่ีเรียกว่าลงักาบาลสั (Langabālūs) ผู้คนจากเกาะจะใช้เรือแคนู

นําสินค้าประเภทมะพร้าว นํา้ตาลอ้อย กล้วย นํา้ตาลเมา (toddy) และบางครัง้ก็มีไขมันจากไส้

ปลาวาฬ (ambergris) เข้ามาแลกเปลี่ยนกับเหล็ก การดําเนินการค้าในลกัษณะดังกล่าวอยู่ในรูป

ของการแลกเปลีย่นสนิค้า (barter)… 

 ...แล้วเรือก็แล่นเข้ามาถึงกลาห์-บาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซาบจั และตัง้อยู่ทางด้านขวาของ

อินเดีย ผู้คนทัง้ที่มีฐานะและคนธรรมดาสามัญต่างก็ใส่ผ้าโสร่งเพียงผืนเดียว ชาวเรือจะหยุดที่นี่

เพื่อเติมนํา้จืด นํา้จืดท่ีน่ีมาจากฝนและนํา้พธุรรมชาติ...ชาวเรือกลา่วว่าใกล้กบัซาบจัคือภเูขาท่ีเรียก

กนัว่า ภเูขาแห่งไฟ ซึง่ไม่มีใครเข้าใกล้ได้ ควันของมันพวยพุ่งออกมาทัง้กลางวันและกลางคืน จาก

ตีนเขาไปเบือ้งหน้าจะพบแหลง่นํา้พรุ้อนและเยน็... 

                                                 
49 คําว่า บาร์ (bār) สามารถหมายถงึอาณาจกัรหรือชายฝ่ังทะเลกไ็ด้ 
50 เป็นเกาะขนาดเล็กที่ตัง้อยูห่่างจากชายฝ่ังตะวนัออกของคาบสมทุรมลายไูปราว 32 กโิลเมตร ปัจจบุนัอยู่ในความ

ปกครองของรัฐปาหงั (Pahang) ประเทศมาเลเซยี 
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 ...หลงัจากนัน้ใช้เวลาอีก 10 วนั เรือจงึจะแวะท่ีติยมูา (Tiyūma) เพื่อหานํา้จืดและจดุเติมนํา้

จืดต่อไปคือท่ีกาดราง(Kadrang) เมือ่เดินทางต่อไปอีก 10 วนัจงึจะแวะท่ีแซนฟ์ (Sanf) เพื่อแวะเติม

นํา้จืด ซึง่ท่ีนีเ้ป็นแหล่งส่งออกไม้กฤษณา (Aloeswood) ..เมื่อเรือได้เติมนํา้จืดแล้ว แลน่เรือไปอีก 

10 วนัก็จะถงึซุนดร์ู ฟูลตั (Sundur Fūlāt) อนัเป็นเกาะอยูใ่นทะเล จากท่ีนีแ้ลน่เรือต่อไปกจ็ะเข้าสู่

ประตแูห่งเมอืงจนี (Gates of China) 51

 

  

นอกจากนีใ้น อคัห์บาร์ อลั-ซิน ฯ อาบู ซาอิดยงัได้กลา่วถึงเหตกุารณ์การจลาจลใน

สมยัจกัรพรรดิซีจุง (Xi-tsung ค.ศ.874-889) แหง่ราชวงศ์ถงั ภายใต้การนําของฮวางเชา (Huang 

Ch’ao) ท่ีได้ปิดล้อม ปล้นสะดมเมืองทา่กวางโจว (Guangzhou) ในมณฑลกวางตุ้ง (Canton) 

และได้สงัหารพอ่ค้าตา่งชาติไปกวา่ 120,000 คน ซึง่รวมไปถึงพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกด้วย หลงั

การสงัหารหมู่ดงักลา่ว พอ่ค้าท่ีรอดชีวิตได้ลีภ้ยัไปจามปา แตส่ว่นใหญ่ไปท่ีเมืองทา่กลาห์ 52

1.1.2 อาบู ดลูาฟ มิส’อาร์บ.ี มห์ูอลัห์อิล อลั-ฆาซ์รัดจิ อลั-แยงบ’ุย (Abū 

Dulaf, Mis ‘ar b. Muhalhil al-Kh̲azrad ̲j̲i al-Yanbu ‘ī) เขียนขึน้ในปี ค.ศ. 940 โดยอาบู ดลูาฟ 

(Abū Dulaf) งานเขียนของเขาได้รับการพิจารณาจากนกัวิชาการบางทา่นวา่เป็นผู้ ท่ีเดินทางมาถึง

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วยตนเอง52

53 แตเ่ดิมอาบู ดลูาฟพํานกัอยูใ่นราชสาํนกัของราชวงศ์ซามา

นิดส์ (Samanids Dynasty) แหง่อิหร่าน53

54 (ค.ศ.819-999) ท่ีเมืองโบคาร่า (Bokhārā)  ตอ่มาเขา

ได้ติดตามราชทตูของซามานิดส์มาท่ีราชสาํนกัจีนโดยทางบก แตเ่ดินทางกลบัโดยทางเรือ ซึง่

เร่ืองราวท่ีเขาเขียนในช่วงเดินทางกลบันีเ้องท่ีเป็นหลกัฐานสาํคญั แตปั่จจุบนัสญูหายไปแล้ว 

 และ

ในไมช้่าก็ได้ตัง้ชมุชนพอ่ค้าเอเชียตะวนัตกขึน้ และใช้เมืองทา่แหง่นีเ้ป็นจดุนดัพบระหวา่งจีนกบั

เอเชียตะวนัตก แทนท่ีเมืองกวางตุ้งท่ีมีปัญหาอยูใ่นขณะนัน้    

                                                 
51 G.R. Tibbetts, A Study of the Arabic Texts Containing Material on Southeast Asia, 

25-27. 
52 G.R.Tibbetts, “Early Muslim traders in South East Asia”, Journal of the Malayan Branch of 

the Royal Asiatic Society Vol.30 pt.l (1957): 19, 38. และ Friedrich Hirth and W.W.Rockhill, Chau Ju-Kua : 

His work on the Chinese and Arab Trade in the twelfth  and Thirteenth Centuries, entitled Chu-fan-chi  

,18. 
53 Paul Wheatley, The Golden Khersonese, 210. 
54 เป็นราชวงศ์ท่ีตัง้ขึน้หลงัการลม่สลายของราชวงศ์ซสัซาเน่ียน (จากการรุกรานของชาวอาหรับ) 

โดยช่ือของราชวงศ์ตัง้ตามช่ือผู้ก่อตัง้คือซามาน คดู้า (Saman Khuda) ซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียแตกํ่าเนิด แตเ่ปล่ียน

มานบัถือศาสนาอสิลามในภายหลงั 
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อยา่งไรก็ดี ข้อเขียนของเขาได้รับการอ้างอิงถึงอยา่งมาก โดยยาฆตุ (Yāqūt)ซึง่เป็นนกัเขียนใน

ยคุตอ่มา (ค.ศ. 1224) สิง่ท่ีทําให้วรรณกรรมนีมี้ความนา่สนใจในสว่นท่ีเก่ียวกบัเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ก็คือ เนือ้หาท่ีกลา่วถึงเมืองกลาห์ (Kalāh) ท่ีแตกตา่งจากวรรณกรรมอ่ืนๆท่ีมีอายอุยูใ่น

ช่วงเวลาเดียวกนั ดงันี ้

     

....[หลงัการเดินทางออกจากจีน]…ฉันตัดสินใจท่ีจะไปยังกลาห์ และเมื่อฉันมาถึงฉันก็พบว่า

มนัช่างยิ่งใหญ่นกั ไม่ว่าจะเป็นกําแพง สวนต่างๆและนํา้พุ อีกทัง้ฉันยังพบว่าท่ีน่ีมีเหมืองดีบุก ซึ่งท่ี

อื่นใดในโลกก็ไม่มี ยกเว้นแต่ในภายในป้อมปราการของเมืองนี ้พวกเขาได้หลอมและตีดาบ ซึ่งเป็น

ดาบแบบอนิเดีย....ขนบธรรมเนียมของพวกเขาเป็นเช่นเดียวกบัจีน และยงัไม่มีธรรมเนียมในการตัด

คอ (ของสตัว์ก่อนนําพวกมนัไปทําเป็นอาหาร)... 

 ไม่มีท่ีใดในโลกจะมีเหมืองดีบกุดงัเช่นท่ีกลาห์แห่งนี.้.ผู้คนในเมืองนีม้ีระบบยุติธรรมและมีคุก 

พวกเขาอยู่ได้ด้วยข้าวสาลี อินทผาลมั และผัก (ขายตามนํา้หนัก) และขนมปังแบนๆ (ขายตาม

จํานวน) พวกเขาไม่อาบนํา้แต่ชําระล้างตวัด้วยธารนํา้ไหล เหรียญเงินของพวกเขามีนํา้หนักสองใน

สามของเหรียญเงินดีร์แฮม (ของอาหรับ) เหรียญเงินของพวกเขาถกูเรียกว่าฟาห์รี (fahri) พวกเขามี

เงินเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึ่งใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า พวกเขาแต่งตัวเหมือนคนจีน พระราชาเป็น

ประเทศราชของจกัรพรรดิจีน ดงันัน้จงึมีชื่อที่แสดงความจงรักภกัดีต่อท้ายพระนาม ทิศทางการหัน

ศีรษะไปเพื่อสวดมนต์ของพระราชากลาห์ยังหันไปทางเมืองจีน รวมไปถึงการสวดมนต์ ก็เป็นการ

สวดเพื่ออทิุศแก่จกัรพรรดิจีนด้วย.... 

 ...ฉันเดินทางต่อไปถึงเมืองจาจูลา (Jājullā) ซึ่งอยู่บนยอดเขาโดยท่ีคร่ึงหนึ่งยื่นออกมาที่

ทะเลอีกคร่ึงหนึง่อยู่บนบก พวกเขามีพระราชาเช่นเดียวกับท่ีกลาห์ พวกเขาทานข้าวสาลีและไข่แต่

ไม่ทานปลาและไม่ฆ่าสตัว์เป็นอาหาร พวกเขาพาอบเชย มาที่นี่แล้วส่งออกมันไปส่วนที่เหลือของ

โลก ต้นอบเชยเป็นของสาธารณชน ไม่มีใครเป็นเจ้าของเฉพาะ ชาวเมืองที่นี่แต่งกายเหมือนชาว

กลาห์ ยกเว้นแต่จะใสเ่สือ้คลมุยาวในงานฉลอง......จากท่ีนัน่ฉนัเดินทางต่อไปคชัมีระ (Qashmir)55

 1.2 งานเขียนท่ีอยูใ่นรูปของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัภมิูศาสตร์ (geographical 

treatises) ประกอบไปด้วย 

 

 1.2.1 กีตาบ อลั-มาสาริค ว-อลั-มามาริค (Kitāb al-masālik wa’l-mamālik) 

คูมื่อการเดินทางสาํรวจภมิูประเทศ งานเขียนท่ีสําคญัเป็นของ เอเบ็น คร์ูดาดห์บีห์ (Ibn 

Khurdādhbih) ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 9 งานเขียนประเภทนีเ้ป็นการบรรยายถึงการสาํรวจ

                                                 
55 G.R. Tibbetts, A Study of the Arabic Texts Containing Material on Southeast Asia, 

39-41. 
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ภมิูประเทศแบบพืน้ฐาน ไมมี่การจําแนกโดยใช้หลกัวทิยาศาสตร์  การอธิบายหรือการสรุปใดๆ

ทัง้สิน้ ข้อมลูท่ีนํามาเขียนสว่นใหญ่อยูบ่นพืน้ฐานเร่ืองเลา่ของกลาสเีรือท่ีอยูใ่นประเภทเร่ืองเลา่นา่

อศัจรรย์ (ajā’ib) สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นสว่นท่ีเพ่ิมขึน้มาเพ่ือความ

สมบูรณ์ของเนือ้หาเทา่นัน้ งานเขียนท่ีออกมาหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 10 เป็นต้นวา่ งานเขียนของเอ

เบ็น รัสต์ (Ibn Rusta) และเอเบน็ อลั-ฟาฆีห์ (Ibn al-Faqīh) มกัเป็นงานท่ีเรียบเรียงมาจาก

ผลงานชิน้อ่ืนๆท่ีมีมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ไม่มีอะไรโดดเด่น และเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้55

56 

    

 ...ไกลออกไปจากซิรันดีบ (Sirandīb : ศรีลงักา) คือเกาะรัมนี ซึง่เป็นท่ีท่ีพบสตัว์ประเภทแรด.. 

เกาะนีม้ีผลผลติประเภทไม้ไผ่และไม้ฝาง ซึง่รากของมนัใช้เป็นยาถอนพิษได้ พวกเขาจะแลกเปลี่ยน

ไขมนัจากไส้ปลาวาฬกบัเหลก็... 

ถ้าผู้ใดหวงัท่ีจะไปจีน ก็ให้ออกจากซิรันดิบไปทางขวา เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10-15 วันก็

จะถงึอลงัคาบาลสั (Alankabālūs) ที่น่ีเหลก็เป็นโลหะที่มีค่าสําหรับพวกเขา จากนี่ไปจะถึงเกาะกิ

ลาห์ (Kilah คือ กลาห์นั่นเอง) เกาะนีเ้ป็นของอาณาจักร จาบตั อัล-ฮินดี (Jābat al-Hindi) เกาะนี ้

เต็มไปด้วยเหมืองแร่ดีบกุและต้นไม้ประเภทไม้ไผ่.... 

...เมื่อถงึเกาะจาบา (Jāba) ผลผลิตของเกาะนีคื้อ มะพร้าว กล้วยและอ้อยควั่น ส่วนเกาะซ

ลาฮิต (Salāhit) มีไม้จันทน์ (Sandalwood) ต้นโกฐชฎามังสี (Indian Nard) และกานพล ู(Clove) 

… 

…พระราชาแห่งซาบัจถูกเรียกว่ามหาราชา มหาราชาจะได้รับภาษีเป็นทองคํา 200 มันน์ 

(mann) ทุกวัน พระองค์จะแปรรูปทองคําให้เป็นแท่งแล้วโยนมันลงไปในนํา้แล้วกล่าวว่า “นี่คือ

สมบติัของข้าพเจ้า”.... 

ออกจากมาอิต (Mā’it) จะถึงเกาะติยูมา (Tiyūma) ซึ่งมีไม้กฤษณาชนิดฮินดี (Hindi) และ

กานพล ูจากที่นี่เดินทางอีก 5 วันจะถึงฆมาร์ (Qmar) ซึ่งเมื่อเลียบชายฝ่ังทะเลไปก็จะถึงแซนฟิ 

(Sanf’i)ใน 3 วนั แล้วจากแซนฟิไปก็จะถงึลฆูิน (Lūqin) อันเป็นก้าวแรกที่จะไปสู่จีนได้.. 5 6

57 (เอเบ็น 

คร์ูดาดห์บห์ี : Ibn Khurdādhbih กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 9) 

     

                                                 
56 Paul Wheatley, The Golden Khersonese, 211.  
57 G.R. Tibbetts, A Study of the Arabic Texts Containing Material on Southeast Asia, 

28-29. 
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...ทะเลท่ีสี ่(แห่งมหาสมุทรอินเดีย) เรียกว่า กลาห์-บาร์ ซึ่งลมมักจะพัดแรงและทําให้เรือลม่ 

ท้องทะเลนีเ้ต็มไปด้วยเกาะซึง่มีกานพลเูป็นผลผลติอยู่...ทะเลที่ห้าเรียกว่าซลาฮิต ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่ง

ท่ีน่าพิศวง สว่นทะเลท่ีหกเรียกว่ากาดราง (Kadrang) ท่ีน่ีฝนมกัตกบอ่ยๆ 

...ไขมันจากไส้ปลาวาฬของซลาฮิต ค่อนข้างออกเป็นสีนํา้เงิน เป็นไขมันที่เต็มไปด้วย

นํา้มันยาง มักเอาไว้ใช้ทํานํา้หอมคารียา (ghāliya) ส่วนของฆาฆุลลา (Qāqulla)จะเป็นสีเทา

อย่างชัดเจนและใช้ทํานํา้หอมชัน้ดีไขลําไส้ปลาวาฬนีนํ้ามาจากฆาฆุลลาไปสู่เอเดน (Aden)..58

  

 

(ยาคบุี : Ya’qūbi ค.ศ. 897) 

ในเอเบน็ อลั-ฟาฆีห์ผู้ เขียนอ้างอิงข้อความใน “อคัห์บาร์ อลั-ซิน ว-อลั-ฮินด์” และ

ผลงานของเอเบ็น คร์ูดาดห์บีห์ แล้วเพ่ิมเติมบางสว่นลงไป  

 

[เกาะรัมนี : สว่นท่ีเพิ่มลงไป] …ผู้คนบนเกาะนีด้แูข็งแรง คลอ่งแคลว่ พวกเขาลา่ช้างพระราชา

หลายพระองค์เป็นเจ้าของไม้จันทน์และดอกจันทน์เทศ (mace) ที่มีกลิ่นอันยอดเยี่ยม แต่ไม่มีผู้ ใด

จะได้รับการแบง่สรร ยกเว้นพระราชาจะพิจารณา 

[ซาบจั]…ในซาบจัมีนกแก้ว สีขาว สีแดง และสีเหลือง ซึ่งทําให้คิดว่ามันคงจะพูดภาษาอรา

บคิ เปอร์เซีย กรีก และฮินดีได้ นอกจากนีย้งัมีนกยงูสเีขียว...แผ่นดินแห่งซาบจั ซึง่พระราชาท่ีสาํคญั

ทีสุ่ดจะถูกเรียกว่า มหาราชา ไม่มีผู้ ใดที่เหนือกว่าพระองค์แล้ว มหาราชาเป็นผู้ ที ่รํ่ารวยมาก 

พระองค์มีสวนกุหลาบในอาณาจักร แต่ผู้ ใดที่นํากุหลาบออกจากสวน พวกเขาจะถูกเผาในเปลว

เพลงิ...ผลผลติท่ีมาจากซาบจัคือ กานพล ูไม้จนัทน์ การบรู และลกูจนัทน์ 

[ซลาฮิต]…เกาะซลาฮิตมีไขมันจากไส้ปลาวาฬ ส่วนไม้ฝางมาจากชายฝ่ังทะเลทางตอนใต้

ของซลาฮิต... 

[ลงักาบาลสั]..มีนํา้ตาลเมาและไม้ไผ่ ระหว่างกลาห์-บาร์และฮาร์คานด์มีเกาะที่มีคนอยู่อาศัย

เรียกว่า ลงักะ (Langa)..59

 

 (เอเบน็ อลั-ฟาฆีห์ : Ibn Al-faqih ค.ศ. 903) 

งานของเอเบ็น รัสต์ : Ibn Rusta ค.ศ.900 สรุปได้วา่ กลา่วถึงการไปซาบจั วา่จะต้อง

ไปทางตะวนัออก ไกลพอๆกบักลาห์ สว่นเกาะ ซลาฮิตก็มีขีป้ลาวาฬท่ีดีท่ีสดุกวา่ท่ีอ่ืนๆ พริกหางยงั

เป็นหนึง่ในเคร่ืองเทศของเกาะนีด้้วย นอกจากนีย้งักลา่วเร่ืองราวของพระราชาในฆีมาร์ โดยอ้าง

                                                 
58Ibid., 30.  
59Ibid., 30-31.  
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คําพดูของอาบ ูอบัดลุลา มฮูมัหมดั บ ีอิชคั (Abū Abdullāh Muhammad b.Ishāq) วา่มีชาว

อาหรับเข้าไปในฆีมาร์และพอ่ค้าได้มอบของขวญัให้กบัพระราชาผู้ปกครองอาณาจกัรแหง่นี ้ซึง่

พระองค์ได้ตอบแทนสิง่มีคา่ท่ีมีมลูคา่มากกวา่เป็นร้อยเทา่ 

สว่นงานของอาบู ซาอิด : Abū Zaid ค.ศ. 916 ก็เป็นผลงานอีกเลม่หนึ่งของอาบู ซา

อิด เร่ิมต้นด้วยการอ้างถึงเมืองของซาบจั มีพระราชาดํารงตําแหนง่มหาราชา มีเมืองหลวงท่ีมีพืน้ท่ี 

900 ปาราซงั เจ้าชายผู้ นีไ้ด้ปกครองเหนือเกาะจํานวนมาก ซึง่แผข่ยายพืน้ท่ีไปถึงพนัปาราซงัหรือ

อาจจะมากกวา่นัน้ หนึง่ในเกาะท่ีพระองค์ปกครองคือ ศรีบูซา (Sribuza) รามี (Rāmi) หรือรัมนี 

กลาห์อนัเป็นเมืองท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งแผน่ดินจีนและอาหรับเป็นศนูย์กลางการค้าของไม้กฤษณา 

(aloeswood) การบูร ไม้จนัทน์ งาช้าง ดีบุก (tin) ไม้มะเกลอื (ebony) baqamwood สนิค้าทัง้หมด

นีจ้ะถกูสง่ไปขายท่ีท่ีไกลออกไป โดยเร่ิมจากโอมานเป็นต้นไป หลงัจากนัน้เป็นการกลา่วถึงมหา

ราชาแหง่ซาบจั และข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้กบักษัตริย์ของฆีมาร์ อนัเป็นผลให้มหาราชา ยกกองทพัเพ่ือ

ไปตดัศีรษะของกษัตริย์แหง่ฆีมาร์ในท่ีสดุ  

1.3 งานเขียนท่ีอยูใ่นรูปของเอกสารทางด้านประวติัศาสตร์ (historical works) 

ประกอบไปด้วย 

 1.3.1 กีตาบ มรุูจ อลั-ดาฮบั (Kitāb murūj al-dhahab) ผู้แตง่คือมาส อุดี 

(Mas’ūdī : ค.ศ. 956) งานเขียนนีถ้กูจดัให้อยูใ่นงานเขียนทางด้านประวติัศาสตร์ แตก็่ให้ข้อมลู

ทางด้านภมิูศาสตร์ ซึง่ถึงแม้วา่มาส อุดี จะอ้างวา่เขาเดินทางมาถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย

ตนเอง แตจ่ากข้อมลูท่ีได้มีการวิเคราะห์กลบัไมอ่าจเช่ือถือได้ มีความเป็นไปได้วา่ข้อมลูใหม่ๆท่ี

นํามาเขียนได้มาจากพอ่ค้าและกลาส ีสว่นท่ีเหลือเป็นการนํามาจากงานเขียนท่ีมีมาก่อนหน้านี ้

เป็นต้นวา่ งานของอาบ ูซาอิด และจากอคัห์บาร์ อลั-ซิน ว-อลั-ฮินด์ อยา่งไรก็ดี งานเขียนชิน้นีเ้ป็น

ต้นแบบให้กบังานเขียนประวติัศาสตร์อาหรับในเวลาตอ่มา 59

60 

     

...เรือจากบาสร่า (Basra) ซีราฟ (Siraf) โอมาน (Oman) อินเดีย และหมู่เกาะต่างๆของซาบจั

และแซนฟิ มาถงึปากแม่นํา้กานฟู (Khānfū) ในจนี พร้อมทัง้สนิค้าของพวกเขา... 

...แล้วพ่อค้าท่ีเดินทางทางทะเลก็มาถงึกิลาห์ (Killah : กลาห์) ซึง่อยู่ระหว่างทางที่จะไปถึงจีน 

ทกุวนันีเ้มืองดงักลา่วได้กลายเป็นสถานีปลายทางของเรือมสุลมิท่ีมาจากซีราฟและโอมาน ซึ่งซีราฟ

และโอมานนีเ้ป็นสถานท่ีท่ีเรือทัง้หลายท่ีเดินทางมาจากจีนจะมาชมุนมุกนั...ท่ีกีลาห์พ่อค้ามสุลิมจะ

บรรทกุของลงบนเรือชาวจีนเพื่อจะไปถงึท่าเรือของกานฟู... 

                                                 
60 Paul Wheatley, The Golden Khersonese, 248. 
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.....อาณาจกัรของมหาราชา ผู้ เป็นพระราชาแห่งหมู่เกาะ ดินแดนของพระองค์เป็นแหล่งผลิต

เคร่ืองเทศและเคร่ืองหอม พวกเขาส่งออก การบูร กฤษณา กานพล ูไม้จันทน์ ดอกจันทน์เทศ ลกู

จนัทน์ กระวาน พริกไทย และผลผลติอื่นๆอีกมากมาย....60

61 

         

1.4 งานเขียนท่ีอยูใ่นรูปของตําราด้านการแพทย์ (Medical works) เนือ้หาจํากดั

ขอบเขตในเร่ืองของดินแดนท่ีเป็นต้นกําเนิดของยาตา่งๆ ดงัเชน่งานของ เอเบน็ อลั ไบตาร์ (Ibn al-

Baitār (ค.ศ.1248) ซึง่เป็นพจนานกุรมเก่ียวกบัพืชและยานานาๆชนิด 

1.5 งานเขียนท่ีอยูใ่นรูปของเร่ืองราวการเดินเรือ (navigational works) งานเขียน

ประเภทนี ้เป็นงานเขียนท่ีเขียนขึน้ช้าท่ีสดุ คืออยูใ่นราวปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 15-16 (พทุธ

ศตวรรษท่ี 21-22)  

2. วรรณกรรมของกรีก-โรมัน เอกสารสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัชิน้นีไ้ด้แก่  

                        2.1 คริสเตียน โทโพกราฟี (Christian Topography) ผู้ เขียนคือ Cosmas 

Indicopleustes หรือ คอสมาสผู้ ท่ีแลน่เรือไปอินเดีย เขาเป็นพอ่ค้าท่ีอาศยัอยูท่ี่เมืองอเลก็ซานเดรีย 

ประเทศอียปิต์ และได้เขียนผลงานชิน้นีข้ึน้ในราวกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 6 (พทุธศตวรรษท่ี 12) จาก

ประสบการณ์ท่ีได้ลอ่งเรือไปทําการค้าในบริเวณทะเลแดง (Red Sea) และมหาสมทุรอินเดีย 

(Indian Ocean) โดยประเทศท่ีเขาแวะประกอบไปด้วยอาณาจกัรของพวกอคัซุม (Axum) ใน

เอธิโอเปีย อินเดียและศรีลงักา ซึง่เม่ือตอนท่ีเขาแวะท่ีศรีลงักานีเ้องท่ีได้มีการบนัทกึเร่ืองราวของ

พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกไว้ด้วย โดยปรากฏอยูใ่นบนัทกึเลม่ท่ี 11 ดงันี ้

 

...เกาะ Taprobanê62

                                                 
61 G.R. Tibbetts, A Study of the Arabic Texts Containing Material on Southeast Asia, 38. 

 ซึง่ตัง้อยู่อีกด้านหนึ่งของประเทศแห่งพริกไทย 6 2

63...ที่นี่เป็นตลาดขนาด

ใหญ่สาํหรับผู้คนในภมูิภาคต่างๆ เกาะนีย้งัมีโบสถ์คริสเตียนของชาวเปอร์เซียตัง้อยู่ด้วย อีกทัง้ยังมี

นกับวชจากนิกายเพรสบายเตอร์ (Presbyter) ที่ได้รับการแต่งตัง้จากเปอร์เซียและเดคข่าน มาทํา

พิธีกรรมทางศาสนาในโบสถ์แห่งนี ้แต่คนท้องถิ่นรวมทัง้พระราชาของพวกเขาก็ยังคงเป็นพวกนอก

รีตอยูน่ั่นเอง... 

62 ศรีลงักามีช่ือท่ีถกูเรียกเป็นจํานวนมาก โดยคําวา่ลงักา (Lanka) เป็นภาษาสนัสกฤต แตเ่มกาเธ

เนส  (Megasthenes) ผู้ เป็นราชทตูชาวกรีกท่ีเข้ามาในราชสํานกัของอินเดียในสมยัพระเจ้าจนัทรคปุต์แห่ง

ราชวงศ์โมริยะเม่ือราว 300 ปีก่อนคริสตกาล (พทุธศตวรรษท่ี 3) เรียกเกาะลงักาว่า Taprobanê ซึ่งนอกจากช่ือนี ้

แล้ว ยงัพบวา่ลงักาถกูเรียกด้วยช่ืออ่ืนอีกเช่น Serendivus, Sirlediba, Serendib, Zeilan, Sailan และ Ceylon 
63 หมายถึงอินเดีย 
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...เกาะแห่งนีต้ัง้อยู่ในตําแหน่งท่ีเป็นศนูย์กลาง ดงันัน้จงึมีเรือเป็นจํานวนมากจากทุกภาคส่วน

ของอินเดีย จากเปอร์เซีย เอธิโอเปีย และจากประเทศที่อยู่ไกลโพ้นท่ีสดุมายังเกาะแห่งนี ้ฉัน

หมายถงึ Tzinista (จีน) (ลงักา)ได้รับเอาผ้าไหม (Silk) ว่านหางจระเข้ (Aloes) กานพล ู(Clove) ไม้

จนัทน์ (Sandalwood) และผลติภณัฑ์อื่นๆสง่ผ่านไปยงัตลาดต่างๆ เช่น Male (เมืองแถบชายฝ่ังมะ

ละบาร์) Sindu (เมืองแถบแม่นํา้สินธุ) อาณาจักรเปอร์เซีย โฮโมไรท์ (Homorite) แถบชายฝ่ังอาระ

เบีย และAdulé (เอธิโอเปีย) ลงักาได้นําเข้าสินค้าจากอาณาจักรเหล่านีแ้ล้วส่งต่อไปยังเมืองท่า

อื่นๆท่ีห่างไกล ในขณะเดียวกนัก็สง่ออกสนิค้าของตวัเองควบคู่ไปด้วย63

64... 

 

2.2 หนงัสอืประวติัศาสตร์ความลบั (Secret History) ของโพรคอปิอุส แหง่แคส

ซาเรยี (Procopius of Caesarea : ค.ศ.500-565 [พ.ศ.1043 – 1108]) นกัประวติั -ศาสตร์ ในชว่ง

คริสต์ศตวรรษท่ี 6 (กลางพทุธศตวรรษท่ี 11- ต้นพทุธศตวรรษท่ี 12) เขาเป็นชาวแคสซาเรียแหง่

ปาเลสไตน์ งานเขียนของเขาถือเป็นเอกสารในชัน้ปฐมภมิู (Primary Source) เก่ียวกบัการ

ปกครองของจกัรพรรดิจสัติเนียน (Justinian : ค.ศ. 527-565) แหง่อาณาจกัรไบเซนไทน์ (โรมนั

ตะวนัออก) เขาได้บนัทกึเร่ืองราวเม่ือทตูของอาณาจกัรอคัซุมแหง่เอธิโอเปียได้เข้าเฝ้าจกัรพรรดิจสั

ติเนียน ซึง่จกัรพรรดิทรงมีพระประสงค์ให้ “พอ่คา้ชาว อบิสซิเนีย่น (Abyssinian)65

ปรากฏการณ์ดงักลา่วนี ้แสดงให้เห็นวา่พอ่ค้าชาวเปอร์เซียทําการค้าขายกบัลงักามา

นานแล้ว และลงักาเองก็ไม่พงึประสงค์ท่ีจะทําให้คูค้่าของตนไม่พอใจโดยการไปทําธุรกิจกบัชาวอ

บิสซิเน่ียนซึง่เป็นคูแ่ขง่ของเปอร์เซีย 

 ซ้ือผา้ไหมจาก

ชาวอินเดียและขายต่อใหแ้ก่โรมนั..” ซึง่พอ่ค้าชาวอบิสซิเน่ียน ก็เห็นชอบด้วยแตไ่ม่สามารถ

ดําเนินการให้สมัฤทธ์ิผลได้  เน่ืองจาก “....เพราะพอ่คา้ชาวเปอร์เซียปรากฏตวัอยู่ในทกุๆเมืองท่า

ของลงักา และพวกเขาก็มกัจะซ้ือสินคา้ทัง้หมดลงโกดงัของพวกเขาดงัเช่นเคย65

66.....”  

แม้วา่วรรณกรรมของกรีก-โรมนัท่ียกมาอ้างอิงถึงนีจ้ะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเข้ามา

ของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยตรง แต่เอกสารทัง้ 2 ชิน้นีก็้แสดงให้

เห็นตรงกันวา่ อยา่งน้อยตัง้แตใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 6 มาแล้วท่ีมีพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกคือ 

                                                 
64 J. W. McCrindle (translated), Cosmas, The Christian Topography of Cosmas, an 

Egyptian Monk (New York, 1897), 364-366. 
65 ชาวเอธิโอเปียแห่งเมืองอคัซุม (Axum)  
66 George F. Hourani. Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early 

Medieval Times, 43. 
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เปอร์เซียได้เดินเรือมาถึงเมืองทา่ในมหาสมทุรอินเดีย ได้เผยแพร่ศาสนา อีกทัง้ยงัทําการค้ากบัชาว

พืน้เมืองจนกลายเป็นพอ่ค้าคนกลางในการค้าผ้าไหมทางทะเลท่ีทรงอิทธิพลในช่วงเวลานัน้อีกด้วย 

3. วรรณกรรมจีน  

3.1 หนงัสอืสือ่จี ้(Shih-shi) เขียนโดยซือหม่าเชียน (Ssuma Chhien) นกั

ประวติัศาสตร์สมยัราชวงศ์ฮัน่ในราว 91 ปีก่อนคริสตกาล โดยนํามาจากรายงานการเดินทางของ 

สาง เชียน (Chang Chhien)67

     

 ดงันี ้

...ทตูของจีนถกูสง่ไปท่ีอานซี (ปาร์เธียน) โดยกษัตริย์ของอานซีได้สง่ทหารกว่า 20,000 คนมา

รอรับขบวนของราชทตูจีนบริเวณชายแดนทางด้านตะวันออก...และในขากลบัอานซีก็ได้ให้ทูตของ

พวกเขาติดตามคณะทูตจีนไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิจีนโดยในการนีอ้านซีได้ส่งนักกาย กรรมและไข่

นกกระจอกเทศไปให้ราชสาํนกัจีนด้วย...67

68 

 

จากหลกัฐานดงักลา่วแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ จีนมีความสมัพนัธ์ทางการทตูกบั

เปอร์เซียมาตัง้แตย่คุก่อนคริสตกาล ความสมัพนัธ์ดงักลา่วเจริญควบคูไ่ปกนักบัการพฒันาเส้นทาง

สายไหม อยา่งไรก็ดี เปอร์เซียได้ถกูขดัขวางการเข้าถึงจีนในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 5 โดยพวกเฮป-

ทาไลต์ (Hephthalites) หรือพวกฮัน่ขาว (White Han) ทําให้เปอร์เซียต้องเปลีย่นการเดินทางไปจีน

ด้วยวิธีเดินเรือ ซึง่ในความเป็นจริง เปอร์เซียอาจมีการเดินเรือกอ่นหน้านีแ้ล้ว แตห่ลกัฐานเอกสารท่ี

กลา่วถึงมีน้อยมาก วรรณกรรมท่ีหลงเหลอืซึง่มีอายอุยูใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 3-5 สว่นใหญ่จะเป็น

เร่ืองของศาสนา  ดงันัน้เราจึงแทบไม่รู้อะไรในเร่ืองการเดินทางทางทะเลช่วงแรกของพอ่ค้าเอเชีย

ตะวนัตกเลย 

                                                 
67 สาง เชียน (Chang Chhien) เป็นทตูท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากจกัรพรรดวิูตี่ ้(Wu Ti : 141-87 ปี

ก่อนคริสตกาล) แห่งราชวงศ์ฮัน่ ให้เดนิทางไปทางตะวนัตกเพ่ือหาพนัธมติรในการปราบปรามพวกเซียงหน ู

(Hsiung-nu) ซึ่งเป็นชนเผา่เร่ร่อนในบริเวณเอเชียกลาง ภารกิจของสาง เชียนไมป่ระสบความสําเร็จ แตบ่นัทึก

การเดนิทางของเขาได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับเมืองและอาณาจกัรตา่งๆในเอเชียกลางและเอเชียตะวนัตกแก่ราชสํานัก

จีนเป็นครัง้แรก หนึ่งในนัน้คือ อาณาจกัรเปอร์เซียโบราณซึ่งในช่วงเวลานี ้จีนรู้จกัในนามของอานซี (Anxi) ซึ่งเป็น

การถอดเสียงมาจากคําวา่ อรัซาสดิ (Arsacid) อนัเป็นช่ือผู้ก่อตัง้ราชวงศ์ปาร์เธียน (300 ปีก่อนคริสตกาล – 

คริสต์ศตวรรษท่ี 3) เส้นทางดงักล่าวนีเ้อง ท่ีถกูพฒันาเป็นเส้นทางสายไหม (Silk Road) ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าท่ี

สําคญัในเวลาตอ่มา 
68 F.Hirth, China and the Roman Orient (USA : Ares Publishers INC., 1885), 35. 
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3.2  ฮู ฮัน่ช ู(Hou Hanshu) พงศาวดารจีนสมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวนัออก (ค.ศ.25-

220) เรียบเรียงโดยเฟง เย (Fan Ye) ในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 5 (พทุธศตวรรษท่ี 10-11)โดยใช้

เอกสารทางประวติัศาสตร์ท่ีมีอายกุ่อนหน้านีเ้ป็นแหลง่ข้อมลูสาํคญั ในตอนหนึง่ฮู ฮัน่ชูได้กลา่วถึง

การค้าของพวกต้าชิน (Ta-t’sin) หรือโรมนัไว้วา่ 

     

....พวกเขาผลติเหรียญทองคําและเหรียญเงิน สิบเหรียญเงินมีมูลค่าเท่ากับหนึ่งเหรียญทอง 

พวกเขาค้าขายทางทะเลกับอานซี (ปาร์เธียน)และเตียนชู (T’ien-chu : อินเดีย).....จักรพรรดิของ

พวกเขามีความประสงค์ท่ีจะสง่คณะทตูมาท่ีจีน...จนกระทัง่ในรัชสมยัของจกัรพรรดิฮวนตี ้(Huan-ti 

: ค.ศ.166) จักรพรรดิอันตุน6 8

69แห่งต้าชินได้ส่งคณะทูตซึ่งเดินทางมาจากชายแดนของ    จิหนาน 

(Jih-nan : อันนัม) และได้ถวายงาช้าง นอแรด และกระดองเต่าแด่องค์พระจักรพรรดิจีน นับจาก

เวลานัน้เองท่ีมีการติดต่อกนั (โดยตรง)กบัอาณาจกัรแห่งนี ้รายการของบรรณาการของพวกเขาไม่มี

เพชรนิลจินดา ซึง่ดนู่ากงัขาในทางธรรมเนียมประเพณี69

70... 

  

3.3 เวย่ ช ู(Wei Shu) พงศาวดารประวติัศาสตร์ราชวงศ์เวย่ เรียบเรียงโดยเวย่ 

โชว (Wei Shou) ในระหวา่งปี ค.ศ. 551-554  (พ.ศ. 1094 – 1097) เป็นบนัทกึท่ีเขียนเร่ืองราวของ

ราชวงศ์เวย่เหนือ (Northern Wei) และราชวงศ์เวย่ตะวนัออก (Eastern Wei) ในช่วงปี ค.ศ. 386-

550 (พ.ศ.929 – 1093) มีการอ้างอิงถึงผลติภณัฑ์ของพวกผอสู ่(Po-ssu : เปอร์เซยี 70

71) ท่ีนํามาท่ี

จีนวา่ประกอบไปด้วย หินปะการัง อําพนั คาร์เนเลยีน ไขม่กุ แก้ว (ทัง้แบบทบึแสงและโปร่งแสง) 

คริสตลั เพชร (?) เหลก็ ชาด ปรอท ยางไม้หอม ขมิน้ ผ้ามสัลนิท่ีปักด้วยดิน้เงินดิน้ทอง พริกไทยดํา 

ดีปล ีอินทผาลมั พืชหวันก และขา่ ในขณะท่ีพงศาวดารประวติัศาสตร์จีนในสมยัราชวงศ์สยุ (Sui 

Shu) ท่ีบนัทกึเหตกุารณ์ในช่วงปี ค.ศ. 581-617 (พ.ศ.1124-1160) ก็ได้เพ่ิมเติมรายการสนิค้าไป

อีกวา่มี ทองคํา เงิน งา ตะกัว่ ไม้จนัทน์ เยื่อกระดาษ นํา้ตาล และคราม จากรายการสนิค้าท่ีแสดง

อยูใ่นพงศาวดารทัง้สองนีไ้ด้มีนกัวิชาการเสนอความคิดเห็นวา่ ผลติภณัฑ์สว่นใหญ่มาจากอินเดีย

                                                 
69 สนันิษฐานวา่เป็นจกัรพรรดแิอนโทนิอสุ ปิอสุ (Antoninus Pius : ครองราชย์ ค.ศ. 138-161) 

หรืออาจจะเป็นจกัรพรรดมิาร์คสุ โอเรลอิสุ (Marcus Aurelius : ครองราชย์ ค.ศ.161-180) 
70 Ibid., 42. 
71 คํานีเ้ช่ือวา่มาจากคําวา่ ปาร์ซา (Pārsa) ซึ่งเป็นภมูภิาคทางใต้ของเปอร์เซีย เป็นคําท่ีจีนใช้

เรียกชาวเปอร์เซียหลงัการล้มสลายของราชวงศ์ปาร์เธียนและเร่ิมต้นราชวงศ์ใหมคื่อราชวงศ์ซสัซาเนียนแล้ว  
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หรือดินแดนตา่งๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีสินค้าเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ท่ีเป็นของในแถบ

อาระเบยีหรือประเทศตามชายแดนของอา่วเปอร์เซยี 71

72  

อยา่งไรก็ดี เอกสารทางประวติัศาสตร์ทัง้สองไม่ได้กลา่วถึงวิธีการหรือเส้นทางการ

นําเข้าสนิค้าเข้ามาในจีนวา่มาทางบกหรือทางเรือ และการท่ีจะกลา่ววา่เปอร์เซียเดินเรือผา่นเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้แล้วนําผลิตภณัฑ์เหลา่นีม้าทางเรือก็ดจูะเป็นการดว่นสรุปจนเกินไป ทัง้นี ้

นกัวิชาการบางทา่นได้พิจารณาข้อความในพงศาวดารราชวงศ์เวย่ และได้วิเคราะห์วา่ราชวงศ์เวย่

ทัง้สอง (เวย่เหนือและเวย่ตะวนัออก) ตา่งไมไ่ด้ครอบครองดินแดนชายฝ่ังทะเลบริเวณตอนใต้เลย 

การอ้างอิงถึงผอ่สูห่รือเปอร์เซียในช่วงเวลานี ้จึงนา่จะเป็นการติดตอ่กนัทางบกมากกวา่ สว่น

ข้อความท่ีปรากฏในพงศาวดารราชวงศ์สยุก็ไม่มีสิง่ใดบง่บอกวา่เป็นการติดตอ่การค้าทางทะเล 

ข้อมลูท่ีนํามาเขียนจึงอาจรวบรวมมาจากทตูเปอร์เซีย ดงันัน้ จึงมีความเห็นวา่ ไม่มีความเป็นไปได้

ท่ีจีนและเอเชียตะวนัตกจะมีความสมัพนัธ์ทางการค้าทางทะเลกอ่นหน้าคริสต์ศตวรรษท่ี 772

73 (พทุธ

ศตวรรษท่ี 13) 

3.4 บนัทกึของหลวงจีนอีจิง้ (ค.ศ.671: พ.ศ.1214) ผู้ซึง่เดินทางไปศกึษาพระ

ธรรมในประเทศอินเดียในสมยัราชวงศ์ถงั เป็นเอกสารจีนท่ีเก่าท่ีสดุท่ีอ้างอิงถึงพอ่ค้าเอเชีย

ตะวนัตกท่ีเดินทางมาจีนโดยทางเรืออยา่งชดัเจน ดงัข้อความท่ีกลา่วถึงการเดินทางวา่ “....เม่ือ

เร่ิมต้นฤดใูบไม้ร่วง ฉนัได้พบทา่นราชทตูฟาง เชา-ฉวน (Fêng Hsiao-ch‘üan) โดยไมค่าดคิด  

และด้วยความช่วยเหลอืของทา่น ฉนัก็ได้มาถึงเมืองกวางตุ้ง (Kwang-tung) ท่ีทีฉ่นันดัหมายกบั

เจ้าของเรือผอสู ่เพ่ืออาศยัลงเรือไปทางใต้..73

74.”   

เรือผอสูห่รือเปอร์เซียดงักลา่ว ออกเดินทางจากกวางตุ้งมาทางใต้ 20 วนั จึงถึง “โภ

จะ” (Bhoga) ซึง่อีจิง้ก็ใช้เวลาอยูท่ี่น่ีถึง 6 เดือนเพ่ือเรียนไวยากรณ์สนัสกฤต หลงัจากนัน้ทา่นจึง

เดินทางตอ่ไปยงัอาณาจกัรมาลาย ู(Malayu)  

“โภจะ” และ”มาลาย”ู นี ้สนันิษฐานวา่เป็นเมืองท่ีอยูใ่นบริเวณคาบสมทุรมลายหูรือ

หมูเ่กาะอินโดนีเซยี ดงันัน้ เอกสารจีนฉบบันีจ้งึเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ในชว่ง

                                                 
72 Friedrich Hirth and W.W.Rockhill, Chau Ju-Kua : His Work on the Chinese and Arab 

Trade in twelfth and thirteenth Centuries, entitled Chu-fan-Chï, 16.  
73 Wang Gungwu, The Nanhai Trade, The Early History of Chinese Trade in the South 

China Sea (Singapore : Times Academic Press, 1998), 123-124. 
74 J.Takakusu (Translated), A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and 

The Malay Archipelago (New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt.Ltd.,1982), xxviii.  
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คริสต์ศตวรรษท่ี 7 (พทุธศตวรรษท่ี 13) ได้มีเรือของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก คือ เปอร์เซีย ลอ่งเรือ

ผา่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ือไปและกลบัจากจีนแล้ว นอกจากนี ้เรือเปอร์เซียดงักลา่วยงัมีการ

จอดแวะพกัเมืองทา่ในบริเวณนี ้จึงเป็นสิง่ท่ีแนน่อนวา่เรือของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกจะต้องมี

ความคุ้นเคยกบัเส้นทางจนสามารถเข้าเทียบทา่แวะพกัเมืองทา่ตา่งๆตามเวลาท่ีเหมาะสมได้เป็น

อยา่งดี 

3.5 จดหมายเหตจีุนสมยัราชวงศ์ถงั (T’ang Shu) เป็นบนัทกึเหตกุารณ์ในสมยั

ราชวงศ์ถงั (ค.ศ.618-907) ได้กลา่วถึงเหตกุารณ์ในช่วงปี ค.ศ.758 วา่ พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก

ยดึเมืองทา่กวางโจวทําการปล้นสะดม เผาเมืองและแลน่เรือหนีไป 74

75 เหตกุารณ์ในครัง้นี ้ทําให้เมือง

ทา่กวางโจวต้องปิดไปในระยะหนึง่ สว่นพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกก็ย้ายมาติดตอ่การค้าท่ีเมือง

ฮานอยแทน ซึง่กวา่เมืองทา่กวางโจว จะสามารถเปิดทําการค้ากบัตา่งชาติได้ก็ในปี ค.ศ. 792 

3.6 หนงัสอืจฟูานฉี (Chu-fan-chi) ของเจาจูกวั (Chau-Ju-Kua) ใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 13 (พทุธศตวรรษท่ี 18) เป็นบนัทกึเร่ืองชาติตา่งๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดย

มีเจาจูกวัเป็นผู้ เรียบเรียง เขามีตําแหนง่เป็นผู้ตรวจการค้าตา่งประเทศท่ีเมืองทา่ฉวนโจว 

(Quanzhou) มณฑลฟูเกีย้น ในสมยัราชวงศ์ซุ้ง แม้ในหนงัสอืจะเป็นเร่ืองราวของผู้คน ผลติผล

ประเภทของป่าและเคร่ืองเทศ รวมไปถึงอาณาจกัรตา่งๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แตต่วัของ

ผู้ เขียนคือเจาจูกวักลบัไม่เคยเดินทางมาด้วยตนเองเลย แตเ่ขาได้ใช้หนงัสอืประเภทพงศาวดาร 

และบนัทกึของจูฟูเฉท่ีรวบรวมคําสมัภาษณ์ของนกัเดินเรือท่ีเดินทางเข้ามาค้าขายกบัจีนและ

บ้านเมืองในภมิูภาคเหลา่นัน้เป็นข้อมลู โดยเจาจกูวัได้อธิบายถงึดินแดนในทะเลใต้ตา่งๆไว้

มากมาย 

 

หลักฐานจากการสาํรวจและขุดค้นทางโบราณคดี  

สามารถแบง่ได้เป็น 2 สว่นด้วยกนัได้แก่ 

1.ข้อมลูจากการสาํรวจและขดุค้นทางโบราณคดีจากตา่งประเทศ 

2.ข้อมลูจากการสาํรวจและขดุค้นทางโบราณคดีจากประเทศไทย 

1. ข้อมูลจากการสาํรวจและขุดค้นทางโบราณคดจีากต่างประเทศ 

ช่ือ  แหลง่โบราณคดีเมืองทา่ซีราฟ (Siraf) (แผนท่ีท่ี 1) 

แหล่งที่ 1  

                                                 
75 Wang Gungwu. The Nanhai Trade : The Early history of Chinese Trade in the South 

China Sea, 75. 
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พิกัดทางภมูิศาสตร์    ละติจูดท่ี 27 องศา 40 ลปิดา 00 ฟิลปิดาเหนือ  

                                                      ลองจิจดูท่ี 52 องศา 20 ลปิดา 33 ฟิลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง แหลง่โบราณคดีซีราฟตัง้อยูใ่นเมืองตาเฮรี (Taheri) ซึง่อยูบ่น

ชายฝ่ังทะเลของอา่วเปอร์เซยี ประเทศอิหร่านในปัจจบุนั แหลง่โบราณคดีแหง่นีท้อดตวัยาวตาม

ชายฝ่ังทะเลมีระยะทางราว 2.5 กิโลเมตร โดยมีสนัของหน้าผาสงูอยูท่างเบือ้งหลงัของแหลง่ เมือง

มีขนาดประมาณ 110 เฮกเตอร์ ประกอบไปด้วยซากโบราณสถานเป็นจํานวนมาก ดงัรายละเอียด

ท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไป 

 
 

แผนที่ที่ 1 แหล่งโบราณคดีซีราฟ 

 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคดี ประวติัการสาํรวจและขดุค้นทาง

โบราณคดีและขดุค้นแหลง่โบราณคดีแหง่นีเ้ร่ิมมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1812 โดย เจมส์ โมริเออร์ (James 

Morier)  ท่ีได้บนัทกึเก่ียวกบัซากปรักหกัพงัท่ีปรากฏในแหลง่โบราณคดีแหง่นี ้หลงัจากนัน้ก็มี

ผู้สนใจเดินทางเข้ามาเยีย่มเยอืนพืน้ท่ีนีอี้กหลายครัง้เป็นต้นวา่ เซอร์อาร์โนลด์ วลิสนั (Sir Arnold 

Wilson) ในปีค.ศ.1911 หรือเซอร์ออเรล เสติร์น (Sir Aurel Stein) ในปี ค.ศ.1933 คาร์ล ลนิด์

เบอร์ก (Karl Lindberg) ในปี ค.ศ.1940 แอล. วานเดน เบอร์กเฮ (L.Vanden Berghe) ในปี ค.ศ.

1960 – 61 และ อลาสแตร์ แลมบ์ (Alastair Lamb) ในปี ค.ศ.1962 สว่นการขดุค้นทางโบราณคดี

อยา่งเป็นระบบเร่ิมขึน้ในปี ค.ศ.1966 โดยมีเดวิด ไวท์เฮ้าส์ (David Whitehouse) เป็น
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ผู้ อํานวยการในการขดุค้น โดยแบง่การขดุค้นออกเป็น 6 ฤดกูาล ผลการขดุค้นรวมไปถึง

โบราณวตัถท่ีุพบจะนําเสนอตามลาํดบัตอ่ไป 

ซีราฟถกูอ้างอิงถึงเป็นครัง้แรกในงานเขียนของ อิบินะ อลั-ฟาฆีห์ (Ibn al-Faqih :ค.ศ.

850) ซึง่ได้กลา่ววา่เรือซีราฟได้ทําการค้ากบัอินเดีย 75

76 ในขณะเดียวกนับนัทกึของสไุลมาน 

(Sulaiman) ก็ได้อ้างวา่สนิค้าตะวนัออกกลางท่ีนําไปขายท่ีจีนถกูนํามาจากเมืองบาสรา (Basra) สู่

เมืองซีราฟ หลงัจากนัน้จึงจะถกูจดัสง่ไปยงัสถานีการค้าบนชายฝ่ังมะละบาร์ตอ่ไป 76

77 นอกจากนีใ้น

งานเขียนของอาบู ซาอิด (Abū Zaid : ค.ศ.877-915/6) ซึง่เป็นพอ่ค้าในเมืองทา่ซีราฟยงัได้กลา่ว

วา่พอ่ค้าตา่งๆในเมืองทา่แหง่นีเ้ดินทางไปถึงทะเลแดงและชายฝ่ังทะเลซานซิบาร์ (Zanzibar) อาบ ู

ซาอิดยงักลา่วอีกวา่ แม้จะยงัปรากฏการไหลเวียนของเงินตราจีนในซีราฟ แตป่ริมาณการค้า

ระหวา่งกนัลดน้อยลงไปมากหลงัจากเกิดเหตกุารณ์สงัหารหมู่ชาวตา่งชาติท่ีเมืองกวางตุ้งในปี 

ค.ศ.878 

นกัภมิูศาสตร์ในขณะนัน้ คือ อิสตาครี (Istakhri) ยงัให้รายละเอียดและบทบาทของ

เมืองซีราฟในช่วงกอ่น ค.ศ.950 ไว้วา่ ซีราฟมีความสาํคญัเป็นท่ีสองรองจากเมืองชีราซ (Shirāz) 

แม้ตําแหนง่ท่ีตัง้ของมนัจะดีทีส่ดุบนชายฝ่ังทะเล แตก็่ขาดแคลนเคร่ืองบริโภค เป็นต้นวา่ นํา้ด่ืม 

ผกัและผลไม้ สิง่เหลา่นีต้้องนํามาจากท่ีราบแหง่แจมม์ (The Plain of Jamm) ซีราฟเป็นเมืองท่ี

เฟ่ืองฟูไปด้วยตกึรามบ้านชอ่งท่ีใหญ่โตโอ่อ่า ชัน้ตา่งๆของอาคารถกูสร้างขึน้ด้วยไม้ท่ีนําเข้ามาจาก

แอฟริกาตะวนัออก ในการสร้างบ้านแตล่ะหลงัอาจมีการใช้เงินสงูถึงครัง้ละ 30,000 ดีนาร์ สนิค้าท่ี

ผา่นเมืองทา่แหง่นีเ้ข้ามาได้แก่ วา่นหางจระเข้ ไขมนัจากไส้ปลาวาฬ (Ambergris) การบูร เพชร

พลอย ไม้ไผ ่งาช้าง ไม้มะเกลอื(Ebony) ไม้จนัทน์ (Sandalwood) นํา้หอม ยา และเคร่ืองเทศนานา

ชนิด เมืองแหง่นีย้งัเป็นตลาดท่ีสาํคญัของไขม่กุอีกด้วย 77

78 

อยา่งไรก็ดี หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.977 ซีราฟก็ถกูทําลายเป็นอนั

มาก และเป็นจุดเร่ิมต้นของการลม่สลายของเมือง เน่ืองจากพอ่ค้าได้ย้ายตลาดไปสูแ่หลง่อ่ืน เม่ือ

ยาฆตุ (Yāqūt) ได้เดินทางเข้ามาในเมืองนีใ้นชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 13 เขาก็ได้บรรยายวา่ ซรีาฟ

เต็มไปด้วยซากปรักหกัพงั มีเพียงคนยากจนท่ีอาศยัอยู ่สิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่สิง่เดียวท่ียงัอยูค่ง

สภาพเดิมคือมสัยิดท่ีเป็นเสาไม้ จึงจะเห็นได้จากข้อเขียนดงักลา่วนีว้า่ ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 13 

เมืองทา่ซีราฟได้ลม่สลายไปอยา่งสมบูรณ์แล้ว 

                                                 
76 Sir Arnold Wilson, The Persian Gulf (Oxford,1928),92-96. 
77 Ibid., 94. 
78 David Whitehouse,“Excavations at Siraf : First Interim Report,” Iran,VI (1968), 2-3 
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หลักฐานทางโบราณคดี การขดุค้นทางโบราณคดีอยา่งเป็นระบบบริเวณเมืองทา่ซี

ราฟเร่ิมเม่ือปี ค.ศ.1966 โดยมีจุดประสงค์ในการศกึษาพฒันาการและความสมัพนัธ์ทางการค้า

ของเมืองทา่ซีราฟกบัดินแดนตา่งๆตามท่ีปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมอาหรับยคุกลางคือในราว

คริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 ซึง่เป็นชว่งท่ีเมืองทา่แหง่นีกํ้าลงัเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสดุ แหลง่ท่ีทําการขุดค้น 

มีทัง้หมด 14 แหลง่ด้วยกนั78

79 (ภาพท่ี 3) กลา่วคือ 

แหล่งขุดค้น A : ห้องเสียง (The Sounding) 

แหลง่ขดุค้นนีต้ัง้อยูห่า่งจากมสัยิดใหญ่ (Great Mosque) ไปทางตะวนัตกราว 100 เมตร และหา่ง

จากชายหาดประมาณ 75 เมตร การขดุค้นจนลงไปถงึชัน้ดินธรรมชาติมีความสงู 7 เมตรด้วยกนั 

ซึง่สามารถแบง่ชว่งเวลาการใช้พืน้ท่ีได้ 3 ระยะด้วยกนัคือ ระยะท่ี 1 เป็นช่วงระยะแรกเร่ิมท่ีผู้คน

เข้ามาใช้พืน้ท่ี หลกัฐานทางโบราณคดีชีใ้ห้เห็นว่าเป็นช่วงท่ีซีราฟเร่ิมท่ีจะมีการติดตอ่กบัตา่งชาติ

แล้วแตย่งัไม่เฟ่ืองฟูมากนกั กําหนดอายอุยูใ่นราว ก่อน ค.ศ.825-50  ระยะท่ี 2 เป็นช่วงท่ี

สิง่ก่อสร้างแหง่นีไ้ด้รับการบูรณะขึน้หลายครัง้ กําหนดอายจุากเคร่ืองถ้วยได้วา่ นา่จะมีอายอุยู่

ในช่วงราว ค.ศ.850 ถึง 977-1055 ซึง่เป็นเวลาท่ีเมืองทา่แหง่นีเ้จริญถึงขีดสดุ ระยะท่ี 3 มีอายุ

หลงัจากคริสต์ศตวรรษท่ี 11 เป็นต้นไป หรือหลงัจากท่ีเมืองนีล้ม่สลายทางการค้าไปแล้ว 

 

 

 

                                                 
79 David Whitehouse. “Excavations at Siraf : First Interim Report” Iran VI (1968) :1-22 ; 

“Excavations at Siraf : Second  Interim Report” Iran VII (1969) : 39-62 ; “Excavations at Siraf : Third 

Interim Report” Iran VIII (1970) : 1-18 ; “Excavations at Siraf : Fourth Interim Report” Iran IX (1971) : 1-

17 ; “Excavations at Siraf : Fifth Interim Report” Iran X (1972) : 63-87. 
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ภาพที่ 3 แหล่งขุดค้นต่างๆภายในเมืองซีราฟ 

 

แหล่งขุดค้น B : มสัยิดใหญ่และป้อมปราการสมัยซัสซาเนียน (Great Mosque 

and The Sasanian fort) 

โบราณวตัถท่ีุขดุค้นได้จากโบราณสถานนีท้ัง้หมดล้วนแล้วนา่สนใจเป็นอยา่งยิ่ง เป็น

ต้นวา่ เหรียญ ซึง่พบอยุเ่ป็นจํานวนมาก เหรียญสาํคญัท่ีพบอยูใ่นช่วงแรกของการก่อสร้างคือ 

เหรียญโรมนัสาํริดสมยัจกัรพรรดิทีโอโดซุสท่ี 1 (Theodosius I : ค.ศ. 376-94) (ภาพท่ี 4) และ

เหรียญซสัซาเน่ียน ทองแดง เหรียญดีนาร์ 79

80 (dinār) ท่ีมีหว่งสาํหรับห้อยคอ (ภาพท่ี 5) ทํา ขึน้

                                                 
80 เหรียญดีนาร์ (dinār) เป็นช่ือเรียกของเหรียญอิสลามท่ีเป็นทองคําบริสทุธ์ิ มีนํา้หนกัอยู่ในราว 

4.25 กรัม 
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ระหวา่งปี ค.ศ. 697-98 และกลุม่ของเหรียญดีร์แฮม 80F

81 (dirhems) ทําขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 699 – 70 

และ ค.ศ. 738 – 39  นอกจากนีย้งัมีเศษชิน้สว่นปนูปัน้ท่ีมีการตกแตง่ลวดลายเพ่ือใช้ในการประดบั

ตวัอาคาร (ภาพท่ี 6-7) ซึง่สามารถนําไปเปรียบเทียบกบัลวดลายปนูปัน้ในมสัยิด จุมมา (Masjid-I 

Jum‘a) ท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 และกลุม่ภาชนะดินเผาท่ีประกอบไปด้วยภาชนะ

สมยัซสัซาเนียน – อิสลาม (Sasanian- Islamic) อายรุาวคริสต์ศตวรรษท่ี 7-9 (ภาพท่ี 8-9) เคร่ือง

ถ้วยแบบเคลอืบดีบุก (tin glazed) เคร่ืองถ้วยอิสลามแบบแกะลายสการ์ฟฟิตโต (Sgraffito) 

ในชว่งต้น (ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 10) และปลาย(ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 13 – 14) (ภาพท่ี 10 ) ไหดนุ

ซุน (Dunsun) และเยว่ (Yue) ของจีน สิง่ท่ีนา่สนใจเก่ียวกบัการค้นพบเศษเคร่ืองถ้วยจีนคือ การ

ค้นพบเศษเคร่ืองถ้วยจีนรูปทรงโถเนือ้แกร่ง (Stoneware Jar) จารึกช่ือภาษาอาหรับ (ภาพท่ี 11-

12)  พบอยูด้่วยกนั 2 ชือ่ คือ ยซุูฟ (Yūsuf) และ มายมนุ (Maymūn) เคร่ืองถ้วยจีนดงักลา่วนี ้

แสดงให้เห็นชดัเจนวา่ถกูทําขึน้ตามใบสัง่เพ่ือสง่ออกไปยงัดินแดนชาวมสุลมิ  

จากโบราณวตัถสุถานท่ีค้นพบพอท่ีจะสนันิษฐานได้วา่ ระยะเวลาแรกเร่ิมท่ีเข้ามาใช้

พืน้ท่ีแหง่นีอ้ยูใ่นช่วงต้นคริสตกาล ซึง่หลกัฐานทางโบราณคดีตา่งสนบัสนุนวา่เป็นชุมชนสมยัซสั

ซาเน่ียนก่อนการเข้ามาของชาวอาหรับ หลงัจากนัน้ เม่ืออิสลามได้เผยแพร่เข้ามาถึงซีราฟ จึงได้มี

การสร้างมสัยิดขึน้ทบับนสิง่ก่อสร้างสมยัซสัซาเน่ียนเดิม สว่นตวัมสัยิดเองก็ได้มีการก่อสร้าง

เพ่ิมเติมขึน้รวม 5 ระยะด้วยกนั คือ 

ระยะท่ี 1 อยูใ่นชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 9 อาจจะหลงั ค.ศ. 803 -4 

ระยะท่ี 2 ประมาณ ค.ศ. 850 หรือก่อนหน้านี ้

ระยะท่ี 3 หลงั ปี ค.ศ. 1024 แตอ่าจจะเป็นไปได้วา่ช่วงกอ่น ค.ศ. 1050 

ระยะท่ี 4 กอ่นหน้า ค.ศ. 1150 – 75 

ระยะท่ี 5 หลงั ค.ศ. 1150 – 75   

                                                 
81 เหรียญดีร์แฮม (dirhems) เป็นช่ือเรียกของเหรียญอิสลามท่ีเป็นเงินบริสทุธิ์ มีนํา้หนกัอยู่ในราว 

2.9 กรัม 
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ภาพที่ 4 เหรียญสําริดจกัรพรรดิทีโอโดซุสที่ 1 พบที่แหล่งขุดค้น B 

ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Fourth Interim Report” Iran IX (1971) : n.pag., fig.7b. 

  
 

ภาพที่  5  เหรียญดีนาร์ที่มีห่วงสําหรับห้อยคอ พบที่แหล่งขุดค้น B 

ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Fourth Interim Report” Iran IX

 

 (1971) : n.pag., fig.7c. 

               
 

ภาพที่ 6 ปนูปัน้จากแหล่งขุดค้น B    ภาพที่ 7 ปนูปัน้ลวดลายพนัธุ์พฤกษา 

ภาพที่ 6 ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Third Interim Report” Iran VIII (1970) : 17, fig. 11a,  

ภาพที่ 7 ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Third Interim Report” Iran VIII (1970) : 17, fig. 11b. 
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ภาพที่ 8  เคร่ืองถ้วยสมยัซสัซาเน่ียน – อสิลาม  ภาพที่ 9 ภาพลายเส้นเคร่ืองถ้วยสมยัซสัซาเน่ียน – อสิลาม  

ภาพที่ 8 ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Fifth Interim Report” Iran X (1972) : n.pag., fig. 10b. 

ภาพที่ 9 ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Fifth Interim Report” Iran X (1972) : n.pag., fig. 10b. 

 

 
 
ภาพที่ 10  เคร่ืองถ้วยแบบ Sgraffiato สมยัหลงั 

ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Second  Interim Report” Iran VII (1969) : n.pag.,fig. 6e. 

 

                     
 

ภาพที ่11เคร่ืองถ้วยจีนที่มีจารึกชื่อภาษาอาหรับ         ภาพที่ 12 เคร่ืองถ้วยจีนที่มีจารึกชื่อภาษาอาหรับชิน้เดียวกนั 

ภาพที่ 11 ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Third Interim Report” Iran VIII (1970) : n.pag., fig 12c,  

ภาพที่ 12 ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Third Interim Report” Iran VIII (1970) : n.pag., fig 12d. 



 

 

43 

แหล่งขุดค้น C : ตลาด (The Bazaar) 

แหลง่ขดุค้น C อยูห่า่งจากมสัยิดใหญ่ไปทางตะวนัออกราว 150 เมตร เต็มไปด้วย

สิง่กอ่สร้างจากหินขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 13) ผลการขดุค้นเปิดเผยให้เห็นอาคาร 5 หลงัซึง่ตัง้อยูบ่น

แตล่ะด้านของถนนท่ีแลน่จากตะวนัออกไปตะวนัตกขนานไปกบัชายฝ่ังทะเล บริเวณทางด้านเหนือ

ของถนนเป็นอาคาร 3 หลงั ประกอบไปด้วย แนวร้านค้า ลานกว้างขนาดใหญ่ท่ีปรากฏร่องรอย

โครงสร้างของอาคารสนันิษฐานวา่นา่จะเป็นโกดงัสนิค้า และโรงอาบนํา้สาธารณะ สว่นทางตอนใต้

ของถนนเป็นตกึร้านค้าขนาดใหญ่และมสัยดิ ซึง่ถกูกดัเซาะด้วยนํา้ทะเลไปแล้วบางสว่น  

 
 

ภาพที่ 13 แหล่งขุดค้น C  ตลาด  

ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Fifth Interim Report” Iran X (1972) : n.pag., fig. 9b. 

 

แหล่งขุดค้น D : แหล่งอุตสาหกรรมเคร่ืองถ้วย (The Pottery) 

แหลง่อุตสาหกรรมเคร่ืองถ้วยตัง้อยูใ่กล้กบัขอบของเมืองซีราฟทางด้านตะวนัตก 

เหนือชายหาดและกําแพงเมืองขึน้ไป 50 เมตร (ภาพท่ี 14) อุตสาหกรรมแหง่นีเ้ลอืกชยัภมิูท่ีดีใน

การตัง้โรงงาน เน่ืองจากเป็นแหลง่ชานเมืองท่ีหา่งไกลและลดความเสีย่งในเร่ืองฟืนไฟได้มาก สว่น

เชือ้เพลงิและดินสามารถนํามาจากแผน่ดินตอนในได้โดยท่ีไม่ต้องผา่นตวัเมือง สว่นภาชนะท่ีทําขึน้

เพ่ือสง่ออกไปตา่งประเทศก็สามารถบรรทกุสนิค้าลงเรือโดยตรงได้เลย เพราะมีด้านหนึง่อยูติ่ดกับ

ชายทะเล  

เคร่ืองถ้วยเกือบทัง้หมดท่ีพบในเตาเผาเป็นภาชนะแบบไมเ่คลอืบ (Unglazed) โดยมี

รูปทรงท่ีหลากหลาย มีตัง้แตเ่หยือกขนาดเลก็ไปจนถึงโถขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 15-17)  เพ่ือใช้ใส่

เคร่ืองด่ืมหรืออาหารท่ีเป็นของเหลว ภาชนะเหลา่นีม้กัจะมีคอแคบและมีหจูบั นอกจากนีภ้าชนะ

แบบเคลอืบท่ีพบร่วมกนัซึง่มีปริมาณท่ีน้อยกวา่ จะเป็นภาชนะเคลอืบเขียว (green alkaline 

glaze) เคลอืบดีบุก (tin glazed) และชิน้สว่นหมากรุก 
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นอกจากนี ้ยงัพบเศษแก้วและตะกรันแก้ว (Glassy slag) ซึง่เป็นแก้วชนิดเดียวกบัท่ี

ใช้กนัอยูใ่นเมืองซีราฟ จึงแสดงให้เห็นวา่ อุตสาหกรรมแก้วถกูทําขึน้ท่ีน่ีด้วยเช่นกัน หรืออาจมีการ

เตรียมแก้วเพ่ือใช้ในกระบวนการเคลอืบ (Glaze) ก็เป็นได้ เศษเคร่ืองถ้วยจีนก็ถกูพบด้วยเช่นกนั

โดยเฉพาะเคร่ืองถ้วยยัว่ ในขณะท่ีเคร่ืองถ้วยอิสลามอ่ืนๆ เป็นต้นวา่ เคร่ืองเคลอืบเงา (Lustre 

ware) มีลวดลายการตกแตง่ท่ีคล้ายคลงึกบัเคร่ืองถ้วยอิสลามท่ีพบจากฟุสตาต (Fustāt) ประเทศ

อียิปต์ จากการพิจารณาเคร่ืองถ้วยท่ีพบจากเตาเผาแหง่นี ้ทําให้มีการกําหนดอายวุา่ เตาเผาแหง่นี ้

นา่จะถกูใช้งานในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 10 หรืออาจเป็นช่วงสดุท้ายท่ีเมืองทา่แหง่นีย้งัอยูใ่นยคุ

รุ่งเรือง 

  
 

ภาพที่ 14 แหล่งขุดค้น D แหล่งอตุสาหกรรมเคร่ืองถ้วย 

ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Fifth Interim Report” Iran X (1972) : :n.pag.,  fig. 9a. 

 

แหล่งขุดค้น E : กลุ่มอาคารในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 (The Fifteenth 

Century Buildings) 

โบราณวตัถท่ีุพบจากการขดุค้นกลุม่อาคารนีป้ระกอบไปด้วย เหรียญทองแดงทัง้ของ

อิสลามและจีน เคร่ืองมือเหลก็ มีด ภาชนะทองแดงและสาํริด โซเ่หลก็ ลกูปัดเคลอืบสเีทอคอยส์ 

ขวดแก้ว ชิน้สว่นหมากรุกท่ีทําจากงาช้าง วตัถทุรงกระบอกท่ีทําด้วยไม้ สนันิษฐานวา่จะเป็นสว่น

หนึง่ของเคร่ืองเลน่ เคร่ืองเคลอืบแบบอิสลาม และเคร่ืองเคลอืบประเภทพอร์ซเลนของจีน ซึง่

หลกัฐานอยา่งหลงัเป็นเคร่ืองบง่ชีส้าํคญัให้เห็นถึงการเข้ามาใช้พืน้ท่ีในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 

แหล่งขุดค้น F : ย่านที่อยู่อาศยั (The Residential Quarter) 

จากกการขดุค้นพบวา่ เนินดินดงักลา่วประกอบไปด้วยกลุม่สิง่ก่อสร้างจํานวนมาก 

จากรูปแบบและลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของสิง่ก่อสร้างเหลา่นี ้ทําให้ทราบวา่มนัคือ กลุม่ท่ีอยู่

อาศยัสว่นบุคคล ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 หลงั คือ บ้าน W, บ้าน E, บ้าน N, บ้าน S, บ้าน R 

บ้าน Y และมสัยดิ   
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โบราณวตัถท่ีุขดุค้นได้จากแหลง่ขดุค้นนีมี้จํานวนมาก โดยสว่นใหญ่แล้วจะเป็นเศษ

ภาชนะดินเผาและแก้ว นอกจากนีย้งัพบขวดแก้ว โต๊ะสามขาท่ีทาํจากหินทรายฉาบปนู เศษภาชนะ

เผาเคร่ืองกํายานทรงกระบอก มีขาสีข่า และมีหจูบั โบราณวตัถชิุน้สาํคญัจากบ้าน W พบอยูใ่นชัน้

ดินท่ีต่ํากวา่ตวับ้าน นัน่คือ เหรียญสมยัซสัซาเนียนจํานวน 3 เหรียญ สว่นโบราณวตัถท่ีุได้จากชัน้

ทบัถมท่ีเป็นกองขยะหลงัจากท่ีบ้านหลงันีไ้ม่ได้ถกูใช้งานแล้ว แตย่งัไม่ได้ถกูทิง้ร้างโดยสมบูรณ์ 

สว่นใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผา ดงันี ้ภาชนะเคลอืบสมยัซสัซาเน่ียน – อิสลาม ภาชนะเคลอืบดีบกุ 

ภาชนะตกแตง่ลายขดูขีดด้วยเทคนิคแบบสกฟัฟิโต ( Sgraffiato) ตอนต้น เคร่ืองถ้วยแบบยัว่ 

(YÜeh) ไหดซุุน และเคร่ืองถ้วยขาวของจีน แตไ่มพ่บเคร่ืองถ้วยสมยัเซลจุก (Seljuq) เซลาดอน

เขียว และเคร่ืองถ้วยตกแตง่ลายขดูขีดแบบ Sgraffiato ในยคุหลงั แหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของหลมุขดุค้น 

F มีผู้ เข้ามาใช้พืน้ท่ีอีกครัง้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 และ15 การขดุค้นได้พบการทบัซ้อนของ

อาคารอยูเ่หนือบ้าน W, E, S และ R  อีกทัง้ชัน้ดินท่ีอยูร่ะหวา่งอาคารเก่าและใหม่ของบ้าน S ยงั

ปรากฏเหรียญอิสลามจํานวน 3 เหรียญด้วยกนั ล้วนแล้วแตมี่อายอุยูใ่นชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 14 

ทัง้สิน้ ในขณะท่ีเหรียญสาํริดจีนท่ีพบในชัน้ทบัถมเดียวกนั ซึง่เป็นจํานวนกวา่ 60 เหรียญนัน้ ได้

แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายเป็นอยา่งมาก โดยเหรียญท่ีเก่าท่ีสดุถกูทําขึน้ในสมยัจกัรพรรดิ

เกาสแูหง่ราชวงศ์ถงั (Kao Tsu : ค.ศ.618 – 26) เร่ือยมาจนถึงจกัรพรรดิตซุูงแหง่ราชวงศ์หยวน 

(Tu Tsung : 1265 – 75) รวมเวลากวา่ 600 ปี อยา่งไรก็ตาม เหรียญดงักลา่วไม่สามารถนํามาเป็น

สิง่กําหนดอายใุนทางตรงได้ 

ดงันัน้ในการกําหนดอายขุองแหลง่ขดุค้น F จึงสามารถแบง่เป็นช่วงเวลาใหญ่ๆได้ 2 

ช่วงด้วยกนั คือ ช่วงแรก ซึง่นา่จะอยูใ่นช่วงยคุกลางจนถึงช่วงลม่สลายของเมืองซีราฟ และช่วงท่ี

สอง ซึง่เป็นการเข้ามาใช้พืน้ท่ีอีกครัง้ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 14 

แหล่งขุดค้น G : ศาสนสถาน 

ซากโบราณสถานแหง่นีต้ัง้อยูบ่ริเวณขอบของแหลมซึง่แยกระหวา่งหบุเขาคนูารัก 

(Kunārak) และหบุเขาชิโล (Shilau) แวดล้อมไปด้วยสสุานหินตดัเป็นจํานวนมาก พืน้ท่ีวหิารแหง่นี ้

ได้รวมเอามสัยิด และกําแพงสสุานเอาไว้ด้วย จากโบราณวตัถปุระเภทเหรียญได้แก่ เหรียญอาหรับ

ซึง่มีอายอุยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 1264-82 และเศษภาชนะดินเผากวา่ 500 ชิน้ เป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นวา่

มสัยิดถกูสร้างขึน้ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 13 และ 15  สว่นสสุานถกูสร้างขึน้ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 

12  

แหล่งขุดค้น H : ที่เก็บศพ (The Mausoleum)  

ตวัของท่ีเก็บศพเองนัน้ประกอบไปด้วยห้องเด่ียวหลงัคาทรงโดม ห้องเก็บศพเป็น

รูปทรงสีเ่หลีย่ม ก่ออิฐถือปนู วดัขนาดได้ 3.6 x 3.7 เมตร สว่นหลงัคาโดมพงัทลายไปหมดแล้ว 
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กําแพงทกุด้านเต็มไปด้วยช่องท่ีทําเป็นรูปโค้ง กว้าง 2.3 เมตรและลกึ 0.5 เมตร บริเวณหน้ามขุซึง่

อยูใ่นสภาพคอ่นข้างแยอ่ยูติ่ดกบัห้องเก็บศพ วดัความยาวได้ 2.4 เมตรและกว้าง 1.7 เมตร 

สนันิษฐานวา่นา่จะถกูตอ่เติมขึน้ภายหลงั ท่ีเก็บศพแหง่นีไ้ด้รับการกําหนดอายใุห้อยูใ่นช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 14 และ 16  

แหล่งขุดค้น J : กลุ่มอาคารกองบญัชาการบนแหลมฝ่ังตะวนัตก (A Military 

Complex on the West Promontory) 

แหลง่ขดุค้น J ซึง่เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีอยูติ่ดกนั 2 หลงั ตัง้อยูบ่นแหลมซึง่ก่อตวัขึน้

ทางด้านตะวนัตกของอ่าวตาเฮรี โบราณวตัถท่ีุขดุค้นได้จากอาคารทัง้ 2 หลงัมีเพียงภาชนะดินเผา

เนือ้หยาบ ภาชนะเคลอืบเขียว และเศษภาชนะเคลอืบดีบุก ซึง่มีอายอุยูใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 

หรือหลงัจากนัน้ ภายหลงัจากท่ีซีราฟเสือ่มลง อาคารหลงัใหญ่ก็เสือ่มสภาพไปด้วย มนัถกูเข้ามา

ใช้งานอีกครัง้ โดยอาจจะเป็นชาวประมงซึง่ได้ทิง้หลกัฐานประเภทกองขยะหอยไว้ร่วมกนักบั

ภาชนะดินเผาท่ีมีอายอุยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 14 หรือ 15 

แหล่งขุดค้น K : แหล่งที่อยู่อาศยัอันหรูหรา (A Palatial Residence) 

กลุม่อาคารนีต้ัง้อยูบ่นยอดของสนัเขาซึง่อยูเ่หนือกวา่ระดบันํา้ทะเลอยา่งน้อย 40 

เมตร แยกออกมาจากสว่นวุน่วายในเมือง รวมไปถึงเขตการค้าและอุตสาหกรรมด้วย กลุม่อาคาร

แหง่นีมี้ขนาดใหญ่มาก แตล่ะกลุม่อาคารยงัมีบอ่เก็บนํา้ขนาดใหญ่อยา่งน้อย 1 บอ่ จากร่องรอยท่ี

ปรากฏทําให้สนันิษฐานได้วา่กลุม่อาคารนีเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัอนัโออ่่าของกลุม่ผู้ นําพอ่ค้าและ

ข้าราชการชัน้สงู  

แหล่งขุดค้น L : ประตทูางเข้าฝ่ังตะวนัตก (The West Gate)  

ประตทูางเข้าเป็นสว่นหนึง่ของกําแพงท่ีปรากฏอยูใ่นแหลง่ขุดค้น J ตวักําแพงท่ี

หลงเหลอือยูไ่ม่สมบูรณ์เทา่ใดนกั มีความเว้าแหวง่และไม่สม่ําเสมอกนั ดงันัน้จึงทําให้การ

สนันิษฐานเก่ียวกบัแผนผงัของป้อมปราการท่ีติดกบักําแพงเป็นไปด้วยความยากลาํบาก ซากของ

ป้อมปราการเทา่ท่ียงัปรากฏให้เห็น ทําให้พอท่ีจะทราบวา่เป็นสิง่ก่อสร้างท่ีมีโครงสร้างรูป

สามเหลีย่มขนาดใหญ่วดัขนาดตามขวางได้ 8 เมตร สว่นประตทูางเข้าก็อยูใ่นสภาพท่ีพงัทลายจน

ไม่สามารถกําหนดรูปร่างได้ แตพ่อท่ีจะวดัความกว้างได้วา่มีขนาด 3.9 เมตร และมีทางเดินยาว 

6.7 เมตร ซึง่ยงัเหลอืร่องรอยของกรอบประตคููด้่านในสดุของทางเดิน อยา่งไรก็ดีทัง้ตวักําแพง ป้อม

ปราการและประตทูางเข้า ตา่งได้รับการบูรณะมาหลายชัว่เวลาด้วยกนั  นอกจากนีย้งัพบเหรียญ

สมยัซสัซาเน่ียนจํานวน 3 เหรียญในชัน้ดินเดียวกบักําแพงท่ีสร้างในยคุแรกเร่ิมด้วย 
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แหล่งขุดค้น M และ P : มสัยิด กาํแพงต่อต้านการรุกราน และส่ิงก่อสร้าง 

อ่ืนๆที่อยู่ใกล้ชายฝ่ังทะเล (Mosques, A Defensive Wall and Other Buildings near the 

Shore)  

แหลง่ขดุค้น M อยูใ่นบริเวณท่ีลุม่ ไปทางตะวนัตกของแหลง่ขดุค้น F ราว 150 เมตร 

และอยูท่างเหนือของบริเวณชายหาด ท่ีลุม่ดงักลา่ววดัขนาดได้ 100 x 180 เมตร แยกออกจาก

ชายฝ่ังทะเลโดยสนัทรายแคบๆ พืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่ขดุค้นแวดล้อมไปด้วยเนินของซากปรักหกัพงัทัง้ 3 

ด้าน ท่ีลุม่แหง่นีก้่อนทําการขดุค้นสนันิษฐานวา่ท่ีลุม่แหง่นีอ้าจเป็นอ่าวเลก็ๆ ซึง่อาจใช้เป็นท่ีให้เรือ

แลน่ขึน้มาเกยหาด การขดุค้นทางโบราณคดีดําเนินการโดยการขดุเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้าขนาด 10 

x 2 เมตร เป็นแนวจํานวน 7 หลมุด้วยกนั (หลมุ A,B,C,D,E,J และ K) แตล่ะหลมุหา่งกนั 3 เมตร 

สว่นหลมุขดุค้น F ขดุพาดขอบระหวา่งท่ีลุม่และทะเล นอกจากนีย้งัขดุหลมุ P1 และ P2 ซึง่อยู่

ระหวา่งท่ีลุม่และทางนํา้ซึง่ผา่นไปถึงแหลง่ขดุค้น F อีกด้วย  

แหล่งขุดค้น N : อาคารรูปทรงคล้ายโบสถ์ (A Basilica like – Building) 

การขดุค้นชัน้ดินภายใต้ตวัอาคารพบเศษภาชนะดินเผามากกวา่ 750 ชิน้ มีทัง้ภาชนะ

แบบเคลอืบและไม่เคลอืบ ภาชนะแบบเคลอืบมีสเีดียวคือสเีขียว สว่นภาชนะแบบไม่เคลอืบเป็น

ผลผลติจากเตาในแหลง่ขดุค้น D นัน่เอง โบราณวตัถท่ีุพบมีอายอุยูใ่นช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 9 

ดงันัน้จึงพออนมุานได้วา่ โบราณสถานแหง่นีอ้าจสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 อยา่งไรก็ดี ยงั

ไมอ่าจทราบบทบาทท่ีแนน่อนของตวัอาคารได้ แตมี่แนวโน้มวา่เป็นสถานท่ีท่ีเป็นแหลง่ชมุนมุของ

ผู้คน และด้วยแผนผงัท่ีไม่อาจเปรียบเทียบได้กบัสิง่ก่อสร้างใดในซีราฟ จึงสนันิษฐานวา่อาจจะเป็น

โบสถ์ 

แหล่งขุดค้น O : สุสานโบราณ (A Monumental Cemetery) 

สสุานแหง่นีต้ัง้ตระหงา่นอยูบ่นสว่นท่ียื่นออกมาจากภเูขา บริเวณปลายสดุของทิศ

ตะวนัตกของเมืองซีราฟ ดงันัน้จึงอยูใ่นบริเวณท่ีราบสงู พืน้ท่ีทัง้หมดวดัได้ประมาณ 100 x 150 

เมตร ภายในเต็มไปด้วยกลุม่อนสุรณ์สถานสสุานขนาดใหญ่ ควบคูก่บัหลมุฝังศพ (grave) เป็น

จํานวนมาก เป็นไปได้วา่สสุานแหง่นีถ้กูสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10  

จากการขดุค้นพืน้ท่ีภายในเมืองซีราฟทัง้หมด 14 แหลง่ดงัรายละเอียดท่ีกลา่วมาแล้ว

ทัง้หมดนัน้ ได้พบโบราณวตัถเุป็นจํานวนมาก ซึง่สามารถแบง่แยกได้ตามหน้าท่ีการใช้สอย

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ภาชนะดนิเผา เป็นโบราณวตัถท่ีุพบมากเป็นอนัดบัหนึง่ของหลกัฐานทาง

โบราณคดีทัง้หมด ซึง่จากการจําแนกประเภท รูปแบบและท่ีมาของภาชนะดินเผาแล้ว สามารถ

แยกได้เป็น 2 กลุม่คือ  
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           1.1 ภาชนะดินเผาในท้องถ่ินหรือจากภมูิภาคเดียวกัน 

  1.1.1 แบบไม่เคลือบ (Unglazed wares) (ภาพท่ี 15-17) ภาชนะดินเผาไม่

เคลอืบนี ้เนือ้ภาชนะเป็นแบบเนือ้ดิน (Earthenware) มีทัง้เนือ้หยาบ (Coarse) และเนือ้ละเอียด 

(Creamy) มีการทานํา้เคลอืบและตกแตง่ภายนอกบ้าง รูปทรงเป็นรูปถ้วย ชาม หม้อ เหยือกนํา้มีหู

และไม่มีห ูโคมไฟ ทอ่ระบายนํา้ และชิน้สว่นหมากรุก ภาชนะดินเผาในกลุม่นีผ้ลติขึน้ในเมืองซีราฟ

นีเ้อง เห็นได้จากแหลง่ขดุค้น D ซึง่เป็นแหลง่อุตสาหกรรมเคร่ืองถ้วย จากการขดุค้นพบเตาท่ียงั

หลงเหลอือยูอ่ยา่งน้อย 30 เตา แสดงให้เห็นวา่แหลง่นีเ้ป็นแหลง่อตุสาหกรรมท่ีป้อนผลผลติให้กบั

ท้องถ่ิน และสง่ออกไปยงัตลาดตา่งประเทศ รวมไปถึงเพ่ือนบ้านท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีแถบชายฝ่ังทะเลด้วย

81

82 

                               
 

ภาพที่ 15 ภาชนะแบบไม่เคลือบพบที่แหล่งขุดค้น D 

            
 

ภาพที่ 16 ภาชนะแบบไม่เคลือบพบทีแ่หล่งขุดค้น D             ภาพที่ 17 ภาชนะแบบไม่เคลือบ 

ภาพที่ 15 ที่มา : David Whitehouse,“Excavations at Siraf : Fourth Interim Report” Iran IX (1971) : n.pag., fig 10b 

ภาพที่ 16 ที่มา : David Whitehouse,“Excavations at Siraf : Fourth Interim Report” Iran IX (1971) : n.pag., fig 10C 

ภาพที่ 17 ที่มา : David Whitehouse,“Excavations at Siraf : Fourth Interim Report” Iran IX (1971) : n.pag., fig 10d 

                                                 
82 Moria Tampoe, Maritime Trade between China and the West, An Archaeological 

Study of the Ceramics from Siraf (Persian Gulf),8th to 15th centuries A.D. (Oxford,1989), 29. 
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   1.1.2 แบบเคลือบ (Glazed wares) ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบ เนือ้ภาชนะ

เป็นเนือ้ดิน (Earthenware) เนือ้ละเอียด มีองค์ประกอบในการเคลอืบ รวมไปถึงการตกแตง่

ลวดลายท่ีหลากหลาย ท่ีสาํคญัมีดงันี ้

    1.1.2.1 ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียว(Blue-Green Glazed 

Ware, Turquoise Glazed Ware)  หรือเคร่ืองถ้วยสมยัซสัซาเนียน-อิสลาม (Sasanian-Islamic) 

(ภาพท่ี 8-9) เป็นเคร่ืองถ้วยท่ีมีการใช้กนัอยา่งกว้างขวางมากท่ีสดุในโลกอิสลามยคุกลาง ในความ

เป็นจริงเคร่ืองถ้วยประเภทนีถ้กูใช้มาตัง้แตส่มยัซสัซาเน่ียน (ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 3-7) และตอ่เนื่อง

มาจนถึงสมยัอิสลาม (Islamic era) หลกัฐานทางโบราณคดีชีใ้ห้เห็นวา่ เคร่ืองถ้วยนีแ้พร่หลายไป

จนถึงศรีลงักา จีนและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่แสดงวา่เป็นสนิค้าทางทะเลท่ีสาํคญัใน

ระยะเวลานัน้ 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของเคร่ืองถ้วยนีมี้เนือ้ดินละเอียดออกสคีรีม (Creamy) คอ่นข้างมี

ความหนา ขึน้รูปด้วยแป้นหมนุ ลกัษณะเดน่ของเคร่ืองถ้วยนีคื้อเคลอืบด้วยสว่นประกอบของดา่ง

(Alkaline) ท่ีเติมทองแดง (copper) เข้าไปทําให้สท่ีีเคลอืบเป็นสฟ้ีาออกเขียว ซึง่ความเข้มข้นของสี

จะขึน้อยูก่บัปริมาณทองแดงท่ีเติมเข้าไป ทําให้บางครัง้สเีคลอืบจะออกเป็นสฟ้ีาออ่น ฟ้านํา้ทะเล

ฟ้าอมเขียวไปจนถึงสเีขียว การเคลอืบจะเคลอืบทัง้ภายนอกและภายใน แตภ่ายนอกสมีกัจะมี

ความเข้มกวา่ สว่นการตกแตง่อ่ืนๆก็มกัจะเป็นการขดูขีดเป็นรูปคลืน่ใต้ขอบของภาชนะ บางครัง้

ทําเป็นรูปเถาองุน่และวงกลม บางครัง้พบวา่มีการตกแตง่ลวดลายเป็นรูปทรงเรขาคณิต ซึง่มกัจะ

พบอยูใ่นภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่ 

รูปทรงโดยทัว่ไปจะเป็นทรงชาม จาน เหยอืก หม้อ และจานรองตะเกียง โดยรูปทรงท่ี

เป็นเหยือกนัน้มีทัง้แบบมีหแูละไม่มีห ูแบบท่ีมีหแูละไหลล่อกเลยีนมาจากเคร่ืองถ้วยของจีน 82

83 

ภาชนะประเภทไห (jars) ก็จะมี 3 ห ูจากการตรวจสอบทัง้รูปทรงและการตกแตง่ภาชนะ รวมไปถึง

การท่ีไม่พบเขม่าดินบริเวณผิวของภาชนะ แสดงให้เห็นวา่เคร่ืองเคลอืบฟ้า-เขียวนีไ้ม่ได้ทําขึน้มา

เพ่ือใช้ในการหงุต้ม แตบ่รรดาจาน ชาม และหม้อเป็นเคร่ืองใช้สาํหรับโต๊ะอาหาร (tableware) 

ในขณะท่ีเหยอืกหรือโถขนาดใหญ่ทําหน้าท่ีในการเก็บอาหารท่ีมีลกัษณะเป็นของเหลว  

      1.1.2.2 ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบขาว (White-Glazed Wares) 

โดยทัว่ไปแล้วเนือ้ดินของภาชนะดินเผาประเภทนีจ้ะมีลกัษณะเดียวกบัเคร่ืองเคลอืบฟ้า-เขียว เม่ือ

เผาแล้วจะเป็นสเีหลอืงอ่อน แตมี่บ้างท่ีบางครัง้พบวา่เนือ้ดินเป็นสชีมพ ูการตกแตง่ลวดลายมกัทํา

                                                 
83 Ibid., 32. 
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เป็นรูปรอยกระเซ็นเป็นหลกั บางครัง้ก็เป็นการวาด ซึง่สท่ีีใช้วาดลวดลายมกัเป็นสฟ้ีา-เขียว สี

นํา้ตาล สดํีา สเีขียว สเีขียวมะกอก โดยในการตกแตง่อาจใช้สเีดียว สองส ีหรือหลายสบีนตวั

ภาชนะก็ได้ ในสมยัเซลจุค (Seljuk : คริสต์ศตวรรษท่ี 10-14) พบวา่ มีการตกแตง่ด้วยลวดลาย

ตวัอกัษรลงไปด้วย 

      1.1.2.3 ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบความมนัเงา (Lustre Ware) เคร่ือง

ถ้วยประเภทนีมี้เนือ้ดินละเอียดและมีสว่นผสมของทรายดีมากกวา่เคร่ืองถ้วยสองประเภทแรกท่ี

กลา่วมา รวมไปถึงมีความบางมากกวา่ด้วย กลา่วคือ มีความหนาประมาณ 0.5 มิลลเิมตรเทา่นัน้ 

รูปแบบในการตกแตง่ในช่วงแรกคอ่นข้างเรียบง่าย สท่ีีใช้วาดลวดลายรูปเรขาคณิตมีตัง้แต่สเีดียว 

สองส ีไปจนถึงหลากส ีมีการตกแตง่ทัง้ 2 ด้าน แตล่วดลายมีความความแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้

ชดั สท่ีีใช้ในการเคลอืบคือสเีขียวมะกอก สเีขียวมะกอกและนํา้ตาล และสเีขียวมะกอกสวา่งกบั

นํา้ตาลดํา เม่ือเข้าสูส่มยัเซลจุค (Seljuq) รูปแบบการตกแตง่ก็คอ่ยๆเปลีย่นไป มกัจะสงวนไว้ให้สี

ทอง นํา้ตาลหรือเหลอืง โดยมีสขีาวเป็นพืน้หลงั รูปทรงสว่นใหญ่มกัจะเป็นชามท่ีมีก้นกว้าง และมี

สนัเลก็ๆตรงปากชาม 

      1.1.2.4 ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบตะกัว่ลายสกีระเซน็ (Lead 

Splashed Ware)84 ทัง้ท่ีมีและไม่มีการตกแตง่ด้วยเทคนิค Sgraffiato85

การตกแตง่บนเนือ้ภาชนะประเภทแรกมีทัง้การเคลอืบสเีขียวเพียงสเีดียว หรือตกแตง่

ด้วยสนํีา้ตาล เหลอืงและเขียวบางครัง้เขียนลายใต้เคลอืบ หรือการตกแตง่ด้วยสเีหลอืงและเขียว

ด้วยเทคนิค Sgraffiato ซึง่ถือเป็นรูปแบบแรกๆในการตกแตง่ด้วยเทคนิคนี ้

 (ภาพท่ี 10) เนือ้ดินของ

ภาชนะดินเผาแบง่ได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก มีความหยาบพอสมควร สดิีนเป็นสชีมพซูดีหรือ

สเีนือ้ดิน คอ่นข้างมีรูพรุน มีสว่นผสมของทราย ในขณะท่ีประเภทท่ีสอง มีเนือ้ละเอียดมาก มีความ

บาง และเผาด้วยอุณหภมิูท่ีสงูมากกวา่ นอกจากนีรู้ปแบบการตกแตง่บนเนือ้ดินแตล่ะประเภทยงัมี

ความแตกตา่งกนัด้วย 

สว่นการตกแตง่บนเนือ้ภาชนะประเภทท่ีสอง มีทัง้การตกแตง่แบบเดียวกบัเนือ้

ภาชนะในประเภทแรก หรือตกแตง่ด้วยเทคนิค Sgraffiato ด้วยสเีขียวบนพืน้เหลอืง หรือตกแตง่

                                                 
84 รูปแบบภาชนะดนิเผาประเภทหน่ึงท่ีมีการตกแตง่ด้วยนํา้เคลือบ 2-3 สีลงบนพืน้ขาวแล้วจงึทํา

การเคลือบอีกครัง้หนึ่ง  สีของนํา้เคลือบนัน้ สีเขียวได้มาจากทองแดง (copper) สีน ํา้ตาล-มว่งดํา ได้มาจาก

แมงกานีส และสีเหลือง-สีนํา้ตาลได้มาจากเหลก็ 
85 เป็นเทคนิคการตกแตง่ภาชนะดนิเผาแบบขดูขีดใต้เคลือบ ซึ่งเลียนแบบมาจากงานโลหะ 



 

 

51 

ด้วยนํา้เคลอืบสเีหลอืง นํา้ตาลและเขียวลงบนลายดอกไม้หรือลายเรขาคณิตท่ีมาจากเทคนิค 

Sgraffiato รวมไปถึงการจารึกช่ือแบบหวดัๆใต้เคลอืบด้วย  

ต้นแบบของการตกแตง่ภาชนะดินเผาแบบ Lead Splashed Ware นีส้นันิษฐานวา่

มาจากเคร่ืองถ้วยจีนในสมยัราชวงศ์ถงั 85

86 (ค.ศ.618-906) ซึง่เป็นสนิค้านําเข้าในเอเชียตะวนัตก

ในช่วงราวค.ศ. 800 จากรายงานการสาํรวจและขดุค้นพบเคร่ืองถ้วยชนิดนีใ้นอิหร่าน เตอร์กิสถาน 

ซาร์มาขา่น ซามาร่า บาสร่า คฟูา ฟุสตาต และไฟยมุในอียิปต์ โดยใช้กนัอยูจ่นถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 

11 ยกเว้นบริเวณชายฝ่ังแอฟริกาทางตะวนัออกท่ีเคร่ืองถ้วยนีเ้พ่ิงไปถึงในราว ค.ศ. 1000 จึงนิยม

ใช้เร่ือยมาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 13  

สาํหรับแหลง่ผลติของเคร่ืองเคลอืบทัง้ 4 ประเภทท่ีพบในเมืองซีราฟนี ้ได้มีการ

วเิคราะห์เทคนิคการผลติโดยวธีิทางวทิยาศาสตร์ และได้ข้อสรุปวา่ บริเวณทางตอนใต้ของประเทศ

อิรัคในปัจจบุนันา่จะเป็นแหลง่ผลติท่ีสาํคญัของเคร่ืองเคลอืบฟ้า-เขียว และภาชนะดินเผาแบบ

เคลอืบขาว แตก็่ไม่สามารถระบุแหลง่ผลติได้อยา่งชดัเจน หากจะพิจารณาแหลง่ขดุค้น D นา่จะ

เป็นการผลติเพ่ือรองรับความต้องการในท้องถ่ิน และสง่ออกไปยงัดินแดนใกล้เคียงในภมิูภาค

เดียวกนั สว่นตะกรันแก้ว (glass slag) ท่ีพบจากเตา สนันิษฐานวา่แหลง่โบราณคดีแหง่นีมี้การ

ผลติแก้วร่วมด้วย หรือมีการหลอมแก้วเพื่อเตรียมใช้ในกระบวนการเคลอืบ (Glaze) ก็เป็นได้ 

   1.2 ภาชนะดนิเผานาํเข้าจากต่างประเทศ 

                         1.2.1 ภาชนะดนิเผาแบบ RPW ของอินเดีย (Indian Red Polished 

Ware) โดยทัว่ไปแล้ว ภาชนะประเภทนีท่ี้พบท่ีอินเดียจะถกูกําหนดอายอุยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 

1-3 เนือ้ภาชนะดินเผาเป็นแบบเนือ้ดิน  มีการตกแตง่ผิว และเคลอืบนํา้โคลนสแีดง ซึง่เป็นลกัษณะ

เดน่ของภาชนะประเภทนี ้

 1.2.2 เคร่ืองถ้วยจนี (Chinese Glazed Wares) พบเศษเคร่ืองถ้วยจีนเป็น

จํานวนมากในการขดุค้นแหลง่โบราณคดีซรีาฟ เคร่ืองถ้วยจีนนบัวา่เป็นสนิค้าออกท่ีสาํคญั เห็นได้

จากการพบโบราณวตัถชุนิดนีต้ามแหลง่โบราณคดีท่ีเป็นเมืองทา่ตามเส้นทางการค้าทางทะเล

ตัง้แตจี่นไปจนถึงแอฟริกาตะวนัออก สาํหรับเคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบจากแหลง่ขดุค้นท่ีเมืองซีราฟมีดงันี ้

  1.2.2.1 เคร่ืองเคลอืบเนือ้แกร่ง สเีทา เนือ้หยาบ เป็น 1 ในเคร่ืองถ้วยท่ี

พบมากท่ีสดุในเส้นทางการค้าระหวา่งจีนและมหาสมทุรอินเดีย รวมไปถึงจากแหลง่โบราณคดีซี

ราฟแหง่นีด้้วย เคร่ืองเคลอืบประเภทนีมี้เนือ้หยาบและมีทรายผสม เผาแกร่ง เนือ้ภาชนะเป็นสเีทา 

                                                 
86 M.Y.Kiani, Iranian Pottery with Particular Reference to the Islamic Period (Tehran : 

Nasim-E-Danesh Publication,2001), 40. 
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สท่ีีเคลอืบเป็นเฉดสเีขียว สเีขียวมะกอก นํา้ตาลและดํา รูปทรงท่ีพบมีลกัษณะเป็น โถ ฝาถ้วย และ

ไห ซึง่ไหมีทัง้แบบคอสัน้ ทรงตรงและไหไมมี่คอ ทรงกลม ไหประเภทนีเ้องท่ีรู้จกักนัในช่ือ “ไหดซุุน” 

(Dusun Jar) ซึง่เป็นเคร่ืองถ้วยท่ีค้าขายกนัทางทะเลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 8 – 10 พบ

แพร่กระจายอยูต่ามแหลง่โบราณคดีในอ่าวเปอร์เซีย เช่นท่ี ริชาหร์ (Rishahr) บบี ีคาตนุ (Bibi 

Khatun) และ ตาล-อิ สาบซ์ (Tal-I Sabz) นอกจากนีย้งัพบท่ีลงักา ท่ีเมืองแบนเบอร์ (Banbhore) 

ในปากีสถานตะวนัตก และมนัดะ ในแอฟริกาตะวนัออก 86

87 สิง่ท่ีนา่สนใจเก่ียวกบัเคร่ืองเคลอืบ

ประเภทนีท่ี้พบจากแหลง่โบราณคดีซีราฟคือ ช่ือภาษาอาหรับท่ีจารึกลงบนภาชนะดินเผาก่อนท่ีจะ

ถกูนําไปเคลอืบ พบอยูด้่วยกนั 2 ช่ือ คือ ยซุูฟ (Yūsuf) และ มายมนุ (Maymūn) (ภาพท่ี 11-12) 

ซึง่แสดงให้เห็นวา่ภาชนะนีมี้การสัง่ทําจากจีนเพ่ือลกูค้าชาวมสุลมิโดยเฉพาะ เคร่ืองเคลอืบ

ประเภทนีผ้ลติขึน้ท่ีมณฑลกวา่งตง (Guangdong) และฟูเจีย้น (Fujian) 

     1.2.2.2 เคร่ืองถ้วยแบบเยว ่(Yue ware) (ภาพท่ี 18) เนือ้ดินมีสเีทา เผา

แกร่งและมีความละเอียด รูปแบบของเคร่ืองถ้วยเยวท่ี่พบท่ีซีราฟ สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่

หลกัๆ คือ กลุม่เยวต่อนต้น ท่ีมีขอบเชิงด้านในพลกิออกมาคอ่นข้างหนา ฐานเป็นวงกว้าง ก้นหนา 

สว่นอีกกลุม่หนึง่คือกลุม่เยวส่มยัหลงั มีขอบบาง การเคลอืบจะเคลอืบสเีขียวบางๆบนเนือ้ภาชนะ 

รูปทรงสว่นใหญ่เป็นถ้วย สว่นไหและเหยือกรวมทัง้ฝาปิดพบอยูใ่นปริมาณน้อย เคร่ืองถ้วยเยวถื่อ

วา่เป็นเคร่ืองเคลอืบสเีขียวคณุภาพดี ความหนาของชัน้เคลอืบมีความบางเพียง 0.1 มิลลเิมตร 

เคร่ืองถ้วยในสมยัหลงัมกัมีการตกแตง่ลวดลายด้วยการขดูขีด เคร่ืองถ้วยทัง้ 2 กลุม่ผลติจากเตา

เยว ่มณฑลเจ้อเจียง ในช่วงราวกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 10 

  
 

ภาพที ่18   เคร่ืองถ้วยจนีแบบเย่ว แหล่งขุดค้น F 

ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : Second  Interim Report” Iran VII (1969) : n.page., fig. 6. 

                                                 
87 David Whitehouse, “Chinese  Stoneware from Siraf : the Earliest Finds” in South 

Asian Archaeology (Noyes Press,1973), 245. 
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  1.2.2.3 เคร่ืองถ้วยแบบฉางชา (Changsha) (ภาพท่ี 19) เป็นเคร่ือง

ถ้วยท่ีตกแตง่ลายสีใต้เคลอืบ เคร่ืองถ้วยเผาแบบเนือ้แกร่ง สขีาวอมเทา เนือ้มีความหยาบมากกวา่

เคร่ืองถ้วยยัว่ รูปทรงท่ีพบสว่นใหญ่เป็นชาม สว่นไหและเหยือกพบในปริมาณท่ีน้อยกวา่ สาํหรับ

ชาม ปากจะกว้าง ก้นตืน้  สว่นเหยือกจะมีลาํตวัเป็นรูปทรงกระบอกรี คอยาว และปากผายออก 

รูปทรงของเหยือกในลกัษณะนีไ้ด้รับอิทธิพลมาจากเคร่ืองโลหะจากประเทศในแถบเอเชียตะวนัตก

87

88 ลวดลายท่ีปรากฏบนเคร่ืองถ้วยมีทัง้การเขียนสีใต้เคลอืบ และการติดลวดลายอนัเกิดจากการ

กดพิมพ์ แล้วจึงเคลอืบทบั ซึง่การทําลวดลายในลกัษณะนีม้กัทําลงบนบริเวณไหลข่องเหยือก 

เคร่ืองถ้วยนีผ้ลติจากเตาฉางชา (Changsha) ในมณฑลหหูนาน (Hunan) ในราวกลางถึงปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 9 หรือในสมยัปลายราชวงศ์ถงั 

     1.2.2.4 เคร่ืองถ้วยแบบติง้ (Ding) และชิงไป๋ (Qingbai) เคร่ืองถ้วยจาก

ติง้พบในปริมาณน้อย อยูใ่นรูปทรงชามเคลอืบสขีาว เร่ิมผลติจากเตาติง้ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 10

สว่นเคร่ืองถ้วยชิงไป๋ เนือ้ดินสเีทา เผาแบบเนือ้แกร่งเป็นแบบท่ีเรียกวา่พอร์ซเลน นํา้เคลอืบออกสี

ขาวอมฟ้า ขึน้รูปด้วยแม่พิมพ์ รูปทรงท่ีพบเป็นชาม ผลติจากเตาในมณฑลตา่งๆทางภาคใต้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในมณฑลเจียงซี บริเวณจ่ิงเตอ๋เจิน้ ในสมยัราชวงศ์ซง่ใต้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 

12 ควบคูก่นักบัเคร่ืองถ้วยติง้จากราชวงศ์ซง่เหนือ 

  
 

ภาพที่ 19 เคร่ืองถ้วยจนีจากเตาฉางชา  

ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : First Interim Report” Iran VI (1968) : n.page., fig. 6b. 

 

                                                 
88 ปริวรรต ธรรมาปรีชากร.เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “ความรู้ใหม่เก่ียวกับ

การกาํหนดอายุและแหล่งผลิตของเคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย (ม.ป.ท., 

2550),18. 
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 1.2.2.5 เคร่ืองถ้วยเซลาดอนจากเตาหลงเฉวียน (Longquan 

Celadons) เป็นเคร่ืองถ้วยเคลอืบสเีขียวไขก่า ท่ีเรียกวา่ เซลาดอน เตานีต้ัง้อยูท่ี่มณฑลเจ้อเจียง 

ตัง้ขึน้ในสมยัราชวงศ์ซง่ใต้88

89 พบอยูใ่นปริมาณคอ่นข้างน้อย เน่ืองจาก ในระยะเวลาท่ีมีการผลติ

และสง่ออกเคร่ืองถ้วยประเภทนี ้ซีราฟเร่ิมลม่สลายและคอ่ยๆย้ายเมืองทา่ลงไปยงัเมืองทางใต้ของ

อ่าวเปอร์เซียแล้ว อยา่งไรก็ดี เคร่ืองถ้วยชนิดนีเ้ป็นสนิค้าสง่ออกท่ีสาํคญัของจีนและมกัพบอยูต่าม

แหลง่โบราณคดีท่ีเป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัในอ่าวเปอร์เซีย อินเดียใต้ ศรีลงักา เกาะมลัดีฟ เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และแอฟริกาตะวนัออก 

 1.2.2.6 เคร่ืองลายคราม (Blue and White ware) พบอยูใ่นปริมาณ

น้อย ผลติจากเตาจ่ิงเตอ๋เจิน้ มณฑลเจียงซ ีกําหนดอายอุยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 13-14 

2. เศษแก้ว แก้ว และเคร่ืองแก้ว (Glass) (ภาพท่ี 20-21) นอกจากภาชนะดินเผา

แล้ว โบราณวตัถปุระเภทแก้วก็พบอยูใ่นปริมาณมากเชน่กนัท่ีแหลง่โบราณคดีแหง่นี ้แก้วสว่นใหญ่

ถกูกําหนดอายใุห้อยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 เม่ือนํามาจําแนกรูปแบบแล้วสามารถแยกออก

ได้เป็น 3 กลุม่ด้วยกนัคือ 

             2.1 แก้วท่ีทําในท้องถ่ิน (Local Glass) พบอยูท่ัว่ไปในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 

มกัเป่าเป็นภาชนะโปร่ง บาง สฟ้ีาและเขียว มีฟองอากาศ มกัทําเป็นรูปทรงชาม ถ้วยแก้ว โถ 

เหยือกนํา้ ตะเกียง และขวด บางชิน้แสดงถึงการตกแตง่ด้วยแม่พิมพ์เป่า (Mould-blown) ซึง่จาก

การขดุค้นท่ีแหลง่ขดุค้น D แสดงให้เห็นวา่ แก้วลกัษณะดงักลา่วถกูผลติขึน้ท่ีซีราฟนีเ้อง และ

เป็นไปได้วา่เคร่ืองแก้วท่ีผลติท่ีนีจ้ะถกูสง่ออกไปขายยงัตา่งประเทศในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 

  2.2 แก้วจากอียิปต์ (Egyptian) แก้วท่ีนําเข้ามาจากอียิปต์นี ้สนันิษฐานวา่สง่ผา่น

มาจากเมืองทา่จิดด้า (Jidda) ในทะเลแดงเข้ามา แก้วประเภทนีท่ี้มีอายเุกา่ท่ีสดุท่ีพบในแหลง่

โบราณคดีซรีาฟ ถกูพบท่ีแหลง่ขุดค้น B และในระดบัชัน้ดินช่วงแรกของการสร้างมสัยิดใหญ่ 

รูปแบบอ่ืนๆนอกจากภาชนะแล้วคือ กําไล (bangle) ซึง่โดยปกติแล้วจะไม่ทําลวดลายใดๆ แตก็่มี

พบบ้างท่ีฝังส ีกําไลแก้วนีส้ว่นใหญ่มกัจะพบอยูต่ามแหลง่โบราณคดียคุอิสลามในแถบชายฝ่ังมคั

ราน (Makrān) และเมืองฟาร์ส (Fars) ในอิหร่าน 

                                                 
89 ณัฏฐภทัร จนัทวชิ. เคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย (กรมศลิปากร

,2529), 87. 
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ภาพที่ 20  เศษชิน้ส่วนขวดแก้ว                                                  ภาพที่21 แก้วแบบมีก้าน แหล่งขุดค้น C 

ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : First Interim Report” Iran VI (1968) : n.page., figs. 7a, 7b. 

 

3. เหรียญ ในการขดุค้นพืน้ท่ีทัง้หมดในแหลง่โบราณคดีซรีาฟ เหรียญและเศษ

ชิน้สว่นของเหรียญทัง้หมดท่ีพบประกอบไปด้วย เหรียญทองจํานวน 4 เหรียญ เหรียญเงินจํานวน 

74 เหรียญ เหรียญสาํริดจํานวน 436 เหรียญ และเหรียญตะกัว่จํานวน 435 เหรียญ ในจํานวน

เหรียญทัง้หมดนีมี้เหรียญกวา่ 460 เหรียญท่ีอยูใ่นลกัษณะเสือ่มสภาพ และไม่สามารถจําแนกได้

วา่เป็นเหรียญอะไร 

เหรียญสว่นใหญ่ได้มาจากแหลง่ขดุค้น B มสัยิดใหญ่ มีอายอุยูใ่นสมยัตัง้แตร่าชวงศ์

อุไมญาต (Umayyad) อบับาซิด (Abbāsid) บยุอิด (Būyid) และเซลจคุ (Seljuq) ซึง่แสดงการคง

อยูแ่ละความตอ่เน่ืองในการซอ่มแซมตอ่เติมตวัอาคารในชว่งระหวา่งคริสต์ศตวรรษท่ี 9-12 สว่น

แหลง่ขดุค้นอ่ืนๆ ก็พบเหรียญตา่งๆท่ีมีความหลากหลาย ซึง่กลุม่เหรียญท่ีมีอายเุก่าแก่ ได้แก่ 

เหรียญในอาณาจกัรปาร์เธียน (300 ปีกอ่นคริสตกาล – คริสต์ศตวรรษท่ี 3) เหรียญโรมนัสมยั

จกัรพรรดิทีโอโดซุสท่ี 1 (ค.ศ. 376-94) และเหรียญทองคําของจกัรพรรดิคอนสแตนส์ท่ี 2 

(Constans II : ค.ศ. 642-668) แหง่อาณาจกัรไบเซนไทน์ (ภาพท่ี 22) 

สว่นเหรียญซสัซาเน่ียน ซึง่เป็นเหรียญท่ีมกัพบอยูใ่ต้สิง่ก่อสร้างสมยัอิสลามมีถึง 36 

เหรียญและพบกระจายอยูต่ามแหลง่ขดุค้นในพืน้ท่ีเมืองซีราฟ แตส่ว่นใหญ่มกัลบเลอืนและกําหนด

อายไุม่ได้ มีเพียงเหรียญเงินของพระเจ้าโคสเราท่ี 2 (Khosrau II : ค.ศ.590-628) เทา่นัน้ท่ียงัอยูใ่น

สภาพดี ทําให้สามารถกําหนดอายเุหรียญได้ 89

90 (ภาพท่ี 23) การพบเหรียญท่ีกระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ี

                                                 
90 Nicholas M. Lowick, Siraf XV : The Coins And Monumental Inscriptions (London : The 

British Institute of Persian Studies,1985), 2. 
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เมืองซีราฟเป็นหลกัฐานหนึง่ท่ีแสดงถึงการเข้ามาอยูอ่าศยัของผู้คนภายใต้การปกครองของ

ราชวงศ์ซสัซาเนียนของเปอร์เซียก่อนการเข้ามาของอิสลาม 

สว่นเหรียญจีน พบเป็นเหรียญสาํริดอยูร่วมกนัเป็นกระจกุในชัน้ดินเดียวกนัท่ีแหลง่ขดุ

ค้น F โดยเหรียญท่ีเก่าท่ีสดุถกูทําขึน้ในสมยัจกัรพรรดิเกาสแูหง่ราชวงศ์ถงั (Kao Tsu : ค.ศ.618 – 

26) (ภาพท่ี 24) เร่ือยมาจนถึงจกัรพรรดิตซุูงแหง่ราชวงศ์หยวน (Tu Tsung : 1265 – 75) รวมเวลา

กวา่ 600 ปี กลุม่เหรียญดงักลา่วนา่จะถกูนําเข้ามาโดยชาวซีราฟในช่วงท่ีจีนสมยัราชวงศ์หยวนทํา

การค้ากบัอิสลาม สว่นเหรียญจีนท่ีพบในแหลง่ขดุค้นอ่ืนๆ เชน่ แหลง่ขดุค้น B, J, P เป็นเหรียญ

สมยัเดียวกบัท่ีเคยพบท่ีอินเดียใต้ ศรีลงักา และชายฝ่ังแอฟริกาตะวนัออก ไม่มีเหรียญใดเลยท่ีจะมี

อายเุก่าไปกวา่ ค.ศ. 618 สว่นเหรียญท่ีมีอายหุลงั ค.ศ.1275 ก็พบในปริมาณท่ีน้อยมาก ซึง่

สามารถอธิบายปรากฏการณ์นีไ้ด้วา่ในชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ราชวงศ์หมิงได้ประกาศห้ามนํา

เหรียญจีนออกนอกประเทศ ดงันัน้ จึงเป็นสาเหตท่ีุวา่ในช่วงหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 13 เหตุใดจึงไม่

พบเหรียญจีนในตา่งประเทศเลย 
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ภาพที่ 22 เหรียญทองคําของจกัรพรรดิคอนสแตนส์ที่ 2 แหง่อาณาจกัรไบเซนไทน์ 

ที่มา : Nicholas M.Lowick, Siraf XV : The Coins And Monumental Inscriptions.(London : The British Institute of Persian 

Studies,1985), Plate I, fig.3. 

 

          
 

ภาพที่ 23 เหรียญซสัซาเน่ียนสมยัพระเจ้าโคสเราที่ 2 

ที่มา : Nicholas M.Lowick, Siraf XV : The Coins And Monumental Inscriptions.(London : The British Institute of Persian 

Studies,1985), Plate I, fig.5. 

 

     
 

ภาพที่ 24 เหรียญจีน “ไค เอวี๋ยน ถ่ง เปา” แห่งราชวงศ์ถงั 

ที่มา : Nicholas M.Lowick, Siraf XV : The Coins And Monumental Inscriptions (London : The British Institute of Persian 

Studies,1985), Plate v, fig.19. 
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4. โบราณวัตถุอ่ืนๆ มีรายงานการพบเหลก็และสาํริด ซึง่ผลติในท้องถ่ิน เน่ืองจาก

การพบตะกรันโลหะทัง้สองในชัน้ดินของแหลง่ขดุค้น อยา่งไรก็ดีแม้จะผลติได้ในท้องถ่ิน แตว่ตัถดิุบ

ต้องนําเข้ามาจากภายนอกพืน้ท่ี นอกจากนีย้งัพบแร่แอนไฮไดรต์ (Anhydrite) ท่ีใช้ในงานกลงึและ

ภาชนะท่ีทําจากหินสบู ่(Steatite) ซึง่ใช้ในการปรุงอาหาร หินสบูถ่กูใช้อยา่งกว้างขวางในสงัคมชาว

มสุลมิในเอเชียตะวนัตก ดงันัน้จงึมกัพบเศษภาชนะจากหินสบูใ่นแหลง่โบราณคดีตา่งๆทัง้ท่ี

บาห์เรนและบริเวณอา่วเปอร์เซยี 

5. ปูนป้ัน (Stucco) (ภาพท่ี 6-7) ปนูปัน้เป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบอยูติ่ดท่ี (in 

situ) ซึง่พบทัง้ในการขดุค้นทางโบราณคดีและการสาํรวจแหลง่ขดุค้น เศษปนูปัน้ท่ีพบมกัทําเป็น

ประติมากรรมนนูสงูรูปเถาวลัย์เลือ้ยหรือกลบีใบไม้หรือแผงใบของต้นสน 

6. แผ่นหินปิดหลุมศพ (Stone grave covers) (ภาพท่ี 25-26) พบทัง้ท่ีเป็นเศษ

ชิน้สว่นและแบบสมบูรณ์ แผน่หินดงักลา่วทําขึน้เพ่ือบอกท่ีตัง้ของหลมุฝังศพ มีลกัษณะเป็นหิน

สีเ่หลีย่มผืนผ้ายาวขึน้ไปได้ถึง 2 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร และสงู 50 เซนติเมตร สลกัจากหินก้อน

เดียว ลวดลายเป็นรูปเถาวลัย์เลือ้ยสลบักบัจารึกอกัษรคฟิูก (Kūfic) แผน่หินท่ีพบในแหลง่

โบราณคดีซรีาฟ ได้รับการกําหนดอายแุตกตา่งกนัในแตล่ะชิน้ คือตัง้แต ่ค.ศ. 991, 1132 และ

ในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 1106-1202  

 

 
 

ภาพที่ 25-26 แผ่นหินปิดหลมุศพและลายเส้นแสดงรายละเอียดลวดลายของแผ่นหนิ 

ที่มา : David Whitehouse, “Excavations at Siraf : First Interim Report” Iran VI (1968) : n.page., fig. 8b. 
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การวเิคราะห์ 

จากร้อยกรองสดดีุกษัตริย์อรัดาชิร์ (Ardashir : ค.ศ.224-241) ผู้ก่อตัง้ราชวงศ์ซสัซา

เน่ียน ได้กลา่วถึงการเข้ายดึอํานาจในภมิูภาคแถบชายฝ่ังทะเลบริเวณทางใต้ของอิหร่าน ซึง่

ขณะนัน้อยูใ่นมือของผู้ปกครองท้องถ่ินนามวา่ฮอฟต์วดั (Haftwad) ผลของการสู้รบพระองค์

สามารถพิชิตพืน้ท่ีดงักลา่วได้ทัง้หมด ทําให้ได้มีการก่อตัง้เมืองตา่งๆขึน้เพ่ือท่ีจะควบคมุอา่ว

เปอร์เซยี90

91 เมืองเกอร์ (Gūr) ก็เป็นหนึง่ในเมืองท่ีสร้างใหม่ดงักลา่ว โดยมีซีราฟเป็นเมืองทา่ และได้

กลายเป็นสถานีการค้าขนาดใหญ่ในเวลาตอ่มา 

สว่นในการขดุค้นทางโบราณคดีในเมืองซีราฟ ก็ได้พบหลกัฐานการเข้ามาอยูอ่าศยั

ของผู้คนในสมยัซสัซาเน่ียนก่อนจะกลายเป็นอิสลามในยคุกลาง ไม่วา่จะเป็นเหรียญสมยัซสั

ซาเน่ียนท่ีพบอยูใ่ต้อาคาร ภาชนะดินเผา และโครงสร้างของป้อมปราการภายใต้มสัยิดใหญ่ สิง่

เหลา่นีล้้วนเป็นหลกัฐานการมีอยูข่องเมืองสมยัซสัซาเน่ียนก่อนอิสลามทัง้สิน้ 

ทางด้านกิจกรรมการค้าทางทะเลของพอ่ค้าชาวซสัซาเนียนนัน้ ได้รับการบนัทกึไว้โดย

ชาวตา่งชาติ เป็นต้นวา่ คอสมาส (Cosmas) ผู้ เขียน “คริสเตียน โทโพกราฟฟี” (Christian 

Topography) ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 6 ได้กลา่ววา่ เรือของพอ่ค้าชาวเปอร์เซียจอดอยูต่ามเมือง

ทา่ของลงักา ซึง่สว่นใหญ่จะอยูท่ี่เมืองมหาติฏฐะ (Mahātittha) หรือมนัไต (Mantai) อนัเป็นเมือง

ทา่ท่ีเป็นสถานีการค้าท่ีรวมสนิค้าจากจีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เดคขา่น และสนิธ์ คอสมาสยงั

ได้บนัทกึเพ่ิมเติมไว้ด้วยวา่ สถานีการค้าแหง่นีน้อกจากจะเป็นตลาดการค้านานาชาติแล้วยงัเป็น

แหลง่พํานกัของคริสเตียนชาวเปอร์เซียรวมไปถึงโบสถ์และบาทหลวงท่ีได้รับการแตง่ตัง้มาจาก

เปอร์เซียอีกด้วย91

92 

บทบาทการค้าของพอ่ค้าชาวเปอร์เซียมีความสาํคญัมากในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

พร้อมกนันัน้ก็นําความไม่พอใจให้กบัประเทศคูแ่ขง่ดงัเชน่อาณาจกัรไบเซนไทน์ เห็นได้จาก

ข้อเขียนของโพรคอปิอุส92

93 (Procopius) ท่ีกลา่วถึงความต้องการของจกัรพรรดิจสัติเนียนท่ีทรง

                                                 
91 David Whitehouse and Andrew Williamson, “Sasanian Maritime Trade”, Iran Vol.11 

(1973) : 32. 
92 C.W.Nicholas and S.Paranavitana, A Concise History of Ceylon (Colombo, 

1961),174. 
93 โพรคอปิอสุ (Procopius) นกัประวตัศิาสตร์ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 6 งานเขียนของเขาถือเป็น

เอกสารในชัน้ปฐมภมู ิ(Primary Source) เก่ียวกบัการปกครองของจกัรพรรดจิสัตเินียน (Justinian ค.ศ. 527-

565) แห่งอาณาจกัรไบเซนไทน์ (โรมนัตะวนัออก) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

60 

อยากให้พอ่ค้าชาวอบิสซิเน่ียน (Abyssinian)94 ซือ้ผ้าไหมจากชาวอินเดียและขายตอ่ให้แก่โรมนั  

ซึง่พอ่ค้าชาวอบิสซิเน่ียน ก็เห็นชอบด้วยแตไ่ม่สามารถดําเนินการให้สมัฤทธ์ิผลได้  เน่ืองจาก “....

เพราะพอ่ค้าชาวเปอร์เซียปรากฏตวัอยูใ่นทกุๆเมืองทา่ของลงักา และพวกเขาก็มกัจะซือ้สนิค้า

ทัง้หมดลงโกดงัของพวกเขาดงัเช่นเคย.....”95

จากข้อเขียนดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่พอ่ค้าชาวเปอร์เซียได้มีสว่นร่วมการค้าทางทะเล

ในแถบมหาสมทุรอินเดียแล้วตัง้แตใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 6 เป็นอยา่งน้อย และยิ่งเติบโตขึน้มาก

ขึน้เม่ือเข้าสูช่่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 เม่ือชาวมสุลมิเชือ้สายอาหรับได้เข้ายดึครองพืน้ท่ีสว่นใหญ่ใน

เอเชียตะวนัตก ล้มล้างราชวงศ์ซสัซาเน่ียนของเปอร์เซียโบราณลง และกอ่ตัง้อาณาจกัรอิสลามขึน้

ภายใต้ราชวงศ์อุไมญาต (Umayyad Dynasty) และสบืตอ่ด้วยราชวงศ์อบับาซิด (Abbasids 

Dynasty) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 8 ซึง่การเปลีย่นราชวงศ์ในครัง้นี ้ผู้ปกครองได้ทําการย้ายเมืองหลวง

จากกรุงดามสักตั (Damascus) ไปอยูท่ี่กรุงแบกแดด (Baghdad) ซึง่สง่ผลให้กรุงแบกแดด

กลายเป็นศนูย์กลางของตลาดการค้าขนาดใหญ่ท่ีจะสง่สนิค้าตอ่ไปยงัยโุรป เอเชียกลางและ

แอฟริกาในเวลาตอ่มา 95

96  

  

เมืองซีราฟในระยะเวลานีจ้ึงเป็นเมืองทา่ท่ีรองรับสนิค้าท่ีบรรทกุมาทางเรือท่ีมาจาก

อินเดียหรือท่ีอ่ืนๆ ตอ่จากนัน้จึงได้ขนสง่ตอ่ไปยงัเมืองบาสรา (Basra) เมืองแบกแดด (Baghdad) 

เมืองฟิรุซาบดั (Firūzābād) และเมืองชีราซ 96

97 (Shirāz) ดงันัน้ ในการขดุค้นทางโบราณคดีภายใน

ตวัเมืองซีราฟ เราจึงพบโบราณวตัถท่ีุแสดงถึง “สนิค้านําเข้า” ทัง้จากอินเดีย โรมนัและจีนเป็น

จํานวนมาก 

จนกระทัง่ถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ได้เกิดแผน่ดินไหวขนาดใหญ่ ซึง่กอ่ให้เกิด

ความเสยีหายแก่เมืองทา่ซีราฟเป็นจํานวนมาก กระนัน้การลม่สลายของมนัไม่ได้มีสาเหตมุาจาก

ภยัธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว แตเ่พราะการขึน้มาสนบัสนนุเมืองกิช (Kish) ของขนุนางประจําเมือง

                                                 
94 ชาวเอธิโอเปียแห่งเมืองอคัซุม (Axum)  
95 Ibid., 43. 
96Jackson J. Spielvogel, Western civilization : a brief history : comprehensive volume 

(CA : Thomson/Wadsworth Learning,2005), 239 
97 David Whitehouse, “Siraf : A Medieval Port on the Persian Gulf,” World Archaeology 

Vol.2 No.2 (1970): 142. 
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เพ่ือต้องการเงินภาษี97

98 ทําให้เหลา่พอ่ค้าคอ่ยๆทยอยย้ายศนูย์กลางการค้าไปยงัเมืองกิชและเมือง

ฮอร์มสุ (Hormuz) ตามลาํดบั ทําให้ซีราฟกลายเป็นเมืองร้างไป ดงัข้อเขียนของยาฆตุ (Yāqūt) 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ท่ีบรรยายเมืองซีราฟวา่เป็นเมืองขนาดเลก็และร้างผู้คน มีเพียงคน

ยากจนท่ีอาศยัอยูเ่ทา่นัน้ 

ดงันัน้ เม่ือพิจารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดี ทัง้โบราณวตัถ ุและโบราณสถาน 

ร่วมกนักบัหลกัฐานประเภทเอกสารแล้ว เราสามารถลาํดบัความเป็นไปของเมืองทา่ซีราฟได้วา่มี 3 

ระยะด้วยกนั กลา่วคือ ในระยะแรก เป็นผลมาจากการสร้างเมืองใหม่ของกษัตริย์อรัดาชิร์ ปฐม

กษัตริย์แหง่ราชวงศ์ซสัซาเน่ียน ทําให้ผู้คนเข้ามาตัง้รกรากภายในเมืองทา่ซีราฟมากขึน้ กษัตริย์

องค์ตอ่ๆมาของซสัซาเน่ียนพยายามใช้เมืองทา่ดงักลา่วเป็นตวัควบคมุพืน้ท่ีบริเวณอ่าวเปอร์เซีย

และชายฝ่ังทะเลอะราเบีย้นในแถบนัน้ หลงัจากนัน้เม่ือเข้าสูร่ะยะท่ี 2 พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกได้

เข้าร่วมทําการค้าในมหาสมทุรอินเดีย โดยใช้เมืองทา่อินเดียและศรีลงักาเป็นตวักลางในการติดตอ่

การค้ากบัเอเชียตะวนัออกคือจีน และเม่ือเข้าสูค่ริสต์ศตวรรษท่ี 8 เป็นต้นมา พอ่ค้าชาวเอเชีย

ตะวนัตกจึงเดินทางทางทะเลเข้าไปค้าขายกบัจีนโดยตรง โดยผา่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในช่วง

ระยะเวลานีเ้องท่ีเมืองทา่ซีราฟเจริญขึน้สงูสดุในฐานะท่ีเป็นสถานีการค้าท่ีรองรับสนิค้าท่ีมาจาก

ตะวนัออกแล้วจึงขนสง่สนิค้าดงักลา่วเข้าไปยงัเมืองตา่งๆภายในแผน่ดินใหญ่ตอ่ไป ซีราฟเป็นเมือง

ทา่ท่ีรุ่งเรืองอยูใ่นช่วงสัน้ๆ และสิน้สดุลงเน่ืองจากการเกิดภยัธรรมชาติ ร่วมกบัเหตผุลทางการเมือง 

หลงัจากปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 10 เป็นต้นไปเป็นการเข้าสูช่่วงระยะท่ี 3 เมืองซีราฟก็คอ่ยๆร้างผู้คน

จนกระทัง่กลายเป็นหมูบ้่านชาวประมงในปัจจบุนัท่ีรู้จกักนัในนามตาเฮรี 

  

ช่ือ แหลง่โบราณคดีบนัภอร์ ประเทศปากีสถาน (Banbhore : Pakistan) (แผนท่ีท่ี 2 ) 

แหล่งที่ 2 

พิกัดทางภมูิศาสตร์ ละติจูดท่ี 24 องศา 85 ลปิดา 

    ลองจิจูดท่ี 67 องศา 53 ลปิดา 

ลักษณะของแหล่ง แหลง่โบราณคดีแบนเบอร์ตัง้อยูบ่ริเวณปากแมนํ่า้สนิธุ (Indus 

River) หา่งจากเมืองการาจีราว 65 กิโลเมตร รู้จกักนัในช่ือวา่เดบาล (Debal) หรือ เดย์บลุ 

(Daybul) มีความสาํคญัในฐานะเป็นแหลง่โบราณคดีท่ีเคยเป็นเมืองทา่ อยา่งน้อยตัง้แต่

คริสต์ศตวรรษท่ี 5 เป็นต้นมา 

                                                 
98 David Whitehouse, “ Maritime trade in the Gulf : the 11th and 12th centuries,” World 

Archaeology Vol.14 No.3 (1983): 328. 
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ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคดี แหลง่โบราณคดีแหง่นีไ้ด้รับความ

สนใจมาตัง้แตต้่นศตวรรษท่ี 20 โดยในช่วงแรกเป็นการขดุค้นท่ีไม่มีรูปแบบ จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 

1958 การขดุค้นแบบเป็นระบบจึงเร่ิมขึน้ภายใต้การนําของ ดร.เอฟ.เอ (ฟาซาล อาห์เมด) ขา่น 

(Dr.F.A. [Fazal Ahmad] Khan) และตอ่เน่ืองไปจนถึงปี ค.ศ.1965 

หลักฐานทางโบราณคดี การขดุค้นตลอดยคุปี 60 ท่ีผา่นมาได้เปิดเผยหลกัฐาน

สาํคญัท่ีแสดงให้เห็นวา่แหลง่โบราณคดีแหง่นีมี้ลกัษณะท่ีเป็นสงัคมเมืองแล้วอยา่งแท้จริง ไม่วา่จะ

เป็นการวางผงัเมืองและรูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ภายในกําแพงเมืองประกอบไปด้วย

สว่นท่ีอยูอ่าศยั พืน้ท่ีในการทํากิจกรรมทางการค้า และสว่นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูน่อกกําแพง

เมือง โดยโบราณวตัถท่ีุพบมีดงันี ้

1. โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 

1.1 ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

1.1.1 ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียว (Turquoise Glazed Pottery) 

ภาชนะดินเผาแบบฟ้า-เขียวท่ีพบในแหลง่โบราณคดีบนัภอร์นีถ้กูพบในชัน้การอยูอ่าศยัสมยั

อิสลามครอบคลมุยาวนานตัง้แตต้่นคริสต์ศตวรรษท่ี 8 จนถึงอยา่งน้อยราวคริสต์ศตวรรษท่ี 11 98

99 

 
 
ภาพที่ 27 ภาชนะดนิเผาแบบเคลือบสีฟ้า-เขียว แหล่งโบราณคดบีนัภอร์ 

ที่มา : Banmbhore . Accessed March 12, 2013. Available from http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bhambore2.JPG 

                                                 
99 Mohammad Rafique Mughal, “Early Islamic Glazed Pottery from Banbhore and its 

Connections with Contemporary Cities during 8th to 11th Centuries CE” Studies in Heritage of South 

Asia (Essays in Memory of Dr.Harunur Rashid) (Bahgladesh : Heritage Management and Research, 

2012), 6. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bhambore2.JPG�
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      1.1.2  ภาชนะดินเผาเคลอืบตกแตง่ด้วยเทคนิค Sgraffiato ภาชนะดินเผา

ประเภทนีมี้ช่ือเรียกท่ีหลากหลายเป็นต้นวา่ เคลอืบตะกัว่ (lead-glazed) หรือสกีระเซน็ 

(splashed) บางครัง้เรียกรวมกนัวา่ ภาชนะเคลอืบตะกัว่ลายสกีระเซ็น (Lead Splashed Ware) 

โดยพบอยูใ่นชัน้ดินสมยัอิสลาม ราชวงศ์อบับาซดิ สนันิษฐานวา่นําเข้ามาจากอียิปต์หรืออิหร่าน

ในช่วงระหวา่งคริสต์ศตวรรษท่ี 9-11 

 
 
ภาพที่ 28 ภาชนะเคลือบตะกัว่แบบสีกระเซ็น 

ที่มา : Banmbhore . Accessed March 12, 2013.  Available from http://www.panoramio.com/photo/71555309?tag=BanBhore 

 

      1.1.3  ภาชนะดินเผาเคลอืบความมนัเงา (Lustre Ware) ภาชนะประเภทนีจ้ะ

มีการตกแตง่ผิวหน้าเป็นสีทอง ส้ม แดงและเขียวบนพืน้สขีาว โดยลายตกแตง่สว่นใหญ่แล้วจะเป็น

รูปบคุคล สตัว์และนก 

 1.2 เคร่ืองถ้วยจนี เคร่ืองถ้วยจีนท่ีถกูพบท่ีแหลง่โบราณคดีแบนเบอร์มี

หลากหลายประเภท อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีรายละเอียดเก่ียวกบัการศกึษาเคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบ เทา่ท่ี

มีรายงานในขณะนีบ้อกแตเ่พียงวา่พบเคร่ืองถ้วยพอร์ซเลนแบบเยว ่เคร่ืองถ้วยแบบเคลอืบเขียว

มะกอก และเซลาดอน เคร่ืองถ้วยสว่นใหญ่กําหนดอายอุยูใ่นสมยัราชวงศ์ถงั โดยมีรูปแบบเดียวกนั

กบัท่ีพบในเมืองทา่อ่ืนๆท่ีมีอายอุยูใ่นชว่งเวลาเดียวกนัได้แก่ เมืองทา่ซีราฟ มนัไต และซูฮาร์ การ

ขาดหายไปของเคร่ืองลายครามสมยัราชวงศ์หมิงแม้จะแสดงให้เห็นถึงการยุติบทบาทในฐานะ

เมืองทา่ภายหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 12 แล้ว 99

100 ยงัสามารถพิจารณาได้อีกวา่นโยบายการค้าของจีน

สมยัราชวงศ์หมิงไม่สนบัสนนุการค้าระบบเอกชน ทําให้การค้าเคร่ืองถ้วยไม่สามารถสง่เป็น

                                                 
100 Ibid., 8. 

http://www.panoramio.com/photo/71555309?tag=BanBhore�
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สนิค้าออกได้ จึงเกิดช่วงเวลาท่ีเรียกวา่ “ช่วงขาดตอนของเคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์หมิง” (Ming 

Gap) ขึน้100

101 

   2. โบราณวัตถุประเภทเหรียญและอ่ืนๆ 

           โบราณวตัถปุระเภทเหรียญท่ีพบจากแหลง่โบราณคดีบนัภอร์มีเป็นจํานวนมาก กวา่

พนัเหรียญเป็นเหรียญทองแดง รองลงมาคือเหรียญเงินและเหรียญทอง สามารถกําหนดอายไุด้

ตัง้แตส่มยัอาหรับ –ซสัซาเนียน ซึง่เป็นช่วงระยะแรกท่ีอาหรับเข้าไปมีอํานาจในเปอร์เซีย จึงผลติ

เหรียญท่ีมีความคล้ายคลงึกบัเหรียญสมยัซสัซาเนียนออกมา ระบุช่วงเวลา ค.ศ. 652 เหรียญอ่ืนๆ

เป็นเหรียญสมยัราชวงศ์อุไมญาต (ค.ศ.661-750) ซึง่เป็นราชวงศ์แรกเร่ิมของชาวอาหรับท่ีตัง้เมือง

หลวงอยูท่ี่เมืองดามสักตั (Damascus) ปัจจุบนัอยูใ่นประเทศซีเรีย ตวัอยา่งเหรียญสมยัอุไมญาต

ได้แก่ เหรียญของกาหริบอลั-วาลดิ บิน อบัดลุ มาลคิ (Al-Walid bin Abdul Malik) ซึง่ระบุปีท่ีทํา

การผลติได้แก่ฮิจเราะห์ศกัราชท่ี 95 หรือ คริสต์ศกัราชท่ี 713 สว่นเหรียญอ่ืนๆเป็นเหรียญในสมยั

ราชวงศ์อบับาซิด (ค.ศ.750-1258) ซึง่เป็นราชวงศ์ลาํดบัตอ่มาจากราชวงศ์อุไมญาต นอกจากนีย้งั

พบเหรียญของผู้ปกครองท้องถ่ินอีกด้วย 

  โบราณวตัถปุระเภทอ่ืนๆเทา่ท่ีพบจากการขดุค้นทางโบราณคดีมีมากกวา่ 7,900 ชิน้ 

ประกอบไปด้วยชิน้สว่นเคร่ืองแก้ว งาช้างแกะสลกั ลกูปัดหินกึ่งรัตนชาติจากอาเกต คาร์เนเลยีน 

คริสตลั โอนิกซ์ และลาปิซลาซูร่ี รวมไปถึงเคร่ืองปัน้ดินเผา อยา่งไรก็ดี ยงัไม่ปรากฏรายงาน

การศกึษาวตัถเุหลา่นีอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

การวเิคราะห์ 

ผลการขดุค้นแหลง่โบราณคดีบนัภอร์แสดงให้เห็นวา่มีชุมชนเข้ามาอยูอ่าศยัในสถาน

ท่ีนีอ้ยา่งน้อยตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 1 กอ่นคริสตกาล หรือราว 2,200 ปีมาแล้ว และอยูต่อ่เน่ืองอยา่ง

น้อย 300 ปี ในชัน้วฒันธรรมท่ี 2 เป็นยคุฮินด ูเน่ืองจากพบหลกัฐานการนบัถือศาสนา คือ ศิวลงึค์

ภายใต้กลุม่สิง่ก่อสร้างทางด้านตะวนัตกของเมือง ซึง่รวมไปถึงภาชนะดินเผาจารึกอกัษรเทวนาครี 

อนัแสดงให้เห็นถึงความเช่ือของคนท้องถ่ินท่ีนบัถือศาสนาฮินดกู่อนการมาถึงของอิสลาม 

เม่ือเข้าสู่ชัน้วฒันธรรมท่ี 3 บทบาทการเป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัเร่ิมขึน้ในสมยันีใ้นราว

คริสต์ศตวรรษท่ี 8 และพฒันาจนเป็นสถานีการค้าร่วมสมยักบัเมืองทา่ซีราฟในอ่าวเปอร์เซียและ

มนัไตในมหาสมทุรอินเดีย และเม่ือพิจารณาจากโบราณวตัถ ุโดยเฉพาะประเภทเคร่ืองถ้วย ทําให้

พออนมุานได้วา่ แหลง่โบราณคดีแหง่นีอ้ยูใ่นเครือขา่ยการค้าตามเส้นทางจากเอเชียตะวนัตกมาถึง

                                                 
101 ปริวรรต ธรรมาปรีชากร.เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “ความรู้ใหม่

เก่ียวกับการกาํหนดอายุและแหล่งผลิตของเคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย, 33. 
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เอเชียใต้ และรุ่งโรจน์อยา่งมากในสมยัราชวงศ์อบับาซิด จนกระทัง่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 12 

หลกัฐานการอยูอ่าศยัเร่ิมเบาบางลง ซึง่แสดงให้เห็นถึงความลม่สลายของเมืองโดยสนันิษฐานวา่

อาจมีสาเหตจุากแผน่ดินไหวหรือการถกูรุกราน อยา่งไรก็ดี ยงัไมมี่การศกึษาเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั จึง

ยงัไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในขณะนี ้

 

ช่ือ แหลง่โบราณคดีมนัไต ประเทศศรีลงักา (Mantai : Sri Lanka)  

แหล่งที่ 3 

พิกัดทางภมูิศาสตร์ ละติจดูท่ี 8 องศา 57 ลปิดา 

ลองจิจูดท่ี 79 องศา 57 ลปิดา 59 ฟิลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง แหลง่โบราณคดีมนัไต ตัง้อยูท่างปลายสดุของภาคตะวนัตก

เฉียงเหนือ ประเทศศรีลงักา บนฝ่ังผืนแผน่ดินใหญ่ตอ่กบัเกาะแมนนาร์ (Mannar Island) ซึง่เป็น

เกาะท่ีเช่ือมกบัสะพานอดมั (Adam’s Bridge) แผน่หินปนูยาว 48 กิโลเมตรท่ีตอ่ไปถึงเกาะปัมบนั 

(Pamban Island) ประเทศอินเดีย (ภาพท่ี 29-30) เดิมเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของมหตัติถา 

(Mahātittha : บาล)ี มโตตา (Matota : สงิหล) หรือ มนัโตตฺตฺม (Mantottam : ทมิฬ)  

ตําแหนง่ท่ีตัง้ของแหลง่โบราณคดีแหง่นี ้เป็นตําแหนง่ท่ีสาํคญัในการควบคมุคลอง

ระหวา่งแผน่ดินใหญ่ศรีลงักาและเกาะแมนนาร์ คลองนีเ้องท่ีเรือท่ีแลน่ใบจากชายฝ่ังตะวนัออกของ

อินเดีย รวมไปถึงฟากตะวนัตกท่ีไกลออกไปจะต้องผา่นเข้ามา มิเช่นนัน้ก็ต้องแลน่ตดัไปท่ี

สะพานอดมั ซึง่เป็นสนัดอนท่ีมีความตืน้เขินและอนัตรายเป็นอยา่งมากตอ่การเดินเรือ ด้วยความ

จําเป็นประการนีเ้องจึงยกระดบัเมืองมนัไตให้สาํคญัมากยิ่งขึน้ 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ี การสาํรวจแหลง่โบราณคดี

แหง่นีใ้นระยะเร่ิมแรก เกิดขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 16 มาแล้ว ซึง่เป็นช่วงท่ีโปรตเุกสเข้ามายดึ

ครองศรีลงักา แตไ่ม่ใช่เป็นการสาํรวจเพ่ืองานโบราณคดี แตเ่ป็นการเข้ามาหาประโยชน์จากการ

การนําหินจากซากโบราณสถานไปกอ่สร้างป้อมปราการตรงข้ามชอ่งแคบแมนเนอร์ โดยในรายงาน

ปี ค.ศ.1575 ได้กลา่วไว้วา่ระหวา่งการขดุค้นได้พบ “เหรียญโรมนั”อยู่ด้วย101

102 สว่นการสาํรวจอยา่ง

จริงจงัเร่ิมขึน้เม่ือองักฤษขึน้มามีอํานาจ โดยการนําของ ดบับริว.เจ.เอส.โบแอค (W.J.S.Boake) ใน

ปี ค.ศ.1887 เขาได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ มนัไตเป็นแหลง่ท่ี “เต็มไปด้วยเศษชิน้สว่นประติมากรรม เศษ

กระเบือ้ง เศษอิฐ เศษภาชนะดินเผา และสิง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่อาจจะเป็นถนนโบราณ และกําแพง 

                                                 
102 Diogo do Couto, in Journal of the Royal Asiatic Society (Ceylon Branch).60, 83-4, 

cited by John Carswell, “Mantai 1980 : A Preliminary investigation” Ancient Ceylon 5, (1984): 23. 
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เก่า 2-3 สว่น”103

 

 ซึง่สว่นท่ีโบแอคคิดวา่เป็นถนนนัน้ จริงๆแล้วเป็นสว่นหนึง่ของตลิง่คเูมืองทางฝ่ัง

ตะวนัออก 

 
 

ภาพที่ 29 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงแหล่งโบราณคดีมนัไต 

 

  

                                                 
103 W.J.S.Boake, “Tirukketisvaram, Maharirtha, Matoddam, or Mantoddai” Journal 

of the Royal Asiatic Society (Ceylon Branch) X (1887): 107-117, quoted in John Carswell, “Mantai 

1980 : A Preliminary investigation” Ancient Ceylon 5, (1984): 24. 
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ภาพที่ 30 ภาพลายเส้นแสดงแหล่งโบราณคดีมนัไตและเกาะแมนนาร์
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นอกจากการเขียนรายงานสิง่ท่ีพบเห็นบนพืน้ดินแล้ว โบแอคยงัทําการขดุค้นอีกด้วย 

แตเ่ป็นการขดุท่ีไมใ่หญ่โตมากนกั โดยเขาได้เลอืกพืน้ท่ีระหวา่งพระราชวงักบับอ่นํา้ ซึง่โบราณวตัถุ

ท่ีเขาขดุได้มีดงันี ้เศษภาชนะดินเผาเนือ้แบบเนือ้ดิน กระดกู พอร์ซเลน เคร่ืองแก้ว ก้อนแร่ควอร์ทซ์ 

เขาสตัว์ เศษกระเบือ้ง หอยเบีย้ (cowrie) คาร์เนเลยีน ลกูปัด ทองแดง ตะปเูหลก็ และกําไลแก้ว 

บคุคลตอ่มาท่ีเข้ามาสาํรวจแหลง่โบราณคดีแหง่นีคื้อ จอห์น สตีล (John Still) 

ข้าหลวงผู้ช่วยทางโบราณคดี (Assistant Archaeological Commissioner) เขาเป็นผู้พบจารึกเสา

หิน และได้คดัสาํเนาสง่ตอ่ไปให้ เอช.พี.ซ.ี เบล (H.P.C. Bell) ข้าหลวงใหญ่ ซึง่เป็นผู้ระบวุา่จารึกนี ้

เป็นของพระเจ้าเสนะท่ี 2 (ค.ศ.866-901) เขาทําการขดุค้นราว 6 เดือนในปี ค.ศ. 1907 และได้พบ

เศษชิน้สว่นของพระพทุธรูปประทบันัง่สงูราว 22 นิว้ โบราณวตัถท่ีุพบไม่แตกตา่งจากการขดุค้น

ของโบแอคมากนกั ซึง่ทําให้สตีลเขียนลงไปในรายงานของเขาวา่แหลง่โบราณคดีมนัไตเป็นแหลง่ท่ี 

“นา่ผิดหวงั” เป็นอยา่งยิ่ง และ “พิพิธภณัฑ์คงไมใ่ยดีกบัของท่ีพบเทา่ใดนกั” 

เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 1 สงบลง มนัไตจึงได้รับความสนใจอีกครัง้หนึง่ โดยผู้ ท่ีเข้ามา

สาํรวจในครัง้นีคื้อ เอ.เอ็ม.โฮคาร์ท (A.M.Hocart) ในปี ค.ศ. 1926 เขาได้สาํรวจพืน้ท่ีโดยรอบ

พร้อมทัง้ถ่ายรูปเอาไว้ด้วย โฮคาร์ทกลบัมามนัไตอีกครัง้ในปีถดัมาและได้เร่ิมดําเนินการขดุค้น

จนถึงปี ค.ศ.1928 อยา่งไรก็ตาม โฮคาร์ทป่วยจนต้องเดินทางกลบัองักฤษ งานขดุค้นของเขาจึงถือ

วา่ไม่เสร็จสมบูรณ์ แตรู่ปถ่ายท่ีเขาถ่ายไว้ก็เอือ้ประโยชน์ให้กบัผู้สนใจในเวลาตอ่มา 

จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1950 เอส.ซนัมกุานาธาน (S.Sanmuganathan) ผู้ช่วยฝ่าย

อนรัุกษ์งานสาํรวจทางโบราณคดี (Conservation Assistant of the Archaeological Survey) จงึ

ได้ทําการขดุค้นใหม่อีกครัง้หนึง่ เขารายงานถึงโบราณวตัถท่ีุขดุพบวา่มี ภาชนะดินเผาของโรมนั 

ตะวนัออกกลาง จีน รวมไปถึงภาชนะอารีไทน์ (Arretine Ware) และลกูปัดเป็นจํานวนมากด้วย สิง่

ท่ีนา่สนใจในการขุดค้นครัง้นีคื้อ การขดุพบโครงกระดกูในหลมุฝังศพพร้อมเคร่ืองอุทิศ โครงกระดกู

ดงักลา่วเป็นของหญิงวยักลางคน ถกูฝังตามแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก ของท่ีพบวา่ถกูฝังร่วมกบั

โครงกระดกูประกอบไปด้วย ภาชนะแบบอารีไทน์ หม้อพร้อมฝุ่ นทอง เงิน และไมก้า 

นอกจากการขดุค้นทางโบราณคดีแล้ว ยงัมีนกัวิชาการท่ีพยายามศกึษาโบราณวตัถท่ีุ

ขดุค้นได้ เป็นต้นวา่ วิลเลีย่ม วิลเลตต์ ซึง่ได้ทําการศกึษาเร่ืองการแพร่กระจายของเคร่ืองถ้วย

ตะวนัออก การเสนอบทความวิชาการในปี ค.ศ.1962 เขาได้เน้นความสาํคญัของแหลง่โบราณคดี

มนัไตในฐานะท่ีเป็นเมืองทา่ และสถานท่ีการขนถ่ายสนิค้า การพบโบราณวตัถจุากตา่งประเทศ

เป็นจํานวนมาก เป็นสิง่ท่ีแสดงลกัษณะของความเป็นเมืองทา่นานาชาติ ซึง่จําเป็นท่ีจะต้องมีการ

ขดุค้นเพ่ิมเติม เพ่ือขยายผลในการศกึษาตอ่ไป  
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การศกึษาเร่ืองราวเก่ียวกบัมนัไตในลกัษณะนี ้รวมถึงการอ้างอิงถึงมนัไตในฐานะ

เมืองทา่นานาชาติ ทําให้จอห์น คาร์สเวล (John Carswell) ตดัสนิใจขดุค้นทางโบราณคดีอีกครัง้

หนึง่ในปี ค.ศ. 1980 ซึง่เป็นผลการขดุค้นลา่สดุท่ีมีรายงานออกมาในปัจจุบนั โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้103

104 

แหลง่ท่ีทําการขดุค้น คือหมู่บ้านมนัไต ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีอยูส่งูกวา่ระดบันํา้ทะเล 9.25 

เมตร และอยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจุบนัราว 200-400 เมตร พืน้ท่ีเป็นรูปทรงเกือกม้าและ

ล้อมรอบไปด้วยเนินดินจํานวน 2 เนิน รวมพืน้ท่ีทัง้หมดราว 48 เฮกเตอร์หรือราว 460,000 ตาราง

เมตร พืน้ผิวของเนินดินเต็มไปด้วยไม้พุม่ประเภทต้นรัก (Calotropis) อาเคเชีย และต้นเบาบบั 

(baobab tree) ซึง่เป็นไม้ท่ีมีต้นกําเนิดอยูท่ี่แอฟริกา โดยมีตํานานกลา่วไว้วา่ถกูนําเข้ามาโดย

พอ่ค้าชาวอาหรับ พืน้ท่ีเกือบๆคร่ึงหนึง่ของทัง้หมดประกอบไปด้วยวดั บ้าน ร้านค้า ถนน และ

สิง่ก่อสร้างแบบชุมชนใหม่ๆ  สว่นบนผิวดินบริเวณทางริมนํา้ระหวา่งเนินดินทัง้สอง ก็ยงัปรากฏเศษ

อิฐเผาไฟให้เห็นได้บ้าง ซึง่อาจเป็นสว่นประกอบของสิง่ก่อสร้างประเภทกําแพงหรือป้อมปราการก็

เป็นได้  

หลักฐานทางโบราณคดี  โบราณวตัถท่ีุพบสามารถจําแนกตามประเภทตา่งๆได้

ดงัตอ่ไปนี ้

1. โบราณวัตถุประเภทภาชนะดนิเผา  

1.1 ภาชนะดนิเผาในภมูภิาค 

                              1.1.1 ภาชนะดินเผาแบบรูเลตเทต (Rouletted Ware) (ภาพท่ี 31) พบอยูใ่น

หลมุขดุค้น C ภาชนะแบบนีเ้ป็นภาชนะท่ีมีการขดัมนัภายใน และมกัทําเป็นรูปทรงจานอยูเ่สมอ 

ด้วยกรรมวิธีการเผา ทําให้ภายในมีสดํีาและภายนอกอาจเป็นสเีทา ดํา เหลอืง หรือนํา้ตาล 

ลวดลายท่ีทํามกัเป็นรูปสามเหลีย่ม รูปสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู รูปสีเ่หลีย่มด้านขนาน 

(parallelograms) รูปลิม่ และรูปพระจนัทร์เสีย้ว โดยทําการขดูขีดหรือกลิง้ล้อท่ีเป็นฟันเฟืองลงบน

ภาชนะขณะท่ียงัไม่แห้ง 104

105 สาํหรับต้นกําเนิดของภาชนะรูเลตเทดนัน้ มอร์ไทม์เมอร์ วลีเลอร์ 

(Mortimer Wheeler) เสนอวา่มาจากโรมนั105

106ในขณะท่ีวิมาลา เบกเลย์ (Vimala Begley) กลา่ววา่

                                                 
104 John Carswell, “Mantai 1980 : A Preliminary investigation”, 44-65. 
105 A.Ghosh edited, An Encyclopaedia of Indian Archaeology (Volume one : Subject) 

(New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt..Ltd.), 258. 
106 Mortime R.E. Wheeler,”Arikamedu : An Indo-Roman Trading-Station on the East 

Coast of India”, Ancient India No.2 (July 1946): 45-48.  
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ลวดลายของรูเลตเทตเป็นลวดลายของแถบเมดิเตอร์เรเนียน แตน่า่จะเป็นภาชนะพืน้เมืองของ

อินเดีย106

107 ภาชนะชนิดนีมี้รายงานวา่พบในแหลง่ต่างๆของอินเดียเชน่ อริกาเมฑ ุพราหมคีรี จนัทรา

วาลล ีอมราวดี สารีฮุนดมั กาญจีปรัุมและตมัลกุ สว่นท่ีพบท่ีศรีลงักา นอกจากท่ีมนัไตแล้ว ยงัพบท่ี

อนรุาธปรุะด้วย ในขณะเดียวกนัก็พบภาชนะชนิดนีต้ามแหลง่โบราณคดีในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ด้วยเชน่เดียวกนักนั เป็นต้นวา่ แหลง่โบราณคดีเซมบิลนับนเกาะบาหล ีประเทศอินโดนีเซยี 

แหลง่โบราณคดีตาเกียว ประเทศเวยีดนามและแหลง่โบราณคดีบไูน บนเกาะชวา ประเทศ

อินโดนีเซยี ภาชนะรูเลตเทดท่ีพบท่ีมนัไตนีถ้กูกําหนดอายใุห้อยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 1-2 

 

 
 
ภาพที่ 31  ภาชนะดินเผาแบบรูเลตเทต 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 65, fig. 3.d. 

 

 1.1.2 ภาชนะดินเผาสดํีา-แดง (Black and Red Ware: มกัใช้ช่ือยอ่วา่BRW) 

พบอยูใ่นหลมุขดุค้น C ภาชนะชนิดนีมี้ลกัษณะพิเศษ เน่ืองจากมีทัง้สดํีาและสแีดงอยูใ่นตวัเอง ซึง่

นกัโบราณคดีในอินเดียเช่ือวา่ใช้กระบวนการกลบัด้านในการเผา (Inverted firing technique) ใน

อินเดียเอง ภาชนะดินเผาดํา-แดง (BRW)นี ้ถกูพบร่วมกนักบัวตัถทุางวฒันธรรมตา่งๆ ซึง่ถกู

แบง่แยกในแตล่ะสถานท่ีท่ีถกูค้นพบ ยกตวัอยา่งเช่น มนัถกูพบในแหลง่โบราณคดีฮารัปปันทาง

ตะวนัตกของอินเดียและคชุราต ซึง่ถกูพบอยูใ่นชว่งท่ีมีการกําหนดอายอุยูใ่นราว 2500 – 1600 ปี

ก่อนคริสตกาล และยงัถกูพบอยูใ่นสมยัหินใหม่ตอนปลายทางแถบพิหาร โอริสสาและเบงกอล

ตะวนัตก ทางตะวนัออกของอินเดีย ซึง่ถกูกําหนดอายอุยูใ่นราว 1800 -200 ปีกอ่นคริสตกาล แต่

                                                 
107 Vimala Begley,”Rouletted Ware at Arikamedu : A New Approach” Ameican Journal 

of Archaeology Vol.92,No.3 (1988): 427-440.  
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ภาชนะชนิดนีก็้ยงัถกูพบอยูใ่นแหลง่โบราณคดีสมยัทองแดง (Chalcolithic sites) ทางตอนใต้ของ

ราชาสถานและทางเหนือของมหาราชตะ กําหนดอายแุหลง่โบราณคดีอยูใ่นราว 2000-1000 ปี

กอ่นคริสตกาล และท้ายท่ีสดุ ในแหลง่โบราณคดีวฒันธรรมหินตัง้ในปลายยคุเหลก็ของคาบสมทุร

เดคขา่น กําหนดอายรุาว 1000 – 400 ปีกอ่นคริสตกาล ก็พบภาชนะชนิดนีด้้วยเชน่เดียวกนั 107

108 

อาจกลา่วได้วา่ ภาชนะดําแดงนี ้ไม่สามารถใช้เป็นตวัแทนทางวฒันธรรมใดๆได้ แตใ่นการศกึษา

ทางมานษุยวิทยา ภาชนะชนิดนีไ้ด้รับการยอมรับวา่มีการแพร่กระจายทางด้านเทคนิคการทําท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะตวั 108

109 กําหนดอายเุคร่ืองถ้วยนีท่ี้พบท่ีมนัไตให้อยูใ่นช่วง 200 ปีกอ่นคริสตกาล – 

คริสต์ศตวรรษท่ี 2 

 1.1.3 ภาชนะดินเผาสแีดงขดัมนั (Red Polished Ware) (ภาพท่ี 32) พบอยู่

ในหลมุขดุค้นทัง้ 3 หลมุ แตพ่บในหลมุขดุค้น C มากท่ีสดุ (27 ชิน้) ภาชนะชนิดนีทํ้าจากดินเนือ้

ละเอียด มีการทานํา้เคลอืบสแีดงหนา และเผาด้วยอณุหภมิูท่ีสงูจนมีเนือ้แกร่ง หลงัจากนัน้จงึ

นํามาขดัมนั สขีองภาชนะมีความหลากหลายตัง้แตส่แีดงเข้มไปจนถึงสชีมพ ูสว่นรูปทรงมกัจะทํา

เป็นทรงหม้อนํา้มีพวย ชาม และเหยือกคอยาวผายออก109

110 มกัพบอยูต่ามชายฝ่ังทะเลทางตะวนัตก

เฉียงเหนือของอินเดียรวมไปถงึภายในแผน่ดินทางตอนใต้ กําหนดอายภุาชนะชนิดนีท่ี้พบท่ีมนัไต

ให้อยูใ่นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 2 หรือต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 3 จนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 8 

  
 

ภาพที่ 32 ภาชนะดนิเผาสีแดงขัดมนั 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 66, fig. 4.b.2. 

                                                 
108 Sruti Kona Dey, “Black and Red Ware : A Metrical Analysis of Two Different Cultures 

(Chalcolithic Culture and Megalithic Culture) of India” Anthropologist  5 : 2 (2003): 132. 
109 Ibid., 136. 
110 A.Ghosh, An Encyclopaedia of Indian Archaeology (Volume one : Subject), 259. 
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1.2 ภาชนะดนิเผานาํเข้าจากต่างประเทศ 

  1.2.1 ภาชนะดนิเผาจากเอเชียตะวนัออก 

     1.2.1.1 เคร่ืองถ้วยจีนเนือ้แกร่งสเีทา เคลอืบสเีขียวมะกอก หรือท่ีรู้จกั

กนัในช่ือ ไหดซุุน พบในหลมุขดุค้นทัง้ 3 หลมุ แตพ่บในหลมุขดุค้น A ในปริมาณท่ีมากท่ีสดุ (102 

ชิน้) เคร่ืองถ้วยชนิดนีเ้ป็นเคร่ืองถ้วยท่ีค้าขายกนัทางทะเลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 8 – 10 (ภาพท่ี 

33) 

     1.2.1.2 เคร่ืองถ้วยจีนแบบเยว่ เนือ้แกร่งสเีทา เคลอืบสเีขียวมะกอก

บางๆ พบในหลมุขดุค้นทัง้ 3 หลมุ หลมุขดุค้น A พบอยูใ่นปริมาณมากท่ีสดุ โดยเฉพาะเศษชิน้สว่น

ตรงลาํตวัของภาชนะ (ภาพท่ี 34) 

   
 

ภาพที่ 33 ชิน้ส่วนภาชนะแบบไหดนุซุน 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 70, fig. 7.c.2. 

 

   
 

ภาพที่ 34 เคร่ืองถ้วยจนีแบบเย่ว 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 70, fig. 7.d. 
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1.2.1.3 เคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์ถงัประเภทตกแตง่ลายและไม่ตกแตง่ 

พบอยูใ่นหลมุขดุค้น A และ C เคร่ืองถ้วยท่ีมีการตกแตง่ลายมีช่ือเรียกวา่ เคร่ืองถ้วยซานไฉ 

(Sancai ware) หรือเคร่ืองถ้วยสามส ีการตกแตง่ลายในเคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์ถงัมกัเป็นการ

ตกแตง่ลายใต้เคลอืบ เป็นการเขียนลายสีดําหรือสนํีา้ตาลซึง่ได้จากแร่เหลก็ สเีขียวจากแร่ทองแดง

หรือสคีรามจากสารโคบอลต์ กําหนดอายอุยูใ่นราวกลางถึงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 9 (ภาพท่ี 35) 

 
 

ภาพที่ 35 เคร่ืองถ้วยซานไฉ 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 69, fig. 6.d.1. 

 

1.2.1.4 เคร่ืองถ้วยแบบเซลาดอนสมยัราชวงศ์ซง่เหนือ พบเพียงชิน้

เดียวในหลมุขดุค้น B 

1.2.1.5 เคร่ืองถ้วยจากเตาฉางชา พบมากกวา่ 10 ชิน้ กําหนดอายอุยู่

ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 8-10 (ภาพท่ี 36) 

 

 
 

ภาพที่ 36 เคร่ืองถ้วยจากเตาฉางชา 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 70, fig. 7.b.2. 
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1.2.1.6 เคร่ืองถ้วยจีนอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองถ้วยท่ีสนันิษฐานวา่มาจากจีน 

เป็นต้นวา่ เคร่ืองถ้วยเคลอืบสขีาว พอร์ซเลน และเคร่ืองถ้วยเคลอืบสนํีา้ตาล ซึง่มีการกําหนดอายุ

โดยประมาณไว้วา่อยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 8-12 

1.2.2 ภาชนะดนิเผาจากเอเชียตะวนัตก 

    1.2.2.1 ภาชนะดินเผาเคลอืบฟ้า -เขียว (Blue–Green Glazed Ware) 

สมยัปาเธียน-ซสัซาเน่ียน (Patho – Sasanian) ซึง่เศษชิน้สว่นของเคร่ืองถ้วยชนิดนีท่ี้พบท่ีมนัไต

สามารถกําหนดอายไุด้ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 1-4 (ภาพท่ี 37) 

 

 
 

ภาพที่ 37  ภาชนะดนิเผาเคลือบฟ้า –เขียว สมยัปาเธียน-ซสัซาเน่ียน 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 66, fig. 4.a.1. 

 

1.2.2.2 ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบฟ้า-เขียว(Blue-Green Glazed 

Ware) สมยัซสัซาเนียน-อิสลาม (Sasanian-Islamic) เป็นภาชนะแบบเดียวกบั 1.2.2.1 ซึง่ทํา

ตอ่เน่ืองกนัมาจนถงึยคุท่ีอิสลามครอบครองเอเชียตะวนัตก แตใ่นยคุนีจ้ะนิยมทําสเีทอร์คอยซ์

มากกวา่ยคุก่อนท่ีจะทําออกไปทางสเีขียว ภาชนะชนิดนีท่ี้พบท่ีมนัไตถกูกําหนดอายอุยูใ่นราว

คริสต์ศตวรรษท่ี 4 – 10 (ภาพท่ี 38) 
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ภาพที่ 38 ภาชนะดนิเผาแบบเคลือบฟ้า-เขียว สมยัซสัซาเน่ียน-อสิลาม 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 66, fig. 4.a.2. 

 

1.2.2.3 เคร่ืองถ้วยเคลอืบสขีาวแบบทบึแสง (Opaque White Glaze) 

เคร่ืองถ้วยชนิดนีป้รากฏขึน้เป็นครัง้แรกในชว่งปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 8 หรือ 9 หรือสมยัราชวงศ์อบั

บาซิด หลงัจากนัน้จึงแพร่กระจายไปทัว่โลกอิสลาม เคร่ืองถ้วยท่ีเจอท่ีมนัไตนีถ้กูกําหนดอายใุห้อยู่

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 8-10 (ภาพท่ี 39) 

 
 
ภาพที่ 39  เคร่ืองถ้วยเคลือบสีขาวแบบทบึแสง 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 69, fig. 6.a.1. 

 

1.2.2.4 เคร่ืองถ้วยเคลอืบสขีาวแบบทบึแสงเขียนลาย (Opaque 

White Glaze with Coloured Splash) เป็นเคร่ืองถ้วยชนิดเดียวกบั 1.2.2.3 แตมี่การตกแตง่ด้วย
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การเขียนลาย ซึง่ลวดลายท่ีเขียนกันโดยสว่นใหญ่จะเป็นลายจุดหรือลายท่ีคล้ายการกระเซ็นของส ี

(Splashes) สท่ีีใช้มีทัง้ท่ีเป็นสเีดียว คือ สฟ้ีา หรือเขียว หรือใช้หลายส ีซึง่มกัทําเป็นลายดอกไม้ 

เรขาคณิตและอกัษรคฟิูก (Kūfic) เป็นคําสัน้ๆ เคร่ืองถ้วยท่ีเจอท่ีมนัไตนีถ้กูกําหนดอายใุห้อยู่

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 8-10 

1.2.2.5 ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบความมนัเงา (Lustre Ware) เป็น

รูปแบบของภาชนะท่ีสร้างสรรค์ขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หรือสมยัราชวงศ์อบับาซิดของโลก

มสุลมิ (ภาพท่ี 40) 

 

 
 

ภาพที่ 40 ภาชนะดนิเผาแบบเคลือบความมนัเงา 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 69, fig. 6.c. 

 

  1.2.2.6  ภาชนะดินเผาแบบ Lead Splashed Ware ทัง้ท่ีมีและไม่มีการ

ตกแตง่ด้วยเทคนิค Sgraffiato  (ภาพท่ี 41) ภาชนะชนิดนีท่ี้ปรากฏท่ีมนัไตได้รับการกําหนดอายใุห้

อยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 10-13 
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ภาพที่ 41 ภาชนะดนิเผาแบบ Lead Splashed Ware 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” (Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 69, fig. 6.d.2. 

 

1.2.2.7 ภาชนะดินเผาสเีหลอืงออ่น (Buff Ware) พบท่ีมนัไตในปริมาณท่ี

ไม่มากนกั ดรูายละเอียดในภาชนะดินเผาท่ีพบในอนรุาธปรุะ (ภาพท่ี 42) 

 

 
 
ภาพที่ 42 ภาชนะดนิเผาสีเหลืองอ่อน 

ที่มา : Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri Lanka’s role in the Indian 

Ocean Trade,” Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 67, fig. 5.d.7. 

 

2. โบราณวัตถุประเภทเหรียญและแผ่นโลหะ พบเหรียญจํานวน 3 เหรียญใน

หลมุขดุค้น C เป็นเหรียญท่ีมีรูปด้านหนึง่เป็นต้นไม้ สว่นอีกด้านเป็นรูปสวสัติกะ จํานวน 1 เหรียญ 
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(ภาพท่ี 43) สว่นอีก 2 เหรียญเลอืนลางมากจนไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ เหรียญดงักลา่วเป็น

เหรียญทองแดง/สาํริด ต้นไม้ท่ีปรากฏบนเหรียญคือต้นโพธิ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในศาสนาพทุธ และ

เป็นต้นไม้ท่ีได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางวา่เป็นต้นไม้แหง่ความศกัดิ์สิทธ์ิ สว่นรูปสวสัติกะ

หมายถึงความโชคดี และเป็นหนึง่ในอษัฏมงคล (มงคล 8) ในพระราชพิธีราชาภิเษกอีกด้วย สว่น

แผน่โลหะท่ีพบ เป็นแผน่โลหะรูปพระลกัษมี (Lakshmi Plaque) ด้านหนึง่เป็นรูปพระลกัษมีประทบั

ยืน ล้อมด้วยกรอบรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า อีกด้านหนึ่งเป็นรูปสวสัติกะหมนุขวาอยูร่ะหวา่งสญัลกัษณ์

อีก 2 สิง่ โบราณวตัถทุัง้ 2 ประเภทถกูกําหนดอายใุห้อยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 2-3 (ภาพท่ี 44) 

 

    
 

ภาพที่ 43  เหรียญรูปต้นไม้-สวสัดิกะ 

           
 

ภาพที่ 44 แผ่นโลหะรูปพระลกัษมี-สวสัดิกะ 
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3. โบราณวัตถุประเภทอ่ืนๆ จากรายงานการขดุค้นทําให้เราทราบวา่ในหลมุขุดค้น

ทัง้ 3 หลมุได้ค้นพบโบราณวตัถปุระเภทอ่ืนๆด้วย กลา่วคือ กระดกู หอย งาช้าง ไขม่กุ กําไลแก้ว 

ลกูปัดท่ีทาํจากหอย แก้ว ดินเหนียวและหิน เศษชิน้สว่นทองแดง สาํริด เหลก็ ตะกรัน เศษแก้ว 

ไมก้า กระดองเตา่ หินบดยา และดินเหนียวทรงกลม 

การวเิคราะห์ 

       มนัไตเป็นเมืองทา่ท่ีอยูใ่นศรีลงักา ซึง่ตัง้อยูบ่นเส้นทางการค้าทางทะเลหลกัท่ีเช่ือม

ดินแดนเอเชียตะวนัออก (จีน ญ่ีปุ่ น เกาหล)ี เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กบัดินแดนทางเอเชียตะวนัตก 

คือตะวนัออกกลางและโรมนั เคยได้รับการสาํรวจและขดุค้นมาแล้ว 6 ครัง้ โดยการขดุค้นครัง้

ลา่สดุเกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1980 1982 และ 1984 โดยมีซิราน เดรานิยากาละ (Siran Deraniyagala) 

และจอห์น คาร์สเวล (John Carswell) เป็นผู้ อํานวยการขดุค้น โดยแหลง่ท่ีทาํการขดุค้นมีลกัษณะ

เป็นเนินดิน อยูส่งูกวา่ระดบันํา้ทะเลราว 8-10 เมตร และอยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจุบนัราว 200-

400 เมตร มีพืน้ท่ีรวมทัง้หมดเกือบๆ 50 เฮกเตอร์ การขดุค้นทัง้ 3 ฤดกูาลได้หลมุขดุค้นทัง้หมด 14 

หลมุด้วยกนั จากการวิเคราะห์ชัน้ดินร่วมกนักบัหลกัฐานทางโบราณคดีทําให้สามารถสรุปช่วงเวลา

และลกัษณะการเข้ามาอยูอ่าศยัของมนษุย์ได้ดงัตอ่ไปนี ้

ระยะแรกท่ีมนษุย์เข้ามาใช้พืน้ท่ีแหง่นีใ้นการอยู่อาศยัคือในช่วงปลายของยคุหินกลาง 

กําหนดอายอุยูใ่นราว 2000 ปีก่อนคริสตกาล ชัน้ดินท่ีปรากฏร่องรอยการใช้พืน้ท่ีของมนษุย์ในชัน้นี ้

นอกจากเคร่ืองมือหินแล้วยงัมีเศษกระดกูสตัว์และหอยปะปนอยูใ่นชัน้ดินด้วย ซึง่เม่ือนํา

อินทรีย์วตัถดุงักลา่วไปศกึษา ก็ทําให้ทราบวา่แหลง่อาหารของคนในสมยันีคื้อ ทะเล เน่ืองจากเศษ

ซากสิง่มีชีวิตท่ีสามารถจําแนกได้คือ หอยกาบ หอยโขง่ ก้างปลา ครีบหางปลา ก้ามป ูกระดองเตา่

ทะเล ฟันปลาโลมา กระดกูปลาพะยนู ซึง่แสดงถึงความหลากหลายในโภชนาการแม้จะมีข้อจํากดั

ในเร่ืองแหลง่อาหารท่ีมีแตท่ะเลเทา่นัน้ก็ตาม 

การเข้าอยูอ่าศยัในระยะตอ่มา คือในชว่งสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ กําหนดอายไุด้

ราว 300 ปีกอ่นคริสตกาล – คริสต์ศตวรรษท่ี 3 ในยคุนีพื้น้ท่ีถกูพฒันาจนกลายเป็นเมืองทา่สาํคญั

ในสมยัอนรุาธปรุะแล้ว และมีพืน้ท่ีอยา่งน้อย 8 เฮกเตอร์ภายในตวัเมืองท่ีถกูใช้เป็นท่ีตัง้ถ่ินฐาน 

สร้างบ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั เห็นได้จากหลมุเสาและซากอิฐเผาไฟท่ีพบในหลมุขดุค้นตา่งๆรอบเมือง  

และเม่ือเข้าสูส่มยัประวติัศาสตร์ก็อยูม่ายาวนานจนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ซึง่หลกัฐานการติดตอ่

สมัพนัธ์ทางการค้ากบัชาวตา่งชาติเดน่ชดัมากตัง้แตร่าวคริสต์ศตวรรษท่ี 3 เป็นต้นมา เห็นได้จาก

บรรดาเคร่ืองถ้วยตา่งประเทศทัง้ฟากตะวนัตกและฟากตะวนัออก ในช่วงระยะเวลานีเ้องท่ีเอกสาร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตา่งชาติได้อ้างอิงถึงเมืองทา่มนัไต ซึง่ทําให้เราสามารถเรียนรู้ประวติัศาสตร์ของเมืองทา่มนัไตใน

สมยันีไ้ด้ จากหลกัฐานทางเอกสารควบคูไ่ปกบัหลกัฐานทางโบราณคดี 

  หลกัฐานทางเอกสารของชาติตะวนัตกฉบบัแรก ท่ีนกัวิชาการพิจารณาวา่นา่จะเป็น

การกลา่วถึงศรีลงักามาจาก ข้อเขียนของโอเนสซิครีตสุ  (Onesicritus) ผู้ เดินทางมากบัพระเจ้าอ

เลก็ซานเดอร์มหาราช (ราว 400 ปีกอ่นคริสตกาล) เขาไม่เคยเดินทางมาถึงศรีลงักาแตไ่ด้รับคํา

บอกเลา่เก่ียวกบัเกาะดงักลา่วระหวา่งท่ีเขาพํานกัอยทูางตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดีย 110

111 ผู้ ท่ี

เขียนถึงเกาะลงักาอนัดบัตอ่มา คือ เมกสัเธเนส (Megasthenes) ทตูกรีกสมยัพระเจ้าจนัทรคปุต์

แหง่ราชวงศ์โมริยะ โดยเขาเขียนถึงเกาะลงักาวา่ เป็นสถานท่ีท่ีผลติทองและไขม่กุได้มากกวา่

อินเดีย ซึง่ข้อเขียนเก่ียวกบัลงักามีจํานวนเพ่ิมมากขึน้ ตามปริมาณการค้าระหวา่งอินเดียและซีก

โลกทางตะวนัตกท่ีสงูขึน้ และจากข้อเขียนของคอสมาส ใน“คริสเตียน โทโพกราฟฟี” (Christian 

Topography) ก็ได้บอกเลา่สภาพของเมืองมนัไตในขณะนัน้ไว้วา่ 111

112  

  ....เกาะ (ลงักา) เป็นสถานท่ีจอดพกัเรือจากทกุภาคสว่นของอินเดีย รวมทัง้จาก

เปอร์เซยี และเอธิโอเปียด้วย... 

  ....จากประเทศชัน้ใน 1 1 2

113 (inner countries) ซึ่งหมายถึงจีน และตลาดอื่นๆใน

ทิศทางเดียวกันนัน้ (ลังกา) ได้รับเอาผ้าไหม ว่านหางจระเข้ กานพลู ไม้จันทน์ และ

ผลติภณัฑ์อื่นๆ เพื่อท่ีจะสง่ผ่านอีกครัง้ไปยงัเมืองท่าท่ีห่างไกล.... 

สว่นหลกัฐานทางเอกสารท่ีกลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งศรีลงักากบัเอเชียตะวนัออก

นัน้ เอกสารท่ีเก่าท่ีสดุปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมภาษาบาลช่ืีอ สงิหลวตัถปุกรณมั 

(Sihalavatthupakarana) หรือ เร่ืองราวของชาวศรีลงักา งานชิน้นีเ้ขียนขึน้ก่อนหน้า

คริสต์ศตวรรษท่ี 5 โดยมีเนือ้หาท่ีกลา่วถึง พระภิกษุ 37 ภาพท่ีต้องการเข้ามาจาริกแสวงบุญสงัเวช

นียสถาน 4 แหง่ในอินเดีย กลุม่พระสงฆ์ดงักลา่วได้ลงเรือท่ีเมืองทา่ในศรีลงักาแล้วมาขึน้ฝ่ังท่ี

อินเดีย หลงัจากนัน้จึงเดินทางตอ่ไปยงัเมืองหลวงของจีน 

อยา่งไรก็ดี การติดตอ่ระหวา่งกนัในช่วงแรก เป็นการติดตอ่โดยใช้เส้นทางทางบก ท่ี

ต้องผา่นอินเดียเหนือและธิเบต ซึง่เห็นได้จากหลกัฐานของพลนีิ (Pliny : ค.ศ.23-79) นกัเขียนชาว

                                                 
111 D.P.M. Weerakkody, “Sri Lanka Through Greek and Roman Eyes”, Sri Lanka and 

The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 163. 
112 Ibid.,168. 
113 คอสมาส เรียกประเทศท่ีอยูถ่ดัลงักาไปวา่ ประเทศชัน้ใน (inner countries) และเรียกประเทศ

ท่ีอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะวา่ประเทศชัน้นอก (Outer countries) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

81 

โรมนัผู้ เขียน ประวติัศาสตร์ธรรมชาติ (Natural History) ท่ีกลา่วถึงทตูจากลงักาท่ีถกูสง่มาท่ีโรมได้

สนทนากบัจกัรพรรดิแหง่โรมนั ความตอนหนึง่ว่า บรรพบุรุษของพวกเขา (ชาวศรีลงักา) เดินทางไป

ถึงจีน โดยการเดินไปตามขอบของภเูขาหิมาลยั ดงันัน้ คํากลา่วนีจ้ึงเป็นนยัยะท่ีแสดงให้เห็นถึงการ

ติดตอ่กนัโดยใช้เส้นทางทางบกในระยะแรก ก่อนท่ีเส้นทางทางทะเลท่ีไปถึงจีนจะถกูค้นพบ 

เม่ือมีการติดตอ่ผา่นทางทะเลเกิดขึน้ สมัพนัธภาพระหวา่ง 2 อาณาจกัรก็ยิ่งแนน่แฟ้น 

เห็นได้จากบนัทกึของจีนหลายๆฉบบัเป็นต้นวา่ บนัทกึของหลวงจีนฟาเหียน (คริสต์ศตวรรษท่ี 5), 

บนัทกึถงัเกอชิผุ ่(T’ang Kuo Shih Pu) ท่ีเขียนขึน้ในสมยัราชวงศ์ถงั (คริสต์ศตวรรษท่ี 7-10) โดยมี

เนือ้หาเก่ียวกบัเรือตา่งชาติท่ีมาถึงอนันมัและกวางโจวในแตล่ะปี ทา่มกลางเรือตา่งชาติเหลา่นี ้

“เรือท่ีมาจากอาณาจกัรแหง่สงิโต (สงิหลเทศะ : Simhala-desa) มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ”114

นอกจากนี ้ความสมัพนัธ์ทางการทตูก็ยงัมีอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง เห็นได้จากการท่ีพระเจ้า

แผน่ดินแหง่ลงักาได้สง่คณะทตูมายงัจีนอยา่งไมข่าดสายตัง้แต ่ค.ศ. 405 - 762114

115  ซึง่การสง่คณะ

ทตูมาดงักลา่วมีจุดประสงค์ในเร่ืองการค้าเป็นหลกั เห็นได้จากเคร่ืองบรรณาการท่ีกษัตริย์ลงักาให้

คณะทตูนํามาถวายแดอ่งค์จกัรพรรดิจีนอนัประกอบไปด้วย ไขม่กุ อญัมณี งาช้าง ฯลฯ ซึง่ล้วนแต่

เป็นของหายาก และฟุ่มเฟือยท่ีจีนต้องการทัง้สิน้ ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกในเร่ืองการค้าขายกบัจีน

นัน้เอง 

 

หลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 11 บทบาทของเมืองมนัไตในฐานะเมืองทา่นานาชาติตกต่ําลง 

ถึงแม้จะยงัพบหลกัฐานท่ีเป็นสนิค้าตา่งชาติ เช่น เคร่ืองถ้วยในสมยัราชวงศ์ซุง่ แตก็่พบในปริมาณ

ท่ีน้อย มีความเป็นไปได้วา่ การลม่สลายของเมืองทา่แหง่นีเ้กิดจากการรุกรานของพวกโจฬะจาก

อินเดียใต้รวมไปถึงการย้ายเมืองหลวงของลงักาจากอนรุาธปรุะไปสูเ่มืองโปโลนารุวะในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 11115

116 

 

 

                                                 
114 R.A.L.H. Gunawardena and Y.Sakurai, “Sri Lankan Ships in China : A Note on a 

Passage in a Chinese Literary Work from the Period of the T’ang Empire” The Sri Lanka Journal of 

the Humanities Vol.VII, (1981): 148. 
115 S.G.W.Weerasinghe, A History of the Cultural Relations between Sri Lanka and 

China (Colombo : Sri Lanka,1995), 42. 
116 Martha Prickett, “Mantai-Mahatittha: The Great Port and Entrepot in the Indian Ocean 

Trade,” in Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 120. 
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ช่ือ   แหลง่โบราณคดีอนรุาธปรุะ ประเทศศรีลงักา (Anuradhapura : Sri Lanka) 

แหล่งที่ 4 

พิกัดทางภมูิศาสตร์    ละติจูดท่ี 8 องศา 18 ลปิดา 53 ฟิลปิดาเหนือ  

                 ลองจิจดูท่ี 80 องศา 24 ลปิดา 54 ฟิลปิดาตะวนัออก  

ลักษณะของแหล่ง อนรุาธปรุะเป็นเมืองหลวงแหง่แรกของศรีลงักา ตัง้อยูบ่ริเวณ

ทางเหนือของเกาะ ตวัเมืองเองตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีท่ีต่ํา  เป็นท่ีราบลกูคลืน่ (Undulating Plains) ทาง

ชายฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้มลัวาต ุโอยา (Malvatu Oya) แม่นํา้นีมี้ต้นกําเนิดมาจากบริเวณ

ตะวนัตกเฉียงเหนือของสคิีริยา และไหลไปในทิศทางตะวนัตกเฉียงเหนือ จนลงไปสูท่ะเลสาบท่ีอยู่

ทางใต้ของเมืองมนัไต  

พืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีอยูข่องตวัเมือง เป็นพืน้ท่ีเขตแห้งแล้ง (Dry Zone) มีปริมาณนํา้ฝนตอ่ปี

ต่ํากวา่ 2000 มิลลเิมตร (ภาพท่ี 45) ตลอดปีจะมีฤดแูล้งอยู ่2 ครัง้และมีฤดฝูนอีก 2 ครัง้ กลา่วคือ 

ช่วงเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ์จะเป็นช่วงฤดแูล้งสัน้ๆ ตามมาด้วยฤดฝูนสัน้ๆในช่วง

กลางเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเมษายน หลงัจากนัน้ฤดแูล้งช่วงใหญ่จึงเร่ิมขึน้จนถึงเดือนกรกฎาคม และ

เม่ือเข้าเดือนสงิหาคมจนถึงธันวาคม ด้วยอิทธิพลลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงทําให้เข้าสูฤ่ดู

ฝนอนัยาวนาน 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ี การทํางานด้านโบราณคดีท่ีเก่ียวกบั

เมืองอนรุาธปรุะสามารถแบง่ได้เป็น 2 สว่นด้วยกนัคือ 116

117 สว่นแรกเป็นการศกึษาทางด้านภมิู

ประวติัศาสตร์ของเมือง ซึง่รวมไปถึงการบูรณะศาสนสถานท่ีสาํคญั สว่นท่ี 2 เป็นการสาํรวจและ

ขดุค้นทางโบราณคดี โดยในสว่นแรกเร่ิมขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เน้นการศกึษาในเร่ือง

ลกัษณะทางภมิูศาสตร์ตามท่ีปรากฏอยูใ่นคมัภีร์มหาวงศ์ รวมไปถึงการกําหนดศาสนถานท่ีอยูใ่น

อนรุาธปรุะตามคําบรรยายในคมัภีร์ 

สว่นท่ี 2 เร่ิมขึน้ในปี ค.ศ. 1957 จากการขดุค้นของ พี.อี.พี เดรานิยากาละ (P.E.P 

Deraniyagala) และ พี.ซ.ี เสสเตียรี (P.C. Sestieri) บริเวณป้อมปราการของอนรุาธปรุะ (Citadel) 

โดยมีจุดประสงค์ในการกําหนดชัน้ดิน และวิเคราะห์โบราณวตัถเุพ่ือดกูารอยูอ่าศยัของผู้คนภายใน

ตวัเมือง หลงัจากนัน้ ในปี ค.ศ. 1969 จงึได้มีการขดุค้นใหมอี่กครัง้โดยโคดริงตนั (Codrington) 

และ เอส.ย.ูเดรานิยากาละ (S.U. Deraniyagala) ซึง่การขดุค้นประสบความสาํเร็จในเร่ืองการ

                                                 
117 Robin Coningham, “The City of Anuradhapura,” in Anuradhapura : The British-Sri 

Lankan Excavations at Anuradhapura Salgaha Watta : Volume 1 The Site. (Oxford : 

Archaeopress,1999), 15-17. 
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ลาํดบัชัน้วฒันธรรมอนัยาวนานของแหลง่ได้ จากการขดุค้นในเวลาตอ่มาและครัง้ลา่สดุ (1989-

1994 : ASW2) ทําให้สามารถแบง่เป็นเขตตา่งๆภายในตวัเมืองอนรุาธปรุะได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 
 

ภาพที่ 45 แสดงที่ตัง้เมืองอนรุาธปรุะและปริมาณนํา้ฝน 

 

  1. เขตป้อมปราการ (Citadel Zone) กําหนดพืน้ท่ีจากซากป้อมปราการท่ีเป็นคนํูา้

คนัดิน ซึง่รวมไปถึงพืน้ท่ีท่ีเป็นพระราชวงัด้วย ในการขดุค้นครัง้ลา่สดุได้เปิดเผยกลุม่พระตําหนกัท่ี

ถกูสร้างอยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของป้อมปราการ กลุม่สิง่ก่อสร้างนีป้ระกอบไปด้วย 3 สว่นด้วยกนั 

คือ สว่นท่ีอยูน่อกรัว้ สว่นท่ีเป็นเฉลยีงล้อมรอบภายใน และสว่นกลางของพระตําหนกั รูปแบบของ
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กลุม่พระตําหนกันีเ้หมือนกนักบักลุม่พระตําหนกัท่ีโปโลนารุวะและปันฑนุวุาระ (Pandunuwara) 

แม้วา่จะมีขนาดเลก็กวา่ก็ตาม 117

118 

  2. เขตสงัฆาวาส (The monastic zone) พืน้ท่ีในเขตนีม้กัได้รับการกลา่วอ้างวา่

เป็นพืน้ท่ีศกัด์ิสทิธ์ิของเมือง ซึง่ประกอบไปด้วยวหิารหลกัจํานวน 4 แหง่ด้วยกนั พระอารามท่ีมี

แผนผงัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุในอนรุาธปรุะ คือ วดัมหาวิหาร กินพืน้ท่ีถึง 1.6 ตารางกิโลเมตร 

สร้างโดยพระเจ้าเทวะนมัปิยะติสสะ ในราว 300 ปีกอ่นคริสตกาล พร้อมๆกนันัน้ก็สร้างรุวนัเวลสิา

ยะสถปู (Ruvanvalisaya stupa) โลหะปราสาท สถปูธูปาราม และท่ีสกัการะต้นพระศรีมหาโพธิ 

  สว่นวดัมิริสาเวติยะ เป็นวดัท่ีสร้างในศตวรรษตอ่มา โดยพระเจ้าทฐุคามณี ซึง่ใน

คมัภีร์มหาวงศ์อ้างวา่ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปีด้วยกนั  หลงัจากนัน้ พระเจ้าวฏัคามณีจึงได้สร้างวดั

อภยัคีรีขึน้ สว่นวดัเชตวนัเป็นวิหารหลวงสดุท้ายท่ีสร้างขึน้ ด้วยเหตุแหง่การแตกแยกของกลุม่คน

ในชุมชนวดัอภยัคีรี พระเจ้ามหาเสนะจึงได้ตัง้วิหารหลวงหลงัใหม่ขึน้ เพ่ือรองรับกลุม่คนท่ีแตกแยก

ออกมา ซึง่ก็คือวดัเชตวนันัน้เอง 

  3. เขตบอ่เก็บนํา้และหมูบ้่าน (The tank and village zone) จากการสาํรวจและ

ศกึษาในเร่ืองการจดัการนํา้ในศรีลงักา พบวา่ระบบการจดัการนํา้ในอนรุาธปรุะมีการจดัการท่ีดี 

ดงัท่ีกลา่วไว้แล้ววา่ เมืองอนรุาธปรุะตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเขตแห้งแล้ง (Dry Zone) สิง่ท่ีสาํคญัสาํหรับ

พืน้ท่ีท่ีมีปริมาณฝนตอ่ปีต่ํากวา่ 2000 มิลลเิมตรเชน่นี ้คือ สถานท่ีท่ีสามารถกกัเก็บนํา้ไว้ได้ ซึง่บอ่

นํา้ธรรมชาติเหลา่นีมี้อยูท่ัว่ไปในศรีลงักา ในช่วงท่ีมีฝนตกจากฤดมูรสมุ มีเพียงนํา้ฝนร้อยละ 10 

เทา่นัน้ท่ีสามารถซมึลงไปสูช่ัน้หินอุ้มนํา้ (aquifer) ได้ จากบอ่นํา้ธรรมชาตินีเ้องท่ีนํา้จะไหลมาสู่

ตระพงัซึง่มีความลกึตัง้แต ่3 -12 เมตร สว่นการกกัเก็บนํา้ท่ีเกิดจากการสร้างของกลุม่คนในอนรุาธ

ปรุะนัน้แบง่ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การสร้างเข่ือน และการเปลีย่นทางนํา้โดยการขดุคลอง 

  เราสามารถศกึษาพฒันาการระบบการจดัการนํา้ในศรีลงักาจากหลกัฐานทาง

เอกสารและหลกัฐานทางโบราณคดี โดยการอ้างอิงท่ีเก่าท่ีสดุท่ีกลา่วถึงการจดัการระบบนํา้คือ 

การท่ีพระเจ้าอนรุาธะ พระปิตลุาของพระเจ้าปัณฑกุภยัยะได้โปรดให้สร้างอ่างเก็บนํา้ขึน้ สถานท่ี

ดงักลา่วได้รับการขนานนามวา่ ชยัวาปี (Jayavapi) ซึง่ตอ่มาพระเจ้าปัณฑกุภยัยะก็โปรดให้ขดุ

อ่างนีใ้ห้ลกึลงไปกวา่เดิม อีกทัง้พระองค์เองยงัได้สร้างอ่างเก็บนํา้ขึน้ใหม่ทางตะวนัตกของเมือง

และตัง้ช่ือวา่ อภยวาปี (Abhayavapi) ซึง่ในปัจจุบนัได้มีการสนันิษฐานวา่คือ อ่างเก็บนํา้พสะวกั

กลุมั (Basavakkulam) นอกจากอ่างเก็บนํา้ท่ีขดุขึน้โดยทางราชการแล้ว ยงัปรากฏสระเก็บนํา้ท่ีทํา

                                                 
118 Ibid., 21. 
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ขึน้เองในชมุชนราว 3000 แหง่ ซึง่บางสว่นก็ได้แห้งขอดไปแล้ว สถานท่ีกกัเก็บนํา้ดงักลา่วนี ้

ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมของชาวอนรุาธปรุะในอดีต 

  4. เขตป่าและอาศรม (The forest and hermitage zone) เป็นเขตนอกตวัเมืองท่ี

ไกลท่ีสดุของเมืองอนรุาธปรุะ ภายในป่าประกอบไปด้วยชุมชนเลก็ๆ 9 แหง่ของพวกพระป่า ได้แก่ 

เวศคีรี(Vessagiri)  อิศรัมนมีู (Isurumnumi) ปจิมราม (Pacimarama) โตลวุลิา (Toluvila) ปาจีนะ

ติสสะ ปัพพตา (Pacinatissa Pabbata) ปลุยีนักลุามา (Puliyankulama) หรือบุพผาราม 

(Pubbharama) ปันกลุยีะ (Pankuliya) หรืออโศการาม (Asokarama) วิชยัราม (Vijayarama) 

และคิรีพตัวหิาร (Kiribat Vihara) 

  ชุมชนหลกัๆ กลา่วคือ โตลวุิลา วิชยัราม ปรีุยนักลุามา ปันกลุยีะ ปาจินะติสสะ 

ปัพพตา สร้างขึน้ในช่วงระยะสดุท้ายของเมืองอนรุาธปรุะ คือในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 แตเ่วศ

คีรี อิศรัมนมีู และคิรีพตัวหิาร สร้างขึน้ก่อนหน้านัน้มาก คือสร้างขึน้ในช่วงพระเจ้าเทวะนมัปิยะติส

สะ  นอกจากอาศรมในศาสนาพทุธแล้ว ในมหาวงศ์ยงับนัทกึถึงสิง่ก่อสร้างของเหลา่นกัพรต และ

พราหมณ์ท่ีอยูใ่นเขตนีด้้วย 

หลักฐานทางโบราณคดี ในการขดุค้นระหวา่งปี ค.ศ. 1989-1994 โดยความร่วมมือ

กนัของศรีลงักาและสหราชอาณาจกัร (The Sri Lanka-British excavation) ใช้ช่ือแหลง่ขดุค้นวา่ 

อนรุาธปรุะ สลักาหะ วตัตะ 2 (Anuradhapura Salgaha Watta 2 : ASW2) ซึง่เป็นการขดุค้นครัง้

ลา่สดุในเมืองอนรุาธปรุะ ได้พบโบราณวตัถเุป็นจํานวนมาก ซึง่สามารถจําแนกตามความสาํคญั

และประโยชน์ใช้สอยได้ดงัตอ่ไปนี ้118

119 

1. โบราณวัตถุประเภทเหรียญ จากแหลง่ขดุค้น ASW2 พบเหรียญทัง้หมดเป็น

จํานวน 149 เหรียญ เหรียญท่ีเก่าท่ีสดุเป็นเหรียญโลหะผสมทองแดงรูปทรงสีเ่หลีย่ม กําหนดอายุ

ได้อยูใ่นช่วงกลางของศตวรรษท่ี 3 กอ่นคริสตกาล สว่นเหรียญใหมท่ี่สดุเป็นเหรียญของพระเจ้า

จอร์ชท่ี 6ซึง่ผลติขึน้ในปี ค.ศ.1943 เหรียญเหลา่นีส้ามารถจําแนกเป็นเหรียญประเภทตา่งๆได้แก่ 

เหรียญตอกลาย (punch-marked coins) เหรียญรูปช้าง-สวสัติกะ เหรียญรูปต้นไม้-สวสัติกะ 

เหรียญรูปนนัทิปาท-สวสัติกะ เหรียญรูปต้นไม้-เจติยะ เหรียญรูปเจติยะ-ปลา แผน่โลหะรูปพระ

ลกัษมี เหรียญรูปสงิโตมีแผงขนคอ เหรียญโรมนัตอนปลายทําจากสาํริดขนาดเลก็ (The Late 

Roman Imperial Third Brass)  เหรียญพระลกัษมี เหรียญปาณฑยะ เหรียญรูปช้าง-สวสัดิกะ 

เหรียญรูปววัมีโหนก เหรียญรูปช้าง-ปลา และเหรียญจากสหราชอาณาจกัร 

                                                 
119 Robin Coningham, Anuradhapura : The British-Sri Lankan Excavations at Anuradhapura Salgaha Watta : 

Volume 2 The Artefacts. (Oxford : Archaeopress,1999). 
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กลุม่เหรียญรุ่นเก่าประกอบไปด้วยเหรียญตอกลาย เหรียญรูปช้าง-สวสัดิกะ และ

เหรียญรูปต้นไม้-สวสัดิกะหรือเจติยะ  เหรียญตอกลายท่ีถกูจดัอยูใ่นประเภทเหรียญรุ่นเก่านีเ้ป็น

เหรียญท่ีรู้จกัในอินเดียโบราณวา่เหรียญกรรษาปณะ (Karshāpana) (ไทยมาใช้เรียกวา่เหรียญ

กษาปณ์) ในพทุธชาดกเรียกวา่เหรียญกหาปณะ (Kahāpana) สว่นในคมัภีร์อรรถศาสตร์เรียกวา่

เหรียญปณะ (pana) จกัรวรรดิแรกท่ีทําเหรียญตอกลายคือ มคธ และพฒันาตอ่มาโดยพวกโมริ

ยะ ซึง่เหรียญตอกลายท่ีพบท่ีศรีลงักานี ้นา่จะเข้ามาครัง้แรกในสมยัพระเจ้าอโศกแหง่ราชวงศ์โมริ

ยะ โดยเข้ามาพร้อมกบักลุม่สมณทตูท่ีเข้ามาเผยแผพ่ระพทุธศาสนา อยา่งไรก็ดี เหรียญตอกลาย

ทัง้หมดท่ีพบในการขดุค้นแหลง่ ASW2 ไม่ได้นําเข้าจากอินเดียเพียงถ่ายเดียว การพบแม่พิมพ์ดิน

เผาเหรียญกรรษาปณะพร้อมรอยกดประทบัจากการขดุท่ีป้อมปราการ ชีใ้ห้เห็นวา่มีการหลอ่

เหรียญท่ีลงักาด้วยเช่นกนั สว่นการพบเหรียญโรมนัเป็นจํานวนมากก็เป็นสิง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่

การค้าระหวา่งเอเชียใต้และประเทศฝ่ังตะวนัตกมีความรุ่งเรืองเป็นอยา่งมากในชว่งคริสต์ศตวรรษ

ท่ี  4-5 โดยผา่นพอ่ค้าคนกลางเชน่พวกอคัซูไมท์ (หรืออบิสซิเน่ียน) เป็นต้น 

2. โบราณวัตถุประเภทโลหะ แหลง่ ASW2 ได้ให้โลหะโบราณเป็นจํานวนมาก โดย

มีจํานวนถึง 943 ชิน้ ประกอบไปด้วยเหลก็ 716 ชิน้ โลหะผสมทองแดง 216 ชิน้ ตะกัว่ 6 ชิน้ และ

ทองคํา 5 ชิน้  

3. โบราณวัตถุประเภทภาชนะดนิเผา สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

                   3.1 ภาชนะดนิเผาในภมูิภาค 

                        3.1.1 ภาชนะดินเผาแบบรูเลตเทต (Rouletted Ware) พบเศษภาชนะดินเผา

จากแหลง่ ASW2 เป็นจํานวน 1191 ชิน้ ในจํานวนนีส้ามารถแบง่เป็นภาชนะรูเลตเทตขนาดเลก็ 

(Baby Rouletted Ware) และภาชนะรูเลตเทตขนาดปกติ ขึน้อยูก่บัขนาดและเส้นผา่ศนูย์กลาง 

โดยรูเลตเทดขนาดเลก็นัน้จะมีเส้นผา่ศนูย์กลางน้อยกวา่ 15 เซนติเมตร ในขณะท่ีขนาดทัว่ไปจะ

อยูท่ี่ 15 เซนติเมตรขึน้ไป สนันิษฐานวา่รูเลตเทตขนาดเลก็นีใ้ช้เพ่ือการทานอาหารสว่นตวั ในขณะ

ท่ีขนาดใหญ่กวา่ใช้ในงานทัว่ไป อยา่งไรก็ดี แม้วา่ท่ีอริกเมฑจุะพบภาชนะรูเลตเทตขนาดเลก็ แตก็่

ไม่เลก็เทา่กบัท่ีพบท่ีอนรุาธปรุะ การพบเศษภาชนะชนิดนีก้วา่พนัชิน้ในแหลง่ขดุค้นASW2 อาจเป็น

สิง่ท่ีแสดงถึงความนิยมท่ีมีตอ่ภาชนะนีใ้นชุมชนอนรุาธปรุะ 

    3.1.2 ภาชนะสเีทา (Grey ware) เป็นภาชนะท่ีผลติขึน้โดยการลดอณุหภมิูใน

การเผา (reduction) ทําให้ภาชนะเป็นสเีทา บางครัง้พบวา่มีการตกแตง่ด้วยการกดประทบั แต่

สว่นใหญ่แล้วจะไม่มีการตกแตง่ใดๆ และโดยทัว่ไปแล้วจะไม่เคลอืบ การวิเคราะห์ด้วยวิธี

ศิลาวรรณาพบวา่เนือ้ดินสว่นใหญ่ประกอบไปด้วยเม็ดควอร์ซท์ ซึง่เป็นลกัษณะของดินท่ีพบใน
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ท้องถ่ิน ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้วา่ ภาชนะชนิดนีไ้ม่ได้นําเข้ามาจากภายนอก แตผ่ลติขึน้เองใน

เกาะลงักานีเ้อง จากแหลง่ขดุค้น ASW2 ชัน้ดินแรกสดุท่ีปรากฏภาชนะชนิดนีส้ามารถกําหนดอายุ

อยูใ่นราว 600-400 ปีกอ่นคริสตกาล สว่นชัน้ดินใหมส่ดุท่ีพบคือราวคริสต์ศกัราชท่ี 600 – 1100 

 3.1.3 ภาชนะแบบอริกเมฑรูุปแบบที่ 10 (Arikamedu Type 10) ภาชนะดิน

เผาชนิดนีเ้รียกตามการจําแนกรูปแบบภาชนะดินเผาในการขดุค้นทางโบราณคดีในแหลง่

โบราณคดีอริกเมฑใุนปี พ.ศ. 2488 โดยมอไทม์เมอร์ วลีเลอร์  ภาชนะชนิดนีมี้เนือ้ดินละเอียด ขึน้

รูปด้วยแป้นหมนุ มกัทําเป็นถ้วยหรือชามอา่งขนาดเลก็ ด้านในทาด้วยนํา้โคลนสดํีา สว่นด้านนอก

ทาด้วยนํา้โคลนสชีมพ ูการขดุค้นท่ีอนรุาธปรุะได้ให้เศษชิน้สว่นภาชนะชนิดนีเ้ป็นจํานวน 45 ชิน้ 

กําหนดอายจุากแหลง่ขดุค้น ASW2 ได้วา่อยูใ่นราว 200 ปีกอ่นคริสตกาลถึงคริสต์ศกัราชท่ี 1100 

 3.1.4 ภาชนะแบบอริกเมฑรูุปแบบที่ 18 (Arikamedu Type 18) เป็นภาชนะ

เนือ้ละเอียด สเีทา มีการขดัอยา่งประณีต นกัวิชาการเสนอวา่ภาชนะชนิดนีไ้ด้รับอิทธิพลมาจาก

ภาชนะแบบกรีก ซึง่เป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งกนั แหลง่ขดุค้น ASW2 ได้ให้

เศษชิน้สว่นภาชนะชนิดนีเ้ป็นจํานวน 30 ชิน้ กําหนดอายจุากการขดุค้นนีไ้ด้วา่อยูใ่นราว 360 ปี

ก่อน คริสตกาลถึงคริสต์ศกัราช 1100 

 3.1.5 ภาชนะดินเผาสดํีาขดัมนัแถบภาคเหนือ (Northern Black Polished 

Ware: NBPW) เป็นภาชนะเนือ้ดี มีการขดัมนั โดยสว่นใหญ่แล้วมกัจะมีสดํีา อนัเกิดจาก

กระบวนการเผา ภาชนะชนิดนีเ้ป็นท่ีนิยมของประชากรชาวพทุธซึง่ตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณลุม่แม่นํา้

คงคาตอนลา่ง มีอายอุยูใ่นราว 350-250 ปีก่อนคริสตกาล ภาชนะทางเหนือของอินเดียชนิดนี ้

แพร่กระจายไปตามภมิูภาคตา่งๆของอินเดีย  โดยขึน้ไปถึงเมืองตกัษิลาทางตอนเหนือของอินเดีย 

และลงไปถึงเมืองอมราวดีบริเวณทางใต้ สว่นเศษภาชนะชนิดนีท่ี้พบท่ีอนรุาธปรุะ แสดงถึง

ความสมัพนัธ์ทางการค้ากบัทางอินเดียเหนือ ซึง่อาจเป็นการติดตอ่กนัโดยตรงหรือผา่นเครือขา่ย

ทางการค้าตามเมืองตา่งๆก็เป็นได้ 

 3.1.6 ภาชนะดินเผาสแีดงขดัมนั (Red Polished Ware) ภาชนะชนิดนี ้

นอกจากจะพบท่ีอนรุาธปรุะแล้ว ยงัพบท่ีแหลง่โบราณคดีอภยัคีรี และแหลง่โบราณคดีมนัไตด้วย

เชน่กนั มนัได้รับการสนันิษฐานวา่มีต้นกําเนิดในแถบคชุราตและมหาราษฏะทางตอนเหนือของ

อินเดีย จึงถือเป็นภาชนะนําเข้าจากอินเดียอีกชนิดหนึง่ 

 3.1.7 ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบในท้องถ่ิน พบเป็นจํานวน 10 ชิน้ด้วยกนั มี

ลกัษณะเป็นภาชนะดินเผาเนือ้ดิน แตมี่การเคลอืบสตีา่งๆ ในชัน้ต้นนัน้มีการถกเถียงกนัวา่เป็น
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สนิค้านําเข้าหรือทําขึน้เองในท้องถ่ิน และเม่ือทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางเคมี ได้ให้ผลออกมา

วา่เนือ้ภาชนะนัน้ทําขึน้เองในท้องถ่ิน แตนํ่า้เคลอืบเป็นการนําเข้ามาจากจีนสมยัราชวงศ์ถงั 119

120 

3.2 ภาชนะดนิเผานาํเข้าจากต่างประเทศ 

                               3.2.1 ภาชนะดนิเผาจากเอเชียตะวนัตก 

                                        3.2.1.1 ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบความมนัเงา (Lustre ware) จาก

แหลง่ขดุค้น ASW2 พบเศษภาชนะชนิดนีเ้ป็นจํานวน 33 ชิน้ ซึง่นอกจากจะพบท่ีแหลง่โบราณคดีนี ้

แล้ว ยงัพบท่ีแหลง่โบราณคดีมนัไตอีกด้วย 

                                        3.2.1.2 ภาชนะดินเผาเลยีนแบบเคร่ืองเคลอืบมนัเงา (“Imitation” 

Lustre Ware) ในบรรดาเศษเคร่ืองเคลอืบความมนัเงาท่ีพบท่ีแหลง่ ASW2 มีเพียงชิน้เดียวเทา่นัน้

ท่ีเป็นเคร่ืองเคลอืบเลยีนแบบ (Imitation) ภาชนะดินเผาชนิดนีผ้ลติขึน้บริเวณทางตะวนัออกของ

อิหร่านโดยเฉพาะในเขตนิชาปรุะ (Nishapur) และเป็นท่ีนิยมมากในแถบครูาซา่น (Khurasan) 

กําหนดอายอุยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 การพบภาชนะชนิดนีใ้นอนรุาธปรุะเป็นสิง่ท่ีคอ่นข้าง

นา่ประหลาดใจ อาจเป็นเพราะวา่ไมมี่รายงานกอ่นหน้าวา่เคยพบภาชนะชนิดนีท่ี้ศรีลงักาเลย 

                                        3.2.1.3 ภาชนะดินเผาเคลอืบสขีาว (White tin-glazed ware) หรือ

เคลอืบสขีาวแบบทบึแสง (Opaque White Glaze) พบทัง้แบบเขียนลายและไม่เขียนลาย จาก

แหลง่ขดุค้น ASW2 พบเศษภาชนะชนิดนีท้ัง้สิน้จํานวน 78 ชิน้ด้วยกนั ซึง่นอกจากจะพบท่ีอนรุาธปุ

ระแล้ว ยงัพบท่ีแหลง่โบราณคดีมนัไตด้วยเชน่เดียวกนั 

      3.2.1.4 ภาชนะดินเผาแบบ Lead Splashed Ware พบเพียงจํานวน 

11 ชิน้เทา่นัน้จากแหลง่โบราณคดี ASW2 และไม่พบแบบท่ีมีการตกแตง่ด้วยเทคนิค Sgraffiato 

เลย 

   3.2.1.5 ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียว(Blue-Green Glazed 

Ware) พบเศษภาชนะชนิดนีใ้นแหลง่โบราณคดี ASW2 เป็นจํานวน 116 ชิน้ ซึง่นอกจากจะพบท่ี

แหลง่โบราณคดีนีแ้ล้ว ยงัพบท่ีวดัอภยัคีรี ในเขตอนรุาธปรุะ แหลง่โบราณคดีมนัไต และแหลง่

โบราณคดีบนัภอร์ (Banbhore) ในปากีสถาน 

                                                 
120Abeyaratne M. and Wickremasinghe O.C. in Ancient Ceylon 11,1-8, quoted in Philip 

Seely, Sheila Canby and Robin Coningham, “Glazed Ceramic,” in Anuradhapura : The British-Sri 

Lankan Excavations at Anuradhapura Salgaha Watta : Volume 2 The Artefacts (Oxford : 

Archaeopress,1999), 113-114. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

89 

   3.2.1.6 ภาชนะดินเผาสเีหลอืงออ่น (Buff ware) พบเศษภาชนะชนิดนี ้

ปริมาณมากในกลุม่ภาชนะดินเผาท่ีนาํเข้าจากเอเชียตะวนัตก ภาชนะชนิดนีไ้มเ่คลอืบ 

(Unglazed) เนือ้ดินเป็นสเีหลอืงอ่อนจนถึงสแีดง ซึง่เกิดจากอณุหภมิูการเผา ภายในฉาบสดํีา

เอาไว้ รูปทรงของภาชนะจะมีอยู ่2 แบบคือ เป็นทรงไหก้นแบบกลม หรือมีก้นแคบยาวคล้ายไห

แบบแอมฟอร่า (amphora) โดยทัว่ไปแล้วจะรู้จกักนัในช่ือของ ”ไหตอร์ปิโด” (Torpedo Jars) ซึง่

พบทัง้ท่ีสคิีริยา (Sigiriya) และมนัไต อีกทัง้ยงัเป็นภาชนะท่ีพบได้ทัว่ไปในแถบอ่าวเปอร์เซียและ

เมโสโปเตเมียตัง้แตส่มยัปาร์เธียนจนถึงสมยัอบับาซิด 120

121 ของเหลวสดํีาท่ีฉาบเคลอืบภายในของ

ภาชนะ ได้รับการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แล้ววา่เป็นนํา้มนัดิน121

122 (Bitumen) โดยมีจุดประสงค์

เพื่อท่ีจะกนัของเหลวไม่ให้ซมึออกมาจากเนือ้ภาชนะ ในขณะเดียวกนัก็มีความเป็นไปได้วา่ใน

ภาชนะนัน้ๆมีการบรรจุนํา้มนัดิน แล้วชาวเรือนําเข้ามา ทัง้นี ้ไม่ใช่เพือ่การค้าแตอ่าจใช้เพื่อการ

ซอ่มแซมเรือ 

                               3.2.2 ภาชนะดนิเผาจากเอเชียตะวนัออก 

                                 3.2.2.1 เคร่ืองถ้วยเขียนลายจากเตาฉางชา พบเป็นจํานวน 3 ชิน้ เศษ

ภาชนะดงักลา่วนีมี้การทานํา้เคลอืบสขีาวด้านใน ได้รับการจําแนกวา่เป็นเคร่ืองถ้วยในสมยั

ราชวงศ์ถงัตอนปลาย จากเตาฉางชา เคร่ืองถ้วยชนิดนีพ้บท่ีแหลง่โบราณคดีมนัไตและวดัอภยัคีรี 

อนรุาธปรุะอีกด้วย 

                                        3.2.2.2 เคร่ืองถ้วยซิง่(Xing) และติง้ (Ding) เคร่ืองถ้วยท่ีพบเป็นเคร่ือง

ถ้วยเคลอืบสขีาว พบทัง้เคร่ืองถ้วยซิ่งและติง้ โดยเคร่ืองถ้วยติง้เป็นเคร่ืองถ้วยท่ีสบืมาจากเคร่ือง

ถ้วยซิ่ง กําหนดอายเุคร่ืองถ้วยทัง้ 2 อยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 และพบเพียง 10 ชิน้เทา่นัน้ 

จากการขดุค้นท่ีแหลง่ ASW2 

                                        3.2.2.3 เคร่ืองถ้วยแบบเยว ่(Yue ware) เป็นเคร่ืองถ้วยเคลอืบสเีขียว 

เนือ้ดินสเีทา และมีความบางมาก พบเพียง 6 ชิน้เทา่นัน้ในการขดุค้นแหลง่ ASW2 กําหนดอายอุยู่

                                                 
121 Derek Kennet, Sasanian and Islamic pottery from Ras al-Khaimah : 

classification,chronology and analysis of trade in the western Indian Ocean (Oxford : Archaeopress, 

2004), 17. 
122 B.Stern et al, “From Susa to Anuradhapura : Reconstructing Aspects of Trade and 

Exchange in Bitumen-Coated Ceramic Vessels between Iran and Sri Lanka from The Third to The 

Ninth Centuries AD” Archaeometry 50,3 (2008): 409-428.  
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ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 เคร่ืองถ้วยชนิดนีย้งัพบท่ีแหลง่โบราณคดีมนัไต วดัอภยัคีรี วดัเชตวนั 

และเมืองโปโลนารุวะด้วย 

                                        3.2.2.4 เคร่ืองถ้วยเนือ้แกร่งสเีทา เคลอืบสเีขียวมะกอก พบเคร่ืองถ้วย

ลกัษณะนีเ้พียง 2 ชิน้เทา่นัน้อีกทัง้ยงัเป็นชิน้เลก็ๆ ดงันัน้ จงึได้แตส่นันิษฐานวา่ อาจจะเป็นชิน้สว่น

ของไหดซุุน หรือ เคร่ืองถ้วยเวยีดนามก็เป็นได้  

 3.2.3 ภาชนะดนิเผาจากยุโรป พบในปริมาณไม่มากนกั และเป็นเคร่ืองถ้วย

จากสหราชอาณาจกัร กําหนดอายอุยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 20 

 4. โบราณวัตถุประเภทแก้ว จากแหลง่ขดุค้น ASW2 พบโบราณวตัถปุระเภทนี ้

มากกวา่ 5000 ชิน้ สว่นใหญ่แล้วอยูใ่นรูปของลกูปัด นบัได้ 4897 ตวัอยา่ง เศษชิน้สว่นแก้วจาก

ภาชนะ 443 ชิน้ ก้อนแก้ว 96 ชิน้ ในขณะท่ีแก้วท่ีอยูใ่นรูปของแหวนกําไลและรูปแบบอ่ืนๆมีจํานวน 

98 ชิน้ 

                             4.1 เศษภาชนะแก้ว จากเศษภาชนะจํานวน 443 ชิน้ท่ีขดุได้จากแหลง่ ASW2 

มีเพียง 31 ชิน้เทา่นัน้ท่ีได้รับวนิจิฉยั  โดยใน 31 ชิน้นี ้มี 5 ชิน้ท่ีเป็นแก้วจากเมดิเตอร์เรเนียน

ตะวนัออก ซึง่สามารถกําหนดอายไุด้วา่อยูใ่นราว 100 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 

ตอ่มาคือเศษชิน้สว่นของภาชนะแก้วจากเอเชียตะวนัตกจํานวน 25 ชิน้ โดยแบง่ได้วา่มาจาก

เปอร์เซยี 2 ชิน้ มาจากซีเรีย 1 ชิน้ อีก 22 ชิน้มาจากอียิปต์ เศษภาชนะแก้วทัง้ 25 ชิน้นีผ้ลติขึน้โดย

กรรมวิธีการเป่า กําหนดอายไุด้อยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 

                             4.2 ลกูปัดแก้ว เป็นรูปแบบของแก้วท่ีพบมากท่ีสดุในการขดุค้นแหลง่ ASW2 

คือมีจํานวนถึง 4897 เม็ด ลกูปัดจํานวน 2277 เม็ดเป็นลกูปัดแก้วสเีดียว สท่ีีพบได้แก่ สแีดง เขียว 

ส้ม ฟ้า เหลอืง นํา้เงินเข้ม เขียวเข้ม ขาว นํา้ตาล และดํา รูปทรงสว่นใหญ่จะเป็นทรงกลม แต่

ทรงกระบอกและทรงลกูทุน่ก็ปรากฏให้เห็นบ้างเช่นเดียวกนั 

                             4.3 ก้อนแก้ว การปรากฏก้อนแก้วในแหลง่ขดุค้น ASW2 แสดงให้เห็นวา่มี

พืน้ท่ีมีการผลติลกูปัดแก้ว ซึง่อาจใช้ก้อนแก้วนีเ้ป็นวตัถดิุบในการผลติเลยหรือก้อนแก้วท่ีพบอาจ

มาจากการนําเอาเศษแก้วท่ีแตกหกัมาหลอมรวมกนัใหม่ก็เป็นได้ 

      4.4 แก้วในรูปแบบอ่ืนๆ พบแก้วในรูปของแหวน ท่ีม้วนผม (Hair curls) ท่ี

สนันิษฐานวา่นา่จะหกัมาจากประติมากรรมท่ีทําจากแก้ว ตา่งหแูก้วแบบม้วน (Ear reel) แทง่

สาํหรับปัดขนตา (Kohl sticks) และกําไล ซึง่มีทัง้กําไลแบบเรียบๆ กําไลทรงเกลยีวและกําไลแก้วท่ี

มีการตกแตง่ลวดลาย 
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  5. โบราณวัตถุท่ีทาํจากหินและหนิก่ึงรัตนชาติ พบด้วยกนัทัง้หมด 793 ชิน้ 

ประกอบไปด้วยลาปิซ ลาซูร่ี หินเชิร์ต คาเนเลีย่น คาซิโดนี่ อาเกต แจสเปอร์ หยกซาร์ด โกเมน อาร์

มีทิส  ควอร์ซ หินควอร์ตไซต์ ไมก้า  และอเมซอนไนต์ แร่เหลา่นีไ้ม่ได้มาจากแหลง่เดียว แตม่าจาก

แหลง่ท่ีมาท่ีมีความหลากหลาย    

การวเิคราะห์ 

อนรุาธปรุะ เป็นเมืองหลวงแหง่แรกของศรีลงักา ถึงกระนัน้ก็มีหลกัฐานของการเข้ามา

อยูข่องผู้คนในเกาะลงักามาตัง้แตส่มยัก่อนประวติัศาสตร์แล้ว โดยจากหลกัฐานทางโบราณคดีมี

ความเป็นไปได้มากวา่มนษุย์สมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีอยูใ่นอินเดีย ได้เดินทางเข้าสูเ่กาะลงักา

อยา่งน้อยราว 1 ล้านปีมาแล้ว เม่ือเข้าสูส่มยัหวัเลีย้วหวัตอ่ทางประวติัศาสตร์ (Protohistoric) หรือ

ชว่งยคุเหลก็ตอนต้น(ราว 3000 ปีมาแล้ว) ผู้คนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีของอนรุาธปรุะมีความหนาแนน่

ขึน้ ซึง่สง่ผลในเร่ืองการทําเกษตรกรรม การจดัการเร่ืองนํา้ และพฒันาการเก่ียวกบัโลหกรรม ทําให้

อนรุาธปรุะได้รับการพฒันาพืน้ท่ีจนอยูใ่นรูปแบบของเมืองภายในเวลาไม่นานนกั ทัง้นี ้ได้มีการ

คํานวณพืน้ท่ีการใช้สอยของชาวอนรุาธปรุะตัง้แตเ่ร่ิมสมยัยคุเหลก็ตอนต้นวา่มีอยูร่าว 10 แฮก

เตอร์ และเพ่ิมมาถึง 50 แฮกเตอร์ภายในช่วงเวลา 200-300 ปีตอ่มา 122

123 อยา่งไรก็ตาม แม้จะมี

หลกัฐานการเข้ามาใช้ในประโยชน์ในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ืองและมีรูปแบบการอยูอ่าศยัท่ีแสดงความ

เป็นเมือง แตเ่รายงัคงกําหนดให้พืน้ท่ีบริเวณนีอ้ยูใ่นช่วงกึ่งก่อนประวติัศาสตร์ เน่ืองจากยงัไม่มี

หลกัฐานท่ีแสดงการเขียนลายลกัษณ์อกัษรเกิดขึน้นัน้เอง 

จนกระทัง่ในราว 2500 ปีมาแล้ว จึงได้ปรากฏหลกัฐานด้านงานเขียนขึน้ โดยอยูใ่นรูป

ของจารึกท่ีแสดงกรรมสทิธ์ิบนผิวภาชนะดินเผา เป็นภาษาปรากฤตในตระกลูอินโด-อารยนั 

เช่นเดียวกบัจารึกอายเุก่าแก่ท่ีสดุท่ีเจอท่ีโกดมุานาล (Kodumanal) ในอินเดียใต้ การพบจารึก

ภาษาปรากฤตไม่ใช่ภาษาดราวิเดีย้น อาจเป็นสิง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่กลุม่ชาวอินโด-อารยนัมีอํานาจ

เหนือศรีลงักาอยา่งน้อยตัง้แตร่าว 2500 ปีมาแล้วก่อนพวกดราวิเดีย้น123

124 ซึง่ตรงกบัเนือ้หาในคมัภีร์

มหาวงศ์ ท่ีกลา่วถึงพระเจ้าวชิยัพร้อมผู้ ติดตามท่ีได้อพยพมาจากอินเดียเหนือ และได้แตง่งานกบั

หญิงพืน้เมืองจนได้ขึน้มาเป็นปฐมกษัตริย์แหง่เมืองอนรุาธปรุะในท่ีสดุ 

                                                 
123 Deraniyagala S.U.,”Pre- and Protohistoric Settlement in Sri Lanka” (Proceedings of 

the xiii Congress Forli' – Italia, 8 - 14 September, 1996 Volume 5 section 16 ( The prehistory of Asia 

and Oceania),1988, 282. 
124 Ibid.,284. 
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ความเป็นเมืองในยคุแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ของอนรุาธปรุะ ปรากฏให้เห็นเดน่ชดัจาก

การแบง่แยกพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์อยา่งเป็นสดัสว่น ไม่วา่จะเป็นเขตป้อมปราการ เขตสงัฆาวาส 

และเขตกกัเก็บนํา้ รวมไปถึงหลกัฐานประเภทโบราณวตัถตุา่งๆท่ีแสดงถึงการค้าทัง้ในและนอก

ภมิูภาค อาจกลา่วได้วา่ความเจริญของอนรุาธปรุะในรูปแบบของเมืองเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา

เดียวกบัเมืองอ่ืนๆในยคุต้นประวติัศาสตร์ของอินเดียก็คงไมผิ่ดนกั 124

125 

ความนา่สนใจในเมืองอนรุาธปรุะอีกประการหนึง่ นอกจากการศกึษาในเร่ือง

พฒันาการของสงัคมภายในเมืองแล้วก็คือ การท่ีเมืองนีอ้ยูใ่นเครือขา่ยการค้าของมหาสมทุร

อินเดียด้วย โดยหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีได้จากแหลง่ขดุค้น ASW2 แสดงให้เห็นวา่อนรุาธปรุะได้

เข้าสูว่งจรการค้าดงักลา่วตัง้แตย่คุเหลก็ตอนต้น โดยการปรากฏของลกูปัดหินคาร์เนเลยีนจาก

อินเดียตะวนัตกและลาปิซ ลาซูร่ีจากแถบอฟักานิสถาน เม่ืออินเดียเข้าสูเ่ครือขา่ยการค้าโลก โดย

การติดตอ่กบัประเทศทางฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออก ศรีลงักาก็เข้าร่วมด้วยเชน่กนั โดยอาศยัความ

ได้เปรียบทางภมิูศาสตร์ จากหลกัฐานทางโบราณคดีพบวา่ แหลง่โบราณคดีมนัไตเป็นเมืองทา่ท่ี

สาํคญัของเมืองอนรุาธปรุะ สนิค้าจะถกูขนสง่จากมนัไตสูอ่นรุาธปรุะด้วยเส้นทางนํา้โดยมี

แมน่ ํา้มลัวาต ุโอยาเป็นแม่นํา้สายหลกั ดงันัน้ เราจึงพบโบราณวตัถปุระเภทเดียวกบัท่ีพบในแหลง่

โบราณคดีมนัไต ซึง่สว่นใหญ่แล้วท่ียงัหลงเหลอืให้เราศกึษาคือโบราณวตัถปุระเภทภาชนะดินเผา

จากภมิูภาคตา่งๆ เน่ืองจากสนิค้าประเภทอินทรียวตัถคุงจะยอ่ยสลายไปหมดแล้ว 

จากการศกึษาโบราณวตัถปุระเภทภาชนะดินเผา ทําให้เราทราบวา่อนรุาธปรุะได้มี

สมัพนัธภาพทางการค้ากบัตะวนัตก เอเชียตะวนัตก อินเดีย และเอเชียตะวนัออก โดยการนําเข้า

เคร่ืองถ้วยราคาแพงเข้ามาใช้ในสงัคม แล้วนํากระดองเตา่ ไขม่กุ เคร่ืองเทศ กํายาน และกลุม่

สมนุไพรรักษาโรค เป็นสินค้าสง่ออก 125

126 การค้ากบัตา่งประเทศในสมยัอนรุาธปรุะขึน้ถึงจุดสดุยอด

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 จนกระทัง่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 11 พวกโจฬะจากอินเดียตอนใต้ได้

ยกกองทพัมารุกรานลงักาและได้ทําการโจมตีเมืองอนรุาธปรุะจนเสยีหายยบัเยิน กษัตริย์ของลงักา 

คือพระเจ้าเสนะต้องอพยพไปประทบัท่ีเมืองโปโลนารุวะจนสิน้รัชกาล ความเสยีหายของเมืองอนุ

ราธปรุะครัง้นีเ้ป็นสาเหตขุองการสิน้สดุฐานะความเป็นเมืองหลวงในเวลาตอ่มา ซึง่หลกัฐานทาง

                                                 
125 Allchin F.R., “Patterns of city formation in Early Historic South Asia” South Asian 

Studies 6,(1990): 163-173 
126 Martha Prickett-Fernando, “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri 

Lanka’s role in the Indian Ocean Trade,” in Sri Lanka and The Silk road of the Sea (Colombo,1990), 

61. 
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โบราณคดีก็สนบัสนุนประวติัศาสตร์ในช่วงเวลานี ้โดยการท่ีไม่พบเคร่ืองถ้วยจีนท่ีมีอายหุลงั

คริสต์ศตวรรษท่ี 11 เลยในการขดุค้นเมืองอนรุาธปรุะ  

 

ช่ือ     แหลง่โบราณคดีในตอนใต้รัฐเคดะห์ (South Kedah) ประเทศมาเลเซยี 

แหล่งที่ 5 

พิกัดทางภมูิศาสตร์      ละติจูดท่ี 5 องศา 32 ลปิดา – 5 องศา 44 ลปิดา 

ลองจิจดูท่ี 100 องศา 21 ลปิดา – 100 องศา 30 ลปิดา 

ลักษณะของแหล่ง เคดะห์เป็นรัฐหนึง่ของประเทศมาเลเซีย ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียง

เหนือของคาบสมทุรมลาย ูบริเวณชายฝ่ังทะเลของรัฐนีป้รากฏแหลง่โบราณคดีเป็นจํานวนมาก กิน

พืน้ท่ีขนาดใหญ่บนท่ีราบ 2 ฝ่ังของแม่นํา้สายใหญ่ คือ สไุหง มดุา (Sungai Muda) และสไุหง เม

อร์บอก (Sugai Merbok) ซึง่ท่ีราบดงักลา่วนีต้ัง้อยูท่างตอนใต้ของภเูขาเจอไร หรือกหุนงเจอไร 

(Gunong Jerai) ร่องรอยของซากโบราณสถานสว่นใหญ่มกัปรากฏอยูบ่นท่ีราบของสไุหง บจูงั 

(Sugai Bujang) ซึง่เป็นแม่นํา้สายรอง โดยโบราณสถานแตล่ะแหง่นีถ้กูกําหนดเรียกเป็นหมายเลข 

เพ่ือสะดวกในการศกึษา 126

127 (ภาพท่ี 46) 

                                                 
127 Nick Hassan Shuhaimi Nik Abd.Rahman and Othman Mohd.Yatim, Antiquities of 

Bujang Valley (Kuala Lumpur : United Selangor Press, 1990), 2. 
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รูปที่ 46 สภาพภมิูศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีบูจงั 

 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ี ประวติัการศกึษาแหลง่โบราณคดี

ตา่งๆนีเ้ร่ิมขึน้ตัง้แตท่ศวรรษปีท่ี 1840 เม่ือเจมส์ โลว์ (James Low) ซึง่กํากบัดแูลจงัหวดัเวลสเลย์ 

(Wellesley Province) ในขณะนัน้ ได้ค้นพบซากโบราณสถานเป็นคนแรก และได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้วา่ 

ซากโบราณสถานท่ีพบนา่จะเป็นวดัในนิคมชาวฮินด ูนอกจากนีเ้ขายงัเป็นผู้ ค้นพบจารึกพทุธคปุต์ 

(Buddhagupta Inscription) และได้สง่ไปกลักตัตา ประเทศอินเดีย 

งานวิจยัและการศกึษาแหลง่โบราณคดีในพืน้ท่ีนีด้เูหมือนจะเงียบหายไป จนกระทัง่

ในชว่งทศวรรษท่ี 1920 และ1930 ไอ.เอช.เอ็น อีวานส์ (I.H.N. Evans) ได้เร่ิมงานวิจยัทาง

โบราณคดีในบริเวณหบุเขาบูจงั (Bujang Valley) อีกครัง้ และได้เปิดเผยผลการสาํรวจซาก

สิง่ก่อสร้างบริเวณภเูขาเจอไร ซึง่ได้รับการวินิจฉยัในตอนแรกวา่เป็นประภาคารโบราณ แตอี่วานส์

วิเคราะห์วา่นา่จะเป็นเทวสถานในลทัธิไศวนิกาย (Saivite shrine) มากกวา่ ในรายงานของเขายงั

บนัทกึเร่ืองการค้นพบประติมากรรมพระแม่ทรุคา (Durga) และเศษภาชนะแบบเซลาดอนอีกด้วย 

การสาํรวจอยา่งเป็นระบบดําเนินการขึน้เป็นครัง้แรกบนพืน้ท่ี 2 ฝ่ังแม่นํา้มดุาและ 

แม่นํา้สุไหง เมอร์บอก 

ภเูขาเจอไร 

แม่นํา้สุไหง มุดา 
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เมอร์บอก โดย เอช.จี.ควอริช เวลส์ (H.G. Quaritch Wales) ในชว่งทศวรรษปี 1930 และ 1941 มี

การสาํรวจและขดุค้นแหลง่โบราณคดีกวา่ 20 แหง่ในพืน้ท่ี เวลส์ยงัเป็นผู้ กําหนดเรียกโบราณสถาน

ตา่งๆเป็นหมายเลข เพ่ืองา่ยตอ่การศกึษา ในรายงานการขดุค้นทางโบราณคดี 127

128 เขาได้บรรยายถึง

รูปแบบสถาปัตยกรรมและโบราณวตัถท่ีุพบร่วม โดยได้กําหนดอายแุละบทบาทหน้าท่ีของ

โบราณสถานไว้ด้วยวา่ แหลง่ขดุค้นท่ี 4-5 และ 7-9 เป็นโบราณสถานเน่ืองในศาสนาฮินด ูกําหนด

อายไุด้ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 6-8 สว่นแหลง่ขดุค้นท่ี 19-20 และ 24 มีอายหุลงักวา่นัน้คือราว

คริสต์ศตวรรษท่ี 11-12 แหลง่ขดุค้นท่ี 1-3 สนันิษฐานวา่เป็นพทุธสถาน กําหนดอายอุยูใ่นราว

คริสต์ศตวรรษท่ี 5-6 แหลง่ขดุค้นท่ี 10 และ 13 เป็นพทุธสถานเชน่เดียวกนัแตมี่อายมุากกวา่ คือ

ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 8-9 อยา่งไรก็ดี มีโบราณสถานท่ีไม่สามารถกําหนดบทบาทวา่สร้างขึน้มาเพื่อ

รับใช้ศาสนาใด แตมี่รูปแบบสถาปัตยกรรมของอินเดียท่ีชดัเจน คือ แหลง่ขดุค้นท่ี 9, 6 

(คริสต์ศตวรรษท่ี 6-7), แหลง่ขดุค้นท่ี 14-16 (คริสต์ศตวรรษท่ี 9-10) แหลง่ขุดค้นท่ี 21-23, 25 

และ 26 (คริสต์ศตวรรษท่ี 11-12) 

นอกจากโบราณสถานแล้ว แหลง่ขดุค้นท่ี 28 และ 29 มีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นป้อม

ปราการ สว่นแหลง่ขดุค้นท่ี 11,12 (คริสต์ศตวรรษท่ี 8-9) แหลง่ขดุค้นท่ี 18 (คริสต์ศตวรรษท่ี 11-

12) และแหลง่ขุดค้นท่ี 30 (คริสต์ศตวรรษท่ี 14 หรือมากกวา่นัน้) อาจจะเป็นพระท่ีนัง่หลวง (royal 

audience halls) 

จากการสาํรวจและขดุค้นทางโบราณคดีทําให้ควอริช เวลส์เช่ือมัน่ในแนวคิดเร่ืองการ

รับวฒันธรรมอินเดีย (Indianization) ของแหลง่โบราณคดีบูจงัเป็นอยา่งมาก เห็นได้จากการท่ีเขา

ตัง้สมมติฐานการเข้ามาของคลืน่วฒันธรรมอินเดียวา่มี 4 ช่วงเวลาด้วยกนั กลา่วคือ ช่วงแรก อยู่

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 2 และ 3 หรืออาจจะเกา่ไปกวา่นัน้ ชว่งนีไ้ด้รับอิทธิพลพทุธศาสนานิกาย

เถรวาทจากอมราวดีเข้ามา กําหนดโดยประติมากรรมพระพทุธภาพท่ีพบจากแหลง่ขดุค้นท่ี 16 ซึง่

แสดงอิทธิพลศิลปะอมราวดี จากแถบตะวนัออกเฉียงใต้ของอินเดีย 

ช่วงท่ี 2 (คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 6) แหลง่โบราณคดีบูจงัรับเอา

อิทธิพลพทุธศาสนา ศิลปะแบบคปุตะเข้ามา พิจารณาจากแหลง่ขดุค้นท่ี 1,2 และ 16 รวมถึง

โบราณวตัถท่ีุพบจากรัฐเปรัค (Perak) ประเทศไทย กมัพชูา และบอร์เนียว โดยเฉพาะศิลปะทวาร

วดีในประเทศไทยท่ีแสดงถึงอิทธิพลคปุตะอยา่งชดัเจน สว่นไวศณพนิกายและไศวนิกายได้ปรากฏ

ขึน้ในชว่งปลายของระยะเวลานีใ้นประเทศไทยและชวา 

                                                 
128 H.G.Quaritch Wales, “Archaeological Researches on Indian Colonization in 

Malaysia,” Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society Vol.18,1 (1940): 1-85. 
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ช่วงท่ี 3 (กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 6 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 8) อิทธิพลปัลลวะและ

บริเวณทางใต้ของอมราวดี ซึง่ตามท่ีควอลชิ เวลส์กลา่วไว้วา่มีหลกัฐานทางจากแหลง่ขดุค้น 4 วา่

เป็นเทว สถานในลทัธิไศวนิกายท่ีได้รับอิทธิพลมาจากปัลลวะ เม่ือเข้าสูช่่วงท่ี 4 (คริสต์ศตวรรษท่ี 

8-9) บริเวณคาบสมทุรได้รับอิทธิพลพทุธศาสนามหายาน ศิลปะแบบปาละ ซึง่แสดงออกอยา่ง

ชดัเจนจากประติมากรรมท่ีไชยา ประเทศไทย สว่นแหลง่ขดุค้นท่ีแสดงถึงอิทธิพลปาละของอินเดีย

ในหบุเขาบจูงันัน้ตามความเห็นของควอริช เวลส์ได้แก ่แหลง่ขดุค้นท่ี 10, 12, 14, 16 และอาจจะ

เป็น 15 

ดงัท่ีกลา่วมาแล้วในเร่ืองความคิดเห็นของควอริช เวลส์ในเร่ืองกระแสความเป็น

อินเดีย (Indianization) ดงันัน้ เขาจงึมีความเห็นวา่คาบสมทุรมลายเูป็นสว่นหนึง่ของอินเดีย ซึง่

เป็นผลมาจากแนวคิดในเร่ืองอาณานิคม (Colonization) ในขณะนัน้ กระบวนการศกึษาของเขาจงึ

เน้นไปท่ีอิทธิพลอินเดียเป็นหลกั และมองข้ามหลกัฐานท่ีแสดงถึงกิจกรรมของชาติอ่ืนๆ เช่น จีน

หรือ เอเชียตะวนัตกไป อยา่งไรก็ดี แม้การแปลความหลกัฐานของเขาจะมีอคติอยูบ้่าง แตง่านของ

เวลส์ ก็ถือเป็นงานท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นในการศกึษาแหลง่โบราณคดีตา่งๆในไทรบุรีอยา่งเป็นระบบมาก

ขึน้ 

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 อลาสแตร์ แลมป์ (Alastair Lamb) เข้าดําเนินการขดุค้นท่ี

เปอร์มาตงั ปาซีร์ (Permatang Pasir) การขดุค้นครัง้นีมี้ความละเอียดและประณีตมากกวา่การขดุ

ค้นท่ีมีมาก่อนหน้า และได้เปิดเผยโครงสร้างของสิง่ก่อสร้างท่ียงัหาข้อสรุปไม่ได้ในสมยัการขดุค้น

ของเวลส์ วา่เป็นสถาปัตยกรรมประเภทวิมาน (Vimana) ซึง่แลมป์ได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ มีการ

ออกแบบเหมือนกบัท่ีจณัฑิเบยีโร ศรี โทปาจนั (Chandi Biaro Si Topajan) ในปาดงัลาวาส 

(Padang Lawas) บนเกาะสมุาตรา ท่ีมีการสร้างวิมาน-มณฑป แยกออกจากกนัตา่งหาก 128

129 

นอกจากนี ้การศกึษาของแลมป์ยงัไม่ได้หยดุอยูเ่พียงแคก่ารขดุค้นโบราณสถาน

เทา่นัน้ ในบทความเร่ือง “Some Glass Beads From Kakao Island, Takuapa, South 

Thailand”130 และ “The Bases of Glass Vessels from Kedah and Takuapa Compared”131

                                                 
129 Alastair Lamb, “A Note on some Traces of an Ancient Structure to the East of Chandi 

Bukit Batu Pahat” in Miscellaneous Papers on Early Hindu and Buddhist Settlement in Northern 

Malaya and Southern Thailand (Kuala Lumpur : Federation of Malaya, 1961), 16. 

 

ได้แสดงถึงการศกึษาโบราณวตัถปุระเภทแก้วและลกูปัดแก้วท่ีพบจากเกาะคอเขา ประเทศไทย 

130 Ibid., 48-55 
131 Ibid., 56-63. 
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และแหลง่โบราณคดีบูจงั ประเทศมาเลเซีย โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีและการสอ่งกล้อง 

Spectroscopic ซึง่ได้ข้อสรุปเบือ้งต้นวา่ แก้วท่ีได้จากตะกัว่ป่าและบจูงัมีต้นกําเนิดมาจากท่ี

เดียวกนัคือ ตะวนัออกกลางหรือเอเชียตะวนัตก 

การนําหลกัฐานทางโบราณคดีมาศกึษาเร่ืองราวเก่ียวกบัการทํากิจกรรมทางการค้า

ในพืน้ท่ีแหลง่โบราณคดีบูจงัดําเนินสบืตอ่มาโดยเหลยีง โซ เฮง (Leong Sau Heng) โดยการ

รวบรวมภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขดุค้นท่ีหมู่บ้านสไุหง บูจงั (Kampong Sungai Bujang) 2 จดุ

ด้วยกนัคือ จดุท่ีเป็นสนัดอนทรายและจดุท่ีอยูบ่ริเวณริมตลิง่ ผลการขดุค้นชัน้วฒันธรรมและ

โบราณวตัถท่ีุได้ยืนยนัข้อสมมติฐานของแลมป์วา่บูจงัเป็นสถานีการค้า (Entrepot) ท่ีสาํคญั ตาม

ความคิดเห็นของแลมป์ได้กําหนดอายสุถานีการค้านีว้า่อยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 11-14 แตค่วาม

คิดเห็นของ เหลยีง โซ เฮง จากการศกึษาภาชนะดินเผา เห็นวา่ช่วงเวลาท่ีเร่ิมทํากิจกรรมทางการ

ค้าของบูจงันา่จะอยูใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 10 มากกวา่ 131

132 อยา่งไรก็ดี ทัง้คูเ่ห็นพ้องกนัวา่บูจงั

สิน้สดุบทบาททางการค้าในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 จากการท่ีไม่ปรากฏเคร่ืองถ้วยลายครามจากชัน้

ทบัถม 

การพบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวนมากทัง้ท่ีเป็นโบราณวตัถแุละโบราณสถาน 

ทําให้นกัวชิาการหลายทา่นมีความคิดเห็นวา่แหลง่โบราณคดีแหง่นีน้า่จะเก่ียวข้องหรือเป็นสว่น

หนึง่ของเมืองโบราณท่ีปรากฏช่ือในวรรณกรรมตา่งชาติ โดยช่ือเมืองไทรบุรีนัน้เป็นช่ือท่ีสยามเรียก

รัฐแหง่นี ้เม่ือครัง้ท่ีตกอยูภ่ายใต้อํานาจการปกครอง สว่นในมาเลเซียเองเรียกรัฐแหง่นีว้า่ เคดาห์ 

(Kedah) โปรตเุกสเขียนวา่ Queda ปรากฏช่ือนีเ้ป็นครัง้แรกในข้อเขียนของทอมม่ี ปิเรส(Tome 

Pires) ในปี ค.ศ.1513-1515 และอิเรเดีย (Eredia) นกัเขียนชาวโปรตเุกสอีกคนหนึง่ ซึง่ได้บรรยาย 

Queda ไว้ในระหวา่งปี ค.ศ. 1597-1600 วา่ “เป็นเมืองโบราณและมีเมืองทา่ท่ีมีช่ือเสยีง”133

มีความเช่ือกนัโดยทัว่ไปสาํหรับผู้ ท่ีศกึษาเร่ืองนามเมืองโบราณในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารตา่งชาติวา่ คําวา่ “กฏาหะ” (Kataha) ซึง่เป็นภาษาสนัสกฤตเป็นช่ือ

ท่ีชาวอินเดียเรียก เคดาห์ นอกจากนีย้งัมีคําวา่ กฑรัม/กิฑารัม (Kadāram / Kidāram) ใน

ภาษาทมิฬท่ีได้รับการสนันิษฐานวา่ นา่จะเป็นคําพ้องของคําวา่ “กาลากมั” (Kāl agam) ซึง่

ปรากฏช่ือเป็นครัง้แรกในโคลงภาษาทมิฬช่ือ ปัฏฏินปัปาลยั (Pattinappālai) ในช่วงปลาย

 

                                                 
132 Leong Sau Heng, “A study of ceramic deposits from Penkalan Bujang, Kedah”, 

M.A.Thesis, University of Malaya, (1973) 
133 Rolland Braddell, “Most Ancient Kedah” in Lembah Bujang : The Bujang Valley 

(Kuala Lumpur : Persatuan Sejarah Malaysia, 1980), 32. 
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คริสต์ศตวรรษท่ี 2 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 3 เก่ียวกบัสนิค้าท่ีเมืองนีส้ง่ออกมายงัอินเดีย หากเป็น

ดงัท่ีได้มีการสนันิษฐานจริง โคลงดงักลา่วนีจ้ะถือเป็นหลกัฐานการอ้างอิงถึงเคดาห์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ 133

134 

ในขณะท่ีเอกสารของจีนได้อ้างถึงช่ือ แจวฉ่า (Chieh-cha) จากบนัทกึการเดินทาง

ของหลวงจีนอีจิง้ (I-Ching) ในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ในฐานะท่ีเป็นเมืองทา่ท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งจีน

กบัอินเดีย และเป็นเมืองทา่ท่ีมีเรือลอ่งลงไปถึงชอ่งแคบมะละกาและศรีวิชยั รวมไปถึงเป็นท่ีพกั

อาศยัในช่วงเวลาท่ีอีจิ้งตอ่เรือขากลบัไปจีน พอล วิทลย์ียงัได้วิเคราะห์เพ่ิมเติมวา่ แจวฉ่า ในบนัทกึ

ของอีจิง้นา่จะเป็นสถานท่ีเดียวกบั เชียฉา (Chia-cha) ในบนัทกึของม้าตวนหลนิ (Ma Tuan-lin) ท่ี

ได้สง่ทตูไปราชสาํนกัจีนในปี ค.ศ. 638134

135 

สว่นหลกัฐานของฝ่ายอาหรับได้ปรากฏช่ือ กลาห์ (Kalāh) ในเอกสารในชว่ง

คริสต์ศตวรรษท่ี 9-12 เม่ือเกิดการจลาจลในสมยัจกัรพรรดิซีจุง (Xi-tsung ค.ศ.874-889) แหง่

ราชวงศ์ถงั ภายใต้การนําของฮวางเชา (Huang Ch’ao) ท่ีได้ปิดล้อม ปล้นสะดมเมืองทา่กวางโจว 

และได้สงัหารพอ่ค้าตา่งชาติไปกวา่ 120,000 คน ซึง่รวมไปถึงพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกด้วย 135

136 

หลงัการสงัหารหมู่ดงักลา่ว พอ่ค้าท่ีรอดชีวิตได้ลีภ้ยัไปจามปา แตส่ว่นใหญ่ไปท่ีเมืองทา่กลาห์ 137

กลาห์ยงัเป็นศนูย์กลางการค้าของสนิค้าตา่งๆ เป็นต้นวา่ ไม้กฤษณา การบรู ไม้จนัทน์ 

งาช้าง ดีบุก ไม้มะเกลอื และเคร่ืองเทศนานาชนิดอีกด้วย137

138  

 

และในไมช้่าก็ได้ตัง้ชมุชนพอ่ค้าเอเชียตะวนัตกขึน้ และใช้เมืองทา่แหง่นีเ้ป็นจดุนดัพบระหวา่งจีน

กบัเอเชียตะวนัตก แทนท่ีเมืองกวางโจวท่ีมีปัญหาอยูใ่นขณะนัน้ 

จากนามเมืองโบราณท่ียกมาทัง้หมดนัน้ ได้แก่ กฏาหะ (สนัสกฤต) กฑรัม/กิฑารัม 

(ทมิฬ) ชิห์ฉา/เชียฉา (จีน) และกลาห์ (อาหรับ) ได้มีนกัวิชาการบางทา่นแสดงความคิดเห็นวา่

อาจจะเป็นช่ือเมืองเดียวกนั ในขณะท่ีบางทา่นก็ได้โต้แย้งและเสนอสถานท่ีท่ีตา่งกนัออกไป เป็น

                                                 
134 Paul Wheatley,The Golden Kersonese, 279. 
135 Ibid., 42- 46. 
136 George F.Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early 

Medieval Times, 76-77. 
137 G.R.Tibbetts, “Early Muslim traders in South East Asia”, 38. และ Friedrich Hirth and 

W.W.Rockhill, Chau Ju-Kua : His work on the Chinese and Arab Trade in the twelfth  and Thirteenth 

Centuries, entitled Chu-fan-chi, 18. 
138 Paul Wheatley,The Golden Kersonese, 217. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

99 

ต้นวา่ บรัดเดล (Braddell) ท่ีแสดงความเห็นเพ่ิมเติมวา่ กลาห์จะต้องหมายถึงเคดาห์ท่ีตัง้อยูท่ี่ปาก

แม่นํา้เมอร์บอกอยา่งแนน่อน138

139 

ในขณะท่ีวิทลย์ีมีความเห็นท่ีตา่งออกไป นัน้คือ เห็นวา่ กลาห์อยูบ่ริเวณชายฝ่ังมะริด

(Mergui) ในตะนาวศรี (Tenasserim) ด้วยเหตผุลในเร่ืองตา่งๆ เป็นต้นวา่ เหมืองดีบกุขนาดใหญ่

ตามท่ีอาบู ดรูาฟ (Abu Dulaf) บรรยายไว้ หรือสภาพภมิูศาสตร์ ฯลฯ แตเ่จน อลัเลน (Jane Allen) 

ก็หกัล้างข้อเสนอของวทิลย์ีและเสนอแนวโน้มวา่กลาห์อยูใ่นเคดาห์นัน้เอง 139

140 

แม้จะมีความคิดเห็นแตกตา่งกนัในเร่ืองสถานท่ีของนามเมืองโบราณ แตก็่ไมอ่าจ

ปฏิเสธได้วา่ หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏ แสดงให้เห็นวา่ พืน้ท่ีดงักลา่วนีมี้ลกัษณะการเป็น

เมืองทา่ท่ีมีการติดตอ่กบัตา่งชาติมานานดงัหลกัฐานท่ีจะนําเสนอดงัตอ่ไปนี ้

หลักฐานทางโบราณคด ี

1. หลักฐานทางโบราณคดปีระเภทจารึก 

            1.1 จารึกสไุหงมาส (Kampong Sungai Mas Inscription) (ภาพท่ี 47) เป็นจารึก

หินขนาด 46 x  21 x 23  เซนติเมตร มีความหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ด้านหนึง่แกะสลกัเป็นรูป

สถปูอยูต่รงกลางแผน่หิน มีองค์ระฆงัเป็นรูปทรงคร่ึงวงกลม ด้านบนปรากฏบลัลงัก์และฉัตรซึง่หกั

หายไปแล้ว ฐานมี 2 ชัน้ บนฐานปรากฏเสา 3 ต้นคํา้ยนัองค์ระฆงัไว้อยู ่สว่นจารึกเป็นอกัษร ปัล

ลวะ ภาษาสนัสกฤต จารึกเป็นแนวตัง้อยูริ่มขอบสถปู 2 แถวด้วยกนั โดยแถวแรกเร่ิมจารึกใกล้กบั

ฐานสถปู สว่นแถวท่ี 2 เร่ิมจารึกบริเวณฉตัร ซึง่เป็นไปได้วา่ตวัอกัษรของทัง้แถวท่ี 1 และแถวท่ี 2 

จะหายไปประมาณ 2- 4 ตวั เน่ืองจากการหกัหายไปของแผน่หิน 

            ไวส์แมน คริสตี ้(Wisseman Christie) มีความเห็นวา่ ตวัเขียนของจารึกสไุหงมาส

นีมี้ความคล้ายคลงึกบัจารึกพทุธคปุต์และเหมือนกบัตวัเขียนท่ีใช้ในศิลาจารึกปรุณวรมนั 

(Purnavarman) จากชวาตะวนัตก จากการเปรียบเทียบดงักลา่วทําให้คริสตีกํ้าหนดอายจุารึกสุ

                                                 
139 Rolland Braddell, “Langkasuka and kedah,” Journal of the Malayan Branch of the 

Royal Asiatic Society Vol.23, (1950): 26. 
140 Jane Allen, Trade, Transportation, and Tributaries : Exchange, Agriculture, and 

Settlement Distribution in Early Historic-Period Kedah, Malaysia (Dissertation in Doctor of 

Philosophy, University of Hawaii at Manoa, 1988), 218 – 223. 
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ไหงมาสให้อยูใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 5 เช่นเดียวกบัจารึกพทุธคปุต์และจารึกปรุณวรมนั ตามท่ีได้มี

การกําหนดอายกุอ่นหน้านีแ้ล้ว140

141  

           1.2 จารึกเชรอค โทคนุ (The Cherok Tokun Inscription) (ภาพท่ี 48) ศิลาจารึกนี ้

ถกูค้นพบโดยเจมส์ โลว์ ในช่วงท่ีเขาเข้ามาสาํรวจแหลง่โบราณคดีในช่วงทศวรรษปี 1840 โดยมี

ลกัษณะเป็นหินแกรนิตขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ 3 เมตร และมีถ้อยคําจารึกแกะสลกัอยูบ่น

ผิวหิน อยา่งไรก็ดี จารึกนีไ้ม่ได้พบร่วมกนักบัโบราณวตัถหุรือโบราณสถานใดๆเลย คาสปาครีส์

กําหนดอายจุารึกนีว้า่นา่จะอยูใ่นชว่งหลงัของคริสต์ศตวรรษท่ี 5141

142 

 

 
 

ภาพที่ 47  จารึกสไุหงมาส 

 

                                                 
141 Jane Allen, “An Inscribed Tablet from Kedah, Malaysia : Comparison with Earlier 

Finds,” Asian Perspectives 27 (1) (1986-1987), 41. 
142 J.G.De Casparis, Indonesian Paleography : a History of Writing in Indonesia from 

the Beginnings to c.A.D.1500. (Leiden : E.J.Brill, 1975), 19-20. 
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ภาพที่ 48 จารึกเชรอค โทคนุ 

ที่มา : Nick Hassan Shuhaimi, Nik Abd. Rahman and Othman Mohd Yatim, Antiquities of Bujang Valley (Kuala Lumpur 

: United Selangor Press, 1990), 61, fig. 24.  

 

           1.3 จารึกจากบูกิต โชราส์ (Inscription from Bukit Choras) ศิลาจารึกนีถ้กูพบอยู่

ในบูกิต โชราส์ ซึง่ตัง้อยูใ่กล้กบับริเวณชายฝ่ังตอนใต้ของสไุหง สารา (Sungai Sala) จารึกถกู

แกะสลกัอยูบ่นหินรูปทรงสีเ่หลีย่มผืนผ้าขนาด 6.6 x 1.45 x 0.95 เซนติเมตร เป็นคาถา เย ธรฺมมา 

ภาษาสนัสกฤต จากรูปแบบตวัอกัษรทําให้ เจน อลัเลนกําหนดอายจุารึกนีว้า่ทําขึน้ใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ในขณะท่ีคาสปาครีส์กําหนดอายจุารึกนีว้า่นา่จะอยูใ่นคริสต์ศตวรรษท่ี 9 

           1.4 จารึกปัลลวะ-คฤนถ์ (Inscription in Pallava-Grantha) จารึกนีทํ้าด้วยดินเผา

รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า ซึง่แตล่ะด้านจารึกถ้อยคําภาษาสนัสกฤตไว้ 2 บรรทดัด้วยกนั และด้วยรูปแบบ

ของตวัอกัษรมีความคล้ายคลงึกบัตวัอกัษรแบบปัลลวะ แตมี่ความกว้างมากกวา่ ควอริช เวลส์จงึ

เรียกอกัษรแบบนีว้า่ ตวัอกัษรแบบปัลลวะ-คฤนถ์ คาสปาครีส์กําหนดอายจุารึกนีว้า่นา่จะอยูใ่น

คริสต์ศตวรรษท่ี 7 

            1.5 จารึกบูกิต แมเรียม (The Bukit Meriam Inscription) หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ 

ศิลาจารึกมหานาวิก พทุธคปุต์ (The Mahānāvika Buddhagupta inscription) (ภาพท่ี 49)  

จารึกดงักลา่วนีปั้จจุบนั สญูหายไปแล้ว เน่ืองจากการขนย้ายไปกลักตัต้าสมยัเจมส์ โลว์ อยา่งไรก็

ดียงัมีการสาํเนาจารึกนีเ้ก็บไว้ ทําให้เราทราบวา่เป็นศิลาจารึกท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่หินชีสต์ สงู 

66.6 เซนติเมตร มีความหนาประมาณ 9 นิว้ ตรงกลางสลกัเป็นรูปองค์สถปูบนฐานดอกบวัมีฉตัร 

7 ชัน้ ถ้อยคําท่ีจารึกอยูท่างด้านซ้ายและขวาขององค์สถปู มีลกัษณะเป็นแนวตัง้ เป็นคาถาเย 

ธรฺมมา และ อชฺญานาจฺ (จิยเตกรฺมฺมชนฺม) นะกรฺมฺมการ (น˚) ซึง่เจ.จี. เดอ คาสปาครีส์ (J.G. de 

Casparis) แปลไว้ได้วา่ 
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แถวท่ี 1 “ความไม่รู้ ทําให้กามพอกพนูมากขึน้, สาเหตขุองการเกิดก็คือกาม” 

แถวท่ี 2 “ความรู้แจ้ง ทําให้กามไม่สัง่สม, เม่ือกามหมดไป จึงไม่เกิดอีก” 

 

ชะเอม แก้วคล้าย แปลวา่ 

การกระทํากรรม อนัผู้กระทํายอ่มสัง่สมโดยไม่เจตนา 142

143 

  

สว่นถ้อยคําจารึกท่ีถกูแกะสลกัอยูท่างด้านหน้าขององค์สถปู เขียนวา่ 

1. มหานาวิกพทฺุธคปุตฺสยฺ  รกฺตมฺฤตฺติกาวาส  [ตวฺยสยฺ ?] 

2. สรฺวฺเวณ  ปรฺกาเรณ  สรฺวฺวสมิฺนฺ  สรฺวฺวถา  สรฺวฺว...สทฺิธยาตฺ[ร]า[ะ]  สนฺต ุ

(รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกูุล – อ่าน) 

แปลได้วา่ “มหานาวิกะนามพทุธคปุต์ ผู้ มีภมิูลาํเนาอยูที่่ภูมิรักตมฤติกะ ขอให้การ

เดินทางประสพความสาํเร็จ" 

จารึกนีไ้ด้รับการนําไปเปรียบเทียบกบัจารึกปรุณวรมนัในชวาตะวนัตก และถกู

กําหนดอายอุยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 5 สว่นสถานท่ีท่ีเรียกวา่ “รักตมฤติกะ (แผน่ดินแดง) นัน้

ได้รับการสนันิษฐานวา่คือรัฐชือ่ถู ่(Chi-tu) ซึง่แปลวา่ดินแดงในเอกสารจีน 

 
ภาพที่ 49 ศิลาจารึกมหานาวิก พทุธคปุต ์

           1.6 แผน่จารึกทองคําและเงิน (Inscription on Gold and Silver Disc) แผน่จารึก

นีพ้บอยูภ่ายใต้ศาสนถานชัน้ใน ต่ําจากชัน้ดินสมมติราว 60 เซนติเมตร ควอริช เวลส์เป็นผู้ ค้นพบ

จํานวน 7 ชิน้ด้วยกนั เป็นโลหะทอง 1 ชิน้และท่ีเหลอืเป็นเงินทัง้หมด แตล่ะชิน้มีความกว้างราว 3.8 

                                                 
143ก่องแก้ว วีระประจกัษ์ , “จารึกรุ่นแรกของมาเลเซีย”, ศิลปากร ปีที่ 33 เล่มที่ 4 (กนัยายน – ตลุาคม 2532), 35.  
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เซนติเมตร ด้านหนึง่มีลกัษณะเรียบ อีกด้านหนึง่จะมีจารึกปรากฏอยู ่จกัรวาตินยงัให้ความเห็น

เพ่ิมเติมวา่แผน่จารึกนีน้า่จะมีอายอุยูใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 8-9 แต ่เอฟ.ดี.เค บอสช์ 

(F.D.K.Bosch) เสนอความเห็นท่ีตา่งกนัออกไป เขากําหนดอายแุผน่จารึกนีว้า่นา่จะสร้างในช่วง

คร่ึงท่ี 2 ของคริสต์ศตวรรษท่ี 9 และบอกวา่คําสดุท้ายนา่จะมีสว่นท่ีหายไปและนา่จะอ่านได้วา่ วชัร

ภณัเธศวร (Vajrabandheśvara) แปลวา่ ผู้ เป็นใหญ่ในพนัธนาการแหง่เพชร (The Lord of the 

Diamond Bondage) บอสช์ยงัเช่ือวา่จารึกในแผน่โลหะจะต้องสมัพนัธ์กนักบัพระนามของพระ

โพธิสตัว์ในศาสนาพทุธนิกายมหายาน 

2. หลักฐานทางโบราณคดทีี่เก่ียวเน่ืองกับพทุธศาสนา 

 2.1 ประติมากรรมสาํริดรูปพระพทุธเจ้าประทบัยนื (ภาพท่ี 50) ประติมากรรมนี ้

พบท่ีแหลง่ขดุค้นท่ี 16A แหลง่โบราณคดีบูจงั ในสมยัท่ีควอริช เวลส์ได้เข้ามาขดุค้น ปัจจุบนั

ประติมากรรมนีอ้ยูท่ี่พิพิธภณัฑ์รัฟเฟิล (Raffle Museum) ในสงิคโปร์ นกัวิชาการจึงกําหนดอายุ

ประติมากรรมชิน้นีใ้ห้อยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 6-7 ซึง่อยูใ่นช่วงหลงัคปุตะ 

 

 
 

ภาพที่ 50 ประติมากรรมสําริดรูปพระพทุธเจ้าประทบัยืน 

 

 2.2 เศียรพระพทุธรูป พบท่ีสไุหงมาส (ภาพท่ี 51) นา่เสยีดายท่ีพระพกัตร์ถกู

กะเทาะหายไป แตเ่ทา่ท่ีเหลอืก็แสดงให้เห็นวา่ พระพกัตร์เป็นรูปไข ่เม็ดพระศกขมวดเป็นรูปก้น

หอย อุษณีษะตรงกลางพระเศียรนนูขึน้มาเลก็น้อย นกัวิชาการนําเศียรพระพทุธรูปนีไ้ป
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เปรียบเทียบกบัรูปแบบพระพทุธรูปจากลงักาและกําหนดอายโุบราณวตัถชิุน้นีใ้ห้อยูใ่นช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 7-8 หรือปลายสมยัอนรุาธปรุะ 

 

 
 

ภาพที่ 51 เศียรพระพทุธรูป พบที่สไุหงมาส 

 

 2.3 พระพทุธรูปจากแหลง่ขดุค้นท่ี 21/22 แหลง่โบราณคดีบูจงั พบอยูด้่วยกนั 5 

องค์ด้วยกนั ชิน้แรกทําจากดินเผาเป็นรูปพระพทุธรูปประทบันัง่บนดอกบวั 2 ชัน้แตค่อ่นข้างจะลบ

เลอืนหมดแล้ว ประทบันัง่อยูใ่นทา่ภมิูสปรศมทุราหรือปางมารวชิยั โบราณวตัถชิุน้นีอ้าจกําหนด

อายไุด้ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 10-11143

144 

 พระพทุธรูปชิน้ท่ี 2 จากแหลง่ขดุค้นท่ี 21/22 เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ (ภาพท่ี 

52) ถกูพบในระหวา่งการขดุค้น ใกล้กบัพระพทุธรูปชิน้แรก ทําด้วยดินเผาเช่นเดียวกนั พระพกัตร์

คอ่นข้างเป็นทรงกลม อุษณีษะคอ่นข้างต่ํา ประทบันัง่อยูท่า่ภมิูสปรศมทุรา ลกัษณะของ

พระพทุธรูปชิน้ท่ี 2 นีมี้ความคล้ายคลงึกบัพระพทุธรูปชิน้แรก จงึมีการกําหนดไว้อยูใ่นชว่งเวลา

เดียวกนั 

                                                 
144 Ibid., 44 
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ภาพที่ 52 พระพทุธรูปชิน้ที่ 2 จากแหล่งขุดค้น 21/22 บูจงั   

 

ประติมากรรมชิน้ท่ี 3 เป็นรูปพระโพธิสตัว์อวโลกิเตเศวรประทบันัง่ ทําจากดินเผา มี

ความสงูประมาณ 4 เซนติเมตร พระองค์ประทบันัง่อยูบ่นปัทมาสในทา่ลลติาสนะ พระหตัถ์ทัง้ 2 

ข้าง ทําทา่ธรรมจกัรมทุรา แม้ประติมากรรมนีจ้ะมีขนาดเลก็ แตแ่สดงถงึอิทธิพลของศิลปะแบบปา

ละอยา่งชดัเจน นกัวชิาการจงึกําหนดอายปุระติมากรรมชิน้นีว้า่อยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 9 (ภาพ

ท่ี 53) 

 
 

ภาพที่ 53 พระโพธิสตัวอ์วโลกิเตเศวรประทบันั่ง 

ที่มา : Nick Hassan Shuhaimi, Nik Abd. Rahman and Othman Mohd Yatim, Antiquities of Bujang Valley (Kuala Lumpur 

: United Selangor Press, 1990), 47, fig.13.  
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โบราณวตัถชิุน้ตอ่มา เป็นพระพทุธรูปประทบัยืน (ภาพท่ี 54) สลกัเป็นภาพนูนต่ําอยู่

บนอิฐดิบ ลกัษณะทางกายภาพของประติมากรรมนนูต่ํานีมี้ลกัษณะผอม ดนูุม่นวล แตก็่ยากท่ีจะ

วิเคราะห์ได้วา่มนัมีอายอุยูใ่นช่วงเวลาใด ซึง่นกัวิชาการกําหนดอายใุนเบือ้งต้นวา่นา่จะอยูใ่น

ช่วงเวลาเดียวกนักบัโบราณวตัถทุัง้ 3 ชิน้ท่ีอธิบายไปกอ่นหน้านีแ้ล้ว สว่นประติมากรรมชิน้ท่ี 5 ทํา

มาจากสาํริด (ภาพท่ี 55) เป็นรูปบคุคลในทา่ยนื มี 4 แขน มีความสงูราว 8 เซนติเมตร สวมโธตี

ยาว สวมสายยชัโญปวีต ทรงเคร่ืองประดบัทัง้สร้อยพระศอ พระกณุฑล ทองพระกร และคาดรัด

พระองค์ พระกรขวาหลงัท่ีชูขึน้ถือสิง่ของท่ีอาจเป็นสงัข์ ในขณะท่ีพระกรท่ีเหลอืไม่สามารถบง่บอก

ได้วา่เป็นสิง่ของอะไร มีผู้สนันิษฐานวา่ประติมากรรมนีคื้อ เทพีภฤกฎีุ (Bhrkutī) ซึง่มกัจะ

ปรากฏกายเคียงข้างพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรพร้อมเทพีตารา ในขณะท่ีบางทา่นเสนอวา่เป็นพระ

วิษณุ144

145 แตห่ากพิจารณาโบราณวตัถชิุน้อ่ืนๆท่ีพบร่วมในแหลง่ขดุค้นเดียวกนั มีความเป็นไปได้วา่

โบราณวตัถชิุน้นีน้า่จะเป็นโบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองในพระพทุธศาสนามากกวา่ 

 

 
 

ภาพที่ 54 พระพทุธรูปประทบัยืนจากแหล่งขุดค้นที่ 21/22 บจูงั 

 

 

                                                 
145 Michael Jacq- HergoualcH, The Malay Peninsula Crossroads of the Maritime Silk Road (100 

BC- 1300 AD.) (Netherlands : Victoria Hobson, 2001), 386. 
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ภาพที่ 55 เทพภีฤกฎีุ  

 

  2.4 ประติมากรรมนางหารีติ (ภาพท่ี 56) โบราณวตัถชิุน้นีถ้กูพบอยูใ่นสไุหงมาส 

ระหวา่งการขดุคลองเพ่ือทําชลประทาน ทําด้วยดินเผา มีความสงูราว 22.5 เซนติเมตร เป็นรูป

ผู้หญิงอยูใ่นทา่ยืนและอุ้มเด็กเข้าเอวอยูใ่นแขนข้างซ้าย ประติมากรรมชิน้นีไ้ด้รับการสนันิษฐานวา่

คือ นางหารีติ เทพผู้คุ้มครองเด็กในพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นท่ีรู้จกัและบูชาทัง้ในอินเดีย เนปาล ธิ

เบตและชวา อยา่งไรก็ดีเราไม่อาจศกึษาประติมากรรมชิน้นีใ้นเชิงลกึได้ สว่นหนึง่เพราะเป็นผลงาน

ท่ีคอ่นข้างหยาบ จึงไม่สามารถนําไปเปรียบเทียบกบัประติมากรรมนางหารีติจากท่ีอ่ืนได้  

 
 
ภาพที่ 56 ประตมิากรรมนางหารีติ  
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3. หลักฐานทางโบราณคดทีี่เก่ียวเน่ืองกับศาสนาพราหมณ์  

  3.1 ประติมากรรมพระนางทรุคาปางมหิงสาสรุมทัธิณี โบราณวตัถชิุน้นีใ้ช้

หินแกรนิตแกะสลกัเป็นรูปพระนางทรุคาในปางปราบอสรูแปลงเป็นควาย มีความสงู 67 

เซนติเมตร กรซ้ายหน้าถือไม้พลอง กรหลงัชูขึน้และถือสิง่ของท่ีคล้ายกบัมีดรูปพระจนัทร์เสีย้ว พระ

นางเหยียบอยูบ่นหวัของปีศาจพญาควาย สนันิษฐานได้วา่เป็นโบราณวตัถท่ีุมีอายอุยูใ่นช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 11-13 

  3.2 ประติมากรรมพระคเณศ พระคเณศเป็นเทพท่ีได้รับการนบัถือมากในศาสนา

พราหมณ์ จนมีนิกายเป็นของตนเอง คือ นิกายคณปัตนะ ประติมากรรมรูปพระคเณศพบอยูท่ัว่ไป

ในประเทศอินเดีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีแหลง่โบราณคดีบูจงัก็พบประติมากรรมพระ

คเณศด้วยเช่นเดียวกนั โดยพบอยูท่ี่แหลง่ขดุค้นท่ี 19 และแหลง่ขดุค้นท่ี 4 พระคเณศท่ีแหลง่ขดุค้น

ท่ี 19 นัน้ (ภาพท่ี 57) ทําด้วยศิลา มีความสงูราว 0.5 เมตร เสยีหายคอ่นข้างมาก โดยพระเศียร 

พระพาหา พระเพลาลงไปถึงพระบาทหกัหายไป  เหลอืเพียงลาํตวั งวง และพระหตัถ์เพียงบางสว่น 

แตก็่สามารถท่ีจะมองเห็นได้วา่มีการแกะสลกัเคร่ืองประดบัประเภททองพระกรตรงต้นพระพาหา 

และข้อพระกร สว่นพระคเณศท่ีพบจากแหลง่ท่ี 4 มีความเสยีหายมากกวา่องค์แรกแตส่ามารถ

จําแนกได้วา่เป็นพระคเณศจากลกัษณะทางประติมาณวิทยาบางประการ (ภาพท่ี 58)การกําหนด

อายปุระติมากรรมทัง้ 2 ชิน้นีเ้ป็นการกําหนดอายทุางอ้อม โดยการพิจารณาโบราณวตัถท่ีุพบ

ร่วมกนัในหลมุขดุค้น นัน้คือ ภาชนะดินเผา ซึง่ปรากฏวา่พบภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก จีน

สมยัปลายราชวงศ์ถงัและราชวงศ์ซุง่ตอนต้น แหลง่ขดุค้นท่ี 19 จงึนา่จะมีอายอุยูใ่นช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 11 145

146 สว่นแหลง่ขดุค้นท่ี 4 อยูใ่นสมยัหลงักวา่เพราะพบเคร่ืองถ้วยจีนในสมยั

ราชวงศ์ซุง่และหยวนจึงนา่จะมีอายอุยูใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 11-13146

147 

นอกจากนีย้งัมีประติมากรรมพระคเณศอีกองค์หนึง่ภายในพิพิธภณัฑ์โบราณคดีหบุ

เขาบูจงั (ภาพท่ี 59) ทําจากศิลา พระองค์นัง่อยูบ่นฐานรูปสีเ่หลีย่มจตัรัุสมมุโค้งมนในทา่

มหาราชลลีาสนะ มี 2 กร กรข้างหนึง่ถือถ้วยขนมซึง่มีงวงจุ่มลงไปในถ้วยขนม กรอีกข้างหนึง่ถือ

สิง่ของท่ีไม่อาจระบุได้ หน้าฐานท่ีประทบันัง่มีประติมากรรมนนูต่ํารูปหน ูซึง่เป็นพาหนะของ

พระองค์ปรากฏอยูต่รงกลาง โบราณวตัถชิุน้นีไ้ม่ปรากฏท่ีมา ทราบแตว่า่พบอยูใ่นระหวา่งการขดุ

                                                 
146 H.G.Quaritch Wales, “Archaeological Researches on Indian Colonization in 

Malaysia”, 39-40. 
147 Ibid., 14. 
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ค้นปี ค.ศ. 1938-1939 ถือได้วา่ประติมากรรมองค์นีเ้ป็นประติมากรรมรูปพระคเณศท่ีสมบูรณ์ท่ีสดุ

ท่ีพบในแหลง่โบราณคดีบจูงั 

 
 

ภาพที่ 57 ประตมิากรรมพระคเณศจากแหล่งขุดค้นที่ 19 

 

 
 

ภาพที่ 58 ประตมิากรรมพระคเณศจากแหล่งขุดค้นที่ 4 
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ภาพที่ 59 พระคเณศจากพิพธิภณัฑ์โบราณคดีหบุเขาบูจงั   

 

  3.3 วตัถมุงคลจากจนัฑิบกิูต บาต ูปาหตั147

148 (Chandi Bukit Batu Pahat) ถกูพบ

จากการขดุค้นของเวลส์และแลมป์ วตัถมุงคลเหลา่นีถ้กูบรรจุอยูภ่ายในหม้อทองแดงซึง่ถกูปิดอยู่

ในกลอ่งศิลา (ภาพท่ี 60) ซึง่กลอ่งศิลานีถ้กูฝังอยูบ่ริเวณด้านในของกําแพงศาสนสถานจนัฑิบูกิต 

บาต ูปาหตั ตามทิศ 8 ทิศ และทิศตรงกลางอีก 1 ทิศ มีขนาด 18 x 18 x 18 เซนติเมตร กลอ่งศิลา

ทํามาจากหินท่ีเป็นวตัถดิุบเดียวกบัหินท่ีสร้างศาสนสถาน สว่นหม้อทองแดงท่ีอยูภ่ายในกลอ่งศิลา

มีขนาดความสงู 2 นิว้ และกว้างประมาณ 3 นิว้ ก้นภาชนะเป็นรูปทรงกลม สว่นปากวดัขนาดได้อยู่

ในระหวา่ง 1
2
1

และ 1
4
1  นิว้ สิง่ท่ีบรรจุอยูภ่ายในเป็นอญัมณีท่ีมีคา่ เป็นต้นว่า ไขม่กุ ทบัทิม ไพลนิ

และหินปะการัง นอกจากนีย้งัมีวตัถมุงคลซึง่ตัง้เรียงกนัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

  3.3.1 แผน่เงินรูปววั ถกูพบอยูใ่นหม้อทองแดงทกุใบ แผน่เงินดงักลา่วถกูตดั

เป็นรูปววัมีขนาดวดัตามยาวได้ 1
2
1  และสงู 1

4
1 นิว้ เม่ือมีการวิเคราะห์โลหะแล้วปรากฏวา่มี

อตัราสว่นของตะกัว่สงู แลมป์ซึง่เป็นผู้ขดุค้นสนันิษฐานวา่แผน่เงินรูปววันีมี้ความเป็นไปได้ท่ีจะเป็น

รูปโคนนทิ พาหนะของพระศิวะในศาสนาพราหมณ์ (ภาพท่ี 61) 

                                                 
148 Alastair Lamb, Chandi Bukit Batu Pahat : A Report on the Excavation of an Ancient 

Temple in Kedah (Singapore : Eastern Universities Press LTD, 1960), 74 – 90. 
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ภาพที่ 60 หม้อทองแดงซึง่ถกูปิดอยู่ในกล่องศิลาและลายเส้นแสดงรายละเอียด 

ที่มา : Alastair Lamb, Chandi Bukit Batu Pahat : A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah 

(Singapore : Eastern Universities Press LTD, 1960), n.pag., fig.87. 

  

 
 

ภาพที่ 61 แผ่นเงินรูปววั 

ที่มา : Alastair Lamb, Chandi Bukit Batu Pahat : A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah 

(Singapore : Eastern Universities Press LTD, 1960), n.pag., fig.124. 

 

 3.3.2 แผน่เงินรูปทรงสีเ่หลีย่ม มีขนาด 1 x 1 นิว้ แผน่เงินนีอ้ยูถ่ดัจากแผน่เงิน

รูปววั ยกเว้นมมุทางด้านตะวนัตกท่ีแผน่เงินนีอ้ยูด้่านบน ภายในแผน่เงินรูปสีเ่หลีย่มมีการขดูขีด

เป็นสญัลกัษณ์รูปคล้ายดาวจํานวน 5 ตําแหนง่ คือ อยูต่รงกลาง 1 ท่ี และอยูต่ามมมุของแผน่เงิน

อีก 4 ท่ี เป็นไปได้วา่สญัลกัษณ์ดงักลา่วจะเก่ียวข้องกบัจกัรวาลวิทยา โดยแผน่เงินดงักลา่วทุกแผน่

ยกเว้นทางทิศตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใต้จะอยูบ่นแผน่ทองแดงรูปเตา่ ซึง่ลกัษณะการจดัลาํดบั



 

 

112 

นีอ้าจเป็นการแสดงถึงเร่ืองราวการกวนเกษียณสมทุรของพระวิษณุท่ีอวตารลงมาเป็นเตา่ในปางกรุ

มาวตาร (ภาพท่ี 62) 

 
 

ภาพที่ 62 แผ่นเงินรูปทรงส่ีเหล่ียม มีการขูดขีดเป็นสญัลกัษณ์รูปคล้ายดาวจํานวน 5 ตาํแหน่ง 

ที่มา : Alastair Lamb, Chandi Bukit Batu Pahat : A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah 

(Singapore : Eastern Universities Press LTD, 1960), n.pag., fig.131. 

  3.3.3 แผน่ทองแดงรูปเตา่ ทําจากแผน่ทองแดงบางๆตดัเป็นรูปเตา่ ซึง่ทกุ

ชิน้ยกเว้นทางทิศตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใต้ เตา่จะอยูใ่ต้แผน่เงินรูปสีเ่หลีย่มและอยูเ่หนือแผ่น

ทองแดงรูปดอกบวั แตท่างทิศตะวนัตกนัน้เตา่จะอยูร่ะหวา่งแผน่เงินรูปววัและแผน่ทองแดงรูป

ดอกบวั ในขณะท่ีทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้เตา่จะอยูร่ะหวา่งแผน่ทองแดงรูปดอกบวัและแผน่

ทองคํารูปลงึค์ (ภาพท่ี 63) 

                                
 

ภาพที่ 63  แผ่นทองแดงรูปเต่า 

ที่มา : Alastair Lamb, Chandi Bukit Batu Pahat : A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah, 

(Singapore : Eastern Universities Press LTD, 1960), n.pag., fig.139. 
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 3.3.4 แผน่ทองแดงรูปดอกบวั โบราณวตัถทุกุชิน้อยูใ่นสภาพเลวร้าย แตก็่

พอท่ีจะวดัขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางได้ราว 1 –1
4
1  นิว้ สนันิษฐานวา่ดอกบวันีเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดง

ถึงพระวิษณ ุ(ภาพท่ี 64) 

 
 
ภาพที่ 64 แผ่นทองแดงรูปดอกบวั 

ที่มา : Alastair Lamb, Chandi Bukit Batu Pahat : A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah 

(Singapore : Eastern Universities Press LTD, 1960), n.pag., fig.142. 

 

 3.3.5  แผน่ทองคํารูปลงึค์ ทํามาจากแผน่ทองคําหนาตดัเป็นรูปลงึค์ โดยมี

การตกแตง่สว่นฐานซึง่เป็นสว่นท่ีเรียกวา่พรหมภาค และมีเส้นพรหมสตูรด่ิงลงมาเป็นแนวยาว

บริเวณสว่นกลางของแผน่ทองคํา แผน่ทองคํานีว้ดัขนาดความสงูได้ 1
4
3  - 1

8
7 นิว้ สว่นฐานกว้าง 

1
4
1  - 1

2
1  (ภาพท่ี 65) 

         
 

ภาพที่ 65 แผ่นทองคํารูปลงึค ์

ที่มา : Alastair Lamb, Chandi Bukit Batu Pahat : A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah 

(Singapore : Eastern Universities Press LTD, 1960), n.pag., fig.146. 
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  3.3.6 แผน่ทองรูปคร่ึงวงกลม โบราณวตัถชิุน้นีทํ้ามาจากแผน่ทองคํา

เช่นเดียวกบัแผน่ทองคํารูปลงึค์ มีฐานกว้าง 1
2
1 และ 1

4
1 นิว้ ในขณะท่ีมีความสงูราว 1 นิว้ แผน่

ทองในแตล่ะชิน้จะมีสญัลกัษณ์ปรากฏอยู ่ซึง่ไมส่ามารถแปลความได้อยา่งแนช่ดั แลมป์ซึง่เป็นผู้

ขดุค้นสนันิษฐานวา่อาจจะเป็นรูปงาของพระคเณศ แตเ่ขาก็ยงัไมแ่นใ่จนกั แผน่ทองคํานีมี้การจดั

วางอยูใ่ต้แผน่ทองคํารูปลงึค์ ยกเว้นทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทิศเหนือ (ภาพท่ี 66) 

 
 

ภาพที่ 66 แผ่นทองรูปคร่ึงวงกลม 

ที่มา : Alastair Lamb, Chandi Bukit Batu Pahat : A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah 

(Singapore : Eastern Universities Press LTD, 1960), n.pag., fig.152. 

 

 3.3.7 แผน่ทองคํารูปสตรีในทา่นัง่ แผน่ทองคํานีค้อ่นข้างออ่น แตล่ะชิน้มีฐาน

กว้างราว 1
4
3 และสงู 2

2
1 นิว้ แผน่ทองคํานีส้ว่นใหญ่อยูใ่นสภาพท่ีเลวร้าย ยกเว้นทางด้านทิศ

ตะวนัตกเฉียงเหนือท่ียงัคงมีรายละเอียดให้เห็น ซึง่ลกัษณะทางประติมานวิทยาปรากฏวา่ เป็นรูป

ผู้หญิงนัง่อยูใ่นทา่ขดัสมาธิราบขวาทบัซ้ายอยูบ่นดอกบวั มือซ้ายถือก้านดอกบวับาน มือขวาถือ

อาวธุรูปสามงา่ม ทอ่นบนเปลอืยเปลา่ สวมแตเ่พียงสร้อยคอและเคร่ืองประดบัศีรษะ แลมป์เสนอ

วา่แผน่ทองคํารูปสตรีนีเ้ป็นพระแมท่ัง้แปดตามแนวคิดของลทัธิตนัตระ (ภาพท่ี 67) 

4.หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดนิเผา ในการขดุค้นพืน้ท่ีแหลง่

โบราณคดีในไทรบรีุตอนใต้ไมว่า่จะเป็นแถบเปงกาลนั บจูงั (Pengkalan Bujang)149

                                                 
149 Alastair Lamb, “Research at Pengkalan Bujang ; A Preliminary Report” in 

Miscellaneous Papers on Early Hindu and Buddhist Settlement in Northern Malaya and Southern 

Thailand (Kuala Lumpur : Federation of Malaya, 1961), 21- 37. 

 สไุหงมาส สุ

ไหงเมอร์บอก และสไุหงมดุาตา่งก็ให้หลกัฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาเป็นจํานวน

มาก ทัง้นีส้ามารถแยกออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ  
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ภาพที่ 67 แผ่นทองคํารูปสตรีในท่านั่งและรายละเอียด 

ที่มา : Alastair Lamb, Chandi Bukit Batu Pahat : A Report on the Excavation of an Ancient Temple in Kedah 

(Singapore : Eastern Universities Press LTD, 1960), n.pag., figs.156,164. 

 

 4.1 กลุ่มภาชนะดินเผาที่ทาํขึน้ในท้องถ่ิน ภาชนะกลุม่นีส้ว่นใหญ่เป็นภาชนะ

ดินเผาเนือ้ดิน (Earthenware) ซึง่มีทัง้ท่ีมีการตกแตง่เนือ้ภาชนะและไม่ตกแตง่ เนือ้ภาชนะมีตัง้แต่

เนือ้หยาบไปจนถึงเนือ้ละเอียด สขีองเนือ้ภาชนะมีตัง้แตส่เีหลอืงอ่อน สส้ีมไปจนถึงสนํีา้ตาล 

ภาชนะกลุม่เนือ้หยาบจะมีความหนามากกวา่กลุม่ภาชนะเนือ้ละเอียด สว่นรูปทรงของภาชนะท่ีไม่

มีการตกแตง่ผิวนัน้จะเป็นทรงหม้อก้นกลมและไหขนาดเลก็ โดยพิจารณาจากชิน้สว่นภาชนะท่ีพบ

คือ ฝาปิด ชิน้สว่นพวยปาก สว่นคอและฐาน 

 สาํหรับกลุม่ท่ีมีการตกแตง่ลวดลายจะใช้วิธีการตีประทบัเป็นลายเชือกทาบ (ภาพ

ท่ี 68) ลายเคร่ืองจกัรสานหรือลายเสือ่ทาบและลายเปลอืกหอย ลายเชือกทาบนัน้เป็นลายท่ีมีการ

ทํามาตัง้แตส่มยัก่อนประวติัศาสตร์เห็นได้จากภาชนะท่ีพบจากแหลง่โบราณคดีสมยัก่อน

ประวติัศาสตร์เป็นต้นวา่ ถํา้กวัชา (Gua Cha) รัฐกลนัตนั ถํา้กวั เคชิล (Gua Kechil) รัฐปาหงั และ

ท่ีบูกิต เทงก ูเลมบู (Bukit Tengku Lembu) กวา่ 90 เปอร์เซ็นต์ท่ีพบเป็นการตกแตง่ด้วยลายเชือก

ทาบทัง้สิน้ แม้แตแ่หลง่โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ดงัเช่น บูจงั และ     สไุหงเมอร์บอกก็พบ

ภาชนะลายเชือกทาบมากกวา่ลายจกัรสานและลายเปลอืกหอย สว่นการตกแตง่ด้วยวิธีอ่ืนเป็นต้น

วา่การขดูขีด การขดุและการเซาะร่องก็พบบ้างแตมี่ปริมาณน้อยกวา่การตกแตง่ในแบบแรก 

ลวดลายท่ีพบมีทัง้ลายคลืน่ ลายเรขาคณิต  ลายกากบาท และรูปวงกลม  
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 แม้จะมีผู้ให้ความเห็นวา่ กลุม่ภาชนะประเภทนีไ้ม่สามารถใช้ในการกําหนดอายุ

หรือกําหนดตําแหนง่ในการผลติได้149

150 แตมี่ความเป็นไปได้วา่นา่จะทําขึน้ในท้องถ่ิน เน่ืองจากมี

ความสะดวกในการขนย้ายและมีการใช้กนัอยา่งกว้างขวางในพืน้ท่ี และนอกจากจะผลติขึน้เพ่ือใช้

เองแล้ว ยงันา่จะผลติขึน้เพ่ือใช้ในการแลกเปลีย่นสนิค้านอกพืน้ท่ีด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 68 ภาชนะเนือ้ดินลายเชือกทาบ 

 

 4.2 กลุ่มภาชนะดินเผาประเภทนําเข้า ภาชนะกลุม่นีมี้เป็นจํานวนมากและมี

ความหลากหลาย พบอยูท่ัง้บริเวณผิวดินและจากการขดุค้นทางโบราณคดี ซึง่จากภาชนะดินเผา

กลุม่นีเ้องท่ีเป็นเคร่ืองกําหนดวา่พืน้ท่ีนีเ้คยติดตอ่สมัพนัธ์ทางการค้ากบัประเทศตา่งๆหลากหลาย

ประเทศ โดยสามารถแบง่ภาชนะดินเผาจากประเทศท่ีมาได้ดงันี ้

   4.2.1 เคร่ืองถ้วยจนี พบเป็นจํานวนมาก ซึง่สามารถแบง่เคร่ืองถ้วยในแต่

ละช่วงเวลาได้ดงันี ้

   4.2.1.1 เคร่ืองถ้วยจนีสมยัราชวงศ์ถัง - สมยัห้าราชวงศ์ 

(คริสต์ศตวรรษท่ี 7- กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 10) สว่นใหญ่จะถกูพบในพืน้ท่ีสไุหง มาส ประกอบไป

ด้วย 

                                                 
150Jane Allen, Trade, Transportation, and Tributaries : Exchange, Agriculture, and 

Settlement Distribution in Early Historic-Period Kedah, Malaysia, Trade, Transportation, and 

Tributaries : Exchange, Agriculture, and Settlement Distribution in Early Historic-Period Kedah, 

Malaysia, 432. 
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       4.2.1.1.1 เคร่ืองเคลอืบสขีาวแบบซามารา (Samarra ware) 

การเรียกเคร่ืองถ้วยประเภทนีว้า่เป็นแบบซามาราเน่ืองจากพบครัง้แรกท่ีเมืองซามาราในประเทศ

อิรัค รูปทรงสว่นใหญ่ท่ีพบจะเป็นทรงชาม ก้นตืน้มีขอบหนาเป็นรูปวงแหวน เนือ้ดินสขีาวละเอียด 

นํา้เคลอืบสขีาวบริสทุธ์ิ โปร่งแสงและเป็นมนั เคร่ืองถ้วยกลุม่นีผ้ลติจากเตาสงิ (Xing) ในมณฑล

เหอเป่ย มีอายอุยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9 นอกจากท่ีสไุหง มาสนีแ้ล้ว ยงัพบอยูใ่นแหลง่

โบราณคดีแหลมโพธิจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และแหลง่โบราณคดีเกาะคอเขา จงัหวดัพงังาด้วย

เช่นเดียวกนั150

151 

    4.2.1.1.2 เคร่ืองถ้วยแบบเยว ่(Yue ware) เป็นเคร่ืองถ้วย

เนือ้แกร่ง เนือ้ดินสเีทา พบอยูใ่นชัน้ดินเดียวกบัเคร่ืองถ้วยแบบซามาร์รา และพบทัง้ในแถบเป็ง

กาลนับูจงั และสไุหง มาส มีอายอุยูใ่นราวปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 9 

   4.2.1.2 เคร่ืองถ้วยจนีสมยัราชวงศ์ซ่ง (คริสต์ศตวรรษท่ี 10 -13) 

(ภาพท่ี 69) 

    4.2.1.2.1 เคร่ืองเคลอืบหลงเฉวียน (Longquan) โดยทัว่ไป

เคร่ืองเคลอืบประเภทนีท่ี้พบจะเคลอืบสเีขียวอมฟ้าไปจนถึงสเีขียวเข้ม มกัจะตกแตง่ลวดลายโดย

ใช้วิธีขดูสลกัลายกลบีบวับริเวณตวัภาชนะด้านนอก เคร่ืองเคลอืบกลุม่นีผ้ลิตจากเตาหลงเฉวยีน 

มณฑลเจ้อเจียงในสมยัราชวงศ์ซง่ใต้ จดัเป็นกลุม่เคร่ืองถ้วยท่ีเป็นสนิค้าออกท่ีสาํคญัของจีน 

เพราะเป็นเคร่ืองถ้วยเคลอืบสเีขียวท่ีดีท่ีสดุท่ีได้รับความนิยมจากลกูค้าในแถบเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ซง่ใต้จนถึงต้นสมยัราชวงศ์หมิง เคร่ืองถ้วยกลุม่นีมี้อายรุาว

คริสต์ศตวรรษท่ี 13151

152 นอกจากนีย้งัพบเศษเคร่ืองถ้วยลวดลายพนัธ์ุพฤกษาจากการกดพิมพ์นนู 

ซึง่เป็นรูปแบบของเคร่ืองถ้วยในสมยัราชวงศ์ซง่เหนือในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 10-12 ด้วย 

    4.2.1.2.2 เคร่ืองเคลอืบสนํีา้ตาล เป็นรูปแบบท่ีทัว่ไปท่ีพบใน

แหลง่โบราณคดีบจูงั เนือ้ดินของเคร่ืองถ้วยประเภทนีมี้ความหยาบกวา่เซลาดอน สว่นใหญ่พบเป็น

เศษชิน้สว่นเคร่ืองถ้วย จึงไม่อาจทราบท่ีมาได้อยา่งชดัเจน 

   4.2.1.3 เคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์หยวน (คริสต์ศตวรรษท่ี 13-14) 

ประกอบไปด้วยกลุม่เคร่ืองถ้วยตา่งๆดงันี ้

                                                 
151 ปริวรรต ธรรมาปรีชากร,เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “ความรู้ใหม่

เก่ียวกับการกาํหนดอายุและแหล่งผลิตของเคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย,16. 
152 เร่ืองเดียวกนั, 27-28.  
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    4.2.1.3.1 เคร่ืองถ้วยประเภทเคลอืบสขีาวอมฟ้าใส มีเนือ้ดิน

ละเอียด นํา้เคลอืบสขีาวอมฟ้าและใส เคลอืบตลอดทัง้ใบแม้แตบ่ริเวณฐานภาชนะ มีรอยแตกราน

ปรากฏให้เห็น เคร่ืองถ้วยกลุม่นีน้า่จะผลติจากเตาเตอ๋ฮัว่ มณฑลฝเูจีย้น และมีอายรุาวปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 13 – ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 14 

    4.2.1.3.2 เคร่ืองถ้วยชิงไป๋ พบอยูใ่นปริมาณน้อย ซึง่เคร่ือง

ถ้วยกลุม่นีเ้ร่ิมผลติมาตัง้แตส่มยัราชวงศ์ซง่ใต้และตอ่เน่ืองมาจนถึงราชวงศ์หยวน ตวัอยา่งนีพ้บใน

ปริมาณเลก็น้อยท่ีสไุหง มาส  

 

 
 

ภาพที่ 69 เคร่ืองถ้วยจนี 

 

 4.2.2 เคร่ืองถ้วยจากเอเชียตะวนัตก เคร่ืองถ้วยประเภทนีพ้บอยูใ่นเป็งกา

ลนั บูจงั และพืน้ท่ีแถบสไุหง มาส โดยสามารถแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกนัคือ 

 4.2.2.1 ภาชนะแบบเคลอืบฟ้า-เขียว (ภาพท่ี 70) เคร่ืองถ้วยชนิดนีมี้

เนือ้ดินละเอียด สคีรีม มีความเป่ือยยุย่งา่ย ในขณะท่ีสท่ีีเคลอืบเป็นสฟ้ีา-เขียว หรือสเีขียวแก่ จาก

การขดุค้นและสาํรวจไม่พบภาชนะแบบสมบูรณ์ทัง้ใบ แตพ่บเป็นเศษชิน้สว่น และมีปริมาณไม่มาก

นกั และด้วยเหตนีุเ้องทําให้แลมป์เสนอวา่ ภาชนะประเภทนีไ้ม่ได้เป็นสนิค้านําเข้าเพื่อการค้าขาย

แตเ่ป็นวตัถท่ีุพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกนํามาใช้สว่นตวั 152

153 ซึง่นอกจากจะพบท่ีแหลง่โบราณคดีใน

รัฐเคดะห์ตอนใต้แล้ว ยงัพบภาชนะประเภทนีท่ี้ตะกัว่ป่า ประเทศไทยด้วย 

                                                 
153 Alastair Lamb, “Research at Pengkalan Bujang ; A Preliminary Report”, 36. 
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ภาพที่ 70 ภาชนะแบบเคลือบฟ้า-เขียว 

 

 4.2.2.2 ภาชนะแบบ Lead Splashed Ware พบเป็นเศษชิน้สว่นท่ี

แสดงการตกแต่งด้วยเทคนิค sgraffiate ซึง่มีนํา้เคลอืบ 3 สด้ีวยกนั เนือ้ดินเป็นสขีาวและเป่ือยยุย่

งา่ย พบในปริมาณไม่มากนกั  

 4.2.2 เคร่ืองถ้วยอ่ืนๆ พบเคร่ืองถ้วยเวียดนาม ท่ีเป็นเคร่ืองเคลอืบขาวและ

เคลอืบสนีวลซึง่อยูใ่นสมยัราชวงศ์ล ี(Ly Dynasty : ค.ศ. 1009 – 1225) เคร่ืองถ้วยเขมรเคลอืบ

เขียว ซึง่อาจจะผลติจากเตาในกมัพชูาเองหรือมีความเป็นไปได้วา่จะผลติท่ีเตาอําเภอบ้านกรวด 

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย และเคร่ืองถ้วยสงัคโลกท่ีผลิตในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14 – 15 

ในปริมาณท่ีไม่มากนกั (ภาพท่ี 71)   

 

 
 

ภาพที่ 71  เคร่ืองถ้วยสงัคโลก 
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5. หลักฐานทางโบราณคดีประเภทลูกปัด โบราณวตัถปุระเภทนีไ้ด้มาจากขดุค้น

และการค้นพบของชาวบ้าน ซึง่นอกจากจะพบท่ีแหลง่โบราณคดีบูจงัแล้ว ยงัพบในท้องท่ีอ่ืนๆด้วย 

เป็นต้นวา่ แหลง่โบราณคดีกวัลา เซลนิซิง (Kuala Selinsing) รัฐเปรัค (Perak) แหลง่โบราณคดียะ

โฮร์ ลามะ (Johor Lama) และโกตา ติงกิ (Kota Tinggi) ในรัฐยะโฮร์ รวมไปถึงในรัฐตรังกานแูละส

ลงังอด้วย 

ในจํานวนลกูปัดท่ีพบมีทัง้ลกูปัดแก้วและลกูปัดหิน โดยลกูปัดหินจะทํามาจากหินกึ่ง

รัตนชาติ เป็นต้นวา่ คาร์เนเลยีน ควอร์ตซ์ อาเกต คริสตลั และอาเมทีส นอกจากนีย้งัพบลกูปัดท่ีทํา

จากทอง ไม้ และดินเผา(Terracotta) อีกด้วย(ภาพท่ี 72)   

สว่นลกูปัดแก้วท่ีพบกวา่ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นลกูปัดแก้วสเีดียวท่ีรู้จกักนัในช่ือ ลกูปัด

แบบอินโด – แปซฟิิ ค (Indo – Pacific beads) ซึง่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของลกูปัดชนิดนีท่ี้

พบท่ีแหลง่โบราณคดีสไุหง มาสแล้ว ทําให้ได้พบข้อสรุปวา่ เป็นลกูปัดท่ีทําขึน้ในท้องถ่ิน ไม่ได้

นําเข้ามาจากอินเดียแตป่ระการใด ดงันัน้แหลง่โบราณคดีบูจงัจึงเป็นศนูย์กลางการผลติลกูปัด

แบบอินโด – แปซิฟิคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 8154

ลกูปัดอีกประเภทหนึง่ท่ีนา่สนใจคือ ลกูปัดโมเสค (Mosaic beads) ซึง่เม่ือเร็วๆนีไ้ด้มี

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของลกูปัดเพ่ือหาร่องรอยความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่ง

อียิปต์และมาเลเซียในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 – 10 โดยนกัวิจยัได้นําผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ

ธาตจุากลกูปัดโมเสคท่ีทําขึน้ท่ีเมืองฟุสตาต (Fustat) ของอียปิต์มาเปรียบเทียบกบัลกูปัดโมเสคท่ี

พบท่ีสไุหง มาส ซึง่ผลการทดสอบทางเคมีได้พบ “ลายนิว้มือ” (Fingerprint) ของลกูปัดฟุสตาตใน

ตวัลกูปัดสไุหง มาส ดงันัน้จึงสรุปได้วา่ แก้วท่ีเป็นวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติลกูปัดของอียิปต์เป็นแก้ว

ประเภทเดียวกบัท่ีใช้ในการผลิตลกูปัดท่ีสไุหง มาส154

155 ข้อสรุปดงักลา่วนีต้รงกบัข้อสนันิษฐานของปี

 

                                                 
154 Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi, Nik Abdul Rahman and Abdul Latif 

Samian, “X-ray fluorescent analysis on Indo-Pacific glass beads from Sungai Mas archaeological 

sites, Kedah, Malaysia,” Journal of radioanalytical and Nuclear Chemistry Vol.287 No. 3 (2011): 741-

747. 
155 Sharma J. Saitowitz and David L Reid, “Early Indian Ocean Glass Bead Trade 

Between Egypt and Malaysia : A Pilot Study,” Indo – Pacific Prehistory Association Bulletin ,Melaka 

paper Vol.5, 21 (2001): 119-123.  
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เตอร์ จูเนียร์ ฟรานซิส (Peter Jr.Francis) กอ่นหน้านีท่ี้วา่ลกูปัดนา่จะทําขึน้ในท้องถ่ิน แตมี่การ

นําเข้าวตัถดิุบคือแก้วมาจากประเทศทางโลกอิสลาม 155

156 (Islamic World)  

6. หลักฐานทางโบราณคดปีระเภทเศษภาชนะแก้ว (ภาพท่ี 73)  รายงานเก่ียวกบั

การพบเศษแก้วตามแหลง่โบราณคดีในประเทศมาเลเซียมีขึน้ตัง้แตส่มยัท่ีอีวานส์เข้ามาสาํรวจท่ี

กวัลา เซริงซิง ในปลายทศวรรษท่ี 1920 ถึงต้นทศวรรษท่ี 1930 จนเม่ือควอริช เวลส์เข้ามาสาํรวจ

ตอ่ เขาก็บนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัเศษแก้วท่ีเขาเจอไว้น้อยมาก สว่นใหญ่แล้วผู้คนจะให้ความสนใจกับ

โบราณวตัถปุระเภทลกูปัดแก้วมากกวา่เศษแก้วท่ีไม่สามารถกําหนดรูปทรงได้แนน่อน 

 
 

ภาพที่ 72 ลกูปัดแก้วและลกูปัดหิน 

 

 
 

ภาพที่ 73 เศษภาชนะแก้ว 

                                                 
156 Peter Jr. Francis, “Glass beads in Malaysia : a reassessment” JMBRAS 64,1 (1991) : 97-

118. 
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จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1961 แลมป์ได้ทําการขดุค้นท่ีเปงกาลนั บูจงั และได้พบเศษแก้ว

เป็นจํานวนมาก แม้จะไม่พบภาชนะแก้วท่ีสมบูรณ์แตก็่พบเศษแก้วท่ีนา่สนใจหลายชิน้ โดยเศษ

ภาชนะแก้วท่ีพบสว่นใหญ่มีทัง้แบบขุน่และแบบใส แบบพิเศษท่ีพบคือภาชนะแก้วเขียนส ีแตส่ิง่ท่ี

แลมป์สนใจศกึษาคือ สว่นก้นหรือฐานของภาชนะแก้ว โดยเขาแบง่ลกัษณะของก้นแก้วออกเป็น 2 

กลุม่คือ กลุม่ท่ีมีก้นกลมและมีรอยบุม๋อยูต่รงกลาง และกลุม่ท่ีมีขอบยื่นออกมาเป็นขาตรงสว่นฐาน

ของภาชนะแก้ว 156

157 ซึง่ทัง้สองกลุม่ปรากฏรอยแทง่เหลก็ท่ีใช้สาํหรับเป่าแก้ว (pontil marks) ติดอยู่

ตรงกลางก้นเป็นรูปวงกลม แลมป์ให้ความเห็นว่ารอยดงักลา่วนีอ้ยูต่รงกลางของก้นแก้วอยา่ง

แม่นยํา ภาชนะแก้วนีจ้ึงอาจผลติโดยใช้การเป่าลงในแม่พิมพ์ก็เป็นได้ 157

158 (ภาพท่ี 74) นอกจากนี ้

เขายงันําเอาเศษภาชนะแก้วท่ีได้จากแหลง่โบราณคดีเหมืองทอง เกาะคอเขา จงัหวดัพงังา 

ประเทศไทย และท่ีเปงกาลนั บูจงัไปทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและพบวา่เศษแก้วทัง้

สองท่ีมีต้นกําเนิดมาจากทางแถบเอเชียตะวนัตก ประกอบกบัผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งลกูปัดแก้วท่ี

ได้จากเกาะคอเขา กวัลา เซรินซิง และเปงกาลนั บูจงัก็พบองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะของแก้วท่ีผลติ

จากเอเชียตะวนัตกอยูด้่วย 

              

 
 

ภาพที่ 74 แสดงลายเส้นรอยแท่งเหล็กที่ใช้สําหรับเป่าแก้วและก้นแก้ว 

ที่มา : Alastair Lamb, Miscellaneous Papers on Early Hindu and Buddhist Settlement in Northern Malaya and 

Southern Thailand, (Kuala Lumpur : Federation of Malaya, 1961), 57, xxviii, figs. 21,71.   

                                                 
157 Alastair Lamb, “The Base of Glass Vessels from Kedah and Takuapa Compared” in 

Miscellaneous Papers on Early Hindu and Buddhist Settlement in Northern Malaya and Southern 

Thailand (Kuala Lumpur : Federation of Malaya, 1961), 56. 
158 Ibid., 58. 
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จากผลของการวิเคราะห์ดงักลา่วผนวกกบัการพบหลกัฐานวา่มีกิจกรรมการผลติ

ลกูปัดท่ีกวัลา เซริงซิง แลมป์จึงเสนอวา่มีการนําเข้าเศษแก้วจากเอเชียตะวนัตกมาเป็นวตัถดิุบใน

การผลติลกูปัดแก้ว พร้อมกนันัน้ก็นําเข้าขวดบรรจุเคร่ืองหอมโดยมีตลาดสาํคญัอยูท่ี่จีน ซึง่อาจมี

การแตกหกัได้ระหวา่งการขนย้าย ดงันัน้จึงพบหลกัฐานท่ีเป็นเศษแก้วอยูเ่ป็นจํานวนมากตามเมือง

ทา่ท่ีสาํคญัของคาบสมทุรมลายใูนขณะนัน้158

159 

7.หลักฐานทางโบราณคดทีี่เก่ียวข้องกับการถลุงโลหะ โบราณวตัถปุระเภทนีพ้บ

จากการขดุค้นท่ีแหลง่ขดุค้น SB2A ท่ีสไุหง บาต ูแหลง่โบราณคดีบูจงั159

160 (ภาพท่ี 75-76) ผลของ

การขดุค้นพบเตาถลงุเหลก็ ดินท่ีเกิดจากการเผาไหม้ ตะกรันเหลก็ (ภาพท่ี 77)  สนิแร่เหลก็ ทอ่

ระบายอากาศ  โบราณวตัถท่ีุทําจากเหลก็ เคร่ืองมือหิน เศษภาชนะดินเผา ลกูปัด ขีเ้ถ้า ถ่าน ฯลฯ 

 

 
 

ภาพที่ 75 แผนทีแ่สดงแหล่งขุดค้น SB2A ที่สไุหงบาต ู

ที่มา : Stephen Ming Soon Chia and Barbara Watson Andaya, Bujang Valley and Early Civilisations in Southeast Asia  

(Malaysia : Jabatan Warisan Negara, 2011),n.pag., fig. Map 1. 

                                                 
159 Alastair Lamb, “Old Middle Eastern Glass in the Malay Peninsula”, Essay offered to 

G.H.Luce ,Artibus Asiae Vol.II (Ascona : 1966), 78. 
160 Naizatul Akma Mokhtar, Mokhtar Saidin & Jeffrey Abdullah, “The Ancient Iron Smelting in 

SG.Batu, Bujang Valley, Kedah” in Bujang Valley and Early Civilisations in Southeast Asia (Malaysia : 

Jabatan Warisan Negara, 2011), n.pag. 
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ภาพที่ 76 แสดงพืน้ที่บริเวณของแหล่งขุดค้น SB2A 

ที่มา : Stephen Ming Soon Chia and Barbara Watson Andaya, Bujang Valley and Early Civilisations in Southeast Asia. 

(Malaysia : Jabatan Warisan Negara, 2011),n.pag., fig. 1. 

 

ตะกรันเหลก็ท่ีพบ มีลกัษณะเหมือนกากแร่โดยทัว่ไป คือ มีสดํีา คล้ายฟองนํา้ และเป็น

สนิม พบเป็นจํานวนมาก เม่ือนํามาชัง่นํา้หนกัรวมกนัแล้วได้ 1,742.5 กิโลกรัม สว่นทอ่ระบาย

อากาศซึง่ทําขึน้เพ่ือปลอ่ยให้ลมเข้าไปในเตาได้นัน้ ขนาดยาวท่ีสดุท่ีค้นพบอยูท่ี่ 27.1 เซนติเมตร 

และกว้าง 11.2 เซนติเมตร เส้นผา่ศนูย์กลางของช่องระบายอากาศอยูท่ี่ 2.1 – 3.6 เซนติเมตร สว่น

เคร่ืองมือหินท่ีพบประกอบไปด้วย ขวานมือ (Handaxe) ทัง่หิน (Anvil) และ ค้อน / หินบด? 

 

 
 

ภาพที่ 77 ตะกรันเหล็ก 

ที่มา : Stephen Ming Soon Chia and Barbara Watson Andaya, Bujang Valley and Early Civilisations in Southeast Asia  

(Malaysia :Jabatan Warisan Negara, 2011),n.pag., fig. Photo 8a,b,c,d. 
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การแปลความเบือ้งต้นสรุปได้วา่ แหลง่ขดุค้น SB2A เป็นแหลง่ท่ีใช้ในการทํากิจกรรม

เก่ียวกบัการถลงุเหลก็ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 3-5 โดยกําหนดอายจุากถ่านท่ีนําไปหาคา่อายดุ้วย

วธีิ AMS และ OSL (Optically Stimulated Luminescence) กิจกรรมดงักลา่วดําเนินไปถึง 300 ปี 

เน่ืองจากพืน้ท่ีมีความเหมาะสม คือ สะดวกในการหาสนิแร่ เชือ้เพลงิ และอยูใ่กล้แหลง่นํา้  

จากการศกึษาทางด้านธรณีวิทยาบริเวณพืน้ท่ีสไุหง บาต ูพบวา่พืน้ท่ีนีป้ระกอบไป

ด้วยดินตะกอนนํา้ทว่ม (Alluvial soil) สว่นสนิแร่เหลก็นัน้ค้นพบอยูท่างใต้ของชุมชนเมอร์บอก ซึง่

จากการนําเอาตวัอยา่งสนิแร่ไปวิเคราะห์ด้วยวิธี X-Ray Fluorescence (XRF) ก็ได้ผลออกมาวา่ 

สนิแร่ในแถบนีมี้เฮมาไทต์และแมกนีไทต์เป็นสว่นประกอบด้วย นอกจากนีก้อ่นการนําเข้าสู่

กระบวนการถลงุ สนิแร่เหลา่นีผ้า่นการล้างและถูกลดขนาดลง เห็นได้จากการพบหลกัฐานประเภท

เคร่ืองมือหิน ซึง่มีทัง้เคร่ืองบด ค้อนมือและทัง่หิน การลดขนาดสินแร่ให้เลก็ลงก็เพ่ือเร่งให้เกิด

ปฏิกริยาทางเคมีระหวา่งการถลงุแร่ ซึง่เป็นการขจดัสิง่ปนเปือ้นในแร่ ทําให้แร่มีความบริสทุธ์ิขึน้  

อยา่งไรก็ดี แม้จะมีการสนันิษฐานกนัวา่แหลง่ขดุค้น SB2A จะเป็นแหลง่ผลติก้อน

เหลก็ (iron ingots) แตก็่ยงัขาดแคลนหลกัฐานท่ีจะนําไปสูข้่อสรุปดงักลา่ว มีความเป็นไปได้วา่

ก้อนเหลก็ท่ีผลติได้นา่จะถกูนําไปสูว่งจรการค้า หรือกระจายไปตามชุมชนรอบๆสไุหง บาต ูซึง่

จําเป็นท่ีจะต้องศกึษากนัตอ่ไปในอนาคต 

8.หลักฐานทางโบราณคดอีื่นๆ นอกจากโบราณวตัถชิุน้สาํคญัตา่งๆท่ีสามารถแบง่

ประเภทดงัท่ีได้กลา่วถึงไปแล้วนัน้ ยงัมีโบราณวตัถสุาํคญัอ่ืนๆอีกท่ีพบจากการขดุค้นท่ีแหลง่

โบราณคดีบูจงั และยงัไม่ได้มีการศกึษาวิเคราะห์ในเชิงลกึ เป็นต้นวา่ ชิน้สว่นของสาํริด เงิน เคร่ือง

บดหิน อิฐ เหรียญเงินอาหรับ 2 เหรียญในสมยักาหลบิ อลั- มตุาวคัคิล (al-Mutawakkil) ซึง่ตอก

เวลาบนเหรียญไว้วา่ฮิจเราะห์ท่ี 234 (234 A.H.) หรือค.ศ.ท่ี 848 เหรียญแรกมีราคาคร่ึงดีร์แฮม 

สว่นเหรียญท่ีสองมีราคาหนึง่สว่นสี่ดีร์แฮม 160

161 นอกจากนีย้งัมีตราประทบัท่ีทาํจากหินคาร์เนเลยีน 

มีการสลกัคล้ายตวัอกัษรอยูบ่นผิวหน้าหิน 

การวเิคราะห์ 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏในบริเวณลุม่แม่นํา้มดุาและเมอร์บอกในรัฐไทร

บุรีหรือเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย พบวา่ ชุมชนในแถบนีมี้พฒันาการมาตัง้แตส่มยัก่อน

ประวติัศาสตร์ ตอ่มาในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5-6 (พทุธศตวรรษท่ี 11-12) จึงได้มีการติดตอ่กบั

ประเทศอินเดียและได้รับเอาวฒันธรรมบางประการมาใช้ในพืน้ท่ี ดงัเช่น ภาษาและการนบัถือ

ศาสนา ในช่วงระยะเวลาแรกเร่ิม คือในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5-10 (พทุธศตวรรษท่ี 11-16) 

                                                 
161 Rolland Braddell, “Most Ancient Kedah”, 49. 
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ศนูย์กลางความเจริญนา่จะตัง้อยูใ่นแถบสไุหง มาสและทางตอนใต้ของสไุหง เมอร์บอก เห็นได้จาก

หลกัฐานประเภทจารึกและโบราณวตัถปุระเภทพระพทุธภาพท่ีมีอายเุก่าแก่ไปถึงช่วงระยะเวลา

ดงักลา่ว 

นอกจากนีห้ลกัฐานประเภทเคร่ืองถ้วยก็เป็นเคร่ืองสนบัสนนุได้อยา่งดีวา่พืน้ท่ีในแถบ 

สไุหง มาส และสไุหง เมอร์บอก เป็นเมืองทา่ท่ีเป็นศนูย์กลางความเจริญในยคุแรกๆ โดยการพบ

เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถงั และราชวงศ์ซุง่ตอนต้น ในขณะท่ีในชัน้ดินเดียวกันนัน้เองก็ได้พบ

เคร่ืองถ้วยและเคร่ืองแก้วจากเอเชียตะวนัตก ซึง่เคร่ืองถ้วยทัง้ฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกนี ้ล้วนมี

อายอุยูใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7-9 ทัง้สิน้  

จนกระทัง่ในราวปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 9 – ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 10 พืน้ท่ีบริเวณเปง

กาลนั บูจงั (Pengkalan Bujang) ท่ีอยูท่างตอนเหนือของสไุหง เมอร์บอก เร่ิมมีความโดดเดน่มาก

ขึน้ จากหลกัฐานทางโบราณคดีทีมี่การขดุค้นเศษชิน้สว่นภาชนะดินเผามากกวา่ 10,000 ชิน้ ซึง่

ประกอบไปด้วยเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ซุง่และราชวงศ์หยวน เคร่ืองถ้วยในภมิูภาคเดียวกนั คือ 

เคร่ืองถ้วยเขมร เวียดนาม และสงัคโลกของไทย รวมทัง้เศษเคร่ืองถ้วยและเคร่ืองแก้วจากเอเชีย

ตะวนัตกก็ยงัพบอยูด้่วยเช่นเดียวกนั ผนวกกบัหลกัฐานประเภทสิง่ก่อสร้าง ซึง่เป็นศาสนสถานใน

ศาสนาฮินด ูหลกัฐานทางหมดนีเ้ป็นเคร่ืองบง่ชีว้า่ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 11-14 เปงกาลนั บูจงั ได้

พฒันาเข้าสูก่ารเป็นสถานีการค้า (Entrepôt) ท่ีสาํคญัแล้ว 

เมืองท่ีพฒันาจนกลายเป็นสถานีการค้าในคาบสมทุรมลายนูัน้ มีจุดประสงค์เพ่ือ

รองรับปริมาณการค้าทางทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ หน้าท่ีท่ีสาํคญัของสถานี

การค้าก็คือ เป็นท่ีรองรับสนิค้าจากตา่งชาติไมว่า่จะเป็นตะวนัตกหรือตะวนัออก ซึง่อาจจะมีการ

ขายเพ่ือกระจายสนิค้าเข้าสูแ่ผน่ดินทางตอนใน หรือทําหน้าท่ีเป็นพอ่ค้าคนกลางในการขนถา่ย

สนิค้าข้ามคาบสมทุร หรือขนสง่สนิค้าข้ามคาบสมทุร ในขณะเดียวกนั ก็มีหน้าท่ีในการเป็น

ศนูย์กลางหลกัในการสง่ออกสนิค้าท่ีเป็นผลติผลพืน้เมือง โดยผลติผลดงักลา่วนัน้ได้มาจาก “จุด

ป้อนสนิค้า 161

162” (feeder point) ซึง่เป็นจุดศนูย์รวมในการจดัสง่ผลิตผลพืน้เมืองให้กบัสถานีการค้า

ขนาดใหญ่ จดุป้อนสนิค้านีอ้าจจะพบอยูต่ามชายฝ่ังทะเลหรือบริเวณด้านในของแผน่ดิน 

โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีแม่นํา้หลายสายทัง้สายหลกัและสายรองมาบรรจบกนัก็ได้162

163 

                                                 
162 Leong Sau Heng, “Collecting Centres, Feeder Points and Entrepôts in the Malay 

Peninsula, 1000 B.C.-A.D.1400”, The Southeast Asian Port and Polity : Rise and Demise (Singapore 

: Singapore University Press, 1990), 26. 
163 Ibid., 29. 
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ในขณะท่ีเปงกาลนั บูจงัเร่ิมกลายเป็นศนูย์กลางการค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 11 

พืน้ท่ีในแถบสไุหง มาสก็ยงัทําหน้าท่ีเป็นตลาดการค้าท่ีสาํคญัตอ่ไป แม้จะมีความโดดเดน่น้อย

กวา่เปงกาลนั บูจงัก็ตาม163

164 ตลาดท่ีสไุหง มาส เร่ิมหมดความสาํคญัลงในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15 

และยติุบทบาทการเป็นเมืองทา่ค้าขายอยา่งสิน้เชิงในคริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 ทัง้สไุหง มาส

และเปงกาลนั บูจงั ในช่วงเวลานีเ้องมะละกากลายเป็นสถานีการค้านานาชาติท่ีเฟ่ืองฟูขึน้ พร้อมๆ

กบัท่ีศาสนาอิสลามเร่ิมเข้ามามีบทบาทในคาบสมทุรมลายตูอนใต้ และได้ขึน้มาแทนท่ีศาสนาพทุธ

และฮินดไูปในท่ีสดุ 

 

ช่ือ แหลง่เรือจมเบลติงุ (Belitung shipwreck site) ประเทศอินโดนีเซยี 

แหล่งที่ 6 

พิกัดทางภมูิศาสตร์ - 

ลักษณะของแหล่ง  เป็นแหลง่โบราณคดีใต้นํา้ท่ีตัง้อยูท่างเหนือของเกาะเบลงิตงั 

ประเทศอินโดนีเซยี 164

165 (ภาพท่ี 78)  

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ีแหลง่โบราณคดีแหง่นีถ้กูค้นพบในปี 

ค.ศ. 1998 โดยชาวประมงได้รายงานถึงกลุม่เคร่ืองถ้วยท่ีกระจดักระจายอยูก้่นทะเล ในปี ค.ศ.

1999 จึงได้มีการสาํรวจและขดุค้นแหลง่โบราณคดีใต้นํา้โดยองค์กรเอกชนของเยอรมนัภายใต้การ

ดแูลของประเทศอินโดนีเซยีและกําหนดช่ือเรียกแหลง่โบราณคดีแหง่นีว้า่แหลง่เรือจมเบลติงุ 

(Belitung wreck) 

ในการสาํรวจและการขดุค้นพบชิน้สว่นของลาํเรือ (Hull) อนัประกอบไปด้วยกระดกูง ู

แผน่กระดาน ไม้เสริมกระดกูง ู(Keelson) หวัเรือ และกองตะกัว่ท่ีทําหน้าท่ีถ่วงเรือบนแผน่เพดาน

ไม้ (ภาพท่ี 79) สิง่ท่ีทําให้แหลง่เรือจมนีเ้ป็นท่ีสนใจก็คือ การค้นพบสว่นของคลงัสนิค้าท่ียงั

หลงเหลอืวตัถอุยูเ่ป็นจํานวนมาก ซึง่สว่นใหญ่แล้วเป็นเคร่ืองถ้วยจีน ดงัจะแสดงข้อมลูให้เห็นตอ่ไป 

หลักฐานทางโบราณคดี  การขดุค้นครัง้นีไ้ด้มีความพยายามท่ีจะวิเคราะห์ซากเรือ

วา่เป็นของชนชาติใด ซึง่การพิจารณาดงักลา่วจําเป็นท่ีจะต้องพิจารณาจากปัจจยัท่ีเช่ือมโยงกนั 3 

ประการ อนัได้แก่ เทคนิคการสร้าง รูปแบบของลาํเรือและวตัถดิุบท่ีนํามาใช้ ซึง่กญุแจสาํคญัใน

                                                 
164 Jane Allen, Trade, Transportation, and Tributaries : Exchange, Agriculture, and 

Settlement Distribution in Early Historic-Period Kedah, Malaysia, 615. 
165 Michael Flecker, “A ninth-century AD Arab or Indian shipwreck in Indonesia : first 

evidence for direct trade with China,” World Archaeology Vol.32 No.3 Shipwrecks (2001): 335-354. 
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การกําหนดแหลง่ท่ีมาของซากเรือเบลติงุคือ การไมป่รากฏการใช้หมดุหรือตะปใูนการกลดัแผน่ไม้ 

แตเ่ป็นการใช้เส้นเชือกเย็บกากบาทผกูไว้ด้วยกนั (ภาพท่ี 80) 

 
 

ภาพที่ 78 แผนทีแ่สดงแหล่งเรือจมเบลิตงุ 

ที่มา : Michael Fleeker, “A ninth-century AD Arab or Indian shipwreck in Indonesia : first evidence for direct trade with 

China,” World Archaeology Vol.32 No.3 Shipwrecks (2001), 336, fig. 1. 

 

ลกัษณะการตอ่เรือเช่นนีแ้ตกตา่งจากเรือของจีนอยา่งชดัเจน เน่ืองจากธรรมเนียม

การสร้างเรือของจีนนัน้จะใช้หมดุไม้กลดัแผน่ไม้ไว้ด้วยกนั และใช้แกนหางเสอื (axial rudder) 

มากกวา่แบบหางเสอืด้านข้าง (quarter rudder)166

                                                 
166 Pierre-Yves Manguin,“Trading Ships of the South China Sea. Shipbuilding 

Techniques and Their Role in the History of the Development of Asian Trade Networks,” Journal of 

the Economic and Social History of the Orient Vol.36 No.3 (1993): 271. 

 ซากเรือเบลติงุจึงไม่นา่จะเป็นเรือจีนหรือเรือใน

แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้เรือดงักลา่วจึงได้รับการสนันิษฐานวา่จะเป็นเรือของอินเดีย
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หรืออาหรับโดยพิจารณาจากข้อมลูทางประวติัศาสตร์ร่วมกนักบัการวิเคราะห์ตวัอยา่งเนือ้ไม้ท่ีได้

จากซากเรือ 

 
ภาพที่ 79 กองแท่งตะกัว่เพื่อใช้ถ่วงนํา้หนักเรือบนแผ่นเพดานไม้  ซึง่วางเรียงตวัจากกราบเรือด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง 

ที่มา : Michael Fleeker, “A ninth-century AD Arab or Indian shipwreck in Indonesia : first evidence for direct trade with 

China,” World Archaeology Vol.32 No.3 Shipwrecks (2001), 341, fig. 6.  

 

       
 

ภาพที่ 80 การเย็บแบบกากบาทพร้อมซบัในไม้ พบที่บริเวณท้ายเรือ และภาพวาดจําลองการเย็บแผ่นไม้2 แผ่นให้ติดกนั   

ที่มา : Michael Fleeker, “A ninth-century AD Arab or Indian shipwreck in Indonesia : first evidence for direct trade with 

China,” World Archaeology Vol.32 No.3 Shipwrecks (2001), 340, fig. 5.            

                                                    

ในบนัทกึของมาร์โค โปโล (Marco Polo) ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ตอนหนึง่ได้

บรรยายการสร้างเรือในแถบฮอร์มสุไว้วา่ “เป็นการสร้างเรือท่ีแยแ่ละอนัตรายท่ีสดุในการท่ีจะนําไป

เดินเรือ” เน่ืองจาก “เป็นการนําเอาเปลอืกของมะพร้าวมาฉีกเป็นเส้นๆ แล้วนํามามดัรวมกนัเป็น
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เส้นเชือกเพ่ือนําไปเย็บให้ตวัเรือตอ่กนั” จากหลกัฐานงานเขียนชิน้นีเ้องท่ีได้สะท้อนลกัษณะทาง

ชาติพนัธ์ุวิทยาเก่ียวกบัการสร้างเรือในแถบชอ่งแคบโอมาน ซึง่สอดคล้องกบัรูปแบบการตอ่เรือจาก

ซากเรือเบลงิตนัท่ีปรากฏให้เห็น 

นอกจากนี ้จากการนําตวัอยา่งเนือ้ไม้จากสว่นตา่งๆของเรือไปวิเคราะห์ ผลท่ีได้แสดง

ความหลากหลายของวสัดท่ีุใช้ กลา่วคือ สว่น stempost ทํามาจากไม้ชิงชนั (rosewood) ทัง้สาย

พนัธ์ุ Dalbergia หรือ Pterocarpus ในตระกลู Leguminosae  กาบเรือ (beam) ทําจากไม้สกั 

(Teak) แผน่เพดาน (Ceiling) มาจากสายพนัธ์ุ Cupressus ในตระกลูไม้สน กลอ่งไม้ท่ีพบอยู่

บริเวณท้ายเรือใช้ไม้ในสายพนัธ์ุ Artocarpus ตระกลู Moracea โครงเรือใช้ทัง้สายพนัธ์ุ Amoora 

ในตระกลู Meliacaea และสายพนัธ์ุ Afzelia ในวงศ์ Leguminosae 

ในจํานวนไม้ทัง้หลายเหลา่นีมี้เพียงสายพนัธ์ุ Afzelia เทา่นัน้ท่ีมีต้นกําเนิดอยูท่ี่

แอฟริกา การพบวา่ซากเรือเบลงิตนัมีการใช้ไม้ชนิดนีเ้ป็นวสัดใุนการสร้างเรือ จึงนา่จะเป็น

หลกัฐานสนบัสนุนได้อยา่งดียิ่งวา่ เรือนีส้ร้างโดยชาวอาหรับ (หรือเปอร์เซีย) ทัง้นีด้้วยเหตผุลท่ีว่า 

อินเดียมีช่ือเสยีงในเร่ืองการผลติไม้สกัเพ่ือสง่ออกไปให้ประเทศแถบเอเชียตะวนัตกใช้ตอ่เรือ 

เป็นไปไม่ได้ท่ีจะนําเข้าไม้จากแอฟริกาเพ่ือใช้ในการตอ่เรือของตนเอง 166

167 

ไม้ในสว่นอ่ืนๆเป็นต้นวา่ ไม้สกัและไม้ชิงชนั มีต้นกําเนิดอยูท่ี่อินเดีย พมา่ ไทย 

อินโดนีเซยี ล้วนเป็นไม้ท่ีมีความทนทาน แข็งแรง เหมาะแกก่ารทําเคร่ืองเรือนและลาํเรือเป็นอยา่ง

ยิ่ง ซึง่หากพิจารณาวา่ซากเรือเบลงิตนัเป็นของชนชาติอาหรับแล้ว ไม้ในสว่นอ่ืนๆเหลา่นีก็้คงถกู

นําเข้าจากอินเดียหรือเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือใช้ในการตอ่เรือนัน่เอง 

ดงัท่ีกลา่วไว้ในตอนต้นแล้ววา่ สิง่ท่ีนา่สนใจในการค้นพบเรือลาํนีคื้อ สนิค้าท่ีติดมา

กบัลาํเรือ ในการสาํรวจและขดุค้นทางโบราณคดีได้พบเคร่ืองถ้วยจีนเป็นจํานวนมากในบริเวณท่ี

คาดวา่เป็นคลงัเก็บสนิค้า (cargo) รูปทรงท่ีพบสว่นใหญ่เป็นชาม คนโท ไหขนาดเลก็ และไห

เคลอืบเขียวขนาดใหญ่ท่ีเรียกกันวา่ ไหดซุุน ซึง่ภายในบรรจุชามท่ีผลติจากเตาฉางชาไว้ด้วย (ภาพ

ท่ี 81) นอกจากนีย้งัมีสนิค้าราคาแพง คณุภาพสงู ถกูพบอยูบ่ริเวณท้ายเรือ เป็นต้นวา่เคร่ืองถ้วย 

sancai เศษเคร่ืองถ้วยจากเตาเยว ่มณฑลเจ้อเจียง และเคร่ืองเคลอืบสขีาวจากทางเหนือ 

 

 

 

                                                 
167 Michael Fleeker, “A 9 th – century Arab or Indian shipwreck in Indonesian waters,” 

The International Journal of Nautical Archaeology 29,2 (2000): 215. 
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ภาพที่ 81 เคร่ืองถ้วยจนีจากเตาฉางชา ที่พบในแหล่งเรือจมเบลิงตงั 

ที่มา : Belitung, accessed  June, 2, 2011, available from http://maritime-explorations.com/belitung.html  

 

นอกจากบรรดาเคร่ืองถ้วยแล้ว ยงัพบโบราณวตัถชิุน้พิเศษ กลา่วคือ เคร่ืองเงินกะไหล่

ทอง (ภาพท่ี 82) คนัฉ่องจีน (ภาพท่ี 83) เคร่ืองประดบัรูปสงิโตและองุน่ท่ีนิยมในสมยัราชวงศ์ถงั 

ขวดแก้วสนํีา้เงิน ตาชัง่และแทง่ทองแดง หินปะการังสดํีา เหรียญจีนท่ีประทบัตราไคหยวนตงุเปา 

(k’ai- yuan t’ung-bao) ผลติตัง้แตปี่ ค.ศ. 618 - 626 และลกูเตา๋ทําจากกระดกูหรือเขาสตัว์ 

สว่นการกําหนดอายแุหลง่เรือจมแหง่นีน้ัน้ ใช้ตวัอยา่งอินทรีย์วตัถท่ีุได้จากซากเรือ

เป็นตวักําหนดอายทุางตรงและใช้เคร่ืองถ้วยจีนเป็นตวักําหนดอายทุางอ้อม อินทรีย์วตัถท่ีุนาํมาใช้

กําหนดอายปุระกอบไปด้วย โป๊ยกัก๊ (star anise) (ภาพท่ี 84) ชิน้สว่นยางไม้ของเคร่ืองหอม และ

ไม้หมอนท่ีวางอยูใ่ต้ไม้เสริมกระดกูง ู(chock) ทัง้สามชิน้ถกูนําไปหาคา่อายดุ้วยการใช้ไอโซโทป

คาร์บอน (radiocarbon) ซึง่ผลท่ีได้มีดงัตอ่ไปนี ้

http://maritime-explorations.com/belitung.htm�
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• ยางไม้   ค.ศ. 680 - 780 

• โป๊ยกัก๊    ค.ศ. 670 - 890 

• เนือ้ไม้   ค.ศ. 710 – 890 

 

 
 
ภาพที่ 82 เคร่ืองกะไหล่ทอง 

ที่มา : Belitung, accessed  June, 2, 2011, available from http://maritime-explorations.com/belitung.html  

 

 
 

ภาพที่ 83 คนัฉ่องจนี 

ที่มา : Belitung, accessed  June, 2, 2011, available from http://maritime-explorations.com/belitung.html  

 

สาํหรับเคร่ืองถ้วยจีน ซึง่มาจากเตาฉางชามีชามท่ีปรากฏตวัอกัษรจีน อา่นได้วา่ เปา-

หล-ีเออ-เหนียน กี-หยวั ชิ-ลยุ-ล ิ(Bao-li er-nian qi-yue shi-lui-ri) แปลความได้วา่ วนัท่ี 16 ของ

http://maritime-explorations.com/belitung.htm�
http://maritime-explorations.com/belitung.htm�


 

 

133 

เดือนท่ี 7 ในปีท่ี 2 ของรัชสมยัจกัรพรรดิจิงซง (Jing-zong) ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 16 กรกฎาคม ค.ศ. 826 

เม่ือรวมกบัข้อมลูในเร่ืองการผลติเคร่ืองถ้วยจากเตาฉางชานัน้อยูใ่นระหวา่งคริสต์ศตวรรษท่ี 9 จงึ

มีความเป็นไปได้วา่ซากเรือเบลงิตนัจะมีอายอุยูใ่นช่วงเวลาดงักลา่ว สว่นเหรียญจีนในสมยัราชวงศ์

ถงัท่ีพบ นา่จะเป็นเหรียญเก่าแก่ แตไ่ม่สามารถนํามากําหนดอายไุด้ เพราะมีอายกุ่อนการเร่ิมต้น

ทําเคร่ืองถ้วยท่ีเตาฉางชาถึงกวา่ 200 ปี 

 

                
 

ภาพที่ 84 โป๊ยกัก๊ที่พบภายในไห 

ที่มา : Regina Krahl, John Guy, Julian Raby and J. Keith Wilson, Shipwrecked: Tang Treasures and Monsoon Winds 

(Singapore : National Heritage Board, 2011), n.pag. 

 

การวเิคราะห์ 

จากการวิเคราะห์เทคนิคการสร้างเรือและวสัดุท่ีใช้ในการตอ่เรือ ทําให้มีการ

สนันิษฐานวา่เรือจมท่ีเบลติงุเป็นเรือของอาหรับหรือเปอร์เซีย ซึง่หากเป็นไปดงัข้อสนันิษฐาน มนัก็

จะเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่ ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ชาวเอเชียตะวนัตกได้มีการติดตอ่กบั

จีนโดยตรงโดยใช้เส้นทางทางทะเล ดงัข้อเขียนในเร่ือง อคัห์บาร์ อลั-ซิน ว-อลั-ฮินด์ (Akhbar- al-

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Regina%20Krahl&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank�
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=John%20Guy&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank�
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Julian%20Raby&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank�
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=J.%20Keith%20Wilson&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank�
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Sin w-al-Hind) ท่ีได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัเส้นทางจากเมืองทา่ท่ีอ่าวเปอร์เซียจนมาถึงเมือง 

กวางตุ้ง (canton) ของจีนไว้ ซึง่พอท่ีจะสรุปได้วา่ 167

168 “..หลงัจากขนถ่ายสนิค้าลงเก็บในโกดงั

ภายในเรือ กปัตนัเรือก็จะมุ่งไปจีนโดยผา่นมหาสมทุรอินเดีย จากชายฝ่ังมะละบาร์สามารถไปถงึ

ลงักาหรือไปท่ีหมู่เกาะนิโคบาร์ก็ได้ ทา่เรือเพ่ือจอดแวะพกัอนัดบัตอ่ไปคือ กลาห์ หลงัจากนัน้เรือจะ

แลน่สูเ่กาะสมุาตรา ชวา และจีน แตก่่อนท่ีจะถึงจีนต้องเดินทางลงสูช่่องแคบมะละกาเสยีก่อน 

และหยดุจอดท่ีเกาะติโอมนั (Tioman) เพ่ือเติมนํา้ แล้วจึงเดินทางข้ามทะเลจีนใต้สูจ่มัปา และจาก

ท่ีนัน่เองจึงจะไปสูก่วางตุ้ง โดยผา่นทางฮานอยหรือจะเดินทางทางเรือตอ่เพ่ือผจญอนัตรายจาก

ปะการังก็ได้ เม่ือถึงเวลากลบัก็ใช้เส้นทางเดิมย้อนลงมา....” 

การติดตอ่กนัดงักลา่วนีอ้าจเป็นชว่งกอ่นหน้าท่ีจะเกิดกบฏครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ. 878 

โดยการนําของ ฮวางเชา (Huang Ch’ao) ท่ีได้ปิดล้อม ปล้นสะดม เมืองทา่กวางโจว และได้สงัหาร

พอ่ค้าตา่งชาติไปกวา่ 120,000 คน ซึง่รวมไปถึงพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกด้วย เพราะหลงัจากนัน้ 

กลุม่พอ่ค้าท่ีรอดชีวิตได้หลบหนีไปท่ีเมืองทา่กลาห์ และได้ตัง้ชุมชนพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกขึน้ 

ตอ่มาจึงใช้เมืองทา่แหง่นีเ้ป็นจุดนดัพบระหวา่งจีนกบัเอเชียตะวนัตกแทนท่ีเมืองกวางโจวท่ีมี

ปัญหาอยูใ่นขณะนัน้ การกระทําดงักลา่วเป็นสิง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่การติดตอ่กนัทางตรงระหวา่งจีน

กบัชาวเอเชียตะวนัตกนา่จะเกิดการหยดุชะงกัขึน้ชว่งหนึง่ แตพ่อ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกก็ยงั

สามารถติดตอ่การค้ากบัจีนได้ โดยผา่นเมืองทา่ในคาบสมทุรมลาย ูดงัท่ีได้พบหลกัฐานทาง

โบราณคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกตามแหลง่โบราณคดีตา่งๆ เช่น แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ 

จงัหวดัพงังา แหลง่โบราณคดีภเูขาทอง จงัหวดัระนอง และแหลง่โบราณคดีนางยอ่น (ครุะบุรี) 

จงัหวดัพงังา เป็นต้น 

 

2 ข้อมูลจากการสาํรวจและขุดค้นทางโบราณคดจีากประเทศไทย 

ช่ือ  แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 

แหล่งที่ 1 

พิกัดทางภมูิศาสตร์  ละติจูดท่ี 8 องศา 53 ลปิดา 20 ฟิลปิดาเหนือ 

                  ลองจิจูดท่ี 98 องศา 16 ลปิดา 52 ฟิลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง  เป็นแหลง่โบราณคดีท่ีตัง้อยูบ่นเกาะคอเขา ซึง่เป็นเกาะด้านฝ่ัง

ทะเลอนัดามนั เกาะคอเขาเป็นเกาะขนาดเลก็ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร กว้างประมาณ 5 

                                                 
168 Michael Flecker, “A ninth-century AD Arab or Indian shipwreck in Indonesia : first 

evidence for direct trade with China”, 351. 
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กิโลเมตร ตัง้อยูป่ากแมน่ํา้ตะกัว่ป่า ทางด้านทิศเหนือของเกาะมีภเูขาเตีย้ๆ ทอดตวัในแนวเหนือใต้ 

ด้านทิศตะวนัออกของเกาะจะเป็นป่าชายเลนตลอดแนว ในขณะท่ีด้านทิศตะวนัตก ซึง่เป็นด้านรับ

ลมมรสมุจะเป็นชายหาดตลอดแนว (ภาพท่ี 85 แผนท่ีท่ี 3) 

 

 
 

ภาพที่ 85 แหล่งโบราณคดีทุ่งตกึ 

ที่มา : ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth 

 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ีมีนกัวิชาการได้เข้ามาสาํรวจพืน้ท่ี

ตัง้แตปี่ พ.ศ.2445 และได้มีการขดุตรวจในปี พ.ศ. 2477-2478 โดย ดร.เอช.จี.ควอริทช์ เวลส์ 

(Dr.H.G.Quaritch Wales) หลงัจากนัน้ พ.ศ.2504 อลาสแตร์ แลมป์ (Alastair Lamb) นกั

โบราณคดีชาวองักฤษแหง่มหาวิทยาลยัมาลายา (University of Malaya) ประเทศมาเลเซยี ได้เข้า

มาสาํรวจแหลง่โบราณคดีเกาะคอเขา และได้นําลกูปัด เศษเคร่ืองถ้วย และเศษเคร่ืองแก้วท่ีพบ

บริเวณเกาะคอเขาไปวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ผลการวิเคราะห์เศษแก้วท่ีเกาะคอเขาพบวา่มี

ความคล้ายคลงึกบัเศษแก้วท่ีพบท่ีเอเชียตะวนัตก สว่นการขดุค้นทางโบราณคดีท่ีเป็นระบบเกิดขึน้
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ในปี พ.ศ.2531-2532 โดยมีพิสฐิ เจริญวงศ์ ร่วมกนักบัเบนเนต บรอนสนั (Bennet Bronson) จาก

มหาวิทยาลยัชิคาโก เป็นผู้ อํานวยการโครงการ และมีโฮ ชุยเหม่ย (Ho Chuimei) ธราพงศ์ ศรีสุ

ชาติ และอมรา ศรีสชุาติ เป็นผู้ อํานวยการการขดุค้น จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2546 สาํนกัศิลปากรท่ี 

15 นําโดยร้อยเอกบุณยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณนกัโบราณคดีได้เข้าไปขดุค้นทางโบราณคดีอีกครัง้หนึง่ 

ซึง่นบัเป็นครัง้ลา่สดุท่ีได้มีการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีแหลง่โบราณคดีแหง่นี ้

หลักฐานทางโบราณคดี  พบโบราณสถานและโบราณวตัถกุลา่วคือ เศษภาชนะดิน

เผาแบบพืน้เมือง เศษเคร่ืองถ้วยจีนถึง 10 ชนิดท่ีสาํคญัได้แก่ เคร่ืองถ้วยแบบติง้ (Ding ware) 

เคร่ืองถ้วยแบบฉางชา (Changsha ware) (ภาพท่ี 86) เคร่ืองถ้วยเคลอืบเขียวแบบเยว ่(Yue 

ware) เคร่ืองถ้วยแบบเหม่ยเซียน (Meixian) ผลิตจากทางตอนเหนือของมณฑลกวางตุ้ง และ

เคร่ืองถ้วยเฟงไค ซึง่มีแหลง่ผลติทางตะวนัตกของมณฑลกวางตุ้ง เคร่ืองถ้วยจีนทัง้หมดท่ีพบจาก

แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึมีอายอุยูใ่นช่วงปลายสมยัราชวงศ์ถงั ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 13-15 ทัง้สิน้

168

169 ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก เป็นภาชนะดินเผาแบบเคลอืบฟ้า-เขียว (Blue-Green 

Glazed ware)  หรือเคร่ืองถ้วยสมยัซสัซาเนียน-อิสลาม (Sasanian-Islamic) (ภาพท่ี 87) และ

เคร่ืองเคลอืบความมนัเงาพืน้ขาวลงยาสเีหลอืง 169

170 (Yellow Enamelled Lustre White ware) 

(ภาพท่ี 88) กําหนดอายอุยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 13-15 

 

 

 

 

                                                 
169 Bennet Bronson, “Chinese and Middle Eastern Trade in Southern Thailand During 

the 9th Century A.D.” Ancient Trade and Cultural Contacts in Southeast Asia (Bangkok : Srimuang 

Printing,1996),184. 
170 Ibid.,185-186.  
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ภาพที่ 86 เคร่ืองถ้วยแบบฉางชา 

ที่มา :  บุณยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึ เมืองท่าการค้าโบราณ. (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2550), 104. 

  

 
 

ภาพที่ 87 ภาชนะดนิเผาแบบเคลือบฟ้า-เขียว  

ที่มา :  บุณยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึ เมืองท่าการค้าโบราณ (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2550), 108. 

 

 
 

ภาพที่ 88 เคร่ืองเคลือบความมนัเงา 
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นอกจากนี ้ยงัพบลกูปัดแก้วสเีดียว ลกูปัดแก้วหลากส ี(ภาพท่ี 89) เศษภาชนะแก้ว 

ซึง่มีทัง้แก้วเจียระไน (Cut Glass) และแก้วเขียนส ี(Lustre painted Glass) (ภาพท่ี 90) 

ประติมากรรมในศาสนาฮินดคืูอพระคเณศ ประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพทุธ อกัขระจารึก 

หุน่จําลอง ขวานหินขดั คนัฉ่องสาํริดสมยัราชวงศ์ถงั เบีย้ดินเผา และกระเบือ้งดินเผา 

การวเิคราะห์ 

แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ เป็นแหลง่โบราณคดีท่ีพบโบราณวตัถภุายนอกจากดินแดน

โพ้นทะเล ทัง้ทางด้านตะวนัตกและตะวนัออกเป็นจํานวนมากท่ีสดุในภาคใต้หรืออาจจะมากท่ีสดุ

ในประเทศไทยในรอบอายเุกิน 1000 ปีมาแล้วก็เป็นได้170

171 โบราณวตัถทุัง้หมดท่ีพบมีอายอุยูใ่นช่วง

ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 13 -16 ซึง่จากวตัถท่ีุพบเป็นสิง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

แหลง่โบราณคดีแหง่นีเ้ป็นเมืองทา่หรือสถานีการค้าอยา่งชดัเจน ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากตําแหนง่

ท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร์ของแหลง่ จึงทําให้เกิดข้อสนันิษฐานในเร่ืองการเป็นเมืองทา่ท่ีอยูใ่นเส้นทางการ

ขนถ่ายสนิค้าข้ามคาบสมทุรเพ่ือไปยงัฝ่ังตะวนัออก โดยมีแหลมโพธ์ิเป็นจุดหมายปลายทาง 

 

 
 

ภาพที่ 89 ลกูปัดแก้วหลากสี 

ที่มา :  บุณยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึ เมืองท่าการค้าโบราณ (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2550), 114. 

 

ข้อสนันิษฐานนีถ้กูเสนอขึน้เน่ืองจากพบวา่โบราณวตัถสุว่นใหญ่ท่ีพบท่ีแหลมโพธ์ิ 

อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึง่เป็นแหลง่โบราณคดีทางฝ่ังตะวนัออกหรืออา่วไทยนัน้ เป็น

                                                 
171 เร่ืองเดียวกนั, 141. 
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โบราณวตัถปุระเภทเดียวกนั และมีอายอุยูใ่นช่วงระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ 

หลกัฐานตา่งๆแสดงให้เห็นวา่ทัง้สองเป็นเมืองทา่ท่ีร่วมสมยัในยคุเดียวกนัอยา่งชดัเจน 171

172 โดยใน

การเดินทางเพ่ือข้ามคาบสมทุรนัน้ เร่ิมจาก เม่ือขนถ่ายสนิค้าลงเรือเลก็แล้ว จึงใช้เรือเลก็เป็น

พาหนะเดินทางเข้าไปทางปากแม่นํา้ตะกัว่ป่า ลอ่งเรือตามแม่นํา้ตะกัว่ป่ามีความยาวประมาณ 30 

กิโลเมตรจนมาถึงเขาพระนารายณ์ จุดท่ีคลองเหลและคลองรมณีย์ไหลมาบรรจบกนั จุดนีส้ามารถ

ใช้เป็นจดุแวะพกัได้ จากนัน้ใช้เส้นทางตามคลองรมณีย์จนมาถึงบ้านทา่หนั จากจุดนีไ้ปจะต้องเดิน

เท้าไปตามคลองหินลบั ซึง่เป็นธารนํา้ตืน้ๆเพ่ือเดินตดัข้ามเขาสก การเดินเท้าหรือใช้ช้างขน

สมัภาระหรือสนิค้าตา่งๆ จะใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมงในการข้ามเขาสก และจะมาทะลดุ้านทิศ

ตะวนัออกของเขาสกตรงบริเวณท่ีเรียกวา่ชอ่งช้างอาหรือจอมนํา้ค้าง แล้วจึงเดินลงเขาสกไปยงั

บ้านสก จากบ้านสกสามารถขนสนิค้าลงเรือได้ท่ีทา่สกโดยใช้เส้นทางตามคลองสกตอ่เน่ืองไปจน

กลายเป็นแม่นํา้พมุดวงจนมาถึงควนพนุพิน ซึง่เป็นจุดท่ีแม่นํา้พมุดวงกบัแม่นํา้ตาปีไหลมาบรรจบ

กนั จากนัน้ลอ่งเรือผา่นชุมชนโบราณเขาศรีวิชยั ซึง่สามารถแวะพกัได้ก่อนเดินทางออกทะเลท่ีอ่าว

บ้านดอน เรือสนิค้าจะเดินทางเลยีบชายฝ่ังทะเลไปยงัแหลมโพธ์ิ ซึง่จะเป็นจุดแวะพกัใหญ่ ทํา

หน้าท่ีเป็นตลาดในการซือ้ขายแลกเปลีย่นสินค้า รวมไปถึงขนถ่ายสนิค้าขึน้เรือใหญ่ เพ่ือเดินทางไป

ยงัเมืองทา่อ่ืนๆหรือจีนตอ่ไป172

173 

 

                                                 
172 ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ประเทศไทยกบัเส้นทางสายแพรไหมทางทะเล บทบาทของเมืองท่าโบราณในประเทศไทย,” 

ศลิปากร 33,6 (2533) : 20. 
173 บุณยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึเมืองท่าการค้าโบราณ, 156-160. 
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ภาพที่ 90 เศษแก้วใส แก้วลายขูดขีดและแก้วเขียนสี 

ที่มา :  บุณยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึ เมืองท่าการค้าโบราณ (กรุงเทพฯ:สมาพนัธ์, 2550), 120. 

 

การพิจารณาวา่ทุง่ตกึเป็นเมืองทา่ซึง่มีบทบาทในฐานะท่ีเป็นสถานท่ี “ต้นทาง” ใน

การขนถา่ยสนิค้าบนเส้นทางข้ามคาบสมทุรนัน้ นอกจากจะมี แหลมโพธ์ิ เป็น “ปลายทาง” อยา่ง

ชดัเจนแล้ว อีกเหตผุลหนึง่ก็คือ เส้นทางข้ามคาบสมทุรตะกัว่ป่า - อา่วบ้านดอนนีมี้แหลง่

โบราณคดี หรือโบราณสถานรองรับตามเส้นทางแม่นํา้ภายในอยูเ่ป็นระยะๆด้วย เร่ิมตัง้แตเ่ขาพระ

เหนอ ซึง่เป็นเขาลกูเลก็ๆตัง้อยูบ่ริเวณตรงข้ามกบัแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ บนยอดเขามีเทวสถาน

เป็นท่ีประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ ซึง่นกัประวติัศาสตร์ศิลปะกําหนดอายไุว้ท่ีพทุธศตวรรษท่ี 

12 ถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 14173

174 

เม่ือลอ่งเรือเข้ามาตามแม่นํา้ตะกัว่ป่าอีกราว 30 กิโลเมตรก็มาถึงเขาพระนารายณ์ ซึง่

เป็นเขาลกูเลก็ๆตัง้อยูต่รงจดุท่ีคลองเหลและคลองรมณีย์ไหลมาบรรจบกนัเป็นแมนํ่า้ตะกัว่ป่า บน

ยอดเขามีเทวสถานท่ีประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ เทวรูปบริวารอีก 2 องค์ แผน่หินสลกัเทวรูป

แบนๆ 1 ชิน้ และศิลาจารึกหลกัท่ี 26 ซึง่นกัประวติัศาสตร์ศิลปะได้อธิบายถึงพระนารายณ์และ

                                                 
174 Stanley J. O’connor, Hindu Gods of Peninsular Siam (Ascona : Artibus Asiae, 1972), 

48. 
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เทวรูปบริวารอีก 2 องค์นีว้า่เป็นพระนารายณ์ในปางมธัยมโยคะสถานกมรูติ สว่นเทวรูปบริวาร คือ 

ฤษีมารกณัเฑยะและนางภเูทวี โดยทัง้หมดนีเ้ป็นเทวรูปกลุม่เดียวกนั กําหนดอายไุด้วา่นา่จะมีอายุ

อยูใ่นราวคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษท่ี 14 ซึง่ร่วมสมยักบัศิลาจารึกภาษาทมิฬท่ีพบในท่ีเดียวกนั 

(หลกัท่ี 26) ซึง่มีเนือ้หากลา่วถึงการขดุสระนํา้โดยกลุม่พอ่ค้าชาวอินเดีย 174

175 

เม่ือข้ามเขาสกเข้าสูค่วนพนุพิน อําเภอพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สถานท่ีแหง่นีเ้ป็น

เนินเขาเตีย้ๆ ตัง้อยูใ่กล้บริเวณท่ีลาํนํา้สายตา่งๆไหลมาบรรจบกนัได้แก่ แม่นํา้พมุดวงและแม่นํา้ตา

ปี สถานท่ีแหง่นีไ้ด้มีการสาํรวจและขดุค้นทางโบราณคดีและได้พบโบราณวตัถเุป็นจํานวนมาก 

ได้แก่ พระพิมพ์ดินดิบ ฐานก่ออิฐ พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร 2 กร สาํริด กําหนดอายอุยูใ่นราวต้น

พทุธศตวรรษท่ี 12 เศียรและสว่นองค์พระพทุธรูป และเหรียญเงินอาหรับ มีตวัอกัษรอาหรับ พ.ศ.

1310 

ผา่นไปสูชุ่มชนโบราณเขาศรีวิชยั สถานท่ีนีเ้ป็นภูเขาลกูเดียวโดดๆในพืน้ท่ีราบ อยู่

หา่งจากแม่นํา้พมุดวงประมาณ 400 เมตร การขดุค้นทางโบราณคดีได้พบโบราณสถานและ

โบราณวตัถท่ีุสาํคญัคือ โบราณสถานก่อสร้างด้วยอิฐและหินบนยอดเขาจํานวน 8 แหง่ด้วยกนั 

เทวรูปพระนารายณ์ จํานวน 4 องค์ มีอายอุยูใ่นช่วงประมาณพทุธศตวรรษท่ี 12-13 พระพิมพ์ดิน

ดิบ ฐานประติมากรรมรูปเคารพศิลา เศษเคร่ืองถ้วยจีน เศษภาชนะดินเผาพืน้เมือง และลกูปัดซึง่

พบเป็นจํานวนมาก สว่นใหญ่เป็นลกูปัดแก้วสเีดียว ลกูปัดหินก็พบเชน่เดียวกนัแตพ่บอยูใ่น

ปริมาณท่ีน้อยกวา่ลกูปัดแก้ว 

อยา่งไรก็ดี แม้จะมีหลกัฐานท่ีรองรับข้อสนันิษฐานดงักลา่ว แตก็่มีนกัวิชาการ

บางสว่นท่ีไมเ่ห็นด้วย เป็นต้นวา่ เอช.จี. ควอริทช์ เวลส์ (H.G. Quaritch Wales) และศาสตราจารย์

มานิต วลัลโิภดม ท่ีกลา่ววา่ เส้นทางตะกัว่ป่า - อา่วบ้านดอนดงักลา่วนีเ้ป็นเพียงเส้นทางเดินข้าม

แหลมตามธรรมดาเทา่นัน้ หาใช่เส้นทางขนถ่ายสนิค้าข้ามแหลมแตอ่ยา่งใด 175

176 ในขณะท่ีบางทา่น

ก็มีข้อคิดเห็นวา่ การขนถ่ายสนิค้าข้ามคาบสมทุรเป็นสิง่ท่ีทําได้ยาก เน่ืองด้วยแม่นํา้ท่ีใช้ในการ

ลอ่งเรือเป็นอุปสรรคสาํคญั เพราะบางชว่งก็ไหลเช่ียว บางช่วงก็ตืน้เขิน อาจทําให้พาหนะอปัปาง

ลงได้ รวมไปถึงฤดแูล้งท่ีระดบันํา้จะต่ําไม่เหมาะกบัการลอ่งเรือ ซึง่หมายความวา่ หากมีการขน

ถ่ายสนิค้าข้ามคาบสมทุรจริง แม่นํา้ก็ไม่ได้ใช้ได้ตลอดทัง้ปี ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้ใน

ทกุช่วงเวลาได้ กระนัน้ เส้นทางข้ามคาบสมทุรเป็นเส้นทางท่ีมีการใช้อยูจ่ริง แตน่า่จะเป็นการขน

                                                 
175 พริิยะ ไกรฤกษ์, ศลิปะทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพมิพ์, 

2523),74. 
176 มานิต วลัลโิภดม, ทักษิณรัฐ (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2530), 62-63. 
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ถ่ายสนิค้าขนาดเลก็ท่ีไม่ต้องพิถีพิถนัในการขนสง่มากนกั แตกตา่งจากบรรดาเคร่ืองถ้วยท่ีต้องใช้

ความระมดัระวงัในการขนย้าย เพราะมีการแตกหกัได้งา่ย จึงนา่จะใช้เส้นทางเรือเลยีบชายฝ่ัง

มากกวา่176

177  

แม้จะยงัมีการถกเถียงกนัในเร่ืองเส้นทางข้ามคาบสมทุรและยงัไม่สามารถมีข้อสรุป

ได้ในปัจจุบนั แตแ่หลง่โบราณคดีทุง่ตกึก็ปรากฏหลกัฐานเดน่ชดัวา่เคยเป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัทางฝ่ัง

ตะตกของคาบสมทุรมลายอูยา่งแนน่อน เมืองทา่นีรุ่้งโรจน์อยูใ่นช่วงระยะเวลาหนึง่ และถกูทิง้ร้าง

ไปในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 16 ซึง่สาเหตกุารถกูทิง้ร้างนัน้มีข้อสนันิษฐานหลายประการ เป็นต้นวา่ 

เป็นผลกระทบของสงครามท่ีพวกโจฬะจากอินเดียใต้ยกทพัเข้ามาโจมตีบ้านเมืองในคาบสมทุร

มลาย ูหรือการออ่นกําลงัอํานาจลงของศรีวิชยั รวมไปถึงการเปลีย่นแปลงของระดบันํา้ทะเล ท่ี

ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 16 เป็นต้นมา ระดบันํา้ทะเลคอ่ยๆขยบัสงูขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่มีระดบัเทา่กบั

ระดบันํา้ทะเลในปัจจุบนั เมืองทา่จึงประสพภาวะของการถอยร่นเข้ามาของทะเล ทําให้เผชิญกบั

คลืน่ลมโดยตรง จึงไม่เหมาะท่ีจะเป็นท่ีจอดหลบลมหรือแวะพกัของเรือสนิค้าได้อีกตอ่ไป เม่ือ

สภาพการเป็นเมืองทา่ไม่เหมาะสมเช่นนีแ้ล้ว จึงถกูทิง้ร้างไปในท่ีสดุ 177

178 

 

ช่ือ    แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ ตําบลพมุเรียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

แหล่งที่ 2 

พิกัดทางภมูิศาสตร์    ละติจูดท่ี 9 องศา 22 ลปิดา 34.9 ฟิลปิดาเหนือ  

 ลองจิจดูท่ี 99 องศา 11 ลปิดา 14.5 ฟิลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิตัง้อยูใ่นเขตตําบลพมุเรียง อําเภอไช

ยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี หา่งจากเมืองโบราณไชยาประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณแหลมโพธ์ิเป็นสนั

ทรายขนาดใหญ่ สงูกวา่ระดบันํา้ทะเลราว 3-5 เมตร เกิดจากแผน่ดินใหญ่ถกูคลองพมุเรียงไหล

ผา่น สง่ผลให้เกิดตะกอนดินทบัถมแล้วคอ่ยเปลี่ยนสภาพเป็นแหลม 178

179 (ภาพท่ี 91 : แผนท่ีท่ี 4) 

                                                 
177 Michael Jacq –HergoualcH, The Malay Peninsula crossroads of The Maritime silk road 

(100 BC-1300 AD), 41-50. 
178 อมรา ศรีสชุาต,ิ “ภาคใต้ : เมืองท่ากบัการค้าโพ้นทะเลสมยัโบราณ” ใน เอกสารการสัมมนา

เร่ืองภูมิศาสตร์กับวถีิชีวติไทย (กรุงเทพฯ : ศนูย์มานุษยวทิยาสริินธร, 2543), 234. 
179 เขมชาต ิเทพไชย, “แหลมโพธ์ิ : แหลง่โบราณคดี” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ 18 (2542): 

8775. 
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สภาพทัว่ไปของแหลมโพธ์ิเป็นป่าโปร่ง บริเวณใกล้ปากแม่นํา้เป็นท่ีตัง้ของหมู่บ้าน

และท่ีจอดเรือของชาวประมง ทางด้านทะเลฝ่ังตะวนัออกเป็นดินโคลน มีป่าโกงกางปกคลมุบริเวณ

ชายฝ่ังตลอดเป็นแนวยาวไปจนถึงแหลมซุย จากปลายแหลมเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีซาก

โบราณสถานสร้างด้วยอิฐ 1 แหง่ ใกล้ๆกนัเป็นบอ่นํา้รูป 6 เหลีย่มและเสาธรณีประตทํูาด้วยหินปนู 

ทัง้สองด้านมีร่องรูเพ่ือเป็นท่ีเสยีบกรอบประตตูอ่ไป 

 

 
 

ภาพที่ 91 แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

ที่มา : ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศจาก PointAsia 

 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ี ปี พ.ศ. 2522 ได้ทําการสาํรวจ

บริเวณแหลมโพธ์ิ พบซากเสากระโดงเรือยาว 7.70 เมตร ยงัอยูใ่นสภาพท่ีคอ่นข้างดี และซากหาง

เสอืเรือ 

ปี พ.ศ. 2524 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้) ทําการขดุค้นทางโบราณคดี

อยา่งเป็นระบบพบเศษภาชนะดินเผาพืน้เมือง เศษเคร่ืองถ้วยจากตา่งประเทศ ลกูปัด และเศษแก้ว

สตีา่งๆ 
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ในปี พ.ศ. 2531-2532 พิสฐิ เจริญวงศ์ ดร.เบนเนท บรอนสนั ธราพงศ์ ศรีสชุาติ อมรา 

ศรีสชุาติ และ ดร. โฮ ชุ่ยเหม่ย ในโครงการศกึษาการตัง้ถ่ินฐานและการค้าสมยัโบราณในประเทศ

ไทย หรือ PASTT (Program for Ancient Settlement and Trade in Thailand) ได้เข้ามาขดุค้นท่ี

แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ พบโบราณวตัถปุระเภทเดียวกนักบัท่ีแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ ได้แก่ 

เคร่ืองถ้วยจีน เคร่ืองแก้ว เคร่ืองถ้วยจากเอเชียตะวนัตก ลกูปัด ฯลฯ 

หลักฐานทางโบราณคดี  พบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวนมาก โดยสว่นใหญ่

แล้วเป็นโบราณวตัถท่ีุมาจากตา่งประเทศ ได้แก่ ภาชนะดินเผาพืน้เมือง เศษเคร่ืองถ้วยจีนพบเป็น

จํานวนมาก หากไมน่บัรวมแหลง่โบราณคดีมนัไต ประเทศศรีลงักาแล้ว แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ

เป็นแหลง่ท่ีพบเคร่ืองถ้วยจีนมากกวา่แหลง่เมืองทา่อ่ืนๆทัง้ในภาคกลางของไทย สมุาตรา ชวา 

ฟิลปิปินส์ และมาเลเซยี 179

180 จากการสาํรวจและขดุค้นทางโบราณคดีสามารถจําแนกเคร่ืองถ้วยจีน

ได้กวา่ 10 ชนิด ซึง่มาจากเตาท่ีหลากหลายในแตล่ะภมิูภาคของจีน ได้แก่ เคร่ืองถ้วยฉางชา 

(Changsha) มณฑลหหูนาน (Hunan) ภาคกลางของประเทศจีน เคร่ืองถ้วยจากเตาเยว ่(Yue 

ware) มณฑลเจ้อเจียง ภาคตะวนัออกของประเทศจีน เคร่ืองถ้วยติง้ (Ding ware) จากราชวงศ์ซง่

เหนือ ภาชนะเคลอืบขาวจากทางภาคเหนือ รวมไปถึงเคร่ืองถ้วยเม่ยเซียน (Meixian) เฟงไค 

(Fengkai) แยงกาน (Yanggan) และกเูลา (Gulao) จากมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) ทาง

ภาคใต้ของจีนด้วย นอกจากนี ้ท่ีแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิยงัพบภาชนะแบบฉางชาท่ีมีลกัษณะ

พิเศษชิน้หนึง่ คือ ภาชนะทรงชามท่ีมีการเขียนลายบริเวณก้นภาชนะเป็นภาษาอาหรับ อ่านวา่  

“อลัเลาะห์” (ภาพท่ี 92) 

เคร่ืองถ้วยจากเอเชียตะวนัตก พบเคร่ืองถ้วยจากเอเชียตะวนัตกหลากหลายชนิด

ด้วยกนั ได้แก่ (1) เคร่ืองเคลอืบฟ้า-เขียว (Blue-Green Glazed ware) (2) เคร่ืองเคลอืบสขีาวแบบ

ทบึแสง (Opaque White [Tin] Glazed) (3) เคร่ืองเคลอืบความมนัเงาพืน้ขาวลงยาสเีหลอืง 

(Yellow Enamelled Luster White ware) หรือท่ีเรียกกนัวา่ Lustre ware (4) เคร่ืองเคลอืบเขียว-

ขาว (Green and White ware) และ (5) เคร่ืองเคลอืบฟ้า-ขาว (Cobalt Blue and White ware) 

เคร่ืองเคลอืบ 3 ประเภทแรกสามารถคาดเดาได้วา่มีลกัษณะอยา่งไร แต ่2 ประเภทหลงัเป็นการ

แบง่โดยความเห็นของเบเนต บรอนสนั (Bennet Bronson) ผู้ ดําเนินการขดุค้น ซึง่ไม่ได้อธิบาย

ลกัษณะใดๆเพ่ิมเติมเลย ดงันัน้ จึงอาจมีความเป็นไปได้วา่เคร่ืองเคลอืบเขียว-ขาวคือ เคร่ือง

                                                 
180 อมรา ศรีสชุาต,ิ “คยุกบัผู้ เชี่ยวชาญ เบนเนท บรอนสนัและพิสิฐ เจริญวงศ์ เร่ืองงานขุดค้นแหล่งโบราณคดีเกาะคอ

เขาและแหลมโพธ์ิ และการศกึษาเส้นทางการค้าทางทะเลของโครงการศกึษาการตัง้ถิน่ฐานและการค้าสมยัโบราณในประเทศไทย,” 

ศลิปากร 33, 1 (มีนาคม – เมษายน 2532) : 36-37. 
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เคลอืบแบบ Lead Splashed Ware ซึง่เป็นเคร่ืองเคลอืบท่ีมีพืน้เป็นสขีาวแล้วใช้สเีขียว หรือฟ้า ทํา

เป็นลวดลายคล้ายการกระเซ็นของส ีและเคร่ืองเคลอืบฟ้า-ขาว แท้จริงแล้วคือ เคร่ืองเคลอืบสขีาว

แบบทบึแสงท่ีมีการเขียนลายนัน้เอง (Opaque White Glaze with Coloured Splash) เคร่ือง

เคลอืบทัง้หมดนีเ้จอท่ีแหลง่โบราณคดีซรีาฟ ประเทศอิรัก แหลง่โบราณคดีมนัไต และแหลง่

โบราณคดีอนรุาธปรุะ ประเทศศรีลงักาด้วยเชน่เดียวกนั  

 

 
 

ภาพที่ 92 เคร่ืองถ้วยจนีเขียนภาษาอาหรับคําว่า “อลัเลาะห”์ 

 

นอกจากนี ้ยงัพบลกูปัดแก้ว ภาชนะแก้วและเศษแก้ว พบเศษแก้วสเีป็นจํานวนมาก 

ประกอบไปด้วย สฟ้ีา เขียว นํา้ตาล เหลอืงอ่อน และสนํีา้เงิน ภาชนะแก้วทรงคอสงู สนันิษฐานว่า

ใช้สาํหรับใสข่องเหลวประเภทเคร่ืองหอม รวมไปถึงเศษภาชนะแก้วเขียนส ี(ภาพท่ี 93) และลายขดู

ขีดด้วย (ภาพท่ี 94) 

พบลกูปัดหินอาเกต คาร์เนเลยีน คาลซโีดนี พลอยสมี่วง (Amethyst) ผลกึควอตซ์ใส 

(Crystal) และหยก (Jade) เหรียญจีน พบจํานวน 3 เหรียญ เป็นเหรียญเงินสมยัราชวงศ์ถงั มี

ลกัษณะเป็นเหรียญกลมเจาะรูตรงกลางเป็นรูปสีเ่หลีย่ม มีอกัษรปรากฏอยูบ่นเหรียญ 4 ตวั อา่นได้

วา่ ไค เอวี๋ยน ถ่ง เปา (Kai Yuan Tung Pao) แปลวา่ ทําขึน้ในยคุไคเอวี๋ยน เหรียญนีทํ้าขึน้ในสมยั

จกัรพรรดิเกาส ู(Kao Tsu : พ.ศ.1161-1169 หรือ ค.ศ.618 – 26) เร่ิมผลติออกใช้ใน ปี พ.ศ. 1164 

ถึง พ.ศ. 1209 และใช้ตอ่มาจนสิน้ราชวงศ์ถงั พ.ศ. 1450 เหรียญไค เอวี๋ยน ถ่ง เปานีย้งัพบท่ีแหลง่

โบราณคดีคลองทา่เรือ และคลองทา่วงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แหลง่โบราณคดีในอําเภอระโนด 

จงัหวดัสงขลา และแหลง่โบราณคดีซรีาฟ ประเทศอิรัก 
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ภาพที่ 93  เศษภาชนะแก้วเขียนสี  

 

 
 

ภาพที่ 94  เศษภาชนะแก้วลายขูดขีด 

 

การวเิคราะห์ 

แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีมีสภาพภมิูศาสตร์เกือ้หนนุตอ่การเป็น

เมืองทา่ กลา่วคือ อยูบ่ริเวณพืน้ท่ีริมชายฝ่ังทะเลบริเวณท่ีเป็นคุ้งเว้าเข้าไป มีแหลม และป่าชาย

เลนเป็นจุดกําบงัลมท่ีทําให้เรือสามารถเข้ามาจอดหลบลมได้ชัว่คราว และมีระยะหา่งจากฝ่ังทะเล

เพียง 200 เมตรเทา่นัน้ ซึง่จากการพิจารณาสภาพภมิูท่ีตัง้ดงักลา่วแล้ว แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ

จึงจดัได้วา่ เป็นแหลง่เมืองทา่หน้านอกตามการแบง่ประเภทเมืองทา่ของนกัวิชาการ 180

181 

                                                 
181 อมรา ศรีสชุาต,ิ “ภาคใต้ : เมืองท่ากบัการค้าโพ้นทะเลสมยัโบราณ”, 230. 
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อยา่งไรก็ดี แม้แหลมโพธ์ิจะมีภมิูท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมกบัการเป็นเมืองทา่ แตก่ารท่ีจะ

พฒันาพืน้ท่ีเพ่ือมิให้เป็นสถานท่ีแค่หลบลมมรสมุแตป่ระการเดียว จําเป็นท่ีจะต้องหาแรงจูงใจให้

ชนตา่งแดนท่ีเข้ามาพร้อมเรือสนิค้าเห็นความสาํคญั และลงหลกัในการจดัตัง้ให้เป็นแหลง่ในการ

แลกเปลีย่น ขนถ่ายสนิค้า หรือเป็นท่ีพกัสนิค้าให้ได้ ดงันัน้ ชุมชนพืน้เมืองแหลมโพธ์ิซึง่มิได้มี

ผลผลติทางกสกิรรมเป็นฐาน จงึต้องดิน้รนแสวงหาทรัพยากรเพ่ือมาแลกเปลีย่นกบัเรือสนิค้า 

รวมทัง้เพ่ือนําไปแลกกบัชุมชนท่ีมีผลผลิตทางกสกิรรมด้วย ผู้คนในชุมชนเมืองทา่จึงเร่ิมประพฤติ

ตนเองเป็นพอ่ค้าคนกลาง ทําหน้าท่ีแลกเปลีย่นสนิค้าจากตา่งแดนกบัผลผลิตจากชุมชนตา่งๆใน

แผน่ดิน พร้อมๆกนันัน้ เมืองทา่เร่ิมมีการพฒันาและขยายใหญ่ขึน้กลายเป็นเมืองทา่เปิด มีชน

ตา่งชาติเข้ามาตัง้ถ่ินฐานหรือร้านค้า ชนชาวพืน้เมืองก็รับหน้าท่ีในการติดตอ่ประสานการค้าขาย

ระหวา่งดินแดนโพ้นทะเลท่ีมาจากตะวนัตกได้แก ่เมดิเตอร์เรเนียน เอเชียตะวนัตก อินเดีย ศรีลงักา 

กบัท่ีมาจากทางตะวนัออก ได้แก่ จีน 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏบริเวณฝ่ังทะเลด้านตะวนัตก คือหลกัฐานจาก

แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ ซึง่พบโบราณวตัถปุระเภทเดียวกนัและช่วงระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีแหลง่

โบราณคดีแหลมโพธ์ิทางฝ่ังทะเลด้านตะวนัออก จึงเกิดสมมติฐานวา่ด้วยเร่ืองเครือขา่ยการค้าและ

เส้นทางข้ามคาบสมทุรขึน้ กลา่วคือ เม่ือเรือสนิค้าท่ีมาจากดินแดนตะวนัตก มาขึน้ฝ่ังท่ีเมืองทา่ทุ่ง

ตกึ พอ่ค้าเหลา่นัน้จะมีใบสัง่สนิค้า ซึง่เป็นรายการสนิค้าท่ีพวกเขาต้องการ เช่น ผ้าไหม หรือ เคร่ือง

ถ้วยจีน ชนพืน้เมืองในภาคใต้จะเป็นผู้ รับใบสัง่สินค้าเข้ามา เม่ือเรือจากฝ่ังตะวนัออก คือ จีน เข้า

เทียบทา่ท่ีเมืองทา่แหลมโพธ์ิ ชาวพืน้เมืองจะเป็นผู้จดัการขนถ่ายสนิค้าจากอีกฝ่ังหนึง่มาอีกฝ่ังหนึง่ 

โดยท่ีเรือสินค้าไม่ต้องแลน่เรือข้ามช่องแคบเพ่ือไปซือ้สนิค้าเอง ในขณะเดียวกนั เรือสนิค้าท่ีมาจาก

ดินแดนตะวนัตกอาจแวะรับสนิค้าท่ีเมืองทา่โกตา กาปรู หน้าเกาะสมุาตรา โดยมีเรือสนิค้าจาก

แหลง่แหลมโพธ์ิลงไปสง่สินค้าท่ีได้จากเรือจีนลงไปสูเ่มืองทา่นัน้ แล้วรับสนิค้าท่ีได้จากดินแดน

ตะวนัตกกลบัขึน้มาเพ่ือรอขายให้กบัเรือจีนตอ่ไปก็ได้181

182 

เมืองทา่แหง่นีรุ่้งเรืองมากในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14-15 จากหลกัฐานทางโบราณคดีที่

ปรากฏสนิค้าตา่งประเทศอยา่งเดน่ชดัในช่วงเวลาดงักลา่ว แหลมโพธ์ิสิน้สดุการเป็นเมืองทา่ในช่วง

ปลายพทุธศตวรรษท่ี 15 จากความออ่นแอทางการเมืองสาเหตหุนึง่ และเหตผุลทางการ

เปลีย่นแปลงทางธรรมชาติ เช่นเดียวกนักบัเมืองทา่ทุง่ตกึดงัท่ีกลา่วมาแล้ว รวมไปถึงในช่วงพทุธ

                                                 
182 เร่ืองเดียวกนั, 238. 
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ศตวรรษตอ่มาท่ีปรากฏการรุกรานจากภายนอก คือ การรุกรานจากกองทพัโจฬะจากอินเดียใต้ 

ด้วยสาเหตหุลายๆประการนีทํ้าให้เมืองทา่แหลมโพธ์ิสิน้สดุบทบาทลงไปในท่ีสดุ 

 

ช่ือ แหลง่โบราณคดีนางยอ่น อําเภอครุะบุรี จงัหวดัพงังา 

แหล่งที่ 3 

พิกัดทางภมูิศาสตร์ ละติจูดท่ี 9 องศา 24 ฟิลปิดาเหนือ 

    ลองจิจูดท่ี 98 องศา 24 ลปิดา 50 ฟิลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง เป็นแหลง่โบราณคดีท่ีมีพืน้ท่ีด้านเหนือติดกบัคลองนางยอ่น 

ล้อมรอบไปด้วยสวนระกําและสวนยางพารา (ภาพท่ี 95)  

 

 
 

ภาพที่ 95 แหล่งโบราณคดีนางยอ่น จงัหวดัพงังา 

ที่มา : ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth 

แหล่งโบราณคดีนางย่อน 

    • 
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ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ี  ปี พ.ศ. 2525 ธราพงศ์ ศรีสุ

ชาติและคณะได้ทําการสาํรวจและกําหนดอายสุมยัของแหลง่นีว้า่อยูใ่นสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ 

ปีพ.ศ. 2551 ร้อยเอกบุณยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณและคณะ ได้ดําเนินการขดุค้นทาง

โบราณคดีในแหลง่โบราณคดีนางยอ่นตามโครงการศกึษาเมืองทา่การค้าโบราณชายฝ่ังทะเลอนั

ดามนั เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์กบัแหลง่โบราณคดีอ่ืนๆทางชายฝ่ังทะเลอนัดามนัและอา่วไทย 

หลักฐานทางโบราณคดี  สามารถแบง่ชัน้วฒันธรรมใหญ่ๆได้ 2 ชัน้ คือ  ชัน้

วฒันธรรมสมยัปัจจบุนัและชัน้วฒันธรรมสมยัโบราณ โดยในชัน้วฒันธรรมสมยัโบราณพบการเข้า

มาใช้พืน้ท่ีในการทํากิจกรรมของมนษุย์ 2 สมยัด้วยกนั พบโบราณวตัถดุงัตอ่ไปนี ้ภาชนะดินเผา

พืน้เมือง เศษเคร่ืองถ้วยจีน เศษภาชนะจากเอเชียตะวนัตก คือ เคร่ืองเคลอืบสฟ้ีา-เขียว (ภาพท่ี 

128) ตะคนัดินเผา เบีย้ดินเผา ลกูปัดแก้วสเีดียว ลกูปัดแก้วหลากสี ลกูปัดแก้วทําด้วยเทคนิค

โมเสก ลกูปัดหินอาเกต คาร์เนเลยีน ก้อนแก้ว จีห้รือหวัแหวนแกะสลกันนูต่ํา(Cameo) รูปช้าง เศษ

ภาชนะแก้ว ก้อนแก้ว ชิน้สว่นภาชนะสาํริด ตะกรัน ลกูปัดทองคํา  

การวเิคราะห์ จากการขดุค้นแหลง่โบราณคดีนางยอ่น ทําให้ทราบวา่มีการเข้ามาใช้

พืน้ท่ี 2 ช่วงเวลาด้วยกนั โดยชัน้ดินลา่งสดุพบร่องรอยของกองไฟ เศษถ่านร่วมกบัก้อนดินเผาไฟ 

เศษภาชนะดินเผา ลกูปัด แตไ่ม่หนาแน่นมากนกั ชัน้อยูอ่าศยันีย้งัไม่สามารถกําหนดอายชุัน้

วฒันธรรมได้อยา่งชดัเจน เน่ืองจากยงัไมมี่การนําเอาถ่านไปหาคา่อายสุมยัทางวิทยาศาสตร์ ซึง่

เป็นการกําหนดอายโุดยทางตรง (Absolute dating) อีกทัง้ยงัไมมี่โบราณวตัถชิุน้เดน่ท่ีพอจะนําไป

เทียบเคียงกบัแหลง่อ่ืนๆท่ีทราบอายชุดัเจนแล้ว อนัจะเป็นการกําหนดอายทุางอ้อมได้ (Relative 

dating) 

สว่นการเข้ามาใช้พืน้ท่ีในสมยัท่ี 2 นัน้ พบโบราณวตัถหุนาแนน่มากอนัประกอบไป

ด้วยภาชนะดินเผาแบบพืน้เมือง ภาชนะดินเผานําเข้าจากตา่งประเทศได้แก่ เคร่ืองถ้วยจีนและ

เคร่ืองถ้วยจากเอเชียตะวนัตก ลกูปัดแก้วและลกูปัดหิน ชิน้สว่นภาชนะสาํริด เมลด็ข้าวสาร เศษ

ทอง ชิน้สว่นแกะสลกัจากหินมีคา่ ในสมยันีส้ามารถกําหนดอายชุัน้วฒันธรรมได้วา่อยูใ่นราวพทุธ

ศตวรรษท่ี 13-14 ซึง่ร่วมสมยักบัแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ จงัหวดัพงังา แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และแหลง่โบราณคดีภเูขาทอง จงัหวดัระนอง 

เม่ือพิจารณาท่ีตัง้ของแหลง่โบราณคดีนางยอ่นแล้วพบวา่ เป็นพืน้ท่ีท่ีอยูติ่ดกบัคลอง

นางยอ่น ซึง่เป็นคลองท่ีนําออกไปสูท่ะลได้โดยสะดวกในระยะทางท่ีไม่ไกลนกั ในอดีตคลองนาง

ยอ่นนา่จะมีความลกึมากกวา่นี ้ซึง่จะทําให้เรือเดินสนิค้าเข้ามาหยดุแวะพกัในบริเวณนีไ้ด้ ชุมชน

โบราณนางยอ่นจึงสามารถติดตอ่กบัพอ่ค้าชาวตา่งชาติโพ้นทะเล อาทิ อินเดีย และชาวเอเชีย
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ตะวนัตก และอาจเป็นแหลง่ในการรับสนิค้าเพ่ือกระจายไปสูแ่ผน่ดินตอนใน ดงันัน้ เราจงึได้พบ

หลกัฐานทางโบราณคดีหลายอยา่งท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่มาจากดินแดนภายนอกในพืน้ท่ี

ตอนใน เชน่ แหลง่โบราณคดีบางกล้วยนอก อําเภอสขุสาํราญ จงัหวดัระนอง แหลง่โบราณคดีบ้าน

นาเหนือ อําเภอสขุสาํราญ จงัหวดัระนอง และแหลง่โบราณคดีบ้านไร่ใน 1 อําเภอสขุสาํราญ 

จงัหวดัระนอง เป็นต้น ซึง่หลกัฐานท่ีพบสว่นใหญ่เป็นลกูปัดหิน ลกูปัดแก้ว หวัแหวนหินมีคา่ และ

เคร่ืองถ้วยจากตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะกลา่ววา่ ชุมชนโบราณนาง

ยอ่นเป็นเมืองทา่และปฏิบติัตวัเป็นพอ่ค้าคนกลางเหมือนดงัเชน่เมืองทา่อ่ืนๆท่ีร่วมสมยัเดียวกนั ซึง่

จําเป็นท่ีจะต้องมีการขดุค้นเพ่ิมเติมและศกึษากันตอ่ไป 

 

ช่ือ      แหลง่โบราณคดีภเูขาทอง ตําบลกําพวน อําเภอสขุสาํราญ จงัหวดัระนอง 

แหล่งที่ 4 

พิกัดทางภมูิศาสตร์  ละติจูดท่ี 9 องศา 20 ลปิดาเหนือ 

      ลองจิจูดท่ี 98 องศา 20 ลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง  มีลกัษณะเป็นภเูขาลกูเลก็ๆท่ีอยูติ่ดกบัถนนเพชรเกษม อยูห่า่ง

จากชายฝ่ังทะเลอนัดามนัราว 1.5 กิโลเมตร ทางด้านทิศตะวนัตกเป็นพืน้ท่ีทํากินของชาวบ้านและ

มีภเูขาลกูเลก็ๆสลบัสงูต่ํา เดิมมีคลองนาพรุใหญ่เข้ามาถึงตวัแหลง่โบราณคดี สามารถใช้คลอง

ดงักลา่วตอ่เช่ือมไปออกชายฝ่ังทะเลท่ีแหลมกล้วยได้ แตปั่จจบุนัถกูบอ่กุ้ งปิดขวางเอาไว้ (ภาพท่ี 

96 : แผนท่ีท่ี 5) 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ี ปี พ.ศ. 2548-2549 กรมศิลปากร 

สาํนกัศิลปากรท่ี 15 ภเูก็ต ได้เข้าไปดําเนินงานขดุค้นทางโบราณคดี โดยในการขดุค้นในครัง้นีไ้ด้

ดําเนินการขดุค้นเป็นจํานวนทัง้สิน้ 4 หลมุด้วยกัน ทัง้นีเ้พ่ือศกึษาเปรียบเทียบความสมัพนัธ์

ระหวา่งแหลง่โบราณคดีภเูขาทองกบัแหลง่โบราณคดีชายฝ่ังทะเลอนัดามนัแหลง่อ่ืนๆ ในเร่ืองของ

การเร่ิมรับวฒันธรรมอินเดียของแหลง่โบราณคดีชายฝ่ังทะเลอนัดามนัโดยผา่นการเดินเรือทาง

ทะเล 
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ภาพที่ 96 แหล่งโบราณคดีภเูขาทอง จงัหวดัระนอง 

ที่มา : ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth 

 

หลักฐานทางโบราณคดี  พบโบราณวตัถปุระเภทภาชนะดินเผาพืน้เมือง ภาชนะดิน

เผานําเข้าจากตา่งประเทศท่ีสาํคญัคือภาชนะดินเผาประเภทรูเลตเทต (Rouletted Ware) ถ้วยก้น

ลกึมีลายกดประทบัเป็นรูปสตัว์ตา่งๆ (Stamped bowls) จานปากผายมีลายรูปดอกไม้  เศษ

ภาชนะมีจารึกเป็นรูปตวัอกัษรทมิฬ-พราหมี (Tamil – Brahmi Script) อ่านได้วา่ “..ต ูร โ...” ( ..tuu 

Ra o…) ไม่สามารถแปลความหมายได้ นบัเป็นจารึกภาษาทมิฬท่ีเก่าท่ีสดุท่ีพบในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 7182

183 อีกชิน้หนึง่อาจจะเป็นสญัลกัษณ์สองตวัหรืออาจจะเขียน

ด้วยอกัษรพราหมี ซึง่อาจจะอ่านได้วา่ “ป ูอา” (pu aa) แตก็่เป็นคําท่ีไม่มีความหมาย จากรูปแบบ

ของตวัอกัษรสามารถกําหนดอายไุด้วา่อยูใ่นช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 9 นอกจากนี ้ยงัพบภาชนะท่ีมี

ลายรูปสวสัดิกะอนัเป็นสญัลกัษณ์มงคลซึง่มกัจะพบมากในอินเดียใต้ หม้อ ไห และฝาครอบ

ภาชนะ โดยรูปแบบภาชนะดงักลา่วทัง้หมดนี ้ล้วนพบท่ีแหลง่โบราณคดีอริกเมฑ ุประเทศอินเดีย

ทัง้สิน้ ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก โดยพบอยูใ่นรูปของเศษภาชนะดินเผาแบบเคลอืบฟ้า-

                                                 
183 บณุยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึเมืองท่าการค้าโบราณ, 133. 

แหล่งโบราณคดภีเูขาทอง 
    • 
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เขียว (Blue-Green Glazed ware) พบจากการสาํรวจ 1 ชิน้และจากการขดุค้นจํานวน 1 ชิน้ (ภาพ

ท่ี 97) ลกูปัดแก้วสเีดียว (ภาพท่ี 98) ก้อนแก้วหลากส ี(ภาพท่ี 98) เศษภาชนะแก้ว ชิน้สว่นแก้ว

โมเสก (ภาพท่ี 100) 

 

 
 

ภาพที่ 97 เศษภาชนะดินเผาแบบเคลือบฟ้า-เขียว 

 

   
 

ภาพที่ 98 ลกูปัดแก้วทีห่ลอมติดกนัและก้อนแก้วและหินวตัถดุิบในการทําลกูปัด 

ที่มา :  บุณยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึ เมืองท่าการค้าโบราณ (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2550), 128-129. 

                  

พบขวดแก้วมีจารึก ทําด้วยแก้วสเีขียวออ่น โปร่งแสง ทรงกรวย ก้นแหลม คอแคบ ขอบ

ปากหนา สงู 7 เซนติเมตร เส้นผา่ศนูย์กลางปาก 1.5 เซนติเมตร รูปทรงคล้ายกบัภาชนะบรรจเุหล้า

องุน่ของโรมนัท่ีเรียกวา่ “แอมฟอรา” (Amphora) ไม่มีมือจบัทัง้สองข้าง ข้างลาํตวัขวดมีอกัษรสลกั

ตามแนวยาวตัง้แตก่ึ่งกลางจนจรดก้นขวด โดยใช้เคร่ืองมือปลายแหลมกดให้เป็นรอยเส้นอกัษร

ขณะท่ีเนือ้แก้วยงัอ่อนอยู ่ 
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ภาพที่ 99  ชิน้ส่วนแก้วแบบโมเสก 

ที่มา :  บุณยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึ เมืองท่าการค้าโบราณ. (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2550), 129. 

 

ผลการวิเคราะห์อกัษรบนขวด พบวา่เป็นรูปแบบอกัษรพราหมี มีอายอุยูใ่นราวกลาง

พทุธศตวรรษท่ี 9- กลางพทุธศตวรรษท่ี 11 อกัษรทัง้หมดมี 6 ตวั แบง่วรรคหลงัตวัอกัษรตวัแรก

และตวัท่ีสาม อาจจะอา่นได้วา่ “ย ุยตุ ? ตต” (yu yuta ? tata) ปัจจุบนัยงัไม่สามารถแปลหรือ

ตีความจารึกจากคําอ่านดงักลา่วได้ มีความเป็นไปได้วา่จารึกนีใ้ช้ภาษาท้องถ่ินท่ียงัไม่รู้จกักนัใน

ขณะนี ้

พบลกูปัดหินคาร์เนเลยีน หินอาเกต แอเมทิสต์ และผลกึของหิน โดยบางสว่นเป็น

ลกูปัดหินแบบฝังเส้นส ี(Etched bead) หวัแหวนแกะสลกับนหินคาร์เนเลยีน จีหิ้น ทําจากหินคาร์

เนเลยีนและหินแอเมทิสต์ เป็นประติมากรรมสญัลกัษณ์หนึง่ในมงคล 108 ประการ 

เคร่ืองประดบัและชิน้สว่นทองคํา พบตุ้มหทูองคํามีลกัษณะเป็นหว่งกลม มีลายหยกั

บนสนัคล้ายกลบีมะเฟือง ปลายสองข้างชิดกนั มีสภาพชํารุด และลกูปัดทองคําท่ีทาํโดยใช้เทคนิค

การนําเม็ดทองเลก็ๆมาติดไว้ (Granulated Gold Beads) เหมือนกบัท่ีพบในอิหร่าน183

184 (ภาพท่ี 

100) อีกชิน้หนึง่เป็นแผ่นทองคําท่ีตีจนบางหุ้มแผน่ดินดิบรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้าสีขาวนวล กว้าง 1.5 

เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร และหนา 0.5 เซนติเมตร สลกัลายดนุนนูเป็นภาพบคุคลสองคน 

ลกัษณะการแตง่กายคล้ายคลงึกบัประติมากรรมสตรีในศิลปะอินเดียโบราณสมยัราชวงศ์ศงุคะราว

                                                 
184 Lois Sherr Dubin. The History of Bead From 30,000 B.C.to Present (New York : Harry N. 

Abrams, 1995), 21,อ้างถึงใน บณุยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึเมืองท่าการค้าโบราณ, 133. 
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กลางพทุธศตวรรษท่ี 4 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 6 อีกทัง้ผ้านุง่โธตีของบุคคลทัง้สองยงัคล้ายกบัท่ี

ปรากฏในประติมากรรมดินเผาท่ีเมืองโบราณอริกเมฑท่ีุสร้างขึน้ในราวปี พ.ศ.543-593 อีกด้วย184

185 

 
 

ภาพที่ 100 ลกูปัดทองคํา 

ที่มา :  บุณยฤทธ์ิ ฉายสวุรรณ, ทุ่งตกึ เมืองท่าการค้าโบราณ (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2550), 132. 

 

การวเิคราะห์ 

ชุมชนภเูขาทองโบราณได้พฒันาพืน้ท่ีให้กลายเป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัตัง้แตร่าวพทุธ

ศตวรรษท่ี 5-6 จากภมิูท่ีตัง้ท่ีเป็นพืน้ท่ีหลงัภเูขาท่ีใช้เป็นท่ีกําบงัลม (Landmark) และเป็นจุดสงัเกต

จากทะเลในการเดินเรือขึน้สูฝ่ั่ง รวมไปถึงการท่ีมีลาํนํา้เลก็ๆ คือคลองนาพรุใหญ่ท่ีเช่ือมตอ่กบัทะเล 

แหลง่ซึง่อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเลเพียง 4 กิโลเมตร จึงทําให้แหลง่โบราณคดีภเูขาทองกลายเป็น

ศนูย์กลางการค้าแลกเปลีย่นระหวา่งมหาสมทุรอินเดียและแปซิฟิกได้ไม่ยากนกั 

เมืองทา่โบราณแหง่นีไ้ด้มีการติดตอ่สมัพนัธ์กบัเมืองทา่หลายแหง่ในอินเดีย 

โดยเฉพาะเมืองอริกเมฑ ุซึง่เป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัทางฝ่ังตะวนัออกของอินเดียในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 

5-8 ดงันัน้ เราจงึพบภาชนะดินเผาประเภทรูเลตเทด อนัเป็นภาชนะดินเผาท่ีได้รับความนิยมอยูใ่น

สมยัอินโด-โรมนั (พทุธศตวรรษท่ี 5-9) ในพืน้ท่ีแหลง่โบราณคดีภเูขาทอง ภาชนะประเภทนี ้

แพร่หลายในแหลง่โบราณคดีของอินเดียเอง เป็นต้นวา่ เมืองอริกเมฑ ุเมืองอมราวดี  จนัทราวลัล ี

พรหมคิรี และกาญจีปรัุม รวมไปถึงเมืองโบราณในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น เมืองไบก์ถโน 

                                                 
185 ปรีชา นุ่นสขุและวณัณสาส์น นุ่นสขุ. “ภเูขาทอง : สถานีการค้ายคุต้นบนฝ่ังอนัดามนั” เมือง

โบราณ ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มถินุายน 2550), 76 - 77. 
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ประเทศพม่า บูกิต เตงก ูเลมบู ในเมืองเปอร์ลสิ ประเทศมาเลเซีย และเมืองโบราณตารุมา บนเกาะ

ชวา ประเทศอินโดนีเซยี เป็นต้น185

186  

การติดตอ่สมัพนัธ์กนัทางการค้ากบัตา่งแดน นํามาซึง่การแลกเปลีย่นวิทยาการและ

เทคโนโลยีในด้านตา่งๆ ดงันัน้ เราจึงพบวา่ นอกจากจะเป็นแหลง่เมืองทา่ท่ีรองรับการเข้ามาของ

สนิค้าจากตา่งประเทศแล้ว ชมุชนโบราณภเูขาทองยงัเป็นแหลง่อตุสาหกรรมการผลติลกูปัดและ

เคร่ืองประดบันานาชนิดอีกด้วย เน่ืองจากการพบก้อนแก้วหลากส ีลกูปัดแก้วหลอมติดกนั โกลน

ลกูปัดหิน และลกูปัดหินท่ียงัไม่ได้เจาะรู โดยบทบาทของการเป็นแหลง่อุตสาหกรรมการผลติลกูปัด

ดงักลา่วนีน้า่จะร่วมสมยักบัแหลง่โบราณคดีควนลกูปัด จงัหวดักระบี่ ซึง่เป็นแหลง่ผลติลกูปัดท่ี

สาํคญัในช่วงประมาณพทุธศตวรรษท่ี 5-11186

187 

แหลง่โบราณคดีแหง่นีดํ้ารงอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองมาจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 13-14 แม้วา่

ระดบันํา้ทะเลจะลดลงประมาณ 1 เมตรในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 7-8  จนทําให้เมืองทา่อยูล่กึเข้ามา

ในแผน่ดินมากกวา่เดิม แตภ่เูขาทองตัง้อยูห่ลงัภูเขาซึง่เป็นท่ีกําบงัลม ดงันัน้ จึงยงัอยูใ่นทําเลท่ี

เหมาะสมและยงัคงสถานภาพความเป็นเมืองทา่ได้ตอ่มา ในขณะท่ีเมืองทา่อ่ืนๆท่ีอยูล่กึเข้ามาใน

แผน่ดิน เม่ือชายฝ่ังทะเลถอยร่นออกไป จึงดเูหมือนอยูล่กึเกินไป กลบักลายเป็นวา่อยูใ่นทําเลท่ีไม่

เหมาะสม และนา่จะเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้เมืองทา่ร้างไปในท่ีสดุ187

188 

 

ช่ือ แหลง่โบราณคดีดงละคร อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก 

แหล่งที่ 5 

พิกัดทางภมูิศาสตร์  ละติจูดท่ี 14 องศา 08 ลปิดา 30 ฟิลปิดา – 14 องศา 10  

                                 ลปิดา 00 ฟิลปิดาเหนือ 

   ลองจิจูดท่ี 101 องศา 09 ลปิดา 40 ฟิลปิดา – 101 องศา 11    

   ลปิดา 30 ฟิลปิดาตะวนัออก 

                                                 
186 ผาสขุ อนิทราวธุ, ทวารวดี การศกึษาเชงิวเิคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ 

: อกัษรสมยั, 2542), 62. 
187 นฤมล กางเกต,ุ “เคร่ืองประดบัท่ีพบในแหลง่โบราณคดีภเูขาทองและบริเวณใกล้เคียงใน

จงัหวดัระนอง” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2552),133. 
188 อมรา ศรีสชุาต,ิ “ภาคใต้ : เมืองท่ากบัการค้าโพ้นทะเลสมยัโบราณ”, 233. 



 

 

156 

ลักษณะของแหล่ง  ดงละครเป็นแหลง่โบราณคดีท่ีตัง้อยูบ่นเนินดินขนาดใหญ่ อยู่

คอ่นไปทางตะวนัตกของเนินดิน มีลกัษณะเป็นเมืองโบราณท่ีมีคนํูา้คนัดินล้อมรอบ โดยมีผงัเมือง

เป็นลกัษณะรูปไข ่ตวัเมืองมีขนาดประมาณ 550 x 650 เมตร คนํูา้กว้างประมาณ 25-40 เมตร ลกึ

ประมาณ 2-4 เมตรด้านนอกของคเูมืองเป็นคนัดิน ซึง่สงูจากพืน้ท่ีโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร มี

ช่องประตทูางเข้าออก 4 ด้านในแตล่ะทิศ โดยประตแูตล่ะด้านเปิดออกไปยงัสระนํา้รูปสีเ่หลีย่ม

นอกเมือง ซึง่ปัจจบุนัตืน้เขินไปหมดแล้ว 188

189 (ภาพท่ี 101) 

 

 
 
ภาพที่ 101 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองดงละคร 

ที่มา : ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth 

 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคดี ได้มีการขดุค้นทางโบราณคดีมา

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2515 โดยได้ดําเนินการขดุค้นด้วยกนัทัง้สิน้ 12 หลมุ ทัง้ในเขตคนัดิน คเูมือง และ

พืน้ท่ีโดยรอบ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2529 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคกลาง) กองโบราณคดี 

กรมศิลปากรได้ดําเนินการสาํรวจและขดุค้นทัง้ภายในและภายนอกคนัดินคเูมือง หลงัจากนัน้ กรม

                                                 
189 กรมศลิปากร, รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร อาํเภอเมือง จังหวัด

นครนายก (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2536), 11-12. 
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ศิลปากรได้ดําเนินการสาํรวจและขดุค้นอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2532-2533 ในการขดุค้นครัง้นีไ้ด้ทําการ

ขดุค้นทัง้สิน้ 8 หลมุด้วยกนั โดยแบง่เป็นหลมุขดุค้นภายในเมือง 4 หลมุ และนอกเมืองบริเวณท่ี

ใกล้กบัคเูมืองอีก 4 หลมุ ซึง่จุดประสงค์ของการขดุค้นในครัง้นีก็้เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานเก่ียวกบั

การตัง้ถ่ินฐานของคนโบราณวา่มีการกระจายตวัในการเข้าอยูอ่าศยับนพืน้ท่ีดงละครอยา่งไร  

หลักฐานทางโบราณคดี  พบภาชนะดินเผาพืน้เมืองและภาชนะดินเผาท่ีมีรูปแบบ

อยูใ่นวฒันธรรมทวารวดี ได้แก ่ภาชนะประเภทหม้อมีสนั ภาชนะมีลวดลายกดประทบั หม้อก้น

กลม พวยกา ตะคนั เป็นต้น เศษเคร่ืองถ้วยจีน ในสมยัราชวงศ์ถงั ราชวงศ์หยวน และราชวงศ์ซุง่ 

พบเศษเคร่ืองเคลอืบฟ้า-เขียวจากเอเชียตะวนัตก เบีย้ดินเผา ยอดสถปูดินเผา ลกูปัดแก้วสเีดียว 

ก้อนแก้ว เศษภาชนะแก้ว ประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพทุธ พระพิมพ์ สถปูศิลาแลง และเมลด็

ข้าวสดํีาถกูเผา 

การวเิคราะห์  

เมืองดงละคร เป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองขึน้ในสมยัวฒันธรรมทวารวดี มีการอยูอ่าศยั

เร่ิมต้นขึน้ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14-16 เม่ือพิจารณาจากสภาพภมิูศาสตร์ของเมืองท่ีตัง้อยูใ่น

ดินแดนภมิูภาคภายในของแผน่ดินแล้ว ทําให้เมืองโบราณแหง่นีไ้มส่ามารถแสดงบทบาทในฐานะ

ศนูย์กลางของเมืองทา่ชายฝ่ังทะเลภมิูภาคตะวนัออกได้ อยา่งไรก็ดี กอ่นการเปลีย่นแปลงสภาพ

แมน่ํา้ลาํคลองให้เป็นคลองชลประทานในปัจจบุนั เมืองดงละครมีเส้นทางนํา้ท่ีเช่ือมออกสูท่ะเลได้ 

อีกทัง้พืน้ท่ียงัตัง้อยูก่ึ่งกลางระหวา่งชุมชนโบราณในลุม่แม่นํา้เจ้าพระยาและชุมชนโบราณในลุม่

แมน่ ํา้บางปะกง ทําให้มีความเป็นไปได้วา่ เมืองโบราณแหง่นีเ้คยเป็นจุดแวะพกัทางการค้าแหง่

หนึง่ในภมิูภาคตะวนัออก189

190 มีฐานะเป็นเมืองร่วมเครือขา่ยการค้ากนักบัเมืองพระรถ อําเภอพนสั

นิคม จงัหวดัชลบรีุ โดยมีเมืองโบราณศรีมโหสถ อําเภอโคกปีป จงัหวดัปราจีนบรีุ เป็นศนูย์กลาง

ของกลุม่เมืองทา่ชายฝ่ังทะเลภมิูภาคตะวนัออก เห็นได้จากโบราณวตัถท่ีุมีความคล้ายคลงึและ

ร่วมสมยัเดียวกนั แตโ่บราณวตัถจุากตา่งชาติจะพบในปริมาณมากกวา่เมืองโบราณดงละครและ

เมืองพระรถ  

การเป็นเมืองท่ีเป็นจุดแวะพกัสนิค้า มีความสาํคญัเป็นอยา่งมากในภมิูภาคนี ้

เน่ืองจากการเดินทางเพ่ือเข้าสูเ่มืองในลุม่แม่นํา้เจ้าพระยานัน้ มีระยะทางไม่น้อยกวา่ 200 

กิโลเมตร ซึง่ไม่อาจเดินเรือรวดเดียวได้ ดงันัน้ การหาจุดแวะพกัตลอดจนหาเสบียงอาหาร จึงมี

                                                 
190 มฑิุตา ณรงค์ชยั, “บทบาททางเศรษฐกิจของเมืองโบราณดงละคร ในฐานะกลุ่มเมืองท่า 

ชายฝ่ังทะเลภมูภิาคตะวนัออก” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2537), 60. 
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ความจําเป็นมากสาํหรับการเดินทาง ในขณะเดียวกนั พอ่ค้าสามารถใช้จุดแวะพกัดงักลา่ว เป็นท่ี

ระบายสนิค้าเข้าสูภ่ายในของประเทศ ดงันัน้ เราจึงพบโบราณวตัถตุา่งชาติรูปแบบเดียวกบัท่ีพบท่ี

เมืองพระรถ และเมืองศรีมโหสถ 

นอกจากจะมีบทบาทสาํคญัในฐานะท่ีเป็นจุดแวะพกัของพอ่ค้าท่ีต้องการเดินทางเข้า

มาค้าขายในแถบลุม่นํา้บางปะกงและลุม่นํา้เจ้าพระยา อนักอ่ให้เกิดระบบวงจรการค้าขึน้ภายใน

พืน้ท่ีแถบนัน้แล้ว เมืองดงละครยงัดํารงตนด้วยการประกอบเกษตรกรรมร่วมด้วย ซึง่เป็นอาชีพท่ี

พฒันามาตัง้แตส่มยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายบนพืน้ท่ีราบลุม่ลาํนํา้คลองนี ้เชน่เดียวกบัเมือง

โบราณสมยัทวารวดีท่ีอยูร่่วมสมยัเดียวกนั และนา่จะมีความสมัพนัธ์กบัชุมชนทวารวดีท่ีอยูใ่นแถบ

ลุม่แม่นํา้เจ้าพระยาด้วย 

เมืองดงละครเจริญรุ่งเรืองขึน้ในสมยัทวารวดีตอ่เน่ืองมาจนถึงสมยัลพบุรีในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 16 หลงัจากนัน้ จึงคอ่ยๆโรยร้างไปดงัเช่นเมืองตา่งๆในวฒันธรรมทวารวดี โดย

สนันิษฐานวา่อาจมีสาเหตมุาจากการตกตะกอนของดินทําให้ลาํนํา้ตืน้เขิน รวมทัง้เส้นทางนํา้หลกั

ในการคมนาคมติดตอ่กบัชมุชนภายนอกได้เปลีย่นทางเดิน ทําให้ยากตอ่การติดตอ่กบัชมุชน

ภายนอก และขาดแคลนนํา้อนัเป็นปัจจยัในการเกษตรกรรม ดงันัน้ ในราวพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็น

ต้นมา ผู้คนคงจะอพยพออกจากบริเวณเมือง เมืองดงละครจึงถกูทิง้ร้างไปในท่ีสดุ 

 

ช่ือ     แหลง่โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ ตําบลโคกปีป อําเภอโคกปีป จงัหวดัปราจีนบรีุ 

แหล่งที่ 6 

พิกัดทางภมูิศาสตร์ ละติจูดท่ี 13 องศา 43 ลปิดา 57 ฟิลปิดา – 13 องศา 53  

                                ลปิดา 22 ฟิลปิดาเหนือ 

  ลองจิจูดท่ี 101 องศา 25 ลปิดา 20 ฟิลปิดา – 101 องศา 24   

  ลปิดา 57 ฟิลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง เมืองโบราณแหง่นีต้ัง้อยูใ่นท่ีดอนสงูท่ีเรียกวา่ “ดงศรีมหาโพธิ” 

อนัเป็นดงไม้ใหญ่ ท่ีดอนดงักลา่วนีอ้ยูส่งูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 20 เมตร เป็นขอบตะวนัออก

ของพืน้ท่ีราบภาคกลางในลุม่แม่นํา้แม่กลอง เจ้าพระยาและบางปะกง ในสมยัโบราณ เมือง

ศรีมโหสถจะอยูห่า่งจากปากแม่นํา้บางปะกงเพียง 20 กิโลเมตรเทา่นัน้ สว่นรอบๆเมืองสภาพพืน้ท่ี

อาจจะเป็นท่ีราบนํา้ทว่มถงึ และมีร่องนํา้ขนาดใหญ่ หรือแมนํ่า้ท่ีเรือเดินทะเลสามารถแลน่เข้ามา
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จอดทอดสมอถึงหน้าเมืองได้ ซึง่จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศก็พบร่องรอยทางนํา้ ร่อย

รอยดงักลา่วล้วนแตไ่หลไปออกแม่นํา้บางปะกงทัง้สิน้190

191 (ภาพท่ี 102) 

 

 
 

ภาพที่ 102 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบรีุ 

ที่มา : ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth 

 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ี พืน้ท่ีเมืองโบราณศรีมโหสถได้มีการ

ดําเนินงานทางโบราณคดีมาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ. 2508 ทัง้การสาํรวจ ขดุค้นทางโบราณคดี

บริเวณเนินดินและคเูมืองรวมไปถึงการขดุแตง่โบราณสถานตา่งๆ 

หลักฐานทางโบราณคดี  การดําเนินการทางโบราณคดีตัง้แตปี่ พ.ศ. 2508 ทําให้

พบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวนมาก ได้แก ่ภาชนะดินเผาพืน้เมือง เศษเคร่ืองถ้วยจีนซึง่มี

                                                 
191 บรรจบ เทียมทดั และนิคม มสุกิะคามะ, โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์

กรมการศาสนา, 2514), 4. 
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พฒันาการตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 14-25 ได้แก่ เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถงั (พทุธศตวรรษท่ี 14-

15) มาจากเตาในมณฑลเจ้อเจียง เหอหนาน ฯลฯ เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ซุง่ (พทุธศตวรรษท่ี 

16-19) มาจากแหลง่เตาหลงฉวน ในมณฑลเจ้อเจียง เตาในมณฑลฝเูจีย้น เคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์

หยวน (พทุธศตวรรษท่ี 18-19) พบวา่มาจากหลายแหลง่ผลิต เช่น เตาในมณฑลฝเูจีย้น จีนใต้ และ

เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวง์หมิง-ชิง (พทุธศตวรรษท่ี 21-25) 

นอกจากเคร่ืองถ้วยจีนแล้วยงัพบเคร่ืองเคลอืบจากเอเชียตะวนัตก ซึง่เป็นเศษเคร่ือง

เคลอืบฟ้า-เขียว พบทัง้จากการสาํรวจและขดุค้นทางโบราณคดี โดยเฉพาะท่ีเนินดินหมายเลข 46 

ซึง่เป็นเนินดินขนาดใหญ่ อยูใ่กล้กบัคนัดินคเูมืองด้านทิศเหนือ ได้พบเคร่ืองเคลอืบฟ้า-เขียวทรงไห

ท่ีมีรูปแบบคอ่นข้างสมบูรณ์ ท่ีเรียกกนัวา่ ไหเปอร์เซีย โดยพบปากไหครบทัง้ปาก และพบสว่นท่ี

เป็นหทูัง้หมดจํานวน 4 หดู้วยกนั (ภาพท่ี 103)  

พบตราประทบัดินเผา เบีย้ดินเผา แม่พิมพ์ตราประทบัรูปคชลกัษมี แผน่ดินเผารูป

เทวดาเหาะสมยัทวารวดี เคร่ืองถ้วยบรีุรัมย์ ประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพทุธและศาสนา

พราหมณ์ รอยพระพทุธบาท ลกูปัดหินคาร์เนลยีน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สาํริดท่ีสาํคญัได้แก่ กรอบคนั

ฉ่องสาํริด สงัข์สาํริด ฐานเชิงเทียนสาํริด ขนัสาํริด ซึง่ล้วนแล้วแต่มีจารึกภาษาเขมรกํากบัไว้ทัง้สิน้ 

และจารึกเนินสระบวัจารึกเป็นอกัษรปัลลวะ ภาษาและบาล ีระบมุหาศกัราช 683 ตรงกบั

พทุธศกัราช 1304 หรือพทุธศตวรรษท่ี 14 

 

 
 
ภาพที่ 103 เศษเคร่ืองเคลือบฟ้า-เขียวทรงไห พบที่เนินหมายเลข 26 เมืองศรีมโหสถ 

ที่มา : พีรพณ พิสณพุงศ,์ ประวัตศิาสตร์โบราณคดเีมืองศรีมโหสถ 2 (กรุงเทพฯ : สมาพนัธ์, 2536), ไม่ปรากฏเลขหน้า 



 

 

161 

การวเิคราะห์ 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีพบวา่ เมืองโบราณศรีมโหสถนา่จะเป็นชุมชนมาก่อน

พทุธศตวรรษท่ี 11 แล้ว โดยตัง้ขึน้ในพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากบริเวณท่ีตัง้เมืองอยูบ่นท่ี

ดอนบนตะพกัท่ีราบขัน้บนัได สงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 20 เมตร ติดตอ่กบัพืน้ท่ีลุม่ชายฝ่ัง

ทะเลเดิมทางทิศเหนือและทิศตะวนัตก จงึทําให้พืน้ท่ีบริเวณเมืองศรีมโหสถไมถ่กูรบกวนจากการ

ขึน้ลงของนํา้ สามารถใช้พืน้ท่ีลุม่ทางทิศเหนือและทิศตะวนัตกเป็นพืน้ท่ีทางการเกษตร สว่นการ

คมนาคม นอกจากทางบกแล้ว สามารถเดินทางตามทางนํา้สูแ่ม่นํา้บางปะกงและติดตอ่กบัทะเล

ได้191

192 

เม่ือเข้าสูพ่ทุธศตวรรษท่ี 12 หรือก่อนหน้านัน้เล็กน้อย ชุมชนเร่ิมมีการพฒันามากขึน้ 

โดยมีการทําคนัดินคเูมืองเป็นรูปสีเ่หลีย่มมมุมน หลงัจากนัน้จึงได้ขยายตวัออกไปทางทิศ

ตะวนัออกตามแนวคนัดิน ซึง่พบโบราณสถาน สระนํา้ หลายแหง่ตามแนวนี ้ในระยะนีเ้องท่ีได้มี

การรับเอาอิทธิพลวฒันธรรมอินเดียสมยัคปุตะ หลงัคปุตะ และอิทธิพลวฒันธรรมเขมรสมยักอ่น

เมืองพระนครเข้ามา รวมไปถึงความเช่ือในศาสนาท่ีพบวา่ ความเช่ือในศาสนาพทุธเถรวาทได้

พฒันาควบคูไ่ปกบัศาสนาพราหมณ์ ลทัธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย จนกระทัง่เม่ือเข้าสูช่่วงพทุธ

ศตวรรษท่ี 17 ชุมชนแหง่นีจ้ึงตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลวฒันธรรมเขมร 

สว่นในเร่ืองทางเศรษฐกิจของเมืองศรีมโหสถพบวา่ นอกจากจะเป็นชุมชน

เกษตรกรรมดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว ด้วยลกัษณะท่ีตัง้ของเมืองท่ีมีความเหมาะสม สามารถติดตอ่กบั

ดินแดนอ่ืนๆในละแวกใกล้เคียงทัง้ทางบกและทางนํา้ ทําให้ชมุชนโบราณแหง่นีผ้นัตวัเป็นเมืองทา่

การค้าควบคูไ่ปกบัการทําเกษตรกรรม จากการศกึษาหลกัฐานทางโบราณคดีร่วมกนักบัการศกึษา

ร่องรอยทางนํา้โบราณชีใ้ห้เห็นวา่ เมืองศรีมโหสถเป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัอีกแหง่หนึง่ท่ีมีการติดตอ่กบั

ดินแดนโพ้นทะเล ซึง่นอกจากจะค้าขายโดยมีสนิค้าจําพวกผลติผลทางการเกษตรแล้ว อาจทํา

หน้าท่ีเป็นตวักลางในการแลกเปลีย่นสนิค้าระหวา่งดินแดนตอนในของแผน่ดินกบัเมืองทา่ร่วมด้วย 

เราจึงพบเคร่ืองถ้วยจีนตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั เคร่ืองถ้วยจากเอเชียตะวนัตก ลกูปัดหินคาร์เนเลยีน 

เคร่ืองถ้วยบุรีรัมย์ รวมไปถึงอิทธิพลทางศิลปกรรมของอินเดียท่ีสง่ผา่นเข้ามาทางตะวนัตกและ

ตะวนัออก ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึความสมัพนัธ์กบัดินแดนใกล้เคียงและตา่งประเทศได้เป็นอยา่งดี 

 

ช่ือ แหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมือง ตําบลตาสงัข์ อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดั 

แหล่งที่ 7 

                                                 
192 กรมศิลปากร, ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สมาพนัธ์, 2535),134. 
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                   นครสวรรค์ 

พิกัดทางภมูิศาสตร์    ละติจูดท่ี 16 องศา 01 ลปิดาเหนือ 

         ลองจิจูดท่ี 100 องศา 00 ลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง ดงแม่นางเมืองมีผงัเมืองเป็นลกัษณะสีเ่หลีย่มมมุมน มีคชูัน้นอก

และชัน้ในล้อมรอบ 2 ชัน้ มีขนาดราว 630 x 650 เมตร กลางเมืองมีแนวคนัดินพาดกลาง ภายใน

เมืองมีสระท่ีขดุขึน้หลายแหง่ มีสาขาของแม่นํา้ปิงไหลทางด้านตะวนัตก และคลองวงัตะเคียน ซึง่

เป็นทางนํา้ติดตอ่กบัแม่นํา้นา่นท่ีปากนํา้เชิงไกรยาวประมาณ 45 กิโลเมตร ไหลทางด้านตะวนัออก 

(ภาพท่ี 104) 

 

         
 

ภาพที่ 104 ภาพถ่ายทางอากาศดงแม่นางเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 

ที่มา : ดดัแปลงจากภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth 

 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ี เมืองโบราณแหง่นีไ้ด้รับการ

ดําเนินงานทางด้านโบราณคดีมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2499 โดยนายมานิต วลัลิโภดม หลงัจากนัน้จึงได้มี

การขดุค้นขึน้อีกครัง้ในปี พ.ศ. 2543-2544 จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2551 นางสาวพิมพ์ชนก พงษ์

เกษตร์กรรม์ นกัศกึษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากรได้เข้ามาดําเนินการขดุค้นอีกครัง้
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หนึง่เพ่ือใช้ในการประกอบการทําวิทยานิพนธ์ และเป็นครัง้ลา่สดุท่ีมีการดําเนินงานทางโบราณคดี

ท่ีเมืองโบราณแหง่นี ้192

193 

หลักฐานทางโบราณคดี  พบภาชนะดินเผาแบบพืน้เมือง เศษเคร่ืองถ้วยจีน

ประกอบไปด้วยเคร่ืองถ้วยกลุม่ชิงไป๋จากเตาติง้และเตาฉวีหยาง (อายรุาวกลางพทุธศตวรรษท่ี 

16), กลุม่เตาชีซุน จากมณฑลกวา่งตง (อายรุาวกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 16), กลุม่เตาจิงเต๋อ

เจิน้ (อายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี 16 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี 17) และกลุม่เตาหนานอนั ในมณฑลฝู

เจีย้น (อายรุาวต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 17) เคร่ืองถ้วยท่ีมาจากแหลง่เตาพนมกเุลน เทือกเขา

พนมกเุลน ราชอาณาจกัรกมัพชูา ซึง่เป็นกลุม่เตาเขมรท่ีพบใหม่ การนําตวัอยา่งถ่านจากบริเวณ

เตาไปหาคา่อายสุมัพทัธ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ (AMS) ทําให้ได้ผลคา่อายอุยูท่ี่ 970 (±30) – 905 

(±30) BP ซึง่ตรงกบัในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 และมีการใช้งานตอ่เน่ืองมาจนถึงราวพทุธศตวรรษท่ี 

18 ดงันัน้ จึงอาจกลา่วได้วา่เคร่ืองถ้วยพนมกเุลนเหลา่นีอ้าจมีอายอุยูใ่นชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี 

16-18 

เคร่ืองถ้วยท่ีสนันิษฐานวา่มาจากเอเชียตะวนัตก พบอยูใ่นรูปของเศษเคร่ืองเคลอืบ

ฟ้า-เขียว (Blue-Green Glazed ware) พระพิมพ์ สถปูดินเผาจําลอง ประติมากรรมเน่ืองในศาสนา

พทุธ เบีย้ดินเผา แวดินเผา ลกูปัดแก้วแบบสเีดียว โครงกระดกูมนษุย์ และจารึกดงแม่นางเมืองระบุ

ศกัราช คือ มหาศกัราช 1089 ซึง่ตรงกบั พ.ศ. 1710  

การวเิคราะห์ 

ชมุชนโบราณแหง่นีมี้การเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในราวพทุธศตวรรษท่ี 16 หรือกอ่นหน้านัน้

เลก็น้อย ซึง่อาจเกิดจากพืน้ท่ีท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ท่ีเหมาะแก่การดํารงชีวิตโดยตัง้อยูร่ะหวา่งทาง

นํา้สาขาของแม่นํา้ปิงและแม่นํา้นา่นซึง่อุดมไปด้วยตะกอนนํา้พา เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม 

นอกจากนีย้งัใช้เส้นทางนํา้ดงักลา่วในการติดตอ่กบัชุมชนภายนอกได้โดยสะดวก ดงันัน้ จึงอาจมี

การขนสง่สนิค้าจากภายนอกเข้ามาเราจึงพบสนิค้าจากตา่งประเทศท่ีพบอยูแ่ถบเมืองทา่โบราณ

ตามชายฝ่ังทะเลเข้ามาถงึตอนในของแผน่ดินได้ 

 

ช่ือ      แหลง่โบราณคดียะรัง อําเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 

แหล่งที่ 8 

                                                 
193

 พมิพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแมน่างเมือง อ.บรรพต

พสิยั จ.นครสวรรค์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2552) 
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พิกัดทางภมูิศาสตร์   ละติจูดท่ี 6 องศา 42 ลปิดา 30 ฟิลปิดาเหนือ - 6 องศา  46  

                           ลปิดา 40 ฟิลปิดาเหนือ 

   ลองจิจูดท่ี 101 องศา 17 ลปิดาตะวนัออก – 101 องศา 20   

   ลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง เป็นเมืองโบราณท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีราบลุม่แม่นํา้ปัตตานี ซึง่เป็น

แมน่ํา้สายสาํคญัท่ีมีต้นนํา้อยูท่ี่แนวเขาสนักาลาคีรีบริเวณอําเภอบนันงัสตา ธารโตและเบตง 

จงัหวดัยะลา แมน่ํา้ปัตตานีมีลกัษณะพิเศษคือไหลจากผืนแผน่ดินทางตอนใต้ย้อนขึน้สูผื่นแผน่ดิน

ตอนเหนือไปออกปากแมน่ํา้ปัตตานี แหลง่โบราณคดีในขอบเขตเมืองโบราณยะรังทัง้หมดจะตัง้อยู่

ทางฝ่ังขวาของแม่นํา้ปัตตานี เมืองโบราณแหง่นีมี้เนือ้ท่ีประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร ภายในเมืองมี

กลุม่เมืองโบราณสร้างซ้อนทบัและตอ่เน่ืองกนั 3 เมือง คือ เมืองโบราณบ้านวดั เมืองโบราณบ้าน

จาเละ และเมืองโบราณบ้านประแว (ภาพท่ี 105) 

นอกจากนี ้การศกึษาในเร่ือง “ชะวากทะเลยะรัง” และร่องรอยการขดุคลองเช่ือมโยง

จากแม่นํา้ปัตตานีเก่า ยงัแสดงให้เห็นวา่ชาวชุมชนโบราณยะรังได้ใช้ชะวากทะเลซึง่ภายหลงัตืน้

เขินกลายมาเป็นทางนํา้ตนัหยงตะวนัออก เป็นทางออกไปสูท่ะเล 193

194 ซึง่เม่ือพิจารณาจากสภาพ

ท่ีตัง้ของเมืองท่ีอยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเลราว 15 กิโลเมตรนีแ้ล้ว ยะรังจึงถกูจดัวา่เป็นแหลง่เมืองทา่

ตอนใน โดยมีผลผลติทางกสกิรรมเป็นฐานของชมุชน 194

195 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคดี  เร่ืองราวของปัตตานีโบราณได้รับ

ความสนใจจากนกัวิชาการมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2449 ในฐานะท่ีเช่ือวา่อาจจะเป็นอาณาจกัรหลงัหยาซู 

(Lang-Ya-Hsu) หรือลงักาสกุะ (Langkasuka) ตามท่ีปรากฏในเอกสารจีน ชวา และอาหรับ ซึง่

นา่จะมีความรุ่งเรืองอยูใ่นสมยัพทุธศตวรรษท่ี 12 และร่วมสมยัทวารวดีในภาคกลางของประเทศ

ไทย ดงันัน้ จึงได้มีการสาํรวจ ขดุค้นทางโบราณคดีหลายครัง้ รวมถึงการขดุแตง่โบราณสถาน ซึง่

ทําให้พบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวนมาก 

หลักฐานทางโบราณคดี  โบราณวตัถสุว่นใหญ่ท่ีพบทัง้จากการสาํรวจ ขดุค้นและ

ขดุแตง่ เป็นโบราณวตัถเุน่ืองในศาสนาเป็นสาํคญัไมว่า่จะเป็น ศิวลงึค์ ฐานศิวลงึค์ แผน่หินธรณี

ประต ูพระพทุธรูป ชิน้สว่นสถปูจําลอง ธรรมจกัร พระพิมพ์ ชิน้สว่นปนูปัน้ประดบัสถาปัตยกรรม 

                                                 
194 ทิวา ศภุจรรยา และกฤษณพล วชิพนัธุ์, “สภาพแวดล้อมการตัง้ถิ่นฐานชมุชนโบราณเมืองยะรัง 

จงัหวดัปัตตานี” พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี  (การประชมุทางวชิาการ

ระดบัชาตฝิร่ังเศส-ไทย ครัง้ท่ี 3 ,ม.ป.ท.: ม.ป.ป, 2538), 285. 
195 อมรา ศรีสชุาต,ิ “ภาคใต้ : เมืองท่ากบัการค้าโพ้นทะเลสมยัโบราณ”,231,235. 
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แตห่ลกัฐานการติดตอ่กบัตา่งประเทศมีคอ่นข้างน้อย โดยโบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้องกบัเอเชียตะวนัตก 

คือ  

1. เหรียญกษาปณ์เงินเปอร์เซีย (ภาพท่ี 106) พบภายในตวัเมืองโบราณยะรัง โดย

นายอนนัต์ วฒันานิกร ศกึษาธิการจงัหวดัปัตตานี (สมยันัน้) เหรียญมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 2.7 

เซนติเมตร ด้านหนึง่ปรากฏรูปคร่ึงตวัของบุคคลหนัข้าง สวมมงกฎุ สวมเคร่ืองประดบั สร้อยและ

ตา่งห ูอีกด้านหนึง่เป็นรูปคน 2 คนยืนขาบข้างกระถางท่ีกําลงัลกุโชนด้วยเปลวเพลิง เหรียญ

ดงักลา่วได้รับการตีความวา่เป็นเหรียญในรัชสมยัของพระเจ้าเปรอซท่ี 2 (Peroz II) แหง่ราชวงศ์ซสั

ซาเนียน ซึง่ครองราชย์อยูใ่นช่วง พ.ศ. 1002-1027 โดยพิจารณาจากมงกฎุท่ีทรงสวมใส ่ซึง่มงกฎุท่ี

กษัตริย์เปอร์เซียทรงสวมใสใ่นแตล่ะสมยัจะมีความแตกตา่งกนั แม้จะทํารูปแบบของเหรียญแบบ

เดียวกนัก็ตาม 

 

 
 

 

ภาพที่ 105 แหล่งโบราณคดียะรัง จงัหวดัปัตตานี 
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ภาพที่ 106 เหรียญกษาปณ์เงินเปอร์เซียหน้า-หลงั พบภายในตวัเมืองโบราณยะรัง 

สาํหรับเหรียญทองคําขนาดเลก็ (ภาพท่ี 107) ซึง่มกัจะพบอยูใ่นแถบจงัหวดัปัตตานี 

สงขลา นครศรีธรรมราชนัน้ แตเ่ดิมเช่ือกนัวา่เป็นเหรียญทองคําอาหรับ โดยมีพอ่ค้าชาวอาหรับ

นําเข้ามาในสมยัราชวงศ์อุไมญาต (ราวพทุธศตวรรษท่ี 14) แตเ่ม่ือพิจารณาจากลกัษณะของ

เหรียญแล้ว พบวา่เป็นเหรียญทองคําขนาดเลก็มีเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตร ด้าน

หนึง่เป็นรูปสตัว์สีเ่ท้า มีเขาคล้ายกวาง สว่นอีกด้านหนึง่มีอกัษรอาหรับระบุข้อความวา่ “มาลคิ อลั 

อาดีล (Marik Al Adil) ซึง่แปลวา่กษัตริย์ผู้ทรงความยติุธรรม (The Just Ruler) บางเหรียญก็เขียน

วา่ “คาลฟิาห์ตุล เราะห์มาน” (Khalifatul Rahman) เหรียญลกัษณะนีเ้ป็นเหรียญท่ีผลติขึน้ใน

ท้องถ่ิน มีช่ือเรียกวา่ “เหรียญกปัูง” (Kupang) กําหนดอายอุยูใ่นชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี 21-22 เช่ือ

กนัวา่มีต้นกําเนิดมาจากอาเจะห์ โดยมีพอ่ค้านําเข้ามา หลงัจากนัน้จึงมีการผลติและใช้กนัอยา่ง

แพร่หลายในแถบปัตตานีและกลนัตนั ไม่เก่ียวข้องกบัชาวเอเชียตะวนัตกแตอ่ยา่งใด เพียงแตใ่น

ระยะนัน้ ในแถบคาบสมทุรมลายตูอนลา่งรวมไปถงึอาณาจกัรในหมูเ่กาะตา่งๆในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้มีการเปลีย่นไปนบัถือศาสนาอิสลาม และใช้อกัษรอาหรับกนัในท้องถ่ินแล้ว   

การวเิคราะห์ 

จากหลกัฐานทางโบราณคดี ทําให้มีการสนันิษฐานกนัวา่ กลุม่ชนพืน้เมืองท่ีอพยพ

เข้ามาตัง้ถ่ินฐานบริเวณชมุชนโบราณยะรังอาจมาจากกลุม่ชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในพืน้ท่ีป่า

เขาต้นนํา้ปัตตานีในเขตตําบลเบตง ธารโต บนันงัสตา อําเภอเมืองยะลา โดยอพยพมาทางเส้นทาง

นํา้ปัตตานี แล้วจึงมาก่อตัง้ชุมชนบริเวณยะรังในปัจจุบนั 195

196 ชมุชนนีมี้การนําถือศาสนาฮินดแูละ

พทุธ โดยเฉพาะในชว่งประมาณพทุธศตวรรษท่ี 14-15 ท่ีพทุธมหายานมีบทบาทมากในชมุชน และ

จากตําแหนง่ท่ีตัง้ของเมืองท่ีอยูห่า่งทะเลไม่มากนกั ทําให้เหมาะกบัการเป็นเมืองทา่ท่ีสามารถ

ติดตอ่การค้ากบัตา่งชาติได้ อีกทัง้ยงัอาจเป็นศนูย์กลางในการติดตอ่กบักลุม่ชนท่ีอยูต่อนในของ

                                                 
196 ธราพงศ์ ศรีสชุาต,ิ  “ยะรัง : ชมุชนโบราณ” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 12 (2542), 

6255. 
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แผน่ดินด้วย โดยปัตตานีโบราณบริเวณชมุชนโบราณยะรังอาจติดตอ่นําสนิค้าประเภทของป่าจาก

ชุมชนตอนในมาขายให้กบัตา่งชาติก็เป็นได้  

อยา่งไรก็ดี โบราณวตัถเุน่ืองในเอเชียตะวนัตกท่ีพบในแหลง่โบราณคดียะรังมี

ข้อจํากดัในการนําไปวิเคราะห์ เน่ืองจาก ไม่ได้พบในชัน้ดินท่ีมีการขดุค้นทางโบราณคดีอยา่งเป็น

ระบบ และเป็นวตัถท่ีุสามารถขนย้ายได้โดยงา่ย จึงไม่อาจยืนยนัตําแหนง่ท่ีพบได้อยา่งแนน่อน จึง

ถือเป็นข้อจํากดัในการศกึษาโบราณวตัถอุนัจะเก่ียวเน่ืองมาถึงการศกึษาภาพรวมของพืน้ท่ีท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางการค้ากบัเอเชียตะวนัตก ซึง่จะกลา่วถึงในบทตอ่ๆไป 

 

     
 

ภาพที่ 107 เหรียญกปัูงทองคําหน้า-หลงั  

 

ช่ือ     เมืองโบราณอู่ทอง อําเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบุรี 

แหล่งที่ 9 

พิกัดทางภมูิศาสตร์  ละติจูดท่ี 14 องศา 22 ลปิดา 10 ฟิลปิดาเหนือ 

      ลองจิจูดท่ี 99 องศา 53 ลปิดา 12 ฟิลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง   เป็นเมืองโบราณท่ีตัง้อยูฝ่ั่งตะวนัตกของแม่นํา้จระเข้สามพนั 

ลกัษณะเป็นรูปวงรีขนาด 1,850x820 เมตร มีคนํูา้คนัดินล้อมรอบ ทิศตะวนัตกเป็นเทือกเขารางกะ

ปิด เขาคําเทียม และเขาพระ ทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบกกัเก็บนํา้นอกเมืองมีแนวคนัดินเป็นถนน

โบราณ เรียกวา่ ถนนท้าวอูท่อง และแนวคนัดินรูปเกือกม้า เรียกวา่ คอกช้างดิน  คงจะเป็นเพนียด

คล้องช้างโบราณ หรือสระเก็บนํา้ในศาสนาพราหมณ์ 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคดี  ความสนใจในเมืองเมืองอูท่อง

โบราณ เร่ิมขึน้ในสมยัสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานภุาพ ตอ่มาจึงมีนกัวิชาการตา่งๆทัง้ไทยและ

ตา่งประเทศศกึษาค้นคว้าเร่ือยมา จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2506-2509 จงึได้มีการขดุค้นทางโบราณคดี

เกิดขึน้โดยกรมศิลปากร และได้พบโบราณวตัถเุป็นจํานวนมาก 

หลักฐานทางโบราณคดี  ลกูปัดหินคาร์เนเลยีน อาเกต โอนิกซ์ ลกูปัดแก้วสเีดียว 

ลกูปัดแก้วหลายสทีัง้แบบท่ีมีแถบสหีลายสสีลบักนั (Striped bead) และแบบท่ีเรียกวา่ลกูปัดมีตา 
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(eye bead) เหรียญโรมนัทองแดงสมยัจกัรพรรดิวคิโตรินสุแหง่ราชอาณาจกัรโรมนัตะวนัตก (พ.ศ.

811-813) แผน่ดินเผาภาพพระภิกษุอุ้มบาตรและชิน้สว่นปนูปัน้ภาพพระพทุธรูปนาคปรก อิทธิพล

ศิลปะอมราวดี (พทุธศตวรรษท่ี 9-11) ขวานหินมีบา่ สว่นโบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชีย

ตะวนัตกมีดงันี ้

1. เหรียญทองแดง (ภาพท่ี 108) จารึกศกัราชตรงกบัพทุธศกัราชท่ี 1310 หรือพทุธ

ศตวรรษท่ี 14 ซึง่ตรงกบัสมยักาลฟิอลั- มนัซูร์ (Caliph Al-Mansur) ในสมยัราชวงศ์อบับาซิดของ

โลกอิสลาม อยา่งไรก็ดี ไม่มีหลกัฐานวา่เหรียญนีพ้บอยูบ่ริเวณใดของเมืองอู่ทอง หรือพบด้วย

วธีิการใด จงึถือเป็นข้อจํากดัในการศกึษาโบราณวตัถชิุน้นี ้

   
 

ภาพที่ 108 เหรียญทองแดง 

ที่มา : กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตร์เมืองสพุรรณบุรี.

 

 (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากดัสารรังสรรค์), 66. 

2. ปนูปัน้ท่ีมีสว่นกระเบือ้งเคลอืบเหลอืติดอยู ่(ภาพท่ี 109) มีลกัษณะเป็นลวดลาย

ปนูปัน้ประดบัโบราณสถานท่ีมีเศษภาชนะเคร่ืองเคลอืบฟ้า – เขียว จากเอเชียตะวนัตกติดอยูก่บั

ตวัปนูปัน้ด้วย ซึง่แสดงให้เห็นถึงการนําเศษเคร่ืองถ้วยท่ีแตกแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครัง้ 

อีกทัง้เคร่ืองเคลอืบนีค้งจะเป็นท่ีรู้จกัของชาวอู่ทองในช่วงเวลานัน้แล้ว 

3. ประติมากรรมปนูปัน้รูปคนตา่งชาติ (ภาพท่ี 110) พบปนูปัน้สว่นศีรษะของบคุคล

สวมหมวกทรงสงู โดยมีผู้สนันิษฐานวา่อาจจะเป็นชาวเอเชียตะวนัตกท่ีได้เดินทางเข้ามาค้าขายกบั

ดินแดนแถบนี ้196

197 หรืออาจเป็นพอ่ค้าชาวซเิถียน (ศกะ) ผู้ ท่ีได้เข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยูท่างตะวนัตกของ

ประเทศอินเดียและได้เดินทางเข้ามาติดตอ่ค้าขายกบัประชากรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 197

198 

                                                 
197

 กรมศลิปากร, นําชมพพิธิภัณฑสถานแห่งชาตอู่ิทอง และเร่ืองราวสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ 

: อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิ่ง, 2550), 71. 
198

 ผาสขุ อนิทราวธุ, สุวรรณภูมิ จากหลักฐานโบราณคดี (กรุงเทพฯ : ภาควชิาโบราณคดี 

คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2548), 108-109. 
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ภาพที่ 109 ปนูปัน้ที่มีส่วนกระเบือ้งเคลือบเหลือติดอยู ่

 

 
 
ภาพที่ 110 ประติมากรรมปนูปัน้รูปคนต่างชาต ิ

 

การวเิคราะห์  

เมืองอู่ทองเป็นเมืองโบราณท่ีมีชมุชนเข้ามาอาศยัอยูต่ัง้แตส่มยัก่อนประวติัศาสตร์

แล้ว ตอ่มาจึงกลายเป็นศนูย์กลางแลกเปลีย่นสินค้าระหวา่งชุมชนโบราณในดินแดนเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และกบัชมุชนในประเทศอินเดียตัง้แตส่มยักอ่นประวติัศาสตร์ตอนปลาย (พทุธ

ศตวรรษท่ี 3-5) และสบืเน่ืองมาจนถึงสมยักึ่งก่อนประวติัศาสตร์หรือยคุอินโด-โรมนั (พทุธศตวรรษ

ท่ี 5-9)  อู่ทองกลายเป็นเมืองทา่โบราณท่ีเจริญรุ่งเรืองสบืตอ่มาจนถึงสมยัคปุตะ (พทุธศตวรรษท่ี 
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9-11) และสมยัหลงัคปุตะ (พทุธศตวรรษท่ี 12-13) ถือวา่เป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัของรัฐทวารวดี198

199 

อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางพทุธศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของรัฐทวารวดี ดงัปรากฏให้เห็นจากหลกัฐานทาง

โบราณคดีอีกด้วย199

200 

 

ช่ือ    แหลง่โบราณคดีคบูวั อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ 

แหล่งที่ 10 

พิกัดทางภมูิศาสตร์    ละติจูดท่ี 13 องศา 29 ลปิดาเหนือ 

        ลองจิจูดท่ี 99 องศา 55 ลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง  สภาพปัจจบุนัของเมืองคบูวัมีลกัษณะเป็นเนินดินธรรมชาติ สงู

กวา่พืน้ท่ีโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร สงูกวา่ระดบันํา้ทะเลปานกลางประมาณ 5 เมตร ตวัเมืองมี

แผนผงัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้ามมุมนขนาดกว้าง 800 เมตร ยาว 2000 เมตร มีคนํูา้ 1 ชัน้ คนัดิน 2 

ชัน้ ล้อมรอบตวัเมือง ทางทิศเหนือของตวัเมืองติดกบัลาํห้วยคบูวั ทิศตะวนัออกมีแมนํ่า้อ้อม และ

ทิศใต้หา่งจากชายฝ่ังทะเลในจงัหวดัสมทุรสงครามราว 25 กิโลเมตร  

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคดี เมืองโบราณคบูวัได้รับการขดุค้น

อยา่งเป็นระบบในปี พ.ศ.2504 โดยเป็นการขดุแตง่โบราณสถาน เน่ืองจากได้มีการสาํรวจกอ่นหน้า

นีแ้ล้วพบโบราณสถานท่ีสร้างด้วยอิฐจํานวนกวา่ 60 แหง่ กระจายอยูท่ัง้บริเวณภายในและ

ภายนอกเมือง หลงัจากนัน้ในปีพ.ศ. 2524- 2526 นกัศกึษาปริญญาตรี-โท คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากรได้ขดุค้นเมืองโบราณคบูวัในการฝึกงานภาคสนามของคณะโบราณคดี และ

ในการดําเนินงานทางโบราณคดีครัง้ตอ่ๆมา สว่นใหญ่จะเป็นการขดุแตง่โบราณสถานพร้อมทัง้การ

ขดุหลมุทดสอบ 

 

                                                 
199 เร่ืองเดียวกนั, 105-106. 
200 ผาสขุ อนิทราวธุ, ทวารวดี การศกึษาเชงิวเิคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 106. 
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ภาพที่ 111 ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลแสดงรูปพอ่ค้าชาวต่างชาติพบที่เมืองคบูวั 

ที่มา : วณัณสาส์น นุ่นสขุ, สยามประเทศ การตดิต่อโลกภายนอกและพัฒนาการของบ้านเมือง (กรุงเทพมหานคร : สถาบนั

พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาต,ิ 2550)  

หลักฐานทางโบราณคดี  ภาชนะดินเผาแบบพืน้เมือง เศษเคร่ืองถ้วยจีนสมยั

ราชวงศ์ถงัเป็นต้นมา และเพิ่มปริมาณมากขึน้ในสมยัราชวงศ์ซุง่ เตาหลอมแก้วพร้อมเศษแก้ว 

ลกูปัดแก้วลกูปัดหิน กลองมโหระทกึแบบเฮเกอร์ I (พทุธศตวรรษท่ี 1-7) พระพทุธรูป 

ประติมากรรมปนูปัน้ในโบราณสถาน พระพิมพ์ สาํหรับโบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตก

เทา่ท่ีพบคือ  

1. ประติมากรรมดินเผารูปบคุคล (ภาพท่ี 111) เป็นประติมากรรมท่ีแสดงถึงรูปบุคคล

สวมหมวกทรงแหลมปลายโค้ง สวมรองเท้า ซึง่ลกัษณะการแตง่กายและหน้าตาของบุคคลในภาพ

แตกตา่งจากประติมากรรมอ่ืนๆ จึงมีผู้สนันิษฐานวา่อาจเป็นรูปพอ่ค้าชาวเปอร์เซียโบราณ เพราะ

รูปบุคคลลกัษณะนีค้ล้ายคลงึกบัรูปปัน้ชาวเปอร์เซียท่ีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์อิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน

200

201 นอกจากนี ้เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ ลกัษณะของการสวมหมวกทรงแหลมสงูของประติมากรรมดิน

เผาชิน้นี ้คล้ายคลงึกบัปนูปัน้ดินเผาท่ีพบท่ีเมืองโบราณอู่ทอง ดงันัน้ จึงนา่จะเป็นกลุม่บุคคล

เดียวกนัท่ีได้เดินทางเข้ามาในดินแดนแถบนี ้

การวเิคราะห์ เมืองโบราณคบูวัจดัเป็นเมืองทา่หรือศนูย์กลางการค้าท่ีอยูล่กึเข้ามา

ในแผน่ดิน อยา่งไรก็ตาม เรือเลยีบชายฝ่ังท่ีเข้ามาทางอ่าวไทยสามารถแลน่เข้ามาทางปากนํา้แม่

กลองมาถึงเมืองคบูวัได้ เมืองคบูวัเคยมีบทบาทเป็นเมืองทา่หรือศนูย์กลางการค้าสมยัโบราณ

ระหวา่งภมิูภาคเดียวกนัมาตัง้แตส่มยัก่อนประวติัศาสตร์ ตอ่มาจึงได้พฒันาตอ่เน่ืองจนกลายเป็น

                                                 
201

 อมรา ศรีสชุาต,ิ “ชาวตา่งชาตใินศลิปกรรมไทย,” ศลิปากร ปีท่ี 33 เลม่ท่ี 1 (มีนาคม – เมษายน 

2532): 41. 
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ศนูย์กลางการติดตอ่ค้าขายกบัตา่งชาติทัง้ทางด้านตะวนัตกและตะวนัออก ซึง่การติดตอ่กบัทางฝ่ัง

ตะวนัตกโดยเฉพาะอินเดียทําให้ได้รับอิทธิพลการนบัถือศาสนาและรูปแบบศิลปกรรมเข้ามา เห็น

ได้จากประติมากรรม เศียรพระโพธิสตัว์ หรือเทวดาท่ีพบจากการขดุโบราณสถานหมายเลข 40 

อนัมีลกัษณะคล้ายคลงึกนักบัภาพเขียนพระโพธิสตัว์ในถํา้อชนัตาของประเทศอินเดีย 201

202 เมืองคบูวั

จงึจดัเป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัของทวารวดี อีกทัง้ยงัมีบทบาทเป็นศนูย์กลางพทุธศาสนาท่ีสาํคญัอีก

แหง่หนึง่ในสมยัทวารวดีอีกด้วย 

  

ช่ือ    วดัมหาธาตวุรวิหาร อําเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

แหล่งที่ 11 

พิกัดทางภมูิศาสตร์   ละติจูดท่ี 13 องศา 32 ลปิดา 47.34 ฟิลปิดาเหนือ 

       ลองจิจูดท่ี 99 องศา 48 ลปิดา 50.71 ฟิลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง  พระมหาธาตวุรวหิาร ตัง้อยูท่างฝ่ังด้านทิศตะวนัตก (ฝ่ังขวา) 

ของแม่นํา้แม่กลองในบริเวณท่ีไหลผา่นตวัอําเภอเมืองราชบรีุ (ภาพท่ี 112) สภาพพืน้ท่ีโดยรอบ

เป็นท่ีราบลุม่ มีลาํคลองหลายสายไหลเช่ือมโยงกนั ลาํคลองสายหลกัมีอยู ่3 สาย ได้แก่ คลองโรง

ช้าง(คลองคเูมืองด้านทิศใต้) คลองหลมุดิน และคลองบ้านเลา่ใหญ่ ซึง่คลองบ้านเลา่ใหญ่นีเ้ป็น

คลองแบง่ระหวา่งตวัเมืองราชบุรี (โบราณ) เป็นเขตเมืองชัน้นอกและชัน้ใน นอกจากคลองหลกัแล้ว

ยงัมีคลองซอยอีกหลายสาย แตปั่จจุบนัถกูถมปรับสภาพไปหมดแล้ว  

 

 

                                                 
202

 เมธินี จิระวฒันา, “ระบบเศรษฐกิจในชมุชนวฒันธรรมทวารวดีท่ีเมืองคบูวั ต.คบูวั อ.เมือง

ราชบรีุ จ.ราชบรีุ” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 

2526), 81. 
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ภาพที่ 112 วดัมหาธาตวุรวหิารและแม่นํา้แม่กลอง 

 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ีกรมศิลปากรได้เข้าไปดําเนินการ

สาํรวจทําผงัในปี พ.ศ.2501 จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2520 กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาดําเนินการบูรณะ

ปรางค์ประธานและปรางค์บริวาร ปีพ.ศ.2546,2547,2549,2550 กรมศิลปากรได้ดําเนินการขดุ

แตง่กําแพงแก้วและขดุค้นทางโบราณคดีเป็นจํานวน 6 หลมุด้วยกนั เพ่ือทําการศกึษาหลกัฐานใน

ชัน้ดิน 

หลักฐานทางโบราณคดี  พบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวนมาก ซึง่

โบราณวตัถจุากตา่งประเทศท่ีปรากฏอยา่งเดน่ชดั คือ เคร่ืองถ้วยจีน โดยพบเศษเคร่ืองถ้วยจีนจาก

แหลง่เตาในประเทศจีนท่ีมีความหลากหลายและใช้มาอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้เคร่ืองถ้วยราชวงศ์หยวน 

ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง สว่นโบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้องกบัเอเชียตะวนัตกมีดงันี ้

1. เศษภาชนะดินเผาแบบเคลอืบความมนัเงา (Lustre ware) (ภาพท่ี 113) พบใน

สว่นขอบปากภาชนะ ซึง่คาดวา่นา่จะเป็นชาม เนือ้ภาชนะเป็นแบบเนือ้ดิน (Earthen ware) มี

ความละเอียด มีการเคลอืบทัง้สองด้าน และมีลวดลายเขียนสีทัง้สองด้านบนพืน้ภาชนะเคลือบสี

ขาวทบึ (painted in luster on an opaque white glaze) สท่ีีปรากฏด้านในเป็นสทีองอนัเกิดจาก

อนภุาคนาโนของโลหะประเภทเงินและทองแดง ซึง่นํามาเป็นสว่นผสมของส ีเม่ือนํามาเผาอีกครัง้

ด้วยอุณหภมิูท่ีต่ํา ก็จะเปลีย่นเป็นสทีอง เศษภาชนะดินเผาดงักลา่วนีส้ามารถกําหนดอายอุยู่

ในชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี 15-16 โดย Lustre Ware เป็นสนิค้าราคาแพงท่ีต้องนําเข้ามาจากเอเชีย

ตะวนัตก อนัแสดงถงึฐานะของผู้ใช้ได้เป็นอยา่งดี 
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ภาพที่ 113 เศษภาชนะดินเผาแบบเคลือบความมนัเงาหน้า-หลงั 

 

การวเิคราะห์  พระมหาธาตวุรวิหาร เป็นพระอารามหลวงท่ีตัง้อยูท่างฝ่ังด้านทิศ

ตะวนัตก (ฝ่ังขวา) ของแม่นํา้แม่กลองในบริเวณท่ีไหลผา่นตวัอําเภอเมืองราชบุรี จากหลกัฐาน

ทางด้านโบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุปรากฏอยู ่แสดงให้เห็นวา่เป็นวดัท่ีสาํคญัของเมืองราชบุรี

มาอยา่งยาวนาน อยา่งน้อยตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี 18 เม่ืออิทธิพลพระพทุธศาสนานิกาย

มหายานจากกมัพชูาได้แพร่ขยายเข้ามาในพืน้ท่ีเมืองราชบุรี จึงปรากฏการสร้างศาสนสถานขึน้

บริเวณใจกลางเมือง เพ่ือให้เป็นศนูย์กลางตามคติความเช่ือเร่ืองจกัรวาล 202

203 และเม่ือเข้าสูส่มยั

อยธุยา วดัมหาธาตก็ุยงัเป็นวดัสาํคญัประจําเมืองราชบุรี เพราะพบร่องรอยการบูรณะ ทํานุบาํรุง

มาโดยตลอด แตเ่ม่ือมีการย้ายราชธานีมาอยูท่ี่กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานคร เมืองราชบุรีก็ถกู

ย้ายเมืองไปตัง้ยงัฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้แม่กลอง ซึง่ประชาชนก็ย้ายถ่ินฐานไปด้วย ทําให้วดั

มหาธาตแุละวดัใกล้เคียงกลายเป็นวดัร้าง ไม่มีพระสงฆ์อยูจํ่าพรรษา จนกระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 

จึงได้มีการบูรณะและกลบัมาเป็นวดัท่ีมีพระสงฆ์อีกครัง้หนึง่และกลายเป็นศนูย์กลางทางพทุธ

ศาสนาท่ีมีความสาํคญัของเมืองราชบุรีมาจวบจนปัจจุบนั 

 

ช่ือ    แหลง่โบราณคดีเมืองพระรถ อําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 

แหล่งที่ 12 

พิกัดทางภมูิศาสตร์   ละติจูดท่ี 13 องศา 27 ลปิดา 30 ฟิลปิดาเหนือ 

       ลองจิจูดท่ี 101 องศา 11 ลปิดาตะวนัออก 

ลักษณะของแหล่ง  เมืองโบราณพระรถตัง้อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีราบลุม่ ระดบัความสงู

ประมาณ 6-8 เมตรจากระดบันํา้ทะเล มีลาํนํา้คลองเมือง คลองสระกลางและคลองหลวงไหลผา่น

                                                 
203

 กรมศลิปากร, วัดมหาธาตุวรวหิาร จังหวัดราชบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2552), 41. 
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ตวัเมือง ปัจจบุนัคลองเหลา่นีตื้น้เขินและเหลอืเพียงบางสว่น เน่ืองจากการรุกลํา้ของราษฎรและ

การสร้างเข่ือนชลประทาน อยา่งไรก็ดี ลาํนํา้สายตา่งๆได้ไหลลงสูค่ลองพานทอง ซึง่เป็นลาํนํา้

สาขาของแม่นํา้บางปะกงและออกสูอ่า่วไทย ระยะทางจากเมืองพระรถถึงปากแม่นํา้บางปะกง จึง

อยูท่ี่ราว 25 กิโลเมตรเทา่นัน้ (ภาพท่ี 114) 

ประวัติการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคด ีกรมศิลปากรได้ดําเนินการสาํรวจ

เมืองพระรถในปี พ.ศ. 2495 และได้มีการดําเนินการขดุแตง่โบราณสถานบริเวณนอกคนักําแพง

เมืองในปี พ.ศ. 2510 จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2529 อําไพ สลุกัษณานนท์ได้ทําการขดุค้นทาง

โบราณคดีพืน้ท่ีภายในเมืองเป็นจํานวนทัง้สิน้ 2 หลมุด้วยกนั 

หลักฐานทางโบราณคดี  พระพทุธรูปประทบัเหนือพนสับดี (พทุธศตวรรษท่ี 13-15) 

แผน่ดินเผามีจารึก อกัษรปัลลวะ (พทุธศตวรรษท่ี 14-15) โบราณวตัถท่ีุเป็นของตา่งชาติ ได้แก่ 

ลกูปัดหินคาร์เนเลยีน เคร่ืองถ้วยจีนหลากหลายแหลง่เตาในประเทศจีน เป็นต้นวา่ เคร่ืองถ้วยแบบ

ฉางชา เคร่ืองเคลอืบแบบเยว ่เคร่ืองเคลอืบขาวสมยัห้าราชวงศ์ ฯลฯ โดยโบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้องกบั

เอเชียตะวนัตก คือ เคร่ืองเคลอืบฟ้า-เขียว (Blue-Green Glazed ware) 

 

 
 

ภาพที่ 114 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองพระรถ จงัหวดัชลบุรี 

 

การวเิคราะห์ 

เมืองพระรถเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่  ถือเป็นชุมชนโบราณอีกแหง่หนึง่ท่ีอยูบ่ริเวณ

รอบอา่วไทย เป็นเมืองท่ีพบหลกัฐานโบราณวตัถสุถานในสมยัทวารวดีเป็นจํานวนมาก จึงถือเป็น
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ชุมชนท่ีร่วมสมยักนักบัเมืองโบราณสมยัทวารวดีในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยตัง้แตพ่ทุธ

ศตวรรษท่ี 14-16 และร่วมสมยัลพบุรีตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 17-18203

204 ด้วยสภาพท่ีตัง้อยูแ่นวฝ่ัง

ทะเลเดิม ในอดีตจึงเป็นเมืองท่ีอยูติ่ดกบัทะเล เพราะทะเลจะอยูล่กึเข้าไปในแผน่ดินมากกวา่

ปัจจุบนั ดงันัน้ จึงเหมาะสมกบัการเป็นเมืองทา่เป็นอยา่งยิ่ง ซึง่โบราณวตัถท่ีุปรากฏให้เห็นทัง้จาก

การสาํรวจและขดุค้นเป็นหลกัฐานท่ียืนยนัได้อย่างชดัเจน 

 

จากหลกัฐานประเภทเอกสารและหลกัฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นวา่บทบาทของ

พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกปรากฏขึน้ในเครือขา่ยการค้าทางทะเลตัง้แตร่าวคริสต์ศตวรรษท่ี 6 (พทุธ

ศตวรรษท่ี 12) มาแล้วเป็นอยา่งน้อย ทัง้นีโ้ดยมีสถานีการค้าและเมืองทา่ตามเส้นทางเกิดขึน้เพื่อ

รองรับกิจกรรมทางการค้าท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาดงักลา่ว บางเมืองพบหลกัฐานการเป็นเมืองทา่ก่อน

การเข้ามาของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกด้วย เป็นต้นวา่ เมืองทา่มนัไตท่ีมีการติดตอ่สมัพนัธ์กบั

ตา่งชาติมาตัง้แตร่าวคริสต์ศตวรรษท่ี 3 (พทุธศตวรรษท่ี 8) โดยพิจารณาจากโบราณวตัถปุระเภท

เคร่ืองถ้วยจากตา่งประเทศและหลกัฐานประเภทเอกสารดงัเช่น คริสเตียน โทโพกราฟฟี ของ      

คอสมาส เป็นต้น 

สรุป 

อยา่งไรก็ดี จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบตามแหลง่เมืองทา่ตา่งๆดงัรายละเอียด

ข้างต้น ล้วนแสดงให้เห็นวา่ ความเฟ่ืองฟูของเมืองทา่ตา่งๆท่ีเกิดขึน้มาจากสว่นหนึง่ของการติดตอ่

สมัพนัธ์ทางการค้ากบัเอเชียตะวนัตกในยคุอิสลามทัง้สิน้ ในยคุนีเ้องท่ีพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกมี

ความพยายามท่ีจะเดินทางไปถึงเอเชียตะวนัออก คือ จีน ทําให้ต้องผา่นพืน้ท่ีในบริเวณเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้ จึงเกิดเมืองทา่ขึน้มากมายบนคาบสมทุรมลายแูละหมู่เกาะ โดยมีรัฐศรี

วิชยัซึง่มีอํานาจอยูใ่นขณะนัน้คอยควบคมุและเก็บเก่ียวผลประโยชน์ ผู้คนบางกลุม่ในชุมชนเมือง

ทา่เหลา่นี ้มีวิถีการดํารงชีพใหม่คือ เป็นพอ่ค้าคนกลางประจําเมืองทา่204

205 ทัง้นีเ้ราสามารถสรุป

รูปแบบธุรกิจท่ีดําเนินกิจการการค้าในการนํารายได้เข้าสูพื่น้ท่ีของคนกลุม่ตา่งๆ จากการพิจารณา

หลกัฐานทางโบราณคดีและหลกัฐานทางเอกสารได้ดงัตอ่ไปนี ้

                                                 
204

 อําไพ สลุกัษณานนท์, “ การศกึษาเมืองพระรถ อําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ จากหลกัฐาน

โบราณวตัถสุถานและชัน้ดนิทางโบราณคดี ” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยั

ประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2530), 110.  
205 อมรา ศรีสชุาต,ิ สายรากภาคใต้ ภูมิล ักษณ์ รูปลักษณ์ จติลักษณ์ (กรุงเทพฯ: สํานกังาน

กองทนุสนบัสนนุการวจิยั, 2544), 66. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. การเป็นพ่อค้าคนกลางขนถ่ายสินค้าข้ามคาบสมทุร พอ่ค้าคนกลางในรูปแบบ

นีจ้ะตัง้ถ่ินฐานอยูแ่ถบเมืองทา่บนคาบสมทุรมลายทูัง้ฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกและฝ่ังทะเลด้าน

ตะวนัออกและจะต้องมีเครือขา่ยการค้าระหวา่งกนั พอ่ค้ากลุม่นีอ้าศยัประโยชน์จากลกัษณะทาง

ภมิูศาสตร์ของคาบสมทุรมลายท่ีูยืน่ยาวลงมากัน้ระหวา่งมหาสมทุรอินเดียและทะเลจีน ทําให้การ

เดินเรืออ้อมแหลมเป็นไปด้วยความยากลาํบาก ดงันัน้พอ่ค้าชาวตา่งชาติท่ีเดินเรือมาจากฝ่ัง

ตะวนัตกท่ีไม่ต้องการเดินเรืออ้อมแหลมจึงใช้บริการจากพอ่ค้าคนกลางกลุม่นี ้ โดยพอ่ค้าคนกลาง

จะทําหน้าท่ีรับสนิค้าจากฝ่ังหนึง่แล้วขนถ่ายสนิค้ามาขายให้กบัอีกฝ่ังหนึง่หรือรับใบสัง่สนิค้าท่ีเรือ

สนิค้าท่ีเข้ามาแตล่ะฝ่ังต้องการแล้วดําเนินการจัดการตอ่ไป ตวัอยา่งของเมืองทา่ท่ีทําการค้า

ลกัษณะนีท่ี้เห็นได้อยา่งชดัเจนในช่วงเวลาดงักลา่วคือ เมืองทา่แหลมโพธ์ิ-ป่ายาง จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานีทางฝ่ังทะเลด้านตะวนัออกและเมืองทา่เหมืองทอง-เกาะคอเขาหรือทุง่ตกึ จงัหวดัพงังา ทางฝ่ัง

ทะเลด้านตะวนัตก ทัง้นี ้จากหลกัฐานทางโบราณคดีพบวา่เมืองทา่ทัง้สองเมืองนีดํ้าเนินกิจการค้า

ร่วมสมยัเดียวกนั โดยสนันิษฐานวา่มีการใช้เส้นทางข้ามคาบสมทุรท่ีมีแมนํ่า้ตะกัว่ป่า คลองศก-

คลองแสง-คลองพมุดวง-แมน่ํา้ตาปี เป็นเส้นทางนํา้ท่ีสาํคญัควบคูไ่ปกบัเส้นทางบกอีกหลาย

เส้นทาง 

นอกจากนีย้งัมีผู้ เสนอวา่ เมืองทา่ทัง้สองแหง่นีน้่าจะมีแหลง่เมืองทา่โกตา กาปรู เกาะ

บงักา หน้าเกาะสมุาตราเป็นเครือขา่ยการค้าร่วมด้วย โดยนอกจากจะขนถ่ายสนิค้าข้ามคาบสมทุร

แล้ว เมืองทา่โกตา กาปรูยงัอาจเป็นสถานีการค้าท่ีใช้เป็นจุดแลกเปลีย่นสินค้าระหวา่งตะวนัตก

และตะวนัออก กลา่วคือ เรือสนิค้าท่ีมาจากดินแดนตะวนัตกอาจแวะรับสนิค้าท่ีเมืองโกตา กาปรู 

โดยมีเรือสนิค้าจากแหลง่แหลมโพธ์ิ-ป่ายางลงไปสง่สนิค้าท่ีได้จากเรือจีนลงไปสูเ่มืองทา่นัน้ แล้ว

รับสนิค้าท่ีได้จากดินแดนตะวนัตกกลบัขึน้มาเพ่ือรอขายให้กบัเรือจีนตอ่ไป เมืองทา่ทัง้ 3 แหง่จึง

เป็นเมืองทา่เครือขา่ยรูปสามเหลีย่มท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัอยา่งชดัเจน205

206 

หนึง่ในพอ่ค้าตา่งชาติท่ีมาใช้บริการรูปแบบดงักลา่วคือ พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก 

ดงัท่ีได้พบหลกัฐานทางโบราณคดีได้แก่ เคร่ืองถ้วยจีนจากเตาฉางชา ในมณฑลหหูนาน เขียนลาย

ด้วยอกัษรอาหรับเป็นพระนามของพระผู้ เป็นเจ้าในศาสนาอิสลาม ท่ีแหลง่เมืองทา่แหลมโพธ์ิ 

แสดงให้เห็นวา่พอ่ค้าอาหรับมาสัง่เคร่ืองถ้วยจีนกบัพอ่ค้าท่ีแหลง่เมืองทา่แหลมโพธ์ิ โดยพอ่ค้าท่ี

แหลง่แหลมโพธ์ินําใบสัง่ให้กบัเรือพอ่ค้าจีนเพ่ือให้สัง่ผลติกบัแหลง่ผลิตท่ีเมืองจีน แล้วสง่มาฝาก

ขายไว้ท่ีเมืองทา่แหลมโพธ์ิ ทําให้พบหลกัฐานชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยตกค้างอยูท่ี่เมืองทา่แหง่นี ้

                                                 
206 อมรา ศรีสชุาต,ิ “ภาคใต้ : เมืองท่ากบัการค้าโพ้นทะเลสมยัโบราณ”, 238. 
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2. การเก็บภาษี จากข้อมลูในหนงัสอืของเจาจกูวัในคริสต์ศตวรรษท่ี 13 (พทุธ

ศตวรรษท่ี 18) ได้เขียนบรรยายถึงอาณาจกัรตา่งๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เขาได้เอ่ยอ้างถึงรัฐๆ

หนึง่คือ ซานฝอซื่อ206

207 วา่เป็นอาณาจกัรท่ีอยูติ่ดทะเลใหญ่ ควบคมุชอ่งแคบท่ีชาวตา่งประเทศท่ีไม่

วา่จะเดินทางมาจากทิศใดก็จําเป็นท่ีจะต้องผา่นชอ่งแคบนี ้(ซึง่ก็คือชอ่งแคบมะละกา)ในอดีตจะมี

โซข่งึตรวจตราไม่ให้โจรสลดัผา่น ถ้าเรือสนิค้าผา่นมาก็จะลดโซล่งเพื่อเก็บภาษี ถ้าพอ่ค้าแลน่เรือ

ผา่นไปโดยไม่เสยีภาษีก็จะมีเรือตรวจการคอยโจมตี207

208 จากหลกัฐานเอกสารดงักลา่ว แสดงให้เห็น

วา่มีอาณาจกัรหนึง่ท่ีใช้ประโยชน์จากช่องแคบมะละกาซึง่เป็นชอ่งทางในการเดินเรือจากตะวนัตก

ไปตะวนัออก หรือจากตะวนัออกไปตะวนัตก อาณาจกัรนีจ้ะต้องเคยมีอํานาจท่ีเข้มแข็งและมี

กองทพัเรือท่ีมีแสนยานภุาพ จึงสามารถควบคมุอาณาบริเวณชอ่งแคบไว้ได้ และมีความเป็นไปได้

วา่จะสามารถควบคมุเมืองทา่บริเวณโดยรอบได้ทัง้หมด ซึง่อาณาจกัรดงักลา่วนีส้นันิษฐานวา่คือ

อาณาจกัรศรีวิชยันัน่เอง 

3. การดาํเนินกิจการการค้าภายในเมอืงท่า นอกจากจะมีลกัษณะภมิูประเทศท่ี

เหมาะแก่การเป็นเมืองทา่แล้ว ปัจจยัสาํคญัท่ีจะทําให้เมืองทา่หนึง่ๆดํารงอยูไ่ด้คือ ความพร้อมใน

เร่ืองของอาหาร นํา้จืด และสถานท่ีท่ีอํานวยความสะดวกในการซอ่มบํารุงเรือ ชมุชนท่ีอยูใ่นบริเวณ

เมืองทา่ซึง่เป็นคนพืน้เมืองจะเป็นผู้ ดําเนินธุรกิจในด้านนี ้ในขณะเดียวกนั นอกจากจะเป็นจดุแวะ

พกัเรือแล้ว เมืองทา่และสถานีการค้าเหลา่นีย้งัจะเป็นผู้สง่ออกสนิค้าประเภทของป่าและเคร่ืองเทศ

อีกด้วย สว่นเมืองทา่ขนาดเลก็ก็จะแลกเปลีย่นสินค้าพืน้เมืองกบัเรือตา่งชาติท่ีผา่นเข้ามา เห็นได้

จากหลกัฐานทางวรรณกรรมของอาหรับท่ีกลา่ววา่เม่ือเรือจากตา่งชาติเดินทางผา่นมาถึงเกาะ (ซึง่

อาจจะเป็นเมืองทา่ขนาดเลก็) ชาวพืน้เมืองก็จะใช้เรือแคนนํูาสนิค้าประเภทผลติผลทางการเกษตร

มาแลกเปลีย่นกบัสนิค้าประเภทเหลก็กบัเรือชาวตา่งชาติ 

4. เป็นจดุนัดพบของเรือสินค้าต่างชาติ จากคําบอกเลา่ในอคัห์บาร์ อลั-ซิน ว-อลั-

ฮินด์ ได้กลา่วถึงเหตกุารณ์การสงัหารหมู่พอ่ค้าชาวตา่งชาติท่ีเมืองทา่กวางโจว จากการจลาจลของ

กลุม่กบฏท่ีต้องการล้มล้างราชวงศ์ถงั ในช่วงคร่ึงหลงัของคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ทําให้เมืองทา่ดงักลา่ว

ต้องปิดตวัลงชัว่คราว พอ่ค้าชาวตา่งชาติท่ีอพยพหนีมาจากเหตกุารณ์ดงักลา่วจําเป็นต้องหา

สถานท่ีอยูอ่าศยั โดยบางสว่นได้มาถึงท่ีกลาห์ และบางสว่นไปท่ีจามปาและเขมร โดยหลงัจาก

                                                 
207 นกัวชิาการหลายท่านสนันิษฐานว่าเป็นช่ือเดียวกบัชิลโิฟชิหรือโฟชิในสมยัราชวงศ์ถงั ซึ่งถกูแปล

ความวา่คือศรีวชิยั 
208 Friedrich Hirth and W.W.Rockhill, Chau Ju-Kua : His work on the Chinese and Arab 

Trade in the twelfth  and Thirteenth Centuries, entitled Chu-fan-chi, 62. 
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เหตกุารณ์นีก้ลาห์ได้กลายเป็นเมืองทา่ท่ีเป็นปลายทางของนกัเดินเรือในช่วงระยะเวลาหนึง่ ซึง่ใน

ไม่ช้าก็ได้มีการสร้างนิคมของพอ่ค้าท่ีมาจากตะวนัตกดงัข้อเขียนของมฮูาลาบี (Muhallabi) ใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 10 วา่ “กลาห์..อยูใ่นทะเลของอินเดีย.. ท่ีนัน้มีเมืองอนัเจริญซึง่มีถ่ินท่ีอยูอ่าศยั

ของชาวมสุลมิ ฮินด ูและเปอร์เซีย..”209

อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนันีย้งัไมอ่าจหาข้อสรุปได้วา่ กลาห์คือพืน้ท่ีสว่นใดบน

คาบสมทุรมลาย ูนกัวชิาการบางทา่นแสดงความคิดเห็นวา่กลาห์อยูท่ี่มะริด ในเขตตะนาวศรี 209

210 

บางทา่นชีไ้ปท่ีเมืองแกลง (Klang) ในประเทศมาเลเซยี210

211 ในขณะท่ีบางทา่นได้ให้เหตผุลวา่นา่จะ

อยูท่ี่เคดาห์ ประเทศมาเลเซยี 211

212 แตแ่ม้วา่จะยงัหาข้อสรุปท่ีแนช่ดัถึงสถานท่ีตัง้ของกลาห์ไม่ได้ แต่

มีความเป็นไปได้สงูวา่เมืองนีน้า่จะตัง้อยูท่างตะวนัตกของคาบสมทุรมลาย ูเน่ืองจากหากพิจารณา

ถึงความรู้ในเร่ืองชายฝ่ังทะเลในแตล่ะด้านของคาบสมทุรมลายแูล้ว นกัเดินเรือชาวเอเชียตะวนัตก

ดจูะมีความรู้เก่ียวกบัฝ่ังทะเลตะวนัตกมากกวา่ฝ่ังทะเลด้านตะวนัออก  

 

นอกจากเมืองกลาห์ ซึง่มีหลกัฐานทางเอกสารรองรับแล้ว ยงัพบพืน้ท่ีอ่ืนๆในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเคยเป็นสถานท่ีอยูอ่าศยัของชาวเอเชียตะวนัตกด้วย ดงัเช่น ท่ีเมืองเลราน 

(Leran) บนเกาะชวาตะวนัออก ประเทศอินโดนีเซยี ได้พบแผน่หินจารึกหน้าหลมุศพ 

(Tombstone) ของหญิงสาวผู้หนึง่ จารึกเป็นภาษาอาระบิค บง่บอกฮิจเราะห์ศกัราชท่ี 475 (ค.ศ.

1082 : พ.ศ.1625) ซึง่มีผู้ตัง้ข้อสงัเกตวา่แผ่นหินดงักลา่วอาจจะนําเข้ามาจากเยเมน (Yemen) 

เน่ืองจากมีรูปแบบตวัอกัษรท่ีคล้ายคลงึกบัท่ีพบท่ีเยเมน 212

213 ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้วา่ ตัง้แตใ่น

ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 10 เป็นต้นไป ได้เกิดนิคมของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกตามเมืองทา่ตา่งๆของ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่อาจเป็นนิคมท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวในช่วงเข้ามาติดตอ่การค้า หรืออาจ

เป็นนิคมท่ีอยูถ่าวรเพ่ือรองรับพอ่ค้าหรือนกัเดินเรือจากชาติเดียวกนัและคอยประสานงานให้กบั

                                                 
209 G.R.Tibbetts, “Early Muslim traders in South East Asia”: 38. 
210 Paul Wheatley, The Golden Khersonese, 220-224. 
211 S.Q. Fatimi, “In Quest of Kalah” Journal of Southeast Asia History Volume 1 Issue 2 

(1960): 62-101. 
212 Jane Allen, Trade, Transportation, and Tributaries : Exchange, Agriculture, and 

Settlement Distribution in Early Historic-Period Kedah, Malaysia, 218-223. 
213 Moquette, J.P., “De oudste Mohammadaansehe inscriptie op Java” Handelingen van 

het Iste congres voor de T.L.V. van Java (Weltevreden, 1921), 391, quoted in G.R.Tibbetts, “Early 

Muslim traders in South East Asia”, 40. 
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ชาวพืน้เมืองในการจดัหาสนิค้า นิคมดงักลา่วอาจจะมีหวัหน้าในการจดัการควบคมุการเดินเรือ

ดงัเช่นท่ีปรากฏในจีน ซึง่มีหลกัฐานในสมยัราชวงศ์ซุง่วา่ หวัหน้าท่ีดแูลเก่ียวกบัเรือของพอ่ค้าใน

ทา่เรือกวางโจวช่ือ ป ู(อาบู) โชว เกง (Pu [Abu] Shou-geng) เป็นพอ่ค้าชาวอาหรับ213

214 

5. การเป็นผู้จดัหาสินค้าประเภทเคร่ืองเทศและของป่า วงจรการค้าของพอ่ค้า

ชาวเอเชียตะวนัตกจําเป็นท่ีจะต้องอาศยัสนิค้าจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เสยีเป็นสว่นใหญ่ 

วรรณกรรมของชาวอาหรับได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัประเภทของสนิค้าตามเมืองทา่ตา่งๆในคาบสมทุร

มลายแูละหมูเ่กาะไว้เป็นต้นวา่ ท่ีตนัหมา่หลงิหรือตามพรลงิค์ (นครศรีธรรมราช) มีสนิค้าประเภท

ขีผ้ึง้ ไม้กระซิก (Laka wood) ไม้กฤษณา (Gharu-wood) ไม้มะเกลอื (Ebony) การบรู งาช้าง และ

นอแรด214

215 ท่ีเหลยีงยาซุย (Liang-ya-hsiu) มีงาช้าง นอแรด ไม้กฤษณา การบูร215

216 สว่นท่ีกลาห์มีไม้

กฤษณา การบูร ไม้จนัทน์ งาช้าง ดีบุก ไม้มะเกลอื และเคร่ืองเทศทกุประเภท 216

217 อยา่งไรก็ดี เมือง

ทา่เหลา่นีไ้มไ่ด้เป็นผู้ผลติ แตเ่ป็นสถานท่ีท่ีเป็นแหลง่รวบรวมผลผลติ (Collecting Centres) เพ่ือ

ทําการสง่ออกตอ่ไป  

การรวบรวมผลติผลท่ีเป็นของท้องถ่ินนัน้จําเป็นท่ีจะต้องมีจุดถ่ายหรือจุดป้อนสนิค้า 

(Feeder Point) เน่ืองจากสนิค้าเหลา่นีนํ้ามาจากท้องท่ีอนัหา่งไกล ซึง่สว่นใหญ่จุดดงักลา่วมกัจะ

พบอยูต่ามเส้นทางนํา้ท่ีเป็นเส้นทางเข้าสูพื่น้ท่ีตอนในและสามารถออกสูท่ะเลได้ในขณะเดียวกัน 

ตวัอยา่งแหลง่โบราณคดีลกัษณะนีคื้อ แหลง่โบราณคดีควนพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เน่ืองจาก

มีตําแหนง่ท่ีตัง้ท่ีแม่นํา้พมุดวงและแม่นํา้ตาปีไหลมาบรรจบกนั ทําให้สามารถติดตอ่กบัชุมชนต้น

นํา้คลองพมุดวงหรือชมุชนตา่งๆท่ีแม่นํา้ตาปีไหลผา่นเช่นเมืองโบราณเวียงสระได้ ซึง่จากการขดุ

ค้นทางโบราณคดี นอกจากโบราณวตัถท่ีุแสดงถึงวฒันธรรมการนบัถือศาสนาแล้ว ยงัปรากฏ

โบราณวตัถปุระเภทเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถงั ซ้อง หยวน และเหรียญเงินอาหรับอีกด้วย 217

218 

แหลง่โบราณคดีอีกแหลง่หนึง่ท่ีถกูพิจารณาวา่เป็นจุดถ่ายสนิค้าบนคาบสมทุรมลายู

คือแหลง่โบราณคดีเจนเดอรัม ฮิลเลอร์ (Jenderam Hilir) รัฐเซอลงังอร์ (Selangor) ประเทศ

                                                 
214 Zhang Jun-yan, “Relations Between China and the Arabs in Early Times” The 

Journal of Oman Studies 6 (1983):103. 
215 Paul Wheatley,The Golden Khersonese, 67. 
216 Ibid., 68. 
217 Ibid., 217. 
218 ธราพงศ์ ศรีสชุาต,ิ “พนุพนิ : ชมุชนโบราณ” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ 11 (2542), 

5509. 
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มาเลเซีย แหลง่โบราณคดีแหง่นีต้ัง้อยูบ่ริเวณท่ีแม่นํา้แลงงาท์ (Langat) และแมนํ่า้แซแมนยห์ิ 

(Semenyih) ไหลมาบรรจบกนั ความสาํคญัของแหลง่นีคื้อ เป็นแหลง่รวบรวมสนิค้าประเภทดีบกุ

เพ่ือสง่ตอ่ไปยงัเมืองทา่ด้านนอก ดงันัน้จึงพบก้อนโลหะเป็นจํานวนมากในแหลง่โบราณคดีแหง่นี ้

ซึง่นอกจากก้อนแร่ดงักลา่วแล้วยงัพบเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ซุง่ท่ีผลติจากเตาหลงเฉวียน 

(Longquan) อีกด้วย อยา่งไรก็ดี การพบสนิค้าจากตา่งชาติท่ีไม่คอ่ยมีความหลากหลายนัน้ ทําให้

มีผู้สนันิษฐานวา่แหลง่โบราณคดีนีแ้ทบไมมี่การติดตอ่กนัโดยตรงกบัพอ่ค้าชาวตา่งชาติเลย อีกทัง้

ยงัไม่นา่จะเป็นตลาดท่ีเป็นศนูย์การค้าหลกั ดงันัน้ แหลง่นีจ้ึงนา่จะเป็นแหลง่ท่ีเป็นจุดถ่ายสนิค้า

จากท่ีตา่งๆ ก่อนท่ีจะรวบรวมนําไปสูเ่มืองทา่ตอ่ไป 218

219 

นอกจากการขนถ่ายสนิค้าภายในพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีอยูบ่นผืนแผน่ดินเดียวกนัแล้ว ชวา

ยงัเป็นตวัอยา่งท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการขนสง่ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเกาะ โดยเป็นท่ีทราบกนัดี

วา่เมืองทา่ของชวาเป็นแหลง่สง่ออกสนิค้าประเภทเคร่ืองเทศให้แก่พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก แต่

เคร่ืองเทศสว่นใหญ่ท่ีพอ่ค้าตา่งชาติต้องการนัน้ไม่ได้ผลติขึน้ท่ีเกาะชวาเอง ไม่วา่จะเป็นกานพล ู

ลกูจนัทน์เทศหรือเปลอืกจนัทน์เทศล้วนมาจากหมูเ่กาะโมลกุกะทัง้สิน้ การนําผลผลติดงักลา่วมา

ได้แสดงให้เห็นวา่ชวามีเครือขา่ยการค้ากบัหมู่เกาะใกล้เคียง ทัง้นี ้จากการท่ีชวามีพืน้ท่ีในการปลกู

ข้าว ทําให้ข้าวกลายเป็นสนิค้าสง่ออกหลกัท่ีสามารถนําไปแลกเปลีย่นกบับรรดาเคร่ืองเทศ

ทัง้หลายจากหมู่เกาะโมลกุกะได้ ซึง่นอกจากข้าวแล้วสนิค้าสง่ออกอ่ืนๆคือ เกลอื ถัว่ พริกไทยดํา 

(Piper nigrum) เม็ดยี่หร่า (fennel) สย้ีอมผ้าจากดอกคําฝอย (safflower dye) เมลด็ผกัชี 

(coriander seeds) และนํา้ตาล219

220 โดยสว่นใหญ่แล้วเป็นการสง่ออกภายในภมิูภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ยกเว้นแตเ่คร่ืองเทศท่ีรวบรวมเพ่ือสง่ขายให้แก่พอ่ค้าชาวตา่งชาติ เพ่ือนําไป

จําหนา่ยยงัโลกตะวนัตกตอ่อีกทอดหนึง่ 

 

 

 

 

                                                 
219 Leong Sau Heng, “Collecting Centres, Feeder Points and Entrepôts in the Malay 

Peninsula, 1000 B.C.-A.D.1400”, 29-30. 
220 Jan Wisseman Christie, “Javanese Markets and the Asian Sea Trade Boom of the 

Tenth to Thirteenth Centuries A.D.” Journal of the Economic and Social History of the Orient Vol.41 

No.3 (1998): 352. 
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บทที่ 3 

 

การวิเคราะห์โบราณวัตถุที่เก่ียวเน่ือง 

กับเอเชียตะวันตกที่พบในประเทศไทยด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

 

 โบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกท่ีพบในประเทศไทยมีความหลากหลาย การ

แบง่ประเภทจึงมีความสาํคญั เน่ืองจากโบราณวตัถแุตล่ะประเภทมีกรรมวิธีวิเคราะห์ท่ีแตกตา่งกัน 

ดงันัน้ กระบวนการแรกของการวเิคราะห์โบราณวตัถ ุแบง่ประเภทได้ ดงันี ้

1. ภาชนะดินเผา ประกอบไปด้วย  

             - ภาชนะแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียว (Blue-Green Glazed ware) หรือท่ีใช้เรียกกนัในช่ือ 

บาสราแวร์ (Basra Ware) หรือเคร่ืองถ้วยเปอร์เซีย 

            - ภาชนะแบบเคลอืบตะกัว่สขีาว (Tin White Glazed ware) หรือเคลอืบสขีาวแบบทบึ

แสง (Opaque White Glazed Ware) 

           - ภาชนะเคลอืบแบบมนัเงา (Lustre Ware)   

           - ภาชนะเคลอืบแบบ Lead Splashed Ware 

โบราณวตัถปุระเภทนี ้สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ 2 รายการด้วยกนัคือ 1) ภาชนะแบบ

เคลอืบฟ้า-เขียวจากแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ จงัหวดัพงังา แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี แหลง่โบราณคดีนางยอ่น จงัหวดัระนอง และแหลง่โบราณดงแมน่างเมือง จงัหวดั

นครสวรรค์ และ 2) ภาชนะเคลอืบแบบมนัเงา จากหลมุขดุค้นบริเวณวดัมหาธาตวุรวิหาร จงัหวดั

ราชบรีุ 

2. เคร่ืองแก้ว ประกอบไปด้วย 

      - ภาชนะแก้วแบบโปร่งใสและแบบเจียระไน (Cut and Engraved Glass) มีลกัษณะเป็น

แก้ว สแีบบโปร่งใส ประกอบไปด้วย สฟ้ีา เขียว นํา้ตาล เหลอืงอ่อน และสนํีา้เงิน พบทัง้ในสว่นของ

ก้น ลาํตวั คอ ขวด และก้านแก้ว 

      - ภาชนะแก้วเขียนส ี(Stained หรือ Lustre - Painted Glass)  

      - ภาชนะแก้วลายขดูขีด (Incised Glass Vessels) 

      - ลกูปัดแก้ว (Glass Beads)
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ตวัอยา่งทัง้หมดนัน้ได้มาจากแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ จงัหวดัพงังาและแหลง่

โบราณคดีแหลมโพธ์ิ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

3. โบราณวัตถุประเภทเหรียญ 

        3.1 เหรียญกษาปณ์เงินเปอร์เซียสมยัราชวงศ์ซสัซาเนียน (Sasanian’s Silver 

Coin) 

        3.2 เหรียญทองแดงของราชวงศ์อบับาซิด (Abbasid’s Copper Coins) 

โบราณวตัถใุนกลุม่เหรียญนีส้ามารถนําตวัอยา่งมาวิเคราะห์ได้เพียงชิน้เดียวคือ  

เหรียญกษาปณ์เงินเปอร์เซียสมยัราชวงศ์ซสัซาเนียน ซึง่พบท่ีแหลง่โบราณคดียะรัง จงัหวดัปัตตานี 

เม่ือจําแนกโบราณวตัถเุพ่ือนํามาวเิคราะห์แตล่ะประเภทแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือการนํา

โบราณวตัถมุาวเิคราะห์ด้วยเทคนิคทางวทิยาศาสตร์ โดยเทคนิคดงักลา่วท่ีนํามาใช้ในงานวจิยัชิน้

นีมี้ดงันี ้

1. การใช้กล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งกราด (Scanning Electron 

Microscope / SEM) ร่วมกนักบัเทคนิคการวดัการกระจายพลงังานของรังสเีอกซ์ (Energy 

Didpersive X-ray Spectroscropy / EDS) ใช้ในการตรวจสอบองค์ประกอบธาตขุองพืน้ผิว อนั

ได้แก ่ผิวเคลอืบหรือนํา้เคลอืบ (Glaze) ของภาชนะดินเผา เศษภาชนะแก้วแบบโปร่งใส ภาชนะ

แก้วเขียนส ีและภาชนะแก้วลายขดูขีด  

2. เทคนิค Particle Induced X-ray Emission (PIXE) เป็นเทคนิคในการวเิคราะห์

องค์ประกอบธาตเุช่นเดียวกนั ใช้ในการตรวจสอบผิวเคลอืบ (Glaze) ของภาชนะดินเผา เศษ

ภาชนะแก้วแบบโปร่งใส ภาชนะแก้วเขียนส ีภาชนะแก้วลายขดูขีด และเหรียญกษาปณ์เงิน

เปอร์เซยี 

3. การศกึษาองค์ประกอบเนือ้ดินด้วยวิธีศิลาวรรณา (Petrographic Analysis) ใช้ใน

การตรวจสอบองค์ประกอบของเนือ้ภาชนะดินเผาภาชนะแบบเคลอืบฟ้า-เขียว 

 เน่ืองจากการวิเคราะห์โบราณวตัถดุ้วยวิธีวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธีการ อีกทัง้ผลการ

วิเคราะห์ท่ีได้มาต้องเข้าสูก่ระบวนการเปรียบเทียบและตรวจสอบกบัโบราณวตัถปุระเภทเดียวกนัท่ี

พบท่ีตา่งประเทศอีกทอดหนึง่ ซึง่จะกอ่ให้เกิดการซบัซ้อนในเนือ้หา ดงันัน้ ในบทนีจ้ะขอแบง่เนือ้หา

เป็น 3 สว่นด้วยกนั ได้แก่ 
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบในประเทศไทยด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

1. การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 

Electron Microscope / SEM) ร่วมกับเทคนิคการวัดการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ 

(Energy Didpersive X-ray Spectroscropy / EDS) 

หลักการทาํงาน

สว่นประกอบของ SEM ประกอบไปด้วยสว่นบนสดุเป็นแหลง่กําเนิดอิเลก็ตรอน ท่ี

เรียกวา่ ปืนอิเลก็ตรอน (electron gun) อิเลก็ตรอนจากแหลง่กําเนิดจะถกูเร่งให้เคลือ่นท่ีลงมาตาม

คอลมัน์ ซึง่มีสภาพสญุญากาศ ด้วยความตา่งศกัย์เร่ง (Accelerating Voltage) ในช่วง 0-30 kV ( 

บางเคร่ืองทําได้สงูถึง 50 kV) โดยทิศทางการเคลือ่นท่ีจะถกูควบคมุด้วยเลนส์แม่เหลก็ไฟฟ้า 

(electromagnetic lens) 2 ชุดหรือมากกวา่ และปริมาณของอิเลก็ตรอนจะถกูควบคมุด้วย        

แอพเพอเจอร์ ( aperture) หรือชอ่งเปิดท่ีมีลกัษณะตา่งๆกนัตามลกัษณะการใช้งาน 

 กล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบสอ่งกราด (Scanning Electron 

Microscope / SEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนชนิดหนึง่ท่ีถ่ายภาพชิน้งานโดยอาศยั

หลกัการกราดไปบนพืน้ผิวตวัอยา่งด้วยลาํอิเลก็ตรอนท่ีมีพลงังานสงูท่ีถกูปลอ่ยจากแหลง่กําเนิด 

(Electron gun) เม่ืออิเลก็ตรอนดงักลา่วกระทบกบัผิวชิน้ งานท่ีประกอบไปด้วยอะตอมตา่งๆ จะ

ปลอ่ยสญัญาณท่ีสามารถนําไปประมวลผลและให้ข้อมลูเป็นภาพพืน้ผิวของวตัถุ, องค์ประกอบ

ของพืน้ผิว และคณุสมบติัอ่ืนๆ เชน่ คณุสมบติัการนําไฟฟ้า เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 115 แสดงสว่นประกอบและหลกัการทํางานของ SEM 
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เลนส์แม่เหลก็ไฟฟ้าชุดแรก ท่ีเรียกวา่ เลนส์คอนเดนเซอร์ (Condenser lens) นบัวา่

เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความสาํคญัท่ีสดุตอ่การควบคมุทศัน์ศาสตร์อิเลก็ตรอน (electron optics) เพราะ

เป็นเลนส์ท่ีทําหน้าท่ีบีบอิเลก็ตรอนท่ีวิ่งลงมาจากแหลง่กําเนิดให้เป็นลาํท่ีมีขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัเล็ก

ลง สว่นเลนส์วตัถ ุ(Objective lens) ซึง่เป็นเลนส์ชุดสดุท้าย จะทําหน้าท่ีโฟกัสลาํอิเลก็ตรอน 

(electron beam) ให้ไปตกบนผิวของตวัอยา่ง โดยมีสแกนคอยล์ (scan coil) ทําหน้าท่ีกราดลาํ

อิเลก็ตรอนให้ไปบนผิวของตวัอยา่งภายในกรอบพืน้ท่ีสีเ่หลีย่มเลก็ๆ ซึง่พืน้ท่ีผิวของตวัอยา่งบริเวณ

ท่ีถกูยิงด้วยลาํอิเลก็ตรอนนี ้จะเกิดสญัญาณ (Signal) ตา่งๆขึน้หลายชนิดในเวลาเดียวกนั และ 

SEM จะมีอปุกรณ์สาํหรับตรวจจบัสญัญาณ (Detector) ชนิดตา่งๆเหลา่นัน้ แล้วสง่ไปประมวลผล

เป็นภาพแสดงบนจอภาพตอ่ไป 0

1 

จดุเดน่ของ SEM คือ มีระยะชดัลกึ และมีอํานาจแยกแยะเชิงระยะ (Spatial 

resolution) สงู เน่ืองจาก SEM ใช้คณุสมบติัคลืน่ของอิเลก็ตรอน ซึง่มีความยาวคลืน่ท่ีสัน้ ทําให้ 

SEM มีอํานาจแยกแยะเชิงระยะได้มากถึง 0.2 นาโนเมตร และด้วยความสามารถในการบีบลาํ

อิเลก็ตรอนให้เป็นมมุแคบๆได้ ทําให้ได้ภาพท่ีมีความชดัลกึสงู 

ในงานวจิยัชิน้นีไ้ด้นํา SEM มาใช้ร่วมกนักบัเทคนิคการวดัการกระจายพลงังานของ

รังสเีอกซ์ (Energy Dispersive X-ray Spectroscropy / EDS) โดยมีหลกัการทํางานอยูท่ี่การ

กระตุ้นวตัถตุวัอยา่งโดยอนภุาคพลงังานสงู อนัได้แก่อนภุาคอิเลก็ตรอน ซึง่จะถกูปลอ่ยออกมาจาก

หลอดกําเนิดรังสเีอกซ์ (X-ray tube) อนภุาคจะถกูเร่งให้เคลือ่นท่ีมาอยา่งรวดเร็วมีพลงังานจลน์สงู 

เม่ืออนภุาคนีผ้า่นเข้ามาในอะตอมของวตัถตุวัอยา่ง บางสว่นก็จะมีโอกาสท่ีจะชนกบัอิเลก็ตรอนท่ี

อยูใ่นอะตอม ในการชนนีก็้จะถ่ายทอดพลงังานให้แก่อิเลก็ตรอน ทําให้อิเลก็ตรอนมีพลงังานสงูขึน้

และโดยทัว่ไปมกัจะสงูมากพอท่ีจะหลดุออกไปจากอะตอม เป็นอิเลก็ตรอนอิสระ ทําให้เกิดท่ีวา่ง

ขึน้ซึง่อิเลก็ตรอนท่ีอยูช่ัน้สงูกวา่ก็จะตกลงมาอยูแ่ทนท่ี ในการตกลงมาอยูช่ัน้ต่ํากวา่นีอิ้เลก็ตรอนก็

จะต้องปลอ่ยหรือคายพลงังานท่ีมีอยูม่ากเกินระดบัท่ีต้องการออกไป พลงังานท่ีคายออกมานีจ้ะอยู่

                                                 
1 ดนยั กจิชยันกุลู, เร่ืองน่ารู้ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 

Electron Microscope, SEM) (เอกสารอดัสําเนา, ม.ป.ท. : ม.ป.ป., 2547), 2-3. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

211 

ในรูปของรังสเีอกซ์เฉพาะ (characteristic x-ray) ซึง่จะบอกได้วา่วตัถตุวัอยา่งมีองค์ประกอบของ

ธาตใุดบ้าง เน่ืองจากแตล่ะธาตมีุรังสเีอกซ์เฉพาะท่ีไม่เหมือนกนั 1

2 

ข้อได้เปรียบในการใช้เทคนิค EDS คือ สามารถตรวจวิเคราะห์เชิงคณุภาพได้ในเวลา

อนัรวดเร็วและตรวจได้คราวละหลายๆธาตพุร้อมกนั นอกจากนีย้งัไม่ทําลายวตัถตุวัอยา่งหรือทํา

ให้วตัถตุวัอยา่งสญูเสยีสภาพเดิม และสามารถใช้วตัถตุวัอยา่งในสภาพของแข็งได้ ดงันัน้ เม่ือใช้

กล้องจุลทรรศน์ SEM ร่วมกบัเทคนิค EDS (SEM-EDS) ก็จะทําให้สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ

และการมีอยูข่องธาตบุนพืน้ผิวชิน้งานตวัอยา่งได้ละเอียดและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 

 

1. การวเิคราะห์นํา้เคลือบของภาชนะดนิเผา ในการวเิคราะห์ด้วยเทคนิค SEM-

EDS เพ่ือต้องการหาองค์ประกอบธาต ุดงันี ้

  1. องค์ประกอบท่ีช่วยในการขึน้รูป  

   ซิลกิา (SiO2) 

   แคลเซียมออกไซด์ (CaO) 

   อลมิูนา (Al2O3)  

   แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)  

  2. องค์ประกอบท่ีเติมเข้าไปเพ่ือช่วยลดอุณหภมิูในการหลอมละลาย (Flux) 

   โซดาหรือโซเดียมออกไซด์ (Na2O)  

   โปแตสเซียมออกไซด์ (K2O) 

  3. องค์ประกอบของสารให้ส ี

   เหลก็ออกไซด์ (Fe2O3) 

   ตะกัว่ออกไซด์ (PbO) 

   ทองแดงออกไซด์ (CuO) 

   แมงกานีส (Mn) 

  4. องค์ประกอบอ่ืนท่ีเจือปนอยูใ่นนํา้เคลอืบ 

   ไทเทเนีย (TiO2) 

                                                 
2 สมัพนัธ์ วงศ์นาวา, เอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโทรเมตรีแบบกระจายพลังงาน 

(สงขลา : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2541), 18-19. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ดีบุกออกไซด์ (SnO2) 

   โครเมียมออกไซด์ (Cr2O3)  

   แอนติโมนีออกไซด์ (Sb2O) 

    1.1 เศษภาชนะดนิเผาแบบเคลือบสีฟ้า- เขียว 

       1.1.1 รหสั  : SI- KKK 2  

  ลักษณะภายนอก : เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีมีเนือ้ดินสขีาวปนสเีหลอืงนวล 

เป่ือยยุย่งา่ย ใช้เลบ็ขดูออกได้ เคลอืบสฟ้ีา-เขียวเข้ม ทัง้ภายนอกและภายในมีความหนาประมาณ

1 มิลลเิมตร ชิน้สว่นท่ีพบนา่จะเป็นสว่นหขูองภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการตกแตง่ลวดลาย  

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ   

            

             
 

ภาพท่ี 116 เศษภาชนะดนิเผา รหสั SI-KKK 2              ภาพท่ี 117 แสดงผวิหน้าของชัน้นํา้เคลือบ 

 

องค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 CuO  SnO2 PbO Sb2O5 Ta 

SI-KKK2 54.6 2.5 4.3 10.5 7.6 3.5 0.10 5 0.8 0.3 1.9 8.6 
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    1.1.2 รหัส :  SI- KKK 4 

  ลักษณะภายนอก : เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีมีเนือ้ดินสขีาวปนสเีหลอืงนวล 

เป่ือยยุย่งา่ย ใช้เลบ็ขดูออกได้ เคลอืบสฟ้ีา-เขียวเข้ม ทัง้ภายนอกและภายในมีความหนาประมาณ

1 มิลลเิมตร ชิน้สว่นท่ีพบนา่จะเป็นสว่นหขูองภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการตกแตง่ลวดลาย 

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ  

 

              
 

ภาพท่ี 118  เศษภาชนะดนิเผา รหสั SI-KKK 4                   ภาพท่ี 119 แสดงผวิหน้าของชัน้นํา้เคลือบ 

  

องค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาต ุ(% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 CuO  SnO2 PbO   AS2O3 Cr2O3 

SI-KKK4 53.75 2.0 2.83 16 4.47 3.85 0.05 13.33 0.42 2.87 0.18 0.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

214 

  1.1.3 รหัส : SI- KKK 5 

  ลักษณะภายนอก : เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีมีเนือ้ดินสขีาวปนสเีหลอืงนวล 

เป่ือยยุย่งา่ย ใช้เลบ็ขดูออกได้ เคลอืบสฟ้ีา-เขียวเข้ม ทัง้ภายนอกและภายในมีความหนาประมาณ

1 มิลลเิมตร ชิน้สว่นท่ีพบนา่จะเป็นสว่นลาํตวัของภาชนะดินเผา 

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ  

 

               
 

ภาพท่ี 120 เศษภาชนะดนิเผา รหสั SI-KKK 5                    ภาพท่ี 121 แสดงผวิหน้าของชัน้นํา้เคลือบ 

   

องค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO  SnO2 PbO Sb2O5 

SI-KKK5 58.7 1.8 2.94 11.92 6.9 5.59 0.42 1.88 6 0.43 0.52 3.38 
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    1.1.4 รหัส : SI- KKK 6 

  ลักษณะภายนอก: เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีมีเนือ้ดินสขีาวปนสเีหลอืงนวล เป่ือย

ยุย่งา่ย ใช้เลบ็ขดูออกได้ เคลอืบสฟ้ีา-เขียวเข้ม ทัง้ภายนอกและภายในมีความหนาประมาณ1 

มิลลเิมตร ชิน้สว่นท่ีพบนา่จะเป็นสว่นลาํตวัของภาชนะดินเผา 

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ  

 

            
 

ภาพท่ี 122 เศษภาชนะดนิเผา รหสั SI-KKK 6               ภาพท่ี 123 แสดงผวิหน้าของชัน้นํา้เคลือบ 

 

องค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2   Fe2O3 CuO  AS2O3 

SI-KKK6 60 2 2.75 17.30 5.27 4.25 0.15 0.64 6.88 0.132 
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  1.1.5 รหัส : SI-LP 1 

 ลักษณะภายนอก : เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีมีเนือ้ดินสขีาวปนสเีหลอืงนวล 

เป่ือยยุย่งา่ย ใช้เลบ็ขดูออกได้ เคลอืบสฟ้ีา-เขียวเข้ม ทัง้ภายนอกและภายในมีความหนาประมาณ

1 มิลลเิมตร ชิน้สว่นท่ีพบนา่จะเป็นสว่นลาํตวัของภาชนะดินเผา 

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

                  
 

ภาพท่ี 124 เศษภาชนะดนิเผา รหสั SI-LP 1                  ภาพท่ี 125 แสดงผวิหน้าของชัน้นํา้เคลือบ 

 

 องค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO  SnO2 PbO    AS2O3 Sb2O5 

SI-LP 1 63.62 2.10 2.92 11.88 7.25 3.64 0.15 1.65 4.1 0.24 1.10 0.18 1.54 
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  1.1.6  รหสั  :  SI-LP 2 

 ลักษณะภายนอก : เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีมีเนือ้ดินสขีาวปนสเีหลอืงนวล 

เป่ือยยุย่งา่ย ใช้เลบ็ขดูออกได้ เคลอืบสฟ้ีา-เขียวเข้ม ทัง้ภายนอกและภายในมีความหนาประมาณ

1 มิลลเิมตร  

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

                
  

ภาพท่ี 126 เศษภาชนะดนิเผา รหสั SI-LP 2                  ภาพท่ี 127 แสดงผวิหน้าของชัน้นํา้เคลือบ 

 

องค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO  SnO2 PbO    AS2O3 Sb2O5 Cr2O3 

SI-LP 2 61 2.45 4.23 13.1 6.3 4.2 0.13 0.89 5.6 0.33 0.7 0.07 0.55 0.17 
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  1.1.7 รหัส : SI-NY 1 

ลักษณะภายนอก : เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีมีเนือ้ดินสขีาวปนสเีหลอืงนวล 

เป่ือยยุย่งา่ย ใช้เลบ็ขดูออกได้ เคลอืบสฟ้ีา-เขียวเข้ม ทัง้ภายนอกและภายในมีความหนาประมาณ

1 มิลลเิมตร  

 แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีนางยอ่น 

 

                            
 

ภาพท่ี 128 เศษภาชนะดนิเผา รหสั SI-NY 1                             ภาพท่ี 129 แสดงผวิหน้าของชัน้นํา้เคลือบ 

  

 องค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO  SnO2 PbO    Sb2O5 Cr2O3 

SI-NY1 55.3

3 

3.33 4.83 14.55 6.91 5.54 0.30 1.07 5.01 0.30 0.08 0.71 0.05 
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  1.1.8  รหัส : SMS 1 

ลักษณะภายนอก : เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีมีเนือ้ดินสขีาวปนสเีหลอืงนวล 

เป่ือยยุย่งา่ย ใช้เลบ็ขดูออกได้ เคลอืบสฟ้ีา-เขียวเข้ม ทัง้ภายนอกและภายในมีความหนาประมาณ

1 มิลลเิมตร ชิน้สว่นท่ีพบนา่จะเป็นสว่นลาํตวัของภาชนะดินเผา 

 แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีศรีมโหสถ 

 

                         
 

ภาพท่ี 130 เศษภาชนะดนิเผา รหสั SMS 1                             ภาพท่ี 131 แสดงผวิหน้าของชัน้นํา้เคลือบ 

 

องค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2   Fe2O3 CuO  PbO Co 

SMS 1 55.30 3.66 11.29   13.24 3.82 4.25 4.09 0.9 3.31   0.15 0.10 
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  1.1.9  รหสั : DMN 1 

 ลักษณะภายนอก : เป็นเศษภาชนะดินเผา เนือ้ดินสขีาวนวล เนือ้แข็ง มีรูพรุนอยู่

ทัว่ไป  ภายนอกมีการเคลอืบสเีขียวเข้มติดแนน่กบัเนือ้ภาชนะดินเผา ไม่หลดุลอกงา่ย 

 แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีดงแมน่างเมือง 

 

                    
 

ภาพท่ี 132 เศษภาชนะดนิเผา รหสั DMN 1                    ภาพท่ี 133 แสดงผวิหน้าของชัน้นํา้เคลือบ 

 

องค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO Fe2O3 CuO SnO2  PbO Sb2O5 Cr2O3 

DMN1 37.87 0.59 0.94 1.52 17.68 34.63 0.06 0.37 1.12 0.38   2.09 3.05 
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ตารางท่ี 3 แสดงองค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบ (Glaze) ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียวใน แหลง่โบราณคดีตา่งๆในประเทศไทยด้วยวิธี SEM-EDS 

 
แหล่ง รหัส ปริมาณของธาตุต่างๆ (%) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO  SnO2 PbO      AS2O3 Sb2O5 Cr2O3 Ta Co 

แหลง่

โบราณคดี

ทุ่งตึก 

SI-

KKK 2 

54.6 2.5 4.3 10.5 7.6 3.5 0.10  5    0.8 0.3  1.9  8.6  

SI-

KKK4 

  53.75 2.0 2.83 16 4.47 3.85 0.05  13.33 0.42 2.87 0.18  0.07   

SI-

KKK 5 

58.7 1.8 2.94 11.92 6.9 5.59 0.42 1.88 6 0.43 0.52  3.38    

SI- 

KKK 6 

60 2 2.75 17.30 5.27   4.25 0.15 0.64 6.88   0.132     

แหลง่

โบราณคดี

แหลมโพธ์ิ 

SI-LP 1 63.62 2.10 2.92 11.88 7.25 3.64 0.15 1.65 4.1 0.24 1.10 0.18 1.54    

SI-LP 2 61 2.45 4.23 13.1 6.3 4.2 0.13 0.89 5.6 0.33 0.7 0.07 0.55 0.17   

แหลง่

โบราณคดี

นางย่อน 

SI-

NY1 

55.33 3.33 4.83 14.55 6.91 5.54 0.30 1.07 5.01 0.30 0.08  0.71 0.05   

แหลง่

โบราณคดี

ศรีมโหสถ 

SMS 1 55.30 3.66 11.29   13.24 3.82 4.25 4.09 0.9 3.31  0.15     0.10 

แหลง่

โบราณคดี

ดงแมน่าง

เมอืง 

DMN1 37.87 0.59 0.94 1.52 17.68   34.63  0.06 0.37 1.12 0.38    2.09 3.05   
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ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีองนํา้เคลือบจากตวัอย่างในประเทศไทย 

1. นํา้เคลือบที่แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างซลิิกา (SiO2) และตวัช่วยในการ

หลอมละลาย (flux) สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ 

          1.1 การพิจารณากลุม่ของโซดาเป็นหลกัพบวา่ตวัอยา่งท่ีมีโซดามากกวา่ 10 % 

ได้แก่ ตวัอยา่งจากแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึได้แก่ SI-KKK 2, SI-KKK 3, SI-KKK 5, SI-KKK 6 

ตวัอยา่งจากแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ ได้แก่ SI-LP 1, SI-LP 2 ตวัอยา่งจากแหลง่โบราณคดีนาง

ยอ่น SI-NY 1 และตวัอยา่งจากแหลง่โบราณคดีศรีมโหสถ คือ SMS 1 

            1.2 การพิจารณากลุม่ของโปแตสเป็นหลกั พบวา่มีตวัอยา่งเดียวท่ีมีโปแตส

มากกวา่ 10 % ได้แก่ ตวัอยา่งจากแหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมือง DMN 1 
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แผนภมูท่ีิ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งซลิก้ิา(SiO2) และตวัชว่ยในการหลอมละลาย (flux) ของนํา้เคลือบ 
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แผนภมูท่ีิ 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งซลิก้ิา(SiO2) และตวัชว่ยในการหลอมละลาย (flux)  

ของนํา้เคลือบในแตล่ะแหลง่โบราณคดี 

 

 2. นํา้เคลือบที่แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างโปแตส (K2O) กับแมกนีเซียม

ออกไซด์ (MgO) แบง่ได้ 2 กลุม่ คือ  

  2.1 โปแตสมากกวา่ 2.5 % และแมกนีเซียมมากกวา่ 1.5 % ได้แก่ ตวัอยา่งจาก

แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึได้แก่ SI-KKK 2, SI-KKK 3, SI-KKK 5, SI-KKK 6 ตวัอยา่งจากแหลง่

โบราณคดีแหลมโพธ์ิ ได้แก่ SI-LP 1, SI-LP 2 ตวัอยา่งจากแหลง่โบราณคดีนางยอ่น SI-NY 1 และ

ตวัอยา่งจากแหลง่โบราณคดีศรีมโหสถ คือ SMS 1 

  2.2 โปแตสมากกวา่ 2.5 % และแมกนีเซียมน้อยกวา่ 1.5% ได้แก่ ตวัอยา่งจาก

แหลง่โบราณคดีดงแมน่างเมือง DMN 1 
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แผนภมูท่ีิ 3 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งโปแตส (K2O) กบัแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)ของนํา้เคลือบ 

  

3. นํา้เคลือบที่แสดงองค์ประกอบของสารให้สี จากตวัอยา่งท่ีทําการทดสอบ 

สว่นใหญ่แล้วจะใช้ทองแดงออกไซด์ (CuO) เป็นสารให้สหีลกั (3.31-13.33 %) ยกเว้นตวัอยา่ง

จากแหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมือง DMN 1 ท่ีสารให้สอีาจจะเป็นโครเมียมออกไซด์ (Cr2O3 : 

3.05%) 

การวเิคราะห์ชนิดของนํา้เคลือบ 

ตวัอยา่งโบราณวตัถท่ีุได้มาจากแหลง่โบราณคดีบริเวณเมืองทา่โบราณทัง้หมด ได้แก่ 

แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ แหลง่โบราณคดีนางยอ่น และแหลง่โบราณคดี

ศรีมโหสถ เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีใช้นํา้เคลอืบอลัคาไลน์หรือท่ีเรียกวา่ การเคลอืบดา่ง (Alkaline 

glaze) โดยมีโซเดียม (Na2O) เป็นสว่นผสมหลกั และใช้ขีเ้ถ้าพืช (plant ash) อนัเกิดจากการ

นําเอาพืชท่ีมี Alkali มาเผาเป็นขีเ้ถ้าเป็นตวัช่วยในการหลอมละลาย เห็นได้จากการปรากฏขึน้ของ

โปแตสท่ีมีมากกวา่ 2.5 % (3.82-7.25%) และแมกนีเซียมท่ีมากกวา่ 1.5 % (1.8-3.66 %)  

สว่นซลิกิาอาจมาจากการใช้ทรายหรือหินฟริน้ท์ (flint) โดยสารให้สจีะใช้ทองแดง

ออกไซด์ (CuO) ซึง่เม่ือถกูเผาแบบ Oxidation จะให้สฟ้ีาแกมเขียวหรือท่ีเรียกวา่สเีทอคอยส์ 

(Turquoise) เห็นได้จากการตรวจพบปริมาณของเหลก็และทองแดง โดยสนิมทองแดง(copper 

K2O wt% 

M
gO

 w
t%
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oxide) อยูใ่นสดัสว่นระหวา่ง 3.31-13.33 % ยกเว้นตวัอยา่ง DMN 1 และมีสนิมเหลก็ (iron 

oxide) อยูร่ะหวา่ง 0.9-1.88 % การพบสนิมทองแดงและเหลก็ชีใ้ห้เห็นวา่มีการเติมออกไซด์ทัง้สอง

ตวันีเ้พ่ือการให้ส ีเน่ืองจากสนิมทองแดงเม่ือใช้เป็นสว่นผสมกบันํา้เคลอืบท่ีมีความเป็นดา่งสงูจะได้

สฟ้ีาแกมเขียว และยิ่งมีสดัสว่นมากขึน้เทา่ไหร่ (เกิน 3%) สท่ีีได้จะเป็นสเีขียวเข้มมากขึน้เทา่นัน้ 

 

ตารางท่ี 4  แสดงองค์ประกอบธาตพืุน้ฐานของนํา้เคลอืบในภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียว

ด้วยวิธี SEM-EDS 

รหสั องค์ประกอบธาตขุัน้พืน้ฐาน  

ตวัช่วยในการ

หลอมละลาย 

 

การขึน้รูป Flux 

 

สารให้สี 

 

SI-KKK2 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั ทองแดงออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

SI-KKK4 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั ทองแดงออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

SI-KKK 5 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั ทองแดงออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

SI- KKK 6 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั ทองแดงออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

SI-LP 1 ซิลกิา โซดาเป็นหลกั ทองแดงออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

SI-LP 2 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั ทองแดงออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

SI-NY1 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั ทองแดงออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

SMS 1 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั ทองแดงออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

DMN1 ซลิกิา โปแตสเป็นหลกั โครเมียมออกไซด์ - 
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1.2 เศษภาชนะดนิเผาแบบเคลือบความมนัเงา (Lustre Ware) 

       1.2.1 รหสั :  LW-RB1 

  ลักษณะภายนอก : เป็นเศษภาชนะดินเผาสว่นขอบ เนือ้ดินสขีาวนวล เคลอืบ

แบบทบึแสง มีการเขียนลวดลายทัง้ภายในและภายนอก  

  แหล่งที่พบ : วดัมหาธาตวุรวิหาร จงัหวดัราชบรีุ 

  
 (หน้า)        (หลงั) 

ภาพท่ี 134 เศษภาชนะดนิเผาแบบเคลือบความมนัเงา               ภาพท่ี 135 แสดงผวิหน้า (สีทอง) บนเศษภาชนะ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงองค์ประกอบธาตขุองสแีละนํา้เคลอืบท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO Fe2O3 CuO SnO2  PbO Sb2O5  Ag2O 

สทีอง 68.83 2.58 2.71 5.85 6.94    2.05 0.21 1.10  2.63 4.05   4.81 

สขีาว  69.15 2.5 2.5 9.8 6.8 2.27 0.34 - 2.49 3.8 0.35 - 

สนํีา้ตาล-

แดง 

75 2.33 3.07 3.42 9.37 3.62 2.08 0.86  2.52   
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ผลวเิคราะห์นํา้เคลือบและสีที่เขียนบนภาชนะแบบเคลือบความมนัเงา 

 ผลการวิเคราะห์นํา้เคลอืบสท่ีีเขียนบนภาชนะแบบเคลอืบความมนัเงาด้วยวิธี SEM-EDS 

พบวา่เป็นการเคลอืบดา่ง (Alkaline Glaze) โดยมีโซเดียมอยูใ่นปริมาณคอ่นข้างสงูคือ 3.42 - 9.8 

% และมีโปรแตสเซยีม 6.8 - 9.37 % สว่นแมกนีเซียมมีปริมาณอยูใ่นราว 2.33 - 2.58 % ท่ีนา่

สงัเกตคือ พบดีบุกฉาบอยูบ่นผิวภาชนะด้วยในราว 2.49-2.63 % ซึง่ถือวา่มีความสาํคญั 

โดยเฉพาะเคร่ืองเคลอืบรูปแบบเดียวกนัท่ีผลติขึน้ในระยะหลงั ซึง่องค์ประกอบธาตตุวันีเ้องท่ีมีสว่น

ในการพิจารณาถึงท่ีมาของเคร่ืองถ้วยชนิดนี ้สาํหรับสท่ีีใช้ในการเขียนลวดลายบนพืน้ภาชนะ พบ

สารประกอบธาตเุงินในบริเวณท่ีเป็นสทีอง 4.81 % ซึง่เป็นผลมาจากการใช้สารประกอบของโลหะ

ประเภทเงินหรือทองแดงเป็นสีในการวาดลวดลายเพ่ือตกแตง่พืน้ผิวของภาชนะเพ่ิมเติมจากการ

เคลอืบทบึ (Opacification)  
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2. การวเิคราะห์เศษภาชนะแก้ว เพ่ือหาองค์ประกอบทางเคมีของแก้ว ดงันี ้

  1. องค์ประกอบท่ีช่วยในการขึน้รูป 

   ซิลกิา (SiO2) 

   แคลเซียมออกไซด์ (CaO)  

   อลมิูนา (Al2O3)  

   แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)  

  2. องค์ประกอบท่ีเติมเข้าไปเพ่ือช่วยลดอุณหภมิูในการหลอมละลาย (Flux) 

   โซดาหรือโซเดียมออกไซด์ (Na2O)  

   โปแตสเซียมออกไซด์ (K2O)  

  3. องค์ประกอบของสารให้ส ี

   เหลก็ออกไซด์ (Fe2O3)  

   ตะกัว่ออกไซด์ (PbO)  

   ทองแดงออกไซด์ (CuO)  

   แมงกานีส (Mn)  

  4. องค์ประกอบอ่ืนท่ีเจือปนอยูใ่นแก้ว 

   ไทเทเนีย (TiO2)  

   ดีบุกออกไซด์ (SnO2)  

   โครเมียมออกไซด์ (Cr2O3)    

แอนติโมนีออกไซด์ (Sb2O5)  

  สงักะส ี(Zn)  
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2.1 รหัส : GKKK 1 

  ลักษณะภายนอก – เศษภาชนะแก้วสนํีา้เงินแกมเขียว สนันิษฐานวา่เป็นสว่น

ฐาน (base) ขึน้รูปด้วยการเป่า มีฟองอากาศภายในแก้ว 

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ 

 

               
 

ภาพท่ี  136 เศษภาชนะแก้ว รหสั GKKK 1           ภาพท่ี 137 ผวิหน้าของภาชนะแก้ว 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3 SnO2  PbO Cr2O3 Mn Co 

GKKK1 68.78 3.44 9.33 7 4.81 3.44 0.50 0.98 0.71 1.21 0.15  0.34 0.17 
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 2.2 รหัส  : GKKK 2  

ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วสฟ้ีา สว่นลําตวั ขึน้รูปด้วยการเป่า พบ

ฟองอากาศทัว่ไปในตวัแก้ว 

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ 

                 
 

ภาพท่ี 138 เศษภาชนะแก้ว รหสั GKKK 2  ภาพท่ี 139 ผวิหน้าของเศษภาชนะแก้ว 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3  Sb2O5 Mn Co Zn 

GKKK 2 76 5.47 2.10 4.7 4.81 3.87 0.27 0.71 1 0.05 0.2   0.81 
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 2.3 รหัส : GKKK 3 

  ลักษณะภายนอก :  เศษภาชนะแก้วสเีขียวอ่อน สว่นลาํตวัคอ่นข้างบ้าง ขึน้รูป

ด้วยการเป่า พบฟองอากาศอยูท่ัว่ไปภายในแก้ว 

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ 

 

                   
 

ภาพท่ี 140  เศษภาชนะแก้ว รหสั GKKK 3                   ภาพท่ี 141 ผวิหน้าของเศษภาชนะแก้ว 

 

  องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3  CuO SnO2 AS2O3 Sb2O5 SrO Cr2O3 Mn Zn 

GKKK 3 80 2.09 4.30 2.75 4.87 1.89 0.19 1.36 0.16 0.54 0.07 0.67 0.19 0.18 0.29 0.34 
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 2.4 รหัส : GKKK 4 

  ลักษณะภายนอก :  เศษภาชนะแก้วสเีขียว สนันิษฐานวา่เป็นสว่นก้านของ

ภาชนะแก้วทรงสงู ภายในตวัแก้วพบฟองอากาศอยูท่ัว่ไป 

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ 

 

                
 

ภาพท่ี 142  เศษภาชนะแก้ว รหสั GKKK 4               ภาพท่ี 143  แสดงผวิหน้าของภาชนะแก้ว 

 

  องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3  CuO SnO2 Sb2O5 Mn Zn 

GKKK 4 53.67 5.71 1.43 27.61 6.3 3.07 0.19 0.40 0.26 0.43   0.32 0.65 0.18 
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 2.5 รหัส : GKKK 5 

  ลักษณะภายนอก :  เศษภาชนะแก้วสเีขียว สนันิษฐานวา่เป็นสว่นก้านของ

ภาชนะแก้วทรงสงู (Goblet) ภายในตวัแก้วพบฟองอากาศอยูท่ัว่ไป 

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ 

 

             
 

ภาพท่ี  144 เศษภาชนะแก้ว รหสั GKKK 5  

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO Fe2O3 PbO Sb2O5 Mn Zn 

GKKK 5 74.34 6.11 2.35 9.5 4.24 2.41 0.29 0.90 0.15 0.63 0.36 
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 2.6 รหัส : LG-KKK 1  

  ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วสนํีา้เงินเข้มทบึ มีลายขดูขีดบนผิวภาชนะ

ภายนอก สนันิษฐานวา่เป็นสว่นลาํตวั พบฟองอากาศอยูท่ัว่ไปภายในตวัแก้ว 

  แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ 

 

                
 

ภาพท่ี 145 เศษภาชนะแก้วลายขดูขีด LGKKK1            ภาพท่ี 146 แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้ว 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO Fe2O3 Mn 

LGKKK1 58.31 4.25 2.68 23.64 4.55 5 1 0.67 
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 2.7 รหัส : GLP 1 

ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วสฟ้ีาอมเขียวเข้มทบึ สนันิษฐานวา่เป็นสว่น

ลาํตวั พบฟองอากาศอยูท่ัว่ไปภายในตวัแก้ว 

แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

               
 

ภาพท่ี 147  เศษภาชนะแก้ว รหสั GLP 1             ภาพท่ี 148  แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้ว 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO  Fe2O3  SnO2 Sb2O5 Mn Co Zn Ba 

GLP 1 68.52 3.67 3.31 12.06 4.31 4.4 0.8 0.28 0.76 1.1 0.14 1.37 0.05 
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 2.8 รหัส : GLP 2 

ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วสฟ้ีาอมเขียว สนันิษฐานวา่เป็นสว่นลาํตวั 

พบฟองอากาศอยูท่ัว่ไปภายในตวัแก้ว 

แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

               
 

ภาพท่ี 149 เศษภาชนะแก้ว รหสั GLP 2               ภาพท่ี 150 แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้ว 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO    TiO2   Fe2O3  PbO Mn Co Zn 

GLP 2 64.95 3.18 2.62 11.91 5.61 6.02 0.16 1.09  1.01 0.46 0.15 0.77 
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 2.9 รหัส : GLP 3 

ลักษณะภายนอก : เศษแก้วสนํีา้ตาลอ่อนใส ตรงกลางเป็นรอยทรงกลมนนู

ขึน้มา โดยภายในเป็นรูบุม๋ลงไป ยงัไม่ทราบแนช่ดัวา่เป็นสว่นใดของภาชนะแก้ว 

แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

               
 

ภาพท่ี 151 เศษภาชนะแก้ว รหสั GLP 3            ภาพท่ี 152 แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้ว 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO    TiO2   Fe2O3 CuO SrO Cr2O3 Mn Zn 

GLP 3 59.48 3.81 2.49    22.34 4.26 5.20 0.11 0.59 0.26 0.41 0.02 0.56 0.98 
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 2.10 รหัส : GLP 4 

ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วสนํีา้เงินขุน่ สนันิษฐานวา่เป็นสว่นลาํตวัของ

ภาชนะแก้ว มีฟองอากาศอยูท่ัว่ไปภายใน 

แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

               
 

ภาพท่ี 153  เศษภาชนะแก้ว รหสั GLP 4             ภาพท่ี 154 แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้ว 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO    TiO2   Fe2O3 CuO  SnO2 PbO Sb2O5 Cr2O3 Mn Zn 

GLP 4 64.01 3.62 3.48    15.16 4.48 4.12 0.1 0.63 0.65 0.35 0.31 1.72 0.16 0.42 0.48 
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 2.11 รหัส : GLP 5 

ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วสฟ้ีาใส สนันิษฐานวา่เป็นสว่นลาํตวั พบ

ฟองอากาศอยูท่ัว่ไปภายในตวัแก้ว 

แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

                
 

ภาพท่ี 155 เศษภาชนะแก้ว รหสั GLP 5             ภาพท่ี 156 แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้ว 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO    TiO2   Fe2O3  SnO2 PbO Sb2O5 Cr2O3 Mn Zn 

GLP 5 67.55 1.38 3.74 10.98 1.46 6.50 0.14 0.56 1.14 0.58 4.26 0.07 0.08 2.50 
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 2.12 รหัส : GLP 6 

ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วสฟ้ีาใส สนันิษฐานวา่เป็นสว่นลาํตวั พบ

ฟองอากาศอยูท่ัว่ไปภายในตวัแก้ว 

แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

              
 

ภาพท่ี 157 เศษภาชนะแก้ว รหสั GLP 6          ภาพท่ี 158 แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้ว 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO    TiO2   Fe2O3   CuO PbO Cr2O3 Mn Zn 

GLP 6 75.63 6.38 2.70 4.81 4.75 3.68 0.11 0.23 0.82 1.02  0.04 0.14 0.18 
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 2.13 รหัส : GSI-LP 1 

ลักษณะภายนอก : เศษภาชะแก้วสเีหลอืงขุน่ สนันิษฐานวา่เป็นสว่นลาํตวัของ

ภาชนะทรงชาม ขึน้รูปด้วยการใช้เบ้า พบฟองอากาศอยูท่ัว่ไปภายในเนือ้แก้ว 

แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

             
 

ภาพท่ี  159 เศษภาชนะแก้ว รหสั GSI-LP 1        ภาพท่ี 160 แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้ว 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

 SiO2 MgO  Al2O3 Na2O K2O CaO  Fe2O3  SnO2   PbO Sb2O5 Cr2O3 Mn Co 

GSI-LP 1 62.28 4.69 8.56 15.34 3.19 2.58 1.58 0.10 1.5 0.28 0.13 0.5 0.15 
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ตารางท่ี 6 แสดงองค์ประกอบธาตทุางเคมีของเศษชิน้สว่นแก้วในแหลง่โบราณคดีของประเทศไทย ด้วยวธีิ SEM-EDS 

แหล่ง 

 

รหสั รูป องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2  MgO  Al2O3     Na2O   K2O    CaO   TiO2  Fe2O3   CuO  SnO2 AS2O3   SrO   PbO  Cr2O3    Sb2O5 MnO CoO ZnO BaO 

ทุง่ตึก 

  

GKKK 1 

  

68.78 3.44 9.33 7 4.81 3.44 0.50 0.98  0.71   1.21 0.15  0.34 0.17   

GKKK 2 

  

76 5.47 2.10 4.7 4.81 3.87 0.27 0.71       1 0.05 0.2 0.81  

GKKK 3 

  

80 2.09 4.30 2.75 4.87 1.89 0.19 1.36 0.16 0.54 0.07 0.19  0.18 0.67 0.29  0.34  

GKKK 4 

  
53.67 5.71 1.43 27.61 6.3 3.07 0.19 0.40 0.26 0.43     0.32 0.65  0.18 

 

 

 

GKKK 5 

 

  

74.34 6.11 2.35 9.5 4.24 2.41  0.29     0.90  0.15 0.63  0.36  

LGKKK1 
 

  58.31 4.25 2.68 23.64 4.55 5  1        0.67    

แหลมโพธิ์ GLP 1 

 
68.52 3.67 3.31 12.06 4.31 4.4  0.8  0.28     0.76 1.1 0.14 1.37 0.05 

GLP 2 

 
64.95 3.18 2.62 11.91 5.61 6.02 0.16 1.09     1.01   0.46 0.15 0.77  

GLP 3 

  
59.48 3.81 2.49 22.34 4.26 5.20 0.11 0.59 0.26   0.41  0.02  0.56  0.98  

 GLP 4 

 
64.01 3.62     3.48    15.16 4.48 4.12  0.1   0.63    0.65    0.35   0.31 0.16 1.72     0.42     0.48  

GLP 5 

  
    67.55 1.38 3.74 10.98 1.46 6.50 0.14 0.56  1.14   0.58 0.07 4.26 0.08  2.50  

 GLP 6 

  

    75.63 6.38 2.70 4.81 4.75 3.68 0.11 0.23   0.82    1.02 0.04  0.14  0.18  

 GSI-LP 1 

  

  62.28 4.69 8.56 15.34 3.19 2.58  1.58  0.10   1.5 0.13 0.28 0.5    
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ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีองชิน้ส่วนแก้ว 

1. ชิน้ส่วนแก้วที่มีความสัมพันธ์ระหว่างซิลิกา (SiO2) และตวัช่วยในการหลอม

ละลาย (flux) 

          1.1 การพิจารณากลุม่ของโซดาเป็นหลกั สามารถแบง่กลุม่ตวัอยา่งของแก้วได้เป็น 

2 กลุม่ด้วยกนั ได้แก่ 

       1.1.1 โซดาน้อยกวา่ 10 % (low- soda) ได้แก่ตวัอยา่งท่ี GKKK 1, GKKK 2, 

GKKK 3, GKKK 5 และ GLP 6 โดยทัง้หมดเป็นชิน้สว่นของลาํตวัยกเว้น GKKK 5 ท่ีเป็นชิน้สว่น

ของก้านแก้ว 

       1.1.2 โซดามากกวา่ 10 % (high-soda) ได้แก่ ตวัอยา่งท่ี GKKK 4 :ชิน้สว่น

ของก้านแก้ว, LGKKK 1 : ชิน้สว่นลาํตวัสนํีา้เงินเข้มทบึมีลายขดูขีด, GLP 1 : ชิน้สว่นลาํตวัสนํีา้

เงินเข้ม, GLP 2 GLP2 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาเข้ม, GLP3 : ชิน้สว่นภาชนะสนํีา้ตาลออ่น, GLP 4 : 

ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาเข้ม, GLP 5 : ชิน้สว่นลาํตวัสีฟ้าอ่อน และ GSI-LP 1 : สว่นลาํตวัของภาชนะทรง

ชามสเีหลอืงขุน่ ขึน้รูปด้วยการใช้เบ้า 

  1.2 การพิจารณากลุม่ของโปแตสเป็นหลกั สามารถแบง่กลุม่ตวัอยา่งของแก้วได้

เป็น 2 กลุม่ด้วยกนั ได้แก่ 

        1.2.1 โปแตสต่ํา คือ มีปริมาณโปแตสน้อยกวา่ 2 % มีเพียงตวัอยา่งเดียวคือ 

GLP 5 ซึง่เป็นชิน้สว่นลาํตวัของภาชนะแก้วสฟ้ีาอ่อน 

        1.2.2 โปแตสสงู คือ มีปริมาณโปแตสมากกวา่ 2 % ได้แก่ GKKK 1 : ชิน้สว่น

ลาํตวัสฟ้ีาเข้ม, GKKK 2 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาอ่อน, GKKK3 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาอ่อน, GKKK4 : 

ชิน้สว่นก้านแก้ว, GKKK5 : ชิน้สว่นก้านแก้ว, LG-KKK1 : ชิน้สว่นลาํตวัสนํีา้เงินเข้มทบึมีลายขดู

ขีด, GLP 1 : ชิน้สว่นลาํตวัสนํีา้เงิน-เขียว, GLP2 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาเข้ม, GLP3 : ชิน้สว่นภาชนะสี

นํา้ตาลออ่น, GLP 4 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาเข้ม, GLP6 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาอ่อน และ GSI-LP 1 : 

สว่นลาํตวัของภาชนะทรงชามสเีหลอืงขุน่ 
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แผนภมูท่ีิ 4  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างซิลกิา (SiO2) และตวัชว่ยในการหลอมละลาย (flux) ในชิน้สว่นแก้ว 

 

2. ชิน้ส่วนแก้วที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอลูมินา (Al2O3) และแมกนีเซยี

ออกไซด์ (MgO) 

เม่ือนําข้อมลูองค์ประกอบธาตมุาจําแนกแล้วพบวา่ปริมาณของอลมิูนาเม่ือนํามา

เปรียบเทียบกบัแมกนีเซียมแล้ว จากจํานวนแก้วทัง้ 2 แหลง่ พบวา่มีแก้วอยา่งน้อย 2 ชนิดคือ 

  2.1 อลมิูนาต่ําประมาณ 1-5 % หรือน้อยกวา่ 5 % และแมกนีเซียมากกวา่ 1 % 

ได้แก่ GKKK 2 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาอ่อน, GKKK3 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาอ่อน, GKKK4 : ชิน้สว่นก้าน

แก้ว, GKKK5 : ชิน้สว่นก้านแก้ว, LG-KKK1 : ชิน้สว่นลาํตวัสีนํา้เงินเข้มทบึมีลายขดูขีด, GLP 1 : 

ชิน้สว่นลาํตวัสนํีา้เงิน-เขียว, GLP2 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาเข้ม, GLP3 : ชิน้สว่นภาชนะสนํีา้ตาลออ่น, 

GLP 4 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาเข้ม, GLP 5 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาอ่อน และGLP 6 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีา

อ่อน 

SiO2 wt% 

Fl
ux

 w
t%

 



 

245 

  2.2 อลมิูนาปานกลางระหวา่ง 5-10 % และแมกนีเซียมากกวา่ 1 % มี 2 ตวัอยา่ง

ด้วยกนั ได้แก่ GKKK 1 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาเข้มและ GSI-LP 1 : สว่นลาํตวัของภาชนะทรงชามสี

เหลอืงขุน่ 
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แผนภมูท่ีิ 5  ความสมัพนัธ์ของอลมูนิา (Al2O3) และแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ของชิน้สว่นแก้ว 

 

3. ชิน้ส่วนแก้วที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปแตส (K2O) กับแมกนีเซียม

ออกไซด์ (MgO) 

 สามารถแยกได้ 2 กลุม่ได้แก่ 

  3.1 โปแตสน้อยกวา่ 1.5 % และแมกนีเซียมน้อยกวา่ 1.5 % พบวา่มี 1 ตวัอยา่ง

คือ GLP 5 : ชิน้สว่นลาํตวัสฟ้ีาอ่อน 

  3.2 โปแตสมากกวา่ 1.5 % และแมกนีเซียมมากกวา่ 1.5 % ได้แก่ตวัอยา่ง

ชิน้สว่นภาชนะแก้วใสทกุชิน้ 

 

 

M
gO

 w
t%

 

Al2O3 wt% 
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แผนภมูท่ีิ 6 ความสมัพนัธ์ของโปแตส (K2O) และแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ของชิน้สว่นแก้ว 
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ตารางท่ี 7 แสดงองค์ประกอบธาตพืุน้ฐานของเศษชิน้สว่นแก้วในแหลง่โบราณคดีของประเทศไทย 

ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหสั องค์ประกอบธาตขุัน้พืน้ฐาน  

ตวัช่วยในการ

หลอมละลาย 

 

การขึน้รูป Flux 

 

สารให้สี 

 

GKKK 1 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั เหลก็ออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

GKKK 2 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั เหลก็ออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

GKKK 3 ซลิกิา โปแตสเป็นหลกั เหลก็ออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

GKKK 4 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั แมงกานีสออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

GKKK 5 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั แมงกานีสออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

LGKKK1 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั เหลก็ออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

GLP 1 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั เหลก็ออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

GLP 2 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั เหลก็ออกไซด์+

ตะกัว่ออกไซด์ 

ขีเ้ถ้าพืช 

GLP 3 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั แมงกานีสออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

GLP 4 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั เหลก็ออกไซด์+

ทองแดงออกไซด์ 

ขีเ้ถ้าพืช 

GLP 5 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั เหลก็ออกไซด์ - 

GLP 6 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั ทองแดงออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

GSI-LP 1 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั แมงกานีสออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 
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การวเิคราะห์ชนิดของแก้ว  

แก้วท่ีนํามาวิเคราะห์สว่นใหญ่แล้วเป็นแก้วโซดา-ไลม์ (soda-lime glass) หรือท่ี

เรียกกนัวา่แก้วโซดา เน่ืองจากมีปริมาณของโซเดียมตัง้แต ่10 % ขึน้ไป แก้วชนิดนีเ้ป็นแก้วชนิด

หนึง่ท่ีผลติขึน้ในโลกฝ่ังตะวนัตก ได้แก่ อียิปต์ เมโสโปเตเมีย กรีกสมยัเฮเลนิสติก โรมนัและ

เปอร์เซียสมยัราชวงศ์ซสัซาเนียน  

เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งโปแตสและแมกนีเซียม ทําให้สามารถสรุปได้วา่

เป็นแก้วท่ีใช้ขีเ้ถ้าพืช (plant ash) เป็นตวัช่วยในการหลอมละลาย เน่ืองจากโดยปกติแล้วแก้วท่ีใช้

ขีเ้ถ้าพืชจะมีโปแตสมากกวา่ 2.5 % ในขณะท่ีแมกนีเซียมจะสามารถขึน้ไปจนถึง 6-7 % แตแ่ก้วท่ี

ใช้นาตรอนหรือแร่เป็นตวัชว่ยหลอมละลายจะมีคา่โปแตสและแมกนีเซยีมน้อยกวา่ 1.5 %3

 

 โดย

แก้วท่ีผลติขึน้ท่ีอียิปต์ และแถบซีเรีย ปาเลสไตน์ในช่วงโรมนัจนถึงสมยัยคุต้นของอิสลามจะใช้นาต

รอนเป็นตวัช่วยในการหลอมแก้วเทา่นัน้ โดยไม่พบวา่มีการใช้ขีเ้ถ้าพืชเลย 3

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Robert H.Brill, “Some Thoughts on the Chemistry and Technology of Islamic Glass” Glass 

of the Sultans (New York : The Metropolitan Museum of Art), 28. 
4 Norihiro Kato, Izumi Nakai, Yoko Shindo, “Transitions in Islamic plant-ash glass vessels: 

on-site chemical analyses conducted at the Raya/al-Tur area on the Sinai Peninsula in Egypt” Journal 

of Archaeological Science 37 (2010): 1381. 
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3. การวเิคราะห์เศษภาชนะแก้วลายเขียนสี (Lustre or Stained Glass) เพ่ือหา

องค์ประกอบทางเคมี ดงันี ้

  1. องค์ประกอบท่ีช่วยในการขึน้รูป 

   ซิลกิา (SiO2)  

   แคลเซียมออกไซด์ (CaO)  

   อลมิูนา (Al2O3)  

   แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)  

  2. องค์ประกอบท่ีเติมเข้าไปเพ่ือช่วยลดอุณหภมิูในการหลอมละลาย (Flux) 

   โซดาหรือโซเดียมออกไซด์ (Na2O)  

   โปแตสเซียมออกไซด์ (K2O)  

  3. องค์ประกอบของสารให้ส ี

   เหลก็ออกไซด์ (Fe2O3)  

   ทองแดงออกไซด์ (CuO)  

   แมงกานีส (MnO)  

  4. องค์ประกอบอ่ืนท่ีเจือปนอยูใ่นแก้ว 

   สตรอนเชียมออกไซด์ (SrO)  

   โคบอลต์ออกไซด์ (CoO)  

   สงักะส ี(ZnO)  
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  3.1 รหัส : LG-LP 1 

        ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วลายเขียนส ีพบบริเวณขอบหรือริมของ

ภาชนะ สนันิษฐานวา่รูปทรงของภาชนะชิน้นีอ้าจเป็นทรงชามหรือจานก้นลกึ เนือ้ภาชนะแก้วสขีาว

ใส เขียนสทีองทัง้ภายในและภายนอกเนือ้ภาชนะ  

        แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

                 
 

ภาพท่ี 161 เศษภาชนะแก้วเขียนสี รหสั LG-LP 1           ภาพท่ี 162  แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้วเขียนสี 

 

  องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

 SiO2 MgO  Al2O3 Na2O K2O CaO      Fe2O3   CuO  SrO  MnO CoO ZnO 

LG-LP 1 

 

75.65 0.58 0.71 7.89 3.46 6.13 0.85 3.36 0.28 1.6 0.08 0.28 
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3.2 รหัส : LGLP 2 

ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วลายเขียนส ีเนือ้แก้วเป็นสนํีา้เงินเข้มทบึ 

ด้านหนึง่เขียนลวดลายบนเนือ้ภาชนะ ปรากฏอยูด้่วยกนั 2 ส ีได้แก ่สเีขียวและสเีหลอืง 

 แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

                
 

ภาพท่ี 163 เศษภาชนะแก้วเขียนสี รหสั LG-LP 2           ภาพท่ี 164 แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้วเขียนสี 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

 SiO2 MgO  Al2O3 Na2O K2O CaO      Fe2O3   CuO  SrO  MnO CoO ZnO 

LG-LP 2 71.91 0.85 1.3 6.14 2.83 7.84 2.38 0.3 0.26 1.26 0.24 0.88 
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 3.3 รหัส : LGLP 3 

  ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วเขียนส ีเนือ้ภาชนะเป็นสนํีา้เงินเข้มด้านหนึง่

เขียนส ีประกอบไปด้วยสามสไีด้แก่ สเีขียว สฟ้ีา และสเีหลอืง  

             แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

              
 

ภาพท่ี 165 เศษภาชนะแก้วเขียนสี รหสั LG-LP 3      ภาพท่ี 166 แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้วเขียนสี 

 

องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

 SiO2 MgO  Al2O3 Na2O K2O CaO      Fe2O3   CuO  SrO  MnO CoO ZnO 

LG-LP 3 71.18 0.75 3.78 8.86 2.74 6.61 1.81 1.64 0.23 1.46 0.13 0.34 
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  3.4 รหัส : LGLP 4 

 ลักษณะภายนอก : เศษภาชนะแก้วเขียนส ีเนือ้ภาชนะเป็นสนํีา้เงินเข้มด้าน

หนึง่เขียนส ีประกอบไปด้วยสองสไีด้แก ่สฟ้ีา และสเีหลอืง  

                         แหล่งที่พบ : แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 

 

          
 

ภาพท่ี 167 เศษภาชนะแก้วเขียนสี รหสั LGLP 4      ภาพท่ี 168  แสดงผวิหน้าของเศษภาชนะแก้วเขียนสี 

 

  องค์ประกอบธาตท่ีุได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

 SiO2 MgO  Al2O3 Na2O K2O CaO      Fe2O3   CuO  SrO  MnO CoO ZnO 

LG-LP 4 71.99 0.85 1.3 8.53 2.85 7.25 2.4 2.67 0.31 1.3 0.27 0.97 
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ตารางท่ี 8 แสดงองค์ประกอบธาตทุางเคมีของเศษชิน้สว่นเนือ้แก้วเขียนสีในแหลง่โบราณคดีของ

ประเทศไทย ด้วยวธีิ SEM-EDS 

 

แหล่ง 

 

รูป 

 

รหัส องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

 SiO2 MgO  Al2O3 Na2O K2O CaO      Fe2O3   CuO  SrO  MnO CoO ZnO 

แหลมโพธ์ิ 
 

LG-LP 1   75.65 0.58 0.71 7.89 3.46 6.13 0.85 3.36 0.28 1.6 0.08 0.28 

แหลมโพธ์ิ 
 

LG-LP 2 71.91 0.85 1.3 6.14 2.83 7.84 2.38 0.3 0.26 1.26 0.24 0.88 

แหลมโพธ์ิ 
 

LG-LP 3 71.18 0.75 3.78 8.86 2.74 6.61 1.81 1.64 0.23 1.46 0.13 0.34 

แหลมโพธ์ิ 
 

LG-LP 4 71.99 0.85 1.3 8.53 2.85 7.25 2.4 2.67 0.31 1.3 0.27 0.97 

 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของภาชนะแก้วลายเขียนสี 

1. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างซลิิกา (SiO2) และตวัช่วยหลอมละลาย 

(Flux) 

            1.1 การพิจารณาจากโซดาเป็นหลกั พบวา่ตวัอยา่งแก้วเขียนสท่ีีนํามาทดสอบ

ทัง้หมดมีปริมาณโซดาน้อยกวา่ 10 % ทัง้สิน้ (low- soda) 

            1.2 การพิจารณาจากโปแตสเป็นหลกั พบวา่ตวัอยา่งแก้วเขียนสท่ีีนํามาทดสอบ

ทัง้หมดมีปริมาณโปแตสมากกวา่ 2 % ทัง้สิน้ (high – potash) 

 

2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอลูมนิา (Al2O3) กับแมกนีเซียม (MgO) 

การวิเคราะห์โดยใช้อลมิูนาเป็นหลกั หลงัจากนัน้จึงจบัคูก่บัแมกนีเซียม พบวา่

ตวัอยา่งแก้วเขียนสท่ีีนาํมาทดสอบทัง้หมดมีอลมิูนาน้อยกวา่ 5% และมีแมกนีเซียมน้อยกวา่ 1 % 
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แผนภมูท่ีิ 7 ความสมัพนัธ์ของอลมูนิา (Al2O3) และแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ของชิน้สว่นแก้วเขียนสี 

 

3. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างโปแตส (K2O) กับแมกนีเซียม (MgO) 

    จากการวิเคราะห์ สามารถแบง่ได้ 2 กลุม่คือ 

    3.1 โปแตสอยูใ่นราว 2 % และแมกนีเซียมน้อยกวา่ 1 % (low potash, low 

magnesia) ได้แก่ ชิน้สว่นแก้วเขียนส ี(LG-LP 2, LG-LP 3 และ LG-LP 4) 

    3.2 โปแตสมากกวา่ 2 % และแมกนีเซียน้อยกวา่ 1 % (high potash, low 

magnesia) ได้แก่ ชิน้สว่นแก้วเขียนส ี(LG-LP 1) 

 

Al2O3 wt% 

M
gO

 w
t%
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แผนภมูท่ีิ 8 ความสมัพนัธ์ของโปแตส (K2O) และแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ของชิน้สว่นแก้วเขียนสี 

 

4.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแมกนีเซยีม (MgO) กับแคลเซียม 

(CaO) 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ตวัอยา่งทัง้หมดของแก้วเขียนสมีีปริมาณแมกนีเซียมต่ํา (0.58-

0.85 %) แตมี่แคลเซียมในปริมาณสงู (6.13 - 7.84 %)(low magnesiam, high calcium) 
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K2O wt% 
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แผนภมูท่ีิ 9  ความสมัพนัธ์ของแมกนีเซียม (MgO) กบัแคลเซียม (CaO) ของชิน้สว่นแก้วเขียนสี 
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ตารางท่ี 9 แสดงองค์ประกอบธาตพืุน้ฐานของสใีนแก้วเขียนสีด้วยวิธี SEM-EDS 

 

รหสั องค์ประกอบธาตขุัน้พืน้ฐาน  

ตวัช่วยในการ

หลอมละลาย 

 

การขึน้รูป Flux 

 

สารให้สี 

 

LG-LP 1 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั+

ตะกัว่ 

เหลก็ออกไซด์ ขีเ้ถ้าพืช 

LG-LP 2 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั+

ตะกัว่ 

เหลก็ออกไซด์ + 

ทองแดงออกไซด์+

แมงกานีสออกไซด์ 

ขีเ้ถ้าพืช 

LG-LP 3 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั+

ตะกัว่ 

เหลก็ออกไซด์ + 

ทองแดงออกไซด์+

แมงกานีสออกไซด์+

เงิน 

ขีเ้ถ้าพืช 

LG-LP 4 ซลิกิา โซดาเป็นหลกั+

ตะกัว่ 

เหลก็ออกไซด์ + 

ทองแดงออกไซด์+

แมงกานีสออกไซด์+

เงิน 

ขีเ้ถ้าพืช 

 

นอกจากนีย้งัวิเคราะห์เพ่ือหาองค์ประกอบทางเคมีของสท่ีีใช้ในการเขียนแก้วเขียนส ี

โดยพิจารณาหาองค์ประกอบของสารให้สแีละสารท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1. เหลก็ออกไซด์ (Fe2O3) 

2. ทองแดงออกไซด์ (CuO)  

3. แมงกานีสออกไซด์ (MnO)  

4. เงิน (Ag)  

5. ตะกัว่ออกไซด์ (PbO)  
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ตารางท่ี 10 แสดงองค์ประกอบธาตทุางเคมีของสเีคลอืบแก้วเขียนสใีนแหลง่โบราณคดีของ   

                 ประเทศไทย ด้วยวธีิ SEM-EDS 

รหสั องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 
Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO MnO Fe2O3 SnO2 CuO ZnO Ag PbO 

LGLP1 

สีเหลือง 

 

5.56 

 

3.64 

 

4.85 

 

63.28 

 

4.78 

 

3.90 

 

0.87 

 

1.05 

 

0.25 

 

1.46 

 

1.15 

 

 

 

10.01 

LGLP2 

สีเขียว 

สีเหลือง 

 

7.00 

6.55 

 

4.29 

4.32 
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2.57 

 

0.89 

0.81 

 

 

 

14.82 
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LGLP3 

สีเขียว 

สีเหลือง 

สีฟ้ า 

 

6.92 

6.51 

5.18 
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3.87 

 

4.44 
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55.42 
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4.17 
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LGLP4 

สีเหลือง 

สีฟ้ า 

 

6.62 

5.03 

 

4.06 

3.55 

 

4.25 

4.51 

 

55.41 

55.43 

 

4.73 

4.58 

 

5.02 

4.80 

 

0.95 

0.91 

 

1.22 

1.02 

 

0.22 

1.28 

 

2.34 

1.17 

 

1.01 

0.53 

 

 

1.11 

 

14.02 

15.12 

 

ผลการเปรียบเทียบปริมาณองค์ประกอบธาตุของสีในตัวอย่างแก้วเขียนสี 

ในการวิเคราะห์ตวัอยา่งในแตล่ะชิน้ จะพิจารณาคา่ออกไซด์ของโลหะในแต่ละสท่ีี

ปรากฏบนตวัชิน้งาน ดงันัน้ ในตวัอยา่งหนึง่อาจมีคา่ออกไซด์ของโลหะอยา่งเดียวกนัถึง 3 คา่ หรือ

บางตวัอยา่งอาจมีเพียงคา่เดียว ยกตวัอยา่งเช่น LPLG 1 มีคา่ของเหลก็ออกไซด์เพียงคา่เดียว 

เพราะปรากฏสท่ีีเขียนเพียงสเีดียว ในขณะท่ี LPLG 3 มีคา่เหลก็ออกไซด์ถึง 3 คา่ เพราะปรากฏสี

บนเนือ้แก้วถึง 3 ส ี(สฟ้ีา เหลอืง และเขียว) เป็นต้น 

1. เหลก็ออกไซด์ (Fe2O3) จะให้สนํีา้เงิน เขียวและสเีหลอืงอําพนัไปจนถึงสนํีา้ตาล 

จากการวิเคราะห์พบวา่มีปริมาณเหลก็ออกไซด์เกิน 1 % ทัง้ 3 สใีน 4 ตวัอยา่ง 
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แผนภมูท่ีิ 10  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณเหลก็ออกไซด์ในสีของตวัอย่างแก้วเขียนสี 

 

2. ทองแดงออกไซด์ (CuO) จะให้สเีหลอืง-เขียว แดง ตวัอยา่งทัง้ 4 ชิน้มีปริมาณของ

ทองแดงออกไซด์ท่ีแตกตา่งกนั โดยสเีหลอืงใน LGLP 1 มีปริมาณราว 1 % สเีขียวใน LPLG2 และ 

LPLG 3 มีปริมาณเกือบ 2 % สเีหลอืงใน LPLG2, LPLG 3 และ LPLG 4 มีปริมาณเกินกวา่ 2 % 

สว่นสฟ้ีาของ LPLG 3 และ LPLG 4 มีปริมาณอยูท่ี่ 1.64 % และ 1.17 % ตามลาํดบั 
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แผนภมูท่ีิ 11  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณทองแดงออกไซด์ในสีของตวัอย่างแก้วเขียนสี 

 

3. แมงกานีสออกไซด์ (MnO) จะให้สเีหลอืงอําพนั ตวัอยา่งทัง้ 4 ชิน้ มีปริมาณ

แมงกานีสออกไซด์ท่ีไม่ตา่งกนัมากนกั กลา่วคือ ในสเีหลอืง ฟ้า เขียว บนแก้วเขียวสมีีปริมาณ

แมงกานีสอยูใ่นราว 1 % เทา่นัน้ 
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แผนภมูท่ีิ 12  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณแมงกานีสออกไซด์ในสีของตวัอย่างแก้วเขียนสี 

 

4.เงิน (Ag) พบอยูใ่นสฟ้ีาของ LGLP 3 (0.95%) และสฟ้ีาของ LGLP 4 (1.11%) 

เทา่นัน้ 
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แผนภมูท่ีิ 13  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณเงินในสีของตวัอย่างแก้วเขียนสี  
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5. ตะกัว่ (PbO) พบวา่มีปริมาณคา่ออกไซด์สงูทัง้ 3 สใีน 4 ตวัอยา่ง 
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แผนภมูท่ีิ 14  แสดงการเปรียบเทียบปริมาณตะกัว่ในสีของตวัอย่างแก้วเขียนสี 
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2. การศึกษาองค์ประกอบเนือ้ดินด้วยวิธีศิลาวรรณา (Petrographic Analysis) 

หลักการทาํงาน

ประวติัศาสตร์5

6 

 วิธีการนีเ้ป็นวิธีการหนึง่ในการวิเคราะห์แร่ธาตท่ีุอยูใ่นเนือ้ภาชนะ

ดินเผา โดยยืมเทคนิคการวิเคราะห์มาจากธรณีวทิยาท่ีใช้อธิบายและจําแนกหิน ซึง่จะศกึษาโดยใช้

กล้อง microscope ชนิดพิเศษ Petrography สมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิดกบั petrology ซึง่เป็นสาขา

ท่ีมีขอบเขตการศกึษาในเร่ืองของต้นกําเนิด การเกิด โครงสร้างและประวติัของหิน เม่ือรวมกนักบั

การศกึษาทางด้านเคมีแล้ว เทคนิคเหลา่นีจ้ึงได้ถกูประยกุต์เพ่ือให้ใช้ในการศกึษาเก่ียวกบัวตัถดิุบ

ของภาชนะดินเผา4

5 เทคนิคนีถ้กูใช้กนัอยา่งแพร่หลายในการศกึษาภาชนะดินเผาในสมยัก่อน 

กรรมวธีิในการศกึษาทางศิลาวรรณาเร่ิมด้วยการทําตวัอยา่งภาชนะดินเผาให้แห้ง

เสยีก่อนโดยอาจจะทําให้แห้งเองในอุณหภมิูห้องหรือใช้ตู้อบในอุณหภมิูท่ีไม่สงูนกัราวๆ 40-50 

องศาเซลเซียส จากนัน้จึงทําการหลอ่ตวัอยา่งใน epoxy resin หรือ thermoplastic cement แล้ว

นําไปใสใ่น vacuum oven เพ่ือไลอ่ากาศออกจากตวัอยา่ง เม่ือชอ่งวา่งในเนือ้ภาชนะถกูแทนท่ี

นํา้ยาโดยสมบูรณ์แล้วแห้งสนิทหรือแข็งตวัดีแล้ว จึงนําตวัอยา่งไปตดัให้บาง แล้วนําไปขดัให้เหลือ

ความหนาเพียง 0.03 มิลลเิมตร แล้วนําไปปิดด้วยกระจกแผน่บาง (cover glass) 

เม่ือเตรียมตวัอยา่งเรียบร้อยแล้วจึงทําการวเิคราะห์ในขัน้ตอนแรก โดยจะเป็นการ

ตรวจสอบลกัษณะทัว่ไปท่ีเดน่ชดัโดยวิธีดดู้วยตาเปลา่หรือใช้กล้องจุลทรรศน์ท่ีมีกําลงัขยาย

ประมาณ 6-10 เทา่ ศกึษาลกัษณะของเนือ้ (Texture) โครงสร้าง การผพุงัและการเปลีย่นแปลง

ตา่งๆ โดยข้อมลูเหลา่นีจ้ะเป็นข้อมลูเบือ้งต้นอยา่งคร่าวๆ เพ่ือศกึษาในขัน้ตอนท่ี 2 ตอ่ไป 

                                                 
5 Prudence M.Rice, Pottery Analysis A Sourcebook (USA : The University of Chicago 

Press,1987), 376. 
6 ดเูพิม่เตมิ ดวงกมล อศัวมาศ, “การวเิคราะห์ภาชนะดนิเผาจากแหลง่โบราณคดีปราสาทพนมวนั 

อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยักอ่นประวตัศิาสตร์ 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,2542), จกัรินรัฐ นิยมค้า, “การวเิคราะห์ภาชนะดนิเผาจากแหลง่

โบราณคดีบ้านคลองบอน อําเภอโป่งนํา้ร้อน จงัหวดัราชบรีุ” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิา

โบราณคดีสมยักอ่นประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2542) บณัฑิตย์ สมประสงค์, “การ

วเิคราะห์ภาชนะดนิเผาสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ จากบ้านใหมช่ยัมงคล อําเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ โดยวธีิ

ศลิาวรรณา” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2540) 
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ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดโพราไลซ์ โดยการนําเอาแผน่

บางของตวัอยา่งท่ีเตรียมไว้แล้วมาสอ่งกล้องเพ่ือตรวจสอบชนิดของแร่ธาตท่ีุอยูใ่นเนือ้ภาชนะดิน

เผา การจดัเรียงตวั ช่องวา่งในดิน (void) พืน้ผิวของภาชนะ การเปลีย่นแปลงภาชนะท่ีเกิดจากการ

เผา เช่น รอยแตก (cracking) เป็นต้น การศกึษาภาชนะด้วยวิธีศิลาวรรณานีมี้จุดประสงค์หลกัเพ่ือ

จําแนกลกัษณะของเนือ้ภาชนะดินเผา และสว่นผสมท่ีอยูใ่นเนือ้ภาชนะ นอกจากนีย้งัสามารถ

วิเคราะห์ถึงอุณหภมิูการเผาของภาชนะ และทําให้ทราบถึงแหลง่วตัถุดิบท่ีนาํมาผลติภาชนะดิน

เผาโดยสงัเขปได้อีกด้วย 

 การศกึษาด้วยเทคนิคศิลาวรรณาในงานวจิยัชิน้นีไ้ด้คดัเลอืกภาชนะดินเผาแบบฟ้า-เขียว 

จํานวน 3 ตวัอยา่งจาก 3 แหลง่โบราณคดีด้วยกนั โดยตวัอยา่งทัง้ 3 ชิน้นีมี้ลกัษณะภายนอกมี

ลกัษณะและการตกแตง่คล้ายคลงึกนั ได้แก่  

1. ตวัอยา่งท่ี 1 ได้จากการขดุค้นแหลง่โบราณคดีดงแมน่างเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 

2. ตวัอยา่งท่ี 2 ได้จากการสาํรวจบริเวณแหลมโพธ์ิ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ตวัอยา่งท่ี 3 ได้จากการสาํรวจบริเวณเกาะคอเขา จงัหวดัพงังา 

ตัวอย่างที่ 1 จากแหล่งโบราณคดดีงแม่นางเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

  
                         ผิวด้านหน้า                                                ผิวด้านหลงั 

  
  XPL Magnification 0.75x                            PPL Magnification 0.75x 
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การแปลความจากผลการวเิคราะห์ 

อตัราสว่นผสมระหว่างแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้ละเอียด คือ 10:90 เป็นองค์ประกอบ

ของแร่เนือ้หยาบ 10% ตอ่แร่เนือ้ละเอียด 90% โดยพืน้ท่ีทัง้หมดของแผน่ตดับาง 

องค์ประกอบแร่พืน้ฐานประกอบด้วย อตัราสว่นผสมระหว่างแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้

ละเอียด โดยใช้จดุแบง่ท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดงันี ้

แร่เนือ้หยาบ : สว่นใหญ่คือเศษหินเชล (shale) ที่แตกหกัมีสีนํา้ตาลแดงไปจนถึงสี

ดําพบหลากหลายขนาด มีประมาณ 10% 

แร่เนือ้ละเอียด : เนือ้ภาชนะมีสีเทาเหลือง เป็นอนุภาคขนาดดินเหนียวไปจนถึง

ขนาดทรายแป้งเนือ้ละเอียด เนือ้ดินมีลกัษณะขุน่มวั ปรากฏอยูภ่ายใต้ภาวะแสงปกติ นอกจากนีท่ี้

ผิวด้านนอกของภาชนะยงัปรากฏร่องรอยของชัน้นํา้เคลือบใสคล้ายเนือ้แก้ว ที่มีสว่นผสมของเศษ

หินควอตซ์มีอนภุาคขนาดทรายเนือ้ละเอียด มุมค่อนข้างกลมมนกระจายโดยทัว่ไป พบประมาณ 

10% โดยชัน้เคลอืบหนาประมาณ 60-120 ไมครอน และยงัพบช่องวา่งแบบกลมในเนือ้เคลือบร่วม

ด้วย พบประมาณ 5% 

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : ไม่พบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้ละเอียด : พบว่าเนือ้ภาชนะมี

ลกัษณะเป็นแบบเนือ้ดอกห่างๆ สว่นลกัษณะการจัดเรียงของแร่เนือ้ละเอียดนัน้มองไม่เห็นการ

จดัเรียงตวั เน่ืองจากสารอสณัฐานเนือ้ละเอียดของดินเหนียว (isotropic amorphous clay) 

ช่องว่างในดิน : โดยสว่นใหญ่ช่องว่างเป็นแบบโพรง (vughs) และช่องว่างแบบไม่

ตอ่เน่ือง โดยช่องวา่งทัง้หมดมีประมาณ 15% (Bullock, and other 1985) 

 

ตัวอย่างที่ 2 จากแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ จังหวดัสุราษฎร์ธานี  

      
ผิวด้านหน้า                                                ผิวด้านหลงั 
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   XPL Magnification 0.75x              PPL Magnification 0.75x 

 

การแปลความจากผลการวเิคราะห์ 

อตัราสว่นผสมระหว่างแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้ละเอียด คือ 10:90 เป็นองค์ประกอบ

ของแร่เนือ้หยาบ 10% ตอ่แร่เนือ้ละเอียด 90% โดยพืน้ท่ีทัง้หมดของแผน่ตดับาง 

องค์ประกอบแร่พืน้ฐานประกอบด้วย อตัราสว่นผสมระหว่างแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้

ละเอียด โดยใช้จดุแบง่ท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดงันี ้

แร่เนือ้หยาบ : พบวา่เป็นแร่ควอตซ์เม็ดเดีย่วขนาดเท่าทรายแป้งไปจนถึงเม็ดทราย

เนือ้ละเอียด นอกจากนีพ้บแร่เซอริไซต์ (sericite) และเนือ้ดินเหนียวผสมอยูใ่นก้อนแร่เหล็ก

ออกไซด์ (iron oxide mottles) 

แร่เนือ้ละเอียด : เนือ้ภาชนะมีสีเทาเหลือง เป็นอนุภาคขนาดดินเหนียวไปจนถึง

ขนาดทรายแป้งเนือ้ละเอียด เนือ้ดินมีลกัษณะขุน่มวั ปรากฏอยูภ่ายใต้ภาวะแสงปกติ นอกจากนีท่ี้

ผิวทัง้สองด้านของภาชนะยังปรากฏร่องรอยของชัน้นํา้เคลือบใสคล้ายแก้วมีส่วนผสมของหิน

ควอตซ์ และหินควอตซ์ท่ีมีหลายผลกึ (polycrystalline quartz) ท่ีมีอนภุาคขนาดทรายเนือ้ละเอียด 

มมุคอ่นข้างกลมมน พบประมาณ 10% กระจายโดยทัว่ไปของนํา้เคลอืบใสอยา่งชดัเจน ชัน้เคลือบ

ทัง้สองด้านหนาประมาณ 50-700 ไมครอน และยงัพบช่องวา่งแบบกลมในเนือ้เคลอืบร่วมด้วย พบ

ประมาณ 10% รวมทัง้ปรากฏร่องรอยของการแตกรานเป็นเส้นท่ีชัน้เคลอืบ 

องค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุ : ไม่พบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้ละเอียด : พบว่าเนือ้ภาชนะมี

ลกัษณะเป็นแบบเนือ้ดอกห่างๆ สว่นลกัษณะการจัดเรียงของแร่เนือ้ละเอียดนัน้มองไม่เห็นการ

จดัเรียงตวั เน่ืองจากสารอสณัฐานเนือ้ละเอียดของดินเหนียว  
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ช่องว่างในดิน : โดยสว่นใหญ่ช่องว่างเป็นแบบโพรง (vughs) และช่องว่างแบบไม่

ตอ่เน่ือง โดยช่องวา่งทัง้หมดมีประมาณ 5% (Bullock, and other 1985) 

 

ตัวอย่างที่ 3 จากแหล่งโบราณคดีเกาะคอเขา จังหวัดพังงา 

  
ผิวด้านหน้า                                                ผิวด้านหลงั 

  
XPL Magnification 0.75x     PPL Magnification 0.75x 

 

การแปลความจากผลการวเิคราะห์ 

อตัราสว่นผสมระหว่างแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้ละเอียด คือ 10:90 เป็นองค์ประกอบ

ของแร่เนือ้หยาบ 10% ตอ่แร่เนือ้ละเอียด 90% โดยพืน้ท่ีทัง้หมดของแผน่ตดับาง 

องค์ประกอบแร่พืน้ฐานประกอบด้วย อตัราสว่นผสมระหว่างแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้

ละเอียด โดยใช้จดุแบง่ท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดงันี ้

แร่เนือ้หยาบ : พบวา่เป็นแร่ควอตซ์เม็ดเดีย่วขนาดเท่าทรายแป้งไปจนถึงเม็ดทราย

เนือ้ละเอียด นอกจากนีพ้บแร่เซอริไซต์ (sericite) และเนือ้ดินเหนียวผสมอยูใ่นก้อนแร่เหล็ก

ออกไซด์ (iron oxide mottles) 

แร่เนือ้ละเอียด : เนือ้ภาชนะมีสีเทาเหลือง เป็นอนุภาคขนาดดินเหนียวไปจนถึง

ขนาดทรายแป้งเนือ้ละเอียด เนือ้ดินมีลกัษณะขุน่มวั ปรากฏอยูภ่ายใต้ภาวะแสงปกติ นอกจากนีท่ี้
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ผิวด้านนอกของภาชนะยังปรากฏร่องรอยของชัน้นํา้เคลือบใสที่มีส่วนผสมของเศษหินควอตซ์

จํานวนเล็กน้อยมาก มีอนุภาคขนาดทรายแป้ง โดยชัน้เคลือบหนาประมาณ 450-600 ไมครอน 

และยงัพบช่องวา่งแบบกลมขนาดเลก็ในเนือ้เคลอืบร่วมด้วย พบเพียง 2%  

องค์ประกอบของอินทรียวัตถุ : ไม่พบ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้ละเอียด : พบว่าเนือ้ภาชนะมี

ลกัษณะเป็นแบบเนือ้ดอกห่างๆ สว่นลกัษณะการจัดเรียงของแร่เนือ้ละเอียดนัน้มองไม่เห็นการ

จดัเรียงตวั เน่ืองจากสารอสณัฐานเนือ้ละเอียดของดินเหนียว  

ช่องว่างในดิน : โดยสว่นใหญ่ช่องว่างเป็นแบบโพรงและช่องว่างแบบไม่ต่อเนื่อง 

โดยช่องวา่งทัง้หมดมีประมาณ 5% (Bullock, and other 1985) 

 

ผลการวิเคราะห์เนือ้ดินด้วยวิธีศิลาวรรณา 

จากการวิเคราะห์ตวัอยา่งทัง้ 3 แบบรายชิน้ข้างต้น จะเห็นได้วา่เม่ือวิเคราะห์ภาพรวม

ของทัง้ 3 ตวัอยา่งทางด้านกายภาพ ซึง่พบวา่ตวัอยา่งมีความคล้ายคลงึกนักลา่วคือ เนือ้ดินมีสขีาว

นวล และมีนํา้เคลอืบสฟ้ีาอมเขียวท่ีผิวด้านนอก และเม่ือวิเคราะห์เชิงลกึตัง้แต่ผลวิเคราะห์เนือ้ดิน

ตามองค์ประกอบของแร่ทัง้เนือ้หยาบ และแร่เนือ้ละเอียด ผลวิเคราะห์สว่นผสม ผลวิเคราะห์สี ผล

วิเคราะห์ลกัษณะช่องว่างในดิน ผลวิเคราะห์ตามความสมัพนัธ์ระหว่างแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้

ละเอียดและลกัษณะการจัดเรียงตัวของแร่เนือ้ละเอียด โดยผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะทําให้

สามารถจําแนกเทคโนโลยีการผลิตของภาชนะดินเผาได้เป็นอย่างดี ดังตารางเปรียบเทียบ

องค์ประกอบเชิงลกึทางศิลาวรรณนาของตวัอยา่ง ดงันี ้

 

ตวัอย่าง อัตราส่วน 

หยาบ/ละเอียด 

แร่หลัก เศษแร่ปะปน เนือ้ดนิ 
ดนิเหนียว+ 

ทรายแป้ง 

  ช่องว่าง 
% 

 

สีเนือ้ดนิ 
เทาเหลือง 

ชัน้

เคลือบ Q  Sh Se    C+I 

Q Sh   

1 10:90  / / /   / 15 / / 

2 10:90 /  /  / / / 5 / / 

3 10:90 /  /  / / / 5 / / 

** Q = Quartz (ควอตซ์), Sh = Shale (หินเชล), Se = Sericite (เซอริไซต์), C =Clay  

(ดิน), I = Ion (ไอออน)  
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จากตารางเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ภาพรวมทัง้ 3 ตวัอย่างพบว่ามีความคล้ายคลึง

กนั โดยมีอตัราสว่นผสมระหวา่งแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้ละเอียด คือ 10:90 จากอัตราสว่นระหว่าง

แร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้ละเอียดของทัง้ 3 ตวัอยา่งนี ้บง่ชีถ้ึงชนิดของเนือ้ภาชนะวา่จดัเป็น “ภาชนะ

แบบเนือ้เคร่ืองหิน (Stoneware)” ถึงแม้ว่าจะมีสดัส่วนของแร่เนือ้ละเอียดหรือดินในปริมาณที่

มากกวา่แร่เนือ้หยาบหรือเศษแร่ตา่งๆ คือ มีสดัสว่นสงูถึง 90% เท่ากันทัง้ 3 ตวัอย่าง โดยผลจาก

การวิเคราะห์เชิงลกึพบวา่โครงสร้างของเนือ้ดินผสานเข้ากบัแร่ควอตซ์ท่ีเกิดการสลายตวัจากความ

ร้อนจนหลอมกลายเป็นเนือ้เดียวกันกับเนือ้ดิน หลงเหลือเพียงเศษแร่ควอตซ์ขนาดเล็กๆ ที่พบ

กระจายตวัอยูท่ัว่ไปภายในเนือ้ดินเทา่นัน้  

เม่ือกลบัมาวิเคราะห์ถึงรายละเอียดเชิงลกึจากตารางเปรียบเทียบ ด้านผลวเิคราะห์

เนือ้ดินตามองค์ประกอบของแร่เนือ้หยาบกลบัพบวา่ ตวัอยา่งท่ี 2 จากแหลมโพธ์ิและตวัอยา่งท่ี 3 

จากเกาะคอเขา พบวา่มีองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัมาก โดยเฉพาะแร่หลกัท่ีพบคือ แร่

ควอตซ์เม็ดเด่ียวมีขนาดเทา่ทรายแป้งไปจนถงึเม็ดทรายเนือ้ละเอียด รวมทัง้ยงัพบแร่เซอริไซต์และ

เนือ้ดินเหนียวผสมอยูใ่นก้อนแร่เหลก็ออกไซด์ เชน่เดียวกนั (ภาพท่ี 171) จากอนภุาคของแร่พบวา่

มีขนาดท่ีเลก็มากของทัง้ 3 ตวัอยา่ง สนันิษฐานได้วา่อาจนําดินมาจากแหลง่ท่ีไกลจากวตัถตุ้น

กําเนิด เน่ืองจากแร่มีขนาดเนือ้ละเอียดมากและแร่ท่ีพบไม่มีความหลากหลาย ซึง่นา่จะมีต้น

กําเนิดเดียวกนัเพราะพบแร่หลกัและเศษแร่ปะปนท่ีคล้ายคลงึกนั หรืออาจเกิดจากขัน้ตอนการผลติ

ภาชนะท่ีมีการคดัแยกและกรองรวมทัง้หมกัดินท่ีทําให้เนือ้ดินเป็นละเอียดเป็นเนือ้เดียวกนั และไม่

ปรากฏอินทรียวตัถใุนเนือ้ดินหรืออินทรียวตัถอ่ืุนท่ีนา่จะเป็นสว่นผสม นอกจากนีจ้ากคณุลกัษณะ

ของแร่ควอตซ์เม็ดเด่ียวมีขนาดเทา่ทรายแป้งไปจนถงึเม็ดทรายเนือ้ละเอียดของทัง้ 3 ตวัอยา่งนัน้ 

พบวา่มีแร่ควอตซ์ขนาดเลก็เหลา่นีมี้การจดัเรียงตวัได้ดี อนภุาคของทรายท่ีมีความละเอียดเทา่ๆ 

กนักระจายในเนือ้ดินอยา่งสม่ําเสมออยา่งชดัเจน โดยเฉพาะตวัอยา่งท่ี 2 และ 3 (ภาพท่ี 169) แร่

ควอตซ์ หรือ ทรายเนือ้ละเอียดนี ้(ตวัอยา่งท่ี 2 และ 3 ประมาณ 10 % สว่นตวัอยา่งท่ี 1 ประมาณ 

5%) อาจเป็นสว่นผสมท่ีชา่งปัน้ผสมลงไปในเนือ้ดินในขณะการเตรียมดินปัน้ก็เป็นได้ 

นอกจากนีพ้บวา่เศษแร่ปะปนของตวัอยา่งท่ี 1 คือ หินเชล ต่างจากตวัอย่างที ่2 และ 

3 ท่ีพบเหมือนกัน คือ แร่เซอร์ริไซต์และเนือ้ดินเหนียวผสมกับก้อนแร่เหล็กออกไซด์ ซึ ่งแสดงถึง

ความแตกตา่งของท่ีมาของวตัถดิุบ คือ แหลง่ดิน 
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ตวัอย่างท่ี 2 XPL Magnification 10x                                   ตวัอย่างท่ี 3 XPL Magnification 10x 

ภาพท่ี  169  แสดงการกระจายตวัของแร่ควอตซ์เนือ้ละเอียด (เม็ดสีขาว) และเนือ้ดินเหนียวผสมอยู่ในก้อนแร่

เหลก็ออกไซด์ (จดุกระจายสีนํา้ตาลแดง) ในตวัอย่างท่ี 2 และ ตวัอยา่งท่ี 3  

 

นอกจากนีพ้บตวัอยา่งท่ีมีความแตกตา่งจากกลุม่ คือ ผลวิเคราะห์เชิงลกึในตวัอย่างท่ี 

1 จากแหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมืองพบว่า มีแร่หลกัแตกต่างจากตวัอย่างที่ 2 และตวัอย่างที ่3 

โดยพบเศษของหินเชล (shale) ท่ีแตกหกัมีสนํีา้ตาลแดงไปจนถึงสดํีาพบหลากหลายขนาด จากผล

วิเคราะห์ของตวัอย่างพบว่า เศษหินเชลที่แตกหกัมีเนือ้ละเอียดและมีสีนํา้ตาลแดงเข้มปรากฏอยู่

โดยมีขนาดต่างๆ กัน คือมีตัง้แต่ก้อนขนาดใหญ่ที่มีช่องว่างล้อมรอบอย่างชัดเจน สนันิษฐานว่า

ความหนาแนน่ของเนือ้หินเชลและเนือ้ดินภายนอกแตกตา่งกนัเม่ือได้รับอุณหภูมิความร้อนทีส่งูจึง

ทําให้แยกตัวออกจากเนือ้ดินโดยมีช่องว่างล้อมรอบ ส่วนเศษหินเชลขนาดเล็กบางอนุภาคไม่

ปรากฏวา่มีช่องวา่งล้อมรอบ ซึง่พบวา่กระจดักระจายอยูใ่นเนือ้ดินโดยทัว่ไป (ภาพท่ี 170) โดยพบ

หินชนิดนีจํ้านวน 10%  สง่ผลให้พบช่องวา่งในดินมากกวา่ตวัอยา่งท่ี 2 และ 3  

 

   
  Magnification 10x             PPL Magnification 10x 

ภาพท่ี 170  แสดงการกระจายตวัของเศษหนิเชลสีนํา้ตาลแดงในเนือ้ดนิ ในตวัอย่างท่ี 1  
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การพบเศษหินเชลเป็นแร่หลกัในตวัอยา่งท่ี 1 จากแหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมืองนี ้

ทําให้สนันิษฐานถึงแหลง่วตัถุดิบ (เนือ้ดิน) แตกตา่งกนัจากตวัอยา่งท่ี 2 และตวัอยา่งท่ี 3 ท่ีมีแร่

หลกัคือแร่ควอตซ์ รวมทัง้แร่เซอริไซต์และเนือ้ดินเหนียวผสมอยูใ่นก้อนแร่เหลก็ออกไซด์

เช่นเดียวกนัแสดงถึงแหลง่วตัถุดิบท่ีมีวตัถตุ้นกําเนิดคล้ายคลงึกนั จึงพบแร่ชนิดเดียวกนั สว่น

ตวัอยา่งท่ี 1 มีแหลง่วตัถดิุบตา่งพืน้ท่ีออกไปนัน่เอง  

สว่นผลวิเคราะห์เนือ้ดินและสีจากตารางเปรียบเทียบพบว่าทัง้ 3 ตวัอย่าง มีสีเทา

เหลอืง เป็นอนภุาคของเนือ้ดินเหนียวไปจนอนภุาคขนาดทรายแป้งเนือ้ละเอียดเชน่เดียวกนั รวมทัง้

ไมป่รากฏอินทรียวตัถใุนเนือ้ดิน สว่นการจดัเรียงตวัของแร่เนือ้ละเอียดนัน้มองไม่เห็นการจัดเรียง

ตวั เน่ืองจากสารอสณัฐานเนือ้ละเอียดของดินเหนียว  

นอกจากนีย้งัพบวา่ช่องวา่งท่ีปรากฏมีรูปลกัษณะคล้ายกนัคือ ช่องว่างแบบโพรงและ

ช่องวา่งแบบไม่ตอ่เน่ือง (ภาพท่ี 171) จากตารางข้างต้นพบว่าช่องว่างของตวัอย่างที่ 1 มีปริมาณ

มากว่าตวัอย่างที ่2 และ 3 อันเนื่องมาจากปัจจัยของเนือ้ดินที่แตกต่างกันของตวัอย่างทัง้ 3 ซึ่ง

ปริมาณช่องวา่งของตวัอยา่งสามารถเปรียบเทียบความแข็งแรงของภาชนะได้ กลา่วคือ ตวัอย่างท่ี 

2 และ 3 ช่องว่างมีเพียง 5% ภาชนะทัง้สองนีน้่าจะมีคุณภาพทีดี่กว่ามีความพรุนตวัน้อยกว่า

ตวัอยา่งท่ี 1 ท่ีมีช่องวา่งถึง 15%  

 

           
ตวัอย่างท่ี 2 PPL Magnification 10x                                      ตวัอย่างท่ี 3 PPL Magnification 10x 

ภาพท่ี 171  แสดงลกัษณะชอ่งวา่งแบบโพรง และชอ่งวา่งแบบไมต่อ่เน่ือง ในตวัอย่างท่ี 2 และ ตวัอยา่งท่ี 3  

 

ผลการวิเคราะห์ชัน้นํา้เคลือบด้วยวิธีศิลาวรรณา 

จากการศกึษาผิวภายนอกของตวัอยา่งภาชนะทัง้ 3 ปรากฏองค์ประกอบตา่งๆดงันี ้

ตัวอย่างท่ี 1 พบชัน้นํา้เคลือบใสคล้ายเนือ้แก้วทีผิ่วด้านนอกของภาชนะพบว่ามี

ส่วนผสมของเศษหินควอตซ์มีอนุภาคขนาดทรายเนือ้ละเอียด มุมค่อนข้างกลมมนกระจาย
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โดยทัว่ไป พบประมาณ 5% โดยชัน้เคลอืบหนาประมาณ 60-120 ไมครอน และยงัพบช่องว่างแบบ

กลมในเนือ้เคลอืบร่วมด้วย พบประมาณ 5% ดงัภาพท่ี 172-173 

 

       
ภาพท่ี 172 ชัน้นํา้เคลือ บใสปะปนด้วยหินควอตซ์                 ภาพท่ี 173  ชัน้นํา้เคลือ บใสท่ีปรากฏชอ่งวา่งแบบ 

ขนาดทรายเนือ้ละเอียด  XPL Magnification 10x                 กลมขนาดเลก็ PPL Magnification 10x 

  

ตวัอยา่งท่ี 2 พบชัน้เคลอืบที่ผิวทัง้สองด้านของภาชนะ ซึ่งชัน้นํา้เคลือบมีลกัษณะใส

คล้ายแก้วมีสว่นผสมของหินควอตซ์ และหินควอตซ์ที่มีหลายผลกึ (polycrystalline quartz) ท่ีมี

อนภุาคขนาดทรายเนือ้ละเอียด มมุคอ่นข้างกลมมน พบประมาณ 10% กระจายโดยทัว่ไปของนํา้

เคลือบใสอย่างชัดเจน ชัน้เคลือบทัง้สองด้านหนาประมาณ 50-700 ไมครอน และยงัพบช่องว่าง

แบบกลมในเนือ้เคลือบร่วมด้วย พบประมาณ 10% รวมทัง้ปรากฏร่องรอยของการแตกรานเป็น

เส้นท่ีชัน้เคลอืบ ดงัภาพท่ี 174 และ ภาพท่ี 175 

 

              
ภาพท่ี 174 ชัน้นํา้เคลือบใสปะปนด้วยหินควอตซ์                   ภาพท่ี 175 ชัน้นํา้เคลือ บใสท่ีปรากฏชอ่งวา่งแบบกลม 

ขนาดทรายเนือ้ละเอียด XPL Magnification 10x              ขนาดตา่งๆPPL Magnification 10x 
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ตวัอย่างท่ี 3 พบชัน้เคลือบท่ีผิวด้านนอกของภาชนะ ซึ่งชัน้นํา้เคลือบใสมีสว่นผสม

ของเศษหินควอตซ์จํานวนเล็กน้อยมาก มีอนุภาคขนาดทรายแป้ง โดยชัน้เคลือบหนาประมาณ 

450-600 ไมครอน และยงัพบช่องว่างแบบกลมขนาดเล็กในเนือ้เคลือบร่วมด้วย พบเพียง 2% ดงั

ภาพท่ี 176และภาพท่ี 177 

 

             
ภาพท่ี 176 ชัน้นํา้เคลือ บใสคล้ายเนือ้แก้ว                      ภาพท่ี 177 ชัน้นํา้เคลือบใสท่ีปรากฏชอ่งวา่งแบบกลม  

XPL Magnification 10x                                                                            ขนาดเลก็ PPL Magnification 10x 

                             

จากผลการวิเคราะห์ชัน้เคลอืบของตวัอยา่งทัง้ 3 นีพ้บวา่มีภาพรวมมีความคล้ายคลงึ

กนั ได้แก่ การพบเศษหินควอตซ์ท่ีมีอนุภาคขนาดทรายเนือ้ละเอียด มุมค่อนข้างกลมมน และเนือ้

ของนํา้เคลอืบมีความใสคล้ายแก้ว รวมทัง้พบช่องวา่งแบบกลมกระจายภายในชัน้เคลือบร่วมด้วย 

แตพ่บความแตกตา่งของนํา้เคลอืบ อาทิ ความหนาของชัน้เคลอืบแตกตา่งไม่เทา่กนั โดยพบวา่ชัน้

เคลอืบของตวัอยา่งท่ี 2 มีชัน้คอ่นข้างหนามากกวา่ตวัอย่างท่ี 1 และ 3 และปริมาณของแร่ควอตซ์

ท่ีพบในเนือ้ของเคลอืบตวัอยา่งท่ี 1 และ 2 มีเทา่กนั คือ 10% แตต่วัอยา่งท่ี 3 พบปริมาณน้อยมาก

เพียง 1-2% ทําให้ชัน้เคลือบใสมากกว่า 2 ตัวอย่างแรก นอกจากนีช้่องว่างแบบกลมที่ปรากฏ

ภายในชัน้นํา้เคลอืบมีเปอร์เซน็ต์แตกตา่งกนั คือ ตวัอยา่งท่ี 1 พบ 5% ตวัอย่างท่ี 2 พบ 10% สว่น

ตวัอยา่งท่ี 3 พบ 2% ความแตกตา่งของช่องวา่งนีส้ามารถสนันิษฐานได้วา่เกิดจากการพองตวัของ

ชัน้นํา้เคลือบเมื่อได้รับอุณหภูมิความร้อนในขณะเผา จึงทําให้นํา้เคลือบใสพองตัวขึน้และ

กลายเป็นช่องวา่งกลมๆ มีขนาดตา่งๆ กระจายอยูภ่ายในชัน้ของเคลือบ จากลกัษณะดงักลา่วเม่ือ

นํามาเปรียบเทียบกนัอาจกลา่วได้วา่นํา้เคลอืบตวัอยา่งท่ี 3 มีคณุภาพดีท่ีสดุไม่มีเศษแร่ควอตซ์เม็ด

ใหญ่ปรากฏอย่างชัดเจนเป็นเพียงเศษอนุภาคขนาดทรายแป้งที่เล็กมากรวมทัง้ช่องว่างที่พองตวั

แบบกลมยงัพบในปริมาณท่ีน้อย 
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จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลกึทัง้ 3 ตวัอย่าง สนันิษฐานว่าน่าจะมีการ

ตกแตง่ผิวของภาชนะให้เรียบก่อน แล้วจึงทาหรือจุ่มนํา้เคลอืบลงไป เพราะพบเป็นชัน้แยกแตกต่าง

จากเนือ้ภาชนะดินเผาอยา่งชดัเจนจากภาพประกอบข้างต้น (ภาพท่ี 174-177) 
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ตารางท่ี 11 แสดงองค์ประกอบแร่ธาตพืุน้ฐานของตวัอยา่งเศษภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียวจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีศิลาวรรณา 

 

 

องค์ประกอบแร่ธาตพุืน้ฐาน  

อินทรียวตัถ ุ

 

ช่องว่างในดิน 

 

เนือ้ดิน 
 

ตวัอย่าง 

สดัส่วน 

ย/ล 

10 

ไมครอน 

 

แร่หลกั 

 

อนภุาค 

(ไมครอน) 

 

รูปร่าง

ของแร่ 

 

แร่อื่นๆ 

ระดบั 

การ 

คดั 

ขนาด 

องค์ประกอบ 

แร่เนือ้ละเอยีด 
สีเ นือ้ 

ภาชนะ 

ลกัษณะ 

เนือ้ดิน 

รูปร่าง จํานวน 

(%) 

รูปแบบ ปริมาณ 

(%) 

ลกัษณะ การจดั 

เรียงตวั 

1 10 : 90 เศษหิน

เชล 

(shale) 

ดินเหนียว

จนถงึ

ทรายแป้ง

เนือ้

ละเอียด 

แผ่นบาง

ค่อนข้าง

แหลม

คม 

แร่

ควอตซ ์

ปาน

กลาง 

สีเทา-

เหลือง 

หย่อม 

มลทนิ 

สารอสณัฐาน

เนือ้ละเอยีด 

- ช่องว่างแบบ

โพรง 

15 เนือ้ดอก

ห่างๆ 

- 

2 10 : 90 ควอตซ ์ ดินเหนียว

จนถงึ

ทรายแป้ง

เนือ้

ละเอียด 

มมุ

แหลม

คมไป

จนถงึ

ค่อนข้าง

กลมมน 

- เซอร์ริ

ไซด์ 

- เนือ้ดิน

เหนียว

ผสมอยู่

ในก้อน

แร่เหล็ก

ออกไซด ์

ปาน

กลาง 

สีเทา-

เหลือง 

หย่อม

มลทนิ 

สารอสณัฐาน

เนือ้ละเอยีด 

- ช่องว่างแบบ

โพรงและ

ชอ่งวา่งแบบไม่

ต่อเน่ือง 

5 เนือ้ดอก

ห่างๆ 

- 
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องค์ประกอบแร่ธาตพุืน้ฐาน  

อินทรียวตัถ ุ

 

ช่องว่างในดิน 

 

เนือ้ดิน 
 
ตวัอย่าง 

สดัส่วน 

ย/ล 

10 

ไมครอน 

 
แร่หลกั 

 
อนภุาค 

(ไมครอน) 

 
รูปร่าง

ของแร่ 

 
แร่อื่นๆ 

ระดบั 

การ 

คดั 

ขนาด 

องค์ประกอบ 

แร่เนือ้ละเอยีด 
สีเ นือ้ 

ภาชนะ 

ลกัษณะ 

เนือ้ดิน 

รูปร่าง จํานวน 

(%) 

รูปแบบ ปริมาณ 

(%) 

ลกัษณะ การจดั 

เรียงตวั 

3 10 : 90 ควอตซ ์ ดินเหนียว

จนถงึ

ทรายแป้ง

เนือ้

ละเอียด 

มมุ

แหลม

คมไป

จนถงึ

ค่อนข้าง

กลมมน 

- เซอร์ริ

ไซด์ 

- เนือ้ดิน

เหนียว

ผสมอยู่

ในก้อน

แร่เหล็ก

ออกไซด ์

ปาน

กลาง 

สีเทา-

เหลือง 

หย่อม

มลทนิ 

สารอสณัฐาน

เนือ้ละเอยีด 

- ช่องว่างแบบ

โพรงและ

ชอ่งวา่งแบบไม่

ต่อเน่ือง 

5 เนือ้ดอก

ห่างๆ 

- 
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3. การวเิคราะห์ด้วยเทคนิค Particle Induced X-ray Emission (PIXE) 

หลักการทาํงาน

เทคนิค PIXE ได้รับความนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลายในหลากหลายวงการมากใน

ปัจจบุนั เน่ืองจากมีลกัษณะเดน่เหนือเทคนิคอ่ืน เชน่ สามารถวเิคราะห์ได้หลายธาตใุนคราว

เดียวกนั (multi-elemental analysis) ไม่จําเป็นต้องให้ระบุก่อนวา่อยากให้วดัธาตใุดและเป็น

เทคนิคท่ีไมท่าํอนัตรายกบัวตัถตุวัอยา่ง เป็นต้น 

  PIXE หรือช่ือเต็มวา่ Particle Induced X-ray Emission เป็น

เทคนิคการวเิคราะห์ธาตอีุกแบบหนึง่ ถกูคิดค้นและพฒันาขึน้เม่ือปี พ.ศ.2513 โดยทีมนกัฟิสกิส์

นิวเคลยีร์นําโดย ศาสตราจารย์ ดร.สเวน เอ.อี. โจฮนัสนั (Sven A.E. Johansson) แหง่

มหาวทิยาลยัลนุด์ท่ีอยูท่างตอนใต้ของประเทศสวเีดน 6

7 

อยา่งไรก็ดี หลกัการทํางานของเทคนิค PIXE ก็คล้ายกบัเทคนิค EDS กลา่วคือ เป็น

การตรวจวดัรังสเีอกซ์ท่ีเกิดจากการกระตุ้นด้วยลาํอนภุาคพลงังานสงู เพียงแตเ่ป็นพลงังานคนละ

ชนิดกนั คือของ PIXE มกัเป็นอนภุาคโปรตอน สว่นของ EDS จะเป็นอนภุาคอิเลก็ตรอน7

8 ซึง่ตรงจดุ

นีเ้องท่ีทาํให้เทคนิค PIXE มีข้อได้เปรียบเหนือกวา่เทคนิค EDS ทัง้นีเ้พราะลาํอนภุาคอิเลก็ตรอน

บานออกงา่ยกวา่ อนภุาคโปรตอนมีมวลมากกวา่เกือบ 2 พนัเทา่ เทคนิค PIXE จึงมีความไว 

(sensitivity) สงูกวา่มาก คืออยูใ่นระดบั 10 ppm (parts per million) สาํหรับธาตตุา่งๆตัง้แต่

อลมิูเนียมถึงยเูรเนียม หรืออีกนยัหนึง่ก็คือ สามารถวดัธาตตุา่งๆเหลา่นีท่ี้มีปริมาณเพียง 10 

ไมโครกรัมในสารตวัอยา่งมวล 1 กรัมได้นัน่เอง 

โบราณวตัถท่ีุถกูนํามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PIXE ได้แก่ เหรียญกษาปณ์เงินสมยั

ราชวงศ์ซสัซาเนียน 

4. เหรียญเงิน 

                   รหสั :  Coin 1 

     ลักษณะภายนอก : เหรียญเงินทรงกลม แบน มีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2.7 

เซนติเมตร ด้านหนึง่ปรากฏรูปคร่ึงตวัของบคุคลหนัข้าง สวมมงกฎุ สวมเคร่ืองประดบั สร้อยและ

ตา่งห ูอีกด้านหนึง่เป็นรูปคน 2 คนยืนขนาบข้างกระถางท่ีกําลงัลกุโชนด้วยเปลวไฟ 

                                                 
7 ธีรศกัดิ ์คําวรรณะ, โฉม ทองเหล่ือมและสมศร สงิขรัตน์, “เทคนิค PIXE กบัปัญหาหมอกควนัท่ี

เชียงใหม่” วารสารฟิสิกส์ไทย ปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 3 (กนัยายน-พฤศจิกายน, 2550): 11. 
8 สมศร สงิขรัตน์ และธีรศกัดิ ์คําวรรณะ, คู่มือแนะนําเทคนิค RBS, RBS/channeling, PIXE และ 

IL : 4 เทคนิควเิคราะห์ธาตุด้วยลําไอออนระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร (ม.ป.ท. : ศนูย์วจิยัฟิสกิส์ของ

พลาสมาและลําอนภุาค ภาควชิาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่2553), 59. 
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 แหล่งที่พบ : เมืองโบราณยะรัง จงัหวดัปัตตานี 

 

                  
ภาพท่ี 178 เหรียญเงิน (ด้านหน้า)            ภาพท่ี 179 แสดงผวิหน้าของเหรียญเงิน (ด้านหน้า) 

 

                 
 

ภาพท่ี 180 เหรียญเงิน (ด้านหลงั)               ภาพท่ี 181 แสดงผวิหน้าของเหรียญเงิน (ด้านหลงั) 

 

ตารางท่ี 12 องค์ประกอบธาตขุองเหรียญเปอร์เซยีจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี PIXE 

รหัส %C %O %Mg %Si %S %Ci    %Ca %Cr   %Fe   %Cu  %Zn %Sr  %Ag 

Coin (หน้า) 0.26 0.78 0.09 0.40 0.40 1.23    1.05 0.31   0.06   0.04   0.06 0.09   95.23 

Coin (หลัง) 0.30 1.52 0.09 0.63 0.17 0.74    1.12 0.68   0.34   0.03   0.03 0.11   94.17 

 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเหรียญเงิน 

ข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตทุางเคมีของเหรียญเงินสมยัซสัซาเนียน 

ด้วยวิธี PIXE พบวา่เหรียญเงินชิน้นีมี้ปริมาณของเงินคอ่นข้างสงูคืออยูท่ี่ 95.23 % ในขณะท่ีธาตุ

อ่ืนๆ โดยเฉพาะทองแดงมีจํานวนน้อย ซึง่ถือได้วา่เป็นสญัญาณท่ีดี เน่ืองจากแสดงให้เห็นความ

บริสทุธ์ิของเงินท่ีถกูนํามาใช้ในช่วงระยะเวลานัน้วา่มีปริมาณสงู และผสมโลหะอ่ืนเข้ามาน้อยมาก 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของโบราณวัตถุจากต่างประเทศ 

1. องค์ประกอบทางเคมขีองนํา้เคลือบภาชนะแบบเคลือบสีฟ้า-เขียวในแหล่ง

โบราณคดีต่างประเทศ 

1.1 องค์ประกอบทางเคมขีองนํา้เคลือบภาชนะแบบเคลือบสีฟ้า-เขียวจาก

แหล่งโบราณคดเีวห์ อัลดาซร์ิ (Veh Ardasir) ประเทศอิรัค 

 

ตารางท่ี 13 แสดงข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีของนํา้เคลอืบภาชนะเคลอืบแบบฟ้า-เขียวจากแหลง่

โบราณคดีเวห์ อลัดาซร์ิ 

รหสั ปริมาณของธาตุต่างๆ (%) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO   Fe2O3 CuO So2 Cl 

VAP02 60.2 4.5 4.4 12.8 4.1 9.3   1.7 2.0 0.4 0.6 

VAP04 64.7 3.9 2.2 10.9 4.0 7.6   1.5 4.0 0.5 0.7 

VAP05 63.5 4.7 3.0 12.8 4.5 7.7   1.4 1.0 0.5 1.0 

VAP06 60.4 5.2 4.0 11.3 4.5 10.0   1.9 1.3 0.6 0.6 

VAP07 63.9 4.3 2.3 12.9 4.6 7.8   1.1 2.1 - 0.9 

VAP08 68.4 5.0 2.6 8.2 4.9 8.4   1.5 - 0.4 0.5 

VAP11 67.0 3.9 3.0 8.6 3.7 8.5   1.4 2.7 0.5 0.7 

VAP13 65.9 3.3 3.1 10.1 4.9 8.1   1.3 2.6 - 0.9 

 

ท่ีมา : M.Pace, A. Bianco Prevot, P.Mirti and R.Venco Ricciardi, “The Technology of 

Production of Sasanian Glazed Pottery from Veh Ardasir (Central Iraq)” Archaeometry 

50, 4 (2008): 599. 

 

1.2 องค์ประกอบทางเคมขีองนํา้เคลือบภาชนะแบบเคลือบสีฟ้า-เขียวจาก

แหล่งโบราณคดีบริเวณอ่าวเปอร์เซีย 

รหสั SRF แหลง่โบราณคดีซรีาฟ ประเทศอิหร่าน 

  รหสั BHR แหลง่โบราณคดีในประเทศบาห์เรน 

  รหสั RQA แหลง่โบราณคดีรัฆฆา ประเทศซเีรีย 
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ตารางท่ี 14 แสดงข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีของนํา้เคลอืบภาชนะแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียวจาก   

                 แหลง่โบราณคดีในอา่วเปอร์เซยี 

 

รหสั 

ปริมาณของธาตุต่างๆ (%) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO   Fe2O3 SnO2 PbO 

SRF 39 65.0 2.3 7.6 10.2 4.8 5.1  1.2 0.0 0.5 

SRF11 69.6 1.6 3.2 4.7 4.0 7.4  1.1 - 2.4 

SRF12 63.9 2.2 3.9 11.4 3.6 6.0  1.8 0.0 2.7 

SRF35 65.0 2.7 3.9 11.5 3.4 7.2  1.0 0.0 0.9 

BHR05 66.2 2.3 4.3 10.0 3.8 7.6  1.0 0.0 0.9 

BHR06 66.5 2.3 4.6 10.2 4.8 5.4  1.2 0.0 0.1 

BHR07 67.6 2.2 3.7 11.3 3.2 5.6  0.6 0.0 0.6 

BHR08 70.1 0.7 3.6 16.3 3.1 4.6  0.9 0.0 0.8 

RQA19 67.8 2.0 4.0 9.0 4.1 5.7  1.1 0.2 1.0 

ท่ีมา : Robert B.J.Mason, Shine like the Sun : Lustre-Painted and Associated Pottery  

from the Medieval Middle East (U.S.A : Mazda Publishers,Inc., 2004), 35. 

 

1.3 องค์ประกอบทางเคมขีองนํา้เคลือบเคร่ืองถ้วยจนีแบบ Fahua ที่มกีาร

เคลือบแบบสีฟ้า-เขียว 

ตารางท่ี 15 แสดงข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีของนํา้เคลอืบเคร่ืองถ้วยจีนแบบ Fahua ท่ีมีการ   

เคลอืบแบบสฟ้ีา-เขียว 

 

ลักษณะ 

ปริมาณของธาตุต่างๆ (%) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO   Fe2O3 SnO2 PbO CuO MnO 

เคลือบฟ้า-เขียว 63.5 1.3 0.6 5.7 7.2 0.6 0.3 0.2 16.2 4.5 - 

เคลือบเขียวเข้ม 43.9 0.6 0.2 1.5 3.7 1.3 0.5 0.4 13.4 5.1 0.1 

เคลือบฟ้า-เขียว 60.4 0.8 0.9 3.4 13.0 0.9 0.5 0.1 17.5 1.5 2.0 

เคลือบฟ้า-เขียว 62.9 0.8 5.8 0.8 11.8 0.5 0.6 0.1 13.6 3.4 - 

ท่ีมา : Nigel Wood,”Chinese Alkaline Glazes” in Chinese glazes : Their origins, chemistry   

and recreation (Philadelphia : University of Pennsylvania Press,1999), 219 
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2. องค์ประกอบทางเคมขีองนํา้เคลือบภาชนะแบบเคลือบความมนัเงาใน

แหล่งโบราณคดีต่างประเทศ 

รหสั FUA.25 พบท่ีแหลง่โบราณคดีฟุสตาต ประเทศอียปิต์ 

รหสั FUA.23 พบท่ีแหลง่โบราณคดีฟุสตาต ประเทศอียปิต์ 

รหสั FUA.07 พบท่ีแหลง่โบราณคดีฟุสตาต ประเทศอียปิต์ 

รหสั P32  พบท่ีประเทศอิรัค 

รหสั B  พบท่ีแหลง่โบราณคดีฟุสตาต ประเทศอียปิต์ อายคุริสต์ศตวรรษ 

ท่ี11-12 

รหสั C  พบท่ีประเทศอิหร่าน อายคุริสต์ศตวรรษท่ี 12 

รหสั D  พบท่ีประเทศซเีรีย อายคุริสต์ศตวรรษท่ี 13 

 

ตารางท่ี 16 องค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบและสบีนภาชนะแบบเคลอืบความมนัเงาจาก   

     ตา่งประเทศ 

 

รหัส 

องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO    Fe2O3 CuO SnO2  PbO    TiO2  Ag2O 

FUA.25 60.6 3.5 1.6 8.7 4.1 4.1 0.7 - 9.0 7.8 - - 

FUA.23 67.6 2.4 1.4 7.2 4.9 5.8 0.5 - 3.7 4.3 - - 

FUA.07 65.3 2.4 1.2 6.4 3.4 7.3 0.5 - 6.5 5.8 - - 

P32 67.35 4.03 2.19 1.44 3.14 0.36 0.61 0.36 2.66 10.01 0.09 4.03 

B 57 0.44 2.7 2.5 2.1 2.1 0.98 - 4.9 27 0.37 - 

C 56 1.7 3.6 4.3 1.4 2.7 0.76 - 4.8 24 0.33 - 

D 87 2.4 2.8 1.5 2.7 2.2 1.6 - <0.1 <0.1 0.17 - 

 

ท่ีมา : Robert B.J.Mason, Shine like the Sun : Lustre-Painted and Associated Pottery 

from the Medieval Middle East, 35. (รหสั FUA.25, 23,07)   

Alan Caiger-Smith, Lustre Pottery : Technique, Tradition and Innovation in Islam and 

the Western World (London : BAS Printers Limited,1985),256 (รหสั B, C, D) 

T.Pradell, J.Molera, A.D. Smith, M.S.Tite, “The invention of luster : Iraq 9th and 10th 

centuries AD” Journal of Archaeological Science 35 (2008): 1207 (รหสั P32) 
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3. องค์ประกอบทางเคมขีองชิน้ส่วนภาชนะแก้วในแหล่งโบราณคดี

ต่างประเทศ 

3.1 องค์ประกอบทางเคมชิีน้ส่วนภาชนะแก้วจากแหล่งโบราณคดเีปงกาลัน 

บูจัง ประเทศมาเลเซีย (Pengkalan Bujang : Malaysia) 

 

ตารางท่ี 17  ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีชิน้สว่นภาชนะแก้วจากแหลง่โบราณคดีเปงกาลนั บจูงั 
 

ตวัอย่าง 

 

องค์ประกอบธาต ุ(% โดยนํา้หนัก) 

SiO2  MgO  Al2O3     Na2O   K2O    CaO    Fe2O3     CuO  PbO   Mn   Zn 

ชิน้ส่วนแก้วสีนํา้ตาลเข้ม 73.1 0.15 7.4 13.0 1.5 4.1 0.05 0.17 - 0.02 - 

ชิน้ส่วนแก้วสีฟ้า 73.2 0.20 7.1 13.0 1.6 4.20 0.06 0.17 - 0.02 - 

ชิน้ส่วนแก้วสีเขียว 73.2 0.25 7.2 13.0 1.5 4.1 0.05 0.16 - 0.02 - 

ชิน้ส่วนแก้วสีเหลือง

อาํพนั (amber) 

72.3 0.25 8.0 13.0 1.3 4.3 0.06 0.11  0.03 - 

ชิน้ส่วนแก้วใสบาง 72.3 0.20 8.2 13.0 1.3 4.3 0.05 0.11 - 0.02 - 

ท่ีมา : Alastair Lamb, “The Bases of Glass Vessels from Kedah and Takuapa   

Compared” Miscellaneous Papers on Early Hindu and Buddhist Settlement in   

Northern Malaya and Southern Thailand (Kuala Lumpur, 1961), 61. 

 

3.2 องค์ประกอบทางเคมชิีน้ส่วนภาชนะแก้วจากเมืองสเตซิฟอนสมัย

ราชวงศ์ซัสซาเน่ียน-อิสลาม (คริสต์ศตวรรษที่ 3-9) 

 ภาชนะแก้วจากเมืองสเตซฟิอน (Ctasiphon) 

 รหสั  5351  ชามใส 

 รหสั 5352   ขวดใสนํ่า้ 

 รหสั 5354   ขวดใสนํ่า้ 

 รหสั 5355   ภาชนะใส 

     รหสั 5358   ชามสเีหลอืงอําพนัมะกอก 
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ตารางท่ี 18  ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีชิน้สว่นภาชนะแก้วจากเมืองสเตซิฟอน 

รหสั องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2  MgO  Al2O3     Na2O   K2O    CaO   TiO2     Fe2O3    CuO  SnO2   SrO   PbO  Cr2O3 Mn Zn Ba 

5351 6730 4.08 1.81 13.7 3.1 8.56 0.15 0.83 0.01 0.003 0.1 0.003 0.005 0.05 0.023 0.01 

5352 69.98 4.21 1.27 13.1 4.06 5.95 0.1 0.81 0.005 0.001 0.05 0.001 0.005 0.04 0.024 0.03 

5354 68.58 4.09 1.94 12.6 3.54 7.87 0.1 0.96 0.001 - 0.05 0.001 0.005 0.04 0.016 0.01 

5355 73.00 3.98 1.23 10.9 2.74 7.14 0.05 0.4 0.001 - 0.03 0.001 - 0.34 0.014 0.03 

5358 67.09 3.4 2.76 14.7 1.99 8.45 0.1 1.07 0.001 - 0.08 0.003 0.005 0.05 0.024 0.03 

 

ท่ีมา : Robert H.Brill, Chemical Analyses of Early Glassses Volume 2 : The Tables (New York : Canfield & Tack), 157. 
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3.3 องค์ประกอบทางเคมชิีน้ส่วนภาชนะแก้วจากเอเชียตะวันตกสมัยอิสลาม   

  (คริสต์ศตวรรษที่ 9- 13) 

ภาชนะแก้วจากเมืองนิชปร์ู (Nishapur) ประเทศอิหร่าน 

รหสั 3080 เศษชิน้สว่นภาชนะแก้วสฟ้ีาโปร่ง 

รหสั 3081 ขวดแก้วมีร่องรอยการเจียระไนสเีขียวโปร่ง 

รหสั 5304 สว่นก้นขวด เบ้าเป็นรอยบุม๋ สเีขียว 

รหสั 5307 สว่นก้นขวด เบ้าเป็นรอยบุม๋ สเีขียว 

รหสั 5315 เศษภาชนะสว่นปาก สใีส 

รหสั 5329 เศษภาชนะสว่นคอขวด สฟ้ีา 

รหสั 5331 เศษภาชนะสว่นปากสฟ้ีา 

รหสั 5332 เศษภาชนะสว่นคอขวดขนาดเลก็ สฟ้ีา 

ภาชนะแก้วจากเมืองฟุสตาต (Fustat) ประเทศอียิปต์ 

รหสั 3104 เศษภาชนะสว่นปาก 

รหสั 3106 เศษภาชนะสว่นก้น 

รหสั 3108 เศษภาชนะสว่นปาก 

รหสั 3113 เศษภาชนะสว่นก้นพร้อมร่องรอยแทง่เหลก็ (pontil) สมี่วง 

รหสั 3114 เศษภาชนะสว่นก้นพร้อมร่องรอยแทง่เหลก็ สเีขียว 

ภาชนะแก้วจากเมืองซีราฟ (Siraf) 

รหสั 3202 เศษภาชนะ สเีขียว 

รหสั 3207 เศษภาชนะสว่นก้น ไม่มีส ีมีร่องรอยความสกึกร่อน 

ภาชนะแก้วลายขดูขีด (Engraving) 

      รหสั 6351 เศษภาชนะสว่นปากของถ้วยทรงกระบอก ลายรูปสามเหลีย่มสฟ้ีา                                

      รหสั 6356 เศษภาชนะสว่นปากของชาม (?) ลายรูปสามเหลีย่ม  สฟ้ีา                             

     รหสั 6360 เศษภาชนะสว่นปากของชาม (?) ลายรูปสามเหลีย่ม  สฟ้ีา 
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ตารางท่ี 19  ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีชิน้สว่นภาชนะแก้วจากเอเชียตะวนัตกสมยัอิสลาม   

รหสั รูป องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2  MgO  Al2O3     Na2O   K2O    CaO   TiO2     Fe2O3    CuO  SnO2   SrO   PbO  Cr2O3 Mn Zn Ba 

3080 - 67.22 3.34 1.84 13.6 2.01 6.25 0.2 3.69 0.2 0.001 0.2 0.05 0.008 0.59 0.1 0.05 

3081 - 60.93 3.13 3.19 17.6 2.69 5.6 0.35 1.14 3.66 0.005 0.08 0.09 0.005 0.61 0.1 0.1 

5304 - 66.48 3.14 2.08 15.9 2.51 8.61 0.2 0.95 0.001 - 0.05 - - 0.03 0.005 0.005 

5307 - 65.05 4.04 3.28 16.4 2.79 6.96 0.2 1.1 0.001 - 0.05 - 0.005 0.053 0.007 0.02 

5315 - 70.86 5.32 0.88 13.6 2.4 6.27 0.1 0.24 0.001 - 0.03 0.01 - 0.23 0.003 0.02 

5329 - 64.55 4.27 1.9 18.2 3.78 4.78 0.15 1.15 0.07 - 0.03 0.001 0.005 0.63 0.012 0.08 

5331 - 68.00 1.74 2.85 17.1 3.84 4.07 0.25 1.07 0.06 - 0.03 0.003 0.005 0.82 0.012 0.05 

5332 - 65.75 2.97 1.64 14.1 1.88 8.22 0.15 1.88 0.3 0.001 0.03 0.003 0.005 2.65 0.036 0.08 

3104 - 72.49 1.33 2.10 11.8 0.78 9.71 0.2 1.06 0.03 0.005 0.08 0.008 0.005 0.30 - 0.01 

3106 - 72.22 3.32 1.69 11.0 2.08 9.03 0.15 0.86 0.038 - 0.15 0.002 0.005 - - 0.01 

3108 - 72.74 0.81 2.29 11.8 0.42 10.42 0.2 1.12 0.003 - 0.05 0.001 0.005 0.03 - 0.01 

3113 - 70.63 1.25 2.40 14.4 0.91 5.83 0.2 1.34 0.15 0.1 0.03 0.3 0.005 2.31 - 0.05 

3114 - 68.52 1.54 2.10 14.7 1.08 7.14 0.2 1.07 2.46 0.36 0.03 0.5 0.005 0.22 - 0.01 

3202 - 69.25 2.7 1.4 12.8 3.22 7.19 0.2 1.1 0.005 0.005 0.09 0.005 0.007 1.77 - 0.01 

3207 - 68.32 3.5 2.57 12.6 3.48 7.19 0.15 0.86 0.005 0.005 0.05 0.005 0.006 1.2 - 0.01 
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ตารางท่ี 19 ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีชิน้สว่นภาชนะแก้วจากเอเชียตะวนัตกสมยัอิสลาม (ตอ่)   

รหสั รูป องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO SnO2 SrO PbO Cr2O3 Mn Zn Ba 

6351 

 

67.85 0.67 2.61 15.6 0.59 10.2 0.27 1.34 0.14 0.002 0.02 0.05 0.001 0.13 0.2 0.01 

6356 

 

68.09 0.50 2.13 14.9 0.50 10.20 0.27 1.96 0.31 0.002 0.02 0.15 0.001 0.12 0.51 0.01 

6360 

 

68.29 0.52 2.12 16.0 0.49 9.67 0.27 1.59 0.28 0.005 0.02 0.1 0.001 0.09 0.26 0.01 

   

ท่ีมา : Robert H.Brill, Chemical Analyses of Early Glassses Volume 2 : The Tables, 162-196.  
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3.4 องค์ประกอบทางเคมชิีน้ส่วนภาชนะแก้วจากรายา (Raya) คาบสมทุรซี

นาย ประเทศอียิปต์ 

รหสั RG 2716   เศษภาชนะแก้วทรงถ้วยสเีขียวมะกอก ขึน้รูปด้วยแม่พิมพ์ 

       รหสั RG 3202    เศษภาชนะแก้วทรงชามขนาดเลก็ สฟ้ีาแกมเขียวอ่อน ขึน้รูปด้วย 

      แม่พิมพ์ 

รหสั RG 12576 เศษภาชนะแก้วทรงขวดสเีขียวมะกอก ขึน้รูปด้วยแม่พิมพ์ 

รหสั RG 3068   เศษภาชนะแก้ว สใีส  

รหสั DG 248     เศษภาชนะแก้วทรงชาม สเีหลอืงออ่น 

       รหสั DG 233     เศษภาชนะแก้วทรงชาม สฟ้ีาแกมเขียวอ่อน ขึน้รูปด้วย 

                                                แม่พิมพ์ 

 

ตารางท่ี 20 ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีชิน้สว่นภาชนะแก้วจากรายา คาบสมทุรซนีาย ประเท   

                  อียปิต์ 

รหสั รูป องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2  MgO  Al2O3     Na2O   K2O    CaO   TiO2     Fe2O3   PbO Mn 

RG2716 - 70.5 2.5 2.0 12.7 2.2 8.6 0.07 0.52 0.018 0.78 

RG3202 - 71.6 2.3 2.1 12.2 2.3 7.9 0.08 0.58 0.022 0.87 

RG12576 - 62.8 2.7 1.4 20.1 1.9 9.4 0.07 0.61 0.026 0.89 

RG 3068    

 

68.9 3.2 1.7 13.4 2.1 8.4 0.06 0.44 0.003 1.73 

DG 248      

 

70.8 3.4 0.9 16.3 2.3 5.6 0.03 0.27 - 0.30 

DG 233      

 

66.5 1.9 1.6 16.7 2.6 7.9 0.14 0.70 0.489 1.37 

 

ท่ีมา : Norihiro Kato,Izumi Nakai,Yoko Shindo, “Transitions in Islamic plant-ash glass 

vessels: on-site chemical analyses conducted at the Raya/al-Tur area on the Sinai 

Peninsula in Egypt” Journal of Archaeological Science 37 (2010): 1383-1387. 
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3.5 องค์ประกอบทางเคมชิีน้ส่วนภาชนะแก้วจากเมอืงรัฆฆา (Raqqa) 

ประเทศซีเรีย (Syria)   

รหสั 8       เศษภาชนะแก้วใส 

รหสั 10     เศษภาชนะแก้วทรงสงู สเีขียว 

รหสั 19     เศษภาชนะแก้วสฟ้ีา 

รหสั 31     เศษภาชนะทรงสงูสเีขียวอ่อน 

รหสั 32     เศษภาชนะแก้วสว่นปาก สเีขียวออ่น 

รหสั 38     เศษภาชนะแก้วสเีหลอืง 

รหสั 105   เศษภาชนะแก้วทรงชาม สเีขียวอ่อน ขึน้รูปด้วยแม่พิมพ์ 

รหสั 106   เศษภาชนะแก้วทรงชาม สเีขียวอ่อน ขึน้รูปด้วยแม่พิมพ์ 

รหสั 122   เศษภาชนะแก้วสว่นปาก สเีขียวออ่น 

รหสั 130   เศษภาชนะแก้วใส 

รหสั 131   เศษภาชนะแก้วสฟ้ีาอ่อน 
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ตารางท่ี 21 ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีชิน้สว่นภาชนะแก้วจากเมืองรัฆฆา ประเทศซีเรีย 

รหสั องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3 P2O5 SO3 Cl PbO Mn Zn Ba 

8 66.34 4.04 1.13 15.02 2.42 8.83 0.06 0.50 0.29 0.24 0.57 - 0.36 - 0.05 

10 67.64 6.30 1.00 13.10 3.00 6.90 - 0.26 0.10 0.30 0.70 - 0.53 - 0.05 

19 65.54 3.87 1.13 14.49 2.49 8.66 0.07 1.25 0.31 0.24 0.84 - 0.99 - 0.05 

31 63.19 4.88 2.36 15.82 2.82 7.89 0.07 0.69 0.26 0.24 0.82 - 0.86 - 0.05 

32 66.54 6.33 1.48 15.51 2.62 4.54 0.06 0.43 0.10 0.24 0.55 - 1.44 - 0.05 

38 66.94 0.98 3.53 14.71 0.79 11.16 0.07 0.58 0.19 - 0.89 - - - - 

105 69.10 4.50 2.08 13.38 3.20 5.65 0.10 0.85 0.26 0.17 0.52 0.06 - - - 

106 69.04 4.54 2.08 13.41 3.25 5.61 0.07 0.79 0.27 0.18 0.53 0.06 0.05 - - 

122 69.70 3.51 2.57 13.13 3.13 5.52 0.13 1.06 0.28 0.08 0.66 - 0.14 - - 

130 69.02 3.00 1.05 13.51 2.49 7.48 0.05 0.30 0.21 0.11 0.84 - 1.75 - 0.05 

131 68.62 3.24 2.86 12.70 1.81 6.23 0.12 2.19 0.13 0.05 0.76 0.10 0.63 - - 

 

ท่ีมา : J. Henderson, “Radical changes in islamic glass technology : evidence for  

conservatism and experimentation with new glass recipes from early and middle Islamic 

Raqqa, Syria” Archaeometry 46, 3 (2004): 443-446.
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3.6 องค์ประกอบทางเคมชิีน้ส่วนภาชนะแก้วจากหลุมศพเจ้าหญิงเชงกัว 

(Chenguo) มองโกเลียตอนใน (ค.ศ. 1018) 

รหสั A เศษภาชนะแก้วทรงขวด สเีหลอืงออ่น 

รหสั B เศษภาชนะแก้วทรงเหยือก สใีส 

รหสั C เศษภาชนะแก้วทรงถ้วย สนํีา้ตาลใส 

 

ตารางท่ี 22  ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีชิน้สว่นภาชนะแก้วจากหลมุศพเจ้าหญิงเชงกวั 

รหสั องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO Fe2O3 CL Mn 

A 68.00 2.74 3.85 12.35 4.11 6.40 0.83 0.49 0.98 

B 59.78 6.46 4.20 20.66 3.95 4.56 0.21 - 0.15 

C 63.66 3.18 4.07 15.58 4.27 6.25 1.25 0.76 0.18 

 

3.7 องค์ประกอบทางเคมชิีน้ส่วนภาชนะแก้วจากภายในสถูปวัดดูเล (Dule) 

เทียนจิน ประเทศจีน (ค.ศ.1058) 

 

ตารางท่ี 23 ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีชิน้สว่นภาชนะแก้วจากภายในสถปูวดัดเูล 

ตัวอย่าง องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O Ca Fe2O3 TiO2 Mn 

ชิน้ส่วนแก้วทรงโถสีใส 67.63 5.40 1.28 13.62 2.30 6.21 0.39 0.07 0.34 

 

ท่ีมา : An Jiayao, “Dated Islamic in China” Bulletin of the Asia Institute Vol.5 (1991):  

132-133. 
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4. องค์ประกอบทางเคมขีองชิน้ส่วนภาชนะแก้วเขียนสีในแหล่งโบราณคดี

ต่างประเทศ     

4.1 องค์ประกอบทางเคมชิีน้ส่วนภาชนะแก้วเขียนสีจากเอเชียตะวนัตก

สมัยอิสลาม (คริสต์ศตวรรษที่ 9- 13) 

 รหสั 1022  เศษภาชนะสว่นก้น พืน้สฟ้ีาใส เขียนสนํีา้ตาลทองอําพนัและเหลอืง 

รหสั 1023  เศษภาชนะ พืน้สฟ้ีา เขียนลายสเีหลืองและสแีดง 

 

ตารางท่ี 24 ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีชิน้สว่นภาชนะแก้วเขียนสจีากเอเชียตะวนัตกสมยัอิสลาม 

รหสั องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

SiO2 MgO Al2O3 Na2O K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO SnO2 SrO PbO Cr2O3 Mn Zn Ba 

1022 63.60 4.13 2.54 15.2 2.90 7.31 0.16 1.51 0.28 0.001 0.1 0.01 0.01 1.58 0.14 0.01 

1023 68.00 2.10 2.05 13.8 1.65 7.84 0.4 2.38 0.56 0.005 0.02 0.01 0.01 0.62 0.14 0.01 

 

ท่ีมา : Robert H.Brill, Chemical Analyses of Early Glassses Volume 2 : The Tables , 191.

  

4.2 องค์ประกอบทางเคมชิีน้ส่วนภาชนะแก้วเขียนสีจากรายา (Raya) 

คาบสมุทรซีนาย ประเทศอียิปต์ 

รหสั DLG 1     เศษภาชนะแก้วเขียนส ีสนํีา้ตาลเข้ม 

รหสั DLG 3     เศษภาชนะแก้วเขียนสี พืน้สนํีา้เงินเข้ม ลายสนํีา้ตาล-ส้ม 

รหสั RG 6579 เศษภาชนะแก้วเขียนส ีพืน้สขีาว ลายสแีดง 

รหสั DLG 6     เศษภาชนะแก้วเขียนส ีพืน้สขีาว ลายสนํีา้ตาล 

รหสั DLG 20   เศษภาชนะแก้วเขียนสี พืน้สขีาว ลายสนํีา้ตาล-ส้ม 

รหสั DLG 8     เศษภาชนะแก้วเขียนสี สนํีา้ตาล-เหลอืง 

รหสั DLG 10   เศษภาชนะแก้วเขียนสพืีน้สมี่วง ลายสเีขียวอ่อน 
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ตารางท่ี 25  ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีชิน้สว่นภาชนะแก้วเขียนสจีากรายา (Raya) 

รหสั รูป องค์ประกอบธาตุ (% โดยนํา้หนัก) 

Al2O3 K2O MgO CaO TiO2 Fe2O3 MnO SrO 

DG 3 

 

1.5 2.6 3.2 6.7 0.12 1.24 1.38 0.065 

DG 8      

- 

4.0 2.6 1.3 4.0 0.45 1.18 1.33 0.038 

DG 9 - 4.3 2.3 1.0 4.0 0.47 1.65 2.69 0.048 

DG 10 
 

4.4 2.3 1.0 3.4 0.50 2.24 4.76 0.039 

RG 6579 

 

3.0 3.2 2.4 4.9 0.05 0.55 1.03 0.034 

DG 20    

  

1.1 2.4 2.1 7.7 0.05 0.37 1.14 0.072 

DG 21 - 1.6 2.4 2.5 8.2 0.05 0.43 1.29 0.076 

RG 386 - 2.32 0.84 0.68 10.93 0.21 0.87 0.36 0.027 

RG407 - 1.89 1.58 0.60 11.58 0.20 0.54 0.02 0.019 

RG 452 - 2.37 0.62 0.72 11.68 0.24 0.84 0.33 0.026 

RG 482 - 2.47 0.88 0.71 10.79 0.22 0.84 0.36 0.026 

RG 483 - 2.18 0.86 0.81 10.77 0.19 0.86 0.33 0.026 

RG 548 - 2.02 1.38 0.42 11.34 0.26 0.78 0.03 0.022 

ท่ีมา : Norishiro Kato, Izumi Nakai and Yoko Shindo, “Transition in Islamic plant-ash glass 

vessels : on-site chemical analyses conducted at the Raya/al-Tur area on the Sinai 

Peninsula in Egypt” Journal of Archaeological Science 37 (2010):1383, 1386, 1387. (DG 

3, DG 8, RG 6579, DG 9, DG 10,  DLG 20, DLG 21)  

N. Kato,I. Nakai, Y. Shindo, “Change in chemical composition of early Islamic glass 

excavated in Raya,Sinai Peninsula, Egypt : on-site analyses using a portable X-

rayfluorescence spectrometer” Journal of Archaeological Science 36 (2009) :1701. 
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5. องค์ประกอบทางเคมขีองเหรียญกษาปณ์เปอร์เซียที่พบในต่างประเทศ 

ข้อมลูของเหรียญท่ีนํามาเปรียบเทียบเป็นเหรียญของสมยัพระเจ้าโคสเราท่ี 2 

(Khosrau II: พ.ศ.1133-1171) ทัง้นี ้เหตผุลในการนําเหรียญของพระเจ้าโคสเรามาเปรียบเทียบ

กบัเหรียญของพระเจ้าเปรอซ (พ.ศ.1002-1027) ท่ีพบในประเทศไทย เน่ืองจากตา่งเป็นกษัตริย์ท่ี

อยูใ่นวงศ์ซสัซาเนียน และใช้เทคนิคในการวเิคราะห์เหรียญคือ PIXE เหมือนกนั 

 

ตารางท่ี 26 แสดงข้อมลูองค์ประกอบธาตขุองเหรียญเงินสมยัซสัซาเนียนท่ีพบในตา่งประเทศ 

 
รหัส %Mn %Ti %Cl %Ca %Fe %Cu %Pb %Au %Ag 

1 - 0.03 5.54 1.44 0.24 3.19 0.52 0.80 88.36 

2 - - 5.23 0.91 0.12 3.58 0.42 0.46 89.37 

3 - 0.06 5.96 0.74 0.16 3.59 0.35 0.49 88.69 

4 - - 4.68 0.77 0.10 1.97 0.34 0.66 91.48 

5 - - 5.58 0.67 0.05 2.65 0.51 0.55 89.98 

6 - - 5.08 1.05 0.15 2.59 0.48 0.36 90.62 

7 0.04 0.35 5.88 0.79 1.89 1.28 0.34 0.60 90.32 

8 - - 6.27 0.84 0.09 1.36 0.57 0.47 90.40 

9 - - 6.44 0.88 0.12 0.06 0.47 0.05 92.60 

10 - 0.06 6.37 1.65 0.44 3.25 0.30 0.60 87.33 

 

ท่ีมา : M. Hajivaliei, Y. Mohammadifar, K. Ghiyasi, B. Jaleh, M. Lamehi-Rachti, P. Oliaiy, 

“Application of PIXE to study ancient Iranian silver coins” Nuclear Instruments and 

Methods in Physics Research B 266 (2008) : 1580. 

 

นอกจากนีจ้ะขอนําข้อมลูองค์ประกอบธาตขุองเหรียญเงินในสมยัราชวงศ์ปาร์เธียน 

ซึง่เป็นราชวงศ์ก่อนหน้ามาแสดง เพ่ือให้เห็นความแตกตา่งและความบริสทุธ์ิของเหรียญเงินในแต่

ละช่วงเวลาได้อยา่งชดัเจน 
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ตารางท่ี 27 แสดงข้อมลูองค์ประกอบธาตขุองเหรียญเงินในสมยัราชวงศ์ปาร์เธียน 

 
รหัส รัชสมัย %Ti    %Zn   %Fe   %Cu  %Pb %Au  %Ag 

1 พระเจ้าโอโรเดสที่ 2 0.19 3.1 1.4 25.3 2.6 2.2 65.2 

2 พระเจ้าโอโรเดสที่ 2 - 0.1 0.1 5.0 0.1 2.0 92.1 

4 พระเจ้าโอโรเดสที่ 2 - - - 10.1 1.1 1.2 86.7 

5 พระเจ้าโอโรเดสที่ 2 - - - 9.9 1.1 1.0 88.1 

6 พระเจ้าโอโรเดสที่ 2 - - - 8.2 0.8 0.8 90.2 

7 พระเจ้าโอโรเดสที่ 2 - - - 6.8 1.4 1.0 90.8 

8 พระเจ้าโอโรเดสที่ 2 - - - 16.5 1.2 1.1 81.2 

9 พระเจ้าโอโรเดสที่ 2 - - - 9.1 0.7 0.7 89.5 

10 พระเจ้าโอโรเดสที่ 2 - - - 9.6 1.6 1.1 87.7 

11 พระเจ้าฟราเอเตสที ่4 0.12 0.1 0.9 19.9 0.5 0.6 77.8 

12  พระเจ้าฟราเอเตสที ่4 0.07 - 0.6 23.7 0.9 0.5 74.2 

13 พระเจ้าฟราเอเตสที ่4 - - 0.1 9.6 0.8 0.5 88.9 

14 พระเจ้าฟราเอเตสที่ 4 - - 0.4 6.1 0.4 0.7 92.1 

15 พระเจ้าฟราเอเตสที ่4 - - 0.1 12.6 0.7 0.5 86.1 

 

ท่ีมา : M.Hajivaliei, F.Khademi Nadooshan, “Compositional study of Parthian silver  

coins using PIXE technique” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 

(2012): 10. 
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ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์โบราณวัตถุกับต่างประเทศ 

1. ผลการเปรียบเทียบภาชนะดนิเผาแบบเคลือบสีฟ้า-เขียวกับต่างประเทศ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัองค์ประกอบธาตขุองภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-

เขียวจากตา่งประเทศดงัตารางท่ี 1.1-1.3 จะเห็นได้วา่ตวัอยา่งโบราณวตัถจุากแหลง่โบราณคดี

ของไทยมีสว่นผสมท่ีอยูใ่นองค์ประกอบเดียวกนักบัแหลง่โบราณคดีเวห์ อลัดาซร์ิ (Veh Ardasir) 

ประเทศอิรัคและแหลง่โบราณคดีตา่งๆในบริเวณรอบอ่าวเปอร์เซีย แตแ่ตกตา่งจากเคร่ืองถ้วยจีนท่ี

มีการเคลอืบสฟ้ีา-เขียวอยา่งชดัเจน 

อยา่งไรก็ดี ตวัอยา่งโบราณวตัถจุากแหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมืองให้ผล

องค์ประกอบธาตท่ีุแตกตา่งจากกลุม่ข้างต้นเป็นอยา่งมาก กลา่วคือ เศษภาชนะดินเผาจากแหลง่

โบราณคดีดงแมน่างเมือง ใช้นํา้เคลอืบอลัคาไลน์ท่ีมีสว่นผสมของโปแตส (K2O) เป็นสว่นผสมหลกั

ท่ีช่วยในเร่ืองการหลอมละลาย ซึง่การใช้โปแตสนีเ้ป็นเทคนิคท่ีจีนใช้ทํานํา้เคลอืบ 8

9 โดยสามารถ

เปรียบเทียบได้กบัตารางท่ี 1.3 จึงพอสรุปจากการพิจารณาองค์ประกอบธาตขุองนํา้เคลอืบได้วา่ 

เศษภาชนะดินเผาเคลอืบสฟ้ีา-เขียวจากดงแม่นางเมืองและเศษภาชนะเคลอืบสฟ้ีา-เขียวท่ีได้จาก

แหลง่โบราณคดีอ่ืนๆได้แก่ เกาะคอเขา, แหลมโพธ์ิ, นางยอ่นและศรีมโหสถใช้เทคนิคการทํานํา้

เคลอืบท่ีตา่งกนั ซึง่อาจจะมีแหลง่ผลติท่ีตา่งกนัอีกด้วย  

 

สรุปผลการวเิคราะห์นํา้เคลือบและเนือ้ดนิของภาชนะดนิเผาแบบเคลือบสีฟ้า-เขียวด้วยวธิี

ทางวทิยาศาสตร์ 

ในอดีต ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสามารถแบง่ตามสว่นประกอบทางเคมีได้เป็น 3 

กลุม่ใหญ่ๆด้วยกนัได้แก่ (1) แบบเคลอืบดา่งหรืออลัคาไลน์ (alkali glazes) จะมีสว่นผสมของ

โซเดียมอยูท่ี่ราว 10-18 % โปแตสอยูท่ี่ 3-5 % (2) แบบเคลอืบตะกัว่ผสมดา่ง (lead-alkaline 

glaze) จะมีตะกัว่ (PbO) สงูถึง 20-40 % ในขณะท่ีโซเดียมและโปแตสจะอยูท่ี่ 5-12 % เทา่นัน้ 

และ (3) เคลอืบแบบตะกัว่จะมีตะกัว่สงูมากอยูใ่นราว 45-60 % สว่นผสมท่ีเป็นดา่งมีปริมาณน้อย

กวา่ 2 % เทา่นัน้ 9

10  สาํหรับภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียวหรือสเีทอคอยส์เป็นภาชนะแบบ

เคลอืบดา่งหรืออลัคาไลน์ประเภทหนึง่ท่ีมีการเติมออกไซด์ของโลหะลงไปเพ่ือให้เกิดส ีดงันัน้ 

                                                 
9 Nigel Wood, ”Chinese Alkaline Glazes”, 215. 
10 M.Pace, A. Bianco Prevot, P.Mirti and R.Venco Ricciardi, “The Technology of 

Production of Sasanian Glazed Pottery from Veh Ardasir (Central Iraq)”: 592. 
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ภาชนะเคลอืบท่ีออกมาจึงไมไ่ด้เป็นสโีปร่งใส แต่จะปรากฏตามสขีองออกไซด์ท่ีใสล่งไป ซึง่สว่น

ใหญ่จะเป็นทองแดงออกไซด์ เพ่ือให้ได้สฟ้ีาแกมเขียวเช่นนี ้ภาชนะดินเผาประเภทนีใ้ช้ขีเ้ถ้าพืชเป็น

ตวัช่วยหลอมละลาย เน่ืองจากมีปริมาณโปแตสมากกวา่ 2.5 % โดยปกติทัว่ไปแล้วภาชนะดินเผา

ท่ีมีการเคลอืบหรือแก้วท่ีใช้นาตรอนซึง่เป็นโซเดียมคาร์บอเนตชนิดหนึง่ท่ีได้จากแร่เป็นตวัชว่ย

หลอมละลายมกัจะผลติขึน้ในสมยัโรมนัและยคุต้นอิสลาม ตอ่มาจงึเปลีย่นมาใช้ขีเ้ถ้าพืชแทน 

รูปแบบการใช้ตวัชว่ยหลอมละลายระหวา่งนาตรอนและขีเ้ถ้าพืช จึงสามารถใช้เป็นตวัการในการ

กําหนดอายสุมยัโบราณวตัถไุด้อีกทางหนึง่ 

ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียวเป็นภาชนะแบบเคลอืบท่ีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวาง

ท่ีสดุในช่วงยคุกลางของโลกอิสลาม รู้จกักนัในช่ือภาชนะแบบซสัซาเนียน-อิสลาม (Sasanian-

Islamic) เน่ืองจากมนัถกูสง่เป็นสนิค้าออกในการค้าขายทางทะเล ไกลสดุถึงจีนและญ่ีปุ่ น อยา่งไร

ก็ดี เทคนิคการเคลอืบดงักลา่วไม่ได้เร่ิมต้นขึน้ในช่วงอิสลามแตย้่อนไปไกลได้ถึงอยา่งน้อยตัง้แตใ่น

ราว 200 ปีกอ่นคริสตกาลหรือในสมยัราชวงศ์ปาร์เธียนของอิหร่าน10

11 และถกูใช้เร่ือยมาในสมยัซสั

ซาเน่ียน (ค.ศ.224-651) จนกระทัง่เข้าสูย่คุอิสลาม 11

12 

สาํหรับตวัอยา่งภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียวจํานวน 9 ตวัอยา่งท่ีนํามา

วเิคราะห์ชนิดของนํา้เคลอืบด้วยวธีิ SEM-EDS ทําให้ทราบได้วา่ตวัอยา่งทัง้หมดตา่งใช้นํา้

เคลอืบอลัคาไลน์หรือเคลอืบดา่ง โดย 8 ใน 9 ตวัอยา่งใช้โซดา (Na2O) เป็นตวัหลกัในเร่ืองการช่วย

หลอมละลาย (flux) ในขณะท่ีมีเพียงตวัอยา่งเดียวจากแหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมือง (DMN1) 

ใช้โปแตส (k2O) เป็นตวัช่วยในการหลอมละลาย ซึง่แสดงให้เห็นความแตกตา่งในเร่ืองของสตูรการ

ทําอยา่งชดัเจน โดยสว่นใหญ่แล้ว ภาชนะดินเผาของจีนมกัจะใช้สตูรท่ีใช้โปรแตสในการทํานํา้

เคลอืบภาชนะดินเผา 

ในสว่นของการวเิคราะห์เนือ้ดินภาชนะดินเผาจํานวน 3 ตวัอยา่งจากแหลง่โบราณคดี 

3 แหลง่ด้วยวิธีศิลาวรรณา พบวา่ดินท่ีเป็นวตัถดิุบในการนํามาใช้ผลติภาชนะแตล่ะแหง่นัน้ สว่น

ใหญ่มีเนือ้ดินท่ีมีความแตกตา่ง ตามสถานท่ีและตามภมิูภาคของแหลง่วตัถดิุบท่ีมาจากต้นกําเนิด

ท่ีตา่งกนัออกไป แตบ่นพืน้ฐานจากรูปแบบภาชนะท่ีคล้ายกนั จากการวิเคราะห์ผลระดบัจุล

                                                 
11 Robert B. Mason and Edward J.Keall, “The Abbasid Glazed Wares of Siraf and the 

Basra Connection : Petrographic Analysis” Iran 29 (1991) : 52. 
12 Arthur Lane, Early Islamic Pottery : Mesopotamia, Egypt and Persia (London : Faber 

and Faber,1947), 9. 
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สณัฐานของดินสามารถอธิบายถงึเทคโนโลยกีารผลติภาชนะตามวงจรขัน้ตอนการผลติภาชนะดิน

เผาตัง้แตแ่รกได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. วัตถุดิบและส่วนผสมของภาชนะดินเผา  

จากภาพรวมลกัษณะของดินหรือวตัถดิุบหลกัในการผลติภาชนะ ผลการตรวจสอบ

ด้านอตัราสว่นผสมระหวา่งแร่เนือ้หยาบและแร่เนือ้ละเอียดสรุปได้วา่ภาชนะทัง้ 3 จดัเป็นภาชนะท่ี

เรียกวา่เป็น “ภาชนะแบบเนือ้เคร่ืองหิน (Stoneware)” เน่ืองจากหลกัฐานองค์ประกอบเชิงลกึทาง

กายภาพของเนือ้ดินเผามีองค์ประกอบของแร่ควอตซ์เป็นหลกั ซึง่พบวา่แร่ควอตซ์เหลา่นีเ้ม่ือถกู

ความร้อนสงูเกินกวา่ 550 องศาเซลเซียส โครงสร้างของแร่เหลา่นีจ้ะเกิดการเปลีย่นแปลง (หรือ

เกิดการสลายตวั) และกลายเป็นเนือ้อนัหนึง่อนัเดียวกนักบัเนือ้ดินปัน้สง่ผลให้ภาชนะมีความแกร่ง

ประกอบกบัเศษแร่ควอตซ์ขนาดเนือ้ละเอียด หรือ ทราย ท่ีอาจเป็นสว่นผสมในการผลติภาชนะเป็น

ปัจจยัท่ีทําให้ภาชนะมีความแกร่งเพ่ิมมากยิ่งขึน้กวา่เนือ้ดินธรรมชาติ โดยพฒันากลายเป็นภาชนะ

เนือ้เคร่ืองหิน  

เนือ้ดินของทัง้ 3 ตวัอย่างมีแร่หลกัเหมือนกันและต่างกัน คือ หินเชล และแร่ควอตซ์ 

สนันิษฐานถึงความสมัพนัธ์ของแหลง่ดินท่ีมาจากคนละแหลง่ นอกจากนีจ้ากลกัษณะของแร่เนือ้

หยาบคือ ยงัพบเศษแร่ควอตซ์ขนาดเล็กทีไ่ม่ถูกหลอมเป็นเนือ้เดียวกันนัน้ น่าจะมาจากแหลง่ดิน

ทติุยภมิูเพราะสงัเกตได้จากขนาดของแร่ที่พบมีขนาดเล็กมากและมุมของแร่ค่อนข้างกลม และมี

อัตราส่วนแร่ต่อดินเหมือนกันคือ อัตราส่วน 10:90 รวมทัง้แร่ควอตซ์ขนาดเล็กเหล่านีอุ้ณหภูมิ

ความร้อนอาจจะทําให้แร่เปลีย่นโครงสร้างไปไม่หมด เน่ืองจากมีอนุภาคขนาดท่ีเล็กมากจนทําให้

ไปไม่กลายเป็นเนือ้เดียวกนักบัภาชนะ จึงทําให้ยงัคงพบเห็นอยู ่

ส่วนกลุ่มเศษแร่ปะปนที่เป็นองค์ประกอบรอง แสดงถึงความสมัพันธ์กับแหล่งต้น

กําเนิดท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งตวัอยา่งท่ี 1 ท่ีไมพ่บแร่อ่ืนปะปน นอกจากหินเชลหรือหินดินดานท่ีพบ

จํานวน 10% สว่นตวัอยา่งท่ี 2 และ 3 พบเศษแร่ปะปนคือ แร่เซอริไซต์ และเนือ้ดินเหนียวผสมอยู่

ในก้อนแร่เหล็กออกไซด์ ซึง่หลกัฐานแร่ปะปนเหล่านีแ้สดงถึงแหล่งดินทุติยภูมิ เนื่องจากมีดิน

เหนียวตกตะกอนผสมกบัแร่เหลก็ออกไซด์จนกลายเป็นก้อนกระจายในเนือ้ดินอย่างชัดเจน ซึ่งเกิด

จากการตกตะกอนของแหลง่ดินท่ีนาํมาใช้ปัน้ภาชนะ 

ส่วนผสมของเนือ้ภาชนะ พบว่าทัง้ 3 ตัวอย่าง ไม่ปรากฏส่วนผสมใดใดที่เป็น

อินทรียวตัถุ แต่อาจสนันิษฐานได้ว่าอาจจะเกิดจากกรรมวิธีทีเ่ป็นมาตรฐานของการผลิตภาชนะ

ประเภทนี ้เพราะทัง้ 3 ตวัอยา่ง จากการวิเคราะห์พบว่า แม้มีลกัษณะเนือ้ดินเป็นคนละแหลง่ทีม่า 

แต่พบว่าการตกแต่งมีความคล้ายคลงึกัน คือมีการเคลือบทีผิ่วด้านนอก-ในของภาชนะ ทัง้นีถ้้า
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หากมีการเติมส่วนผสมประเภทที่เป็นอินทรียวัตถุ อาจจะทําให้ภาชนะเกิดการแตกรานขณะ

กระบวนการเผา หรืออาจทําให้เนือ้ภาชนะไม่มีความแกร่งเป็นเนือ้หิน ดังนัน้ช่างปัน้จึงไม่เติม

สว่นผสมใดลงไป นอกจากการเตรียมเนือ้ดินปัน้ให้มีความละเอียดท่ีสดุ  

อยา่งไรก็ดี สว่นผสมของตวัอย่างทัง้ 3 นีอ้าจมาจากการใช้ “ทราย”  (แร่ควอตซ์เนือ้

ละเอียด) เป็นสว่นผสม ซึง่สว่นผสมประเภทนีบ้างครัง้ในการวิเคราะห์โดยทัว่ๆ ไป อาจสนันิษฐาน

วา่เป็นทรายที่ปะปนมากบัเนือ้ดินธรรมชาติ ซึง่ถ้าปะปนตามธรรมชาติจะพบว่าอนุภาคจะมีขนาด

ต่างๆ ไม่เท่ากันจากการคัดสรรทางธรรมชาติ โดยการเติมสว่นผสมทรายนีส้นันิษฐานว่าภาชนะ

จะต้องมีความความแข็งแรงมากกว่าภาชนะประเภทเนือ้ดิน โดยทรายจะเป็นเสมือนแกน

โครงสร้างหรือเป็นแกนในการเชื่อมยึดเนือ้ดินของภาชนะให้แข็งแรงและทนทาน ซึ่งตวัอย่างที่ 1 

พบวา่มีปริมาณ 5% สว่นตวัอยา่งท่ี 2 และ 3 เทา่กนัคือ 10% 

 

         
ภาพท่ี 182  แสดงสว่นผสมทราย  ตวัอย่างท่ี 2 (ซ้าย) ตวัอย่างท่ี 3 (ขวา) ด้วยกล้อง Nikon XPL   

Magnification 0.75x 

2. เทคนิคการขึน้รูปภาชนะ  

เทคนิคการขึน้รูปภาชนะจากการศึกษาทางกายภาพเบือ้งต้นด้วยตาเปล่า พบ

ลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง พบว่ามีความหนาและมีรูปทรงภายนอกใกล้เคียงกัน และเม่ือ

ทําการศึกษาในระดับจุลสัณฐานด้านการจัดเรียงตัวของดินพบว่ามองไม่เห็นการจัดเรียงตัว

เน่ืองจากความร้อนเข้าไปทําลายโครงสร้างภายในของเนือ้ภาชนะจึงไม่เห็นการจัดเรียงตวัของเนือ้

ดินตามธรรมชาติได้ แม้วา่เศษภาชนะขนาดเลก็และเป็นภาชนะเนือ้บางท่ีมีขนาดเกือบเท่ากนั ทัง้ 3 

ตวัอย่าง แต่ยงัสามารถเห็นการกระจายตัวของเศษแร่ควอตซ์เนือ้ละเอียดกระจายตวัในเนือ้ดิน

อย่างสมํ่าเสมอในเนือ้ภาชนะ จึงสามารถสนันิษฐานถึงการขึน้รูปภาชนะว่าน่าจะเป็นการขึน้รูป

ด้วยแป้นหมนุ 
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3. ลักษณะการตกแต่งผิว 

เทคนิคการตกแต่ง ดงัข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่าเป็นการตกแต่ง

ผิวแบบ 2 เทคนิค คือ การขดัผิวเรียบ และ การทานํา้เคลอืบใสลงบนผิวภาชนะ 

4. สีของภาชนะดินเผา 

จากการศึกษาวิเคราะห์สีของภาชนะของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด ทัง้ด้วยตาเปลา่และ

การวิเคราะห์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ทีมี่กําลังขยายสูงพบว่า สีเป็นสีเดียวกันทัง้ตัวอย่างและ

เหมือนกนัทัง้ 3 ตวัอยา่งคือ สเีทาเหลอืง ซึง่น่าจะสมัพนัธ์กับเนือ้ดินปัน้สว่นผสมและอุณหภูมิการ

เผา ซึ่งจากผลการวิเคราะห์เชิงลกึนีส้ามารถจําแนกสีท่ีแท้จริงของเนือ้ภาชนะได้ดีกว่าการศึกษา

ทางกายภาพด้วยตาเปลา่ เน่ืองจากตาเปลา่อาจจําแนกสไีด้เฉพาะชัน้สีผิวทีเ่ห็นจากภายนอกของ

ภาชนะเท่านัน้แต่เมื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์จะทําให้เนือ้ภาชนะที่ลึกเข้าไปโดยเห็นสีของ

ภาชนะที่ละเอียดมากขึน้ และสามารถจําแนกได้ถึงลักษณะเนือ้ดินภายในและภายนอกของ

ภาชนะท่ีเปลีย่นแปลงไปจากความร้อนจากอุณหภมิูการเผา 

5. อุณหภมูิและการเผาภาชนะ 

นอกจากนีก้ารศึกษาวิเคราะห์ถึงช่องว่างหรือความพรุนตัวในเนือ้ภาชนะทีอ่าจเกิด

จากการยืดหดตวัของเนือ้ดินภายหลงัจากเผา เป็นสิ่งทีส่ะท้อนทางอ้อมได้ถึงเทคโนโลยีการผลิต

ตลอดทัง้คณุภาพของภาชนะ ทัง้ 3 ตวัอยา่งนีป้ระกอบกับการเติมสว่นผสมประเภททรายลงไปใน

เนือ้ดิน จึงสามารถ สนันิษฐานว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาน่าจะมีอุณหภูมิเกินกว่า 550 องศา

เซลเซียส เน่ืองจากแร่ควอตซ์มีจุดหลอมละลายเม่ือถึงความร้อนท่ี 573 องศาเซลเซียส 1 2

13 ประกอบ

กบัสขีองเนือ้ภาชนะพบว่าปรากฏเพียงสีเดียว รวมทัง้มองไม่เห็นลกัษณะของการจัดเรียงตวัของ

เนือ้ดินตามธรรมชาติ นอกจากนีต้วัอย่างทัง้ 3 ยงัไม่พบอินทรียวตัถุปะปน แสดงว่าภาชนะได้รับ

อณุหภมิูความร้อนท่ีสงูเกินกวา่ 500 องศาเซลเซียส 1 3

14 เพราะภายหลงัจากอุณหภมูินีส้ีและจะเร่ิม

ถูกทําลายและมองไม่เห็นการจัดเรียงตัว รวมทัง้อินทรียวัตถุจะถูกเผาไหม้หมดสิน้ไป ซึง่จาก

ตวัอยา่งพบวา่ลกัษณะของแร่ควอตซ์สว่นใหญ่ที่พบเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลอมรวมกับ

เนือ้ดิน อนัเน่ืองมาจากอุณหภมิูความร้อนท่ีเผาภาชนะ จึงน่าท่ีจะมีอุณหภูมิอาจสงูถึง 900-1150 

                                                 
13 ดวงกมล อศัวมาศ, “ศลิาวรรณนากบัการศกึษาเทคโนโลยีการผลติภาชนะดนิเผาสมยัทวารวดี” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ศลิปากร, 2553), 606. 
14 อายวุฒัน์ สวา่งผล, วัตถุดบิแพร่หลายที่ใช้ในงานเซรามิกซ์ (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ติง้

เฮ้าส์, 2543), 96. 
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องศาเซลเซียส เนือ้ดินและโครงสร้างจะยุบตวัเพราะมีจุดหลอมเหลวตํ่า แต่พบว่ายงัมีแร่ควอตซ์

เนือ้ละเอียดที่ยังไม่เปลี ่ยนแปลงโครงสร้างกระจายตัวในเนือ้ดินอยูแ่ละยังไม่เปลีย่นแปลง

โครงสร้าง ซึ่งแสดงว่าอุณหภูมิของภาชนะทัง้ 3 ตวัอย่าง อาจอยู่ในช่วงระหว่าง 600-800 องศา

เซลเซยีส 

รูปทรงของเคร่ืองเคลอืบสฟ้ีา-เขียวมีตัง้แตถ้่วยมีห ู(cup with handle) ชาม (bowl) 

จาน (dish) ไห (Jar) หม้อ (pot) และท่ีรองตะเกียง (saucer lamp) ซึง่เม่ือพิจารณาจากรูปทรงแล้ว

จะพบวา่เคร่ืองเคลอืบประเภทนีไ้ม่ได้ใช้เพ่ือจุดประสงค์ในการปรุงอาหาร แตใ่ช้เป็นภาชนะบนโต๊ะ

อาหาร ในสว่นของถ้วยมีหนูัน้เป็นการเลยีนแบบโลหะ 14

15 สาํหรับไหก็ใช้เพ่ือกกัเก็บอาหารโดยอาจ

เป็นไปได้ทัง้ของแห้งและของเหลว ไหในลกัษณะนีเ้องท่ีถกูนํามาใช้เพ่ือการเก็บนํา้และอาหาร

ระหวา่งการเดินเรือของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก นอกจากนีย้งัเป็นสนิค้าสง่ออกไปขายยงั

ตา่งประเทศ ดงันัน้ จงึพบโบราณวตัถปุระเภทนีท้ัง้ท่ีเป็นชิน้สว่นและภาชนะเต็มใบตามแหลง่

โบราณคดีตา่งๆ ตัง้แตท่างใต้ของเคลาร่า (kerala) ชายฝ่ังทะเลมะละบาร์ของอินเดีย เมืองทา่มนั

ไต แหลง่โบราณคดีในเมืองโบราณอนรุาธปรุะ ประเทศศรีลงักา แหลง่โบราณคดีเกาะคอเขา 

จงัหวดัพงังา ประเทศไทย 

 

         

 

 

                                                 
15 Shinji Fukai, Ceramics of Ancient Persia (Weatherhill/ Tahkosha : New York, 1981), 40.  



 

302 

ตารางท่ี 28 การศกึษาเปรียบเทียบองค์ประกอบเชิงลกึของภาชนะประเภทเนือ้เคร่ืองหินจากแหลง่โบราณคดีทัง้ 3 แหง่ (3 ตวัอยา่ง) กบักลุม่ภาชนะ  

                 อิสลาม (Islamic wares) จากอิรัก อียิปต์ อิหร่าน ตรุกีและซีเรีย 

“SIRAF 2” อิรัก 5 / 3-6      / /  / / /  / 

 

 

 

 

 

แหล่งโบราณคด ี ประเทศ จาํนวน

ตัวอย่าง 

แร่หลัก เศษแร่ปะปน (1-5%) 

ควอตซ์ % ควอตซ์

เชิงซ้อน 

หนิเชล เซอร์ริไซต์ ดนิผสม

ก้อนเหลก็ 

เชิร์ต เฟลด์สปาร์    แอมฟิโบล คาร์บอเนต หนิภูเขา

ไฟ 

มสัโคไวต์ อพิโิดท ฟอสซลิ ไบโอไทด์ 

ดงแม่นางเมือง  1 / 10  /            

แหลมโพธิ์  1 / 10   / /          

เกาะคอเขา  1 / 10   / /          

“HIRA” 2 อิรัก 2 / 3-5      / / /      

“SAMARRA 2” อิรักตอนกลาง?/ 

แบกแดด? 

10 / 3-7 /    / / /  / / /  / 

“SAMARRA 3”   อิรักตอนกลาง-ตอน    

  กลางทางภาคเหนือ 

8 / 2-7      / / / /    / 

“SIRAF 3” อิรัก 2 / 2-3      / /      / 

“SIRAF 4” อิรัก 1 / 5 /     /   /    / 

“SIRAF 7” อิรัก 4 / 8-10      / /  /    / 

“YAMEN 2” อิรัก 2 / 4-5      / /  /     

“YAMEN 3” อิรัก 2 / 3-4      /  / / /   / 
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จากตารางท่ี 28 ท่ีแสดงการศกึษาเปรียบเทียบองค์ประกอบเชิงลกึของตวัอยา่งเนือ้

ภาชนะดินเผาจากแหลง่โบราณคดีทัง้ 3 ท่ีในประเทศไทยกบัเนือ้ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

ทําให้มองเห็นวา่ตวัอยา่งภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียวท่ีพบในประเทศไทยสว่นหนึง่นา่จะ

ผลติมาจากประเทศอิรัก เน่ืองจากเม่ือพิจารณาปริมาณแร่หลกัท่ีปรากฏในเนือ้ภาชนะดินเผาคือ

ควอตซ์แล้วพบวา่มีปริมาณใกล้เคียงกบัเนือ้ดินแบบซรีาฟ 7 (Siraf 7) มากท่ีสดุ ซึง่เนือ้ดินแบบซี

ราฟ 7 นีมี้ความเป็นไปได้วา่จะอยูใ่นแถบซาวดั (Sawad) ซึง่อยูท่างใต้ของประเทศอิรักในปัจจุบนั 

ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียวท่ีพบในประเทศไทยท่ีมีเนือ้ภาชนะใกล้เคียงกบัซีราฟ 7 จึง

อาจผลติขึน้ในทางตอนใต้ของอิรักก็เป็นได้ 

 

2. ผลการเปรียบเทียบนํา้เคลือบและสีที่เขียนบนภาชนะแบบเคลือบความมนั

เงากับต่างประเทศ 

ผลการวิเคราะห์นํา้เคลอืบสท่ีีเขียนบนภาชนะแบบเคลอืบความมนัเงาด้วยวิธี SEM-

EDS พบวา่เป็นการเคลอืบดา่ง (Alkaline Glaze) โดยมีโซเดียมอยูใ่นปริมาณคอ่นข้างสงูคือ 3.42 

- 9.8 % และมีโปรแตสเซยีม 6.8 - 9.37 % สว่นแมกนีเซียมมีปริมาณอยูใ่นราว 2.33 - 2.58 % ท่ี

นา่สงัเกตคือ พบดีบุกฉาบอยูบ่นผิวภาชนะด้วยในราว 2.49-2.63 % ซึง่ถือวา่มีความสาํคญั 

โดยเฉพาะเคร่ืองเคลอืบรูปแบบเดียวกนัท่ีผลติขึน้ในระยะหลงั ซึง่องค์ประกอบธาตตุวันีเ้องท่ีมีสว่น

ในการพิจารณาถึงท่ีมาของเคร่ืองถ้วยชนิดนี ้สาํหรับสท่ีีใช้ในการเขียนลวดลายบนพืน้ภาชนะ พบ

สารประกอบธาตเุงินในบริเวณท่ีเป็นสทีอง 4.81 % ซึง่เป็นผลมาจากการใช้สารประกอบของโลหะ

ประเภทเงินหรือทองแดงเป็นสีในการวาดลวดลายเพ่ือตกแตง่พืน้ผิวของภาชนะเพ่ิมเติมจากการ

เคลอืบทบึ (Opacification)  

จากข้อมลูท่ีได้จากการทดสอบวทิยาศาสตร์เศษชิน้สว่นภาชนะดินเผาแบบเคลอืบ

ความเงาพบวา่เป็นการเคลอืบดา่งหรืออลัคาไลน์ (Alkaline Glaze) เน่ืองจากพบโซดาอยูใ่น

ปริมาณคอ่นข้างสงู สว่นการพบดีบุก (SnO2) ฉาบอยูบ่นผิวภาชนะโดยมีปริมาณตะกัว่ (PbO) ท่ี

น้อยกวา่ 10 % สามารถเปรียบเทียบได้กบัตวัอยา่งภาชนะดินเผาแบบเคลอืบความเงาจาก

ตา่งประเทศในรหสั FUA 23, FUA 25 และ FUA 07 ซึง่พบท่ีแหลง่โบราณคดีฟสุตาต ประเทศ

อียิปต์ อยา่งไรก็ดี ตวัอยา่งภาชนะจากตา่งประเทศดงักลา่วนีไ้ม่ได้ผลติขึน้ท่ีฟุสตาต เพราะจาก
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การวิเคราะห์เนือ้ภาชนะพบวา่เป็นเนือ้ดินท่ีอยูใ่นกลุม่ดินท่ีมีแหลง่ผลติอยูท่ี่”บาสรา”16

สว่นตวัอยา่งภาชนะดินเผาจากตา่งประเทศในรหสั B, C และ D ซึง่มีอายอุยูใ่นช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 11, 12 และ 13 ตามลาํดบั ภาชนะในกลุม่หลงันีพ้บวา่มีดีบุก (SnO2) ปริมาณ

ขนาดกลางไปจนถึงขนาดต่ํา แตมี่ตะกัว่ (PbO) ท่ีสงูคือมากกวา่ 10 % ขึน้ไป การเปลีย่นแปลง

ปริมาณของตะกัว่ในภาชนะดินเผาประเภทนีเ้กิดขึน้ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 11 เป็นต้นไป โดย

ในช่วงระยะเวลานัน้ ช่างฝีมือได้ย้ายฐานการผลติมาอยูท่ี่เมืองฟุสตาต ประเทศอียิปต์แล้ว ดงันัน้ 

เม่ือพิจารณาปริมาณของดีบุกร่วมกบัปริมาณของตะกัว่ของนํา้เคลอืบในภาชนะแบบเคลอืบเงาท่ี

พบท่ีวดัมหาธาต ุจงัหวดัราชบุรี จึงมีความเป็นไปได้วา่โบราณวตัถดุงักลา่วจะมีท่ีมาจากประเทศ

อิรัค โดยมีแหลง่ผลติแถบเมืองบาสรา กําหนดอายไุด้วา่อยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 หรือในราว

พทุธศตวรรษท่ี 15-16 ซึง่สอดคล้องกบัอายสุมยัของการอยูอ่าศยัในบริเวณวดัมหาธาตดุ้วยเช่นกนั 

 (Basra 

group) โดยสามารถกําหนดอายไุด้วา่อยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 10 หรือพทุธศตวรรษท่ี 16 
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แผนภมูท่ีิ 15  แสดงปริมาณดีบกุและตะกัว่ของภาชนะเคลือบเงาท่ีพบในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

                                                 
16 Robert B.J.Mason, Shine like the Sun : Lustre-Painted and Associated Pottery from 

the Medieval Middle East, 34. 
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โดยปกติแล้วภาชนะแบบเคลอืบเงา (Lustre ware) เป็นคําท่ีใช้เรียก เคร่ืองถ้วย

ประเภทหนึง่ท่ีมีการเคลอืบทบึด้วยสขีาวเป็นสว่นใหญ่ (white opaque-glazed wares) แล้ว

ตกแตง่ลวดลายเขียนสบีนเคลอืบ (over-glaze painting) โดยสท่ีีใช้วาดจะประกอบไปด้วย

สว่นผสมของธาตเุงินและทองแดง เม่ือเข้าสูก่ระบวนการเผาจะใช้วธีิการเผาแบบลดออกซิเจน 

(Reduction firing) ซึง่จะก่อให้เกิดคาร์บอนมอนออกไซด์ (carbonmonoxide) อนัเป็นผลทําให้

สว่นผสมของเงินและทองแดงท่ีใช้ในการเขียนลวดลายเปลีย่นไปเป็นออกไซด์ระหวา่งการเผา 

กอ่ให้เกิดชัน้เคลอืบบางๆบนผิวภาชนะ สท่ีีได้หลงัเผาเสร็จจะขึน้อยูก่บัปริมาณของเงินและ

ทองแดงในสว่นผสม โดยเงินจะให้โทนสเีหลอืง (ภาพท่ี 183) สว่นทองแดงจะออกไปทางโทนสแีดง

16

17(ภาพท่ี 184) 

อยา่งไรก็ดี เทคนิคการนําโลหะมาเป็นสว่นผสมของสท่ีีใช้แตง่แต้มลวดลายลงบนตวั

ภาชนะนัน้ ในความเป็นจริงแล้วเป็นเทคนิคท่ีได้จากการประยกุต์ใช้กบัแก้วมากอ่น โดยแก้วเขียนสี

ท่ีเก่าท่ีสดุท่ีพบวา่มีการใช้เทคนิคดงักลา่วมีอายอุยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 8 หรือราวพทุธศตวรรษ

ท่ี 1417

18 หลงัจากนัน้จงึนําเทคนิคนีม้าใช้กบัภาชนะดินเผา ซึง่เคร่ืองถ้วยท่ีมีการใช้เทคนิคนีค้รัง้แรก

พบอยูใ่นพระราชวงัของกาหลบิองค์หนึง่ในเมืองซามาร่า ประเทศอิรัค กําหนดอายไุด้ราว ค.ศ. 

836-883 แตมี่ความเป็นไปได้วา่อาจมีการทําก่อนหน้านีแ้ล้ว ซึง่ในระยะแรกเทคนิคการเคลอืบ

รวมถึงการใช้สจีะเป็นการเคลอืบตะกัว่ผสมดา่ง (lead-alkaline glaze : มี ตะกัว่ (PbO) อยู่

ระหวา่ง 5-15%) โดยมีดีบุกฉาบทบึในปริมาณท่ีต่ํา (น้อยกวา่ 5-10%) เรียกการเคลอืบแบบนีว้า่

เป็นการเคลอืบแบบอิรัค (Iraqi glaze)  

ตอ่มา ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ราชวงศ์อบับาสดิท่ีมีศนูย์กลางอยูท่ี่เมือง

แบกแดดหมดอํานาจลง ราชวงศ์ใหม่ท่ีสามารถควบคมุอาณาจกัรอิสลามได้คือราชวงศ์ฟาติมิดใน

ประเทศอียิปต์ ช่างฝีมือในแขนงตา่งๆเป็นต้นวา่ช่างปัน้หม้อได้อพยพสูเ่มืองอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ 

เมืองฟุสตาตหรือเมืองไคโรโบราณ 18

19 ในชว่งเวลานีเ้องท่ีเทคนิคการเคลอืบเงาและการใช้เงินเป็นสก็ีมี

การพฒันามากขึน้ ซึง่แตเ่ดิมเงินจะเปลีย่นออกเป็นโทนสีเหลอืงหรือเขียวมะกอก แตจ่ะไม่สะท้อน

                                                 
17 Oliver Watson, Persian Lustre ware (London : Faber and Faber Limited, 1985), 31. 
18 Stefano Carboni, Glass from Islamic Lands (Thames & Hudson : Singapore, 2001), 

52. 
19 R.B.Mason and M.S. Tite, “The Beginnings of Tin-Opacification of Pottery Glazes” 

Archaeometry 39,1 (1997): 52. 
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ออกเป็นสคีล้ายโลหะ เม่ือปริมาณของตะกัว่คอ่นข้างต่ํา แม้จะเพ่ิมปริมาณของเงินเข้าไปก็ตาม 19

20 

จนกระทัง่เข้าสูป่ลายคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ภายใต้การสนบัสนนุของราชวงศ์ฟาติมิด การเพ่ิมปริมาณ

ของตะกัว่ท่ีสงูขึน้ (20 % ขึน้ไป) เก่ียวพนักบัการทําให้เงินเปลีย่นเป็นสีท่ีเปลง่ประกายเหมือนกบั

ทองคํา 20

21 ดงันัน้ เคร่ืองเคลอืบเงาในสมยัฟาติมิด จึงมกัทําเป็นสโีทนเดียว (Monochrome) ในตวั

ภาชนะ ไลม่าตัง้แตส่เีหลอืง เขียว และนํา้ตาลออกทอง การเคลอืบในสมยันีเ้รียกกนัโดยทัว่ไปวา่ การ

เคลอืบแบบอียิปต์ (Egyptian Glaze) ตามสถานท่ีท่ีเป็นแหลง่ผลติ 

สาํหรับการเผาและเตาท่ีใช้นัน้ เป็นเตาแบบชนิดทางเดินลมร้อนขึน้ (updraught kiln) 

การเผาครัง้แรกจะเผาเพ่ือเคลอืบภาชนะให้ขาวทบึและใช้อุณหภมิูต่ํากวา่ 1000 องศาเซลเซียสไม่

มากนกั21

22 หลงัจากนัน้จึงปลอ่ยให้เย็น แล้วนําออกมาเพ่ือเขียนสโีดยมีธาตเุงินและทองแดงเป็น

สว่นผสมของสนีัน้ เม่ือการเผาครัง้ท่ี 2 ดําเนินขึน้ การใช้กระบวนการเผาแบบลดออกซเิจน 

(Reduction firing) มีด้วยกนั 2 วธีิคือ 22

23 (1) การลดออกซิเจนด้วยการทําให้อุณหภมิูสงูขึน้จากการ

เผาก่ิงไม้แห้ง วิธีนีเ้ตาจะถกูเติมเชือ้เพลงิเป็นระยะๆ เชือ้เพลงิชุดใหม่จะถกูเติมหลงัจากเชือ้เพลิงชุด

เก่ามอดไหม้ไปแล้ว ในเวลาท่ีห้องเตากําลงัลกุโชติช่วงไปด้วยความร้อนนัน้เอง เชือ้เพลงิชุดใหม่ท่ีเติม

เข้าไปจะกอ่ให้เกิดควนัขึน้ การลดออกซิเจนจะเกิดขึน้ในจงัหวะนีเ้อง เน่ืองจากไม้ท่ีกําลงัถกูเผาจะดงึ

ออกซิเจนจากบรรยากาศรอบๆไปเพ่ือทําการเผาไหม้ กระบวนการนีจ้ะทําซํา้ขึน้อีกครัง้ เม่ืออณุหภมิู

เร่ิมสงูขึน้ เชือ้เพลงิก็จะถกูเติมซํา้ลงไปอีกเพ่ือให้เกิดควนั ห้องเตาจะถกูปิดผนกึเพ่ือป้องกนัอากาศ

จากการสนัดาปสมบูรณ์อีกครัง้หนึง่ (reoxidising) วิธีการนีใ้ช้ในสมยัแรกๆท่ีมีการทําภาชนะประเภท

นี ้

วิธีท่ี (2) การลดออกซิเจนด้วยการใช้อณุหภมิูท่ีคงท่ีแล้วลดลงจากการใช้ก๊าซหรือนํา้มนั 

วิธีการนีจ้ะปลอ่ยให้เตามีความร้อนคงท่ีอยา่งตอ่เน่ือง เม่ือถึงจุดท่ีเรียกวา่ จุดอ่อนตวั (softening-

point) ซึง่ใช้เรียกช่วงเวลาท่ีการเคลอืบเร่ิมมีการหลอมตวั อากาศจะถกูกกัก่อให้เกิดการลดออกซิเจน 

อุณหภมิูจะลดลงเพราะการสนัดาปไม่สมบูรณ์ หลงัจากนัน้ไม่ก่ีนาที อากาศจะถกูปลอ่ยเข้าไปอีก

                                                 
20 T.Pradell, J.Molera, A.D. Smith, M.S.Tite, “The invention of luster : Iraq 9th and 10th 

centuries AD”: 1214. 
21 T.Pradell, J.Molera, A.D. Smith, M.S.Tite, “Early Islamic luster from Egypt, Syria and 

Iran (10th to 13th Century AD)” Journal of Archaeological Science 35 (2008): 2649-2662.  
22 Oliver Watson, Persian Lustre ware, 33-34. 
23 Alan Caiger-Smith, Lustre Pottery : Technique, Tradition and Innovation in Islam and 

the Western World, 208. 
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ครัง้เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ (oxidising atmosphere) หลงัจากนัน้

กระบวนการลดออกซิเจนจะเร่ิมขึน้อีกครัง้ อุณหภมิูจะหยดุสงูขึน้ กระบวนการการลดและใช้

ออกซเิจนสลบักนัไปมาเชน่นีต้อ่เน่ืองกนัไปจนกระทัง่การเคลอืบเกิดขึน้บนตวัภาชนะ หลงัจากนัน้จึง

ปลอ่ยให้เตาเย็นลงอยา่งรวดเร็ว แล้วจึงปิดห้องเตาเพ่ือป้องกนัการเข้ามาของอากาศ อยา่งไรก็ดี 

อุณหภมิูท่ีทําให้เกิดปฏิกิริยาการเคลอืบเงาจะคอ่นข้างต่ําคืออยูท่ี่ประมาณ 500 -600 องศาเซลเซียส

เทา่นัน้23

24 

ความรู้ในเร่ืองเทคนิคการทําภาชนะแบบเคลอืบเงานีถ้กูเผยแพร่จากอียปิต์ สูอิ่หร่าน 

ซเีรีย และยโุรป โดยเฉพาะในอิตาลแีละสเปน24

25 ในขณะท่ีในทางการค้านัน้พบวา่เคร่ืองถ้วย

ประเภทนีน้อกจากจะเป็นสนิค้าภายในภมิูภาคเอเชียตะวนัตกแล้ว มนัยงัถกูนําไปขายในแถบ

แอฟริกาโดยพบอยูท่ี่เมืองซานซิบาร์ (Zanaibar) ประเทศแทนซาเนีย (Tanzania) เมืองโมกาดิชู 

(Mogadishu) เมืองทา่โบราณในประเทศโซมาเลยีปัจจบุนั สว่นในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพบ

ไกลไปถึงประเทศสเปน ในขณะท่ีแถบเอเชียใต้พบอยูท่ี่เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน และเมือง

ทา่มนัไต ประเทศศรีลงักา สว่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เทา่ท่ีมีรายงานในขณะนีพ้บอยูท่ี่แหลง่

โบราณคดีแหลมโพธ์ิ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และวดัมหาธาตวุรวหิาร จงัหวดัราชบรีุ ประเทศไทย 

 

                                                 
24 Trinitat Pradell, et al., “Technology of Islamic lustre” Journal of Cultural Heritage 9 

(2008), e123. 
25 Iraq and China Ceramic, Trade and Innovation brochure present in exhibition by Freer 

Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution.[Online], accessed 21 June 2012. 

Available from http://www.asia.si.edu/exhibitions/online/iraqChina/brochure.pdf 
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ภาพที่ 183 ตวัอย่างเคร่ืองเคลือบความมนัเงาทีม่ปีริมาณธาตเุงนิผสมอยูใ่นสีสงู 

ที่มา : Oliver Watson, Ceramics from Islamic Lands (New York : Thames & Hudson, 2004), 197, fig. 19. 

 

 
 

ภาพที่ 184 ตวัอย่างเคร่ืองเคลือบความมนัเงาที่มีปริมาณทองแดงผสมอยู่ในสีสงู 

ที่มา : Oliver Watson, Ceramics from Islamic Lands ( New York : Thames & Hudson, 2004), 186, fig. 3. 

 

3. การวเิคราะห์ถ่ินกาํเนิดของแก้วและความสัมพนัธ์กับต่างประเทศ  

จากตารางท่ีแสดงข้อมลูผลการวิเคราะห์แก้วจากตา่งประเทศได้แก่ เปงกาลนั บูจงั, 

สเตซฟิอน (สมยัราชวงศ์ซสัซาเน่ียน), นิชปร์ู, ฟุสตาต, ซีราฟ (สมยัอิสลาม), รายาและเมืองรัฆฆา 

ในสว่นท่ี 2 สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อหาความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอลมิูนา (Al2O3) กบัแคลเซียม (CaO) 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอลมิูนา (Al2O3) กบัแมกนีเซีย (MgO) 
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3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งโปแตสกบัแมกนีเซียม 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งโปแตสกบัแคลเซยีม 

 

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอลมิูนา (Al2O3) กบัแคลเซียม (CaO) สามารถแบง่ได้ 3 กลุม่

ได้แก่ 

           1.1 อลมิูนาต่ํา แคลเซียมต่ํา ได้แก่ แก้วท่ีพบท่ีแหลง่โบราณคดีทุ่งตกึ (GKKK 2, 

GKKK 4, GKKK 5) และแหลมโพธ์ิ (GLP 1, GLP 4, GLP 6) โดยแก้วจากตา่งประเทศท่ีพบวา่มี

องค์ประกอบในกลุม่นีคื้อ แก้วท่ีพบท่ีเปงกาลนั บูจงั ประเทศมาเลเซีย และรายา ประเทศอียิปต์ 

           1.2 อลมิูนาต่ํา แคลเซียมสงู ได้แก่ แก้วจากทุง่ตกึ (LGKKK 1) และแหลมโพธ์ิ 

(GLP 2, GLP 3, GLP 5) โดยแก้วจากตา่งประเทศท่ีพบวา่มีองค์ประกอบในกลุม่นีคื้อ สเตซิฟอน  

และกลุม่เมืองเอเชียตะวนัตกในสมยัอิสลามได้แก่ นิชปร์ู ฟุสตาต ซีราฟ รัฆฆา แหลง่โบราณคดี

หลมุศพเจ้าหญิงเชงกวั และสถปูวดัดเูล ประเทศจีน 

                       1.3 อลมิูนาสงู แคลเซียมต่ํา ได้แก่ แก้วจากทุง่ตกึ(GKKK 1,GKKK 3)และแหลม

โพธ์ิ(GSILP 1) โดยแก้วจากตา่งประเทศท่ีพบวา่มีองค์ประกอบในกลุม่นีคื้อ แก้วท่ีพบท่ีเปงกาลนั 

บจูงั 
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แผนภมูท่ีิ 16 ความสมัพนัธ์ของอลมูนิา่ (Al2O3) กบัแคลเซียม (CaO) ของชิน้สว่นแก้วกบัตา่งประแทศ
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2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอลมิูนา (Al2O3) กบัแมกนีเซียม (MgO) สามารถแบง่ได้ 4 

กลุม่ ได้แก่ 

  2.1 อลมิูนาต่ํา แมกนีเซียมต่ํา (น้อยกวา่ 2%) ได้แก่ แก้วจากแหลมโพธ์ิ (GLP 2, 

GLP 3) สว่นแก้วจากตา่งประเทศท่ีพบวา่มีองค์ประกอบในกลุม่นีคื้อ แก้วจากฟุสตาต 

  2.2 อลมิูนาต่ํา แมกนีเซียมสงู (มากกวา่ 2%) ได้แก่ แก้วจากทุง่ตกึ (GKKK 2, 

GKKK 4, GKKK 5, LGKKK 1) และแก้วจากแหลมโพธ์ิ (GLP 1, GLP 4, GLP 6) โดยแก้วจาก

ตา่งประเทศท่ีพบวา่มีองค์ประกอบในกลุม่นีคื้อ สเตซิฟอน นิชปร์ู ซีราฟ รายา รัฆฆา แหลง่

โบราณคดีหลมุศพเจ้าหญิงเชงกวั และสถปูวดัดเูล 

  2.3 อลมิูนาสงู แมกนีเซียมต่ํา ได้แก่ แก้วจากทุง่ตกึ (GKKK 3) และแก้วจาก

แหลมโพธ์ิ (GLP 5) โดยแก้วจากตา่งประเทศท่ีพบวา่มีองค์ประกอบในกลุม่นีคื้อ เปงกาลนั บจูงั 

  2.4 อลมิูนาสงู แมกนีเซียมสงู ได้แก่ แก้วจากทุง่ตกึ (GKKK 1) และแก้วจาก

แหลมโพธ์ิ (GSI-LP 1) 
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แผนภมูท่ีิ 17 ความสมัพนัธ์ของอลมูนิา (Al2O3) กบัแมกนีเซียม (MgO) ของชิน้สว่นแก้วกบัตา่งประเทศ 
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3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งโปแตสกบัแมกนีเซียม 

            3.1 โปแตสน้อยกวา่ 1.5 % และแมกนีเซยีมน้อยกวา่ 1.5 % พบในแหลง่

โบราณคดีแหลมโพธ์ิตวัอยา่งเดียวคือ GLP 5 สว่นแก้วจากตา่งประเทศท่ีพบวา่มีองค์ประกอบใน

กลุม่นีมี้คอ่นข้างน้อยกลา่วคือ จากเปงกาลนั บูจงั (ชิน้สว่นแก้วสอํีาพนักบัแก้วใส) ตวัอยา่งแก้ว

จากฟุสตาต (3104,3108 และ3113) และภาชนะลายขดูขีด (6351, 6356, 6360) 

           3.2 โปแตสมากกวา่ 1.5 % และแมกนีเซยีมมากกวา่ 1.5 % พบในตวัอยา่งเกือบ

ทกุชิน้ของแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึและแหลมโพธ์ิ สว่นท่ีตา่งประเทศก็พบเป็นสว่นใหญ่ได้แก่ท่ีเปงกา

ลนั บูจงั สเตซิฟอน นิชปร์ู ซีราฟ รายา รัฆฆา แหลง่โบราณคดีหลมุศพเจ้าหญิงเชงกวั และสถปูวดั

ดเูล 
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แผนภมูท่ีิ 18 ความสมัพนัธ์ของโปแตส (K2O) กบัแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ของชิน้สว่นแก้วกบัตา่งประเทศ 

 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งโปแตสกบัแคลเซยีม พบเพียงกลุม่เดียวคือ โปรแตสมากกวา่ 

2 % แคลเซียมปานกลาง ซึง่แก้วในตา่งประเทศในโลกอิสลามมีองค์ประกอบอยูใ่นกลุม่นีท้ัง้สิน้ 
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แผนภมูท่ีิ 19 ความสมัพนัธ์ของโปแตส (K2O) กบัแคลเซียม (CaO) ของชิน้สว่นแก้วกบัตา่งประเทศ 

 

จากการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของแก้วในแหลง่โบราณคดีในประเทศไทยได้แก ่

แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึและแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ พบวา่มีความสมัพนัธ์กบัแหลง่โบราณคดีใน

เอเชียตะวนัตกทัง้สิน้ โดยแหลง่โบราณคดีตา่งประเทศท่ียกตวัอยา่งมานัน้ประกอบไปด้วยแหลง่

ผลติได้แก่ เมืองฟุสตาต เมืองนิชปร์ู เมืองรัฆฆา แหลง่ท่ีเป็นเมืองทา่ ได้แก่ เมืองซีราฟ เมืองรายา 

เปงกาลนั บูจงั และแหลง่ท่ีอยูท่างตอนในของประเทศซึง่ถือวา่เป็นแหลง่ท่ีเป็นผู้บริโภคสินค้าได้แก่ 

แหลง่โบราณคดีหลมุศพเจ้าหญิงเชงกวั และสถปูวดัดเูล เมืองเทียนจิน ประเทศจีน 

แก้วในโลกอิสลามเจริญขึน้อยา่งรวดเร็วพร้อมๆกบัการขึน้มามีอํานาจทางการเมือง

ของราชวงศ์อุไมญาตและอบับาสดิ (คริสต์ศตวรรษท่ี 8-13)ในเอเชียตะวนัตก และสบืตอ่ความ

รุ่งเรืองแม้ขัว้อํานาจจะเปลีย่นแปลงไปท่ีราชวงศ์ฟาติมิด (คริสต์ศตวรรษท่ี 10-12) ท่ีมีฐานอยูท่ี่

อียิปต์และซีเรีย การขดุค้นทางโบราณคดีพบวา่ฟุสตาตในอียิปต์เป็นแหลง่ผลติแก้วท่ีเก่าแก่แหง่

หนึง่ โดยแก้วท่ีพบในช่วงแรกเป็นแก้วท่ีมีเทคนิคการทําท่ีแสดงถึงการรับอิทธิพลมาจากโรมนั 

กลา่วคือ มีการใช้นาตรอนเป็นตวัช่วยในการหลอมละลาย (flux) จนกระทัง่หลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 9 

(พทุธศตวรรษท่ี 15) เป็นต้นมา จึงเกิดการเปลีย่นแปลงในกระบวนการทําแก้ว กลา่วคือ มีการใช้

ขีเ้ถ้าพืช (plant ash) เข้ามาแทนท่ีนาตรอน เน่ืองจากได้รับอิทธิพลการทํามาจากแก้วของอิหร่าน 
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(ราชวงศ์ซสัซาเน่ียน) ท่ีสง่ผา่นมาทางราชวงศ์อบับาซิดท่ีเข้ามามีอํานาจทางการเมืองเพ่ิมขึน้ใน

พืน้ท่ี ซึง่ความแตกตา่งการใช้สว่นผสมในสมยัแรก(ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 8) และสมยัหลงั (หลงั

คริสต์ศตวรรษท่ี 9เป็นต้นมา) นีไ้ด้มีสว่นชว่ยในการกําหนดแหลง่ผลติของแก้วและชว่ยในการ

กําหนดอายอีุกด้วย25

26 

ดงันัน้ ตวัอยา่งแก้วบางสว่นท่ีพบจากแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึและแหลมโพธ์ิ ท่ีมี

องค์ประกอบธาตท่ีุแสดงความสมัพนัธ์กบัแหลง่ผลติจากฟุสตาต จึงสามารถกําหนดอายไุด้วา่

นา่จะมีอายอุยูใ่นชว่งหลงัคริสต์ศตวรรษท่ี 9 เป็นต้นมา 

ในเร่ืองรูปทรงของแก้วนัน้ มกัจะทําเป็นรูปขวดทรงสงู ถ้วย (beaker) ขวดใสเ่คร่ือง

หอมหรือนํา้มนัขนาดเลก็ โดยมีทัง้สอีอ่นและสเีข้ม เชน่ สฟ้ีาออ่น สฟ้ีาแกมเขียวออ่น สเีหลอืงออ่น 

สนํีา้ตาลอ่อน โดยออกไซด์ท่ีใช้ในการให้สไีด้แก่ เหลก็ ตะกัว่ ทองแดงและแมงกานีส ซึง่สขีองแก้

วจะมีความเข้มข้นขนาดไหนก็ขึน้อยูก่บัออกไซด์ท่ีเติมเข้าไป ดงันัน้ เราจึงพบวา่ นอกจากแก้วใส

และแก้วสอี่อนแล้ว จึงปรากฏแก้วสเีข้มอีกด้วย (ภาพท่ี 186-187) 

ทางด้านการตกแตง่แก้ว พบวา่แก้วอิสลามมีการตกแตง่ท่ีหลากหลายไม่วา่จะใช้การ

เป่าการขึน้รูปแบบจากแม่พิมพ์ การเจียระไน ขดูขีด กดประทบั เทคนิคโมเสค และเขียนส ีโดยใน

แหลง่โบราณคดีในคาบสมทุรมลายท่ีูสาํคญัคือ ทุง่ตกึ แหลมโพธ์ิ และเปงกาลนั บูจงั พบแก้วท่ีมี

ลกัษณะการแตกแตง่ดงักลา่วเกือบทัง้หมด แตเ่ป็นท่ีนา่เสยีดายท่ีพบอยูใ่นรูปของเศษแก้วเสยีเป็น

สว่นใหญ่ ดงันัน้ จึงมีผู้วินิจฉยัวา่อาจมีการนําเข้าเศษแก้วเหลา่นีจ้ากเอเชียตะวนัตก เพ่ือใช้เป็น

วตัถดิุบในการหลอมแก้วและทําลกูปัด26

27 ประกอบกบัการวิจยัของญาติมา ทองคําท่ีพบวา่เศษแก้ว 

ก้อนแก้ว และลกูปัดแก้วท่ีพบในแหลง่โบราณคดีทางภาคใต้ของประเทศไทยมีความสมัพนัธ์กนั จงึ

สนันิษฐานวา่อาจจะมีการนําชิน้สว่นแก้วกลบัมาหลอมใหม่อีกครัง้ 27

28 (remelt) หรือการทดสอบ

                                                 
26Yoko Shindo, “The Islamic glass excavated in Egypt : Fustat, Raya and Al-Tur Al-

Kilani” Annales du 17è congrès de l'association internationale pour l'histoire du verre 2006 

(Antwerp,2009) 308-309. 
27Amara Srisuchat, “Merchant, Merchandise, Market: Archaeological Evidence in 

Thailand Concerning Maritime Trade Interaction Between Thailand and Other Countries Before the 

16th Century A.D.”, 255.   
28 ดเูพิม่เติม ญาตมิา ทองคํา, “การศกึษาเคร่ืองแก้วจากแหลง่โบราณคดีชายฝ่ังทะเลในภาคใต้

ของประเทศไทยก่อนพทุธศตวรรษท่ี 16” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยั

ประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552) 
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ทางเคมีของชาร์มา เจ.ไซโตวทิซ์ (Sharma J.Saitowitz) ท่ีนําลกูปัดแก้วแบบโมเสคท่ีพบท่ีกําปงสุ

ไหง มาส ประเทศมาเลเซียมาหาองค์ประกอบธาต ุและนํามาเปรียบเทียบกบัลกูปัดแก้วแบบโม

เสคท่ีผลติจากเมืองฟุสตาต ประเทศอียิปต์ และพบวา่ลกูปัดจากกําปงสไุหง มาส มีรอยประทบั 

(finger prints) ประเภทเดียวกบัลกูปัดจากฟุสตาต ซึง่แสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่ง

ชดัเจน28

29 

อยา่งไรก็ดี แก้วท่ีนําเข้ามาตามเมืองทา่ของคาบสมทุรมลายคูงจะไม่ได้อยูใ่นรูปของ

เศษแก้ว หรือก้อนแก้วเพ่ือใช้ในจุดประสงค์การหลอมใหม่เพียงอยา่งเดียว แตน่า่จะมีการนําเข้ามา

ในรูปของภาชนะเพ่ือนํามาใช้สอยในประโยชน์อ่ืนๆด้วย เห็นได้จากการขดุค้นของควอลชิ เวลส์ท่ี    

เคดาห์ซึง่ได้พบเศษภาชนะแก้วท่ีสามารถเอามาตอ่กนัจนเต็มใบเป็นรูปทรงตะเกียงอาหรับโบราณ 

(ภาพท่ี 185) อนัเป็นเคร่ืองพิสจูน์วา่เคร่ืองแก้วเป็นหนึง่ในสนิค้านําเข้าจากเอเชียตะวนัตกได้เป็น

อยา่งดี  

 

        
 
ภาพที่ 185 ตะเกียงอาหรับแก้วพบที่เคดาห ์

ที่มา : Alastair Lamb, “Old Middle Eastern Glass in the Malay Peninsula” Essay offered to G.H.Luce Artibus Asiae 

Vol.11 (Switzerland : Publishers- Ascona,1966) 

 

                                                 
29 ดเูพิ่มเตมิ Sharma J.Saitowitz and David L.Reid, “Early Indian Ocean Glass bead 

Trade between Egypt and Malaysia : A Pilot Study” Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association 

21, The Melaka Papers 5 (Proceeding of the 16th congress of the IPPA Melaka, Malaysia  July 1-7 

1998 , 2001): 119-23. 
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ภาพที่ 186 ตวัอย่างแก้วมีก้าน 

 

                                                                                                                                    
ภาพที่ 187 ตวัอย่างแก้วลายขูดขีด 
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4. การวเิคราะห์ถ่ินกาํเนิดของแก้วเขียนสีและความสัมพนัธ์กับต่างประเทศ 

จากตารางท่ีแสดงข้อมลูผลการวิเคราะห์แก้วเขียนสจีากตา่งประเทศได้แก่ รายาและ

เอเชียตะวนัตก ในสว่นท่ี 2 สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อหาความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอลมิูนา (Al2O3) กบัแคลเซียม (CaO) 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งโปแตส (K2O) กบัแมกนีเซียม (MgO) 

 

1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งอลมิูนา(Al2O3) กบัแคลเซียม (CaO) พบวา่ตวัอยา่งแก้ว

เขียนสท่ีีนํามาวิเคราะห์จากแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิทัง้หมดได้แก่ LG-LP1, LG-LP 2, LG-LP 3 

และ LG-LP 4 ตา่งอยูใ่นกลุม่อลมิูนา(Al2O3) กบัแคลเซียม (CaO)สงู (0.71-3.78 %) โดยแก้วเขียน

สจีากตา่งประเทศได้แก่ แก้วเขียนสจีากเอเชียตะวนัตกและแก้วเขียนสท่ีีพบท่ีรายาในคาบสมทุรซี

นายตา่งอยูใ่นกลุม่อลมิูนา(Al2O3) กบัแคลเซียม (CaO)สงูทัง้สิน้ 
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แผนภมูท่ีิ 20  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอลมูนิา(Al2O3) กบัแคลเซียม (CaO) กบัแก้วเขียนสีจากตา่งประเทศ 

 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งโปแตส (K2O) กบัแมกนีเซียม (MgO) พบวา่ตวัอยา่งแก้ว

เขียนสท่ีีนํามาวิเคราะห์จากแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิทัง้หมดได้แก่ LG-LP1, LG-LP 2, LG-LP 3 
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และ LG-LP 4 ตา่งอยูใ่นกลุม่ lower flux หรือตวัช่วยหลอมละลายต่ํา เน่ืองจากมีโปแตสใน

ปริมาณท่ีต่ํากวา่ 5 % (2.74 - 3.46 %)และมีแมกนีเซียมไม่ถึง 1 % (0.58 - 0.85 %)โดยมีความ

คล้ายคลงึกบัแก้วท่ีพบท่ีรายาบริเวณคาบสมทุรซีนายเป็นอยา่งมาก 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

    แหลมโพธิ�       เอเชียตะวันตก      รายา
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จากการทดสอบตวัอยา่งชิน้สว่นแก้วเขียนสท่ีีพบในแหลง่โบราณคดีของประเทศไทย

ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์พบวา่ แก้วเขียนสดีงักลา่วเป็นแก้วประเภทแก้วโซดา (Soda lime glass) 

ท่ีใช้ขีเ้ถ้าพืชเป็นตวัช่วยในการหลอมละลาย (flux) เน่ืองจากผลวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่มีปริมาณ

โปแตสท่ีมากกวา่ 2.5 % แก้วเขียนสท่ีีพบในประเทศไทยนีมี้ความคล้ายคลงึกบัแก้วเขียนสีท่ีพบท่ี

เมืองทา่รายา บริเวณคาบสมทุรซีนายทัง้ทางด้านรูปลกัษณ์ภายนอกและองค์ประกอบทางเคมี 

โดยแก้วเขียนสจีากรายาได้รับการกําหนดอายอุยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9-1029

30 (พทุธศตวรรษท่ี 

15-16) อยา่งไรก็ดี รายาไม่ได้เป็นแหลง่ผลิตเคร่ืองแก้ว แตเ่ป็นเมืองทา่ท่ีมีอายใุนราว

คริสต์ศตวรรษท่ี 6 -12 และมีช่วงท่ีรุ่งเรืองท่ีสดุอยูใ่นสมยัอิสลาม (คริสต์ศตวรรษท่ี 9-12) 

โบราณวตัถท่ีุพบบง่บอกวา่เมืองทา่แหง่นีมี้ความสาํคญัอยา่งยิ่งยวดในระบบการค้าแถบทะเลแดง 

ในการวเิคราะห์โบราณวตัถปุระเภทแก้วท่ีรายาท่ีดาํเนินการโดยโนริชิโระ คาโตะ, อิซุ

มิ นาไก และโยโกะ ชินโด พบวา่แก้วท่ีนําเข้ามาท่ีเมืองรายามีหลายประเภท ซึง่จากผลการ

วิเคราะห์ เขาได้แบง่ประเภทและจําแนกแก้วไว้ตามองค์ประกอบของเคมี หนึง่ในนัน้คือแก้วท่ีอยูใ่น

ประเภท PA-1a โดยแก้วประเภทนีจ้ะเป็นแก้วโซดาท่ีใช้ขีเ้ถ้าพืชเป็นตวัชว่ยหลอมละลายแตจ่ะมี

ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ในปริมาณท่ีต่ํา และมีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ท่ีสงู ในขณะท่ี

ปริมาณของเหลก็ (Fe) และทองแดง (Cu) รวมไปถึงไทเทเนียม (Ti) ก็จะอยูใ่นปริมาณท่ีต่ํา ซึง่

ชีใ้ห้เห็นวา่กลุม่แก้วประเภทนีนํ้าเข้ามาจากแถบซีเรีย-ปาเลสไตน์ซึง่เป็นศูนย์กลางการทําแก้วอีก

แหง่หนึง่ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 930

31 ดงันัน้ แก้วเขียนสท่ีีพบในแหลง่โบราณคดีของประเทศไทย ซึง่

มีองค์ประกอบธาตคุล้ายคลงึกนักบัแก้วเขียนสีท่ีรายา จึงมีความเป็นไปได้วา่จะมีแหลง่ผลติอยูใ่น

แถบซีเรีย-ปาเลสไตน์เชน่เดียวกนั  

คําวา่ แก้วเขียนส(ี Lustre – Painted Glass) เป็นคําใช้เรียกแก้วท่ีมีลกัษณะการ

ตกแตง่แก้วด้วยการเขียนส ีโดยจะมีการใช้สท่ีีมีธาตเุงินหรือทองแดงเป็นสว่นผสมหลกั เม่ือเกิด

                                                 
30 Yoko Shindo “Islamic Lustre-Stained Glass From Raya between the Ninth and Tenth 

Centuries” Annales of the 16th Congress of the  International Association for the History of Glass 

(London, 2003), 175. 
31 ดเูพิม่เตมิใน Norishiro Kato, Izumi Nakai and Yoko Shindo, “Transition in Islamic plant-

ash glass vessels : on-site chemical analyses conducted at the Raya/al-Tur area on the Sinai 

Peninsula in Egypt” Journal of Archaeological Science 37 (2010): 1381-1395. 
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ความร้อนในอณุหภมิูท่ีตํา่ ไอออนของโลหะจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี (reacted) กบัผิวแก้วและเข้า

แทนท่ีโซเดียมไอออนจากนัน้จึงถกูดดูซบัไว้อยูภ่ายในเนือ้แก้ว เงินท่ีเป็นสว่นผสมของสเีม่ือถกู

ความร้อนจะคอ่ยๆเปลีย่นเป็นสเีหลอืง แล้วจงึเปลีย่นเป็นสนํีา้ตาลอําพนัอยา่งช้าๆ จนกลายเป็นสี

นํา้ตาลเข้มในท่ีสดุ ในขณะท่ีทองแดงจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืงอยา่งรวดเร็ว หลงัจากนัน้จงึ

เปลีย่นเป็นสแีดงและกลายเป็นสีแดงทบัทิมหากถกูเผาเป็นระยะเวลานาน31

32 โดยในชว่งแรกๆแก้ว

เขียนสมีกัจะเป็นเนือ้แก้วโปร่งใสแล้วเขียนสโีดยใช้สว่นผสมท่ีมีธาตเุงินและทองแดงดงักลา่ว หาก

อยากได้สท่ีีแปลกออกไปก็จะผสมธาตอ่ืุนลงไปด้วย เทคนิคนีส้ง่อิทธิพลให้กบัการทําภาชนะดินเผา

แบบเคลอืบมนัเงา (luster ware) ในเวลาตอ่มา ดงัท่ีได้กลา่วไว้แล้วในสว่นภาชนะเคลอืบความมนั

เงา 

จากตวัอยา่งแก้วเขียนสจํีานวน 4 ชิน้ท่ีนํามาวิเคราะห์ พบวา่มีทัง้ท่ีเป็นแก้วชนิดโปร่ง

แสง(Colourless) แล้วนํามาเขียนส ี(Painted) และแก้วทบึเขียนส ี(Opaque – Painted) โดยใน

การทําแก้วทบึนัน้จะต้องเติมออกไซด์ของแร่บางชนิดลงไปเสยีก่อน ในท่ีนีอ้าจจะเป็นเหลก็

ออกไซด์หรือทองแดงออกไซด์ เพ่ือให้ได้สนํีา้เงินเข้ม เม่ือได้สขีองเนือ้แก้วตามท่ีต้องการแล้ว จึงเอา

มาตกแตง่ด้วยการวาดลวดลายลงบนเนือ้แก้ว โดยสท่ีีใช้จะมีสารประกอบโลหะ เป็นต้นวา่ เหลก็

ออกไซด์ ทองแดงออกไซด์ แมงกานิสออกไซด์ และเงิน แล้วจึงนําไปอบในอุณหภมิูท่ีไม่สงูมาก คือ

อยูใ่นราว 600-700 องศาเซลเซียส เพ่ือให้สลีะลายติดลงบนผิวแก้ว เม่ือเกิดความร้อนเหลก็จะ

เปลีย่นเป็นสนํีา้เงินหรือเขียว ทองแดงจะเป็นสฟ้ีา เหลอืงและแดง แมงกานิสจะให้สเีหลอืงอําพนั  

เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่องค์ประกอบธาตขุองสใีนตวัอยา่งแก้วเขียนสทีัง้ 4 ชิน้มีปริมาณ

ของตะกัว่ท่ีสงู (10-15%) สนันิษฐานวา่เป็นสารประกอบโลหะท่ีถกูเติมเข้ามาเพ่ือใช้เป็นตวัช่วย

หลอม (flux) เพราะการท่ีจะทําให้สลีะลายซมึเข้าไปในเนือ้แก้วได้นัน้ จะต้องใช้ตวัชว่ยหลอม

ร่วมกนักบัออกไซด์ท่ีจะทําให้เกิดส ีดงันัน้ ตะกัว่จึงถูกนําไปผสมให้เข้ากนักบัสารประกอบออกไซด์ 

ก่อนจะนํามาเขียนบนผิวแก้ว เพ่ือให้สยีดึติดกบัแก้วได้ตอ่ไป 

นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาลวดลายและปริมาณของสารประกอบโลหะทัง้เนือ้แก้วและสี

ของ LGLP 2 และ LGLP 4 แล้ว มีความเป็นไปได้ท่ีตวัอยา่งทัง้ 2 ชิน้นีจ้ะเป็นภาชนะชิน้เดียวกนั 

เน่ืองจากมีปริมาณของสารประกอบโลหะท่ีใกล้เคียงกนัมากทัง้สแีละเนือ้แก้ว (ดตูารางท่ี 4.1 และ

                                                 
32 Stefano Carboni, Glass from Islamic Lands (Thames & Hudson : Singapore, 2001), 

51. 
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แผนภมิูท่ี 20-21) ดงันัน้ จึงอาจมีการนําเข้าภาชนะแก้วเขียนสแีบบเต็มใบเข้ามายงัเมืองทา่แหลม

โพธ์ิด้วยก็เป็นได้ 

สาํหรับต้นกําเนิดการทําแก้วเขียนสนีัน้ สามารถย้อนกลบัไปได้ตัง้แตส่มยัก่อนยคุ

อิสลาม หลกัฐานเก่าแก่ท่ีสดุขดุได้จากเมืองฟุสตาต ประเทศอียิปต์ โดยบนผิวแก้วเขียนสชิีน้นีไ้ด้

เขียนตวัเลขด้วยภาษาคอปติก (Coptic) ระบุปีฮิจเราะห์ศกัราชท่ี 163 หรือเทียบเทา่กบั

คริสต์ศกัราชท่ี 779 ไว้ด้วย ดงันัน้ จึงถือเป็นหลกัฐานท่ีเก่าท่ีสดุเก่ียวกบัแก้วเขียนส3ี2

33 แม้วา่จะมี

ความเป็นไปได้วา่การทําแก้วเขียนสมีีมากอ่นหน้านีแ้ล้วก็ตาม 

เม่ือเข้าสูย่คุอิสลาม แหลง่ผลิตสว่นใหญ่จะอยูท่ี่อียิปต์และซีเรีย โดยแก้วเขียนสจีะ

ผลติเพ่ือเป็นสินค้าสง่ออก และมีเมืองทา่ตา่งๆ เป็นต้นวา่ เมืองทา่ซีราฟเป็นสถานท่ีในการรวบรวม

สนิค้า หลงัจากนัน้จึงถกูขนสง่ออกไปขายตามเส้นทางการค้าทางทะเล ดงันัน้ โบราณวตัถปุระเภท

นีจ้ึงพบอยูต่ามเมืองทา่ท่ีสาํคญัท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นเมืองทา่บนัภอร์ 

ประเทศปากีสถาน เมืองทา่มนัไต ประเทศศรีลงักา แหลง่โบราณคดีเกาะคอเขา แหลง่โบราณคดี

แหลมโพธ์ิ ประเทศไทย รวมไปถงึแหลง่โบราณคดีตา่งๆทางตอนในของแผน่ดินจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
33 Yoko Shindo, “Islamic Lustre-Stained Glass from Raya between the Ninth and Tenth 

Centuries”, 174. 
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5. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบเหรียญเงนิสมัยซัสซาเน่ียนกับต่างประเทศ

      จากข้อมลูท่ีได้ในการวิเคราะห์เหรียญเงินท่ีสนันิษฐานวา่เป็นเหรียญเงินสมยัราชวงศ์

ซสัซาเนียนของเปอร์เซียพบวา่เป็นเหรียญเงินท่ีมีความบริสทุธ์ิถึง 95.23 % แตมี่ทองแดง (Cu) เจือ

ปนเข้ามาน้อยจึงไม่คอ่ยมีความแข็งเทา่ท่ีควร ในขณะท่ีการปรากฏขึน้ของแคลเซียม (Ca)ใน

เหรียญเงิน อาจจะเกิดจากกระบวนการถลงุโลหะในขณะนัน้ท่ียงัไม่สามารถสกดัแร่ไม่บริสทุธ์ิออก

จากตวัเงินได้ทัง้หมด สว่นธาตอ่ืุนๆท่ีพบเช่นเหล็ก (Fe) ถกูพิจารณาวา่อาจเป็นสิง่ท่ีเจือปนอยู่

บริเวณผิวหน้าของเหรียญเงิน 

แรกเร่ิมเดิมทีเหรียญเงินของราชวงศ์ซสัซาเนียนได้รับอิทธิพลมาจากเหรียญเงินของ

ราชวงศ์ปาร์เธียนซึง่เป็นราชวงศ์ก่อนหน้า โดยกษัตริย์อรัดาชิร์ท่ี 1 (Ardasir I) ผู้ก่อตัง้ราชวงศ์

ได้รับเอาระบบเงินตราของปาร์เธียนมาใช้ ทัง้ในเร่ืองของนํา้หนกัและมาตรฐานของเหรียญ แต่

ตอ่มาพระองค์ก็ได้มีการปรับปรุงนํา้หนกัของเหรียญแดรกช์มา 33

34เสยีใหมใ่ห้มีนํา้หนกัมาตรฐานอยู่

ท่ี 4.2 กรัม อีกทัง้ยงัผลติเหรียญท่ีมีมลูคา่คร่ึงหนึ่งของเหรียญแดรกช์มา (hemidrachma) รวมไป

ถึงเหรียญโอโบล (obol) เหรียญเงินขนาดเทา่กบั 1 ใน 6 ของเหรียญแดรกช์มาออกมาด้วย 34

35 

อยา่งไรก็ดี เหมืองเงินถือวา่คอ่นข้างหายากในอิหร่าน ดงันัน้ แร่เงินจึงถกูผลติขึน้มา

ผา่นการถลงุของตะกัว่และสงักะสใีนเหมืองตะกัว่ขาวในสมยัปาร์เธียนและซสัซาเน่ียน 35

36 

นอกจากนี ้ความบริสทุธ์ิของเหรียญเงินก็มกัจะเก่ียวพนักบัความมัน่คงและสงบสขุของบ้านเมือง 

เห็นได้ชดัวา่เม่ือใดท่ีเกิดสงครามขึน้ คา่ของเหรียญเงินจะลดลงทนัที ยกตวัอยา่งเช่นสมยัพระเจ้า

ชาปร์ูท่ี 2 แหง่ราชวงศ์ซสัซาเน่ียน (ค.ศ.303-79) โดยในชว่งต้นรัชกาล เหรียญเงินท่ีออกมามีความ

                                                 
34 เป็นเหรียญท่ีราชวงศ์ปาร์เธียนได้รับอิทธิพลมาจากกรีกอีกทอดหนึ่ง แดรกช์มา (Drachma) 

เป็นภาษากรีก เปอร์เซียจะเรียกวา่ เดอแรม (Dirham) นํา้หนกัโดยมาตรฐานของปาร์เธียนจะอยู่ท่ีราวๆ 3.5 -4.2 

กรัม 
35 Nikolaus Schindel, Sasanian Coinage (Online) Accessed 31 November 2011. 

Available from http://www.iranicaonline.org/articles/sasanian-coinage 
36 Farhang Khademi Nadooshana, Mostafa Khazaiea, “Probable Sources and Refining 

Technology of Parthian and Sasanian Silver Coins” Interdisciplinaria archaeological : Natural 

Sciences in Archaeology Volume II Issue 2/2011 (2011): 101. 
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บริสทุธ์ิเพียง 70 % เทา่นัน้ เพราะพระองค์จําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพ่ือใช้จ่ายในกองทพัและกลุม่

ผู้สนบัสนนุพระองค์จากเอเชียกลางเป็นจํานวนมาก จนกระทัง่เม่ือราชบลัลงัก์มีความมัน่คงแล้ว

คา่เงินจึงได้เพ่ิมสงูขึน้36

37 

การตัง้ข้อสนันิษฐานถึงเหรียญเงินท่ีนํามาวิเคราะห์ในงานวิจยัชิน้นีว้า่เป็นเหรียญเงิน

ในสมยัราชวงศ์ซสัซาเนียนนอกจากการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์แล้ว รูปแบบทางกายภาพของ

เหรียญก็มีสว่นช่วยในการวินิจฉยัเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากซสัซาเนียนมีธรรมเนียมการสร้างรูป

กษตัริย์ขนาดคร่ึงตวัด้านหนึง่ สว่นอีกด้านหนึง่เป็นรูปการบชูาไฟในศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึง่

รูปแบบการสร้างเหรียญดงักลา่วนีไ้ด้สง่อิทธิพลตอ่การทําเหรียญของอาหรับในเวลาตอ่มาด้วย 37

38 

นอกจากนี ้เหรียญเงินดงักลา่วยงัเป็นเหรียญเปอร์เซียเก่าแก่ท่ีสดุเทา่ท่ีเคยพบใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย ทัง้นีแ้ม้ไม่มีศกัราชระบุอยูใ่นตวัเหรียญแตรู่ปแบบการสร้างรูปกษัตริย์

ในแตล่ะรัชกาลของเปอร์เซียมีเอกลกัษณ์ตรงมงกฎุท่ีสวมใส ่จึงสามารถเปรียบเทียบได้วา่เป็น

เหรียญในสมยัของพระเจ้าเปรอซท่ี 2 ผู้ครองราชย์อยูใ่นช่วงปีค.ศ.459-484 (พ.ศ. 1002-1027)  

การปรากฏขึน้ของเหรียญเงินชิน้นีก้่อให้เกิดคําถามตามมาวา่ เหรียญดงักลา่วเป็น

เหรียญเปอร์เซียท่ีแท้จริงหรือไม่ และเป็นโบราณวตัถท่ีุบง่ชีถ้ึงการเข้ามาของพอ่ค้าชาวเอเชีย

ตะวนัตกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในช่วงแรกเร่ิมได้หรือไม่ อยา่งไร ซึง่การทดสอบทาง

วิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อมลูดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น และสามารถนําไปเปรียบเทียบกบัผลการ

วเิคราะห์เหรียญในราชวงศ์เดียวกนัท่ีพบในตา่งประเทศได้วา่ มีความบริสทุธ์ิของเหรียญเงิน

เทียบเทา่กนั สว่นธาตอ่ืุนๆท่ีปะปนเข้ามาก็ไม่ได้มากหรือน้อยกวา่กนัเทา่ใดนกั ซึง่อาจจะเกิดจาก

กระบวนการถลงุโลหะในสมยันัน้ก็เป็นได้ ดงันัน้ เหรียญดงักลา่วนี ้จึงมีความเป็นไปได้สงูท่ีจะเป็น

เหรียญท่ีผลิตจากเปอร์เซีย ในราชวงศ์ซสัซาเนียน 

อยา่งไรก็ดี การกําหนดอายขุองเหรียญกลบัไม่สมัพนัธ์กบัหลกัฐานการเดินทางเข้ามา

ของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก กลา่วคือ ไมมี่หลกัฐานทางเอกสารและโบราณวตัถอ่ืุนใดท่ีบง่ชีว้า่

พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกเดินทางผา่นเข้ามาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กอ่นคริสต์ศตวรรษท่ี 7 อีก

ทัง้โบราณวตัถปุระเภทเหรียญก็เป็นสิง่ท่ีเคลือ่นย้ายและเปลีย่นมือกนัได้งา่ย ไม่สามารถจําเพาะ 

                                                 
37 Jere L. Bacharach and Adon A. Gordus, “The Purity of Sasanian Silver Coins : An 

Introduction” Journal of the American Oriental Society Vol.92 No.2 (Apr.-Jun., 1972) : 281-282. 
38 Robert Gobl, “Sasanian Coins” in The Cambridge History of Iran Volume 3 (1) : The 

Seleucid, Parthian and Sasanian periods (United Kingdom : Cambridge University Press, 2006), 323. 
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เจาะจงไปได้วา่ผู้ ท่ีนําเข้ามาเป็นชาวเปอร์เซียหรือชนชาติอ่ืน ยกตวัอยา่งในแถบคชุราตของอินเดีย 

ท่ีมีการใช้เหรียญซสัซาเน่ียนอยา่งถกูกฎหมาย38

39 เน่ืองจากคชุราตในช่วงเวลานัน้ถือเป็นประตสูู่

อินเดียเลยก็วา่ได้ ชาวเปอร์เซียสามารถเดินทางเข้ามาได้ทัง้ทางเรือและทางเท้าโดยผา่นเข้ามาทาง

อฟักานิสถานในฐานะท่ีเป็นชุมทางการค้ามาตัง้แตส่มยัอารยธรรมลุม่แม่นํา้สนิธุ ซึง่นอกจาก

เหรียญซสัซาเนียนจะถกูนํามาใช้เป็นตวักลางในการแลกเปลีย่นสินค้าแล้ว มนัยงักลายเป็นเหรียญ

ต้นแบบท่ีให้อิทธิพลตอ่รูปแบบของเหรียญท่ีเรียกกนัวา่ “อินโด-ซสัซาเนียน” (Indo-Sasanian) ท่ี

ผลติขึน้ใช้ในแถบภาคตะวนัตกของอินเดียในเวลาตอ่มาด้วย 39

40 ทัง้นี ้การปรากฏขึน้ของเหรียญใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะทําการวิเคราะห์ในบทตอ่ไป 

นอกจากเหรียญเงินเปอร์เซียท่ีนํามาทดสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์แล้ว ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ยงัพบเหรียญอาหรับ ซึง่เป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีอยูใ่นกลุม่โบราณวตัถท่ีุ

เก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกด้วย อยา่งไรก็ดี โบราณวตัถใุนกลุม่นีไ้ม่สามารถนํามาวิเคราะห์ด้วย

วิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ เน่ืองจากอยูใ่นความดแูลของพิพิธภณัฑ์และการครอบครองของเอกชน 

โดยเหรียญอาหรับท่ีพบเป็นเหรียญเงินและทองแดงของราชวงศ์อบับาซิด (Abbasid Dynasty) ซึง่

เป็นราชวงศ์ท่ีมีอํานาจอยูใ่นเอเชียตะวนัตกในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 8-13 และถือวา่มีชว่งท่ีรุ่งโรจน์

ยคุหนึง่ในโลกอิสลาม เหรียญอิสลามดงักลา่วนีพ้บอยูท่ัว่ทกุมมุโลกท่ีพอ่ค้าชาวอาหรับเดินทางไป

ถึงไม่วา่จะเป็น รัสเซีย สแกนดิเนเวีย จีน มาเลเซยี เวียดนามและไทย โดยในสว่นของประเทศไทย

นัน้ เทา่ท่ีมีรายงานในขณะนี ้พบเหรียญในสมยัราชวงศ์อบับาซิดในเขตเมืองโบราณอู่ทอง เป็น

เหรียญเงิน (Dirham) และเหรียญทองแดงจารึกศกัราชตรงกบั พ.ศ. 1310 หรือ ค.ศ. 767 หรือ

ฮิจเราะห์ท่ี 145 ซึง่ตรงกบัสมยักาหลบิอลั-มนัซูร์ (Al-Mansur : ครองราชย์ ค.ศ.754-775) และเป็น

เหรียญสมยัเดียวกบัท่ีพบท่ีอําเภอพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สว่นเหรียญท่ีอยูใ่นความครอบครอง

ของเอกชนซึง่รายงานวา่พบท่ีบางกล้วย ในกลุม่แหลง่โบราณคดีภเูขาทอง 40

41 เป็นเหรียญของกา

หลบิฮารูน อลั-ราชีด (Haroun Al-Rasheed : ครองราชย์ ค.ศ. 786-809) อยูใ่นสมยัราชวงศ์อบับา

ซดิเชน่เดียวกนั (ภาพท่ี 188) นอกจากนีย้งัพบเหรียญทองคําท่ีเรียกวา่เหรียญดีนา่ร์ (Dinar) จาก

                                                 
39 Dilip Raigor, “Sassanian Elements in Gujarat Numismatics” Paper presented at the 

3rd International Comgress on the Indo-Persian Cultures : Their Character and Impact on Civilization 

of the R.Cama Oriental Institute, Mumbai (6th- 9th January 2000) [Online], accessed 2 October 2003. 

Available from http://www.serindian.com/sa-research/sa0aa20.htm 
40 Ibid. 
41 บญัชา พงษ์พานิช, รอยลูกปัด (กรุงเทพฯ : มตชิน, 2552), 226-227. 
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การขดุค้นใกล้กบัเมืองตราเกียว (Tra Kieu) จงัหวดักวางหนํา (Quang Nam) เวียดนามกลาง เป็น

เหรียญดีนาร์ในสมยักาหลบิอลั-มกุตาฟี 41

42 (Al-Muktafi : ครองราชย์ ค.ศ.902-908) (ภาพท่ี 189) 

อีกด้วย 

             
 

ภาพที่ 188 เหรียญเงินสมยัอบับาซิดพบที่บางกล้วย (หน้า-หลงั) 

ที่มา : บญัชา พงษ์พานิช. รอยลูกปัด ( กรุงเทพฯ : มติชน, 2552) 

 

 
ภาพที่ 189 เหรียญทองคําดนีาร์ พบที่ตราเกียว 

ที่มา : John Guy, “Rare and Strange Goods : International Trade in Ninth-Century Asia” in Shipwreck : Tang Treasures 

and  Monsoon Winds (Singapore : National Heritage Board, 2011), 26, fig.19. 

 

แม้จะไม่สามารถนําเหรียญอาหรับมาทดสอบทางวิทยาศาสตร์ได้ แตส่มควรท่ีจะ

กลา่วถึงการกําเนิดของเหรียญอิสลาม เพ่ือท่ีจะสามารถเข้าใจถึงพฒันาการรูปแบบของเหรียญ

และความหมายท่ีปรากฏบนตวัเหรียญได้เป็นอยา่งดี 

 

 

                                                 
42 John Guy, “Rare and Strange Goods : International Trade in Ninth-Century Asia” in 

Shipwreck : Tang Treasures and  Monsoon Winds (Singapore : National Heritage Board,2011), 26. 
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ก่อนหน้าท่ีอิสลาม42

43จะผลติเหรียญท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนเองขึน้มาใช้นัน้ ชาว

อาหรับท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณคาบสมทุรอาราเบีย (Arabian Peninsula) ใช้เหรียญทองคําของ

ชาวไบเซนไทน์ (Byzantian) ท่ีรู้จกักนัในช่ือ ดีนาเรียส (Dinarious) นอกจากเหรียญทองคําแล้วยงั

ใช้เหรียญทองแดงท่ีเรียกวา่ โฟโรส (Foluos) และใช้เหรียญกษาปณ์เงินของราชวงศ์ซสัซาเนียนท่ี

ปกครองเปอร์เซีย (อิหร่าน) ในขณะนัน้ท่ีเรียกวา่ เดอแรม (Dirham) อีกด้วย 

การขยายตวัของอิสลามเร่ิมขึน้ตัง้แตส่มยัพระศาสดามฮูมัหมดั (Muhammad) และ

ผู้ ติดตาม ภายใต้การนําของกาหลบิ 4 คนแรก (ค.ศ.632-661) อาณาเขตของอิสลามขยายไปทาง

ตะวนัตกจนถงึไตรโปล ี(Tripoli) บริเวณชายฝ่ังตอนเหนือของอฟัริกา สว่นทางตะวนัออกไปไกลถงึ

อฟักานิสถาน และเม่ือมีการกอ่ตัง้ราชวงศ์อุไมญาต (Umayyad : ค.ศ.661-750) อิสลามก็แผไ่ป

ไกลถึงเสปน เอเชียกลางและอินเดีย โดยมีกาหลิบเป็นองค์ประมขุท่ีมีอํานาจสงูสดุทัง้ทางด้าน

ศาสนาและการปกครองในจกัรวรรดิอิสลาม 

ดงัท่ีกลา่วไว้แล้ววา่ ก่อนหน้าท่ีอิสลามจะผลติเหรียญของตนเองขึน้มานัน้ ในสงัคม

และระบบการค้าของชาวอาหรับใช้เหรียญของไบเซนไทน์และเปอร์เซีย จนกระทัง่ในสมยัราชวงศ์อุ

ไมญาต ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 7 จึงได้เร่ิมมีการผลติเหรียญท่ีมีรูปแบบคล้ายคลงึกบัเหรียญของไบ

เซนไทน์และเปอร์เซยีขึน้ใช้ แตมี่การนําเอาคําศกัดิ์สทิธ์ิในศาสนาอิสลาม เป็นต้นวา่ ในนามของ

พระเจ้า หรือ พระมฮูมัหมดัศาสนทตูของพระเจ้า มาใสเ่พิ่มเติมไว้บริเวณขอบเหรียญ 

จนกระทัง่ เม่ือเข้าสูส่มยัของกาหลบิ อบั ดลุ-มาลคิ อิบน์ มาร์วนั (Abd al-Malik ibn 

Marwan : ค.ศ. 646-705) พระองค์ตดัสนิใจท่ีจะละทิง้รูปแบบเหรียญเดิมๆท่ีแสดงอิทธิพลของไบ

เซนไทน์และเปอร์เซีย ดงันัน้ จึงออกเหรียญอิสลามรูปแบบใหม่ในปี ค.ศ. 697 โดยเป็นเหรียญท่ี

ปราศจากรูปบุคคล มีเพียงคําภาษาอารบิคอยูบ่นเหรียญเทา่นัน้ 43

44 คําดงักลา่วนีเ้ป็นโคลงท่ีนํามา

จากคมัภีร์อลักรุอ่าน เป็นข้อความท่ีผู้นบัถือศาสนาอิสลามกลา่วขึน้เพื่อแสดงความศรัทธาในองค์

                                                 
43 คําวา่ ”อสิลาม” หมายถึงจกัรวรรด ิ ผู้ปกครองและผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามในพืน้ท่ีเอเชีย

ตะวนัตก ยโุรปและอียิปต์ ซึ่งมีทัง้ชาวอาหรับ ชาวเปอร์เซีย ชาวอียิปต์และชาวเสปน แตผู่้ปกครองทางโลกและ

ทางศาสนาท่ีเรียกกนัวา่ “กาหลบิ” หรือ “คอลีฟะห์” (Caliphate) สว่นใหญ่แล้วเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นชนเผา่เซ

มติกิ 
44 Tayeb El-Hibri, “Coinage Reform under the ‘Abbasid Caliph al-Ma’mun” Journal of 

the Economic and social History of the Orient Vol.36, No.1 (1993): 59. 
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พระผู้ เป็นเจ้าหรือศาสดามฮูมัหมดั และในระยะแรกนัน้ ยงัไมมี่การนําเอาช่ือของกาหลบิใสเ่ข้ามา

ในเหรียญ มีเพียงข้อความศกัดิ์สทิธ์ิ ช่ือเมือง และวนัเวลาท่ีมีการผลติเหรียญเทา่นัน้  

เหรียญรูปแบบใหม่นีแ้พร่ไปทัว่จกัรวรรดิอิสลาม สว่นเหรียญไบเซนไทน์และเปอร์เซีย

ท่ียงัหลงเหลอือยูใ่นระบบ ได้ถกูรวบรวมนํามาไว้ท่ีกองคลงั แล้วจึงถกูนํามาหลอมและตอกใหม่ 

เหรียญทองคําอิสลามท่ีเรียกวา่เหรียญดีนา่ร์นัน้โดยทัว่ไปแล้วจะถกูผลติขึน้ท่ีเมืองดามสักสั 

(Damascus) ซึง่เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์อุไมญาต สว่นเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจะถกู

ผลติขึน้ในแหลง่ตา่งๆภายในดินแดนนัน่เอง 44

45  

เม่ือเข้าสูส่มยัราชวงศ์อบับาซิด (Abbasid Dynasty : ค.ศ. 750-1258) รูปแบบของ

เหรียญยงัคงไม่เปลีย่นแปลงไปจากสมยัอุไมญาต แตต่วัอกัษรดจูะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 45

46 ซึง่ใน

สมยัของอบับาซิดน่ีเองท่ีช่ือของกาหลบิถกูนํามาใสไ่ว้อยา่งเป็นทางการบนเหรียญเงินเดอแรม 

(Dirham) และกลายเป็นมาตรฐานนบัแตน่ัน้มา อยา่งไรก็ตาม ไม่ได้มีแตช่ื่อของกาหลบิท่ีปรากฏ

บนเหรียญเทา่นัน้ ในบางสมยัดงัเชน่ ยคุของกาหลบิฮารูน อลั-ราชีด (Haroun Al-Rasheed) 

เหรียญท่ีออกมาในสมยัของพระองค์ยงัปรากฏช่ือของ จาฟาร์ อลั-บาร์มาคี (Ja’afar Al-Barmaki) 

ซึง่เป็นผู้ รับใช้คนสนิทและยงัดํารงตําแหนง่ผู้บงัคบับญัชาในกระบวนการผลติเหรียญอีกด้วย 46

47 

เม่ือเข้าสูป่ลายสมยัของราชวงศ์อบับาซิด อาณาจกัรตา่งๆท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุ

ของจกัรวรรดิอิสลาม เป็นต้นวา่ อียิปต์ ได้เร่ิมก่อตัง้ราชวงศ์ฟาติมิด (Fatimids : ค.ศ. 909-1171) 

ขึน้มาโดยไมไ่ด้ขึน้ตรงกบักาหลบิท่ีเมืองหลวงและเร่ิมผลติเหรียญของตนเองขึน้ใช้ ในช่วงนีก้าหลิบ

มีอํานาจอยูเ่พียงแคเ่ฉพาะในเมืองหลวงแบกแดด (Baghdad) และในความเป็นจริง พระองค์ก็

สญูเสยีอํานาจทางการปกครองไปจนเกือบหมดสิน้แล้ว เหลอืเพียงอํานาจในทางศาสนา โดย

สามารถมองเห็นได้จากเหรียญท่ีผลติขึน้นอกเมืองแบกแดด ซึง่เจ้าเมืองตา่งๆท่ีเป็นอิสระได้ผลติ

เหรียญขึน้ใช้เอง และแม้จะยงัมีช่ือองค์กาหลบิแหง่กรุงแบกแดดปรากฏอยูบ่นเหรียญ แตก็่อยูใ่น

ฐานะผู้ นําแหง่จิตวิญญาณเทา่นัน้ 

                                                 
45 Wijdan Ali, “Islamic Coins During The Umayyad, Abbasid, Andalusian and Fatimid 

Dynasties”  Foundation for Science Technology and Civilization, (2004), 3. 
46 ตวัอกัษรนีเ้รียกวา่ คฟิูก (Kufic) ซึ่งในสมยัอไุมญาตมีลกัษณะตรงท่ือและแขง็ ลกัษณะดงักลา่ว

นีใ้ช้สืบเน่ืองมาจนถึงสมยัอบับาซิด จนกระทัง่ถึงยคุของกาหลบิอลั-มา’มนุ (Al-Ma’Mun : ค.ศ. 813-833) จงึได้มี

การปรับปรุงให้ตวัอกัษรบนเหรียญมีความโค้งมนมากยิ่งขึน้ 
47 Nasr-Eddin M.Sleh Farfour, “The Islamic Coin & Numismatics” in Islamic Civilization 

Magazine (Saudi Arabia : King Faisal Center for Research and Islamic Studies, 2006), n.pag. 
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ในสว่นของกระบวนการผลติเหรียญนัน้ ในช่วงท่ีราชวงศ์อบับาซิดยงัรุ่งโรจน์  กาหลบิ

จะเป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบและรับรองในเร่ืองความบริสทุธ์ิและนํา้หนกัของเหรียญ เหรียญตา่งๆท่ีเลกิใช้

แล้ว เหรียญตา่งชาติ หรือเหรียญจากรัชกาลท่ีผา่นๆมา รวมไปถึงแทง่ทองและเงินจะถกูนํามา

หลอมใหม่ แล้วจึงกําหนดคา่ความบริสทุธ์ิของโลหะวา่จะให้มีปริมาณเทา่ไหร่ เพื่อนํามาผสมกบั

โลหะผสม (Alloy) ตามคา่มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ หลงัจากนัน้ก้อนโลหะก็จะถกูแผแ่ละตดัออกเป็น

แผน่กลม แล้วจึงนําแผน่กลมนัน้ไปวางไว้บนแมพิ่มพ์ แผน่กลมดงักลา่วจะถกูตอกด้วยค้อนไม้ เพ่ือ

ประทบัตราลงบนเหรียญ วิธีการนีเ้รียกวา่วิธีตอกจม (die-sinking) (ภาพท่ี 190) ซึง่แม่พิมพ์เหลา่นี ้

มกัทําด้วยสาํริดและสามารถนํามาใช้ผลติเหรียญได้ในหลายพนัครัง้ 47

48 

การพบเหรียญอาหรับท่ีมีศกัราชระบุอยูใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 8-10 และการปรากฏ

ขึน้ของโบราณวตัถปุระเภทอ่ืนๆไมว่า่จะเป็นแก้วหรือภาชนะดินเผาในบริเวณเมืองทา่บน

คาบสมทุรมลาย ูโดยเฉพาะประเทศไทย เป็นสิง่ท่ีบง่บอกชดัเจนถึงการเข้ามาของพอ่ค้าชาวเอเชีย

ตะวนัตกในช่วงเวลาดงักลา่ว ซึง่จะวิเคราะห์ให้เห็นในบทตอ่ไป 

 

 
 

ภาพที่ 190  วิธีการตอกจม

                                                 
48 Wijdan Ali, “Islamic Coins During The Umayyad, Abbasid, Andalusian and Fatimid 

Dynasties”, 4. 
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สรุปผลการวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ 

ในงานวิจยันีไ้ด้คดัเลอืกโบราณวตัถท่ีุสนันิษฐานวา่มีความเก่ียวข้องกบัเอเชีย

ตะวนัตกมาทําการวเิคราะห์เป็นจํานวน 4 ประเภทด้วยกนั ได้แก่ 

                   1. ภาชนะดินเผาแบบฟ้า-เขียว  

2. ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบความมนัเงา (Lustre ware)  

       3. เศษชิน้สว่นแก้วใสและแก้วเขียนสี 

       4. เหรียญเงินสมยัราชวงศ์ซสัซาเน่ียนของเปอร์เซียโบราณ 

       ซึง่จากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

1. นํา้เคลอืบของภาชนะดินเผาแบบฟ้า-เขียวใช้นํา้เคลอืบอลัคาไลน์หรือท่ีเรียกวา่ 

การเคลอืบดา่ง และใช้ขีเ้ถ้าพืช อนัเกิดจากการนําเอาพืชท่ีมี Alkali มาเผาเป็นขีเ้ถ้าเป็นตวัช่วยใน

การหลอมละลาย สว่นสฟ้ีาปนเขียวท่ีปรากฏได้จากการเติมออกไซด์ของทองแดงและเหลก็ โดย

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาชนิดเดียวกันจากตา่งประเทศแล้วพบวา่

ตวัอยา่งโบราณวตัถจุากแหลง่โบราณคดีของไทยมีสว่นผสมท่ีอยูใ่นองค์ประกอบเดียวกนักบัแหลง่

โบราณคดีตา่งๆในบริเวณรอบอ่าวเปอร์เซีย  

อยา่งไรก็ดี ตวัอยา่งโบราณวตัถจุากแหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมืองให้ผล

องค์ประกอบธาตท่ีุแตกตา่งออกไป ทัง้ตวัช่วยในการหลอมละลายและออกไซด์ของโลหะท่ีทําให้

เกิดส ีดงันัน้ จึงอาจกลา่วได้วา่ ตวัอยา่งภาชนะดินเผาแบบฟ้า-เขียวเกือบทกุชิน้มีต้นกําเนิดมาจาก

เอเชียตะวนัตก ยกเว้นตวัอยา่งจากแหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมือง 

2. การวิเคราะห์เนือ้ดินด้วยศิลาวรรณา พบวา่ เนือ้ภาชนะดินเผาแบบฟ้า-เขียวจาก

แหลง่โบราณคดีเกาะคอเขา และแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิตา่งมีแร่ควอตซ์เป็นแร่หลกัเม็ดเด่ียว มี

ขนาดเทา่ทรายแป้งไปจนถงึเม็ดทรายเนือ้ละเอียด แตเ่นือ้ภาชนะดินเผาจากแหลง่โบราณคดีดงแม่

นางเมืองมีหินเชลเป็นแร่หลกั ซึง่แสดงให้เห็นแหลง่ดินท่ีมาจากคนละแหลง่ อยา่งไรก็ดี ตวัอยา่ง

ภาชนะทัง้ 3 แหลง่จดัเป็นภาชนะแบบเนือ้เคร่ืองหิน โดยอุณหภมิูท่ีใช้ในการเผานา่จะอยูท่ี่ 600 - 

800 องศาเซลเซียส 

3. นํา้เคลอืบภาชนะดินเผาแบบเคลอืบความเงาเป็นการเคลอืบดา่ง และใช้ธาตเุงิน

เป็นสารประกอบสท่ีีใช้เขียนลวดลายบนตวัภาชนะ โดยตวัอยา่งภาชนะแบบเคลอืบเงาจากวดั

มหาธาต ุจงัหวดัราชบรีุท่ีนาํมาวเิคราะห์นีน้า่จะมีท่ีมาจากประเทศอิรัค โดยมีแหลง่ผลติแถบเมือง

บาสร่า กําหนดอายไุด้วา่อยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9-10 หรือในราวพทุธศตวรรษท่ี 15-16 ซึง่

สอดคล้องกบัอายสุมยัของการอยูอ่าศยัในบริเวณวดัมหาธาตดุ้วยเช่นกนั 
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4. ชิน้สว่นแก้วใสท่ีนํามาวิเคราะห์สว่นใหญ่เป็นแก้วโซดา และเป็นแก้วท่ีใช้ขีเ้ถ้าพืช

เป็นตวัช่วยหลอมละลาย โดยตวัอยา่งชิน้สว่นแก้วจากแหลง่โบราณคดีเกาะคอเขาและแหลง่

โบราณคดีแหลมโพธ์ิล้วนมีความสมัพนัธ์กบัแหลง่โบราณคดีตา่งๆในเอเชียตะวนัตกทัง้สิน้ โดย

สามารถกําหนดอายอุยูใ่นช่วงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 9 

5. แก้วเขียนส ีใช้ออกไซด์ของโลหะดงัตอ่ไปนีเ้ป็นสารประกอบส ี1) เหลก็ออกไซด์ ให้

สนํีา้เงิน เขียวและสเีหลอืงอําพนัไปจนถึงสนํีา้ตาล 2) ทองแดงออกไซด์ ให้สเีหลอืง-เขียว แดง 3) 

แมงกานีสออกไซด์ ให้สเีหลอืงอําพนั 4) เงิน โดยตวัอยา่งแก้วเขียนสจีากแหลง่โบราณคดีใน

ประเทศไทยท่ีนํามาวิเคราะห์ในงานวิจยัชิน้นีมี้องค์ประกอบธาตคุล้ายคลงึกนักบัแก้วเขียนสท่ีีรา

ยา ซึง่เป็นแก้วท่ีผลติท่ีแถบซีเรีย-ปาเลสไตน์ จึงมีความเป็นไปได้วา่ตวัอยา่งแก้วเขียนสท่ีีพบใน

ประเทศไทยจะมาจากแหลง่ผลติในแถบซีเรีย-ปาเลสไตน์เชน่เดียวกนั 

6. เหรียญเงินสมยัราชวงศ์ซสัซาเนียนของเปอร์เซีย อายรุาวคริสต์ศตวรรษท่ี 5 (พทุธ

ศตวรรษท่ี 11) มีคา่ความบริสทุธ์ิของเงินราว 95.23% สว่นธาตอ่ืุนๆท่ีปรากฏอยูบ่นเนือ้เหรียญเชน่ 

แคลเซียมและเหลก็ ถกูพิจารณาวา่อาจเป็นสิง่ท่ีเจือปนอยูบ่ริเวณผิวหน้าของเหรียญเงิน 



บทที่ 4 

 

ผลการศกึษา 

 

จากหลกัฐานประเภทวรรณกรรม หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏตามแหลง่

โบราณคดีท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมไปถึงผลการวิเคราะห์โบราณวตัถดุ้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทําให้สามารถแยกประเด็นการศกึษาเพ่ือแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์

ทางการค้าระหวา่งเอเชียตะวนัตกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย ได้

ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. สินค้า 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏตามบรรดาแหลง่โบราณคดีท่ีเป็นเมืองทา่พบวา่ 

สนิค้าสง่ออกท่ีสาํคญัของเอเชียตะวนัตก คือ  

1. แก้ว เป็นแก้วท่ีนําเข้ามามีทัง้เศษชิน้สว่นแก้ว แก้วเจียระไนและแก้วเขียนส ีแก้ว

ทัง้หลายเหลา่นีเ้ป็นแก้วโซดา ใช้ขีเ้ถ้าพืชเป็นตวัช่วยหลอมละลาย มกัผลติเป็นรูปขวดทรงสงู ถ้วย 

ขวดใสเ่คร่ืองหอมหรือนํา้มนัขนาดเลก็ โดยมีทัง้สอีอ่นและสเีข้ม เชน่ สฟ้ีาออ่น สฟ้ีาแกมเขียวออ่น 

สเีหลอืงออ่น สนํีา้ตาลออ่น มีแหลง่ผลติท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ มาจากเมืองฟุสตาต ประเทศ

อียปิต์ เมืองนิชปร์ู ประเทศอิหร่าน  

ในขณะท่ีแก้วเขียนสเีป็นแก้วท่ีมีการใช้แร่เงินและทองแดงเป็นสว่นประกอบในสท่ีีใช้

ในการวาดลวดลายบนตวัแก้ว โดยเม่ือทําการวาดลวดลายลงไปแล้ว แก้วจะถกูนําไปอบอีกครัง้ใน

อุณหภมิูท่ีไม่สงูนกั ในระหวา่งนีเ้องสจีะละลายติดกบัตวัแก้ว โดยแร่ธาตท่ีุเป็นสว่นประกอบของสี

จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกลายเป็นสตีา่งๆท่ีสวยงาม จากตวัอยา่งท่ีนํามาวิเคราะห์มีแนวโน้มวา่จะมี

แหลง่ผลติอยูใ่นแถบซีเรีย-ปาเลสไตน์  

สนิค้าประเภทแก้ว ถกูนําเข้ามาทัง้ในรูปของภาชนะเต็มใบและเศษชิน้สว่น โดย

ภาชนะเต็มใบท่ีนาํเข้ามาอยูใ่นรูปของตะเกียงอาหรับ ขวดใสเ่คร่ืองหอม และแก้วมีก้าน สว่นเศษ

ชิน้สว่นแก้วถกูนําไปใช้เป็นวตัถดิุบในการหลอมแก้วและทําลกูปัดใหมอี่กครัง้หนึง่  

2. ภาชนะดินเผา สว่นใหญ่แล้วเป็นภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียว ซึง่มีแหลง่

ผลติอยูใ่นแถบลุม่แม่นํา้ไทกรีส-ยเูฟรติส ทัง้ท่ีเมืองบาสรา ซามารา และทางตอนใต้ของประเทศ 
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อิรัก โดยภาชนะประเภทนีเ้ป็นภาชนะท่ีมีวิวฒันาการมาตัง้แตส่มยัก่อนอิสลาม หากพิจารณาจาก

ภายนอกจะพบวา่เนือ้ภาชนะเป็นสขีาวนวล ใช้เลบ็จิกเข้า และมีการเคลอืบสฟ้ีา-เขียวท่ีมกัเรียกวา่

สเีทอคอยส์ แตเ่ม่ือนําไปทดสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์คือ การใช้ SEM-EDS และศิลาวรรณา

พบวา่ เนือ้ภาชนะดินเผาเป็นภาชนะแบบเนือ้เคร่ืองหิน โดยมีแร่ควอตซ์เป็นแร่หลกัในเนือ้ดิน และ

ใช้อุณหภมิูในการเผาเฉลีย่อยูท่ี่ 600-800 องสาเซลเซียส สว่นการเคลอืบเป็นการเคลอืบดา่ง 

(Alkaline glaze) โดยมีโซเดียม (Na2O) เป็นสว่นผสมหลกั และใช้ขีเ้ถ้าพชื (plant ash) อนัเกิด

จากการนําเอาพืชท่ีมี Alkali มาเผาเป็นขีเ้ถ้าเป็นตวัช่วยในการหลอมละลาย สฟ้ีา-เขียวท่ีได้มาจาก

การใช้สนิมทองแดงหรือสนิมเหลก็เป็นสารให้ส ีเน่ืองจากสนิมทองแดงเม่ือใช้เป็นสว่นผสมกบันํา้

เคลอืบท่ีมีความเป็นดา่งสงู เม่ือนําไปเผาจะได้สฟ้ีาแกมเขียว และยิ่งมีสดัสว่นมากขึน้เทา่ไหร่ สท่ีี

ได้จะเป็นสเีขียวเข้มมากขึน้เทา่นัน้ ภาชนะประเภทนีม้กัไม่ทําขึน้เพ่ือใช้ในการหงุต้ม รูปทรงสว่น

ใหญ่จึงเป็นทรงชาม จาน เหยอืก ไหและหม้อ โดยทรงไหก็จะมี 3 ห ูสว่นทรงเหยือกจะมีทัง้แบบมีหู

และไม่มีหซูึง่ลอกเลยีนมาจากเคร่ืองถ้วยของจีน 

ในขณะท่ีภาชนะแบบเคลอืบความมนัเงาหรือ Lustre Ware ซึง่ถือวา่มีราคาและ

กรรมวิธีการผลติท่ีซบัซ้อนมากกวา่ก็เป็นสนิค้าสง่ออกด้วยเชน่เดียวกนั ภาชนะประเภทนีมี้ความ

พิเศษตรงท่ีมีการใช้สท่ีีมีลกัษณะคล้ายสทีองในการตกแตง่ลวดลายของภาชนะ ซึง่เม่ือนําไป

ตรวจสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์แล้วพบวา่สารประกอบสท่ีีใช้ในการวาดนัน้มีแร่เงินเป็น

สว่นประกอบอยูด้่วย ดงันัน้ เม่ือนําภาชนะไปเผาจงึเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนทําให้เกิดชัน้เคลอืบ

บางๆบนผิวภาชนะ และสท่ีีได้หลงัจากการเผาจะให้โทนสเีหลอืง เขียวมะกอกไปจนสทีอง 

นอกจากนีย้งัมีภาชนะดินเผาท่ีผลติจากเอเชียตะวนัตกอีกหลายรูปแบบสง่มาขายยงั

โลกตะวนัออก ได้แก่ เคร่ืองเคลอืบขาว (White-Glazed Wares) หรือบางครัง้เรียกวา่เคร่ืองเคลอืบ

สขีาวแบบทบึแสง(Opaque White Glaze) และเคร่ืองเคลอืบแบบ Lead Splashed Ware โดย

สนิค้าดงักลา่วเหลา่นีจ้ะถกูลาํเลยีงมารวมกนัอยูท่ี่เมืองทา่ท่ีสาํคญัได้แก่ ซีราฟ บริเวณอ่าว

เปอร์เซีย หลงัจากนัน้จึงถกูขนลงเรือเพ่ือนําไปจําหนา่ยยงัซีกโลกตะวนัออกตอ่ไป 

เป็นท่ีนา่เสยีดายท่ี โบราณวตัถดุงักลา่วข้างต้นมกัไม่พบอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์นกัใน

พืน้ท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เหตเุพราะพืน้ท่ีท่ีพบหลกัฐานทางโบราณคดีเหลา่นี ้สว่นใหญ่อยูบ่น

คาบสมทุรมลายใูนบริเวณท่ีถกูสนันิษฐานวา่เป็นเมืองทา่โบราณ เป็นต้นวา่ แหลง่โบราณคดีเกาะ

คอเขา จงัหวดัพงังา แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และแหลง่โบราณคดีบูจงั 

ประเทศมาเลเซยี ซึง่แหลง่โบราณคดีเหลา่นีอ้ยูใ่นพืน้ท่ีทีมี่สภาพภมิูอากาศแบบมรสมุเมืองร้อน 

ฝนตกเกือบตลอดทัง้ปี ทําให้โบราณวตัถท่ีุพบอยูใ่นสภาพคอ่นข้างเสยีหาย จนทําให้เกิดการ
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สนันิษฐานวา่ เมืองทา่ในคาบสมทุรมลายนํูาเข้าเศษภาชนะแก้วจากเอเชียตะวนัตกเพ่ือมาหลอม

ใหม่อยา่งเดียวหรือไม่ แตจ่ากหลกัฐานการพบตะเกียงแก้วแบบอาหรับท่ีเคดาห์ ประเทศมาเลเซยี

และภาชนะแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียวทรงไหแบบเต็มใบท่ีพบจากแหลง่โบราณคดีศรีมโหสถ จงัหวดั

ปราจีนบรีุเป็นหลกัฐานท่ียนืยนัได้เป็นอยา่งดีวา่ สนิค้าของเอเชียตะวนัตกเป็นสนิค้านําเข้าประเภท

หนึง่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีถกูนํามาใช้สอยตา่งๆตามอธัยาศยั 

สาํหรับอายสุมยัของโบราณวตัถท่ีุพบเหลา่นี ้สามารถกําหนดอายไุด้วา่อยูใ่นช่วงราว

คริสต์ศตวรรษท่ี 7-10 (พทุธศตวรรษท่ี 13-16) ดงัท่ีได้วิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึง

โบราณวตัถท่ีุพบอยูร่่วมกนั ซึง่มกัจะเป็นเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถงัถึงราชวงศ์ซง่ 

(คริสต์ศตวรรษท่ี 7-13 หรือราวพทุธศตวรรษท่ี 12- 19) แสดงให้เห็นเป็นนยัสาํคญัวา่เป็นสนิค้าท่ี

ผกูโยงอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนัอยา่งชดัเจน 

อยา่งไรก็ดี สนิค้าของเอเชียตะวนัตกไม่ได้หยดุอยูเ่พียงแคเ่อเชียตะวนัออกเฉียงใต้

เทา่นัน้ เน่ืองจากตลาดการค้าขนาดใหญ่ท่ีสาํคญัคือ จีน ดงันัน้เราจึงพบเคร่ืองแก้วและภาชนะดิน

เผาแบบเคลอืบสฟ้ีา-เขียวในแหลง่โบราณคดีตา่งๆของจีนด้วย เป็นต้นวา่ ท่ีเมืองทา่หยางโจว 0

1 

(Yangzhou) สสุานของหลวิ ฮวั (Liu Hua) ภรรยาของผู้ปกครองอาณาจกัรมิน (Min kingdom) 

แถบฝเูจีย้น (ค.ศ.930)1

2 (รูปท่ี 191) หรือสถปูวดัดเูล (Dule) ท่ีเมืองเทียนจิน นอกจากนีย้งัพบ

ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเคลอืบสฟ้ีา-เขียวท่ีวดัไซไดจิ (Saidaiji) ท่ีเมืองนารา ประเทศญ่ีปุ่ น กําหนด

อายอุยูใ่น ค.ศ. 768 (รูปท่ี 192) อนัแสดงให้เห็นวา่สนิค้าของเอเชียตะวนัตกแพร่ไปถึงประเทศ

ญ่ีปุ่ น โดยอาจผา่นทางจีนเข้ามา2

3
 เหลา่นีล้้วนเป็น “สนิค้าสง่ออก” ของเอเชียตะวนัตกทัง้สิน้ 

แล้วสนิค้านําเข้าของเอเชียตะวนัตกคืออะไร? ดงัท่ีกลา่วไว้แล้วในบทท่ี 2 วา่สนิค้า

นําเข้าของเอเชียตะวนัตกในช่วงแรกก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 7 คือผ้าไหม แตห่ลงัจากนัน้เป็นต้นมา 

                                                 
1 Chen Dasheng, “Chinese Islamic Influence on Archaeological Finds in South Asia” in 

South East Asia & China : Art, Interaction & Commerce, Colloquies on Art & Archaeology in Asia 

No.17 (Singapore, 1995), 60. 
2 John Guy, “Rare and Strange Goods : International Trade in Ninth-Century Asia” 

Shipwrecked, Tang Treasures and Monsoon Winds, 25. 
3 In the news: Silk road Islamic ceramic fragments excavated from Nara’s Saidaiji site 

are oldest finds in Japan  [Online]. Accessed 14 January 2013. Available from 

http://heritageofjapan.wordpress.com/6-nara-period-sees-the-nurturing-of-chinese-culture/in-the-

shadow-of-the-chinese-empire/in-the-news-silk-route-islamic-ceramic-fragments-excavated-from-

naras-saidaiji-site-oldest-finds-in-japan/ 
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สนิค้านําเข้าท่ีสาํคญัคือ เคร่ืองถ้วยจีนและเคร่ืองเทศ หลกัฐานท่ีแสดงบทบาทการเป็นพอ่ค้าคน

กลางในการซือ้ขายเคร่ืองเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือนําสง่ไปจีนและซีกโลกตะวนัตกของ

พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก เห็นได้อยา่งชดัเจนจากข้อเขียนของเจาจกูวั ในสว่นท่ีอธิบายถึงต้าฉี (Ta-

shi) หรือชาวอาหรับวา่ผลติภณัฑ์ท่ีชาวอาหรับนํามาท่ีจีนประกอบไปด้วย ไขม่กุ งาช้าง นอแรด 

ยางไม้หอม (frankincense) ไขลาํไส้ปลาวาฬ (ambergris) โกศกระดกู กานพล ูผลจนัทน์เทศ 

กํายาน (benzoin) วา่นหางจระเข้ มดยอบ นํา้ประสานทอง (borax) เคร่ืองแก้ว กลัปังหา (coral) 

ดอกพดุ นํา้กหุลาบ ขีผ้ึง้ ผ้าปักดอกและผ้าแพรตา่งประเทศ 3

4 

 

 
ภาพที่ 191 ภาชนะดนิเผาจากเอเชียตะวนัตกที่พบในสสุานหลิว ฮวั มณฑลฝเูจีย้น 

ที่มา : John Guy, “Rare and Strange Goods : International Trade in Ninth-Century Asia” Shipwreck : Tang Treasures 

and  Monsoon Winds (Singapore : National Heritage Board, 2011), 27, fig. 21. 

 

 

 

 

                                                 
4 Friedrich Hirth and W.W.Rockhill, Chau Ju-Kua : His work on the Chinese and Arab 

Trade in the twelfth  and Thirteenth Centuries, entitled Chu-fan-chi, 116. 
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ภาพที่ 192  เศษภาชนะดินเผาแบบฟ้าเขียวจากวดัไซไดจิ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ที่มา : In the news: Silk road Islamic ceramic fragments excavated from Nara’s Saidaiji site are oldest finds in Japan  

[Online]. Accessed 14 January 2013. Available from http://heritageofjapan.wordpress.com/6-nara-period-sees-the-

nurturing-of-chinese-culture/in-the-shadow-of-the-chinese-empire/in-the-news-silk-route-islamic-ceramic-fragments-

excavated-from-naras-saidaiji-site-oldest-finds-in-japan/ 

  

จากรายการสนิค้าดงักลา่วจะเห็นได้วา่เคร่ืองเทศบางชนิดเป็นผลติภณัฑ์ของเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกได้นําเข้ามาระหวา่งการเดินทางผา่นช่องแคบมะละกา

และหมู่เกาะ ซึง่อาจเป็นไปได้ทัง้เกาะชวาและเกาะตา่งๆท่ีอยูใ่ต้อํานาจของศรีวชิยัในขณะนัน้ ใน

ขณะเดียวกนัขาลอ่งกลบัจากจีน พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกยงัสามารถแวะเมืองทา่ตา่งๆในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ือซือ้เคร่ืองเทศกลบัไปจําหนา่ยยงับ้านเมืองของตนพร้อมทัง้สง่ออกไปยงัโลก

ตะวนัตกตอ่ไปอีกด้วย 

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ียืนยนัในข้อสนันิษฐานข้างต้นได้แก่ การค้นพบชิน้สว่นยางไม้

ของเคร่ืองหอม และโป๊ยกัก๊ (star anise) ซึง่เป็นเคร่ืองเทศชนิดหนึง่ จากแหลง่เรือจมท่ีเกาะเบลติงุ 

(Belitung shipwreck site) ประเทศอินโดนีเซยี เรือดงักลา่วนีไ้ด้รับการเสนอวา่มีความเป็นไปได้ท่ี

จะเป็นเรือของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกท่ีจมลงระหวา่งเดินทางกลบับ้าน ทัง้นีอิ้นทรียวตัถท่ีุยงั

หลงเหลอือยู ่แสดงให้เห็นวา่เอเชียตะวนัตกมีการนําเข้าเคร่ืองเทศจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

อยา่งชดัเจน เน่ืองจากโป๊ยกัก๊มีแหลง่กําเนิดอยูใ่นแถบเวยีดนามเหนือและประเทศจีน  

รูปแบบการค้าขายของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกท่ีมีลกัษณะเป็นพอ่ค้าคนกลางโดย

การใช้ประโยชน์จากสนิค้าตา่งๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ดําเนินเร่ือยมาจนกระทัง่ชาวยโุรปเข้า

มาในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ตําแหนง่พอ่ค้าคนกลางดงักลา่วจึงถกูเปลีย่นมือ ประกอบกบัปัญหา

ท่ีเกิดขึน้จากฝ่ังเอเชียตะวนัตกเองท่ีทําให้ปริมาณการเข้ามาค้าขายของพอ่ค้าลดน้อยลงตามลาํดบั 
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2. พ่อค้า 

แม้วา่ในพืน้ท่ีเอเชียตะวนัตกจะประกอบไปด้วยผู้คนหลายเชือ้ชาติ ไมว่า่จะเป็นชาว

อาหรับ ชาวยิว ชาวเตอร์ก ชาวเคร์ิด และชาวเปอร์เซีย แตห่ลกัฐานเอกสารมกัจะกลา่วถึงเพียง 

พอ่ค้าชาวอาหรับและชาวเปอร์เซียเทา่นัน้ ซึง่ในการเข้ามาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของพอ่ค้ากลุม่

นีไ้ด้กอ่ให้เกิดคําถามขึน้วา่ พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกเดินทางเข้ามาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ตัง้แตเ่ม่ือไหร่? ซึง่จากการสบืค้นหลกัฐานเอกสารเก่ียวกบัการเดินทางทางทะเลของพอ่ค้าเอเชีย

ตะวนัตกช่วงแรกมีน้อยมาก และสว่นใหญ่เป็นเร่ืองของศาสนา  

อยา่งไรก็ดี ความสมัพนัธ์ของเอเชียตะวนัตกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กลบัมี

จดุเร่ิมต้นมาจากความสมัพนัธ์ระหวา่งเอเชียตะวนัตกและจีนกอ่นเป็นอนัดบัแรก กลา่วคือ 

หลงัจากท่ีราชสาํนกัจีนได้รับข้อมลูการเดินทางจากสาง เชียน ผู้ซึง่เป็นทตูท่ีได้รับการแตง่ตัง้จาก

จกัรพรรดิวูตี่แ้หง่ราชวงศ์ฮัน่ (Wu Ti : 141-87 ปีกอ่นคริสตกาล) ให้เดินทางไปหาพนัธมิตรเพ่ือ

ปราบพวกเซียงหนแูล้วนัน้ จีนก็ได้สง่ตวัแทนไปตามอาณาจกัรหรือแคว้นตา่งๆท่ีสางเซียนบนัทกึ

เอาไว้ เพือ่โน้มน้าวให้แคว้นตา่งๆเหลา่นัน้มาเป็นรัฐบรรณาการของจีน ในขณะ เดียวกนัก็เพื่อซือ้

หาสนิค้าท่ีชาวจีนต้องการเป็นพิเศษ โดยแคว้นท่ีจีนสง่ตวัแทนไปเจรจาด้วยหนึง่ในนัน้คืออานซี

หรือเปอร์เซียสมยัราชวงศ์ปาร์เธียนนัน่เอง 

ความสมัพนัธ์ทางการทตูของจีนและเปอร์เซียเจริญขึน้ตามลาํดบั ราชวงศ์ปาร์เธียน

ได้ประโยชน์จากการค้าขายบนเส้นทางสายไหมนีม้าก เน่ืองจากบทบาทการเป็นพอ่ค้าคนกลางบน

พืน้ท่ีแถบนี ้โดยมีสินค้าท่ีสาํคญัคือ ผ้าไหมของจีน ภายหลงัจากราชวงศ์ปาร์เธียนล้มสลาย 

ราชวงศ์ซสัซาเน่ียนก็ได้สบืทอดความร่ํารวยนีต้อ่มาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5 เม่ือพวกเฮป

ทาไลต์ มีอํานาจขึน้ในเอเชียกลาง ทําให้เปอร์เซยีถกูตดัขาดจากจีน จากเหตกุารณ์ดงักลา่วถือเป็น

สาเหตสุาํคญัท่ีทําให้เปอร์เซียหนัมาพฒันาการค้าทางทะเลอยา่งจริงจงัมากขึน้ 

ในความเป็นจริงแล้ว พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกนา่จะมีการเดินเรือมากอ่นหน้า

คริสต์ศตวรรษท่ี 5 แล้วแตไ่ม่คอ่ยได้รับความสนใจเทา่ท่ีควร เน่ืองจากการเส้นทางการค้าทางบก

เป็นเส้นทางท่ีก่อให้เกิดผลกําไรมากกวา่ ในขณะท่ีในชว่งต้นคริสตกาล (ราวพทุธศตวรรษท่ี 5-9) 

การค้าทางทะเลกลบัอยูใ่นมือของพอ่ค้าชาวโรมนัและอินเดีย โดยทางตะวนัตกมีเมืองอเลก็ซาน-  

เดรียเป็นเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางการค้าท่ีสาํคญั มีกองคาราวานขนสนิค้ามีคา่ตา่งๆจากซีกโลก

ตะวนัตกไปค้าขายยงัซีกโลกตะวนัออก และซือ้สนิค้าจากโลกตะวนัออกกลบัมา สนิค้าท่ี

ชาวตะวนัตกต้องการคือ เคร่ืองเทศ นํา้หอม อญัมณี ผ้าเนือ้ดี นํา้ตาล ข้าว ฆ ีงาช้าง รวมถงึเหลก็

คณุภาพดีของอินเดีย สว่นชาวอินเดียเองก็ต้องการสนิค้าประเภททองคําจากโรมนัเช่นเดียวกนั 
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ช่วงเวลาแหง่การค้าท่ีเฟ่ืองฟูระหวา่ง 2 ซกีโลกในยคุประวติัศาสตร์ตอนต้นนีถ้กู

เรียกวา่สมยัอินโด-โรมนั ซึง่ได้ปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณ

เมืองทา่โบราณของอินเดียทัง้ฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีพบร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของ

พอ่ค้าโรมนัในอดีต เป็นต้นวา่ เมืองเนวาษะ นาฟทาโตริ บาโรด้า พรหมบรีุ พรหมคีรี จนัทราวลัล ี

โกณฑปรุะ อมราวดี นาคารชนุโกณฑะ อริกเมฑ ุและกาเวริปัฏฏินมั โดยโบราณวตัถจุากโรมนัท่ี

พบประกอบไปด้วย เหรียญโรมนั ภาชนะดินเผาสแีดงมนัวาวตกแตง่ด้วยลายประทบั ท่ีเรียกกนัวา่

ภาชนะดินเผาแบบอารีไทน์ (Arretine ware) ไหแบบกรีก-โรมนัท่ีใช้บรรจเุหล้า ไวน์ หรือนํา้มนั

มะกอก (amphora) ภาชนะดินเผาตกแตง่ด้วยเทคนิคการกดเป็นร่องด้วยซีฟั่นเฟืองบนผิวภาชนะ 

(rouletted ware) ตะเกียงโรมนั ลกูปัดโรมนัทัง้แบบลกูปัดแก้วมีแถบส ี(striped beads) ลกูปัดมี

ตา (eye beads) และหวัแหวนสลกัจากหินมีคา่ (intaglios) ซึง่สนิค้าโรมนัและแบบอินโด-โรมนัได้

ถกูสง่ไปขายยงัเมืองทา่หรือศนูย์กลางการค้าขายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในช่วงนีด้้วย 4

5 

แม้การค้าทางทะเลจะรุ่งเรือง แตโ่รมนัก็ยงัต้องการท่ีจะติดตอ่กบัจีน เห็นได้จากเอกสารฮ ูฮัน่ช ูท่ี

กลา่วถึงภารกิจของทตูจากโรมนัท่ีเดินทางมาเข้าเฝ้าจกัรพรรดิจีนทางเรือ โดยผา่นทางอนันมัหรือ

เวียดนามเข้ามาในปี ค.ศ. 166 (พ.ศ. 709) เหตุการณ์นีแ้สดงให้เห็นถึงความพยายามของโรมนัท่ี

ต้องการจะติดตอ่กบัจีน เป็นไปได้วา่เพ่ือจุดประสงค์ทางการค้าผ้าไหม เน่ืองจากช่วงเวลาดงักลา่ว 

เปอร์เซยีเป็นผู้คมุการค้าทางบก ดงันัน้ จึงเป็นเร่ืองยากท่ีโรมนัจะมีสว่นแบง่ทางการตลาดสนิค้า

ประเภทนี ้แตไ่ม่วา่จุดประสงค์ของโรมนัจะเป็นอะไรก็ตาม สิง่ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาดงักลา่วได้

สะท้อนให้เห็นวา่ เส้นทางการเข้าสูจี่นทางทะเลโดยผา่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นท่ีรู้จกัของ

ชาวตะวนัตกแล้วอยา่งน้อยตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 2 (พทุธศตวรรษท่ี 8) เป็นต้นมา อยา่งไรก็ดี ไม่มี

หลกัฐานท่ีชดัเจนท่ีจะแสดงให้เห็นวา่คณะทตูชุดนีเ้ดินเรือมาถงึเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วยตนเอง 

หรือโดยสารมากบัพอ่ค้าท่ีลอ่งเรือระหวา่งอินเดีย (หรือลงักา) กบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็น

ประจํา 

จากเอกสารฮ ูฮัน่ช ูถึงแม้จะไม่ได้กลา่วถึงการเข้ามาของพอ่ค้าเอเชียตะวนัตกใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยตรง แตก็่มีเร่ืองราวท่ีพิสจูน์ให้เห็นถึงความรู้ในเร่ืองเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ของชาวตะวนัตก นอกเหนือจากวรรณกรรมของชาวตะวนัตกเอง เช่น บนัทกึการเดินเรือ

ของชาวยโุรป (The Periplus of the Erythrean Sea) หนงัสอืประวติัศาสตร์ธรรมชาติของปลนีิ 

(The Natural History of Pliny) และหนงัสอืภมิูศาสตร์ของปโตเลมี (Ptolemy’s Geography)6

                                                 
5 ผาสขุ อนิทราวธุ, ทวารวดี การศกึษาเชงิวเิคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 44-45. 

 ท่ี

6 ดเูพิม่เติม ผาสขุ อินทราวธุ, สุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางโบราณคดี, 21-23. 
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ไม่สามารถพิสจูน์ได้วา่ผู้ เขียนหนงัสอืเลม่ตา่งๆดงักลา่วนีไ้ด้เดินทางเข้ามาถึงเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้จริงหรือไม่ 

ความรู้ในเร่ืองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของชาวตะวนัตกทางด้านวรรณกรรม รวมถึง

การเดินทางเข้ามายงัดินแดนแหง่นี ้ถือเป็นข้อมลูสาํคญัให้กบันกัเดินเรือชาติตา่งๆท่ีอยูใ่นช่วงเวลา

เดียวกนั ซึง่รวมถึงพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกด้วย อยา่งไรก็ตาม ยงัไมมี่หลกัฐานทางเอกสารใดๆท่ี

จะแสดงให้เห็นวา่ มีพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกเดินทางเข้ามาถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในช่วงเวลา

ดงักลา่ว มีความเป็นไปได้วา่บทบาททางการค้าของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในสมยันีย้งัไม่มี

ความสาํคญัเทา่ท่ีควร พอ่ค้าชาวตา่งชาติจึงมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆท่ีจะเดินเรือตอ่มาจนถึงเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ เน่ืองจากสนิค้าทกุสิง่อยา่งท่ีพวกเขาต้องการสามารถหาได้จากเมืองทา่และ

สถานีการค้าตา่งๆในอินเดียและศรีลงักา  

ศรีลงักา เป็นท่ีรู้จกัของชาวตะวนัตกตัง้แตส่มยัพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์มหาราช (356-

323 ปีกอ่นคริสตกาล) และเม่ือโรมนัและโลกตะวนัตกมีความต้องการสนิค้าราคาแพงท่ีมาจากโลก

ตะวนัออกเพ่ิมมากขึน้ในช่วงต้นคริสตกาล ศรีลงักาจึงเข้าไปอยูใ่นเครือขา่ยการค้าโลกภายใน

ระยะเวลาไม่นานนกั ตามความเห็นของคอสมาสผู้ เขียนคริสเตียน โทโพกราฟี (Christian 

Topography) ศรีลงักาเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นทางการค้าเพ่ือท่ีจะไปสูจี่น (ประเทศแหง่ผ้าไหม) 

และเป็นเกาะท่ีใช้จอดเรือเพ่ือหยดุพกัระหวา่งการเดินทาง ดงันัน้ จึงมีเรือของนานาประเทศมาแวะ

จอดท่ีเมืองทา่ของศรีลงักาแหง่นี ้อยา่งไรก็ดี เรือของชนชาติตา่งๆไม่เพียงจอดพกัเทา่นัน้แตย่งัใช้

ศรีลงักาเป็นท่ีซือ้สนิค้าและสง่ผา่นผลติภณัฑ์ออกไปยงัทกุมมุโลกอีกด้วย  

จากข้อเขียนของสตราโบ 6

7 ศรีลงักาเป็นผู้ นําผลติภณัฑ์งาช้าง กระดองเตา่ และเคร่ือง

ถ้วยตา่งๆมายงัตลาดอินเดีย7

8 สว่นในหนงัสอืบนัทกึการเดินเรือของชาวยโุรปในปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 1 หรือต้นพทุธศตวรรษท่ี 7 (The Periplus of the Erythrean Sea) ก็บนัทกึวา่

สนิค้าท่ีมาจากจีน หรือสถานท่ีอ่ืนๆทางตะวนัออกของเกาะลงักาประกอบไปด้วยผ้าไหม ลนิิน 

                                                 
7 สตราโบ (Strabo : ราว 63-64 กอ่นคริสต์ศกัราช – ค.ศ.24) เป็นนกัประวตัศิาสตร์ นกัภมูศิาสตร์ 

และนกัปรัชญาชาวกรีก เขาได้เดนิทางไปยงัหลายดนิแดนและมีช่ือเสียงจากการเขียนหนงัสือ “หนงัสือภมูศิาสตร์

สตราโบ” (Geographica) ซึ่งเป็นหนงัสือท่ีเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ของชนกลุม่ตา่งๆ และท่ีตัง้บริเวณตา่งๆในโลก 

มีจํานวน 17 เลม่ด้วยกนั 
8 H.C.Hamilton and W. Falconer (translated), The Geography of Strabo (London : 

George Bell & Sons, 1903), 111. 
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(thread) วา่นหางจระเข้ กานพล ูและไม้จนัทน์ โดยสนิค้าเหลา่นีจ้ะถกูนําไปแลกเปลีย่นท่ีเมืองท่า

ของอินเดียเช่น กาเลยีนา (Kalliana) หรือ กาเลยีนาปรุะ (Kalianapúr) อีกตอ่หนึง่8

9 

ในขณะท่ีหลกัฐานทางเอกสารของจีนท่ีกลา่วถึงศรีลงักาคอ่นข้างท่ีจะลา่ช้ากวา่มาก 

แตเ่อกสารท่ีสาํคญัคือ จดหมายเหตกุารเดินทางของหลวงจีนฟาเหียน (Fa-Hsien) ท่ีได้เดินทางเข้า

มายงัดินแดนแหง่นีใ้นปี ค.ศ.4119

10 (พ.ศ. 954) โดยอาศยัอยูท่ี่วิหารอภยัคีรีในเมืองอนรุาธปรุะซึง่

เป็นเมืองหลวงของลงักาสมยันัน้เป็นเวลา 2 ปี แตข้่อเขียนของฟาเหียนจะเน้นไปในเร่ือง

รายละเอียดเก่ียวกบัศาสนาเป็นสว่นใหญ่ หลงัจากนัน้ ในปีค.ศ. 429 (พ.ศ. 972) ได้มีภิกษุณีจาก

ลงักา 3 รูปเดินทางไปถึงจีนและโดยสารเรือไปสมทบเพ่ิมมากขึน้ในปี ค.ศ. 438 (พ.ศ. 981)10

11 รวม

ไปถึงบนัทกึถงัเกอชิผุ ่(T’ang Kuo Shih Pu) ท่ีเขียนขึน้ในสมยัราชวงศ์ถงั (คริสต์ศตวรรษท่ี 7-10 : 

ปลายพทุธศตวรรษท่ี 12- 15) ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบัเรือตา่งชาติท่ีมาถึงอนันมัและกวางโจวในแตล่ะ

ปี ก็ได้กลา่ววา่ “ทา่มกลางเรือตา่งชาติเหลา่นี ้เรือท่ีมาจากอาณาจกัรแหง่สงิโต (สงิหลเทศะ : 

Simhala-desa) มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ”12

นอกจากหลกัฐานทางด้านเอกสารแล้ว หลกัฐานทางโบราณคดีก็เป็นหลกัฐานเชิง

ประจกัษ์ท่ีช่วยยืนยนัสถานะการเป็นเมืองทา่และสถานีการค้าของลงักาได้เป็นอยา่งดี โดยสว่น

ใหญ่แล้วหลกัฐานประเภทอินทรียวตัถมุกัจะไม่เหลอืให้ศกึษากนัอีกตอ่ไป ดงันัน้โบราณวตัถท่ีุ

ยงัคงสภาพให้นํามาวนิจิฉยัได้จงึเป็นวตัถปุระเภทภาชนะดินเผา เหรียญ ตราประทบั ภาชนะแก้ว 

ลกูปัดแก้ว และโลหะชนิดตา่งๆ 

 จากหลกัฐานเอกสารข้างต้นนีเ้อง ท่ีมีนยัยะแสดงให้เห็นวา่ 

พอ่ค้าชาวลงักาเดินเรือผา่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไปถึงจีนและเป็นผู้ นําสินค้าจากจีนรวมไปถึง

ผลติภณัฑ์ตา่งๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มาขายท่ีลงักา อนัเป็นการแสดงบทบาทการเป็นพอ่ค้า

คนกลางอยา่งชดัเจน 

                                                 
9 William Vincent, The Periplus of the Erythrean sea : part the second (London : 

T.Cadell jun and W. Davies, 1805), 461-462. 
10 E.W. Nicholas and S.Paranavitana, A Concise History of Ceylon ; from the earliest 

times to the arrival of the Portuguese in 1505 (Colombo : Ceylon University Press, 1961), 9. 
11 A.P.Buddhadatta, Nayaka-Thera,Bharatiya Bauddhacaryavarayo (Colombo,1963), 

121-122, quoted in S.G.M.Weerasinghe, A History of the Cultural Relations between Sri Lanka and 

China (Colombo : Karunaratne&Sons Ltd., 1995), 25. 
12 R.A.L.H. Gunawardena and Y.Sakurai. “Sri Lankan Ships in China : A Note on a 

Passage in a Chinese Literary Work from the Period of the T’ang Empire” The Sri Lanka Journal of 

the Humanities Vol.VII (1981): 148. 
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หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งลงักากบัตา่ง

แดนท่ีเก่าท่ีสดุคือ กระดกูและฟันของม้าท่ีขดุได้จากเมืองอนรุาธปรุะในช่วงชัน้สมยัแรกเร่ิม

ประวติัศาสตร์ เน่ืองจากม้าไม่ใช่สตัว์ท้องถ่ินของลงักา แตถ่กูนําเข้ามาจากแคว้นสนิธ์ของอินเดีย 

จากโอมานหรือแคว้นฟาร์ส (Fars) ของเปอร์เซยี12

13 สว่นภาชนะดินเผานําเข้าในช่วงแรกเร่ิมมกัเป็น

ภาชนะท่ีทาํขึน้ในอินเดียเชน่ ภาชนะสเีทาเขียนสหีรือท่ีเรียกวา่ Painted Gray Ware (PGW) หรือ

ภาชนะสดํีาขดัมนัหรือ Northern Black Polished Ware (NBP) ซึง่เป็นภาชนะดินเผาท่ีมีอายอุยู่

ในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมยัแรกเร่ิมประวติัศาสตร์โดยมีแหลง่ผลติอยูท่ี่อินเดีย

เหนือทัง้สิน้ สว่นภาชนะดินเผาจากอินเดียใต้ท่ีปรากฏท่ีลงักาเก่าท่ีสดุคือ ภาชนะดินเผาท่ีตกแตง่

ด้วยเทคนิคการกดเป็นร่องด้วยซี่ฟันเฟืองบนผิวภาชนะหรือท่ีเรียกกนัวา่ Roulleted Ware 

สาํหรับภาชนะดินเผาท่ีมาจากฝ่ังตะวนัตกท่ีเก่าท่ีสดุเป็นภาชนะดินเผาจากอ่าว

เปอร์เซีย เรียกกนัวา่ ภาชนะดินเผาสส้ีมเขียนลายสดํีา (Black-Painted Fine Orange Ware) มีต้น

กําเนิดมาจากเมืองโบราณฮอร์มซุ (Old Hormuz) ทางฝ่ังทะเลตอนเหนือของปลายอ่าวเปอร์เซีย

ด้านตะวนัออก มีอายอุยูใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 1 (พทุธศตวรรษท่ี 6) นอกจากนีย้งัพบเคร่ืองถ้วย

ในสมยัราชวงศ์ Partho – Sasanian ของเปอร์เซยีอายรุาวคริสต์ศตวรรษท่ี 4 (พทุธศตวรรษท่ี 10) 

ตอ่เน่ืองเร่ือยมาจนถึงสมยัซสัซาเนียน – อิสลาม (Sasanian- Islamic) อายรุาวคริสต์ศตวรรษท่ี 7-

9 (พทุธศตวรรษท่ี 13-15) สว่นโบราณวตัถจุากแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (โรมนั) ประกอบไปด้วย 

เหรียญ เคร่ืองแก้ว ภาชนะดินเผาประเภทอารีไทน์ (Arretine Ware) และตราประทบัแบบแกะนนู 

(Intaglio Seal) เม่ือเอเชียตะวนัตกเข้าสูย่คุอิสลามในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 7 (พทุธศตวรรษท่ี 13) 

เป็นต้นไป การติดตอ่กบัศรีลงักาก็ยิ่งเข้มข้นขึน้ เน่ืองจากมีพอ่ค้าชาวอาหรับเข้ามาสูเ่ครือขา่ยทาง

การค้านีด้้วย ดงันัน้ แหลง่โบราณคดีของศรีลงักาจึงพบโบราณวตัถเุน่ืองในเอเชียตะวนัตกเป็น

จํานวนไม่น้อย โดยเฉพาะเศษภาชนะดินเผาท่ีพบเป็นจํานวนมาก เป็นรองแคเ่มืองทา่จากฝ่ังเอเชีย

ตะวนัตกเองเทา่นัน้ โดยเศษภาชนะดินเผาท่ีพบสามารถกําหนดอายอุยูใ่นชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 7-

11 (คริสต์ศตวรรษท่ี 13-17) ประกอบไปด้วยเคร่ืองถ้วยเคลอืบสขีาวแบบทบึแสง (Opaque White 

Glaze) ภาชนะดินเผาแบบเคลอืบความมนัเงา (Lustre Ware) ภาชนะดินเผาแบบ Lead 

Splashed Ware ทัง้ท่ีมีการตกแตง่ด้วยเทคนิค Sgraffiato และไมต่กแตง่ และภาชนะดินเผาสี

เหลอืงอ่อน (Buff ware) 

                                                 
13 Martha Prickett-Fernando. “Durable Goods : The Archaeological evidence of Sri 

Lanka’s role in Indian Ocean Trade”, 63. 
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นอกจากนี ้การพบศิลาจารึกอกัษรคฟิูก (Kufic) ในสสุานของชาวมสุลมิท่ีเมือง

โคลมัโบ ซึง่ระบุปี ค.ศ. 949 ยงัเป็นสิง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่มีชาวมสุลมิท่ีมาจากเอเชียตะวนัตกเข้ามา

ตัง้เป็นชมุชนอยูใ่นศรีลงักาแล้วในคริสต์ศตวรรษท่ี 10 (พทุธศตวรรษท่ี 15) 13

14 

สาํหรับเมืองทา่ท่ีสาํคญัของศรีลงักาคือ มนัไต ซึง่ตัง้อยูท่างด้านทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือของปลายเกาะลงักา และอยูห่า่งจากเกาะแมนนาร์ (Mannar) ในราว 6.1 กิโลเมตร จาก

ตําแหนง่ท่ีตัง้ถือเป็นจดุยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะตอ่การเป็นสถานท่ีแลกเปลีย่นสนิค้าระหวา่งดินแดนฝ่ัง

ตะวนัตกและตะวนัออกของมหาสมทุรอินเดีย รวมไปถงึระหวา่งผืนแผน่ดินใหญ่อินเดีย (India 

Mainland) กบัเกาะลงักาด้วย นอกจากนี ้มนัไตยงัตัง้อยูต่รงปากแม่นํา้มลัวาต ุ(Malvatu) ซึง่

ตอ่เช่ือมไปถึงเมืองหลวงอนรุาธปรุะท่ีอยูท่างตอนในของตวัเกาะ ดงันัน้ จึงสามารถขนย้าย

สนิค้าเข้าไปถึงตลาดทางด้านในได้โดยไม่ยาก 

จึงจะเห็นได้วา่ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 7 (พทุธศตวรรษท่ี 13) ลงักาซึง่มีสถานี

การค้าท่ีสาํคญัคือมนัไต ได้กลายเป็นแหลง่รวมสนิค้าจากดินแดนทางด้านตะวนัตก (โรมนั อียิปต์ 

เอธิโอเปีย และเปอร์เซยี) และตะวนัออก (จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้) พอ่ค้าหลากหลายประเทศ

ได้ใช้เมืองทา่แหง่นีเ้ป็นศนูย์กลางในการแลกเปลี่ยนสนิค้าระหวา่งกนั  โดยสินค้าจากตะวนัออกท่ีมี

ความสาํคญัในช่วงแรกคือ ผ้าไหม เห็นได้จากข้อเขียนของโพรคอปิอุสท่ีกลา่วถึงความต้องการ

สนิค้าประเภทนีข้องจกัรพรรดิจสัติเนียนผา่นพอ่ค้าชาวอบสิซิเน่ียน สว่นสนิค้าท่ีมาจากแหลง่ใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก็อาจถกูนํามาโดยชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เอง หรือนํามาโดยชาว

อินเดียท่ีมีการค้าขายกบัดินแดนสวุรรณภมิูแหง่นีม้าตัง้แตส่มยักอ่นประวติัศาสตร์ตอนปลายแล้ว 

สว่นในการนําผ้าไหมของจีนมายงัเมืองทา่ตา่งๆในอินเดียใต้นัน้ มีความเป็นไปได้วา่ผู้

ท่ีทาํหน้าท่ีนีอ้าจเป็นได้ทัง้ชาวอินเดีย ชาวสงิหล หรือชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยหลกัฐานท่ี

เก่ียวกบัเรือของชาวเอเชียใต้ท่ีเดินทางไปถึงจีนปรากฏอยูใ่นหนงัสอื ชู สนัซาง จี จี (Chu sanzang 

ji ji : การบนัทกึท่ีเก่ียวข้องกบัการแปลพระไตรปิฎก) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 6 (ปลายพทุธศตวรรษท่ี 

11- ต้นพทุธศตวรรษท่ี 12) กลา่วถึงเจ้าของเรือท่ีช่ือ นนัทิ (Nandi) ผู้ ท่ีเดินเรือลอ่งไปมาระหวา่ง

อินเดียใต้และชายฝ่ังทะเลของจีนเป็นประจํา ได้พากลุม่ภิกษุณีจากลงักาไปสง่ถึงจีน 14

15 ในขณะท่ี

                                                 
14 W.I. Siriweera, “Pre-Colonial Sri Lanka’s Maritime Commerce with Special Reference 

to its Ports” in Sri lanka and the Silk Road of the Sea (Colombo, 1990), 127. 
15 Tansen Sen, “ Maritime Interactions between China and India : Coastal India and the 

Ascendancy of Chinese Maritime Power in the Indian Ocean” Journal of Central Eurasian Studies 

Vol.2 (May 2011): 44. 
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ข้อเขียนของหวงัเจิน้ (Wan Zhen) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 3 (พทุธศตวรรษท่ี 8) ได้กลา่วถึงเรือจาก

ประเทศตา่งๆท่ีมาถึงชายฝ่ังทะเลของจีน ซึง่ได้ปรากฏวา่มีเรือของพวก คนุหลนุ (Kunlun) รวมอยู่

ด้วย คําวา่ “คนุหลนุ” ได้รับการพิจารณาวา่เป็นคําท่ีชาวจีนใช้เรียกชาวพืน้เมืองโบราณในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ เน่ืองจากคําอธิบายท่ีวา่ เป็นเชือ้ชาติท่ีมีรูปร่างเลก็ ผมขอด และผิวดํา อีกทัง้

ลกัษณะของเรือของพวกคณุหลนุท่ีได้รับการบรรยายไว้ในหนงัสอือี ้เชียง ชิง หยิน อี ้(I Chhieh 

Ching Yin I : พจนานกุรมเก่ียวกบัเสยีงและความหมายในพระวินยั) ท่ีเขียนโดย ฮุย หลนิ (Hui-

Lin) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 815

16 ก็ได้รับการวิเคราะห์จากนกัวิชาการวา่ เป็นเรือท่ีชาวเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ทําขึน้ เรียกกนัวา่ “เรือท่ีทําจากไม้กระดานท่ีเย็บติดกนั”17

เม่ือสนิค้าจากจีนถกูนํามาถึงเมืองทา่ในอินเดียหรือศรีลงักาโดยกลุม่พอ่ค้าข้างต้น 

พอ่ค้าท่ีมาจากฝ่ังตะวนัตกก็จะมารับเพ่ือขนสง่ไปยงัเมืองทา่ตา่งๆตอ่ไป ดงันัน้ ในช่วงแรก พอ่ค้า

จากเอเชียตะวนัตก จึงไม่เห็นความสาํคญัในการเดินทางเข้ามาจนถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือ

จีน ในเม่ือเมืองทา่ตา่งๆในเอเชียใต้มีสนิค้าทกุประเภทท่ีพวกเขาต้องการอยูแ่ล้ว 

 (stitched plank vessels) 

แตอ่ยา่งไรก็ดี ไม่ได้หมายความวา่รูปแบบทางการค้าจะดําเนินไปในลกัษณะเดียวกนั

ทัง้หมด หรือไมมี่ชาวตะวนัตกเดินทางมาจนถงึเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เลย จากหลกัฐานทาง

เอกสารคือ ฮ ูฮัน่ชู หรือพงศาวดารจีนสมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวนัออก ได้กลา่วถึงการเดินทางของทตู

ชาวโรมนัเข้าสูเ่มืองหลวงจีนโดยใช้เส้นทางผา่นอนันมัหรือเวยีดนามเข้ามาในคริสต์ศตวรรษท่ี 2 

(ต้นพทุธศตวรรษท่ี 8) หรือการเอ่ยอ้างถึงดินแดนสวุรรณภมิู (Golden Land) ในหนงัสอืภมิูศาสตร์

ของปโตเลมี (เขียนขึน้ราวกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 2) ล้วนแสดงให้เห็นวา่ ในช่วงเวลาดงักลา่ว

เส้นทางนีเ้ป็นท่ีรู้จกัของชาวตะวนัตกและมีการใช้กนัอยา่งกว้างขวางแล้ว ในขณะเดียวกนั การพบ

หลกัฐานประเภทประติมากรรมปนูปัน้รูปชาวตา่งชาติ เหรียญโรมนัทองแดงจากเมืองโบราณอู่ทอง 

จงัหวดัสพุรรณบุรี และโบราณวตัถท่ีุมีแหลง่ผลิตจากเมดิเตอร์เรเนียน เปอร์เซีย เป็นต้นวา่ ภาชนะ

ดินเผาแบบอารีไทน์ ตราประทบัแบบแกะนนู (Intaglio Seal) เหรียญโรมนัทองคําและแก้วแกะเป็น

รูปชายชาวเปอร์เซีย (ภาพท่ี 193) จากเมืองออกแก้วซึง่เป็นเมืองโบราณท่ีสาํคญัในสมยัอินโด-

โรมนั ก็เป็นเคร่ืองพิสจูน์อยา่งหนึง่วา่ มีกลุม่ชาวตา่งชาติท่ีนา่จะมาจากดินแดนด้านตะวนัตก

                                                 
16 ดเูพิม่เติมใน  Joseph Needham et al., Science and Civilization in China Vol. 4 part 3 : 

Civil Engineering and Nautics (Cambridge University Press, 1971), 458-459. 
17 Pierre-Yves Manguin, “Southeast Asian Shipping in the Indian Ocean during the First 

Millennium A.D.” in Tradition and Archaeology: Early Maritime Contacts in the Indian Ocean (New 

Delhi: Manohar, 1996), 190. 
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นอกเหนือจากชาวเอเชียใต้ เดินทางเข้ามาถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แล้วในขณะนัน้17

18 ซึง่

จุดประสงค์ในการเดินทางเข้ามานา่จะเก่ียวข้องกบัเร่ืองการค้าขายเป็นสาํคญั  

 
ภาพที่ 193 แก้วแกะเป็นรูปชายชาวเปอร์เซยี 

ที่มา : ผาสขุ อนิทราวธุ. สุวรรณภูมิ จากหลักฐานโบราณคด ี(กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2548), 241, ภาพที่ 69. 

 

จากหลกัฐานทางวรรณกรรมและโบราณวตัถท่ีุกลา่วมาทัง้หมด ทําให้พอท่ีจะ

มองเห็นภาพวา่ ในช่วงเวลาดงักลา่ว พอ่ค้าท่ีมาจากตะวนัตก เช่น เมดิเตอร์เรเนียน เปอร์เซีย ยวิ 

และอคัซุม มีทัง้กลุม่ท่ีดําเนินธุรกิจการซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิค้าในบริเวณเมืองทา่และสถานีการค้า

ขนาดใหญ่ของอินเดียและลงักา และกลุม่ท่ีเดินทางเข้ามาถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีออก

แก้ว (Oc Eo) และแหลง่ตา่งๆบนคาบสมทุรมลายเูป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัในขณะนัน้ อยา่งไรก็ตาม 

พอ่ค้าในกลุม่หลงันีน้า่จะมีปริมาณน้อยกวา่กลุม่แรก ทัง้นี ้พิจารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี

หลงเหลอือยูใ่นปัจจุบนั สว่นสนิค้าท่ีพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกให้ความสาํคญัตอ่การนําไปขายสู่

ตลาดโลกในระยะนีคื้อผ้าไหมจากจีน แม้จะมีความเป็นไปได้มากวา่ในระยะแรกนีพ้อ่ค้าชาวเอเชีย

ตะวนัตกจะยงัไมไ่ด้เดินเรือเข้ามาค้าขายถึงนา่นนํา้และทา่เรือของจีนโดยตรงก็ตาม 

จนกระทัง่เข้าสูย่คุอิสลามหรือราวคริสต์ศตวรรษท่ี 7 เป็นต้นมาท่ีมีหลกัฐานเอกสารท่ี

ชดัเจนในการกลา่วถึงการผา่นเข้ามาในนา่นนํา้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ของกลุม่พอ่ค้าชาวเอเชีย

ตะวนัตก เอกสารดงักลา่วคือ บนัทกึของหลวงจีนอีจิง้ (ค.ศ.671: พ.ศ.1214) ประกอบกบั

โบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกท่ีพบตามแหลง่โบราณคดีตา่งๆบริเวณคาบสมทุรมลาย ู

                                                 
18 อย่างไรก็ดี โบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัตะวนัตกท่ีพบท่ีออกแก้ว เป็นวตัถท่ีุมีขนาดเลก็ ขนย้าย

ได้ง่าย ดงันัน้ นกัวชิาการบางท่านจงึเช่ือวา่พอ่ค้าชาวอินเดียเป็นผู้นําเข้ามามากกวา่ ดเูพิ่มเติม Louis Malleret, 

L’archéologie du delta du Mékong : La culture du Fou-nan PEFEO XLIII-3 (Paris, 1962), 380.  
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ทําให้พออนมุานได้วา่ ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 7 หรือกอ่นหน้านีเ้ลก็น้อย พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก

ได้แลน่เรือมาจนถึงจีน โดยแวะพกัตามเมืองทา่ตา่งๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเมืองทา่

บนคาบสมทุรมลาย ูหลงัจากนัน้ ความสมัพนัธ์ทางการค้าจึงได้เร่ิมขึน้ ตา่งฝ่ายตา่งหาประโยชน์ใน

สิง่ท่ีอีกฝ่ายต้องการ กลา่วคือ พอ่ค้าท้องถ่ินในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้บางสว่นได้แสดงบทบาท

การเป็นพอ่ค้าคนกลางโดยการติดตอ่หาสนิค้าประเภทเคร่ืองเทศและเคร่ืองถ้วยจีนมาให้แกพ่อ่ค้า

ชาวเอเชียตะวนัตก ดงัหลกัฐานการพบเคร่ืองถ้วยจีนจากเตาฉางชา เขียนตวัอกัษรอาหรับไว้ท่ีก้น

ชามวา่“อลัเลาะห์” ท่ีแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สว่นพอ่ค้าชาวเอเชีย

ตะวนัตกเองก็ได้จําหนา่ยสนิค้าประเภทฟุ่มเฟือย อาทิ เคร่ืองแก้วและภาชนะดินเผาสแีปลกตาแก่

พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้ ในบริเวณแหลง่โบราณคดีท่ีเคยเป็นเมืองทา่โบราณบน

คาบสมทุรมลายจูงึพบหลกัฐานประเภทเคร่ืองแก้ว และภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตกคราคร่ํา

อยูบ่นผิวดิน และในขณะเดียวกนักบัท่ีขายสนิค้า พอ่ค้าจากเอเชียตะวนัตกก็รับซือ้สนิค้าประเภท

เคร่ืองเทศ เพ่ือนําไปขายให้แก่จีนและโลกฝ่ังตะวนัตกอีกทอดหนึง่ ดงัหลกัฐานจากข้อเขียนของเจ้า

จกูวั ท่ีกลา่วถงึต้าฉี หรือชาวอาหรับวา่เป็นผู้ นําเข้าเคร่ืองเทศรายใหญ่ของจีน เหลา่นีล้้วนแสดงให้

เห็นถงึปฏิสมัพนัธ์ทางการค้าท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเอเชียตะวนัตกกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 7-10 (พทุธศตวรรษท่ี 13-16) อยา่งชดัเจน 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกอ่ืนๆ เดินเรือเข้าไปจนถึงนา่นนํา้และ

ทา่เรือของจีน อีกทัง้ยงัสร้างนิคมของตนเองบริเวณยา่นของพอ่ค้าชาวตา่งชาติบริเวณเมืองทา่

กวางโจว อีกด้วย จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีได้ปรากฏภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก

ประเภทเคร่ืองเคลอืบฟ้า-เขียวท่ีเมืองทา่หยางโจว (Yangzhou) กําหนดอายอุยูใ่นราว

คริสต์ศตวรรษท่ี 9 แสดงให้เห็นวา่ภาชนะดินเผาของเอเชียตะวนัตกเป็นสนิค้าอีกประเภทหนึง่ท่ีถกู

นําเข้ามาท่ีจีน หรือป้ายหินปักหน้าหลมุศพของชาวอาหรับพบท่ีบริเวณเนินหลงิชาน (Lingshan) 

เมืองทา่ฉวนโจว (Quanzhou) จารึกปีท่ีเสยีชีวิตไว้วา่ตรงกบัปี ค.ศ. 649 18

19 ซึง่หลกัฐานเหลา่นีเ้ป็น

สิง่ยืนยนัได้วา่พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกเดินเรือมาค้าขายกบัจีนด้วยตวัเองแล้วในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 7 ดงันัน้ การเลอืกใช้บริการของพอ่ค้าคนกลางในบริเวณคาบสมทุรมลายเูชน่นี ้จงึ

นา่จะขึน้อยูก่บัความสามารถในการลงทนุของพอ่ค้าแตล่ะคนมากกวา่ 

 

3. เส้นทางการค้า 

                                                 
19 Zhang Jun-yan, “Relations Between China and the Arabs in Early Times”, 94. 
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การเดินทางเพ่ือท่ีจะไปสูโ่ลกตะวนัออกนัน้จะเร่ิมขึน้ในช่วงเดือนเมษายน-กนัยายน 

โดยการใช้ประโยชน์จากลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ช่วงระยะแหง่ลมมรสมุท่ียาวนานถึง 6 เดือนนี ้

ทําให้สามารถแลน่เรือจากอ่าวเปอร์เซียไปสูจี่นได้ภายในฤดกูาลเดียว อยา่งไรก็ดีนกัเดินเรือควร

เดินทางพ้นจากชายฝ่ังทะเลของอินเดียไปแล้วก่อนเดือนมิถนุายน เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีลมมีกําลงั

แรงมาก เมืองทา่ชายฝ่ังทะเลของอินเดียทัง้ฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกจะถือวา่เป็นชว่งปิด ไมมี่การ

เดินเรือจนกระทัง่เร่ิมต้นเดือนตลุาคม - มีนาคม ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีความกดอากาศ

สงูจากซีกโลกเหนือจึงจะพดัมา พอ่ค้าท่ีมาจากตะวนัตกจึงอาศยัลมนีเ้ดินทางกลบัได้  

เส้นทางการเดินทางจากเอเชียตะวนัตก เร่ิมต้นขึน้เม่ือออกจากเมืองทา่ซีราฟ ซึง่เป็น

ทา่เรือหลกัของอ่าวเปอร์เซียแล้ว เรือจะลอ่งไปทางใต้ และสามารถแวะจอดได้ท่ีเมืองทา่ซูฮาร์ 

(Suhar) และมสุกตั (Muscat) ซึง่ตัง้อยูใ่กล้กบัปากอ่าว บริเวณชายฝ่ังทะเลของโอมาน หรืออาจจะ

แวะท่ีช่องแคบฮอร์มซุ (Hormuz) เพ่ือเติมอาหารหรือบรรทกุสนิค้าเพ่ิมก่อนท่ีเรือจะแลน่ออกสูท่ะเล

อาราเบีย หลงัจากนัน้จึงแลน่เลยีบชายฝ่ังทะเลจนกระทัง่มาจนถึงแถบแคว้นสนิธ์ุของประเทศ

ปากีสถานในปัจจุบนั โดยเมืองทา่ท่ีสนันิษฐานวา่เป็นจุดพกัเรือของพอ่ค้าจากเอเชียตะวนัตกท่ี

สามารถยกตวัอยา่งได้ คือ แหลง่โบราณคดีบนัภอร์ (Banbhore) ตัง้อยูท่ี่ปากแม่นํา้สนิธุ หา่งจาก

เมืองการาจีไปราว 65 กิโลเมตร (ดแูผนท่ีท่ี 7) 

แหลง่โบราณคดีแหง่นีจ้ดัเป็นเมืองทา่ท่ีเป็นสถานีการค้าท่ีสาํคญัในฝ่ังทะเลด้าน

ตะวนัตกของเอเชียใต้ โบราณวตัถท่ีุพบแสดงถึงความเก่ียวพนักบัเมืองทา่ซีราฟของเอเชียตะวนัตก 

เป็นต้นวา่ เคร่ืองเคลอืบฟ้าเขียวสมยัซสัซาเน่ียน-อิสลาม ภาชนะดินเผาแบบ Lead Splashed 

Ware เคร่ืองถ้วยจีนแบบเยว ่รวมไปถึงเหรียญเงินและเหรียญทองในสมยัราชวงศ์อบับาซิดของโลก

อิสลาม ในขณะเดียวกนัโบราณวตัถบุางสว่นก็มีสว่นคล้ายคลงึกบัท่ีพบท่ีแหลง่โบราณคดีเมืองท่า

มนัไต เช่น งานแกะสลกังาช้าง เคร่ืองประดบัทองแดง เคร่ืองมือเหลก็ รวมไปถึงลกูปัดท่ีทําจากหิน

กึ่งรัตนชาติตา่งๆไม่วา่จะเป็น อาเกต คาร์เนเลยีน โอนิกซ์ และแลพพิส แลสซิวลี 19

20 ดงันัน้ จึงอาจ

กลา่วได้วา่เมืองทา่บนัภอร์เป็นเมืองทา่คูค้่ากบัซรีาฟและมนัไตในช่วงยคุกลางท่ีโลกอิสลามกําลงั

รุ่งเรือง 

หลงัจากออกจากเมืองทา่ในแถบสนิธ์ุ นกัเดินเรือจะแลน่เรือเลยีบชายฝ่ังทะเลด้าน

ตะวนัตกของอินเดียตอ่ไป ซึง่อาจแวะตามเมืองทา่ตา่งๆของอินเดียจนถึงชายฝ่ังมะละบาร์ 

                                                 
20 Moira Tampoe, “Tracing the Silk Road of the Sea : Ceramic and other Evidence from 

the Partner Ports of the Western Indian Ocean (8th-10th c.A.D.)” in Sri Lanka and The Silk road of the 

Sea (Colombo,1990), 98. 
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หลงัจากนัน้หากต้องการท่ีจะแวะแถบหมู่เกาะมลัดีฟ (Maldive Islands) ก่อนก็ทําได้ดงัท่ี เอเบน็ 

บตัตตุา (Ibn Battuta) นกัเดินทางชาวอาหรับในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ได้อ้างไว้ในบนัทกึของเขา

20

21 จากนัน้จึงอ้อมแหลมแล้วไปขึน้ฝ่ังท่ีเมืองทา่มนัไต ประเทศศรีลงักาในปัจจุบนั 

ดงัท่ีเคยกลา่วไว้แล้ววา่เมืองทา่มนัไตเป็นเมืองทา่นานาชาติท่ีเป็นท่ีรู้จกัของ

ชาวตะวนัตกมาตัง้แตต้่นคริสตกาล เป็นแหลง่รวมสนิค้าท่ีมาจากดินแดนทางด้านตะวนัตกและ

ตะวนัออก พอ่ค้าหลากหลายประเทศได้ใช้เมืองทา่แหง่นีเ้ป็นศูนย์กลางในการแลกเปลีย่นสนิค้า

ระหวา่งกนั ซึง่รวมไปถึงพอ่ค้าท่ีมาจากเอเชียตะวนัตกด้วย โดยในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 7 

พอ่ค้าและนกัเดินเรือจากเอเชียตะวนัตกได้มาหยดุอยูท่ี่สถานีการค้าแหง่นีแ้ล้วดําเนินกิจกรรมซือ้

ขายแลกเปลีย่นสินค้า โดยท่ีไม่ต้องเดินทางไปถึงจีนด้วยตนเอง  

เม่ือออกจากเมืองทา่มนัไตไปแล้ว นกัเดินเรือจะเดินเรือตดัข้ามอ่าวเบงกอลเพ่ือเข้าสู่

ทะเลอนัดามนั อยา่งไรก็ดี ตามเส้นทางการเดินเรือจะต้องผา่นหมูเ่กาะนิโคบาร์ (Nicobar 

Islands) ซึง่จะมีชาวพืน้เมืองบางกลุม่พายเรือแคนเูพ่ือนําสนิค้าท้องถ่ินมาแลกกบัโลหะประเภท

เหลก็กบัชาวเรือตามท่ีปรากฏในหนงัสอือคัห์บาร์ อลั-ซิน ว-อลั-ฮินด์ เม่ือผา่นหมูเ่กาะนิโคบาร์

มาแล้วจะเข้าสูท่ะเลอนัดามนั ซึง่นกัเดินเรือจะเร่ิมแลน่เรือเลยีบชายฝ่ังอีกครัง้หนึง่  

แม้ในวรรณกรรมของอาหรับจะกลา่ววา่จุดหมายตอ่ไปของพวกเขาคือ กลาห์ (บาร์) 

ซึง่อยูท่างตะวนัตกของคาบสมทุรมลาย ูแตจ่ากการขดุค้นรวมไปถงึหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี

ปรากฏตามแนวชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของคาบสมทุรมลายไูด้แสดงให้เห็นวา่ มีเมืองทา่อยา่ง

น้อย 3 แหง่ท่ีเป็นจุดแวะพกัของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก กลา่วคือ แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ จงัหวดั

พงังา แหลง่โบราณคดีภเูขาทอง จงัหวดัระนอง และแหลง่โบราณคดีบูจงั จงัหวดัเวลสเลย์ ประเทศ

มาเลเซีย แหลง่โบราณคดีทัง้ 3 แหลง่นีล้้วนมีลกัษณะเป็นเมืองทา่ท่ีเป็นสถานีการค้าขนาดใหญ่

และอยูใ่นเครือขา่ยการค้าโลกในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 8-9 (พทุธศตวรรษท่ี 14-15)ด้วยกนัทัง้สิน้ 

โดยโบราณวตัถสุว่นใหญ่ท่ีแสดงถงึความเก่ียวพนักบัเอเชียตะวนัตกคือโบราณวตัถปุระเภทเคร่ือง

ถ้วย เคร่ืองแก้ว และแก้วลายเขียนส ีดงันัน้ จึงอาจกลา่วได้วา่ นอกจากกลาห์แล้ว นกัเดินเรือ

สามารถจอดแวะพกัหรือดําเนินกิจกรรมซือ้ขายแลกเปลีย่นสินค้าตามเมืองทา่อ่ืนๆได้อีกหลายแหง่

ในแถบชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของคาบสมทุรมลาย ู 

เม่ือเดินทางมาจนถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แล้ว มีความเป็นไปได้วา่พอ่ค้าบางคน

พอใจท่ีจะหยดุการเดินเรือไว้เพียงเทา่นี ้โดยอาศยับริการชาวพืน้เมืองท่ีทําหน้าท่ีเป็นคนกลางใน

                                                 
21Ibn Battuta : Travels in Asia and Africa 1325-1354 (Great Britain : Redwood Burn, 

1983), 241. 
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การหาสนิค้าตา่งๆ ท่ีพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกต้องการ ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วในประเด็นเก่ียวกบัเร่ือง

สนิค้า 

ผู้ใดต้องการเดินเรือตอ่ไปถึงจีน เม่ือออกจากเมืองทา่ชายฝ่ังอนัดามนัแล้ว จําเป็นท่ี

จะต้องผา่นช่องแคบมะละกา ซึง่จุดจอดเรือตอ่มาอยูใ่นแถบชายฝ่ังของเกาะสมุาตราหรือบริเวณ

เกาะตา่งๆหน้าเกาะสมุาตรา เป็นต้นวา่ เกาะบงักา โดยมีแหลง่เมืองทา่ท่ีสาํคญัคือโกตา กาปรู ซึง่

เมืองทา่ตา่งๆท่ีพอ่ค้าเอเชียตะวนัตกหยดุพกันัน้นอกจากเพ่ือการเติมเสบียงอาหารแล้ว ยงัเป็น

สถานท่ีรวบรวมสนิค้าประเภทเคร่ืองเทศและของป่าเพ่ือนําไปขายท่ีจีนตอ่อีกทอดหนึง่ด้วย 

หลงัจากผา่นช่องแคบมะละกามาแล้ว เรือบางลาํจะแวะซือ้สนิค้าท่ีเกาะชวา แล้วจึง

จะมุ่งหน้าขึน้เหนือเพ่ือไปสูท่ะเลจีนใต้ แวะพกัท่ีติยมูนั (Tiyūma) เพ่ือเติมนํา้จืด สนันิษฐานวา่คือ

เกาะติโอมนั (Tioman) ซึง่เป็นเกาะท่ีอยูท่างด้านตะวนัออกของคาบสมทุรมลาย ูปัจจุบนัอยูใ่น

ความดแูลของประเทศมาเลเซีย ตอ่จากนัน้จึงแลน่เรือตดัขึน้ไปจนถึงเมืองทา่ของอาณาจกัรจามปา

หรือแซนฟ์ (Sanf) โดยสามารถแลน่เรือเลยีบชายฝ่ังและแวะตามเมืองทา่ตา่งๆได้ ดงัท่ีวรรณกรรม

ของอาหรับบรรยาย โดยมีหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นเคร่ืองสนบัสนนุ เป็นต้นวา่ การพบเศษ

เคร่ืองถ้วยของเอเชียตะวนัตกป็นจํานวนมากบนเกาะช ูเลา ชาม (Cu Lao Cham)22

เม่ือแลน่เรือผา่นนา่นนํา้ของจามไปแล้วจึงถึงเมืองทา่ของจีนท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง

ได้แก่เมืองทา่กวางโจว (Guangzhou) ในมณฑลกวางตุ้ง (Canton) หรือ กานฟู (Khanfu) ซึง่ถือได้

วา่เป็นเมืองทา่นานาชาติ จากท่ีนีเ้รือสามารถแลน่เลยีบชายฝ่ังไปยงัเมืองทา่อ่ืนๆของจีนได้ตอ่ไป 

เป็นต้นวา่ เมืองทา่ฉวนโจว (Quanzhou) หมิงโจว (Mingzhou) หางโจว (Hangzhou) และหยาง

โจว (Yangzhou) แตส่ว่นใหญ่แล้วพอ่ค้าจากตา่งชาติมกัอยูร่วมกนัท่ีเมืองทา่กวางโจวและ      

ฉวนโจว22

23 เมืองทา่กวางโจวนีมี้ขนาดใหญ่และมีนิคมของพอ่ค้าชาติตา่งๆอาศยัอยูไ่ม่วา่จะเป็น 

มสุลมิ เปอร์เซยี ยวิ หรือคริสต์ก็ตาม  

 จงัหวดักวาง

หนํา ประเทศเวยีดนามในปัจจบุนั 

เม่ือขึน้ฝ่ังท่ีเมืองทา่กวางโจว พอ่ค้าจะเร่ิมกระบวนการในการนําสนิค้าเข้าสูจี่น โดย

อนัดบัแรกต้องติดตอ่กบัข้าหลวงจีนประจําเมืองทา่เสยีกอ่น สนิค้าทัง้หมดท่ีพอ่ค้านํามาจะถกูเก็บ

เข้าโกดงัศุลกากร และจะถกูเก็บเอาไว้ถึง 6 เดือน จนถึงปลายฤดกูาลท่ีพอ่ค้าชุดสดุท้ายจะมาถึง 

                                                 
22 William A. Southworth, “The Coastal States of Champa” Southeast Asia : From 

prehistory to history (USA : RoutledgeCurzon, 2004), 228. 
23 Zhang Jun-yan, “Relations Between China and the Arabs in Early Times” The Journal 

of Oman Studies Volume 6 Part 1 (1983): 101. 
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หลงัจากนัน้ สนิค้าทกุประเภทจะถกูเก็บภาษีเป็นจํานวน 3 ตอ่ 10 สว่น ท่ีเหลอืจึงจะถกูนําสง่ตอ่ไป

ขายกบัพอ่ค้า สนิค้าใดก็ตามท่ีหลวงต้องการจะมีราคาสงูและจะถกูจ่ายอยา่งรวดเร็วและยติุธรรม

23

24 

ขาลอ่งกลบัจากจีน พอ่ค้าจะอาศยัลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือเดินเรือลงสูช่่อง

แคบมะละกา การเดินทางจะอยูร่ะหวา่งเดือนตลุาคม- ธันวาคม เพ่ือท่ีจะสามารถข้ามอา่วเบงกอล

ในช่วงเดือนมกราคม ซึง่นอกจากสนิค้าประเภทเคร่ืองถ้วยจีนท่ีบรรทกุมาจนเต็มลาํเรือแล้ว ใน

ระหวา่งท่ีลอ่งเรือลงมาจนถึงหมู่เกาะอินโดนีเซีย พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกจะถือโอกาสแวะตาม

เกาะตา่งๆเพ่ือซือ้สนิค้าประเภทเคร่ืองเทศและเคร่ืองหอมอีกครัง้ เพ่ือนําไปขายตอ่ให้กบัโลก

ตะวนัตก ดงัหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นจากแหลง่เรือจมเบลงิตนั ประเทศอินโดนีเซยี  

เม่ือเรือเดินทางมาจนถึงเมืองทา่ซีราฟในอ่าวเปอร์เซียแล้ว  สนิค้าจะถกูขนสง่ไปสู่

เมืองแบกแดด (Baghdad) ซึง่เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์อบับาซิด ภายหลงัการก่อตัง้ในปี ค.ศ. 

762 มนัได้กลายเป็นศนูย์การเรียนรู้และตลาดสินค้านานาชาติ เน่ืองจากตําแหนง่ท่ีตัง้ของ

แบกแดดอยูใ่กล้กบัแม่นํา้ไทกรีสและยเูฟรติส มนัจึงกลายเป็นเมืองแหง่การค้าท่ีสาํคญัในการขน

ถา่ยสนิค้าเข้าไปสูดิ่นแดนภายใน ประเทศได้ นอกจากนีส้นิค้ายงัถกูสง่ตอ่ไปขายยงัดินแดนเมดิ

เตอร์เรเนียนโดยทางบกและขนสง่ทางเรือไปขายยงัอียิปต์ได้อีกทางหนึง่ด้วย จึงไม่นา่แปลกใจท่ีมี

การพบเคร่ืองถ้วยจีนในอียิปต์ เช่น เมืองฟุสตาต เป็นต้น 

 

4. เส้นทางการแพร่กระจายสินค้าจากเมอืงท่าสู่แผ่นดนิใหญ่ (Mainland) 

นอกจากโบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกจะพบตามแหลง่โบราณคดีท่ี

สาํคญับนคาบสมทุรและหมูเ่กาะแล้ว บริเวณผืนแผน่ดินใหญ่โดยเฉพาะแหลง่โบราณคดีสมยั

ทวารวดีในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยก็พบโบราณวตัถปุระเภทนีเ้ชน่เดียวกนั สว่นใหญ่ท่ียงั

หลงเหลอือยูใ่นปัจจบุนัคือ เศษภาชนะดินเผา ซึง่พบทัง้จากการสาํรวจและขดุค้นทางโบราณคดี

อยา่งเป็นระบบ โดยมีรายงานการพบโบราณวตัถปุระเภทนีต้ัง้แตจ่งัหวดัราชบุรี สพุรรณบุรี 

นครนายก ชลบรีุ และปราจีนบรีุ  

แหลง่โบราณคดีตา่งๆเหลา่นี ้ล้วนเป็นแหลง่โบราณคดีท่ีมีอายอุยูส่มยัทวารวดีทัง้สิน้ 

และแม้ในปัจจุบนัจะอยูล่กึเข้ามาในแผน่ดินตอนใน แตจ่ากการศกึษาแนวชายฝ่ังทะเลเดิมในพืน้ท่ี

ราบภาคกลางตอนลา่ง บางสว่นของภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตกในสมยัทวารวดี พบวา่แนว

                                                 
24 George F. Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early 

Medieval Times, 72. 
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ชายฝ่ังทะเลเดิมอยูห่า่งจากแนวชายฝ่ังทะเลในปัจจุบนัไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร 

โดยเร่ิมตัง้แตจ่งัหวดัเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สพุรรณบุรี อา่งทอง สงิห์บุรี ลพบุรี สระบุรี 

นครนายก ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา จนสดุท่ีจงัหวดัชลบรีุ สนันิษฐานวา่ระดบันํา้ทะเลในชว่งเวลานัน้ 

คงอยูส่งูกวา่ปัจจบุนัประมาณ 3.5-4 เมตร ลกัษณะฝ่ังทะเลรอบๆอา่วใหญ่นีส้ว่นใหญ่จะเป็นท่ีลุม่

ต่ํา ดงันัน้เมืองโบราณตา่งๆข้างต้น จึงตัง้อยูโ่ดยรอบแนวชายฝ่ังทะเลดงักลา่วนี ้24

25 หรือกลา่วอีกนยั

หนึง่คือ อยูติ่ดกบัฝ่ังทะเลมากกวา่ปัจจุบนันัน้เอง (ภาพท่ี 194-195) 

 

 
 

 

ภาพที่ 194 แสดงแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในแนวชายฝ่ังทะเลเดิมในสมยัทวารวดี 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ, จากห้วงอวกาศสู่พืน้แผ่นดนิไทย (กรุงเทพฯ : สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ

และภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2546) 

 

                                                 
25 ผ่องศรี วนาสินและทิวา ศภุจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝ่ังทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย : การศกึษา

ตําแหน่งที่ตัง้และภมิูศาสตร์สมัพนัธ์ (กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524), 45-50. 
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พฒันาการของชุมชนโบราณดงักลา่วนีเ้ร่ิมขึน้ตัง้แตส่มยัก่อนประวติัศาสตร์ ดงัท่ีได้

พบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวนมาก ตัง้แตใ่นเขตอําเภอสวนผึง้ จอมบงึ โพธาราม จงัหวดั

ราชบรีุ อําเภออูท่อง อําเภอดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ เป็นต้น เม่ือเข้าสูส่มยัประวติัศาสตร์ตอน

ปลาย (พทุธศตวรรษท่ี 3-5) ชมุชนโบราณหลายแหง่มีพฒันาการทางวฒันธรรมท่ีสงูขึน้ อนัเป็นผล

จากการติดตอ่สมัพนัธ์กบัชมุชนโบราณอ่ืนๆทัง้ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และดินแดนท่ี

อยูห่า่งไกลออกไปอยา่งอินเดีย ดงันัน้ จากการขดุค้นทางโบราณคดีจึงทําให้พบหลกัฐานท่ีสาํคญั

หลายอยา่ง เป็นต้นวา่ลกูปัดหินคาร์เนเลยีนและอาเกตทัง้แบบเรียบและแบบมีลาย ลกูปัดแก้วสี

เดียวและหลายส ีทัง้แบบแถบสแีละแบบมีตา ซึง่การติดตอ่สมัพนัธ์ดงักลา่วนีต้อ่เน่ืองมาจนถึงสมยั

แรกเร่ิมประวติัศาสตร์ (พทุธศตวรรษท่ี 6-9) และสมยัทวารวดี (พทุธศตวรรษท่ี 9-16) 

เมืองโบราณตา่งๆเหลา่นีมี้ความได้เปรียบคือ ตัง้อยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเล ดงันัน้ 

หลายแหง่จึงพฒันาตนเองกลายเป็นเมืองทา่ โดยมีแม่นํา้สาํคญัหลายสายท่ีสามารถนําสนิค้าเข้าสู่

ดินแดนตอนในได้ (รูปท่ี 196) โบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกทิง้ร่องรอยไว้ให้เห็นอยา่ง

ชดัเจนในสมยัทวารวดีนีเ้อง และเม่ือพิจารณาจากตําแหนง่ท่ีตัง้ของเมืองโบราณท่ีพบหลกัฐานทาง

โบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกบัเอเชียตะวนัตกจะพบวา่ทกุเมืองล้วนอยูบ่นแนวชายฝ่ังทะเลเดิมและอยู่

หา่งจากทะเลไม่ไกลมากนกั บางเมืองพบหลกัฐานการเป็นเมืองทา่อยา่งชดัเจน ดงัเช่น เมือง

โบราณคบูวั จงัหวดัราชบุรี 

หลกัฐานการเป็นเมืองทา่ของเมืองคบูวัปรากฏอยา่งชดัเจนในสมยัทวารวดี ดงัได้พบ

เคร่ืองถ้วยจีนตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงัและเพิ่มปริมาณมากขึน้ในสมยัราชวงศ์ซง่ในลาํนํา้แม่กลอง

บริเวณหน้าวดัเกาะและบริเวณใกล้เคียง นอกจากนีย้งัพบลกูปัดหิน ลกูปัดแก้วท่ีมีแหลง่ผลติอยูใ่น

ประเทศอินเดีย และกลุม่ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน ซึง่หลกัฐานท่ีแสดงวา่ชาวคบูวัในสมยั

โบราณมีความคุ้นเคยกบัพอ่ค้าชาวตา่งชาติคือ ประติมากรรมดินเผาประดบัฐานเจดีย์ท่ีทําเป็นรูป

บุคคลเพศชายใสห่มวกรูปโค้งแหลม ซึง่ไม่ใช่ลกัษณะของชาวทวารวดี ได้มีผู้สนันิษฐานวา่อาจเป็น

รูปพอ่ค้าชาวเปอร์เซียโบราณ เพราะรูปบุคคลลกัษณะนีค้ล้ายคลงึกบัรูปปัน้ชาวเปอร์เซียท่ีอยูใ่น

พิพิธภณัฑ์อิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน25

26 หรืออาจจะเป็นพอ่ค้าชาวซเิถียนท่ีเดินทางเข้ามาติดตอ่

ค้าขายกบัชาวพืน้เมืองพร้อมๆกบัพอ่ค้าชาวอินเดียในสมยัอินโด-โรมนั26

27 อยา่งไรก็ดี แม้จะไม่

                                                 
26 อมรา ศรีสชุาต,ิ “ชาวตา่งชาตใินศลิปกรรมไทย,” ศลิปากร  33 , 1 (มีนาคม – เมษายน 2532) 

: 41. 
27 ผาสขุ อนิทราวธุ, ทวารวดี การศกึษาเชงิวเิคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 107. 
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สามารถสรุปได้วา่เป็นกลุม่พอ่ค้าชนชาติใด แตก็่แสดงให้เห็นวา่คบูวัเป็นเมืองทา่ท่ีสาํคญัแหง่หนึ่ง

ในสมยัทวารวดี 

จากเมืองทา่คบูวัสามารถใช้เส้นทางเดินบกเพ่ือนําสนิค้าเข้าไปค้าขายภายในแผ่นดิน

ตอนในได้ หรือใช้ลาํนํา้แม่กลองเพ่ือเข้าไปจนถึงจงัหวดักาญจนบุรี ดงัท่ีได้พบหลกัฐานทาง

โบราณคดีท่ีแสดงถึงการติดตอ่กบัตา่งชาติในพืน้ท่ีตา่งๆในจงัหวดักาญจนบุรี สว่นพืน้ท่ีภายใน

แถบจงัหวดัราชบุรีเองนัน้นา่จะมีตลาดเพ่ือใช้กระจายสนิค้า ดงันัน้ เราจึงพบโบราณวตัถปุระเภท

เคร่ืองถ้วย Lustre ware จากเอเชียตะวนัตกภายในพืน้ท่ีบริเวณวดัมหาธาต ุจงัหวดัราชบรีุ เคร่ือง

ถ้วยชนิดนีถื้อเป็นเคร่ืองถ้วยนําเข้าท่ีมีราคาแพง กําหนดอายอุยูใ่นชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี 15-16 

ซึง่เป็นชว่งกอ่นหน้าการสร้างวดัมหาธาต ุโดยนอกจากเคร่ืองถ้วยชนิดนีแ้ล้ว ในการขดุค้นทาง

โบราณคดีท่ีผา่นมายงัพบร่องรอยของชมุชนท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ีก่อนการสร้างศาสนสถาน ดงัเช่น เศษ

ภาชนะดินเผาเนือ้ดินธรรมดาแบบทวารวดี ลกูปัดแก้ว และเคร่ืองประดบัท่ีทาํจากกระดกูสตัว์ การ

พบเคร่ืองถ้วยท่ีมีราคาแพงดงักลา่ว สะท้อนให้เห็นฐานะของเมืองทา่คบูวัและพืน้ท่ีโดยรอบได้เป็น

อยา่งดีถึงความมัง่คัง่ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

นอกจากเมืองทา่คบูวัแล้ว พอ่ค้าสามารถแลน่เรือเลยีบชายฝ่ังไปจนถึงเมืองโบราณอู่

ทองได้ เมืองโบราณแหง่นีพ้บร่องรอยการอยูอ่าศยัของชุมชนมาตัง้แตส่มยัก่อนประวติัศาสตร์ 

ตอ่มามีบทบาทเป็นศนูย์กลางการค้าสาํคญัท่ีมีการติดตอ่กบัอินเดียในยคุกอ่นประวติัศาสตร์ตอน

ปลาย (พทุธศตวรรษท่ี 3-5) สมยัอินโด-โรมนั (พทุธศตวรรษท่ี 5-9) สบืมาจนถึงสมยัทวารวดี 

เมืองโบราณแหง่นีมี้เส้นทางคมนาคมทางนํา้ท่ีสําคญัคือ ลาํนํา้จรเข้สามพนั ซึง่ได้พบ

ชุมชนโบราณท่ีตัง้บ้านเรือนตามลาํนํา้สายนีห้ลายเมืองด้วยกนั โดยแตล่ะเมืองร่วมสมยักบัเมือง

โบราณอูท่อง เป็นต้นวา่ แหลง่โบราณคดีบ้านนาลาว และแหลง่โบราณคดีทา่มว่ง จงัหวดั

สพุรรณบุรี ทัง้สองแหลง่นีไ้ด้พบสินค้าตา่งชาติประเภทลกูปัดแก้ว ลกูปัดหินคาร์เนเลยีนและอาเกต

อีกด้วย ลาํนํา้จรเข้สามพนัจึงเป็นเส้นทางสาํคญัในการแพร่สนิค้าเข้าไปสูต่อนในของแผน่ดิน 

สาํหรับโบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกท่ีพบท่ีเมืองโบราณอู่ทองคือ เศษ

ภาชนะดินเผาเคลอืบสฟ้ีา-เขียวติดอยูก่บัลวดลายปนูปัน้ประดบัศาสนสถาน และเหรียญทองแดง

สมยัราชวงศ์อบับาซิด ในสมยัพทุธศตวรรษท่ี 14 นอกจากนีย้งัมีประติมากรรมปนูปัน้รูปคน

ตา่งชาติท่ีมีรูปแบบคล้ายคลงึกบัรูปปัน้ท่ีพบท่ีเมืองคบูวัด้วย 

จากการท่ีเมืองโบราณอู่ทองตัง้อยูบ่ริเวณแนวชายฝ่ังทะเลเดิมซึง่อยูติ่ดทะเลมาก 

เป็นไปได้หรือไม่วา่อาจมีการเดินเรือเลยีบชายฝ่ังจนลงไปถึงเมืองทา่ตา่งๆในบริเวณภาคใต้ฝ่ัง

ตะวนัออกและนําสนิค้าจากเมืองทา่เหลา่นัน้ขึน้มาจําหนา่ยยงัเมืองทา่ของท่ีราบภาคกลางอีกทอด 



 

 

353 

 
 

ภาพที่ 195 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงที่ตัง้ของแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องในปัจจบุนั 
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ภาพที่ 196 แสดงเส้นทางทางนํา้ที่เข้าถงึแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องในปัจจบุนั
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หนึง่ หรือพอ่ค้าจากทางใต้แลน่เรือขึน้มาจนถึงชุมชนทวารวดีท่ีตัง้ติดแนวชายฝ่ังทะเล ทัง้นี ้

พิจารณาจากวรรณกรรมของชาวเอเชียตะวนัตกท่ีดจูะมีความเช่ียวชาญเฉพาะฝ่ังทะเลด้าน

ตะวนัตกของคาบสมทุรมลายแูละไมเ่คยกลา่วถึงเมืองทา่ท่ีตัง้อยูร่อบอา่วไทยเลย อีกประการหนึง่

คือ เมืองทา่โบราณของทวารวดีนา่จะความสมัพนัธ์กบัรัฐศรีวิชยัท่ีเจริญรุ่งเรืองอยูใ่นคาบสมทุร

มลาย ูดงันัน้เราจึงพบร่องรอยอิทธิพลพทุธมหายานจากภาคใต้ท่ีเมืองอู่ทอง ซึง่ความสมัพนัธ์

ดงักลา่วนีน้า่จะผา่นมาจากการติดตอ่ค้าขายกนัทางเมืองทา่เป็นสาํคญั  

อยา่งไรก็ดี แบบแผนการค้าดงัท่ีกลา่วมาก็ไม่ได้ตายตวัไปเสยีหมด เน่ืองจากมีความ

เป็นไปได้วา่มีพอ่ค้าตา่งชาติกลุม่หนึง่เดินทางขึน้ไปถึงเมืองทา่ของทวารวดี จากการพบ

ประติมากรรมปนูปัน้รูปชาวตา่งชาติ ทัง้จากท่ีคบูวัและอู่ทอง ซึง่แม้จะไม่สามารถกําหนดอายท่ีุ

แนน่อนของวตัถทุางวฒันธรรมดงักลา่วได้ แตม่นัเป็นหลกัฐานทางรูปธรรมท่ีแสดงออกอยา่ง

ชดัเจนวา่ ชมุชนชาวทวารวดี มีความคุ้นเคยกบัชาวตา่งชาติท่ีเข้ามาค้าขายเป็นอยา่งดี 

สาํหรับเมืองโบราณทางด้านฝ่ังตะวนัออกของภาคกลางตอนลา่ง อนัประกอบไปด้วย 

แหลง่โบราณคดีเมืองพระรถ จงัหวดัชลบุรี แหลง่โบราณคดีศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุและแหลง่

โบราณคดีดงละคร จงัหวดันครนายก ซึง่ล้วนแต่อยูแ่ถบลุม่นํา้บางปะกงและตัง้อยูใ่นแนวชายฝ่ัง

ทะเลเดิมทัง้สิน้ โบราณวตัถท่ีุแสดงความเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกท่ีสาํรวจและขดุค้นได้คือ 

ภาชนะดินเผาเคลอืบสฟ้ีา-เขียว โดยเฉพาะท่ีแหลง่โบราณคดีศรีมโหสถท่ีพบเศษภาชนะดินเผา

ชนิดนีเ้กือบจะเต็มใบ ทําให้สามารถทราบรูปทรงของภาชนะได้อยา่งชดัเจน ซึง่ทําให้งา่ยตอ่การ

นําไปเปรียบเทียบกบัภาชนะต้นแบบในเอเชียตะวนัตก 

แหลง่โบราณคดีศรีมโหสถ จดัวา่เป็นศนูย์กลางของเมืองโบราณทางแถบตะวนัออก

ของลุม่แม่นํา้เจ้าพระยา เม่ือพิจารณาจากโบราณวตัถสุถานท่ีพบ อาจกลา่วได้วา่เป็นเมืองท่ีเจริญ

ควบคูก่นักบัเมืองโบราณอู่ทองและคบูวั จากสภาพท่ีตัง้ของเมืองท่ีอยูใ่กล้กบัทะเลและมีร่องนํา้

ขนาดใหญ่ท่ีเรือเดินทะเลสามารถแลน่เข้ามาทอดสมอหน้าเมืองได้ จึงทําให้เมืองโบราณแหง่นี ้

กลายเป็นเมืองทา่ท่ีเป็นศนูย์กลางในการคมนาคมและเศรษฐกิจในแถบลุม่นํา้บางปะกง  

เมืองโบราณแหง่นีมี้ลาํนํา้หลายสายทัง้ทางเหนือและตะวนัตกเฉียงเหนือของตวัเมือง 

ได้แก่ หนองลาด สระมะเขือ และบงึเจ้าฟ้า อนัเป็นต้นนํา้ของคลองลาํผกัชี ซึง่จะไหลไปรวมกบั

แม่นํา้บางปะกงทางทิศเหนือ นอกจากนีเ้มืองโบราณบ้านโคกขวาง ซึง่อยูห่า่งจากเมืองศรีมโหสถ

ไปทางทิศตะวนัออกราว 16 กิโลเมตร และเป็นเมืองท่ีร่วมสมยักนักบัศรีมโหสถ จากเมืองนีไ้ด้พบ

ร่องรอยเส้นทางท่ีสามารถติดตอ่กบัชุมชนอ่ืนๆทางตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น เมือง
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โบราณดงละคร จงัหวดันครนายก27

28 ซึง่ได้พบโบราณวตัถปุระเภทเคร่ืองเคลอืบสฟ้ีา-เขียว จาก

เอเชียตะวนัตกเช่นเดียวกนั จากข้อมลูดงักลา่วนี ้จึงทําให้สามารถพิจารณาได้ถึงจุดการ

แพร่กระจายของโบราณวตัถจุากเอเชียตะวนัตกในแถบลุม่นํา้บางปะกงวา่นา่จะมีจุดเร่ิมต้นจาก

เมืองศรีมโหสถนีเ้อง 

จึงจะเห็นได้วา่ การปรากฏขึน้ของโบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกในเมือง

โบราณตา่งๆของภาคกลางในประเทศไทย ล้วนมาจากเมืองทา่ท่ีเคยตัง้อยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเล

เดิมทัง้สิน้ เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่โบราณวตัถปุระเภทเคร่ืองถ้วยจากเอเชียตะวนัตก มกัจะหลงเหลืออยู่

ภายในชุมชนโบราณท่ีไม่ไกลจากเมืองทา่ชายฝ่ังทะเลเทา่ใดนกั แตม่กัไม่พบการกระจายเข้าไปถงึ

ตอนในของแผน่ดิน อาจมีความเป็นไปได้วา่ ภาชนะดินเผาประเภทนีค้อ่นข้างมีขนาดใหญ่ ขนย้าย

ลาํบากอีกทัง้ไม่มีลวดลายและรูปทรงท่ีมีความหลากหลายมากนกั ผู้คนจึงไม่คอ่ยนิยมบริโภค

ดงันัน้ปริมาณสนิค้าท่ีนําเข้ามาในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยจึงคอ่นข้างมีปริมาณท่ีจํากดั 

ซึง่แตกตา่งจากเคร่ืองถ้วยจีนท่ีดจูะมีความนิยมมากกวา่ 

                                                 
28 สมศกัดิ ์ทองมลูเนือง, “ การศกึษาสิง่ก่อสร้างด้วยดนิท่ีเรียกวา่ ถนนโบราณ ภายในเขตจงัหวดั

ปราจีนบรีุ” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2531), 15. 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาในครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเอเชียตะวนัตก

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นวรรณกรรม แหลง่โบราณคดีท่ีเก่ียวข้อง หลกัฐานทางโบราณคดี และการ

วิเคราะห์โบราณวตัถทุางวิทยาศาสตร์เพื่อนํามาสงัเคราะห์ให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทางการค้า

ระหวา่งเอเชียตะวนัตกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในแงม่มุตา่งๆได้อยา่งชดัเจนมากขึน้จาก

การศกึษาในอดีตท่ีผา่นมา 

สรุปผลการศึกษา 

วรรณกรรมท่ีเอ่ยอ้างถึงพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกเก่ียวกบัการเดินทางมาจนถึงโลก

ทางฝ่ังตะวนัออก ปรากฏให้เห็นอยา่งหลากหลายด้วยกนัไม่วา่จะเป็นวรรณกรรมของกรีก-โรมนั

เป็นต้นวา่คริสเตียน โทโพกราฟี (กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 6 หรือพทุธศตวรรษท่ี 12) วรรณกรรมจีน 

เช่น บนัทกึของหลวงจีนอีจิง้ (คริสต์ศตวรรษท่ี 7 หรือ พทุธศตวรรษท่ี 13) รวมไปถงึวรรณกรรมของ

ชาวเอเชียตะวนัตกเอง เป็นต้นวา่ อคัห์บาร์ อลั-ซิน ว-อลั-ฮินด์ (คริสต์ศตวรรรษท่ี 9 หรือพทุธ

ศตวรรษท่ี 15) และอาบ ูดลูาฟ มิส’อาร์บี. มห์ูอลัห์อิล อลั-ฆาซ์รัดจิ อลั-แยงบุ’ย (คริสต์ศตวรรรษท่ี 

10 หรือพทุธศตวรรษท่ี 16) ทัง้นี ้จากข้อมลูทางประวติัศาสตร์และหลกัฐานทางวรรณกรรมแสดง

ให้เห็นวา่ จุดหมายแรกเร่ิมทางฝ่ังโลกตะวนัออกท่ีพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกต้องการเดินทางไปถึง 

คือ จีน โดยใช้เส้นทางทางบกก่อนเป็นปฐม ซึง่ตอ่มาเส้นทางดงักลา่วนีถ้กูพฒันาขึน้จนมีช่ือเสยีง

โดง่ดงัในหมู่นกัเดินทาง นัน่คือ เส้นทางสายไหม (Silk route) 

หลงัจากนัน้ ด้วยปัญหาในเร่ืองการแยง่ชิงดินแดน ทําให้เกิดความยุง่ยากในการใช้

เส้นทางดงักลา่ว ดงันัน้ เส้นทางการเดินเรือจึงได้รับความสนใจมากขึน้ จากข้อมลูของกรีก-โรมนั

พบวา่ชาวเอเชียตะวนัตกท่ีถกูระบุวา่คือชาวเปอร์เซียในขณะนัน้ ได้เดินทางมาสูน่า่นนํา้ทางซีกโลก

ตะวนัออกตัง้แตใ่นราวคริสต์ศตวรรษท่ี 6 มาแล้วเป็นอยา่งน้อย 

ในขณะท่ีแหลง่โบราณคดีท่ีได้รับการสนันิษฐานวา่เป็นเมืองทา่ในอดีตตามเส้นทาง

จากเอเชียตะวนัตกจนถึงเอเชียตะวนัออกได้แก่ ซีราฟ แบนเบอร์ มนัไต ทุง่ตกึ บจูงั แหลมโพธ์ิ และ 

หยางโจว ได้พบโบราณวตัถท่ีุเก่ียวข้องกบัเอเชียตะวนัตกทัง้สิน้ ไม่วา่จะเป็นเศษชิน้สว่นแก้วหรือ 

เศษภาชนะดินเผา เมืองทัง้หลายเหลา่นีไ้ด้แสดงบทบาทการเป็นเมืองทา่อยูใ่นเครือขา่ยการค้าโลก 
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ในช่วงระยะเวลาเดียวกนัทัง้สิน้ กลา่วคืออยูใ่นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7-10 (พทุธศตวรรษท่ี 13-16) 

โบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกท่ีพบอยูต่ามเมืองทา่โบราณเหลา่นีม้กัพบร่วมอยูก่บั

โบราณวตัถปุระเภทเคร่ืองถ้วยจากจีนสมยัราชวงศ์ถงัถึงสมยัราชวงศ์ซง่ (คริสต์ศตวรรษท่ี 7-13 

หรือพทุธศตวรรษท่ี 13-19) ดงันัน้ จึงถือได้วา่เป็นวตัถท่ีุมีอายอุยูใ่นช่วงระยะเวลาเดียวกนัจากการ

กําหนดอายโุดยการเปรียบเทียบ  

จากผลการวิเคราะห์โบราณวตัถดุ้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ทําให้ทราบแหลง่กําเนิดของ

โบราณวตัถไุด้อยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ โดยเม่ือนํามาเป็นข้อมลูร่วมกนักบัข้อมลูทางด้านวรรณกรรมและ

โบราณคดีเพ่ือสงัเคราะห์ให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทางการค้าของภมิูภาคเอเชียตะวนัตกและเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเน้นประเทศไทยเป็นหลกั จึงได้ข้อสรุปในประเด็นตา่งๆดงันี ้

1. สนิค้า พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกสง่ออกสนิค้าประเภทภาชนะดินเผาแบบเคลอืบสี

ฟ้า-เขียวและแบบเคลอืบความมนัเงาท่ีเรียกวา่ Lustre ware รวมไปถึงเคร่ืองแก้วเจียระไน และ

แก้วเขียนส ีซึง่สามารถผลติได้ในเขตเอเชียตะวนัตกเอง ไม่วา่จะเป็นท่ีเมืองบาสรา ซามารา หรือใน

แถบซีเรีย-ปาเลสไตน์ หลงัจากนัน้ จึงได้มีการขนสง่มาสูเ่มืองทา่ ซึง่เมืองทา่ขนาดใหญ่ในแถบ

เอเชียตะวนัตกในขณะนัน้ คือ เมืองทา่ซรีาฟ แล้วจงึถ่ายขึน้เรือเพ่ือสง่ตอ่ไปขายยงัโลกตะวนัออก

ตอ่ไป นอกจากนี ้สนิค้าประเภทยางไม้หอมซึง่เป็นอินทรียวตัถก็ุกลายเป็นสินค้าสง่ออก เพ่ือนําไป

ขายยงัจีนเช่นเดียวกนั 

สว่นรายการสนิค้านําเข้าจากจีนในช่วงแรกได้แก่ ผ้าไหม หลงัจากนัน้ จึงเป็นเคร่ือง

ถ้วย และจากการท่ีต้องแลน่เรือผา่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทัง้ขาขึน้และขาลอ่ง ทําให้พอ่ค้าชาว

เอเชียตะวนัตกสามารถหาซือ้สนิค้าประเภทเคร่ืองเทศ ของป่า รวมไปถึงผลติภณัฑ์จากสตัว์ดงัเช่น  

ไขมนัจากไส้ปลาวาฬ (ambergris) เพ่ือนําไปขายตอ่ยงัโลกตะวนัตกอีกทอดหนึง่ด้วย 

2. พอ่ค้า จากวรรณกรรมของเอเชียตะวนัตกและจีนระบุวา่ พอ่ค้าสว่นใหญ่ท่ีเข้ามา

ค้าขายยงัโลกตะวนัออกคือ พอ่ค้าชาวเปอร์เซียและชาวอาหรับ โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีสาํคญั

คือ จีน แตก่ารเดินเรือไปยงัตะวนัออกในช่วงแรกมาถึงเพียงคร่ึงทางเทา่นัน้ คือ ศรีลงักา เพราะ

ในชว่งกอ่นหน้าคริสต์ศตวรรษท่ี 7 (พทุธศตวรรษท่ี 13) ศรีลงักามีเมืองทา่ท่ีเป็นสถานีการค้าขนาด

ใหญ่ สนิค้าทัง้จากโลกตะวนัตกและตะวนัออกได้มารวมกนัอยูท่ี่เมืองทา่แหง่นีไ้ด้แก่ เมืองทา่มนัไต 

โดยมีสนิค้าท่ีสาํคญัในขณะนัน้ คือ ผ้าไหม ซึง่มีพอ่ค้าคนกลางท่ีอาจเป็นชาวอินเดีย ลงักา หรือ

ชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นํามายงัเมืองทา่แหง่นี ้พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก จึงไม่ต้องลาํบาก

เดินทางไปถึงจีนเอง เพราะสามารถหาสนิค้าทกุสิง่อยา่งได้จากเมืองทา่มนัไต 
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อยา่งไรก็ดี ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 7 (พทุธศตวรรษท่ี 13) เป็นต้นไป การเปลีย่นแปลง

ทางสงัคมและการเมืองทัง้สองภมิูภาคนําพาการเปลีย่นแปลงมาสูต่ลาดการค้าโลกเป็นอยา่งมาก 

สนิค้าท่ีเอเชียตะวนัตกและโลกตะวนัตกต้องการในขณะนีคื้อ เคร่ืองถ้วยจีน และบรรดาเคร่ืองเทศ

จากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่ในสมยันี ้พอ่ค้าจากเอเชียตะวนัตกได้เดินทางมาถึงเมืองทา่ของจีน

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว พอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกได้แสดงบทบาทการเป็นพอ่ค้าคนกลางท่ีนอกจากจะ

ขายสนิค้าท่ีนํามาจากภมิูภาคตวัเองแล้ว ในการเดินทางไปจีนในช่วงขาขึน้ ยงัซือ้เคร่ืองเทศบาง

ชนิดจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไปขายท่ีจีน ในขณะท่ีในช่วงขาลอ่ง ก็แวะซือ้เคร่ืองเทศท่ีสาํคญั

จากเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไปขายตอ่ยงัโลกตะวนัตกอีกด้วย  

3. เส้นทางการค้า จากเอเชียตะวนัตกไปยงัเอเชียตะวนัออก การเดินเรือจําเป็น

จะต้องใช้ลมมรสมุท่ีเหมาะสม โดยเส้นทางการเดินทางจะเร่ิมจากเมืองทา่ในอ่าวเปอร์เซีย 

หลงัจากนัน้จึงแลน่เลยีบไปทางชายฝ่ังทะเลของเอเชียใต้ ศรีลงักา จนไปถึงคาบสมทุรมลายใูน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เม่ืออ้อมช่องแคบมะละกาแล้ว เรือบางลาํสามารถเดินเรือตอ่ไปทางเกาะ

ชวา หรือตดัขึน้เหนือเพ่ือเข้าสูท่ะเลจีนใต้ จนสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางคือเมืองทา่ตา่งๆ

ของจีนได้ในท่ีสดุ 

4. การแพร่กระจายสนิค้าจากเมืองทา่สูผื่นแผน่ดินใหญ่ นอกจากโบราณวตัถท่ีุ

เก่ียวเน่ืองกบัเอเชียตะวนัตกจะพบตามแหลง่โบราณคดีท่ีเป็นเมืองทา่โบราณบนคาบสมทุรมลายู

แล้ว ยงัพบโบราณวตัถปุระเภทเดียวกนัในแหลง่โบราณคดีบนผืนแผน่ดินใหญ่ซึง่ปัจจบุนัอยูท่าง

ตอนในของแผน่ดินด้วย อยา่งไรก็ดี จากการศกึษาแนวชายฝ่ังทะเลเดิม พบวา่แนวชายฝ่ังทะเลเดิม

อยูห่า่งจากแนวชายฝ่ังทะเลในปัจจุบนัประมาณ 140 กิโลเมตร ดงันัน้ บรรดาเมืองโบราณตา่งๆท่ี

ตัง้อยูท่างตอนในของแผน่ดินในปัจจบุนันี ้แตใ่นสมยัทวารวดีจะอยูติ่ดกบัฝ่ังทะเล จงึมีความ

เป็นไปได้วา่อาจมีพอ่ค้าชาวตา่งชาติหรือแม้แตพ่อ่ค้าท่ีอยูท่างภาคใต้แลน่เรือตามแนวชายฝ่ังขึน้

ไปเพื่อนําสนิค้าไปจําหนา่ยให้แก่ชุมชนชาวทวารวดีในแถบภาคกลางของประเทศ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาพยายามรวบรวมหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกบั

เอเชียตะวนัตกทกุประเภทเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แสดงความสมัพนัธ์ทางการค้าของเอเชียตะวนัตก

และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อยา่งไรก็ดี หลกัฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณวตัถุท่ีนํามา

วิเคราะห์ ยงัถือวา่น้อยมาก ยงัมีโบราณวตัถอีุกมากท่ีควรนํามาวิเคราะห์ เป็นต้นวา่ เคร่ืองประดบั

ทองคํา ลกูปัด ภาชนะดินเผาและเหรียญเงินหรือทองแดงอาหรับ โบราณวตัถเุหลา่นีจ้ะชว่ยเปิด
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ประเด็นในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งเอเชียตะวนัตกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในแงม่มุตา่งๆได้

หลากหลายมากขึน้ไปกวา่เดิม 

นอกจากนี ้ในการวิเคราะห์โบราณวตัถดุ้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยงัเป็นสิง่

สาํคญัท่ีช่วยในการพิสจูน์ข้อสนันิษฐานและการตีความในเบือ้งต้นได้เป็นอยา่งดี เห็นได้อยา่ง

ชดัเจนจากการวเิคราะห์เคร่ืองเคลอืบสฟ้ีา-เขียวจากแหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมืองท่ีในชัน้แรก

สนันิษฐานวา่เป็นโบราณวตัถท่ีุมาจากเอเชียตะวนัตก แตเ่ม่ือนํามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง

วิทยาศาสตร์แล้วพบวา่นา่จะเป็นโบราณวตัถท่ีุมาจากจีน จากผลการศกึษาดงักลา่ว จึงเป็น

ตวัอยา่งให้นกัโบราณคดีควรมีความระแวดระวงัในการตีความหรือวิเคราะห์โบราณวตัถใุนแตล่ะ

ชนิดมากขึน้ เพราะหากพิจารณาเพียงรูปร่างภายนอก อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ทัง้นี ้เราไม่สามารถ

ปฏิเสธได้วา่วทิยาศาสตร์มีสว่นสาํคญัอยา่งมากท่ีจะช่วยนกัโบราณคดีเผยความลบัและสร้างภาพ

ในอดีตได้อยา่งถกูต้องสมบูรณ์ยิ่งขึน้  

อีกประการหนึง่ ในการศกึษาครัง้นีแ้ม้จะเน้นประเด็นในเร่ืองของการค้าเป็นสาํคญั 

แตย่งัมีอีกหลายประเด็นท่ียงัรอให้มีการศกึษาต่อไปทัง้ในด้านประวติัศาสตร์และโบราณคดี ดงัเชน่ 

เร่ืองการเผยแพร่ศาสนา การตัง้นิคมตนเองของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตกในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ พาหนะหรือเรือท่ีใช้เดินทางมา รวมถึงความตกต่ําในเร่ืองการค้าของพอ่ค้าชาวเอเชียตะวนัตก 

ท่ีทําให้เกิดช่องวา่งในการติดตอ่ท่ีขาดหายไป กวา่จะปรากฏหลกัฐานอีกครัง้ก็ในสมัยอยธุยาไป

แล้ว สิง่เหลา่นีล้้วนเป็นปัญหาท่ีผู้สนใจควรศกึษาตอ่ไปในอนาคต  
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รายการอ้างอิง 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก  

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีซีราฟ ประเทศ

อหิร่าน 

เมืองท่าโบราณใน

อา่วเปอร์เซยี 

 ภาชนะดินเผาในภมิูภาค 1. ภาชนะดินเผาแบบไม่เคลือบเนือ้ดิน 

(Earthen Ware) 

 

2. ภาชนะแบบเคลือบ ประกอบไปด้วย 

   2.1 ภาชนะดินเผาแบบเคลือบฟ้า-

เขียว 

   

 2.2 ภาชนะดินเผาแบบเคลือบขาว 

      (White-Glazed Wares) 

 

 2.3 ภาชนะดินเผาแบบเคลือบความมนั  

       เงา (Lustre Ware) 

 

 2.4 ภาชนะดินเผาแบบ Lead   

      Splashed   Ware 

 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 3-10 (พทุธศตวรรษที ่8-16) 

 

 

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 (พทุธศตวรรษที่ 15) 

 

 
คริสต์ศตวรรษที่ 7-12 (พทุธศตวรรษที ่13-18) 

 

 

 คริสต์ศตวรรษ์ที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที่ 15-16) 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีซีราฟ ประเทศ

อหิร่าน (ต่อ) 

 ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

1.ภาชนะดินเผาแบบRPW ของอินเดีย 

 

2. เคร่ืองถ้วยจีน ประกอบไปด้วย 

   2.1 เคร่ืองเคลือบเนือ้แกร่ง สีเทา เนือ้ 

        หยาบ มีชือ่ภาษาอาหรับ 2 ชื่อ คือ  

        ยซูฟุและมายมนุ 

  

  2.2  เคร่ืองถ้วยแบบเยว ่

 

 

   2.3  เคร่ืองถ้วยแบบฉางชา 

 

 

 

2.4 เคร่ืองถ้วยแบบติง้ และชิงไป๋  

2.5 เคร่ืองถ้วยเซลาดอน 

2.6 เคร่ืองลายคราม 

        

คริสต์ศตวรรษที่ 1-3  (พทุธศตวรรษที่ 6-8) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8 – 10 (พทุธศตวรรษที่ 14-16) 

 

 

 

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถงึกลางคริสต์ศตวรรษที่ 10 

(พทุธศตวรรษที่ 15-16) 

 

 

กลางถงึปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 (พทุธศตวรรษที่ 

15) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 10-12 (พทุธศตวรรษที่ 16-18) 

คริสต์ศตวรรษที ่12 (พทุธศตวรรษที่ 18) 

คริสต์ศตวรรษที่ 13-14 (พทุธศตวรรษที่ 19-20) 

 

 

 

     
 

 

 

 
 

 
 

- 

- 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีซีราฟ ประเทศ

อหิร่าน (ต่อ) 

 เศษแก้ว แก้ว และเคร่ือง

แก้ว 

 

 

1.แก้วที่ทาํในท้องถิ่น 

 

 

2.แก้วจากอียปิต ์

คริสต์ศตวรรษที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่15-16) 

 

 

 

   
 

 

 

เหรียญ 

 

1.เหรียญโรมนัสมยัจกัรพรรดิทีโอโดซุสที่ 1 

 

2. เหรียญทองคําของจกัรพรรด ิ

    คอนสแตนส์ที่ 2 

3.เหรียญเงินของพระเจ้าโคสเราที่ 2 แห่ง 

    เปอร์เซยี 

4. เหรียญอสิลาม 

 

5. เหรียญจีน 

 

ค.ศ. 376-94 

 

ค.ศ. 642-668 

 

ค.ศ.590-628 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-14  (พทุธศตวรรษที่ 14-20) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-13 (พทุธศตวรรษที ่13-19) 

 

 
- 

 

- 

 

 
- 

 

 

 

 

184 



ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีมนัไต 

ประเทศศรีลงักา 

เมืองท่าโบราณใน

มหาสมทุรอินเดีย 

ภาชนะดินเผาในภมิูภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาชนะดินเผาแบบรูเลตเทด 

 

 

2. ภาชนะดินแบบเผาดํา-แดง  

(Black and Red Ware) 

 

3. ภาชนะดินเผาสีแดงขัดมนั (Red 

Polished Ware) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 1-2 (พทุธศตวรรษที่ 6-7) 

 

 

200 ปีก่อนคริสตกาล – คริสต์ศตวรรษที่ 2  

(พทุธศตวรรษที่ 4-7) 

 

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 2 หรือต้นคริสต์ศตวรรษที่ 3 

จนถงึคริสต์ศตวรรษที่ 8 (พทุธศตวรรษที่ 3- 14) 

   
 

- 

 

 

    

ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

1. เคร่ืองถ้วยจีนประกอบด้วย 

    1.1 เคร่ืองถ้วยจนีเนือ้แกร่งสีเทา 

 

 

    1.2 เคร่ืองถ้วยจนีแบบเย่ว 

 

 

 

    1.3 เคร่ืองถ้วยซานไฉ 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8 – 10 (พทุธศตวรรษที่ 14-16) 

 

 

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถงึกลางคริสต์ศตวรรษที่ 10 

(พทุธศตวรรษที่ 15-16) 

 

 

กลางถงึปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 (พทุธศตวรรษที่

15) 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีมนัไต 

ประเทศศรีลงักา (ต่อ) 

 ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ (ต่อ) 

 

 

    1.4 เคร่ืองถ้วยจากเตาฉางชา 

 

    1.5 เคร่ืองถ้วยจนีอื่นๆ 

 

2.ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

    2.1 ภาชนะดนิเผาเคลือบฟ้า –เขียว 

         สมยัปาเธียน-ซสัซาเน่ียน 

   2.2 ภาชนะดินเผาเคลือบฟ้า –เขียว 

         สมยัซสัซาเน่ียน-อสิลาม 

 

   2.3 เคร่ืองถ้วยเคลือบสีขาวแบบทบึแสง 

         (Opaque White Glaze) 

 

   2.4 ภาชนะดินเผาแบบเคลือบความมนั   

         เงา (Lustre Ware) 

 

   2.5 ภาชนะดินเผาแบบ Lead   

        Splashed Ware 

         

คริสต์ศตวรรษที่ 8-10 (พทุธศตวรรษที่ 14-16) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-12 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 1-4 (พทุธศตวรรษที่ 6-9) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 4 – 10 (พทุธศตวรรษที่ 9-16) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-10 (พทุธศตวรรษที่ 14-16) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-12 (พทุธศตวรรษที ่13-18) 

 

 

คริสต์ศตวรรษ์ที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่15-16) 

 

 
- 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 
 

แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีมนัไต 

ประเทศศรีลงักา (ต่อ)  

 ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ (ต่อ) 

 

2.ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก (ต่อ) 

   2.6 ภาชนะดินเผาสีเหลืองอ่อน          

         (Buff Ware) 

 

 

คริสต์ศตวรรษ์ที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่15-16) 

 
 

เหรียญและแผ่นโลหะ 1.เหรียญรูปสวสัดิกะ-ต้นไม้ 

 

 

 

2. แผ่นโลหะรูปพระลกัษมี 

คริสต์ศตวรรษที่ 2-3  (พทุธศตวรรษที่ 7-8) 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 2-3 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีอนรุาธปรุะ เมืองโบราณตอน

ในของศรีลงักา 

ภาชนะดินเผาในภมิูภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาชนะดินเผาแบบรูเลตเทด 

2. ภาชนะสีเทา (Grey ware) 

 

3. ภาชนะแบบอริกเมฑรูุปแบบที่  10 

 

4. ภาชนะแบบอริกเมฑรูุปแบบที ่18 

 

5. ภาชนะสีดําขัดมนั (Northern Black  

    Polished Ware) 

6. ภาชนะสีแดงขัดมนั (Red Polished  

    Ware) 

7. ภาชนะดินเผาแบบเคลือบในท้องถิน่ 

คริสต์ศตวรรษที่ 1-2 (พทุธศตวรรษที่ 6-7) 

600-400 ปีก่อนคริสตกาล -คริสต์ศกัราชที่ 600 –  

1100 (พทุธศตวรรษที่ 1-17) 

200 ปีก่อนคริสตกาล -คริสต์ศกัราชที่ 1100 

(พทุธศตวรรษที่ 4-17) 

360 ปีก่อน คริสตกาลถงึคริสต์ศกัราช 1100 

(พทุธศตวรรษที่ 3-17) 

ราว 350-250 ปีก่อนคริสตกาล (พทุธศตวรรษที่ 3) 

 

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 2 หรือต้นคริสต์ศตวรรษที่ 3 

จนถงึคริสต์ศตวรรษที่ 8 (พทุธศตวรรษที่ 3- 14) 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

 

1. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

1.1. ภาชนะดินเผาแบบเคลือบความมนั  

       เงา (Lustre Ware) 

1.2. ภาชนะดินเผาเคลือบสีขาว แบบ   

       ทบึแสง (Opaque White Glaze) 

1.3. ภาชนะดินเผาแบบ Lead Splashed  

       Ware 

1.4. ภาชนะดินเผาแบบเคลือบฟ้า-เขียว 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-12 (พทุธศตวรรษที ่13-18) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-10 (พทุธศตวรรษที่ 14-16) 

 

คริสต์ศตวรรษ์ที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่15-16) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 4 – 10 (พทุธศตวรรษที่ 9-16) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีอนรุาธปรุะ (ต่อ)  ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.ภาชนะดินเผาสีเหลืองออ่น 

     (Buff ware) 

 

2. เคร่ืองถ้วยจีนประกอบไปด้วย 

    2.1 เคร่ืองถ้วยจากเตาฉางชา 

    2.2 เคร่ืองถ้วยซิง่(Xing) และติง้ (Ding) 

    2.3 เคร่ืองถ้วยแบบเยว่ (Yue ware)  

 

3. ภาชนะดินเผาจากยโุรป 

คริสต์ศตวรรษ์ที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่15-16) 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-10 (พทุธศตวรรษที่ 14-16) 

คริสต์ศตวรรษที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที่ 15-16) 

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถงึกลางคริสต์ศตวรรษที่ 10 

(พทุธศตวรรษที่ 15-16) 

คริสต์ศตวรรษที่ 20 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

โบราณวตัถปุระเภทแก้ว 

 

 

 

1.เศษภาชนะแก้วจากเมดเิตอร์เรเนียน  

   ตะวนัออก 

2.เศษภาชนะแก้วจากเอเชียตะวนัตก 

3. ลกูปัดแก้ว และก้อนแก้ว 

100 ปีก่อนคริสตกาลจนถงึคริสต์ศตวรรษที่ 1  

(พทุธศตวรรษที่ 5) 

คริสต์ศตวรรษที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่15-16) 

- 

- 

 

- 

- 

โบราณวตัถทุี่ทําจากหิน

และหินกึง่รัตนชาต ิ

 

ประกอบไปด้วยลาปิซ ลาซูร่ี หินเชิร์ต 

คาเนเล่ียน คาซิโดน่ี อาเกต แจสเปอร์ 

หยกซาร์ด โกเมน อาร์มีทิส  ควอร์ซ หินค

วอร์ตไซต์ ไมก้า  และอเมซอนไนต ์

200 ปีก่อนคริสตกาลจนถงึคริสต์ศกัราชที่ 1100 

(พทุธศตวรรษที่ 4-17) 

 

- 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีอนรุาธปรุะ (ต่อ)  เหรียญ 1. เหรียญตอกลาย (punch-marked  

    coins) 

2. เหรียญโรมนั 

3. เหรียญสมยัพระเจ้าจอร์ชที่ 6 

300 ปีก่อนคริสตกาล (พทุธศตวรรษที่ 3) 

 

ไม่สามารถกําหนดอายไุด้ 

ค.ศ.1943 

- 

 

- 

- 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีในไทรบุรีตอนใต้ เมืองท่าโบราณฝ่ัง

ตะวนัตกบน

คาบสมทุรมลาย ู

จารึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จารึกสไุหงมาส 

 

 

2. จารึกเชรอค โทคนุ 

 

 

3. จารึกจากบูกิต โชราส์ 

4. จารึกปัลลวะ-คฤนถ์ 

5. จารึกบูกิต แมเรียม 

 

6. แผ่นจารึกทองคําและเงิน 

คริสต์ศตวรรษที่ 5 (พทุธศตวรรษที่ 10) 

 

 

ช่วงหลงัของคริสต์ศตวรรษที่ 5 (พทุธศตวรรษที ่

11) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 4 (พทุธศตวรรษที่ 9) 

คริสต์ศตวรรษที่ 7 (พทุธศตวรรษที่ 13) 

คริสต์ศตวรรษที่ 5 (พทุธศตวรรษที่ 10) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-9 (พทุธศตวรรษที่ 14-15) 

 

 
 

 
 

- 

- 

 
- 

ประตมิากรรมเน่ืองใน

ศาสนาพทุธ 

 

1. ประตมิากรรมสําริดรูปพระพทุธเจ้า 

    ประทบัยนื 

 

 

2. เศียรพระพทุธรูป 

คริสต์ศตวรรษที่ 6-7 (พทุธศตวรรษที่ 12-13) 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-8 (พทุธศตวรรษที่ 13-14) 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีในไทรบุรีตอนใต้ 

(ต่อ) 

 ประตมิากรรมเน่ืองใน

ศาสนาพทุธ (ต่อ) 

 

3. พระพทุธรูปประทบันัง่ 

 

 

 

4. พระโพธิสตัว์อวโลกิเตเศวรประทบันั่ง 

 

 

 

5. พระพทุธรูปประทบัยืน 

คริสต์ศตวรรษที่ 10-11 (พทุธศตวรรษที่ 16-17) 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 9 (พทุธศตวรรษที่ 15) 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 9 (พทุธศตวรรษที่ 15) 

 
 

 
 

 

ประตมิากรรมเน่ืองใน

ศาสนาพราหมณ์ 

 

 

1. ประติมากรรมพระนางทรุคาปางมหงิสา  

    สรุมทัธิณี 

2. พระคเณศ 

 

 

3. พระคเณศ 

 

 

4. วตัถมุงคลจากจนัฑิบูกิต บาต ูปาหตั 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 11-13 (พทุธศตวรรษที่ 17-19) 

 

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 11 (พทุธศตวรรษที่ 18) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 11-13 (พทุธศตวรรษที่ 17-19) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-9 (พทุธศตวรรษที่ 14-15) 

- 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีในไทรบุรีตอนใต้ 

(ต่อ) 

 ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

 

1. เคร่ืองถ้วยจีน ประกอบไปด้วย 

    1.1 เคร่ืองถ้วยจนีสมยัราชวงศ์ถงั -    

          สมยัห้าราชวงศ ์

    1.2 เคร่ืองถ้วยจนีสมยัราชวงศ์ซ่ง 

 

    1.3 เคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์หยวน  
 

2. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

    2.1 ภาชนะแบบเคลือบฟ้า-เขียว 

 

   2.2 ภาชนะแบบ Splashed – sgraffiate 

 

3. เคร่ืองถ้วยเวียดนาม 

4. เคร่ืองถ้วยสโุขทยั 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7- กลางคริสต์ศตวรรษที่ 10 

(พทุธศตวรรษที่ 13-16) 

คริสต์ศตวรรษที่ 10 -13 (พทุธศตวรรษที่ 16-19) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 13-14 (พทุธศตวรรษที่ 19-20) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 3-10 (พทุธศตวรรษที ่8-16) 

 

คริสต์ศตวรรษ์ที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่15-16) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 11-13 (พทุธศตวรรษที่ 17-19) 

คริสต์ศตวรรษที่ 14 – 15 (พทุธศตวรรษที่ 20-21) 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
- 

 

 

- 

  เคร่ืองแก้วและลกูปัด 1.ลกูปัดแก้ว 

 

2. เศษภาชนะแก้ว 

คริสต์ศตวรรษที่ 8 (พทุธศตวรรษที่ 14) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8 -10(พทุธศตวรรษที ่14-16) 
 

โลหะ ตะกรันเหล็ก สินแร่เหล็ก โบราณวตัถทุี่ทํา

จากเหล็ก 

คริสต์ศตวรรษที่ 3-5 (พทุธศตวรรษที่ 8-10) 

           
เหรียญ เหรียญเงินอาหรับในสมยักาหลิบ  

อลั- มตุาวคัคิล 

ฮิจเราะห์ที่ 234  หรือค.ศ.ที่ 848 (พทุธศตวรรษที่ 

15 

- 
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ตารางที่ 1 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 
 

แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งเรือจมเบลิงตงั  ประเทศ

อินโดนีเซีย 

แหล่งเรือจม ภาชนะจากต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองถ้วยจีนประกอบด้วย 

1.เคร่ืองถ้วยจากเตาฉางชา 

 

 

2. เคร่ืองถ้วยซานไฉ 

 

3. เคร่ืองถ้วยจากเตาเยว ่

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-10 (พทุธศตวรรษที่ 14-16) 

 

 

กลางถงึปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 (พทุธศตวรรษที่

15) 

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถงึกลางคริสต์ศตวรรษที่ 10 

(พทุธศตวรรษที่ 15-16) 

 

 
- 

 

- 

โบราณวตัถชุิน้พิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เคร่ืองเงินกะไหล่ทอง 

 

 

 

2.คนัฉ่องจีน 

 

 

3. ขวดแก้วสีนํา้เงิน 

ไม่สามารถกําหนดอายไุด้ 

 

 

 

ไม่สามารถกําหนดอายไุด้ 

 

 

ไม่สามารถกําหนดอายไุด้ 

 

 
 

 
 

 
เหรียญ เหรียญจีนประทบัตราไคหยวนตงุเปา ค.ศ. 618 - 626 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีทุ่งตกึ จงัหวดั

พงังา 

 

เมืองท่าโบราณ ภาชนะดินเผาจาก

ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เคร่ืองถ้วยจีนประกอบด้วย 

    1.1 เคร่ืองถ้วยแบบติง้ 

    1.2 เคร่ืองถ้วยแบบฉางชา 

 

 

    1.3 เคร่ืองถ้วยแบบเย่ว 

    1.4 เคร่ืองถ้วยแบบเหม่ยเซียน 

 

    1.5 เคร่ืองถ้วยเฟงไค 

 

 

2. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

    2.1 เคร่ืองเคลือบฟ้า-เขียว 

 

 

     

2.2 เคร่ืองเคลือบความมนัเงาพืน้ขาวลงยา 

      สีเหลือง 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 

- 

 
 

- 

 
 

 
 

 

 
 

 

เศษภาชนะแก้วและลกูปัด

แก้ว 

1. ลกูปัดแก้วสีเดียว คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

- 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีทุ่งตกึ จงัหวดั

พงังา (ต่อ) 

 

เมืองท่าโบราณฝ่ัง

ตะวนัตก 

เศษภาชนะแก้วและลกูปัด

แก้ว (ต่อ) 

2. ลกูปัดแก้วหลากสี 

 

 

3. เศษภาชนะแก้วแบบโปร่งใส 

 

 

4. เศษภาชนะแก้วแบบเขียนสีและขดูขีด 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 
 

 
 

  

ประตมิากรรมเน่ืองใน

ศาสนาฮินด ู

 

 

พระคเณศ คริสต์ศตวรรษที่ 8 (พทุธศตวรรษที่ 14) 

 
ประตมิากรรมเน่ืองใน

ศาสนาพทุธ 

 

 

พระพทุธรูปปางมารวิชยั คริสต์ศตวรรษที่ 8-9 (พทุธศตวรรษที่ 14-15) 

 

 

 

 196 



 
ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ  

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

เมืองท่าโบราณฝ่ัง

ตะวนัออก 

ภาชนะดินเผาจาก

ต่างประเทศ 

1. เคร่ืองถ้วยจีน ประกอบด้วย 

    1.1เคร่ืองถ้วยฉางชา ,มีชิน้พิเศษที่มี 

         อกัษรอาหรับก้นถ้วย อา่นว่า         

         “อลัเลาะห”์ 

,    1.2 เคร่ืองถ้วยติง้  

     1.3 เคร่ืองถ้วยเม่ย เซียน 

     1.4 เคร่ืองถ้วย เฟงไค 

     1.5 เคร่ืองถ้วย แยงกาน  

     1.6 เคร่ืองถ้วยกเูลา  

 

2. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

ประกอบไปด้วย 

   2.1 เคร่ืองเคลือบฟ้า-เขียว 

   

  2.2 เคร่ืองเคลือบสีขาวแบบทบึแสง 

 2.3 เคร่ืองเคลือบความมนัเงาพืน้ขาวลง 

       ยาสีเหลือง 

2.4 เคร่ืองเคลือบแบบ Lead Splashed  

      Ware 

 

 

      

 

        คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 

 

 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 (พทุธศตวรรษที่ 15) 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่15-16) 

 

 

 
 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 
 

- 

 

- 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคด ี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ  

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี (ต่อ) 

 ภาชนะดินเผาจาก

ต่างประเทศ (ต่อ) 

 

 2. เคร่ืองถ้วยจากเอเชียตะวนัตก (ต่อ)  

     2.5 เคร่ืองถ้วยเคลือบสีขาวแบบทบึ  

           แสงเขียนลาย 

 

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 (พทุธศตวรรษที่ 15) 

 

 

- 

เศษภาชนะแก้วและลกูปัด

แก้ว 

 

1. ภาชนะแก้วคอสงู 

 

 

2. เศษภาชนะแก้วแบบโปร่งใส 

 

 

3. เศษภาชนะแก้วแบบเขียนสีและขดูขีด 

 

 

4. ลกูปัดแก้วสีเดียวและหลากสี 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่15-16) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที ่13-15) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 
 

 
 

    
 

  

หินและหนิกึง่รัตนชาต ิ

 

1. ลกูปัดหินอาเกต คาร์เนเลียน คาลซีโดนี  

    พลอยสีม่วง,ผลกึควอตซ์ใส และหยก  

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

- 

เหรียญ 1. เหรียญจีนประทบัตราไคหยวนตงุเปา คริสต์ศตวรรษที่ 7- 10 (พทุธศตวรรษที่ 12-15) - 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคด ี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีนางย่อน  

จงัหวดัพงังา 

 

? ภาชนะดินเผาจาก

ต่างประเทศ 

 

1. เคร่ืองถ้วยจีน 

2. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

    2.1 เคร่ืองเคลือบฟ้า-เขียว 

ยงัไม่ได้นํามาวิเคราะหแ์ละกําหนดอาย ุ

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

- 

 

 
 เศษภาชนะแก้วและลกูปัด

แก้ว 

 

1.ลกูปัดแก้วแบบสีเดียว หลากสีและทํา 

   ด้วยเทคนิคโมเสก 

2. เศษภาชนะแก้ว 

3. ก้อนแก้ว 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

ไม่สามารถกําหนดอายไุด้ 

 

 

หินและหนิกึง่รัตนชาต ิ

 

1. ลกูปัดหินอาเกต 

2. ลกูปัดหินคาร์เนเลียน 

3.จีห้รือหวัแหวนแกะสลกันนูตํ่ารูปช้าง  

   (Cameo) 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

ยงัไม่สามารถกําหนดอายไุด้ 

- 

- 

- 

แหล่งโบราณคดีภเูขาทอง  

จงัหวดัระนอง 

เมืองท่าโบราณ ภาชนะดินเผาจาก

ต่างประเทศ 

 

1. ภาชนะดินเผาจากอินเดีย 

   1.1 ภาชนะดินเผาประเภทรูเลตเทด 

 

   1.2 ภาชนะดินเผามีจารึกภาษาทมิฬ 

 

   1.3 ภาชนะดินเผามีจารึกอกัษรพราหมี 

 

300 ปีก่อนคริสตกาล (พทุธศตวรรษที่ 3) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 2 (พทุธศตวรรษที่ 7) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 4 (พทุธศตวรรษที่ 9) 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีภเูขาทอง  

จงัหวดัระนอง (ต่อ) 

 ภาชนะดินเผาจาก

ต่างประเทศ (ต่อ) 

 

2. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

   2.1 เคร่ืองเคลือบฟ้า-เขียว 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-9 (พทุธศตวรรษที่ 13-15) 

 

 

เศษภาชนะแก้วและลกูปัด

แก้ว 

 

 

 

 

 

1. ลกูปัดแก้ว ก้อนแก้ว ชิน้ส่วนแก้วโมเสก 

 

 

 

 

2. ขวดแก้วมีจารึก 

100 ปีก่อนคริสตกาล –คริสต์ศตวรรษที่ 3  

(พทุธศตวรรษที่ 5-8) 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 4 – 6 (กลางพทุธศตวรรษที่ 9- 

กลางพทุธศตวรรษที่ 11) 

  

 
 

 

หินและหนิกึง่รัตนชาต ิ

 

 

1. ลกูปัดหินคาร์เนเลียน หินอาเกต         

    แอเมทิสต ์

2. หวัแหวนแกะสลกับนหินคาร์เนเลียน 

 

 

3. จีห้ินสญัลกัษณ์มงคล 

300 ปีก่อนคริสตกาลถงึคริสต์ศตวรรษที่ 4  

(พทุธศตวรรษที่ 3-9) 

100 ปีก่อนคริสตกาลถงึคริสต์ศตวรรษที่ 4  

(พทุธศตวรรษที่ 5-9) 

 

100 ปีก่อนคริสตกาลถงึคริสต์ศตวรรษที่ 4  

(พทุธศตวรรษที่ 5-9) 

 

 

 
 

 

โลหะ 1. ลกูปัดทองคํา ไม่สามารถนํามากําหนดอายไุด้ 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีดงละคร  

จงัหวดันครนายก 

จดุแวะพกัการค้า

ตอนในแผ่นดิน 

ภาชนะดินเผาพืน้เมือง 1. ภาชนะดินเผาแบบหม้อมีสนั 

2.ภาชนะดินเผาจากกลุ่มเตาละหานทราย   

   จงัหวดับุรีรัมย ์

คริสต์ศตวรรษที่ 6-10 (พทุธศตวรรษที ่12-16) 

คริสต์ศตวรรษที่ 9-13 (พทุธศตวรรษที ่15-19)  

 

- 

ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

1. เคร่ืองถ้วยจีนประกอบไปด้วย 

   1.1 เคร่ืองถ้วยในสมยัราชวงศถ์งั 

   1.2 เคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศซ์ุ่ง 

   1.3 เคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศห์ยวน 

 

2. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

   2.1 เคร่ืองเคลือบฟ้าเขียว 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-9 (พทุธศตวรรษที่ 14-15) 

คริสต์ศตวรรษที่ 10-11(พทุธศตวรรษที่ 16-17) 

คริสต์ศตวรรษที่ 12-13(พทุธศตวรรษที่ 18-19) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-10 (พทุธศตวรรษที ่13-16) 

 

- 

- 

- 

เศษภาชนะแก้ว และ

ลกูปัดแก้ว 

 

1. เศษภาชนะแก้ว 

2. ก้อนแก้ว 

3. ลกูปัดแก้ว 

 

     คริสต์ศตวรรษที่ 8-12 (พทุธศตวรรษที่    

     14-16) 

- 

- 

- 

หินและหนิกึง่รัตนชาต ิ

 

1. ลกูปัดหินคาร์เนเลียน อาเกต หิน 

    ควอทซ ์

คริสต์ศตวรรษที่ 8-12 (พทุธศตวรรษที ่14-16) - 

ประตมิากรรมเน่ืองใน

ศาสนาพทุธ 

1. เศียรพระพทุธรูปกะไหล่ทอง ศิลปะแบบ  

    ทวารวด ี

2. พระพทุธรูปสําริด 

3. พระพทุธรูปสําริด ศิลปะแบบบายน 

คริสต์ศตวรรษที่ 6-10 (พทุธศตวรรษที ่12-16) 

 

คริสต์ศตวรรษที่  8-9 (พทุธศตวรรษที่ 14-15) 

คริสต์ศตวรรษที่ 12-13(พทุธศตวรรษที่ 18-19) 

- 

 

- 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 

จงัหวดัปราจีนบุรี 

เมืองโบราณมี

ทางออกสู่ทะเล 

ภาชนะดินเผาพืน้เมือง 

 

1. เคร่ืองเคลือบจาก เตาอําเภอบ้านกรวด 

    และอําเภอละหานทรายจงัหวดับุรีรัมย์ 

คริสต์ศตวรรษที่ 9-13 (พทุธศตวรรษที ่15-19)  

 

- 

ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

1. เคร่ืองถ้วยจีนประกอบไปด้วย 

   1.1 เคร่ืองถ้วยจนีสมยัราชวงศ์ถงั  

   1.2 เคร่ืองถ้วยจนีสมยัราชวงศ์ซุ่ง      

   1.3 เคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศห์ยวน  

   1.4 เคร่ืองถ้วยจนีสมยัราชวง์หมิง-ชิง  

 

2. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

   2.1 เคร่ืองเคลือบฟ้าเขียว 

 
คริสต์ศตวรรษที่ 8-9 (พทุธศตวรรษที่ 14-15) 

คริสต์ศตวรรษที่ 10-13 (พทุธศตวรรษที่ 16-19) 

คริสต์ศตวรรษที่ 12-13 (พทุธศตวรรษที่ 18-19) 

คริสต์ศตวรรษที่ 15 - 19(พทุธศตวรรษที่ 21-25) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-10 (พทุธศตวรรษที ่13-16) 

 

- 

- 

- 

 

 
ประตมิากรรมเน่ืองใน

ศาสนาพราหมณ์ 

 

1. ประตมิากรรมพระวษิณ ุ4 กร 

 

 

 

2. ประตมิากรรมพระวษิณ ุ4 กร 

 

 

3. ประตมิากรรมรูปพระคเณศ 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 5-6 (พทุธศตวรรษที่ 11-12) 

 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 6-7 (พทุธศตวรรษที่ 12-13) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 5-6 (พทุธศตวรรษที่ 11-12) 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 

จงัหวดัปราจีนบุรี (ต่อ) 

 ประตมิากรรมเน่ืองใน

ศาสนาพราหมณ์ (ต่อ) 

4. ศิวลงึค์ คริสต์ศตวรรษที่ 5-7 (พทุธศตวรรษที่ 11-13) 

 
 

ประตมิากรรมเน่ืองใน

ศาสนาพทุธ 

 

 

 

 

 

1. พระพทุธรูปยืนปางประทานธรรม 

 

 

2. ภาพสลกัพระพทุธรูปปางสมาธิ 

 

3. พระพทุธรูปนาคปรก 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-8 (พทุธศตวรรษที่ 13 – 14) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-9 (พทุธศตวรรษที่ 14-15) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 11-12(พทุธศตวรรษที่ 17-18) 

 

 

 

 

โลหะ โบราณวตัถปุระเภทสําริดใช้ในพิธีกรรม

ทางศาสนาประกอบไปด้วยกรอบคนัฉ่อง

สําริด,สงัข์สําริด,ฐานเชิงเทียนสําริด,ขัน

สําริด,เศียรนาคสําริด 

    

    

    คริสต์ศตวรรษที่ 12(พทุธศตวรรษที่ 18) 
     

     
แหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง  

จงัหวดันครสวรรค์ 

 

เมืองโบราณตอน

ในของแผ่นดิน 

ภาชนะดินเผาพืน้เมือง 1. ภาชนะดินเผาแบบหม้อมีสนั คริสต์ศตวรรษที่ 6-10 (พทุธศตวรรษที ่12-16) - 

ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

 

1. เคร่ืองถ้วยจีนประกอบไปด้วย 

    1.1 เคร่ืองถ้วยจนีสมยัราชวงศ์ซุ่ง      

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 10-13 (พทุธศตวรรษที่ 16-19) 
 

- 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง  

จงัหวดันครสวรรค์ (ต่อ) 

 

 ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ (ต่อ) 

2. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

    2.1 เคร่ืองเคลือบฟ้าเขียว 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-10 (พทุธศตวรรษที ่13-16) 

 

- 

เศษภาชนะแก้ว และ

ลกูปัดแก้ว 

1. ลกูปัดแก้วสีเดียว 

2. เศษภาชนะแก้ว 

คริสต์ศตวรรษที่ 10 (พทุธศตวรรษที่ 16) 

คริสต์ศตวรรษที่ 10 (พทุธศตวรรษที่ 16) 

- 

- 

จารึก 1. จารึกดงแม่นางเมือง คริสต์ศตวรรษที่ 12(พทุธศตวรรษที่ 18) - 

แหล่งโบราณคดียะรัง  

จงัหวดัปัตตานี 

 

เมืองท่าโบราณ โบราณวตัถเุน่ืองในศาสนา

พทุธ 

 

 

 

1. สถปูจาํลอง 

 

2. ธรรมจกัร 

คริสต์ศตวรรษที่ 6 (พทุธศตวรรษที่ 12) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 6 (พทุธศตวรรษที่ 12) 

 

 
 

 

เหรียญ 1. เหรียญกษาปณ์เงินเปอร์เซีย คริสต์ศตวรรษที่ 5 (พทุธศตวรรษที่ 11) 

 
เมืองโบราณอู่ทอง  

จงัหวดัสพุรรณบุรี 

เมืองท่าโบราณ ลกูปัดแก้ว 1. ลกูปัดแก้วสีเดียวและหลายสี คริสต์ศตวรรษที่ 1-5 (พทุธศตวรรษที่ 5-9) - 

หินและหนิกึง่รัตนชาต ิ 1. ลกูปัดหินคาร์เนเลียน อาเกต โอนิกซ ์ คริสต์ศตวรรษที่ 1-5 (พทุธศตวรรษที่ 5-9) - 

เหรียญ 

 

 

1. เหรียญโรมนัทองแดงสมยัจกัรพรรดิซี  

    ซาร์ วิคโตรินสุ 

2. เหรียญอาหรับทองแดง 

ค.ศ.269-271 (พ.ศ.812-814) 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8 (พทุธศตวรรษที่ 14) 

 

 
ภาชนะดินเผาจาก

ต่างประเทศ 

ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

1.เคร่ืองเคลือบฟ้าเขียว 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่13-16) 
 

ประตมิากรรมปนูปัน้ ประติมากรรมปนูปัน้รูปคนต่างชาต ิ คริสต์ศตวรรษที่ 6-7 (พทุธศตวรรษที่ 12-13) 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหล่งโบราณคดีคบูวั  

จงัหวดัราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองท่าตอนในของ

แผ่นดิน 

 

 

 

 

ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

 

1. เคร่ืองถ้วยจีนประกอบไปด้วย 

   .1 เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถงั  

   1.2 เคร่ืองถ้วยจนีสมยัราชวงศ์ซุ่ง      

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-9 (พทุธศตวรรษที่ 14-15) 

คริสต์ศตวรรษที่ 10-13 (พทุธศตวรรษที่ 16-19) 

 

- 

- 

ลกูปัดแก้ว 1. ลกูปัดแก้วสีเดียวและหลายสี คริสต์ศตวรรษที่ 6 (พทุธศตวรรษที่ 12) - 

โลหะ 

 

กลองมโหระทกึแบบเฮเกอร์ I 500 ปีก่อนคริสตกาล-คริสต์ศตวรรษที่ 2 (พทุธ

ศตวรรษที่ 1-7) 

 

ประตมิากรรมดนิเผา ประติมากรรมดินเผารูปคนต่างชาต ิ ไม่สามารถกําหนดอายไุด้ 

 

วดัมหาธาตวุรวิหาร  

จงัหวดัราชบุรี 

โบราณสถาน ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

 

1. เคร่ืองถ้วยจีนประกอบด้วย 

   1.1 เคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศห์ยวน  

   1.2 เคร่ืองถ้วยจนีสมยัราชวง์หมิง-ชิง  

 

2. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

   2.1 ภาชนะดินเผาแบบเคลือบความมนั  

         เงา 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 12-13 (พทุธศตวรรษที่ 18-19) 

คริสต์ศตวรรษที่ 15 - 19(พทุธศตวรรษที่ 21-25) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 9-10 (พทุธศตวรรษที ่15-16) 

 

- 

- 

 

 

 

แหลง่โบราณคดีเมืองพระรถ จงัหวดั

ชลบุรี 

 

เมอืงทา่โบราณ ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ 

 

1. เคร่ืองถ้วยจีนประกอบด้วย 

   1.1 เคร่ืองถ้วยแบบฉางชา 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 8-10 (พทุธศตวรรษที่ 14-16) 

 

 

- 
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ตารางที่ 2 แสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันตก (ต่อ) 

 
แหล่งโบราณคดี ลักษณะแหล่ง กลุ่ม/ประเภท

โบราณวัตถุ 

โบราณวัตถุ อายุ ภาพ 

แหลง่โบราณคดีเมืองพระรถ จงัหวดั

ชลบุรี (ต่อ) 

 

 ภาชนะดินเผานําเข้าจาก

ต่างประเทศ (ต่อ) 

 

 

 

 

   1.2 เคร่ืองถ้วยแบบเยว ่

   

   1.3 เคร่ืองถ้วยสมยัห้าราชวงศ ์

 

2. ภาชนะดินเผาจากเอเชียตะวนัตก 

   2.1 เคร่ืองเคลือบฟ้า-เขียว 

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถงึกลางคริสต์ศตวรรษที่ 10 

(พทุธศตวรรษที่ 15-16) 

คริสต์ศตวรรษที่ 10 (พทุธศตวรรษที่ 15-16) 

 

 

คริสต์ศตวรรษที่ 7-10 (พทุธศตวรรษที ่13-16) 

- 

 

- 

 

 

- 

ประตมิากรรมเน่ืองใน

ศาสนาพทุธ 

 

พระพทุธรูปประทบัเหนือพนัสบด ี คริสต์ศตวรรษที่ 6-10 (พทุธศตวรรษที ่12-16) 
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