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The purpose of this research is to study to the relationship of ancient communities in 
Lop Buri province with other communities and foreign countries. The study is made by 
Excavation reports and surveys the archaeological sites and architectures in Lop Buri province 
about 27 sites, comparing with other communities, interpreting and analyzing from artifacts. 

The results of the study led to the conclusion that the ancient communities in Lop Buri 
province had concerned with other communities, local and foreign. It can be divided into 3 
periods. The first phase is in proto-historical period (1th-5th century A.D.). The communities had 
relationship with India and local communities. The second phase is in Dvaravati culture period 
(6th-11th century A.D.). In this period they had strong relationship with India, China, Vietnam and 
Khmer and also with local communities. And the last phase shows the connection and influence of 
Khmer and had relationship with China and local communities. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
จังหวัดลพบุรีอยูบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาทางฝงตะวันออก สภาพพื้นที่มีความอุดม

สมบูรณ อันเนื่องมาจากไดรับตะกอนจากแมน้ําใหญถึง 4 สายคือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี 
แมน้ําปาสัก และแมน้ําบางขาม ดวยความอุดมสมบูรณเชนนี้จึงสามารถทําการเพาะปลูกทํา
เกษตรกรรมขนาดใหญ และนอกจากนี้บริเวณพื้นที่นี้ยังมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอที่เปน
แหลงผลิตเครื่องมือใช เชนแหลงทองแดงบริเวณหุบเขาวงพระจันทร และเหล็กบริเวณเขาทับควาย 
ซ่ึงสภาพเหลานี้เหมาะสมตอการตั้งถ่ินฐาน ทําใหชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ําลพบุรีสามารถ
ขยายตัวสรางชุมชนไดหลายชุมชน และเกิดมีการอพยพประชากรเขามาตั้งถ่ินฐานมากขึ้นเปนลําดับ
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร จากการศึกษาพบวามีรองรอยการอยูอาศัยของชุมชนตอเนื่องมาตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยประวัติศาสตร เชนชุมชนบานทาแค, เมืองพรหมทิน, เมืองซับจําปา  
เปนตน  

จากการศึกษาแนวชายฝงทะเลเดิม พบวาบริเวณปากแมน้ําเจาพระยาในสมัยทวารวดี มี
ลักษณะเปนอาวลึกเขาไปในแผนดิน ดานเหนือจรดลพบุรี และสิงหบุรี1  ดังนั้นบริเวณแถบนี้เคยเปน
บริเวณใกลชายฝงทะเล  ประกอบกับเมืองลพบุรีตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ําใหญหลายสายมาบรรจบกัน 
และออกสูทะเล จึงทําใหชุมชนโบราณแถบนี้สามารถติดตอระหวางชุมชนใกลเคียงและชุมชน
ภายนอก หรือชุมชนตางชาติ  นอกจากนี้ตําแหนงที่ตั้งของชุมชนทวารวดีในจังหวัดลพบุรีอยูใน
เสนทางออกสูทะเลของชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบที่ราบลําน้ํามูล ลําน้ําชี โดย
ออกมาทาง นครราชสีมา ซับจําปา ชัยบาดาล โคกสําโรง และมาออกสูลําน้ําบางขามซึ่งตอกับแมน้ํา
ลพบุรี ซ่ึงสามารถออกสูทะเลได จากปจจัยสภาพที่ตั้งของชุมชนโบราณทําให เมืองลพบุรีและ
ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีสามารถควบคุมเสนทางคมนาคมทางน้ําจากดินแดนตอนบนของ
ลุมน้ําแมน้ําเจาพระยาและดินแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบที่ราบลําน้ํามูลมายังอาวไทย  

 

                                                           
1ผองศรี วนาสิน และทวิา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดมิของที่ราบภาค

กลางประเทศไทย: การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2524), 45-46. 
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ในดานหลักฐานทางประวัติศาสตรที่กลาวถึงเมืองลพบุรี ไดปรากฏเปนหลักฐานในบันทึก

และตํานานมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา และพอที่จะสรุปไดวาเมืองลพบุรีนั้นมีการติดตอ
กับชุมชนภายนอกและชุมชนตางชาติ ดังไดมีในตํานานและในบันทึก ดังตอไปนี้ ในตํานานมูล
ศาสนา กลาวถึงในสมัยพระยาอาทิตยราชแหงหริภุญไชย (พ.ศ.1567) วาไดมีพอคาชาวละโวคนหนึ่ง
เดินทางมาคาขายมาถึงเมืองหริภุญไชย2  สวนในบันทึกของจีนนั้นไดปรากฏ “ละโว” เปนครั้งแรก
ในพงศาวดารราชวงศซุง (พ.ศ.1503-1822) กลาวถึงละโวในชื่อของ “หลอหู” โดยกลาววา 
“อาณาจักรตันหมีหลิว (นครศรีธรรมราช) ตะวันออกจดเจนละ……ตะวันออกเฉียงเหนือจดหลอห”ู3  
และจากบันทึกของราชวงศหมิง (พ.ศ.1911-2187) ก็ไดกลาวถึงละโวในนาม “หลอสัว” วา “หลอสัว
นั้นเจริญขึ้นภายใตอํานาจขอมในสมัยราชวงศซุง รัชกาลพระเจาเจิ้นเขอ พ.ศ.1657 หลอสัวเริ่มมี
สัมพันธไมตรีกับจีน จนปลายสมัยราชวงศหยวน หลอสัวสงทูตไปจีน 5 คร้ัง”4 จากหลักฐานประเภท
เอกสารทําใหอาจสันนิษฐานไดวาในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงกอนพุทธศตวรรษที่ 18   นั้น ละโว
นาจะมีการติดตอกับจีน  

การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่พบตามชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี ไดพบ
โบราณวัตถุตางชาติที่นําเขาและโบราณวัตถุที่ไดรับรูปแบบจากโบราณวัตถุตางชาติเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงสามารถแบงออกเปนสมัยตาง ๆ ไดดังตอไปนี้ (1) สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรไดพบ
โบราณวัตถุนําเขาจากประเทศอินเดียและแถบเมดิเตอรเรเนียน พบโบราณวัตถุที่ไดรับรูปแบบจาก
ประเทศอินเดีย (2) สมัยวัฒนธรรมทวารวดี ไดพบโบราณวัตถุนําเขาจากประเทศอินเดีย จีน และจาก
กลุมประเทศแถบเมดิเตอรเรเนียน พบโบราณวัตถุที่ไดรับรูปแบบจากประเทศอินเดีย (3) สมัย
วัฒนธรรมรวมแบบเขมร ไดพบโบราณวัตถุที่นําเขาจากประเทศจีน และพบโบราณวัตถุที่รับ
รูปแบบจากประเทศเขมร 

                                                           
2 พระพุทธพุกาม และ พระพทุธญาณ, ตํานานมูลศาสนา.  พิมพคร้ังที่ 2. (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพพระจันทร, 2518. พิมพพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพหมอมหลวงเดช สนิทวงศ 
ธันวาคม 2518), 166. 

3 เฉลิม ยงบุญเกิด, ผูแปล, “เมืองไทยในจดหมายเหตุจีน,” ศิลปากร 7, 2 (กรกฎาคม 2506) 
: 32. 

4 ณัฏฐภัทร จนัทวิช, เครื่องถวยจนีที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 
กรมศิลปากร, 2529), 59. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 3

เมื่อนําหลักฐานทางประวัติศาสตรและหลักฐานทางโบราณคดีมาพิจารณาประกอบกัน 
อาจสันนิษฐานไดวาชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี เร่ิมมีการติดตอสัมพันธกับชุมชนตางชาติมา
ตั้งแตสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร จนกระทั่งมีความสัมพันธอยางเดนชัดในสมัยประวัติศาสตร 
นอกจากนี้ยังไดพบโบราณวัตถุที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณภายในภูมิภาค
ตาง ๆ ในประเทศไทยอีกดวย 
 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณใน

ภูมิภาคอื่นของประเทศไทยและตางชาติ ซ่ึงมีพัฒนาการอยูในชวงเวลาเดียวกัน 
 

ขอบเขตการศกึษา 
ทําการศึกษาโบราณวัตถุที่พบตามชั้นวัฒนธรรมหรือการสํารวจอันไดจากการดําเนินงาน

ทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุ รี  ตลอดจนหลักฐานทางโบราณคดีประเภทอื่น  ๆ  เชน 
ประติมากรรมรูปเคารพ, ประติมากรรมประดับสถาปตยกรรม นอกจากนี้ทําการออกสํารวจเพิ่มเติม
จากแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรีเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาสนับสนุนหลักฐานจากงานโบราณคดี 
และทําการศึกษาขอมูลจากแหลงโบราณคดีทั้งในภูมิภาคเดียวกัน ภูมิภาคใกลเคียงและภูมิภาคอื่น 
ซ่ึงมีพัฒนาการรวมกัน โดยขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีที่นํามาศึกษานั้นมีอายุอยูในชวงสมัยหัว
เล้ียวประวัติศาสตร ราวพุทธศตวรรษที่ 5  จนถึงพุทธศตวรรษที่ 17 (พ.ศ.1700)   
 

ขั้นตอนการศึกษา 
1.รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากเอกสาร 
2.สํารวจโบราณวัตถุและแหลงโบราณคดีในจังหวัดลพบุรี 
3.จัดประเภท, ทําการถายภาพและศึกษาโบราณวัตถุ 
4.นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและตีความ 
5.จัดพิมพและตรวจแกวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

 
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 

ชุมชนภายในภูมิภาค หมายถึงชุมชนโบราณที่ตั้งอยูภายในเขตประเทศไทย 
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สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย กําหนดอายุไวราวตนพุทธกาล - พุทธศตวรรษที่ 5 เปน
ชวงเวลากอนหนาที่จะปรากฏภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย และ
กําหนดอักษรยอในตารางคือ Prehist. 

สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร กําหนดอายุไวราวพุทธศตวรรษที่ 5-10 เปนชวงเวลาที่
เร่ิมปรากฏภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย แตยังไมปรากฏโบราณวัตถุที่
มีศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาอยางชัดเจน และกําหนดอักษรยอในตารางคือ Proto. 

สมัยทวารวดี กําหนดอายุไวราวพุทธศตวรรษที่ 11-16  เปนชวงเวลาที่ปรากฏภาชนะดิน
เผาและโบราณวัตถุที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียตลอดจน ปรากฏโบราณวัตถุที่มีศิลปกรรมเนื่องใน
พุทธศาสนาอยางชัดเจน และกําหนดอักษรยอในตารางคือ Dva. 

สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร กําหนดอายุไวราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 เปนชวงเวลาที่
ปรากฏเครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมย (พุทธศตวรรษที่15-18) และโบราณวัตถุที่มีรูปแบบศิลปะ
รวมแบบเขมร  และกําหนดอักษรยอในตารางคือ Lop. 

 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรีและแหลง
โบราณคดีในภูมิภาคเดียวกันและภูมิภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสํารวจโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
นารายณราชนิเวศน และพิพิธภัณฑเอกชน ตลอดจนสํารวจแหลงโบราณคดีในพื้นที่บริเวณจังหวัด
ลพบุรี และเขตลุมแมน้ําลพบุรี – ปาสัก  

3.ศึกษาโบราณวัตถุทีไ่ดจากการสํารวจ-ขุดคน-ขุดแตงตามชั้นวัฒนธรรมในบริเวณจังหวัด
ลพบุรี จากเอกสารรายงานการขุดคน-ขุดแตง, รายงานการสํารวจ, ตลอดจนโบราณวัตถุในพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ และพิพิธภัณฑเอกชน  เพื่อนํามาทําการศึกษาเปรียบเทียบ
กับโบราณวัตถุที่พบในแหลงโบราณคดีแหลงอื่น ๆ  ทั้งในภูมิภาคเดียวกันและภูมิภาคอื่น เพื่อให
ทราบที่มาหรือการแพรกระจายของโบราณวัตถุ ตลอดจนอิทธิพลที่ไดรับมา 

4.ศึกษาความสัมพันธระหวางหลักฐานขอมูลที่ได เพื่อประโยชนในการวิเคราะห 
5.เรียบเรียงขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลในแหลงโบราณคดีที่ไดมีการสํารวจ-ขุดคน-ขุด

แตงแลว และที่ไดทําการสํารวจเพิ่มเติม ตลอดจนผลการศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห หลักฐานทาง
โบราณคดีที่นํามาศึกษา มาจัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 5

 
 
 

แหลงขอมูล 
 1.แหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรี 
 2.หอสมุดวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3.หองสมุดกองโบราณคดี กรมศิลปากร 
 4.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 
 5.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี 
 6.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 
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บทท่ี 2 
 

ลักษณะสภาพภูมิประเทศและแหลงทรัพยากรธรรมชาติในเขตจังหวัดลพบุรี 
  

จังหวัดลพบุรีตั้งอยูบริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ตําแหนงตามพิกัดแผนที่ทาง
ภูมิศาสตรอยูระหวางเสนรุงที่ 14 ° 39 ′  - 15 ° 30 ′ เหนือ และเสนแวงที่ 100 ° 26 ′  - 101 ° 27 ′ 
ตะวันออก  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,641,759 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,151,099.3 ไร1 โดยมีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดตอกับจังหวัดเพชรบูรณและนครสวรรค 
ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดสิงหบุรีและอางทอง 

ปจจุบันจังหวัดลพบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน 11 อําเภอ ดังนี้ (แผนที่ 6) 
1.อําเภอเมืองลพบุรี 
2.อําเภอบานหมี่ 
3.อําเภอโคกสําโรง 
4.อําเภอชัยบาดาล 
5.อําเภอทาวุง 
6.อําเภอพัฒนานิคม 
7.อําเภอสระโบสถ 
8.อําเภอทาหลวง 
9.อําเภอหนองมวง 
10.อําเภอโคกเจริญ 
11.อําเภอลําสนธิ 

                                                           
1 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ
และภูมิปญญาจังหวัดลพบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542. จัดพิมพเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542), 3. 
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ลักษณะสภาพภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี และทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ กอใหเกิด

ความเหมาะสมในการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ทําใหเกิดมีการอพยพเคลื่อนยายประชากรเขามาตั้งถ่ิน
ฐานในพื้นที่แถบนี้มาเปนเวลานานแลวตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร 

จังหวัดลพบุรี ตั้งอยูในพื้นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา สามารถแบงออกเปน 2 เขตใหญ ๆ 
2ไดแก  
1.บริเวณที่ราบลุม 

ความสูงโดยเฉลี่ย 25-60 เมตรจากระดับน้าํทะเล พื้นที่บริเวณนี้ไดแก บริเวณที่ราบลุม
แมน้ําลพบุรี ประกอบไปดวยอําเภอทาวุง อําเภอบานหมี่ ตอนกลางและตะวนัตกของอําเภอเมือง
ลพบุรี ตอนกลางและตะวันตกเฉียงใตของอําเภอโคกสําโรง และที่ราบลุมแมน้ําปาสัก เปนแนวยาว
จากเหนือ-ใต ตามลําน้ําปาสัก ประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
2.บริเวณที่ราบสลับกับเนินเขา 

ความสูงโดยเฉลี่ย ประมาณ 40-600 เมตร จากระดับน้ําทะเล ระดับพืน้ที่จะคอยสูงจากทิศ
ตะวนัตกไปทศิตะวนัออก โดยมีเนนิเขาและภูเขาสลับกบัที่ราบ ครอบคลุมพื้นที่อําเภอหนองมวง 
อําเภอโคกเจรญิ อําเภอสระโบสถ อําเภอลําสนธิ อําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม พื้นที่ทางทิศใต
ของอําเภอโคกสําโรง และพื้นที่ตะวันออกของอําเภอเมอืง ประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี  

 
แหลงน้ําท่ีสําคญัในจังหวัดลพบุรี 

 น้ําถือวาเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวติ มีบทบาทอยางมากตอการตั้งถ่ินฐานของมนุษย  
แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญของจังหวดัลพบุรี มีดังนี้3 

1.แมน้ํา คลอง หวย ลําธาร 672  สาย  ใชงานไดในฤดูแลง  661 สาย 
2.หนอง บึง   115  แหง  ใชงานไดในฤดูแลง  105 แหง 
3.น้ําพุ น้ําซับ    14   แหง  ใชงานไดในฤดูแลง    13 แหง 

 
 
 

                                                           
2 เร่ืองเดียวกัน, 4. 
3 เร่ืองเดียวกัน, 5. 
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1.แมน้ําลพบุรี 
แยกสาขามาจากแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดสิงหบุรี ไหลลงทิศใตผานตรงมุมดานทิศ

ตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดลพบุรี แลวไหลเขาสูอําเภอทาวุงและ ดานตะวันตกของอําเภอเมือง
ลพบุรี และไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดอยุธยา ความยาวที่ผานในเขตจังหวัดลพบุรี
ประมาณ 45 กิโลเมตร ในฤดูฝน น้ําจากแมน้ําลพบุรีจะไหลทวมบริเวณพื้นที่ราบลุมในเขตอําเภอ
เมือง อําเภอทาวุง และอําเภอบานหมี่ จัดวาเปนลําน้ําสําคัญทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดลพบุรี 
เพราะใชในการคมนาคมขนสงและเกษตรกรรม 
2.แมน้ําปาสัก  

มีตนกําเนิดจากทิวเขาเพชรบูรณทางตอนใตของจังหวัดเลย ไหลลงมาทางทิศใต ผาน
จังหวัดเพชรบูรณ เขาสูพื้นที่ตอนกลางของอําเภอชัยบาดาล อําเภอทาหลวง และตอนกลางของ
อําเภอพัฒนานิคม แลวมาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดอยุธยา ความยาวที่ไหลผานจังหวัด
ลพบุรีประมาณ 120 กิโลเมตร เปนแมน้ําที่คดเคี้ยว เปนรองลึก มีตล่ิงสูงชัน ที่ราบลุมน้ํามีบริเวณ
แคบ  จัดเปนแมน้ําสําคัญทางดานทิศตะวันออกของจังหวัดลพบุรี 
3.แมน้ําโพธ์ิชัย  

เปนแนวแบงเขตระหวางอําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี และอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
โดยไหลแยกมาจากแมน้ําเจาพระยาที่อําเภออินทรบุรี  
4.แมน้ําบางขาม 

มีตนกําเนิดจากคลองบานหมี่ หรือคลองสนามแจง ซ่ึงมีตนน้ําจากภูเขาแถบอําเภอโคก
สําโรง ไหลผานทิศตะวันตกของอําเภอบานหมี่ และปลายแมน้ําโพธ์ิชัยที่แยกออกเปนลําคลองหลาย
สาย แลวคลองทั้งหมดก็ไหลมารวมกันเปนแมน้ําบางขามที่ ตําบลมหาสอน และตําบลบางพึ่งอําเภอ
บานหมี่ แลวไหลไปรวมกับแมน้ําลพบุรีที่อําเภอทาวุง  มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
5.ลําน้ําสนธ ิ

เปนลําน้ําสาขาที่แยกออกมาจากแมน้ําปาสัก และรับน้ํามาจากตนน้ําในเขตรวกและเขาพัง
เหย ทางตอนเหนือของอําเภอชัยบาดาลกับอําเภอศรีเทพ ซ่ึงไหลในแนวเหนือ – ใต แลวไหลมารวม
กับลําน้ําพญากลาง ซ่ึงไหลมาจากอําเภอมวกเหล็ก จากนั้นเปลี่ยนทิศทางไหลไปในแนวตะวันตก – 
ตะวันออก แลวไหลลงสูแมน้ําปาสัก ในเขตตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีความยาว
ประมาณ 70 กิโลเมตร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 9

แหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของจังหวัดลพบุรี 
1.ปาไม  

ลักษณะปาไมบริเวณจังหวัดลพบุรีแบงออกเปน 3 ประเภทคือ4 
1.1.ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forests) พบทางดานตะวันออกของจังหวัดบริเวณที่ติดตอ

กับจังหวัดนครราชสีมาที่เรียกวา ดงพญาเย็น ลักษณะเปนปาทึบใบเขียวชะอุมตลอดทั้งป อยูใน
ระดับความสูงประมาณ 600 เมตรจากระดับน้ําทะเล  มีพันธุไมขึ้นอยูเปนองคประกอบสําคัญ อาทิ 
ตะแบก ประดู ยางระกํา ไทร มะมวงปา กระบากดํา ยาง ยางขาว ยางแดง หลุมพอ เคี่ยม ขอยหิน 
ตะเคียนหิน และตะเคียนทอง หวาย และไมไผชนิดตาง ๆ  

1.2.ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forests) พบกระจายอยูทั่วไปบริเวณที่ราบและเนิน
เขา ลักษณะเปนปาโปรงผลัดใบในชวงฤดูแลง อยูในระดับความสูง 50 - 600 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
มีพันธุไมผลัดใบขึ้นอยูเปนองคประกอบสําคัญไดแก สัก แดง มะคาโมง ตะแบก ประดู ชิงชัน เสลา 
โขกนอย งิ้วปา มะกอกปา มะหวดมะหาด ยมหิน ตะครอ กระพี้จั่น โมกมัน โมกหิน สะแก มะมวง
ปา มะกอก หวา สมอพิเภก คาง มะเกลือ ตะดก ตะเคียนหิน พยุง ลําดวน ปบ และไผชนิดตาง ๆ  

1.3.ปาแดง หรือปาแพะ (Deciduous Dipterocarps Forest) พบอยูกระจัดกระจายทั่วไป 
ลักษณะเปนปาโปรงผลัดใบในชวงฤดูแลง อยูในระดับความสูง 100 - 600 เมตรจากระดับน้ําทะเล  มี
พันธุไมผลัดใบขึ้นอยูเปนองคประกอบสําคัญ อาทิ เต็ง รัง พลวง เหียง กระบก กระบาก ขอยหิน 
สมอไทย กอ สมกบ เล็บเหยี่ยว กราด มะขามปอม ยมหอม ยาง จําปาปา แสลงใจ และไมไผ 

 
2.แรธาต ุ

จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี5ปรากฏวาในเขตจังลพบุรีมีแหลงแรสําคัญที่สํารวจ
พบคือ (แผนที่ 7) 

2.1.แรเหล็ก ที่พบ 2 ชนิดคือ แรชนิดฮีมาไทต (Hematite) และแมกนีไทต (Magnetite) พบที่ 
เขาทับควาย ตําบลหวยโปง อําเภอโคกสําโรง(ปจจุบันเอกชนไดเปดทําเหมืองแร), เขาวงพระจันทร 
อําเภอเมืองลพบุรี และตําบลนิคมสรางตนเอง เขตติดตอตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี 

 

                                                           
4 วิจิตร ทันดวนและคณะ, รายงานการสํารวจดนิ จังหวัดลพบุรี (กรุงเทพฯ : งานผลิตแผน

ที่และหนังสือรายงาน กองสาํรวจที่ดิน, 2519), 9. 
5 กรมทรัพยากรธรณี, กองนโยบายที่ดนิและแผนงาน,  การศึกษาสถานภาพเกีย่วกับ

ทรัพยากรน้ํา ปาไมและแร จังหวดัลพบุรี พ.ศ.2524 (ม.ป.ท.,2525.), 27. 
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2.2.แรทองคํา (Gold) พบที่ ตําบลบอทอง อําเภอโคกสําโรง, เขตอําเภอพัฒนานิคม และบาน
ทาตะโก อําเภอชัยบาดาล 

2.3.แรทองแดง ที่พบมีอยู 2 ชนิดคือ แรมาลาไคต (Malachite) มีสีเขียว และแรอะซูไรต 
(Azurite) มีสีน้ําเงิน พบที่เขาพระพุทธบาทนอย ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี, เขาวง
พระจันทร ตําบลหวยโปง อําเภอโคกสําโรง โดยทั้ง 2 แหลงมีปริมาณนอยไมสามารถเปดเหมืองแร
ได 

2.4.แรควอทซ (Quartz) หรือหินเขี้ยวหนุมาน ลักษณะเปนผลึกหกเหล่ียม แรนี้มีหลายสี 
เชน ขาวใส ขาวขุน ชมพู เขียง มวง ดํา ฯลฯ แรชนิดนี้พบที่ เขาแหลม อําเภอโคกสําโรง ชาวบาน
เรียกวา เพชรเขาแหลม, เขาพระงาม อําเภอเมือง ชาวบานเรียกวา เพชรเขาพระงาม และเขาหัวโปง
แหวน ตําบลมวงคอม อําเภอชัยบาดาล ชาวบานเรียกวา เพชรโมกุล โดยแรควอทซที่พบในจังหวัด
ลพบุรีนี้ เปนแรควอทซใส ไมมีสีเปนสวนใหญ ปจจุบันชาวบานยังนํามาทําเปนเครื่องประดับ 

2.5.ดินมารล (Marl) หรือ ดินขาว, ดินสอพอง เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สวนใหญ
ประกอบไปดวยสารประกอบแคลเซี่ยมคารบอเนต ที่มาจากการผุสลายของหินปูนผสมกับแรดิน
เหนียว ใชเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตปูนซีเมนต พบที่ บานหินสองกอน บานทากระยาง บานทา
แค และบานทาศาลา ในเขต ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี 

2.6.หินปูน (Limestone) ใชในการกอสราง พบที่ เขาสมอคอน อําเภอทาวุง และ ตําบล
นิคมสรางตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี 

2.7.หินออน (Marble) นิยมใชเปนวัสดใุนการกอสราง พบที่ ตําบลซับตะเคียน ตําบลนิคม
ลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล และตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี 

2.8.หินเพอรไลต (Perlite) เปนหินอัคนเีนือ้แกวลักษณะแตกราน มีสีเทาอมเขียว สีเทาดํา 
สีเขียวขี้มา พบที่เขางู ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล 

2.9.คาลซิโดน ี(Chalcedony) และ โอปอ (Opae ไมกลายเปนหิน) ลักษณะเปนเสี้ยน
เหมือนเสี้ยนไม เนื้อเนยีนละเอียด พบที่บานวังไทร อําเภอสระโบสถ  
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ดิน 
คุณสมบัติของดินสวนใหญในจังหวัดลพบุรี เหมาะสมในการทําเกษตรกรรม โดยรอยละ 

54 เหมาะสมในการปลูกพืชไร6 อยูในเขตอําเภอพัฒนานิคม อําเภอโคกสําโรง อําเภอชัยบาดาล 
อําเภอทาหลวง และอําเภอสระโบสถ ดินที่เหมาะสมตอการทํานา7 มีอยูรอยละ 34อยูในเขต อําเภอ
ทาวุง อําเภอบานหมี่ และอีกรอยละ 12 เปนพื้นที่ภูเขาไมเหมาะตอการทําเกษตรกรรม8 

                                                           
6 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ
และภูมิปญญาจังหวดัลพบุรี, 14. 

7 เร่ืองเดียวกัน, 14. 
8 เร่ืองเดียวกัน, 14. 
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บทท่ี 3 
 

หลักฐานเอกสารที่เกียวของกับลพบุรี 
 

ในดานหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตรที่กลาวถึงเมืองลพบุรีซ่ึงปรากฏในชื่อ “ละโว”∗ 
มีทั้งที่พบในเขตจังหวดัลพบุรีและภายนอก ไดปรากฏในลักษณะศิลาจารึก บันทึกตางชาติและ
ตํานาน ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 เปนตนมา  ซ่ึงสามารถแบงออกไดดังนี้ 

 
จารึกที่กลาวถึงเมืองลพบุรี 

1.เหรียญเงินมจีารึก1(ภาพที่ 1)  
สถานที่พบ พบเมื่อป พ.ศ.2509 ที่เมืองอูทอง จังหวดัสุพรรณบุรี โดยบรรจุอยูใน

ไห (ไมระบุสถานที่พบแนนอน) 
อักษร – ภาษา อักษรปลลวะ– สันสกฤต 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 12 
เนื้อความโดยยอ  ดานหนึง่มีจารกึวา “ลว” อีกดานหนึง่มีจารกึวา “ปุระ”  ซ่ึง

ศาสตราจารยบวซ เซลิเย ไดสันนิษฐานวา2ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12 ในบริเวณลุมน้าํเจาพระยา
จะตองมีเมืองที่เรียกวา  “ลวปุระ” 

รายละเอียดอื่น ๆ  เหรียญเงินเสนผาศูนยกลาง 1.8 เซนติเมตร 
 
 
 
 

                                                           
∗ เปนที่เชื่อกนัวาเมืองละโว หรือ ลโวทยปุระ คือเมืองลพบุรี ซ่ึงอยูบริเวณภาคกลางของ

ประเทศไทยแนนอน : หมอมราชวงศสุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ,์ “ปราสาทเมืองสิงหกับอํานาจทางการเมอืง
ของพระเจาชยัวรมันที่ 7,” ใน  กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 
2543), 218. 

1 J.J. Boeles, “A Note on The Ancient City Called Lavapura,” Journal of The Siam 
Society. LV, 1  (January 1967) :115. 

2 Ibid, 114. 
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2.จารึกศาลเจาเมืองลพบุรี3 
สถานที่พบ ศาลเจา ในเขตอําเภอเมือง ลพบุรี 
อักษร – ภาษา ขอมโบราณ – เขมร 
อายุ  พุทธศตวรรษที่16 
เนื้อความโดยยอ จารึกที่พบเกี่ยวกับเรื่องกัลปนาที่ดินกับคนใชและของตาง ๆ ถวาย 

“พระบรมวาสุเทพ” คือ พระนารายณ ในความดูแลของ “โขลญพล” และในคําจารึกนี้มีขอความ
สําคัญคือ ออกชื่อเมือง “โลว” คือเมืองละโว 

 
3.จารึกระเบยีงปราสาทนครวัด4 
สถานที่พบ ระเบียงชั้นนอกของปราสาทนครวัด ดานทศิใต 

เมืองพระนคร ประเทศกัมพชูา 
อักษร – ภาษา ขอมโบราณ – สันสกฤต 
อายุ  ราวพุทธศตวรรษที่ 17 
เนื้อความโดยยอ เปนจารึกใตภาพสลักแสดงการยกทัพของพระเจาสุริยวรมันที่ 2 

ดานหนามีกองทัพสยาม (สยามกุก) หลังนั้นมีกองทัพซ่ึงมีใบหนารูปส่ีเหล่ียม ซ่ึงมีจารึกอยูขางลางวา 
“พระ กมรเตง อญ ศรี ชยสิงหวรมน กลงไพร นํา พล โลว” แปลวา พระกัมรเตงอัญศรีชยสิงหวรมนั 
ในปา นําพล ละโว 

 
4.จารึกปราสาทพระขรรค5 
สถานที่พบ ปราสาทพระขรรค เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา 
อักษร – ภาษา ขอมโบราณ – สันสกฤต 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 18 

                                                           
3 กรมศิลปากร. จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2529), 253-257. 
4 Coedes George, “Les basreliefs d’ Angkor Vat,” Bulletin de la commission 

archeologique de l’ Indochine (n.p.,1911), 203 ; and Briggs, Lawrence Palmer, The Ancient 
Khmer Empire (Philadelphia : The American Philosophical Society Independence Square, 1951), 
201. 

5Coedes George, La stele du Prah Khan d’Ankor. n.p.,n.d.,296. 
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เนื้อความโดยยอ ในบทที่ 116 ของศิลากลาวถึงการสง ชยพทุธมหานาถ  ไปยังเมืองตาง 
ๆ 23 เมือง ซ่ึงกลาวถึงเมืองลพบุรีในนามวา “ลโวทยะปุระ”  

 
5.จารึกปราสาทพิมานอากาศ6 
สถานที่พบ ปราสาทพิมานอากาศ เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา 
อักษร – ภาษา ขอมโบราณ – สันสกฤต 
อายุ  ราวพุทธศตวรรษที่ 18 
เนื้อความโดยยอ “โอรสของพระเจาชัยวรมันที่ 7 องคหนึ่ง ซ่ึงสรอยพระนามวา “ลโว

ทเยศ” อันหมายถึงผูเปนใหญในกรุงละโว 
 

จารึกท่ีพบในเขตจังหวัดลพบุรี 
จารึกที่พบในจังหวดัลพบุรี ที่มอีายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 11 – 18 ทั้งหมดมีทั้งส้ิน 15 

หลัก และสามารถแบงออกตามรูปแบบอักษรที่ใชในการจารึกไดเปน 3 แบบดวยกนัคอื  
 
จารึกอักษรปลลวะที่พบในจังหวัดลพบุรี 
1.จารึกบนวงพระธรรมจักร7 
สถานที่พบ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ตําบลทาหิน อําเภอเมือง 
อักษร – ภาษา ปลลวะ – บาลี 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 11 - 12 
เนื้อความโดยยอ ความรูแจงเกิดขึ้นแลว 
 
2.จารึกบนซี่ลอพระธรรมจักร8 
สถานที่พบ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ตําบลทาหิน อําเภอเมือง 
อักษร – ภาษา ปลลวะ – บาลี 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 12 

                                                           
6 Briggs, Lawrence Palmer, The Ancient Khmer Empire, 222. 
7 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1 อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พทุธศตวรรษที่ 12-

14 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 123-124. 
8 เร่ืองเดียวกัน, 109-111. 
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เนื้อความโดยยอ ดานที่ 1 สฬายตนะ เปนปจจยัใหเกิดผัสสะ ดานที่ 2 เวทนา ตัณหาดับ 
รายละเอียดอื่น ๆ มี 2 ดาน 4 บรรทัด 
 
3.จารึกเมืองพรหมทิน 19 
สถานที่พบ บานพรหมทิน ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสาํโรง 
อักษร – ภาษา ปลลวะ – บาลี 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 12 
เนื้อความโดยยอ คาถาเยธมมา 
รายละเอียดอื่น ๆ  ลักษณะแทงหินยาว 
 
4.จารึกเหรยีญเงินเมืองพรหมทิน 310  
สถานที่พบ บานพรหมทิน ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสาํโรง 
อักษร – ภาษา ปลลวะ (เขียนตัวกลับ)– สันสกฤต   
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 12 
เนื้อความโดยยอ ลพ ธวร  (ผูไดรับประโยชน)และ โอม 
รายละเอียดอื่น ๆ  เหรียญเงินมีจารึกและรูปสังข 
 
5.จารึกซับจําปา 111 
สถานที่พบ เมืองซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง 
อักษร – ภาษา ปลลวะ – บาลี 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 12 
เนื้อความโดยยอ เปนขอความสวนหนึ่งจากพุทธอุทาน 
รายละเอียดอื่น ๆ  เปนสวนที่แตกจากเสา 8 เหล่ียม 
 
 
 

                                                           
9 เร่ืองเดียวกัน, 106-108. 
10 เร่ืองเดียวกัน, 112-115. 
11 เร่ืองเดียวกัน, 116-122 
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6.จารึกเมืองซับจําปา 312  
สถานที่พบ เมืองซับจําปา บานซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง 
อักษร – ภาษา ปลลวะ – บาลีและสันสกฤต 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 12 
เนื้อความโดยยอ ..…ทีเ่จ็ด…..…..เพื่อนักรบ…....อันพระตถาคต ตรัสรูแลว... 
รายละเอียดอื่น ๆ เปนสวนที่แตกจากหลักจารึก 
 
7.จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืน พบที่วัดขอย13 
สถานที่พบ วัดขอย ตําบลบานเซา อําเภอบานหมี่ 
อักษร – ภาษา ปลลวะ – มอญโบราณ 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 12 
เนื้อความโดยยอ เจาปู (พรอมกับ) ลูกหลานไดกระทําองคพระพุทธรูปใหเปลงปล่ัง 
รายละเอียดอื่น ๆ ปจจุบันอยูที่ซุมบนผนังนอกของพระระเบียงดานใต วัดเบญจมบพิตร 

กรุงเทพฯ 
  
จารึกอักษรปลลวะกลายที่พบในจังหวัดลพบุรี 
8.จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุลพบุรี14 
สถานที่พบ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตําบลทาหิน อําเภอเมือง 
อักษร – ภาษา ปลลวะกลาย – สันสกฤต 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 13 – 14 
เนื้อความโดยยอ คําอุทิศสรางพระพุทธรูป ของ  นายก อารชวะ อธิบดีแหง ตังคุระ 

และเปนโอรส ของพระราชาแหงศามพูกะ 
 
 

                                                           
12 เร่ืองเดียวกัน, 103-105. 
13 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 2 อักษรปลลวะ อักษรมอญ พทุธศตวรรษที่ 12-

21 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 34-37. 
14 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1 อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พทุธศตวรรษที่ 

12-14, 229-231. 
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9.จารึกเมืองซับจําปา 215 
สถานที่พบ เมืองซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง 
อักษร – ภาษา ปลลวะกลาย – สันสกฤต 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 13 – 14 
เนื้อความโดยยอ ขอความกลาวถึงการสรรเสริญบุคคลผูหนึ่ง ซ่ึงเปนผูตั้งอยูในธรรม 

และไดเจริญรุงเรือง 
รายละเอียดอืน่ ๆ เปนหลักสูง ชํารุดมาก 
 
10.จารึกพุทธอุทานบานพรหมทิน 216 
สถานที่พบ บานพรหมทิน ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสาํโรง 
อักษร – ภาษา ปลลวะกลาย – บาลี 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 13 – 14 
เนื้อความโดยยอ ขอความที่พระพุทธองคทรงตรัสแกพราหมณ 
 
11.จารึกเมืองซับจําปา 417 
สถานที่พบ เมืองซับจําปา  ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง 
อักษร – ภาษา ปลลวะกลาย – บาลี 
อายุ  พุทธศตวรรษที่ 13 – 14 
เนื้อความโดยยอ เปนขอความสวนหนึ่งจากพุทธอุทาน (ตรงกับจารึกซับจําปา 1) 
รายละเอียดอืน่ ๆ ช้ินสวนเสา 8 เหล่ียม ซ่ึงเปนเสาธรรมจักร 
 
12.จารึกเสาแปดเหลี่ยม18 
สถานที่พบ ศาลสูงเมืองลพบุรี ตําบลทาหิน อําเภอเมือง 
อักษร – ภาษา ปลลวะกลาย – มอญโบราณ 

                                                           
15 เร่ืองเดียวกัน, 232-236. 
16 เร่ืองเดียวกัน, 237-240. 
17 เร่ืองเดียวกัน, 241-243. 
18 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 2 อักษรปลลวะ อักษรมอญ พทุธศตวรรษที่ 12-

21, 57-65. 
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อายุ  ราวพุทธศักราช 1314 
เนื้อความโดยยอ การบําเพ็ญกุศลตาง ๆ เชน การถวายขาพระแกพระพุทธรูป การถวาย

ส่ิงของ การบํารุงสงฆ และการอุทิศผลบุญ 
 
จารึกอักษรขอมโบราณที่พบในจังหวดัลพบุรี 
13.จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ 1)19 
สถานที่พบ ศาลสูงเมืองลพบุรี ตําบลทาหิน อําเภอเมือง 
อักษร – ภาษา ขอมโบราณ – เขมร 
อายุ  พุทธศักราช 1568 
เนื้อความโดยยอ กลาวถึงพระเจาสุริยวรมันที่ 1 เมื่อมหาศักราช 944 และ 947 

(พ.ศ.1565 และ พ.ศ.1568) มี “พระนิยม” ตรัสใหบรรดาชีสงฆ ซ่ึงอาศัยอยูในอาวาสตาง ๆ ทั้ง 
ดาบส (คือพวกพราหมณ) ทั้งพระภิกษุ ถือ ลัทธิมหายานก็ดี ถือสาวกยานก็ดี ใหทานทั้งหลายเอา 
“ดบะ” ของตน คือเดชะบุญกุศลที่สรางเมื่อถือศีลสวดมนตภาวนาไปถวายพระเจาแผนดินใหทรง
พระเจริญ แลหามอยาใหมีคนหรือสัตวใด ๆ มารบกวนบรรดาชีสงฆในอาวาสที่เขาอยู 

รายละเอียดอืน่ ๆ เปนหลักศิลาสี่เหล่ียม 
 
14.จารึกศาลสูงภาษาเขมร (หลักที่ 2)20 
สถานที่พบ ศาลสูงเมืองลพบุรี ตําบลทาหิน อําเภอเมือง 
อักษร – ภาษา ขอมโบราณ – เขมร 
อายุ  พุทธศตวรรษที่16 
เนื้อความโดยยอ พบชื่อขาราชการตําแหนงตาง ๆ ซ่ึงเคยพบในจารึกเขมรอื่น ๆ เชน 

“มรตาญ โฉลญ วาบ โขลญ” 
รายละเอียดอืน่ ๆ หลักศิลาจารึกชํารุดแตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย มี 2 ช้ิน ช้ินละ 2 ดาน 
 

                                                           
19 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอม พทุธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ 

: กรมศิลปากร, 2529), 159-163. 
20เร่ืองเดียวกัน, 249-252. 
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15.จารึกหลังพระพุทธรูปนาคปรก21 
สถานที่พบ บริเวณศูนยการทหารราบ คายสมเด็จพระนารายณมหาราช  

อําเภอเมือง ลพบุรี 
อักษร – ภาษา ขอม – ไทย ,เขมร และสันสกฤต 
อายุ  พุทธศักราช 1756 
เนื้อความโดยยอ 135 ศกระกานักษัตร อาทิตย ศรจมัทยาหิน คิดประดิษฐานพระพุทธ

สมาธิอยูใตพระศรีมหาโพธิ อายพระศกจันทสวารัตนคิดทําเอง 
รายละเอียดอื่น ๆ ศาตราจารยฉ่ํา ทองคําวรรณ อธิบายไววา 135 ศก นาละมาจากมหา

ศักราช 1135 ซ่ึงตรงกับ พ.ศ.1756 
 

จดหมายเหตุจีน 
ในบันทึกของจีนนั้นไดปรากฏการกลาวถึงอาณาจักรละโว ในคําวา “หลอหู”22 ดังนี้ 
ปรากฏคําวา “หลอหู” ครั้งแรกในพงศาวดารราชวงศซุงเลมที่ 489 (พ.ศ.1503-1822) โดย

กลาวถึงหลอหูวา “อาณาจักรตันหมีหลิว (นครศรีธรรมราช) ตะวันออกจดเจนละ……
ตะวันออกเฉียงเหนือจดหลอหู”23  

ในพงศาวดารราชวงศหยวนเลมที่ 15 กลาววา “พระเจาหยวนสี่โจวฮองเต ปจี้งวนที่ 26 
(พ.ศ.1832) เดือนสิบ วันซินโฉว หลอหู อาณาจักรสองผูหญิงสงทูตมาถวายบรรณาการสิ่งของ
พื้นเมือง”24 

ในพงศาวดารราชวงศหยวนเลมที่ 16 กลาววา “พระเจาหยวนสี่โจวฮองเต ปจี้งวนที่ 28 
(พ.ศ.1834) เดือนสิบ วันเกวนเอวย กษัตริยหลอหูสงทูตถวายอักษรสาสนตัวอักษรเขียนดวยทอง 

                                                           
21 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 4 อักษรขอม พทุธศตวรรษที่ 17-18 (กรุงเทพฯ 

: กรมศิลปากร, 2529), 140-143. 
22 คณะกรรมการชําระประวัตศิาสตร, “การสืบคนประวัตศิาสตรไทยเกีย่วกับจีนใน

เอกสารภาษาจนี,” โบราณคด ี7,2 (เมษายน-มิถุนายน 2516) : 70. 
23 เฉลิม ยงบุญเกิด, ผูแปล, “เมืองไทยในจดหมายเหตุจีน,” ศิลปากร 7,2 (กรกฎาคม 2506) 

: 32. 
24 เร่ืองเดียวกัน, 32. 
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และยังไดถวายบรรณาการทองคํา งาชาง นกกะเรียน นกแกวหาสี ขนนกกระเต็น นอระมาด ยางไม
หอม พิมเสนฯ”25 

ในพงศาวดารราชวงศหยวนเลมที่ 19 กลาววา “พระเจาหยวนเสงจงฮองเต ปงวนเจ็งที่ 2 
(พ.ศ.1839) เดือนสิบสอง วันเกวยฮาย พระราชทานเสื้อยศแกบุคคลที่มาเฝาของจินฉื่อหลอหู”26 

ในพงศาวดารราชวงศหยวนเลมที่ 19 กลาววา “พระเจาหยวนเสงจงฮองเต ปไตเต็กที่ 1 
(พ.ศ.1840) เดือนส่ี วันเหยินอิ๋น พระราชทานเสื้อยศแกบุคคลที่มาเฝาของอาณาจักรเสียนหลอหู
แตกตางกันไป”27 

ในพงศาวดารราชวงศหยวนใหมเลมที่ 252 ไดบรรยายถึงอาณาจักรเสียนและหลอหูวา 
 
เสียนกับหลอหูในสมัยโบราณคืออาณาจักรฟูนาน ทางเหนือของอาณาจักรเสียนจด
อาณาจักรลูกสะใภแปดรอย (เชียงใหม) ซึ่งอยูนอกพรมแดนของยุนนาน ตะวันออก
จดอันหนาน (ญวน) ตะวันตกเฉียงเหนือจดพมา หลอหูอยูทางใตของเสียนเลียบ
ชายฝงทะเลใหญ ท่ีดินของเสียนขาดปุยไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก หลอหูท่ีดิน
ราบลุมเพาะปลูกไดผลมากมาย ชาวเสียนก็ไดอาศัยหลอหูเปนผูใหมีแมน้ําใหญจาก
เสียนผานหลอหูทางตะวันออกเฉียงใตไหลลงสูทะเล ในฤดูรอนจะมีน้ําเหลืองจาก
ปากอาวไหลบาเขาไปตามลําแมน้ํา กสิกรฉวยโอกาสนําเรือออกหวานพืชเพาะปลูก 
ตนกลาคอย ๆ เติบโตตามน้ํา น้ําสูง 1 เชียะ (ฟุตจีน) ตนกลาก็จะสูง 1 เชียะ น้ําลด
ตนกลาก็สุก มีการปลูกหวานไมมีการไถคราด ฉะนั้นธัญญาหารอุดมแตคุณภาพต่ํา
………………………..ประเทศเสียนยอมออนนอมตอหลอหูรวมกันเปนอาณาจักร
เสียนหลอหูในระหวางแผนดินจี้เจี่ย (พ.ศ.1884-1911)28  

 
ในบันทึกของราชวงศหมิง (พ.ศ.1911-2187) ก็ไดกลาวถึง “หลอสัว” (LO-TSHO คือ

ละโว) วา “หลอสัวนั้นเจริญขึ้นภายใตอํานาจขอมในสมัยราชวงศซุง และในสมัยรัชกาลพระเจาเจิ้น
เขอ พ.ศ.1657 หลอสัวเริ่มมีสัมพันธไมตรีกับจีน จนปลายสมัยราชวงศหยวน หลอสัวสงทูตไปจีน 5 

                                                           
25 เร่ืองเดียวกัน, 32. 
26 เร่ืองเดียวกัน, 35. 
27 เร่ืองเดียวกัน, 35. 
28 เร่ืองเดียวกัน, 32. 
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คร้ัง”29 และยังไดบันทึกเหตุการณตอไปอีกวา “เสียนหลอกวั๋ว” (อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา) เดิมไดแบง
ออกเปนสองประเทศคือ “หลอสัว” ซ่ึงเจริญภายใตอํานาจขอม และ “สฉวน” (สุโขทัย)  ทําสงคราม
ระหวางกัน  จนกระทั่งในสมัยรัชกาลพระเจาหงอูแหงราชวงศหมิง พ.ศ.1910 กษัตริยแหงอาณาจักร
หลอสัวทรงกระนามวา “ช่ันเดียเปาพียา” (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 หรือ ขุนหลวงพงั่ว) ทรงทํา
ศึกกับอาณาจักรสฉวนจนมีชัยชนะ และในเดือนกันยายน พ.ศ.1930 กษัตริยพระองคนี้ทรงพระราช
โอรสเสด็จไปประเทศจีนเพื่อนําชาง ไมและทองไปถวายพระเจาหงอูหรือพระเจาหมิงไทสู 
(พ.ศ.1910-1942) และพระองคไดประทานตรา ซ่ึงมีตําแหนงจารึกวา “เสียนหลอกวั๋วหวังซื้ออ้ิน” 
ใหแกพระราชโอรสนั้นกลับมา ตั้งแตนั้นเปนตนมาจีนเรียกสยามวา “สฉวนหลอ”  

 
ตํานาน  

ชินกาลมาลีปกรณ  
ชินกาลมาลีปกรณ เขียนเปนภาษาบาลี โดยพระรัตนปญญาเถระ ในชวงระหวาง พ.ศ. 

2060 – 2071 ซ่ึงลักษณะการเขียนไดเขียนเปนเรื่อง ๆ ในที่นี้ขอกลาวถึงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของเมือง
ลพบุรี 

เร่ืองสรางเมืองหริปุญชัย30 กลาววา ในป พ.ศ. 1204 ฤษีวาสุเทพไดสรางเมืองริมฝงแมน้ํา
พิงค (แมน้ําปง) และไดสงหนังสือใบลานผูกติดกอไผ ใหลอยไปตามแมน้ําพิงคลงไปยังเมืองลวปุระ 
เมื่อพระสุกกทนตอานหนังสือใบลานแลวก็ขึ้นกอไผลอยทวนน้ําขึ้นมา  และไดใหทูตชื่อนายควาย
ลงไปยังเมืองลวปุระทูลขอเชื้อสายของพระเจาจักรพรรดิเมืองลวปุระขึ้นมาครอง พระเจาจักรพรรดิ
ทรงสงพระนางจามเทวี ซ่ึงกําลังทรงครรภได 3 เดือน ใหขึ้นมาครอง พระนางพรอมดวยบริวารหมู
ละ 500 เมืองหริภุญชัย กับพระมหาเถระ 500 องค ลงเรือมาตามแมน้ําพิงค  7 เดือนจึงถึงเมืองหริภุญ
ชัย (ปพ.ศ.1206) และเมื่อพระนางจามเทวีถึงนครได 7 วันก็ประสูติพระโอรส 2 พระองค พระโอรส
พระองคพี่พระนามวา มหายส พระองคนองพระนามวา อนันตยส 

                                                           
29 ณัฏฐภัทร จนัทวิช, เครื่องถวยจนีที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2529), 59. 
30รัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย แสง มนวทิูร, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2517. พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง มน
วิทูร  20 เมษายน 2517), 87-91. 
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เร่ืองลําดับกษัตริยเมืองหริภุญชัย31 กลาวถึงพระเจาตราพกะ กษัตริยลําดับที่ 16 (พ.ศ.1435) 
ไดยกทัพลงไปเมืองลวปุระ ทางเมืองลวปุระมีอุจฉิตตจักรพรรดิเปนกษัตริยครองนครอยู พระองคได
ทราบขาวจึงไดยกทัพออกมานอกเมืองเพื่อจะเตรียมรบ ในขณะเดียวกันนั้น มีกษัตริยพระองคหนึ่ง
พระนามวาพระเจาชีวก กษัตริยเมืองสิริธัมมนคร∗ ก็ยกทัพเรือข้ึนมาครองลวปุระ ดังนั้นพระเจา
ตราพกะ และอุจฉริตตจักรพรรดิ  ก็รีบเรงแขงกันมาเมืองหริภุญชัย เพื่อที่วาใครจะไดครองเมืองกอน 
ซ่ึงอุจฉริตตจักรพรรดิ กษัตริยเมืองลวปุระ ถึงเมืองหริภุญชัยกอน จึงก็ไดครองเมือง ตอมามีกษัตริย
องคหนึ่งนามวากัมโพช ยกทัพมาเพื่อจะยึดเอาเมืองหริภุญชัย แตไดพายแพไป ตอจากนั้นอีก 129 ป 
(พ.ศ.1567) สมัยพระเจาทิตตะครองราชสมบัติ ไดเสด็จไปลอมลวปุระ โดยทําสงครามธรรมยุทธกับ
พระเจาลวะ โดยแขงขันกอพระเจดีย แตพระองคปราชัยเสด็จกลับหริภุญชัย พระราชบุตรของพระ
เจาลวะก็เตรียมการรบเสด็จมาถึงหริภุญชัย ทรงทําสงครามธรรมยุทธกับพระเจาทิตตะโดยแขงกัน
ขุดหนอง พระราชบุตรของพระเจาลวะทรงปราชัยแลวหนีไป  

เร่ืองกอมหาเจดียเมืองหริภุญชัย32 กลาววา เมื่อทหารพระเจาลวะหนีไป พระเจาลวะสง
อํามาตยผูหนึ่งชื่อปุตรีพรอมทหารมาอีกเพื่อยึดเอาหริภุญชัย  แตระหวางทางดวยอานุภาพเทพยดา ก็
หลงทางแตกแยกยายกันไป ในขณะเดียวกันพระเจาทิตตะทรงทราบ จึงเสด็จออกมาพรอมดวยทหาร 
และเมื่อชาวกัมโพชทราบวาพระเจาทิตตะเสด็จออกมาก็ตกใจกลัวพากันหนีหายไป ฝายพระเจาทิต
ตะทรงประทานอภัยโทษแกเชลย และสั่งใหสรางเจดียมหาพล แลวใหอํามาตยปุตรีพรอมทหารดื่ม
น้ําสาบาน และใหกลับไปยังลวะได ตอมามีอํามาตยช่ือสิริคุตตะ ถูกพระเจาลวะใชขึ้นมาอีก และดวย
อานุภาพเทพยดาทําใหกองทัพลวะหลงทาง ทหารหริภุญชัยไดยกทัพไปขับไล ฝายทหารชาวเมือง
กัมโพชก็หลบหนีกระจัดกระจายไป 
 
จามเทวีวงศ 

ตํานานจามเทวีวงศ ไมไดระบุ ป พ.ศ.ที่ถูกแตงขึ้น แตจากการศึกษาพบวาเขียนโดย พระ
โพธ์ิรังษี พระภิกษุชาวเชียงใหม ซ่ึงนาจะเขียนขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 เชนเดียวกับชินกาลมาลี
ปกรณ เนื่องจากในป พ.ศ.2020 ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระเจาติโลกราช ไดโปรดใหทําสังคายนา

                                                           
31 เร่ืองเดียวกัน, 92-95. 
∗ ในชินกาลมาลีปกรณ อธิบายวาคือเมืองนครศรีธรรมราช 
32 รัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย แสง มนวทิูร, 95-96 
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พุทธศาสนาครั้งที่ 8 ที่เมืองเชียงใหม อันเปนเหตุใหพระเถราจารยทั้งหลายเขียนคัมภีรภาษาบาลีกัน
เปนการใหญ33 ในที่นี้ขอกลาวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับลพบุรี 

ในจามเทวีวงศ ปริเฉท 334 กลาวถึง พระฤาษีวาสุเทพ ที่อาศัยอยู ณ เชิงดอยสุเทพ ไดสง
สารดวยกอไผไปกับลําน้ําปง เพื่อเชิญพระฤาษีสุกกทันต ซ่ึงอาศัยอยู ณ ภูเขาธัมมิก ณ เมืองลโว ขึ้น
มารวมสรางเมือง “พิงคบุรี” ซ่ึงมีสันฐานเปนรูปหอยสังข 

จามเทวีวงศ ปริเฉท 435 กลาวถึง พระสุกกทันต ไดอัญเชิญพระธิดาพระเจาลโว แหงลโว
นคร ขึ้นมาครองนคร พิงคบุรี 

จามเทวีวงศ ปริเฉท 1236 กลาวถึง พระเจาอัตราสตกราชไดยกทัพจากนครหริภุรญชัยลงไป
ตามแมน้ําปงหมายที่จะยึดเอากรุงละโว ซ่ึงขณะนั้นกรุงละโว มีพระเจาอุจฉิฏฐจักรวัติราชเปนผู
ครองนคร ก็ไดยกทัพออกมาสูรบกับพระเจาอัตราสตกราช ขณะเดียวกัน พระเจาสุชิตราชแหงสิริ
ธรรมนคร ไดยกทัพเขายึดกรุงละโว  ดังนั้นพระเจาอุจฉิฏฐจักรวัติราชไดยกทัพข้ึนไปครองนครหริ
ภุญชัย ตอมาอีก 3 ป ราชบุตรของพระเจาสิริธรรมราชทรงพระนามวา “พระเจากัมโพช”  ไดยกทัพ
ขึ้นมาหมายที่จะยึดเอานครหริภุญชัย แตไดพายแพหนีไป  

จามเทวีวงศ ปริเฉท 1337 พระเจาอาทิตยราชแหงนครหริภุญชัย ไดยกทัพลงไปยึดกรุง
ละโว โดยไดสงสารเชิญพระเจากรุงละโวออกมาสูรบ พระเจาละโวไดตอบรับแตเปลี่ยนจากการสู
รบมาเปนสรางพระเจดียแขงกัน โดยพระองคสรางในพระนคร สวนพระเจาอาทิตยราชสรางนอก
พระนคร โดยใหสรางดวยกอนกรวดสีแดงสูงสิบหาวา ภายในคืนเดียววันเดียว ถาผูใดแพใหเปน
ทาสกรรมกรของผูชนะ 3 ป แตพระเจาละโวไดใชอุบายหลอกทําเปนวาสรางเสร็จกอน พระเจาอา
ทิตยราชไดเสด็จหนีไป แตคนรามัญบางสวนถูกจับกุมเอามาเปนทาสกรรมกร เอามาสรางพระเจดีย
นอกพระนครที่พวกตนสรางคางไวจนเสร็จจนชื่อวา “รามัญเจดีย” ตอมาราชบุตรของพระเจาละโว
ไดขออาสายกทัพข้ึนมารบกับนครหริภุญชัย โดยพระเจาอาทิตยราชแหงนครหริภุญชัยไดทาแขงขุด
สระดวยดามหอก พระราชบุตรพระเจาละโวรับคําทา  แตดวยอุบายของพระเจาอาทิตยราชแหงนคร

                                                           
33 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และ พเยาว นาคเวก, อารยธรรมโบราณใน

จังหวดัลําพูน (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2536), 6. 
34 พระโพธิ์รังษี, ตํานานจามเทวีวงศ, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2510.  พิมพแจก

ในงานฉลองอายุครบ 6 รอบ ของนางกิมฮอ นิมมานเหมนิท 20 มีนาคม 2510), 18-25. 
35 เร่ืองเดียวกัน, 26-30. 
36 เร่ืองเดียวกัน, 72-82. 
37 เร่ืองเดียวกัน, 83-89. 
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หริภุญชัยจึงขุดเสร็จกอน พระราชบุตรพระเจาละโวไดเสด็จหนีกลับพระนคร โดยชาวกัมโพช
บางสวนถูกจับเปนทาสกรรมกร 
 จามเทวีวงศ ปริเฉท 1438 กลาวถึง พระเจาละโวไดใหปุตริยอํามาตยยกทัพไปยึดนครหริ
ภุญชัย แตไดหลงทางและเสบียงอาหารหมดสิ้น ตอมาพระเจาอาทิตยราชแหงหริภุญชัยไดทราบ
ความจึงไดเอาพวกปุตริยอํามาตยและไพรพลชาวกัมโพชเขามาเลี้ยงดูในนครหริภุญชัย และกอนชาว
กัมโพชจะกลับกรุงละโว ไดกระทําสาบานวาจะซื่อสัตยตอหริภุญชัย  ตอมามีบุตรอํามาตยช่ือสิริคุต 
ไดอาสาพระเจาละโวขึ้นไปจับพระเจาอาทิตยราชมาถวาย แตระหวางทางไดหลงทางและถูกฆาตาย 
คร้ันตอมามีไกตัวหนึ่งในนครหริภุญชัย ขันไพเราะและเปนผูรักษาเมืองหริภุญชัยใหอุดมสมบูรณ
รุงเรือง ซ่ึงทราบความถึงพระเจากรุงละโว เทพยดาที่รักษากรุงละโวไดอาสาแปลงเปนพราหมณไป
ฆาไกตัวนั้น แตยังมีอารักษตนหนึ่งนอนอยูในน้ําเปนผูรักษาเมืองหริภุญชัย อารักษพระนครละโวได
แปลงเปนสามเณรอาสาขึ้นไปกําจัด โดยอารักษเมืองหริภุญชัยไดแปลงเปนจระเขมาตอสูจนอารักษ
พระนครละโวถึงแกความตาย เลือดไดไหลลงไปตามแมน้ําพิงคนทีจนถึงเมืองละโว พระเจากรุง
ละโวไดฌาปนกิจ เก็บอัฐิ สรางพระเจดียไวนอกพระนคร  นับแตนั้นชาวกัมโพชเมืองละโวไดนับถือ
เทวรูป ผูซ่ึงเปนเทวดารักษาพระนคร 
 
มูลศาสนา 

 ตํานานมูลศาสนา แตงโดยพระพุทธพุกาม และ พระพุทธญาณแตไมไดระบุป พ.ศ.ที่ถูก
แตงขึ้น ซ่ึงนาจะเขียนขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 เชนเดียวกับชินกาลมาลีปกรณ39 เนื่องจากในป 
พ.ศ.2020 ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระเจาติโลกราช ไดโปรดใหทําสังคายนาพุทธศาสนาครั้งที่ 8 ที่
เมืองเชียงใหม โดยมีบางชวงที่กลาวถึงเมืองลพบุรีดังนี้ 

วาสุเทวฤษีไดสรางเมืองใหนามวาลพุน40 และวาสุเทวฤษีกับสุกกทันตฤษีไดคิดตกลงไป
อัญเชิญพระนางจามเทวี พระธิดากษัตริยจักกวัตติแหงกรุงละโวมาครองนคร  โดยใหนายคะวะยะนาํ
บรรณาการพรอมบริวาร 500 ไปถวายพระยาละโว  กษัตริยละโวจึงไดพระราชทานพระนางจามเทวี
ซ่ึงเปนพระราชธิดา ซ่ึงกําลังทรงพระครรภได 3 เดือนใหไปครองเมือง พระนางจามเทวีทูลขอพระ
มหาเถรทางไตรปฏก 500 องค หมูปะขาว 500 คน บัณฑิต 500 คน หมูชางสลัก 500 คน ชางแกว
แหวน 500 คน พอเล้ียง 500 คน แมเล้ียง 500 คน หมูหมอโหรา 500 คน หมอยา 500 คน ชางเงิน 500 
คน ชางทอง 500 คน ชางเหล็ก 500 คน ชางเขียน 500 คน หมูชางทั้งหลายตาง ๆ 500 คน หมูพอเวียก
(โยธา) ทั้งหลาย 500 คน 41 เพื่อนําขึ้นไปดวย  พระนางจามเทวีเสด็จขึ้นมาทางเรือโดยผานเมืองพระ

                                                           
38 เร่ืองเดียวกัน, 90-101. 
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บาง เมืองคันธิกะ เมืองบุรัฐ เมืองบุราง เมืองเทพบุรี เมืองบางพล เมืองราเสียด  หาดเสียว เสด็จผานคู
แหงหนึ่งใหเอาผาออกตาก ใหเรียกชื่อเมืองนั้นวาเมืองตาก42 ฯลฯ   

ในสมัยพระยาพกราช ครองเมืองหริภุญชัย พระองคไดลองเรือลงมาตามลําน้ําปง เพื่อจะ
ยึดครองเมืองละโว  ซ่ึงอุจจิตตะจักรวรรดิ กษัตริยผูครองละโวไดออกมาตั้งคายรบ  ในขณะเดียวกัน
พระยาวรราช  กษัตริยเมืองศรีธรรมราช ก็ยกทัพข้ึนมาครองละโว สวนพระยาละโวเสด็จไปถึงเมือง
หริภุญชัยกอน พระยากพกราชตองพลัดจากเมืองหริภุญชัย พระยาอุจจิตตะจักรวรรดิเมืองละโว ได
ครองเมืองหริภุญชัยได 3 ป ก็มีพระยาองคหนึ่งนามวากัมโพช43 ยกทัพมารบแตพายไป  

ในสมัยพระเจาทิตตะครองเมืองหริภุญชัย พระองคเสด็จไปเมืองละโว ทําสงครามธรรม
ยุทธกับพระยาละโวโดยแขงกอพระเจดีย ปรากฏวา พระเจาทิตตะทรงปราชัย จึงเสด็จหนีกลับ ตอมา
พระยาละโวใหหมูโยธา อํามาตยขึ้นไปรบเอาเมืองหริภุญชัย  คราวนี้ฝายเมืองหริภุญชัยไดชวนแขง
ขุดหนอง  ปรากฏวาฝายหริภุญชัยมีชัยชนะมาดวยอุบาย ชาวเมืองละโวจึงไดหนีไป44 

ตอมาพระยาละโวนึกถึงเรื่องที่ชาวละโวพายแพ จึงไดใหอํามาตยบุตริยะขึ้นไปรบเอาเมือง
หริภุญชัย  คร้ังนี้เทวดาที่รักษาเมืองหริภุญชัย ไดบันดาลใหฝายบุตริยะอํามาตยพรอมไพรพลหลง
ทาง   ฝายพระยาทิตตะทรงทราบขาววาชาวละโวมาตั้งทัพอยู พระองคไดสงทัพออกไปรบ ฝายชาว
ละโวก็ยอมสวามิภักดิ์ พระยาทิตตะจึงใหสรางวัดและพระเจดียองคหนึ่งบริเวณทุงนาที่เปนทีพ่กัไพร
พล ซ่ึงอยูทิศตะวันออกของเมืองหริภุญชัย จึงไดช่ือวาวัดทุงมหาพล45 

ตอมาพระยาทิตตะใหชาวละโวไดกลับไปยังบานเมืองของตนได ฝายบุตริยะเมื่อกลับไป
ละโว ไดเขาไปกราบทูลเร่ืองราวทั้งหมดแกพระยาละโว  อํามาตยสิริคุตตไดยินจึงขออาสาไปรบเอา

                                                                                                                                                                       
39 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และ พเยาว นาคเวก, อารยธรรมโบราณใน

จังหวดัลําพูน, 6. 
40 พระพุทธพุกาม และ พระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2518.  พิมพพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพหมอมหลวงเดช สนิทวงศ  
ธันวาคม 2518), 124. 

41 เร่ืองเดียวกัน, 129. 
42 เร่ืองเดียวกัน, 131. 
43 เร่ืองเดียวกัน, 156. 
44เร่ืองเดียวกัน, 161. 
45 เร่ืองเดียวกัน, 163. 
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เมืองหริภุญชัย แตในครั้งนี้เชนครั้งกอน เทวดาที่รักษาเมืองหริภุญชัยไดบันดาลใหศิริคุตตอํามาตย
หลงทาง 

ตอมาไดมีพอคาชาวละโวคนหนึ่งเดินทางมาคาขายมาถึงเมืองหริภุญชัย และไดยินเสยีงไก
ขันไพเราะและนําความเจรญิมาสูเมือง พอกลับไปยังละโว กไ็ปกราบทูลพระยาละโว พวกโหรทาย
วาไกตวันี้ที่ทําใหหริภุญชัยรุงเรือง พระยาละโวจึงส่ังใหไปฆาไกตวันัน้ใหตายเสีย พระยาละโวจงึได 
จัดการพลีกรรมบูชาเทวดา ฝายเทวดาที่รักษาเมืองละโวก็แปลงตนเปนจระเขทวนน้าํขึ้นไปฆาไกตัว
นั้น เมื่อฆาเสร็จแลวกแ็ปลงเปนสามเณร และตอมาถูกเทวดาที่รักษาเมอืงหริภุญชัยอยูในแมน้ําฆา
ตาย เลือดไหลออกไปตามน้ําแดงไปทัว่ทุกแหง ซากศพสามเณรก็ลอยมาถึงเมืองละโว พระยาละโว
ทรงทราบก็ใหเอาขึ้นมาเผาและกอเจดยีไวใกลที่เผานั้น46 

 

                                                           
46 เร่ืองเดียวกัน, 169. 
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ประวัติการกอสรางเมืองลพบุรีในพงศาวดารเหนือ 
ประวัติการสรางเมืองลพบุรีไดปรากฏในพงศาวดารเหนือ∗ โดยกลาวถึงพระยา

กาฬวรรณดิศตั้งเมืองตาง ๆ  ความวา  
 

พระพุทธศักราช 1002 ป จุลศักราช 10 ป สัมฤทธิศก จึงพระยาสกาฬวรรณดิศราช 
บุตรของพระยากากะพัตรไดเสวยราชสมบัติเมืองตักกสิลามหานคร จึงให
พราหมณท้ังหลายยกพลลงไปสรางเมืองละโวได 19 ป เมื่อพระพุทธศักราชลวง
ได 1011 พรรษา จุลศักราชได 10 ประกา สัมฤทธิศก แลวพระยากาฬวรรณดิศราช 
ใหพระยาทั้งหลายไปตั้งเมืองอยูทุกแหง แลขุนนางขึ้นไปถึงเมืองทวารบุรี เมือง
สันตนาหะ แลเมืองอเส เมืองโกสัมพี แลวมานมัสการที่พระพุทธเจาตั้งบาตร
ตําบลบานแมซองแมวนั้น พระยากาฬวรรณดิศราช ก็ถอยลงมาเมืองสวางคบุรี ท่ี
บรรจุพระรากขวัญของพระพุทธเจาไวแตกอนนั้น แลวพระยากาฬวรรณดิศราช 
จึงอาราธนาพระรากขวัญกับพระบรมธาตุของพระพุทธเจามาวาจะบรรจุเมือง
ละโว จึงพระบรมธาตุของพระพุทธเจามาทําพระอริยปาฎิหาริยลอยกลับขึ้นไป
เหนือน้ําถึงเมืองสวางคบุรี แลวก็อาราธนาลงมาแลวกลับขึ้นไปถึงเจ็ดครั้ง พระ
รากขวัญกับพระบรมธาตุของพระพุทธเจาไมไดอยูในเมืองละโว จนพระ
พุทธศักราชลวงได 1015 พรรษา จุลศักราชได 17 ปมะโรงสัปตศก แลวพระยา
กาฬวรรณดิศราช กลับขึ้นไปทํานุบํารุงเมืองนาเคนทรแลว กลับลงมาเมืองสวางค
บุรี จึงอาราธนาพระรากขวัญกับพระบรมธาตุ กับขอพระกรของพระพุทธเจาท่ี
บรรจุไวในพระเจดียแตครั้งพระอานนท แลพระอนุรุทธเถรเจา กับพระยาศรีธรร
มาโศกราชทานชุมนุมกันบรรจุไวแตครั้งกอนนั้น ลงมาบรรจุไวในพระเจดียเมือง
ละโวสิ้นสองปพระองคสวรรคต เมื่อพระพุทธศักราชลวงได 1043 พรรษา จุล
ศักราชได 40 ปเถาะ สัมฤทธิศก ลําดับนั้นพระยาพาลีราช ไดครองเมืองสุโขทัย
สืบมา47 

 

                                                           
∗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย คร้ังยังดํารงพระเกียรตเิปนกรมพระราชวังบวร

สถานมงคล มีรับส่ังใหพระวเิชียรปรีชา (นอย) เปนผูรวบรวมเรียบเรยีงหนังสือหลายเรื่องที่มีมาแต
คร้ังกรุงเกาแตเดิม รวมเรยีกวาพงศาวดารเหนือ 

47 พงศาวดารเหนือ, พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, 2516.  พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพนายชมุพร ศรีสัชชนกุล มกราคม 2516), 15. 
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บทท่ี 4 
 

หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบในเขตจังหวัดลพบุรี 
 

 หลักฐานทางโบราณคดี สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน คือ หลักฐานที่
มนุษยสรางขึ้น (Artifacts) เชน ขวานหิน เศษภาชนะดินเผา ตะกรันจากการถลุงโลหะ พระพุทธรูป 
โบราณสถาน เปนตน และหลักฐานที่มนุษยไมไดทําขึ้น (Ecofacts) แตเกิดจากกิจกรรมของมนุษย 
เชน กางปลา กระดูกสัตว เขาสัตว เปนตน การศึกษานี้ไดใชหลักฐานประเภทที่มนุษยสรางขึ้น 
เนื่องจากโบราณวัตถุประเภทนี้สามารถบอกถึงความสัมพันธของคนในชุมชนโบราณได เชน ถาพบ
โบราณวัตถุที่ทําจากชุมชนโบราณอื่น ก็เปนหลักฐานไดวามนุษยในชุมชนนั้นมีความสัมพันธไมทาง
ใดก็ทางหนึ่งกับอีกชุมชนหนึ่ง  

และการไดมาของหลักฐานทางโบราณคดียอมมีที่มาตางกัน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 
ประเภทใหญ ๆ ตามที่มา ไดดังตอไปนี้ 
 

หลักฐานที่ไดจากการดําเนนิงานทางโบราณคด ี
หลักฐานที่ไดจากการดําเนินงานทางโบราณคดี เชน การขุดคนทางโบราณคดี การขุดแตง

โบราณสถาน การขุดตรวจโบราณสถาน การบูรณะซอมแซมโบราณสถาน หรือการสํารวจทาง
โบราณคดี ในการศึกษานี้ไดแบงหลักฐานที่ไดจากการดําเนินงานทางโบราณคดีออกเปน 3 ประเภท 
คือ 

 
1.หลักฐานที่ไดจากชั้นวฒันธรรมอันเนื่องจากการดําเนนิงานทางโบราณคด ี

จากการขุดคนทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรีโดยกรมศิลปากร และคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  พบวามีชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีหลายแหลงที่มีหลักฐานแสดงการ
ติดตอกับชุมชนภายนอกตั้งแตชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 18 และไดนํามาเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ 
จํานวน 13 แหลงดวยกันคือ  

 
1.แหลงโบราณคดีศูนยการทหารปนใหญ 
ที่ตั้ง ภายในศูนยการทหารปนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 14  53’   เหนือ 
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  ลองติจูด  100 39’  ตะวันออก 
การดําเนินงานทางโบราณคดี ดําเนินการขุดคนโดยกรมศิลปากรในป พ.ศ.2507-25081 
ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย ยุคโลหะตอนปลาย (ตนพุทธกาล–พุทธศตวรรษที่ 10)  
โบราณวัตถุที่พบ2 
 โบราณวัตถุทีไ่ดจากการขุดคนแบงเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี ้

โบราณวัตถุประเภทโลหะ ไดแก ขวานสําริด, ขวานเหล็ก, หอกเหล็ก,กําไล
สําริด, ตุมหูสําริด, แหวนสําริด พบวาโครงกระดูกบางโครงมีการสวมแหวนนิ้วมือมากกวา 1 วง บาง
โครงสวม 5 วงที่นิ้วมือเดยีว นิ้วที่ใชสวมแหวนมนีิ้วกอย นิ้วกลาง และนิ้วช้ี และพบมีการสวมแหวน
ที่นิ้วเทาดวย และลูกกระพรวนสําริด 

โบราณวัตถุประเภทหิน ไดแก ขวานหนิ และกําไลหิน 
โบราณวัตถุประเภทแกว ไดแก ลูกปดแกวสีตาง ๆ ที่พบมากไดแกสีน้ําตาล 

รองลงมาไดแกสีน้ําเงิน สีเหลือง และสีเขียว นอกจากนัน้ ยังพบลูกปดสเีหลืองวางไวเปนวงกลม
บริเวณกะโหลกศีรษะ สันนษิฐานวานาจะเปนลูกปดที่ใชประดับศีรษะ 

โบราณวัตถุประเภทดินเผา ไดแก แวดินเผา, ลูกกระสุนดนิเผา และกําไลดินเผา 
 นอกจากนี้พบเศษผาติดอยูทีห่ัวขวานเหล็กและกําไลสําริดที่ขอมือของโครงกระดูกใน
หลุมขุดคน และผลการตรวจสอบโดยแผนกพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย3 พบวาเศษผาดงักลาวคือ ผาปานทอดวยใยกญัชา (Hemp) ซ่ึงเปนผาปานของอินเดีย 

ภาชนะดินเผาที่พบ มีทั้งสีเทาและสีแดง บางใบมีรูปทรงเหมือนเครื่องปนดินเผายุคโลหะ
ในวัฒนธรรมซาหุญ (Sa-Huynh) ประเทศเวียดนาม4 นอกจากนั้นพบดินเผาทําเปนรูปหัวสัตวขนาด
เล็ก ดินเผาทําเปนรูปขวานมบีองขนาดเล็ก 

ช้ันวัฒนธรรมรวมสมัย   
แหลงโบราณคดีศูนยการทหารปนใหญรวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 

พุทธศตวรรษที่ 3-10, เนินมะกอกระยะที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 5-10, บานปกรีสมัยที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 

                                                           
1 ชิน อยูด,ี สมัยกอนประวัตศิาสตรในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529.  

จัดพิมพเนื่องในโอกาสเชิดชเูกียรติในฐานะปรมาจารยแหงวิชากอนประวัติศาสตรในประเทศไทย 
พ.ศ.2529), 77. 

2 เร่ืองเดียวกัน. 
3 เร่ืองเดียวกัน. 
4 เร่ืองเดียวกัน, 78. 
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6-10, เมืองจันเสนจังหวัดนครสวรรค ระยะที่ 1-3 พุทธศตวรรษที่ 4-9, บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
สมัยที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 6-10, เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 1-2 พุทธศตวรรษที่  7-10 , บาน
ดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี, ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ 10 เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัด
กาฬสินธุ ระยะที่ 1-2 พุทธศตวรรษที่ 3-8, และบานกระเบื้องนอก จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 1 ตน
พุทธกาล – พุทธศตวรรษที่ 7 

 
2.แหลงโบราณคดีเมืองซับจําปา 
ที่ตั้ง  หมูที่ 7 บานซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 15  03’  08” เหนือ 
  ลองติจูด  101 14’  38” ตะวันออก 
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ ตั้งอยูบนเนินดินสูงของขอบที่ราบภาคกลาง ที่ติดกับ

ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบเมืองเปนชนิดไมมีรูปแบบ มีขนาดความกวางจากทิศ
เหนือ ถึงทิศใตประมาณ 834 เมตร และจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกประมาณ 704 เมตร นอก
เมืองไปทางทิศใตประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนินดินขนาดเล็ก ไดพบกระดูกมนุษยรวมกับเศษภาชนะ
ดินเผาและขวานหิน สวนนอกกําแพงเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 200 เมตร มีลักษณะคลายเมือง
รูปวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 56 เมตร 

ลักษณะกําแพงเมืองเปนคันดินสองชั้น ตรงกลางเปนคูน้ํากวางประมาณ 16 เมตร ภายใน
เมืองปรากฏซากโบราณสถานกอดวยอิฐ และทางทิศตะวันตกนอกกําแพงเมือง 400 เมตร ปรากฏ
สระน้ําและซากโบราณสถานกอนดวยอิฐ 

การดําเนินงานทางโบราณคดี โดยคณะโบราณคดี5 ระหวางวันที่ 4 เมษายน – 16 
พฤษภาคม 2514 โดยไดขุด 2 แหลง คือ ภายในเมือง ขุดบนเนินดินขนาดเล็ก หลุมขนาด 5 X 5 เมตร 
และภายนอกเมืองไดขุดบนเนินดินดานทิศใต ขนาดหลุม 3 X 15 เมตร 

ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย จากการขุดคนภายในเมืองพบการอยูอาศัย 2 ระยะ คือ 
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย  (ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่10) และสมัยวัฒนธรรมทวารวดี 
(พุทธศตวรรษที่ 11-16) 

                                                           
5 Veerapan Maleipan. “Sab Champa,” ศิลปากร. 3,4 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2514) : 93-

101. 
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โบราณวัตถุที่พบ6 
 โบราณวัตถุที่พบในชั้นการอยูอาศัยแรก ไดแก 

 โบราณวัตถุประเภทหิน ไดแก ขวานหินขัดชนิดมีบาและไมมีบา 
โบราณวัตถุประเภทกระดูก ไดแก เครื่องมือคลายใบมีดทําจากเปลือกหอย 

ลูกปดกระดูก 
โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา ไดแก  เศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา, 

ภาชนะประเภทหมอและมีฝาปด (ทรงชาม) โดยพบรวมกับโครงกระดูกและ เศษภาชนะดินเผา
ตกแตงดวยลายเชือกทาบ ดานบนตกแตงดวยลายเรขาคณิต และเขียนสี โดยพบรวมกับขวานหินและ
โครงกระดูก 

 
โบราณวัตถุที่พบในชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดี ไดแก 

โบราณวัตถุประเภทโลหะ 
1.เครื่องมือเครื่องใชที่ทําจากโลหะ เชน เสียมมีบอง ขวาน 
2.แหวนประดับหินมีคา 
3.ตางหูตะกั่ว (ภาพที่ 2) ลักษณะเปนเสนลวดมวนเปนวงกลม  
5.กระพรวนสําริด   

  โบราณวัตถุประเภทหิน ไดแก แทนหินบด 
  โบราณวัตถุประเภทแกว ไดแก ลูกปดแกวสีตาง ๆ 

 โบราณวัตถุประเภทดินเผา 
1.แวดินเผา (ภาพที่ 3 และภาพลายเสนที่ 1) พบทั้งลักษณะทรงกลม 

และทรงกรวย 
2.เบี้ยดินเผา  
3.ลูกกระสุนดินเผา 
4.คชลักษมีและทาวกุเวร  (ภาพที่ 4ก และ 4ข) ทําดวยดินเผา สูง 4.5 

เซนติเมตร กวาง 5.2 เซนติเมตร ปรากฏภาพพระลักษมีประทับนั่งขัดสมาธิในมือถือดอกบัวยกขึ้น
ระดับอก ดานขางขนาบสองขางดวยชางยืนใชงวงจับวัตถุชูขึ้น  

                                                           
6 อาทิตย แกวผลึก, “ภาชนะดนิเผากอนประวัติศาสตรที่ซับจําปา” (สารนิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2515), 13-14. 
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5.ช้ินสวนตะเกียงดินเผา (ภาพที่ 5) พบเฉพาะสวนพวยตะเกียง ยาว 
3.5 เซนติเมตร 

6.เศษภาชนะดินเผาที่มีการตกแตงลวดลายรูปสัญลักษณมงคลใน
กรอบสี่เหล่ียม  

  7.ตะคันดินเผา พบทั้งตะคันแบบจับจีบโดยรอบ (ภาพที่ 5)  และแบบ
ถวยกลม 

 
โบราณวัตถุที่พบโดยชาวบาน7 
 โบราณวัตถุประเภทโลหะ  

1.เครื่องมือเหล็ก (ภาพที่ 7 และภาพที่ 8) 
2.ขันสําริด (ภาพที่ 9) 

 โบราณวัตถุประเภทดินเผา 
1.ถวยพิมพภาพสัญลักษณรูปมงคล (ภาพที่ 10) ทําดวยดินเผา สูง 4 

เซนติเมตร ในแตละดานปรากฏรูปดังตอไปนี้ ดานยาว 8 เซนติเมตร ปรากฏรูปปลา 2 ตัวโดยมีวัชระ
อยูตรงกลางดานตรงขามเปนภาพชางพนน้ํา และดานกวาง 4 เซนติเมตร เปนภาพหมอน้ําตรงขามกับ
ดอกไม 

2.ช้ินสวนพระพิมพดินเผา (ภาพที่ 11) พบเฉพาะสวนรัศมีและ
ประภามณฑลรูปเปลวไฟ ซ่ึงลักษณะคลายกับที่พบที่เขาหินกลิ้ง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปน
พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิเพชร เห็นฝาพระบาททั้งสองขาง พระทับนั่งบนฐานบัว มี
ประภามณฑลรูปเปลวไฟลอมรอบ 

3.แมพิมพรูปพระศรี  (ภาพที่ 12 และภาพลายเสนที่ 2) ทําดวยดินเผา 
สูง 5 เซนติเมตร กวาง 4 เซนติเมตร ตรงกลางเปนภาพสตรียืนในมือถือดอกบัว? ดานลางเปนลาย
ดอกไม ดานขาง ทั้งสองเปนภาพสตรียืน 

4.ตราประทับรูปบุคคลขี่สิงโต  (ภาพที่ 13) ทําดวยดินเผา 
เสนผาศูนยกลาง 2.8 เซนติเมตร 

5.ช้ินสวนตุกตาดินเผา (ภาพที่ 14 และภาพที่ 15) พบเฉพาะเพียง
บางสวน สวนที่เหลือหักหายไป เปนรูปบุรุษและสตรี สวมตางหู มีจี้หอยคอและสวมเครื่องประดบัที่

                                                           
7 ภูธร ภูมะธน, เมืองซับจําปา (สระบุรี : โรงพิมพปากเพรยีวการชาง 2, ม.ป.ป.), 14-41. 
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ทอนแขน ตุกตาดินเผาแบบนี้คลายกับที่พบตามเมืองโบราณสมัยทวารวดีเชน เมืองนครปฐมโบราณ 
เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรคเปนตน 

6.ฝาจุกภาชนะรูปสิงโตหมอบ  (ภาพที่ 16) ทําดวยดินเผา สูง 4.2 
เซนติเมตร เปนรูปสิงโตหมอบ ตาโปน คิ้วตอและซอนเปนชั้น กําลังอาปาก ซ่ึงพบตามเมืองโบราณ
สมัยทวารวดีเชน เมืองจันเสน เปนตน 
   7.ฐาน ? ทําดวยดินเผา เปนรูปสิงโต (ภาพที่ 17)สันนิษฐานวานาจะ
เปนฐานคชลักษมีและทาวกุเวร 
 โบราณวัตถุประเภทหิน 

1.ช้ินสวนกําไลหินมารล  
2.ตางหูทําจากหินมารล และตางหูหินตระกูลหยก  
3.ลูกปดหินคารเนเลี่ยน 
4.ช้ินสวนธรรมจักรชนิดซี่ลอโปรง (ภาพที่ 18 และภาพที่ 19) พบทั้งหมด 2 ช้ิน 

ช้ินแรกยาว 34 เซนติเมตร ช้ินที่สองยาว 44 เซนติเมตร โดยบนวงลอสลักเปนลายกานขด 
5.กวางหมอบ ทําจากหิน (ภาพที่ 20)สูงราว 30 เซนติเมตร พบทั้งดานซายและ

ขวา 
6.เศียรพระพุทธรูปหินปูน (ภาพที่ 21) พระพักตรรูปไข พระขนงตอกันคลายปก

กา พระเนตรเหลือบต่ํา พระนลาฏแคบ พระนาสิกใหญ เม็ดพระศกกลม เห็นปลองพระศอชัดเจน 
7.ช้ินสวนพระพุทธรูป ทําจากหิน สูง 18 เซนติเมตร พบเพียงทอนบน 
8.ช้ินสวนพระอังสะซาย ทําจากหิน สูง 13.5 เซนติเมตร  
9.ช้ินสวนพระหัตถดานซายของพระพุทธรูป ทําจากหิน สูง 12 เซนติเมตรพบ

เฉพาะเพียงฝาพระหัตถ นิ้วหักหายไป ที่ฝาพระหัตถมีลวดลายจําหลักอยู  
10.พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี (ภาพที่ 22) ทําจากหิน สูง 42 

เซนติเมตร เปนรูปพระพุทธเจาปางวิตรรกะมุทรา ประทับยืนเหนือพนัสบดี ขนาบขางดวยพระอัคร
สาวก  

11.ช้ินสวนพระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี (ภาพที่ 23) ทําจากหิน สูง 34
เซนติเมตร ปรากฏเฉพาะสวนบริวารดานซาย และตัวพนัสบดี 

 12.ช้ินพระหัตถถือกอนดิน? (ภาพที่ 24) ทําจากหิน ยาว 15.5 เซนติเมตร เปน
พระหัตถขวา ในมือถือวัตถุทรงกลม สันนิษฐานวาเปนพระหัตถของเทวรูปพระนารายณ  

สวนโบราณวัตถุประเภทแกวไดพบ ลูกปดแกวสีตาง ๆ  
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3.แหลงโบราณคดีบานทาแค 
ที่ตั้ง อยูในเขตตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยอยูหางจากตัวอําเภอเมืองลพบุรี

ไปทางเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร  
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 14  50’  40” เหนือ 
  ลองติจูด  100 37’  10” ตะวันออก 
ลักษณะพื้นที่และสภาพภูมิประเทศ แหลงโบราณคดีเปนเนินดินขนาดประมาณ กวาง 800 

เมตร ยาว 1,200 เมตร สูงจากพื้นที่นารอบ ๆ ประมาณ 8 – 10 เมตร  
การดําเนินงานทางโบราณคดี เจาหนาที่กรมศิลปากรสํารวจเบื้องตนเมื่อ สิงหาคม 2522 

และไดทําการขุดคน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อระหวางเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2523 และครั้งที่สองเมื่อ
ระหวางเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 25268 

ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย สามารถสรุปชั้นวัฒนธรรมที่แหลงโบราณคดีทาแค
ออกเปน 3  สมัย ไดดังนี้ 

ทาแคสมัยที่ 1 (3,000 – 2,500 ปมาแลว) หลักฐานของการอยูอาศัยสมัยที่ 1 ประกอบดวย
หลุมฝงศพ เศษภาชนะดินเผา แวดินเผา ลูกกระสุนดินเผา กําไลทําจากวัสดุหลายประเภทเชน ดินเผา 
หิน กระดูก และเปลือกหอย ลูกปดเปลือกหอยพบมากกวาลูกปดหิน เบี้ยดินเผา ตุกตารูปสัตว ตุม
ถวงแห กอนดินเผามีลาย หินดุ ตางหูที่ทําจากเปลือกหอย ตะคันดินเผา ขวานหินหัด เครื่องมือ
เครื่องใชโลหะ กระดูกสัตวและเปลือกหอยตาง ๆ ที่สําคัญคือ พบโครงกระดูกโครงหนึ่ง มีสรอย
เปลือกหอยทะเลที่คอ และในการศึกษาแหลงทาแคในครั้งแรก ๆ ไดพบเปลือกหอยเบี้ย (Cowire) ที่
ตัดสวนโคงดานหลังออกเพื่อใชหอยคอ หลักฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการผลิตของทาแคสมัย
แรก อีกประการหนึ่งก็คือหลักฐานดานการผลิตกําไลหินจํานวนมาก ๆ โดยไดพบหลักฐานแสดงถึง
เกือบทุกขั้นตอนการผลิต 

 
ทาแคสมัยที่ 2 (ตนพุทธกาล - พุทธศตวรรษที่ 10) โบราณวัตถุที่พบในการอยูอาศัยระยะนี้

คือ9 
โบราณวัตถุประเภทโลหะ  

                                                           
8 ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบาน

ทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2528), 33. 

9 เร่ืองเดียวกัน, 146-155. 
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1.ตะกรันจากการถลุงทองแดง (ภาพที่ 25) ซ่ึงแสดงถึงการผลิตทองแดงขึ้นเองที่
แหลงนี้   

2..เครื่องมือเหล็ก เครื่องมือเครื่องใชโลหะ พบทั้งหมด 4 ช้ินคือ ขวานเหล็ก ใบ
หอกเหล็ก ทัพพีเหล็ก และขันสําริด ซ่ึงโลหะสําริดที่บานทาแคนี้มีสัดสวนของดีบุก (เพื่อทําให
โลหะมีความแข็ง) ที่ผสมอยูในระดับที่ไมสูงเมื่อเทียบกับแหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร10 

3.ตางหูโลหะ 
4.กําไลโลหะ 
5.ลูกปดทองคํา ลูกปดทองคําพบเพียงชิ้นเดียว มีลักษณะเปนแผนแบนมวนเปน

วง ซ่ึงเหมือนลูกปดทองคําที่พบที่อูทอง 
โบราณวัตถุประเภทหิน 
 1.ขวานหินขัด  

2.กําไลหิน 
 3.ลูกปดหิน 
โบราณวัตถุประเภทแกว 
 1.ลูกปดแกวสีตาง ๆ  
โบราณวัตถุประเภทกระดูก 
 1.กําไลกระดูกทําจากกระดองเตา 
โบราณวัตถุประเภทดินเผา 

1.แวดินเผา  
2.ลูกกระสุน  
3.กําไลดินเผา 
4.ลูกปดดินเผา 
5.ตางหูดินเผา 
6.เบี้ยดินเผาที่ทําจากภาชนะลายเชือกทาบ  
7.ตุกตาดินเผารูปบุคคล ปนดวยมือ 
8.ช้ินสวนหมอนึ่งทําดวยดินเผา ลักษณะคลายรังผ้ึงของเตาตะกรับ 
9.กอนดินเผามีลาย  
10.หินดุ  

                                                           
10 เร่ืองเดียวกัน, 153. 
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11.พวยกาดินเผา  แบบพุงตรง 
12.ตะคันดินเผา 
13.ช้ินสวนหมอนึ่ง 

 
ทาแคสมัยที่ 3 (พุทธศตวรรษที่ 11-16) โบราณวัตถุหลายประเภทที่พบในชั้นดินสมัยที่ 3 

นี้เหมือนกับที่ขุดพบที่ตามแหลงโบราณคดีที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ หรือท่ีเรียกวา “เมืองโบราณสมัย
ทวารวดี” โบราณวัตถุที่พบมีดังตอไปนี้11 

โบราณวัตถุประเภทโลหะ  
1.เครื่องมือเครื่องใชโลหะ เชน ขวานสําริดมีบอง ใบหอก มีด หัวธนูเหล็ก 
2.ตางหู ลักษณะเปนเสนลวดขดมวนเปนวง และแบบวงกลมที่มีรอยผาตรง

กลาง เชนเดียวกับตามเมืองโบราณสมัยทวารวดี 
3.ลูกกระสุนโลหะ 
4.เหรียญรูปชาง (ภาพที่ 26) ทําจากโลหะผสมระหวางตะกั่วและเงิน 

เสนผาศูนยกลาง 2.8 ซม. น้ําหนัก 17 กรัม  
5. เหรียญตราภัทรบิฐ (บัลลังก) หรือ ฑมรุ (กลอง) (ภาพที่ 27) ทําจากโลหะเงิน 

เสนผาศูนยกลาง 1.1 ซม. น้ําหนัก 3 กรัม มีรูปกากบาทอยูในกรอบสี่เหล่ียม  
โบราณวัตถุประเภทหิน 
 1.ขวานหินขัด 

2.กําไลหิน พบในระยะแรก ๆ ของสมัยที่ 3 และพบวามีปริมาณนอยลง  
3.ตางหู 
4.ลูกปดหิน พบมากกวาทุกสมัย สวนใหญเปนหินคารเนเลี่ยน, อาเกต,       

แจสเปอร และ ควอทซ  
5.ลูกปดหินสีดําเขียนลายสีขาว  

โบราณวัตถุประเภทแกว 
1.ลูกปดสีเขียวมีลายร้ิวสีเหลือง สีฟา  
2.ลูกปดที่มีแกนสีทองและทับดวยเคลือบใส  
3.ลูกปดแกวสีตาง ๆ เชน สีฟา สีน้ําเงิน สีเหลือง สีสม 

โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตวหรือเปลือกหอย 

                                                           
11 เร่ืองเดียวกัน, 155-178. 
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1.ลูกปดเปลือกหอย พบลูกปดเพียง 3 ช้ิน 
2.หวีงาชาง (ภาพที่ 28) ลักษณะเปนแผนแบน สภาพชํารุดเหลือใหเห็นซี่หวีและ

สันหวี ความกวางระหวางสันหวีกับซ่ีฟน 4 เซนติเมตร มีลายขีดเปนเสนคูขนานที่ใตสันและเหนือซ่ี
หวี 

3.ลูกเตา (ภาพที่ 29) ทําจากงาชาง ทรงลูกบาศก แตละดานจะทําเครื่องหมาย
วงกลมลอมรอบจุด โดยมีดานละ 1,2,3 ตรงขามกับดานละ 6,4,5 จุด ตามลําดับ 

โบราณวัตถุประเภทดินเผา 
1.แวดินเผา รูปแบบที่พบเหมือนกับที่พบในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี 
2.กําไลดินเผา พบในระยะแรก ๆ ของสมัยที่ 3 
3.ลูกปดดินเผา 
4.หินดุ 
5.เบี้ยดินเผา เบี้ยพบในสมัยที่ 3 มากที่สุด 
6.กอนดินเผามีลาย (ภาพที่ 30)ลักษณะเปนกอนดินรูปทรงสี่เหล่ียมหรือวงกลม 

มีลายขูดขีด บางก็มีลายดอกไม (ภาพที่ 31) ในชั้นนี้พบปริมาณมากกวาทุกสมัย 
7.ลูกกระสุนดินเผา 
8.ตุกตาดินเผา พบตุกตารูปสัตวเชน วัว มากกวาสมัยแรก ๆ  นอกจากนี้ยังพบ

ตุกตารูปบุคคลเฉพาะสวนหนาอก ไหล  มีสัดสวนเหมือนธรรมชาติ อยางไรก็ตามตุกตาที่พบ
ดังกลาวทําโดยการปนดวยมือ ไมไดใชแมพิมพเหมือนเชนตุกตาดินเผาในสมัยทวารวดีที่พบ
โดยทั่วไป  9.ตะเกียงดินเผาแบบโรมัน (ภาพที่ 32) ลักษณะเปนถวยทรงกลมแบน
มีพวยยื่นออกมาจากถวย  

10.ตะคันดินเผา 
11.ที่ประทับตราดินเผารูปดอกไม (ภาพที่ 33) 

โบราณวัตถุประเภทปูนปน 
 1.ช้ินสวนรูปดอกไม  
โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 

1.ช้ินสวนหมอนึ่ง (ภาพที่ 34) ลักษณะเปนดินเผาทรงกลม แผนเจาะรูจํานวน
มาก คลายรังผ้ึงของเตาตะกรับ 

2.พวยกาดินเผา 
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ช้ันวัฒนธรรมรวมสมัย   
ทาแคสมัยที่ 1 (3,000 – 2,500 ปมาแลว) รวมกับ ระยะที่ 1 ของแหลงโบราณคดีบานโคก

เจริญ จังหวัดลพบุรี  
ทาแคสมัยที่ 2 (ตนพุทธกาล - พุทธศตวรรษที่ 10) รวมกับแหลงโบราณคดีศูนยการทหาร

ปนใหญ ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ 10, เนินมะกอกระยะที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 5-10, บานปกรีสมัย
ที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 6-10, เมืองจันเสนจังหวัดนครสวรรค ระยะที่ 1-3 พุทธศตวรรษที่ 4-9, บานคู
เมือง จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 6-10, เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 1-2 พุทธ
ศตวรรษที่  7-10 , บานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี, ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ 10 เมืองฟา
แดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ระยะที่ 1-2 พุทธศตวรรษที่ 3-8, และบานกระเบื้องนอก จังหวัด
นครราชสีมา ระยะที่ 1 ตนพุทธกาล – พุทธศตวรรษที่ 7  

ทาแคสมัยที่ 3 (พุทธศตวรรษที่ 11-16) รวมกับแหลงโบราณคดีเนินมะกอกระยะที่ 2 พุทธ
ศตวรรษที่11-12,บานปกรีสมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่11-14, บานชัยบาดาล สมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่
11-14, บานวังไผสมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 11-16, ระยะที่ 4-6  ของเมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค 
พุทธศตวรรษที่  11-16,  บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 2-3 พุทธศตวรรษที่ 11-16, เมืองอูตะเภา 
จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 3  พุทธศตวรรษที่ 11-16, เมืองนครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษที่ 13-16, เมือง
ลําพูน ระยะที่ 1-2 พุทธศตวรรษที่13-16, เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ระยะที่ 3 พุทธ
ศตวรรษที่12-16, บานกระเบื้องนอก จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 8-15, เมืองเสมา 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 1-2 พุทธศตวรรษที่10-16 
 

4.แหลงโบราณคดีเนินมะกอก 
ที่ตั้ง  หมูที่ 12 (บานวังไผ) ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 15  08’   เหนือ 
  ลองติจูด  100 51’  ตะวันออก 
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ  ลักษณะเปนเนินดิน พื้นที่แหลงโบราณคดี กระจาย

อยูมากกวา 20 ไร เนินมะกอกจัดเปนพื้นที่ที่ตั้งอยูบนที่ราบระหวางภูเขาและลําน้ําเกา  
การดําเนินงานทางโบราณคดี ไดมีการขุดคน 2 คร้ังดวยกัน12 คือ คร้ังแรกระหวาง 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2530 และครั้งที่สองระหวาง กุมภาพันธ – มีนาคม 2531 จํานวนทั้งส้ิน 4 หลุม  

                                                           
12  กรมศิลปากร, เนินมะกอก (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532), 13. 
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ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย จากการขุดคนสามารถกําหนดการอยูอาศัยได 2   คือ13สมัย
หัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 5-10) และสมัยทวารวดีตอนตนกําหนดอายุได
ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12   เนื่องจากไดพบโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารดีอยูในชั้นเดียวกับ
วัฒนธรรรมการฝงศพ เชนเดียวกับ แหลงโบราณคดีน้ําตกวังแสนดี ซ่ึงไดพบหลุมฝงศพ ซ่ึงมี
ช้ินสวนของเหรียญรูปดวงอาทิตยและศรีวัตสะ จํานวน 2 ช้ิน ที่ตัดออกมาจากเหรียญสองเหรียญ ซ่ึง
เหรียญดังกลาวเปนเหรียญสมัยทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 จึงอาจกลาวไดวาในชวงเวลา
พุทธศตวรรษที่ 11-12 ชุมชนโบราณสมัยทวารวดีตอนตนยังคงสืบเนื่องประเพณีการฝงศพมาจาก
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายอยู  

โบราณวัตถุที่พบ14 
 ช้ันวัฒนธรรมที่ 1 สมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตร (อายุราวพทุธศตวรรษที่ 5-10) 

 โบราณวัตถุประเภทโลหะ 
1.ตะกรันจากการหลอมโลหะ 
2.ช้ินสวนเครือ่งมือเครื่องใชโลหะเหล็กและสําริด 

โบราณวัตถุประเภทหิน 
  1.ขวานหนิขัดชนิดไมมีบา (ภาพที่ 35) 

2.ช้ินสวนกําไลหินตระกูลหยก 
3..ลูกปดหินควอทซ 
4.ลูกปดหินคารเนเลี่ยน 

  5.ช้ินสวนแทนหินบด 
 โบราณวัตถุประเภทแกว 

1.ลูกปดแกวสีตาง ๆ  
 โบราณวัตถุประเภทดินเผา 

1.แวดนิเผา มลัีกษณะทรงกลมเหมือนกับที่พบตามแหลงโบราณคดี
สมัยกอนประวัติศาสตรยุคโลหะตอนปลาย 

2.ลูกปดดินเผา มีลักษณะเปนเกลียวทรงกระบอก ขึ้นรูปดวยการนํา
เสนดินมาขดเปนเกลียว เสนผาศูนยกลาง 0.9 เซนติเมตร และ 0.7 เซนติเมตร ยาว 1.4เซนติเมตร และ 
2.1 เซนติเมตร ตามลําดับ 

                                                           
13 เร่ืองเดียวกัน, 85. 
14 เร่ืองเดียวกัน, 23-53. 
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3.เบี้ยดินเผา 
 4.ลูกกระสุนดนิเผา  
 5.ช้ินสวนรูปปนดินเผา ไมสามารถสันนิษฐานรูปรางได 

6.ช้ินสวนแมพิมพดินเผา (ภาพที่ 36) สภาพชํารุด ขึ้นรูปดวยมือ มี
ลักษณะเปนแผนหนารูปสี่เหล่ียม ผิวดานในเรียบมนัและมีลายเปนลอนคลายขั้นบันได ตอนปลาย
ทั้งส่ีดานบานออก ไมสามารถระบุรูปรางของสิ่งที่ผลิตขึ้นจากแมพิมพนี้ได 

  7.แมพิมพกอนโลหะ ลักษณะคลายถวยทรงสูง เสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 4.7 เซนติเมตร สูงประมาณ 3.7 เซนติเมตร สันนิษฐานวานาจะเปนแมพิมพกอนโลหะ 

  8.ช้ินสวนเบาดินเผา ลักษณะเปนถวยกนตืน้ ขึ้นรูปดวยมอื ดานในมี
รอยไหมไฟสีดํา ดานนอกมตีะกรันเคลือบ 
   
 ช้ันวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดีตอนตนที่มีการสืบเนื่องมาจากสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย กําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 11-1215 

โบราณวัตถุประเภทโลหะ 
 1.ช้ินสวนเครือ่งมือเครื่องใชโลหะเหล็ก 

2.ตะกรันจากการหลอมโลหะ 
โบราณวัตถุประเภทหิน 

  1.ช้ินสวนกําไลหิน 
  2.ลูกปดหินคารเนเลี่ยน (ภาพที่ 37) 

3.ลูกปดหินอาเกต (ภาพที่ 38) 
4.ช้ินสวนหนิแจสเปอรสีขาวสลับสมและดํา พบ  1 ช้ิน 
5.ช้ินสวนแทนหินบด 

โบราณวัตถุประเภทแกว 
 1.ลูกปดแกวสีตาง ๆ  
โบราณวัตถุประเภทกระดกู 
 1.ลูกปดที่ทําจากเปลือกหอย 

  2.เขี้ยวสัตว (ภาพที่ 39) มีรอยเจาะรูบริเวณสวนบนเขีย้ว    
 3.ช้ินสวนเขากวาง (ภาพที่ 40) แตกชํารุด ตรงปลายมีรอยตัด  

                                                           
15 เร่ืองเดียวกัน. 
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4.ลูกเตา (ภาพที่ 41) ทําจากงาชาง ขัดผิวเรียบเปนมัน เปนแทงรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา ยาว 10 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร โดยแตละดานจะทําเครื่องหมายวงกลม
ลอมรอบจุด ดานละ 1, 2, 3, 4 ตามลําดับ และที่หนาตัดดานหนึ่งของลูกเตาก็มีเครื่องหมาย วงกลม
ลอมรอบจุดอยู 1รูป 

โบราณวัตถุประเภทดินเผา 
1.แวดนิเผา พบรูปแบบทรงกลม (ภาพที่ 42) 
2.ลูกปดดินเผาทรงกระบอก  
3.เบี้ยดินเผา  
4.ลูกกระสุนดนิเผา  

 5.ช้ินสวนเบาดินเผา ลักษณะคลายถวยกนตื้น  
6.ช้ินสวนเตาดินเผา มีเศษตะกรันเคลือบทีผิ่วดานนอก 

  โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 
  1.ภาชนะดินเผาประเภทชามทรงกรวยกนตดั (ภาพลายเสนที่ 3) พบ

แบบเต็มใบ 
 2. ภาชนะดินเผาประเภทหมอกนกลม(ภาพลายเสนที่ 4) ปากผายออก 

ตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ ซ่ึงพบมากที่สุด  
3.เศษภาชนะดนิเผาทรงอางมีสัน (ภาพลายเสนที่ 5) 

 
โบราณวัตถุทีร่าษฎรขุดพบ16  

1.เครื่องมือเครื่องใชโลหะ ลักษณะคลายเสยีมรูปสี่เหล่ียมผืนผามีบอง(ภาพที่ 
43) ขวานมีบอง (ภาพที่ 44) และเครื่องมือลักษณะคลายสิ่วหรือเหล็กสกัดในปจจุบนั (ภาพที่ 45) 

2.ช้ินสวนภาชนะสําริด พบเพียงสวนไหล (ภาพที่ 46) 
3.ลูกปดหินกึ่งมีคา เชนหินตระกูลหยก หนิอาเกต หินคารเนเลี่ยน หิน ควอทซสี

ฟา และหนิสีน้ําเงิน 
4.กําไลหินตระกูลหยก (ภาพที่ 47) สีเขียวเขม ลักษณะเปนแผนแบนกวาง 1.5 

เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 7.5 เซนติเมตร มีรอยแตกหกัเปนสองสวนและใชเสนลวดสําริดมัด
เชื่อมใหติดกัน 

5.ภาชนะดินเผาประเภทหมอปากบานกนกลม (ภาพที่ 48) 

                                                           
16 เร่ืองเดียวกัน, 23. 
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6.ภาชนะดินเผาประเภทชาม (ภาพที่ 49)  
ช้ันวัฒนธรรมรวมสมัย 
เนินมะกอกสมัยที่ 1 (พุทธศตวรรษที่ 5-10)รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีศูนยการทหารปน

ใหญ ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ 10, บานทาแคสมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 3-10, บานปกรีสมัยที่ 1 
พุทธศตวรรษที่ 6-10, เมืองจันเสนจังหวัดนครสวรรค ระยะที่ 1-3 พุทธศตวรรษที่ 4-9, บานคูเมือง 
จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 6-10, เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 1-2 พุทธศตวรรษ
ที่  7-10 , บานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี, ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ 10 เมืองฟาแดดสงยาง 
จังหวัดกาฬสินธุ ระยะที่ 1-2 พุทธศตวรรษที่ 3-8, และบานกระเบื้องนอก จังหวัดนครราชสีมา ระยะ
ที่ 1 ตนพุทธกาล – พุทธศตวรรษที่ 7 

เนินมะกอกสมัยที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 11-12) รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 
3 พุทธศตวรรษที่11-16, ,บานปกรีสมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่11-14, บานชัยบาดาล สมัยที่ 2 พุทธ
ศตวรรษที่11-14, บานวังไผสมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 11-16, ระยะที่ 4  ของเมืองจันเสน จังหวัด
นครสวรรค พุทธศตวรรษที่  10-12,  บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 2-3 พุทธศตวรรษที่ 11-16, 
เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 3  พุทธศตวรรษที่ 11-16, , บานกระเบื้องนอก จังหวัด
นครราชสีมา ระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 8-15, เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 1 พุทธศตวรรษ
ที่10-11 

 
5.แหลงโบราณคดีหัวนา (มะกอกหวาน) 
ที่ตั้ง  บานมะกอกหวาน  ตําบลมะกอกหวาน อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 15  02’  51” เหนือ 

  ลองติจูด  101 02’  47” ตะวันออก  
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ เปนเนินดินขนาดใหญ ปลายเนินดานเหนือมีลําหวย

ไหลผาน 
การดําเนินงานทางโบราณคดี ทําการขุดคนในป พ.ศ.2538 ขนาด 3 X 3 จํานวน 1 หลุม  

โดย หางหุนสวนปุราณรักษจํากัด เนื่องจากโครงการกอสรางเขื่อนปาสัก 
ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ17 แสดงวาแหลงโบราณคดี

แหงนี้นาจะมีการอยูอาศัยในสมัยทวารวดี  

                                                           
17 กรมศิลปากร, โบราณคดีลุมน้ําปาสัก : โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540), 198. 

   ส
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โบราณวัตถุที่พบ  
พบตะกรันโลหะ ลูกปดหิน ตะคันดินเผา ตุกตาดินเผารูปคนจูงลิง ตลับเคลือบ

ขาวแบบชิงไป  
 
6.แหลงโบราณคดีปกปลาดุก 
ที่ตั้ง  หมูที่ 5   ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 15  00’  16” เหนือ 

  ลองติจูด  101 02’  49” ตะวันออก  
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ เปนที่ราบสลับเนินดินขนาดเล็ก 
การดําเนินงานทางโบราณคดี ทําการขุดคนในป พ.ศ.2539 ขนาด 2 X 2 เมตร จํานวน 2 

หลุม โดย หางหุนสวนปุราณรักษ เนื่องจากโครงการกอสรางเขื่อนปาสัก 
ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย ผลการขุดคน18พบหลักฐานการอยูอาศัยเพียงสมัยเดียว คือ 

สมัยทวารวดีตอนตน กําหนดอายุราว พ.ศ.900 – 1300- 
โบราณวัตถุทีพ่บ 
หลักฐานที่พบคือ เบี้ยดินเผา ตะกรันโลหะ พบเศษภาชนะลายเชือกทาบ ลายกดประทบั

ดวยรอยนิว้มือบนเสนนูน ซ่ึงเปนลายที่พบตามแหลงโบราณคดีที่เปนชมุชนโบราณสมัยทวารวดี 
เชน บานคูเมือง จังหวดัสิงหบุรี19 

 
7.แหลงโบราณคดีวัดโคกสาํราญ 
ที่ตั้ง  ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 14  59’  06” เหนือ 

  ลองติจูด  101 01’  29” ตะวันออก  
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ วัดโคกสําราญ แหลงโบราณคดีตั้งอยูบนที่ดอน น้ํา

ทวมไมถึง โบสถเกาสรางครอบทับโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร ยังปรากฏแนวศิลา

                                                           
18 หางหุนสวนจาํกัดปุราณรักษ,  “รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีปกปลาดุก ตําบล

โคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวดัลพบุรี,” 2539, 22. (เอกสารอัดสําเนา) 
19 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี (นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2524), 81. 

   ส
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แลงที่พื้นดิน ทางทิศเหนือของวัดมีสระน้ําขนาดใหญช่ือวา “หนองใหญ” สันนิษฐานวาเปนบาราย คู
กับโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร 

การดําเนินงานทางโบราณคด ี ทําการขุดคนในป พ.ศ.2539 ขนาด 2 X 2 เมตร จํานวน 2 
หลุม โดย หางหุนสวนปุราณรักษ20 เนื่องจากโครงการกอสรางเขื่อนปาสัก 

ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย 
 จากซากโบราณสถานและหลักฐานที่ไดจากการขุดคน กําหนดการอยูอาศัยไว 2 

ระยะคือสมัยทวารวดีตอนปลาย-สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 และ
สมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 
 โบราณวัตถุทีพ่บ21 
  ช้ันวัฒนธรรมที่ 1  

1.พบเบี้ยดนิเผา 
2.ตะกรันโลหะ  
3.เศษภาชนะดนิเผาประเภทอางมีสัน 

 ช้ันวัฒนธรรมที่ 2 
1.เศษภาชนะทรงไห จากแหลงเตาแมน้ํานอย  

 
8.แหลงโบราณคดีโคกบาน 
ที่ตั้ง  ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 15  50’  23” เหนือ 

  ลองติจูด  101 01’  44” ตะวันออก  
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ เปนเนินดิน 
การดําเนินงานทางโบราณคดี ทําการขุดคนในป พ.ศ.2539 ขนาด 2 X 2 เมตร จํานวน 2 

หลุม โดย หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ22 เนื่องจากโครงการกอสรางเขื่อนปาสัก 
ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย 

                                                           
20 หางหุนสวนจาํกัดปุราณรักษ, “รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีวัดโคกสําราญ ตําบล

โคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวดัลพบุรี,”  2539, 6. (เอกสารอัดสําเนา) 
21 เร่ืองเดียวกัน, 10-13. 
22 หางหุนสวนจาํกัดปุราณรักษ  “รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีบานโคกบาน ตําบล

โคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวดัลพบุรี,”  2539, 6. (เอกสารอัดสําเนา) 

   ส
ำนกัหอ
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 พบมีการอยูอาศัย 2 สมัย ในสมัยแรก สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร พุทธ
ศตวรรษที่ 15-18 และสมัยที่ 2 สมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 20 

โบราณวัตถุที่พบ23 
 ในสมัยแรก สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร พบหลักฐานประเภท เบี้ยดินเผา  เศษ

ภาชนะดินเผาลักษณะคลายคลึงกับเศษภาชนะดินเผาที่พบในชุมชนโบราณสมัยวัฒนธรรมรวมแบบ
เขมรที่ปรากฏอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15-18 นอกจากนั้นยังพบเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมย 
ประเภทตลับ 

 สมัยที่ 2 พบโบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดนิเผาชิ้นสวนไห จากแหลงเตา
แมน้ํานอย และเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง  
 

9.แหลงโบราณคดีหนองตารุง 
ที่ตั้ง  หมูที่ 1   ตําบลมะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 14  56’  22” เหนือ 

  ลองติจูด 101 02’  44” ตะวันออก  
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ถูกปรับและตักดินไปขาย จากรองรอย

ของดินที่ถูกตักไป พบวามีช้ันดินที่ปรากฏกิจกรรมของมนุษยหนาประมาณ 50 เซนติเมตร เพียงชั้น
เดียว 

การดําเนินงานทางโบราณคด ี ทําการขุดคนในป พ.ศ.2539 ขนาด 2 X 2 เมตร จํานวน 2 
หลุม และขนาด 3 X 3 เมตรจํานวน 2 หลุม โดย หางหุนสวนปุราณรักษ24 เนื่องจากโครงการกอสราง
เขื่อนปาสัก 

ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย 
 สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 
โบราณวัตถุที่พบ 

พบตะกรันโลหะ เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เศษเครื่องถวยเตาบุรีรัมย เครื่องถวย
จีน และพบวาแหลงโบราณคดีหนองตารุงเปนชุมชนสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรที่มีขนาดใหญ 
และมีการอยูอาศัยหนาแนนที่สุดในกลุมแหลงโบราณคดีสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรที่ทําการขุด

                                                           
23 เร่ืองเดียวกัน, 11-15. 
24 หางหุนสวนจาํกัดปุราณรักษ,  “รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีหนองตารุงตําบล

มะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี,” 2539, 6. (เอกสารอัดสําเนา) 
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คนในเขตตําบลมะนาวหวาน และตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีโบราณ
สถานที่วัดโคกสําราญเปนศูนยกลางของชุมชน25 
 

10.แหลงโบราณคดีเกาะตาเขียว 
ที่ตั้ง  หมูที่ 1   ตําบลมะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 14  55’  59” เหนือ 

  ลองติจูด 101 02’  30” ตะวันออก  
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ เปนที่ราบมีเนินดินเล็ก ๆ  
การดําเนินงานทางโบราณคดี ทําการขุดคนในป พ.ศ.2539 ขนาด 2 X 2 เมตร จํานวน 2 

หลุม โดย หางหุนสวนปุราณรักษ26 เนื่องจากโครงการกอสรางเขื่อนปาสัก 
ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย 
 สมัยแรก สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 และทิ้ง

รางไปตอมาพบการอยูอาศัยคร้ังที่สอง สมัยที่สอง สมัยอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 
 โบราณวัตถุที่พบ27  

ช้ันวัฒนธรรมที่ 1 
 1.เศษภาชนะดนิเผาเนื้อเครื่องดิน 

2.เศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมย  เปนภาชนะทรงกระปุก และ
ตลับ 

ช้ันวัฒนธรรมที่ 2  
  1.เศษภาชนะดนิเผาเนื้อเครื่องดิน 
  1.เศษเครื่องถวยจนี เคลือบขาว สมัยราชวงศหมิง อายุราวพุทธ

ศตวรรษที่ 20 
 

11.แหลงโบราณคดีบานปกรี 
ที่ตั้ง  บานทากรวด  ตําบลแกงผักกูด อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี 

                                                           
25 เร่ืองเดียวกัน.10-14. 
26 หางหุนสวนจาํกัดปุราณรักษ,  “รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีเกาะตาเขียวตําบล

มะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี,” 2539, 6. (เอกสารอัดสําเนา) 
27 เร่ืองเดียวกัน, 10-12. 
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พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 15  02’  25” เหนือ 
  ลองติจูด  101 04’  03” ตะวันออก  
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ สภาพของแหลงโบราณคดีเปนเนินดินขนาดใหญ 

ขนานไปกับลําน้ําปาสักทางฝงตะวันออก ชายเนินดานทิศเหนือเปนปาชาเกาของหมูบาน เกือบกลาง
เนินมีสระน้ํา 2 สระ รูปส่ีเหล่ียมผืนผาและเกือบกลม โดยมีทางน้ําเชื่อมตอกัน 

การดําเนินงานทางโบราณคดี ทําการขุดคนในป พ.ศ.2538 ขนาด 3 X 3 เมตร จํานวน 4 
หลุม และขนาด 2 X 2 เมตร จํานวน 1 หลุม  ในป พ.ศ.2540 ขนาด 2 X 2 เมตร จํานวน 3 หลุมและ
ขนาด 3 X 2 เมตร จํานวน 2 หลุม  โดย หางหุนสวนปุราณรักษ28 เนื่องจากโครงการกอสรางเขื่อนปา
สัก 

ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี พบวา มีการอยูอาศัย
ตอเนื่องกัน 2 สมัย คือ 

สมัยที่ 1 สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร  
สมัยที่ 2  สมัยทวารวดีตอนตน  
โบราณวัตถุที่พบ 
สมัยที่ 1 สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร  
พบหลักฐานประเภทหลุมฝงศพจํานวน 5 โครง มีโบราณวัตถุฝงรวมดวย ไดแก ภาชนะ

ดินเผาวางไวทีป่ลายเทา สวมเครื่องประดับ เชน ลูกปดหนิอาเกต  ลูกปดหินตระกูลหยก ลูกปดแกว 
ลูกปดดินเผา กําไลทําจากหนิตระกูลหยก เครื่องมือเหล็ก กําไลสําริด ตางหูงาชาง (ภาพที่ 50) เศษ
ภาชนะดินเผา ลูกกระสุนดนิเผา แวดนิเผา 

สมัยที่ 2  สมัยทวารวดีตอนตน 
พบโบราณวัตถุคลายคลึงกับแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี เชน หมอมพีวย ไมพบ

หลักฐานประเภทการฝงศพ 
ช้ันวัฒนธรรมรวมสมัย 
บานปกรีสมัยที่ 1 (พุทธศตวรรษที่ 6–11) รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีศูนยการทหารปน

ใหญ ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ 10, บานทาแคสมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 3-10, เนินมะกอกระยะที่ 
1 พุทธศตวรรษที่ 5-10, , เมืองจันเสนจังหวัดนครสวรรค ระยะที่ 1-3 พุทธศตวรรษที่ 4-9, บานคู
เมือง จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 6-10, เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 1-2 พุทธ

                                                           
28 กรมศิลปากร, โบราณคดีลุมน้ําปาสัก : โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ, 197. 
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ศตวรรษที่  7-10 , บานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี, ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ 10 เมืองฟา
แดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ระยะที่ 1-2 พุทธศตวรรษที่ 3-8, และบานกระเบื้องนอก จังหวัด
นครราชสีมา ระยะที่ 1 ตนพุทธกาล – พุทธศตวรรษที่ 7 

บานปกรีสมัยที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 12-14) รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 
พุทธศตวรรษที่11-16, เนินมะกอกระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่11-12, บานชัยบาดาล สมัยที่ 2 พุทธ
ศตวรรษที่11-14, บานวังไผสมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 11-16, ระยะที่ 4-5  ของเมืองจันเสน จังหวัด
นครสวรรค พุทธศตวรรษที่  11-14,  บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 2-3 พุทธศตวรรษที่ 11-16, 
เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 3  พุทธศตวรรษที่ 11-16, เมืองนครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษที่ 
13-16, เมืองลําพูน ระยะที่ 1 พุทธศตวรรษที่13-14, เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ระยะที่ 3 
พุทธศตวรรษที่12-16, บานกระเบื้องนอก จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 8-15,เมือง
เสมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่12-16 

  
12.แหลงโบราณคดีบานชยับาดาล  
ที่ตั้ง  ตั้งอยูที่หมู 3 ตําบลชัยบาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 15  04’  30” เหนือ 
  ลองติจูด  101 05’  20” ตะวันออก  
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ สภาพของแหลงโบราณคดีเปนเนินดินขนาดใหญ 

ขนานไปกับลําน้ําปาสักทางฝงตะวันตก  
การดําเนินงานทางโบราณคดี ทําการขุดคนในป พ.ศ.2539 ขนาด 2 X 2 เมตร จํานวน 2 

หลุมและขนาด 3 X 3 เมตร จํานวน 2 หลุม  ในป พ.ศ.2540 ขนาด 2 X 2 เมตร จํานวน 6 หลุมและ
ขนาด 3 X 3 เมตร จํานวน 6 หลุม  โดย หางหุนสวนปุราณรักษ29  เนื่องจากโครงการกอสรางเขื่อน
ปาสัก 

ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย  
สมัยที่ 1 เปนสมัยแรกเริ่ม ตรงกับสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร อายุราวตนพุทธกาล

ถึง พุทธศตวรรษที่ 10 
สมัยที่ 2 สมัยทวารวดีตอนตน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 และทิ้งรางไป 
สมัยที่ 3  สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 

                                                           
29 เร่ืองเดียวกัน, 194. 
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โบราณวัตถุที่พบ30 
โบราณวัตถุสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร  

โบราณวัตถุประเภทโลหะ 
พบเครื่องมือเครื่องใช เชน ขวานมีบอง มีด หอก 

 โบราณวัตถุประเภทหิน 
   พบลูกปดหินคารเนเลี่ยน อาเกต และหินตระกูลหยก 

 โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 
   พบภาชนะทรงชามผิวขัดมัน สีดําหรือสีน้ําตาล 

  พบภาชนะประเภทหมอกนกลม มีสัน ผิวสีดํา 
   พบภาชนะทรงโถหรืออาง มีสันบริเวณไหลภาชนะ ขัดมัน สีน้ําตาล
ดํา เนื้อละเอียด ไสกลางสีดํา คลายกับภาชนะที่แหลงโบราณคดีบานปกรี 

และนอกจากนี้พบประเพณีการฝงศพโดยการฝงศพพรอมทั้ ง ส่ิงของเครื่องใช 
เครื่องประดับ อุทิศใหผูตายดวย และพบวามีการเผาศพโดยการบรรจุเถากระดูกลงในภาชนะดินเผา
แลวนํามาฝงในบริเวณเดียวกันดวย 

 
โบราณวัตถุสมัยทวารวดีตอนตน 
 โบราณวัตถุประเภทโลหะ 
  พบเครื่องมือเครื่องเครื่องใชโลหะ เชน ขวาน มีด แหวน กําไลสําริด 
 โบราณวัตถุประเภทหิน 
  พบลูกปดหินคารเนเลี่ยน อาเกต หินตระกูลหยก ช้ินสวนกําไลหิน 

และชิ้นสวนแทงหิน 
 โบราณวัตถุประเภทดินเผา 
  พบแวดินเผา, ลูกกระสุนดินเผา, เบี้ยดินเผา และตราประทับ 

โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 
พบภาชนะดินเผาทรงหมอปากผาย และทรงชาม ลักษณะคลายกับที่

พบในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี เชนที่บานจันเสน   
พบภาชนะประเภทหมอมีสัน  

 

                                                           
30 เร่ืองเดียวกัน, 194-195. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 50

โบราณวัตถุสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร 
พบโบราณวัตถุประเภทเครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมย และเครื่องถวยจีนสมัย

ราชวงศหมิง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 
 
ช้ันวัฒนธรรมรวมสมัย 
 บานชัยบาดาลสมัยที่ 1  (พุทธศตวรรษที่ 9-10) รวมสมัยกับแหลงโบราณคดี

บานทาแคสมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 3-10, เนินมะกอกระยะที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 5-10, บานปกรีสมัยที่ 
1 พุทธศตวรรษที่ 6-10, เมืองจันเสนจังหวัดนครสวรรค ระยะที่ 3 พุทธศตวรรษที่ 8-9, บานคูเมือง 
จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 6-10, เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่  
9-10  

 บานชัยบาดาลสมัยที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 11-14) รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานทาแค
สมัยที่ 3 พุทธศตวรรษที่11-16, เนินมะกอกระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่11-12,บานปกรีสมัยที่ 2 พุทธ
ศตวรรษที่11-14, บานวังไผสมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 11-16, ระยะที่ 4-5  ของเมืองจันเสน จังหวัด
นครสวรรค พุทธศตวรรษที่  11-14,  บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 2-3 พุทธศตวรรษที่ 11-16, 
เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 3  พุทธศตวรรษที่ 11-16, เมืองนครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษที่ 
13-16, เมืองลําพูน ระยะที่ 1-2 พุทธศตวรรษที่13-16, เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ระยะที่ 3 
พุทธศตวรรษที่12-16, บานกระเบื้องนอก จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 8-15 และ
เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่12-16 

 บานชัยบาดาลสมัยที่ 3 (พุทธศตวรรษที่ 15-18) รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานวังไผ
สมัยที่ 3 พุทธศตวรรษที่ 17-19, บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 4 พุทธศตวรรษที่ 17-21, เมือง
ลําพูน สมัยที่ 3 พุทธศตวรรษที่ 17-19, เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ สมัยที่ 4 พุทธศตวรรษที่
17-18, บานกระเบื้องนอก จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 3 พุทธศตวรรษที่16-19 และ เมืองเสมา 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 3 พุทธศตวรรษที่ 17 

บานชัยบาดาลสมัยที่ 4 ตรงกับสมัยอยุธยา 
 
13.แหลงโบราณคดีบานวังไผ 
ที่ตั้ง  ตั้งอยูที่หมู 4 ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 14  59’26” เหนือ 

  ลองติจูด 100 29’  08” ตะวันออก 
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ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ เปนเนินดินธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของตะกอน
ลําน้ํา มีความกวางประมาณ 200 เมตร เดิมบนเนินดินใหญจะมีเนินดินยอยกระจายอยูประมาณ 22 
เนิน ทางดานทิศตะวันตกของเนินจะมีอยูมากกวาดานทิศตะวันออก มีแมน้ําบางขามไหลผานทางทศิ
ตะวันตก จากการสํารวจบริเวณโดยรอบ พบแนวกําแพงเมืองและคูเมืองโบราณเปนชวง ๆ ภายใน
เขตกําแพงเมืองพบสระน้ําส่ีเหล่ียมจัตุรัส 1 แหง สภาพปจจุบันถูกไถปรับเปนพื้นที่ทํานา และมีถนน
สาย 3022 ตัดผานกลางเนิน 

การดําเนินงานทางโบราณคดี  
การขุดคนครั้งแรกในป พ.ศ.2513โดยหนวยศิลปากรที่ 1 ลพบุรี ขุดหลุมขนาด 1 X 2 เมตร 

จํานวน 3 หลุม และ 2 X 4 เมตร จํานวน 1 หลุม 
การขุดคนครั้งที่สอง โดยภูธร ภูมะธน ในเดือนกรกฎาคม 2529 ตามโครงการวิจัย

พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตร ลุมแมน้ําบางขาม อําเภอบานหมี่ : ปจจัย
และความคลี่คลาย ของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยขุดหลุมขุดคนขนาด 4 X 
4 เมตร จํานวน 1 หลุม 

การขุดคนครั้งลาสุด ขุดคนโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง หมด 3 คร้ัง  

คร้ังแรกในเดือนมีนาคม 2542 ไดทําการขุดคน 2 แหลงดวยกันคือ บริเวณเนินดินและ
บริเวณเตาเผาภาชนะ โดยหลุมขุดคนขนาด 4 X 4 เมตร จํานวนแหลงละ 1 หลุม 

คร้ังที่สองในเดือนมีนาคม 2543 เปดหลุมขุดคนขนาด 4 X 8 เมตร จํานวน 1 หลุม 
แบงเปน 8 หลุมยอย (A ถึง H) 

คร้ังที่สามในเดือนตุลาคม 2543  
ลําดับชั้นวัฒนธรรม / อายุสมัย 
จากผลการขุดคนในป พ.ศ.2513-2543 พบวาเมืองโบราณวังไผนี้มีการอยูอาศัยทั้งหมด 4 

ระยะโดยตอเนื่องกัน คือ  
สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร (พุทธศตวรรษที่ 10-12) พบวาชั้นดินลางสุดของหลุมขดุ

คนที่ 2 ป พ.ศ.2542 และป พ.ศ.2543 ยังคงประเพณีฝงศพอยูโดยพบรวมกับโบราณวัตถุใน
วัฒนธรรมทวารวดี  

สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16)  
สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร (พุทธศตวรรษที่ 15-18)  
สมัยอยุธยาตอนตน (พุทธศตวรรษที่ 19-21) โดยพบเตาเผาภาชนะดินเผา (หลุมขุดคนที่ 2 

ป พ.ศ.2542) ซ่ึงรูปแบบภาชนะที่ชุมชนนี้ผลิต มีรูปแบบเดียวกับที่พบที่ บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี 
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จังหวัดสิงหบุรี และชั้นผิวดิน (Surface) ก็ไดสํารวจพบเศษเครื่องสังคโลก เศษภาชนะดินเผาประทับ
ลายใบเสมา ของเตาบานบางปูน จังหวัดสิงหบุรี และเครื่องถวยจีนสีขาวเขียนลายใตเคลือบสีน้ําเงิน  

 
โบราณวัตถุที่พบ 

จากการขุดคนโดยเจตนพันธุ ธนะสุนทร31 พบการอยูอาศัยระยะเดียว คือสมัย
วัฒนธรรมทวารวดี พบโบราณวัตถุประเภท ภาชนะดินเผา ลูกปดแกวและดินเผา  

การขุดคนในป พ.ศ.2529 โดยภูธร ภูมะธน32 พบโบราณวัตถุในชั้นวัฒนธรรมตาง 
ๆ ดังตอไปนี้ 

สมัยทวารวดีตอนตนที่สืบเนื่องสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (พุทธศตวรรษที่ 
10-12)  ปรากฏในชั้นดินธรรมชาติที่   3  โบราณวัตถุที่พบ คือ 

โบราณวัตถุประเภทโลหะ 
1.เครื่องมือเครื่องใชโลหะ เชน แทงเหล็กปลายแหลม โซ 
2.กอนแรเหล็ก 
3.ตะกรันเหล็ก 
4.ช้ินสวนตางหูโลหะ 
5.ลูกกระพรวนสําริด 

โบราณวัตถุประเภทหิน 
1.ขวานหินขัดมีบา ทําจากหินทรายสีเขียว ขนาดกวาง 5.5 เซนติเมตร 

ยาว 9 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร 
2.ช้ินสวนแทนหินบด ทําจากหินทรายสีน้ําตาล 
3. ช้ินสวนหินควอทซไซต 

โบราณวัตถุประเภทแกว 
  1.ลูกปดแกวสีตาง ๆ  
โบราณวัตถุประเภทกระดูก 

                                                           
31 เจตนพนัธุ  ธนะสุนทร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีตามลําน้ําบางขาม หมูบาน

บางโพ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ จังหวดัลพบุรี กันยายน 2513,” (อัดสําเนา) 
32 ภูธร  ภูมะธน, พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตร ลุมแมน้ําบาง

ขาม อําเภอบานหมี่ : ปจจัยและความคลี่คลาย รายงานวิจยัเสนอตอสถาบันไทยคดีศกึษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2542 (ม.ป.ท., 2542), 90-115.  
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1.หัวลูกศรทําจากกระดูกสัตว 
2.กระดูกปลามีรอยตกแตง ลักษณะทําเปนเครื่องประดับ 
3ที่ประทับตรา ทําจากเขาสัตว ไมมีลวดลาย 
4.เปลือกหอยแครง 

โบราณวัตถุประเภทดินเผา 
1.แวดินเผา มีลักษณะเปนทรงกรวย คลายกับแวดินเผาที่พบตามเมือง

โบราณสมัยทวารวดีทั่วไป 
2.เบี้ยดินเผา 
3.ลูกกระสุนดินเผา 
4.ลูกปดดินเผา 
5.ช้ินสวนหินดุ 
6.ที่ประทับตรา ลักษณะคลายหินดุ ขึ้นรูปดวยแปนหมุน สวนปลาย

สุด(ดามจับ) เปนกอนกลม คลายหินดุ ดานลางสุดมีลายขูดเปนวงกลมซอนกันหลายวง และเจาะรู
ทะลุในแนวตั้งโดยตลอด 

7.ตราประทับดินเผารูปหมอน้ําบูรณฆฎะ เปนรูปหมอน้ํามีเชิง ปาก
หมอมีเถาวัลยไหลพาดออกมา เสนผาศูนยกลาง 1.8 เซนติเมตร 

8.ตุกตารูปคนจูงลิง 
โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 

1.ช้ินสวนภาชนะดินเผาประเภทหมอมีสัน 
2.พวยกาดินเผาแบบหัวจุก ลักษณะปลายพวยเปนปุมเกือบกลม 

  3.พวยกาดินเผาแบบตรง ลักษณะปลายพวยเรียว แตพุงตรงจากลําตัว
ภาชนะ 

สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) และสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร (พุทธศตวรรษที่ 
15-18) มีลักษณะที่นาสังเกตคือพบโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมลพบุรี ปรากฏ
อยูในชั้นดินเดียวกันคือในชั้นดินธรรมชาติที่ 2  โบราณวัตถุที่พบ คือ 

 โบราณวัตถุประเภทโลหะ 
1เครื่องมือเครื่องใชโลหะ เชน เสียม ใบหอก 
2.ตางหูโลหะ ลักษณะเปนวงกลม 
3.ลูกกระพรวนสําริด 
4.ช้ินสวนแหวนสําริด 
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5.กอนโลหะ (Ingot) 
 โบราณวัตถุประเภทหิน 

1.ช้ินสวนหินคารเนเลี่ยน 
2.ช้ินสวนแทนหินบด 

 โบราณวัตถุประเภทแกว 
  1.ลูกปดแกวสีตาง ๆ  
 โบราณวัตถุประเภทกระดูก 

1.เขี้ยวสัตวเจาะรู ลักษณะทําเปนเครื่องประดับ 
2.เปลือกหอยนางรม 

 โบราณวัตถุประเภทดินเผา 
1.แวดินเผา มีลักษณะคลายกับแวที่พบตามเมืองโบราณสมัยทวารวดี

ทั่วไป 
2.เบี้ยดินเผา 
3.ลูกกระสุนดินเผา 
4.ตราประทับดินเผา รูปหมอน้ําบูรณฆฎะ เปนรูปหมอน้ํามีเชิง ปาก

หมอมีเถาวัลยไหลพาดออกมา เสนผาศูนยกลาง 2.1 เซนติเมตร 
5.ตุกตารูปคนจูงลิง 
6.แทงดินเผารูปสี่เหล่ียมคางหมู 

โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 
 1.พวยกาดินเผาแบบหัวจุก และแบบตรง 

2..เศษภาชนะดินเผาประทับลายในกรอบสี่เหล่ียม มีลักษณะคลายกับ
ที่พบตามเมืองโบราณสมัยทวารวดี เชน เมืองนครปฐมโบราณ 

3.เครื่องถวยจนีสมัยราชวงศถัง มีเนื้อดินสีเทาแดง เคลือบดวยน้ํา
เคลือบสีเขียวอมเหลือง (เขียวมะกอก) เคลือบทั้งดานในดานนอก โดยดานนอกเคลอืบไมจรดกน
ภาชนะ ช้ินสวนที่พบเปนชิน้สวนภาชนะทรงโถขนาดเล็ก กําหนดอายไุดราวพุทธศตวรรษที่ 12-1333 

                                                           
33 ณัฏฐภัทร จนัทวิช, เครื่องถวยจนีที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2529),84. 
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4.เครื่องถวยจนี เคลือบดวยน้ําเคลือบสีขาว (แบบชิงไป)  ช้ินสวนที่
พบเปนชิ้นสวนภาชนะทรงชามและตลับ (ตลับแตงหอม) ผลิตจากเตาเผาในมณฑลฝูเจี้ยน ราชวงศ
ซุงภาคเหนือ กําหนดอายุไดราว พ.ศ.1503-167034  

5.เครื่องถวยสีขาวเขียนลายใตเคลือบ  
6.เครื่องถวยจากแหลงเตาบรีุรัมย เนื้อดินมีสีขาวขุน ตกแตงผิวใต

เคลือบเปนลายขูดขีด เคลือบน้ําเคลือบสีเขียวน้ําแตงกวา ช้ินสวนที่พบเปนชิ้นสวนภาชนะทรงตลับ 
และโถ กําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 

7.เครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมย เคลือบสีน้ําตาล ช้ินสวนที่พบเปน
ช้ินสวนภาชนะทรงไหเทาชาง กําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 

 
การขุดคนในป พ.ศ.2542 ผลการขุดคนแหลงที่ 1 บริเวณเนินดิน โดยเมธี สุขสําเร็จ35 พบ

หลักฐานการอยูอาศัย 3 ระยะดวยกัน คือ  
ระยะแรกสมัยทวารวดีตอนตนที่สืบเนื่องสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ปรากฏ

หลักฐานในชั้นลางสุดของชั้นดินธรรมชาติที่ 3 หลักฐานที่ปรากฏเดนชัดคือ เศษภาชนะดินเผา
แบบพิมายดํา  

ระยะที่สองสมัยวัฒนธรรมทวารวดี ปรากฏหลักฐานในวัฒนธรรมเดียวในชั้นดิน
ธรรมชาติที่ 3 - 2 โบราณวัตถุที่พบไดแก 

โบราณวัตถุประเภทโลหะ 
1.ตะกรันโลหะ (ภาพที่ 51) มีลักษณะเปนเนื้อแกวผสมโลหะ 
2.ลูกกระพรวนสําริด (ภาพที่ 52)  

  โบราณวัตถุประเภทหิน 
1.ตางหูหินตระกูลหยก (ภาพที่ 53) พบเพียงครึ่งเดียว ลักษณะแบน

เปนคร่ึงวงกลม 
  โบราณวัตถุประเภทแกว 
   1.ลูกปดแกว (ภาพที่ 54) 
  โบราณวัตถุประเภทดินเผา 

                                                           
34 เร่ืองเดียวกัน, 334. 
35 เมธี  สุขสําเร็จและอุจฉริต อาจาระศิริกุล,  “รายงานการขุดคนชุมชนโบราณบานวังไผ 

อําเภอบานหมี ่จังหวดัลพบุรี เลมที่ 1,” 2542, 24-25. (อัดสําเนา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 56

   1.ตางหูดินเผา  (ภาพที่ 55) ลักษณะเปนแผนวงกลม มีรูตรงกลางคลาย
เหรียญเงินอีแปะของจีน 

2.ลูกปดดินเผา  
3.เบี้ยดินเผา (ภาพที่ 56) ที่พบทําจากเศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ 

มีหลายขนาดดวยกัน 
4.ลูกกระสุนดินเผา (ภาพที่ 57)  
5.ช้ินสวนที่ประทับตราดินเผา มีดามจับและเจาะรูที่ดามจับเพื่อรอย

เชือก สวนลวดลายที่ปรากฏบนที่ประทับ เปนเสนเสนคลายตัวอักษร (ภาพที่ 58)          ไมสามารถ
ระบุไดชัดเจน เนื่องจากสภาพชํารุดมาก 

6.ช้ินสวนเบาดินเผา (ภาพที่ 59) ลักษณะคลายถวยตะไล มีขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 5 เซนติเมตร เนื้อดินสีดํา หยาบ 
  โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 

1.พวยกาดินเผา (ภาพที่ 60) พบทั้งหมด 3 ช้ิน เปนแบบโคงงอ 
2.เศษภาชนะดินเผามีรูปแบบเดียวกับที่พบตามแหลงโบราณสมัย

ทวารวดี เชน หมอมีสัน อาง ไห และหมอมีพวย (ภาพที่ 61) 
3.โบราณวัตถุคลายฐานภาชนะดินเผาเจาะรู ไมสามารถระบุหนาที่

การใชงานได  
4.ฐานภาชนะทรงพาน (ภาพที่ 62) 

 
ระยะสุดทาย สมัยวัฒนธรรมอยุธยาตอนตน   (ปรากฏหลักฐานเฉพาะชั้นผิวดิน) 
โบราณวัตถุที่พบไดแก 

1.เครื่องถวยจีน เคลือบดวยน้ําเคลือบสีขาว พบเพียง 1 ช้ิน มีขนาดเล็กไม
สามารถระบุรูปทรงไดชัดเจน 

2. เครื่องถวยสุโขทัย เคลือบดวยน้ําเคลือบสีเขียว พบเพียง 3 ช้ิน มีขนาดเล็กไม
สามารถระบุรูปทรงไดชัดเจน 

 
ผลการขุดคนแหลงที่ 2 บริเวณเตาเผาภาชนะ โดยอุจฉริต อาจาระศิริกุล36 พบวา มีการอยู

อาศัยตอเนื่อง 3 ระยะดวยกันคือ 

                                                           
36 เร่ืองเดียวกัน, 18-22. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 57

ระยะที่ 1 สมัยทวารวดีตอนตนที่สืบเนื่องสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายซึ่งยังคง
ประเพณีฝงศพอยู พบวาในชั้นลางสุดมีการฝงศพหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พบหมอ
ดินเผาบรรจุกระดูกอยูบริเวณขาทอนบนของโครงกระดูก พบแวดินเผาทรงกลม และเศษภาชนะดิน
เผาแบบพิมายดํา 

ระยะที่ 2 สมัยทวารวดี โดยพบโบราณวัตถุดังตอไปนี้  
โบราณวัตถุประเภทโลหะไดแก  ตะกรันโลหะ ลูกกระพรวนสําริด 
โบราณวัตถุประเภทหิน ไดแก ช้ินสวนหินลับ  
โบราณวัตถุประเภทแกวไดแก ลูกปดแกวสีตาง ๆ  
โบราณวัตถุประเภทกระดูกไดแก กระดูกสัตวเจาะรู สันนิษฐานวานาเปน

เครื่องราง 
โบราณวัตถุประเภทดินเผาไดแก ตะคันดินเผาแบบมีเชิง (ภาพที่ 63) ลักษณะ

คลายพานขนาดเล็ก, แวดินเผา (ภาพที่ 64) ลักษณะเปนสามเหลี่ยมคลายจานสองอันประกบกัน เนื้อ
ดินละเอียด, เบี้ยดินเผา, ลูกกระสุนดินเผา และแทงดินเผาเจาะรู (ภาพที่ 65) ลักษณะเปนแทงทรง
กลม ยาว เจาะรูที่ปลายขางหนึ่ง สวนปลายอีกขางหนึ่งหักหายไป 

โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา ไดแก พวยกาดินเผา (ภาพที่ 64) มีลักษณะ
เปนพวยตรง และพวยลักษณะงอโคง  

ระยะที่ 3 สมัยอยุธยา พบในระดับชั้นบนที่เปนบริเวณที่มีการสรางเตาเผาภาชนะ โดยมี
การนําเศษภาชนะมาถมปรับพื้นที่เปนปริมาณมาก นอกจากนั้น ยังพบกอนดินเผาที่มีรอยนิ้วมือและ
รอยไมไผ แสดงถึงการสรางเตาเผาภาชนะโดยการใชไมไผสานเปนโครงหลังคาเตากอน แลวจึงนํา
ดินเหนียวมาพอกทับโครงไมไผ เมื่อเผาภาชนะ โครงไมไผก็จะถูกเผาไปดวย จึงพบแตกอนดินเผาที่
มีรอยไมไผดังกลาว และยังพบแนวรองขี้เถาวางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตกดวย จากการ
คนพบเตาดังกลาว สันนิษฐานวา เปนเตาขนาดเล็ก รูปแบบภาชนะที่พบสามารถเทียบไดกับภาชนะ
จากแหลงเตาบานบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี และเตาแมน้ํานอย จังหวัดสิงหบุรี 
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ผลการขุดคนในเดือนมีนาคมป พ.ศ. 2543 หลุมขุดคน A และ G โดย สุรีพร โชติธรรมโม 
และวัฒนะ มูลขํา37 หลุม C และ F โดยวินัย สิทธินุกูลชัย และคมกริช สิทธิโพธ์ิ38 หลุม G และ B โดย
สุขกมล วงศสวรรค39 พบหลักฐานการอยูอาศัย 3 ระยะคือ  

สมัยทวารวดีตอนตนที่สืบเนื่องสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย พบในชั้นลางสุดของ
ช้ันดินธรรมชาติที่ 3 โบราณวัตถุที่พบคือภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา 

สมัยวัฒนธรรมทวารวดี พบในชั้นดินธรรมชาติที่ 3 และ 2 เชนเดียวกับหลุมขุดคนที่ 1 ใน
ป 2542 โบราณวัตถุที่พบคือ 

โบราณวัตถุประเภทโลหะ 
  1.เครื่องมือเครื่องใชโลหะ เชน ใบหอก  

2.ตะกรันโลหะ 
3.ตางหูโลหะ (ภาพที่ 66 และ 67) ลักษณะเปนเสนขดเปนวงกลม 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.3 – 1.4 เซนติเมตร 
4.แผนตะกั่ว ลักษณะเปนแผนสีเหล่ียมผืนผาแบน สันนิษฐานวาเปน

ตางหูแบบแผนมวน 
5.ช้ินสวนสําริด 
6.ลูกกระพรวนสําริด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร 

โบราณวัตถุประเภทหิน 
1.ขวานหินขัดชนิดไมมีบา 
2.ช้ินสวนกําไลหิน 
3.หินคารเนเลี่ยนทรงกลม ไมเจาะรู (ภาพที่ 68) 
4.ช้ินสวนแทนหินบด 

โบราณวัตถุประเภทแกว 
  1.ลูกปดแกวสีตาง ๆ (ภาพที่ 69 และภาพที่ 70)  

                                                           
37 วัฒนะ  มูลขําและสุรีพร โชติธรรมโม,  “รายงานการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ อําเภอ

บานหมี่ จังหวดัลพบุรี หลุม A,H เลมที่ 1 (เบื้องตน),”  2543, 21-26. (อัดสําเนา) 
38 คมกริช สิทธิโพธ์ิและวินยั สิทธินุกูลชัย,  “รายงานการขดุคนโครงการขุดคนชุมชน

โบราณบานวังไผ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี (WP’00),” 2543, 14-29. (อัดสําเนา) 
39 สุขกมล  วงศสวรรค,  “รายงานการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบาน

หมี่ จังหวัดลพบุรี,”  2543, 19-30. (อัดสําเนา) 

   ส
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โบราณวัตถุประเภทกระดูก 
  1.เครื่องมือกระดูก ไดแก เข็ม 

2.ลูกปดกระดูก 
3.เครื่องประดับคลายจี้ ทําดวยกระดูก เจาะรู 

 4.ช้ินสวนเขากวาง (ภาพที่ 71) 
โบราณวัตถุประเภทดินเผา 

  1.แวดินเผา (ภาพที่ 72) พบทั้งแบบทรงกลมที่พบตามแหลง
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร และทรงกรวยที่มักพบตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี  

2.ลูกปดดินเผา 
3.เครื่องประดับ ทําดวยดินเผาเปนคลายจี้ เจาะรูสําหรับหอยคอ 
4.เบี้ยดินเผา 
5.ลูกกระสุนดินเผา 
6.ช้ินสวนที่ประทับตรา (ภาพที่ 73) มีลายวงกลมซอนกันหลาย วง 

สภาพชํารุด 
7.ตราประทับดินเผารูปครุฑ (ภาพที่ 74) 
8.ตะคันดินเผา 
9.ช้ินสวนตุกตาดินเผารูปสัตว 
10.เบาหลอมโลหะดินเผา 

โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 
1.ช้ินสวนภาชนะดินเผาประเภทหมอมีสัน 
2.เศษภาชนะดินเผาเนื้อละเอียดตกแตงดวยลายกดประทับในกรอบ

ส่ีเหล่ียม (ภาพที่ 75และภาพที่ 76) 
3.เศษภาชนะดินเผาตกแตงดวยรอยกดประทับ (กนหอย) (ภาพที่ 77) 
4.พวยกาดินเผา พบทั้งแบบหัวจุกและพวยลักษณะโคงงอ (ภาพที่ 78) 
5.ภาชนะดินเผามีเชิง มีลักษณะคลายพานใสของถวายพระ 

 
สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร โดยอยูช้ันดินบนสุดและผิวดิน โบราณวัตถุที่พบ

คือ  
1.เครื่องถวยจีนแบบชิงไป เปนชิ้นสวนกระปุกเนื้อละเอียด สีขาว มีลายนูน เปน

เครื่องถวยในสมัยราชวงศซุง 
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2..เครื่องถวยจีนลายคราม สมัยราชวงศหมิง  
นอกจากนี้ยังไดสํารวจพบโบราณวัตถุที่ชาวบานพบ คือ 

  1.หินดุ (ภาพที่ 79) 
 2.ลูกปดแกว หินคารเนเลี่ยน และดินเผา 
 3.ตราประทับดินเผา รูปบุคคลนั่ง  (ภาพที่ 80) 
 4.ระฆังหิน (ภาพที่ 81) 
 5.ตุกตาดินเผา 

ช้ันวัฒนธรรมรวมสมัย 
บานวังไผสมัยที่ 1 (พุทธศตวรรษที่ 9-10) รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 

พุทธศตวรรษที่ 3-10, เนินมะกอกระยะที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 5-10, บานปกรีสมัยที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 
6-10, เมืองจันเสนจังหวัดนครสวรรค ระยะที่ 3 พุทธศตวรรษที่ 8-9, บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี สมัย
ที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 6-10 และเมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่  9-10  

บานวังไผสมัยที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 11-16) รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 
พุทธศตวรรษที่11-16, เนินมะกอกระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่11-12, บานปกรีสมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่
11-14, บานชัยบาดาล สมัยที่ 2 พุทธศตวรรษที่11-14, ระยะที่ 4-6  ของเมืองจันเสน จังหวัด
นครสวรรค พุทธศตวรรษที่  11-16,  บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 2-3 พุทธศตวรรษที่ 11-16, 
เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท สมัยที่ 3  พุทธศตวรรษที่ 11-16, เมืองนครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษที่ 
13-16, เมืองลําพูน ระยะที่ 1-2 พุทธศตวรรษที่13-16, เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ ระยะที่ 3 
พุทธศตวรรษที่12-16, บานกระเบื้องนอก จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 8-15 และ
เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 1-2 พุทธศตวรรษที่10-16 

 บานวังไผระยะที่ 3 (พุทธศตวรรษที่ 15-18) รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล
สมัยที่ 3 พุทธศตวรรษที่ 16-18, บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี สมัยที่ 4 พุทธศตวรรษที่ 17-21, เมือง
ลําพูน สมัยที่ 3 พุทธศตวรรษที่ 17-19, เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ สมัยที่ 4 พุทธศตวรรษที่
17-18, บานกระเบื้องนอก จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 3 พุทธศตวรรษที่16-19 และเมืองเสมา 
จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 3 พุทธศตวรรษที่ 17 
 
2.หลักฐานที่ไดจากการขุดแตงบูรณะอันเนื่องจากการดาํเนินงานทางโบราณคด ี
 จากการขุดแตงโบราณสถานในเขตเมืองลพบุรีโดยกรมศิลปากร พบหลักฐานทาง
โบราณคดีที่แสดงการติดตอกับชุมชนภายนอกตั้งแตชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 18 เปนจํานวนมาก 
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และเนื่องจากบางแหลงไมสามารถหาหลักฐานทางเอกสารมาทําการศึกษาได ดังนั้นในการศึกษาวจิัย
คร้ังนี้ไดนํามาเปนกรณีศกึษาจํานวน 5 แหลงดวยกันคือ 

 
1.โบราณสถานบริเวณท่ีทําการไปรษณีย  
อยูบริเวณที่ทําการไปรษณียอําเภอเมืองลพบุรีในปจจุบัน เปนซากสถูปกอดวยอิฐขนาด

ใหญ มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 20 – 30 เมตร ตอมาไดมีการสรางถนนสายวงเวียนสระแกวเขาสู
ตัวเมือง หรือที่เรียกวาถนนนารายณมหาราช เมื่อป พ.ศ.2480 ไดพบประติมากรรม ตลอดจนลวดลาย
ปูนปนประดับศาสนาสถานเปนจํานวนมาก ภาพปูนปนที่พบแบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1.ภาพปูนปนรูปบุคคล 
แบบที่ 1เศียรพระพุทธรูปลักษณะกลม พระเนตรโปนและลืมพระเนตรเกินคร่ึง ขมวดพระ

เกศามีขนาดใหญและปาน พระนลาฏแคบ รัศมีเปนตอมกลม พระกรรณยาว พระโอษฐหนา (ภาพท่ี 
82) 

แบบที่ 2 เศียรพระพุทธรูปลักษณะพระพักตรส่ีเหล่ียม พระเนตรเปด ขมวดพระเกศามี
ขนาดใหญ พระนลาฏกวางผายออก มีพระอุณาโลมระหวางคิ้ว  มี พระมัสสุเหนือพระโอษฐ   (ภาพ
ที่ 83)  

แบบที่ 3 ช้ินสวนพระพุทธรูปปูนปนประทับนั่งปางสมาธิ ขัดสมาธิราบบนฐานบัว  
แบบที่ 4 เศียรเทวดา ใบหนาคอนขางกลม ตาโปน เปดเต็มที่ แตเหลือบต่ํา ริมฝปากหนา 

ศีรษะคลายมีมงกุฎหรือเทริดประดับอยู (ภาพที่ 84) 
แบบที่ 5 เศียรเทวดา ใบหนาคอนขางกลม ตาโปน เปดเต็มที่มองตรง  ริมฝปากหนา ศีรษะ

เกลาผมมวย (ภาพที่ 85) 
แบบที่ 6 เศียรยักษ (ภาพที่ 86)ใบหนาส่ีเหล่ียม ตาโปน เปดเต็มที่มองตรง  ริมฝปากหนา  

คิ้วมาตรงกันตรงสันจมูกและมีการโคงขึ้นดานบน จมูกหนา มีหนวด ยิ้มเห็นฟนอยางชัดเจน 
 
2.ภาพปูนปนรูปสัตว 
ครุฑ  (ภาพที่ 87)พบชิ้นสวนหัวขนาดใหญ ลักษณะตาโปน จมูกใหญ คิ้วเปนเสนหยักตอ

กัน  
สิงโต (ภาพที่ 88) พบชิ้นสวนขนาดใหญเกือบเต็มตัว ลักษณะตาโปน จมูกแบนใหญ อา

ปากกวางแยกเขี้ยวเต็มที่ มีแผงขนเปนหลอด ๆ อยูรอบคอ 
 
3.ภาพปูนปนลวดลายเราขาคณิต 
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 ภาพปูนปนลายเรขาคณิต พบทั้งลายวงกลม, วงรี, ส่ีเหล่ียม และแบบผสม ซ่ึง
ลายเหลานี้ไดประกอบผสมรวมกันอยูในชิ้นเดียวกัน หรือที่เรียกวาลายผสมแบบหนากระดาน
 ลักษณะเปนลายสี่เหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือวงรี (คลายเลข 8 ) ซอนกัน 2 ช้ัน 
สลับกับลายสี่เหล่ียมซอนกันสอง 2 ช้ัน วางสลับตอ ๆ กันไป และมีกรอบขนาบทั้งสองดานบนและ
ลาง เปนรูปวงกลมคลายจุดไขปลา ตอ ๆ กันไป  (คลายกับพบที่วัดนครโกษา) 

 
4.ภาพปูนปนประดับสถาปตยกรรม 
พบเสาทรงกลมดานบนตกแตงดวยลายลวดบัว เสาถูกขนาบดวยลายผสมแบบหนา

กระดาน (ภาพที่ 89) 
 
นอกจากนี้ยังพบช้ินสวนพระพิมพดินเผา แบบที่ 3 แบบเดียวกับที่พบที่วัดนครโกษาเปน

พระพิมพดินเผาภาพพระพุทธเจาประทับใตตนโพธิ แตสวนที่พบชํารุดหักหายไปจํานวนมากเหลือ
เพียงแตสวนพระชานุ เทานั้น(ภาพที่ 90) 

 
2.เทวสถานปรางคแขก (ภาพที่ 91) 
ไดดําเนินงานบูรณะในป พ.ศ.2504 และ พ.ศ.2521 โดยกรมศิลปากร40 พบวาเปนศาสน

สถานในศิลปะรวมแบบเขมรสมัยแปรรูป กําหนดอายุไวราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 – ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 1641 ลักษณะเปนปรางค 3 หลังเรียงตามแนวทิศเหนือใต โดยมีปรางคประธานอยูกลาง 
ขนาบดวยปรางคขนาดเล็ก 2 องค ปรางคทั้งสามไมไดตั้งอยูบนฐานเดียวกัน ประตูเขาองคปรางคทั้ง
สามมีเพียงดานทิศตะวันออกทิศเดียว อีกสามดานเปนประตูหลอกเลียนแบบเครื่องไม องคปรางคกอ
ดวยอิฐไมสอปูน ผังอาคารเปนสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุม กรอบประตูศิลาเขากรอบเลียนแบบเครื่องไม 
สวนยอด มีลักษณะจําลองเลียนแบบเรือนธาตุวางซอนช้ันขึ้นไป  

ดานใตติดกับองคปรางคทิศใต มีอาคารสันนิษฐานวาสรางในสมเด็จพระนารายณ  นาจะ
เปนอาคารที่ประกอบพิธีกรรม42 เปนอาคารกอดวยอิฐถือปูน รูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 4.5 เมตร ยาว 

                                                           
40 กรมศิลปากร,  “รายงานการดําเนินงานบูรณะเทวสถานปรางคแขก,” 2521. (อัดสําเนา) 
41 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์,  ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมหิลังทาง

ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม  (กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเนศพริ้นติ้งเซนเตอรจํากัด,2535), 63. 
42 นิธี  สีแพร,  “เทวสถานปรางคแขก จังหวดัลพบุรี”  (สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต 

(โบราณคด)ี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2531), 21. 
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5.5 เมตร สูง 6 เมตร สวนบนไดพังทลายลงหมดแลว เหลือผนังดานทิศตะวันออกและตะวันตก 
หนาตางโคงแหลมเหมือนกับอาคารในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

 
3.วัดนครโกษา   

 ไดดําเนินงานขุดแตงโบราณสถานแหงนี้ในป พ.ศ.2529 โดยกรมศิลปากร43 สามารถ
รวบรวมภาพปูนปนตาง ๆ ไดมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ บางชิ้นก็สมบูรณสามารถเห็นลาย
ละเอียดไดชัด บางชิ้นก็แตกหักเสียหายชํารุดไมสามารถใหรายละเอียดได ภาพปูนปนที่พบแบง
ออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1.ภาพปูนปนรูปบุคคล พบเฉพาะบางสวนเชน ศีรษะ, ใบหนา, ลําตัว เปนตน จึง
ไมอาจระบุไดชัดเจนวาเปนภาพบุคคลประเภทใด สวนใหญที่พบจะมีการตกแตงดวยเครื่องประดับ
ที่บริเวณที่ศีรษะและลําตัว 

แบบที่ 1 เคียรพระพุทธรูป (ภาพที่ 92 และภาพที่ 93) ลักษณะกลม พระเนตร
โปนและลืมพระเนตรเกินครึ่ง มองไปทางดานหนา ขมวดพระเกศามีขนาดใหญและปาน พระขนง
ตอเปนปกกา พระนลาฎแคบ พระโอษฐหนา ยิ้มกวาง  

แบบที่ 2 ภาพปูนปนศีรษะบุคคลขนาดเล็ก ลักษณะคลายสตรีไวมวยผม สวม
เครื่องประดับที่ศีรษะ และตางหู  (ภาพที่ 94 ถึงภาพที่ 99) 

แบบที่ 3 ภาพปูนปนศีรษะบุคคล บริเวณทรงผมหักหายไป มีดวงตาโปน จมูก
ปาน ริมฝปากหนา  (ภาพที่ 100 ถึงภาพที่ 107) 

แบบที่ 4 ภาพปูนปนลําตัวผูชาย มือซายถือวัตถุรูปรางยาว ใสเข็มขัดมีหัว ผานุง
มีลักษณะจีบหนานาง (ภาพที่ 108) และอีกรูป มือขวายกขึ้นบริเวณราวนม มือจับวัตถุ ที่แขนและ
ขอมือสวมเครื่องประดับ ลักษณะคลายไขปลาเรียงเปนเสนและมีลายพันธุพฤกษาประดับ (ภาพที่ 
109) 

แบบที่ 5 ภาพปูนปนลําตัวผูหญิง เอวคอด หนาอกใหญ สวมเครื่องประดับที่คอ 
และแขน ลักษณะคลายไขปลาเรียงเปนเสนและมีลายพันธุพฤกษาประดับ (ภาพที่ 110) 

แบบที่ 6 ภาพปูนปนคนแคระแบก (ภาพที่ 111) ลักษณะตาโปน จมูกแบนใหญ 
ริมฝปากหนา สวมตุมหูขนาดใหญ เปลือยอก พุงพลุย นุงผาใตสะดือ คาดผาที่เอว แขนทั้งสองขาง
กางออก โดยวางทอนแขนชวงบนและศีรษะแบกรับฐานอาคารไว มือทั้งสองขางวางอยูบนหัวเขา 

                                                           
43 กรมศิลปากร,  “รายงานผลการดําเนินงานทางโบราณคดีภายในเขตเมืองลพบุรีระหวาง

ปงบประมาณ 2529-2531,” 2531. (อัดสําเนา) 
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2.ภาพปูนปนรูปสัตว สวนใหญที่พบจะเปนภาพหัวสัตวชํารุด 
 หงส หรือ นก (ภาพที่ 112) พบภาพปูนปนรูปหงสหรือนก หัวและ

ทอนขาชํารุดหักหายไป ลักษณะกําลังกางปก  
 ชาง (ภาพที่ 113)พบภาพปูนปนรูปหัวชาง สวนงวง งา และใบหูหัก

หายไป 
มา (ภาพที่ 114)พบภาพปูนปนรูปมาครึ่งตัวสวนหนา ลักษณะกําลัง

ยกขาหนาทั้งสองขางขึ้น  
 
3.ภาพปูนปนลายเรขาคณิต พบทั้งลายวงกลม, วงรี, ส่ีเหล่ียม และแบบผสม ซ่ึง

ลายเหลานี้ไดประกอบผสมรวมกันอยูในชิ้นเดียวกัน หรือที่เรียกวาลายผสมแบบหนากระดาน
 ลักษณะเปนลายสี่เหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือวงรี (คลายเลข 8 ) ซอนกัน 2 ช้ัน 
สลับกับลายสี่เหล่ียมซอนกันสอง 2 ช้ันวางสลับตอ ๆ กันไป และมีกรอบขนาบทั้งสองดานบนและ
ลาง เปนรูปวงกลมคลายจุดไขปลาตอกันไป (ภาพที่ 115 และภาพที่ 116) นอกจากนั้นยังพบวามีการ
ประดับรูปดอกไมทรงกลม ลักษณะมีเสนแบงกลีบดอกและเกสรเปนวงซอนกัน 2 วง (ภาพที่ 117) 

 
4.ปูนปนหัวเสา พบที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ

มีทั้งส้ิน 4 ช้ิน ซ่ึงแตละช้ินไดมีการตกแตงที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้ 
  แบบที่ 1 (ภาพที่ 118) เปนเสาทรงกลมดานบนมีลายผสมแบบหนากระดาน
ลอมรอบหัวเสา ถัดลงมาเปนดอกไมทรงกลม มีเสนแบงกลีบดอกและมีเกสรเปนวงกลม และมีทอน
พวงมาลัยแขวนไขวกันหอยออกมาจากดอกไม  ใตทอนพวงมาลัยมีลายจุดไขปลาอยูในกรอบ
ลอมรอบเสา 
  แบบที่ 2 (ภาพที่ 119) เปนเสาทรงกลมดานบนมีลายผสมแบบหนากระดาน
ลอมรอบหัวเสา ถัดลงมาเปนลายพันธุพฤกษาประดับอยูรอบเสา 
  แบบที่ 3 (ภาพที่ 120) เปนเสาทรงกลม สันนิษฐานวาลายชวงทอนกลางเสา โดย
มีลายผสมแบบหนากระดานลอมเสา ดานบนและลางประดับดวยลายพันธุพฤกษา 

แบบที่ 4 (ภาพที่ 121) เปนเสาทรงกลมดานบนมีลายลวดบัว ถัดลงมาเปนลาย
ผสมแบบหนากระดานลอมรอบหัวเสา ถัดลงมาเปนลายอุบะหอยออกมาจากดอกไมทรงกลมที่ติด
กับลายผสมแบบหนากระดาน 
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นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุดังตอไปนี้  
1.เศียรพระพุทธรูปศิลาขนาดเล็ก (ภาพที่ 122) พระพักตรกลม พระเนตรโปน 

ขมวดพระเกศามีขนาดใหญและปาน พระขนงตอเปนปกกา พระนลาฏแคบ พระโอษฐหนา  
2.พระพิมพดินเผา จากการขุดแตงบริเวณฐานสถูปของวัดนครโกษาในป 

พ.ศ.2529 ไดพบพระพิมพดินเผาทั้งหมด 4 แบบ ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 
แบบที่ 1 พระพิมพดินเผาภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางสมาธิ (ภาพที่ 123 

และภาพลายเสนที่ 6) ขนาดกวาง 6.5 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร ลักษณะพระพักตรกลม ไมมี
รัศมี พระเนตรโปน พระนาสิกและพระโอษฐมีขนาดใหญ พบทั้งส้ิน 4 ช้ิน 

แบบที่ 2 พระพิมพดินเผาภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางสมาธิบนบัลลังก 
(ภาพที่ 124 และภาพลายเสนที่ 7) ขนาดกวาง 4 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร พระพักตรไมชัดเจน 
ประภามณฑลเปนรูปเปลวเพลิง พระกรรณยาวจรดบา หมจีวรแบบหมดอง เปดพระอังสะขวา มีฉัตร
เหนือประภามณฑล ดานขางพระพุทธองคมีรูปเสาธรรมจักรทั้งสองขาง พบทั้งส้ิน 6 ช้ิน 

แบบที่ 3 พระพิมพดินเผาภาพพระพุทธเจาประทับใตตนโพธิ (ภาพที่ 125 และ
ภาพลายเสนที่ 8) ขนาดกวาง 6.5 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร พระพักตรชัดเจน รัศมีเปนตอมกลม 
เห็นประภามณฑลชัดเจน หัตถขวายื่นออกไปหาบุคคล พระหัตถซายวางบนพระชานุ มีรูปบุคคล
กําลังนั่งพนมมืออยูทางดานขวาพระพุทธเจา ดานหลังออกไปมีรูปบุคคล 4 คน 

แบบที่ 4 พระพิมพดินเผาภาพพระพุทธเจาประทับนั่งเสวยขาวมธุปายาส (ภาพที ่
126 และภาพลายเสนที่ 9) ขนาดกวาง 7 เซนติเมตร ยาว 12  เซนติเมตร ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร 
พระหัตถทั้งสองทําปางอุมบาตร พระพักตรไมชัดเจน กรอบประภามณฑลเปนรูปเปลวเพลิง เหนือ
ประภามณฑลมีฉัตร ดานลางทั้งสองขางมีรูปบุคคล สตรี? ทําทาพนมมือ  ดานขางพระพุทธองคมีรูป
บุคคลยืนถือเครื่องสูง?  

3.ช้ินสวนสิงโตหิน (ภาพที่ 127) บางสวนหักหายไป ปรากฏแตทอนขาและชวง
ปาก  

4.ช้ินสวนยอดสถูปดินเผา  (ภาพที่ 128) ลักษณะเปนทรงกรวย มีลายจุดไข
ลอมรอบ 

5.เศษภาชนะดินเผาประทับลายในกรอบสี่เหล่ียม คลายกับที่พบตามเมือง
โบราณสมัยทวารวดี เชน เมืองนครปฐมโบราณ 

6.เครื่องถวยจีนเคลือบสีขาวสมัยราชวงศถัง  
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4.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   
ไดดําเนินการขุดตรวจโบราณสถานในป พ.ศ.2529 โดยกรมศิลปากร44 พบโบราณวัตถุ

ดังตอไปนี้  
1.ตะคันดินเผา  
2.พวยกาดินเผา  
3.เบี้ยดินเผา  
4.ลูกปดแกว  
5.เครื่องมือเหล็ก  
6.กระสุนดินเผา  
7.เศษภาชนะดินเผาประทับลายรูปชางและลายกานขดในกรอบสี่เหล่ียม  
8.พระพุทธรูปปางประทานพร (ภาพที่ 129 และ 130) ทําจากหินปูนสีเทา ฝา

พระหัตถขวาที่หงายแสดงใหเห็นพระธรรมจักร 
9.ช้ินสวนเศียรพระพุทธรูป (ภาพที่ 131) ทําจากหินปูนสีดํา  พระพักตรคอนขาง

ยาวรี พระเนตรโปนลักษณะเหลือบต่ํา ขมวดพระเกศามีขนาดใหญเห็นลายชัดเจน พระขนงตอเปน
ปกกา พระนลาฏกวาง พระโอษฐหนา 

10.ช้ินสวนพระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี (ภาพที่ 132) ทําจากหินปูนสี
น้ําตาล ประภามณฑลซอนกันสองชั้น คั่นกลางดวยเปลวไฟ องคพระสาวกยืนทําทาพนมมือ เกลาผม
เปนมวยมีเครื่องประดับศีรษะ เห็นประภามณฑล 

11.ช้ินสวนพระพุทธเจาเจาประทับเหนือพนัสบดี (ภาพที่ 133) ทําจากหินปูนสี
เทา สภาพหักชํารุด 

12.ทอนลางบุคคล  (ภาพที่ 134) ทําจากหินปูนสีน้ําตาล ยืนอยูบนฐานบัว สวม
ผานุงปลอยชายออกมาดานหนา สันนิษฐานวาเปนชิ้นสวนของพระพุทธรูปประทับยืนเหนือ
พนัสบด4ี5 

 

                                                           
44 เร่ืองเดียวกัน. 
45 เผาทอง ทองเจือ,  “พระพุทธรูปประทับยืนเหนือวนัสปติที่พบในประเทศไทย” (สาร

นิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 
2521), 79. 
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5.บานวิชาเยนทร  
จากการขุดตรวจทางโบราณคดีในป พ.ศ.2529 โดยกรมศิลปากร46 พบซากโบราณสถาน

อิฐ (ในระดับความลึก 390 – 400 ซม.) เปนแนวอิฐเรียงสมัยทวารวดี โบราณวัตถุที่พบในชั้นนี้คือ 
ลูกปดแกว แวดินเผา ตุกตารูปคนจูงลิง จุกฝาภาชนะรูปสิงโต เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบตกแตงผิว
ดวยลายเขียนสี แดง ขาว เปนเสนในแนวนอน และเศษภาชนะดินเผาประทับลายในกรอบสี่เหล่ียม 
เศษภาชนะประเภทหมอมีสัน ช้ินสวนเครื่องเคลือบจีนสีขาว สีเหลืองอมเขียวจากกวางตุง ช้ินสวน
เครื่องเคลือบสีฟาจากเปอรเซีย 

 
3.หลักฐานที่ไดจากการสํารวจอันเนื่องจากการดําเนินงานทางโบราณคด ี

 จากการสํารวจทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรีโดยผูทําวิจัยและกรมศิลปากร 
พบหลักฐานที่แสดงถึงการติดตอกับชุมชนภายนอกตั้งแตกอนพุทธศตวรรษที่ 18 และไดนํามาเปน
กรณีศึกษาในครั้งนี้ จํานวน 9 แหลงดวยกันคือ 

 
1.แหลงโบราณคดีดงมะรุม 
ที่ตั้ง  บานดงมะรุม ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 15  02’  25” เหนือ 

  ลองติจูด 101 04’  03” ตะวันออก  
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ  มีพื้นที่แหลงโบราณคดี กระจายอยูมากกวา 20 ไรใน

บริเวณตัวเมือง ผังเมืองมีรูปรางไมสม่ําเสมอ (คอนขางกลม) คูเมืองและกําแพงเมืองยังเห็นไดชัดเจน
เชนเดียวกับเมืองซับจําปา คูเมืองอยูดานนอกกวางประมาณ 15 เมตรและลึกประมาณ 5 เมตร กําแพง
เมืองมีช้ันเดียวทําดวยดินอัดแนนพูนสูงขึ้นประมาณ 7 – 8 เมตร เกือบตรงกลางเมืองมีเนินอิฐ ซ่ึงคง
เปนฐานอาคารและสถูป ภายในเมืองมีสระน้ําซึ่งปจจุบันเห็นรูปรางไมชัด สภาพเมืองในปจจุบัน
โดนปรับไถเปนที่ราบเกษตรกรรม 

โบราณวัตถุที่พบ (สํารวจเมื่อเดือนเมษายน 2542 และพฤษภาคม  2544) 
 โบราณวัตถุสํารวจที่พบไดแก  
  โบราณวัตถุประเภทหิน 

  1.ช้ินสวนกําไลหิน 

                                                           
46 กรมศิลปากร, “รายงานผลการดําเนินงานทางโบราณคดีภายในเขตเมืองลพบุรีระหวาง

ปงบประมาณ 2529-2531,”  2531. (อัดสําเนา) 
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  2.แทนหินบด 
  โบราณวัตถุประเภทดินเผา 

1.เบี้ยดินเผา  
2.ช้ินสวนพระพิมพดินเผาปางนาคปรก เปนภาพพระพุทธเจาประทับ

นั่งปางสมาธิอยูบนฐานบัว (ภาพที่ 135 และภาพที่ 136) 
3.พระพิมพดินเผาภาพพระพุทธเจาปางแสดงธรรม (ภาพที่ 137) เปน

ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งหอยประพระบาท ดานขางมีพระสาวกยืนอยูทั้งสองขาง สวนดานบนมี
ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางสมาธิ ขนาบดวนฉัตรทั้งสองขาง  

4.ตราประทับดินเผารูปสัตว ภาพเลือนมองเห็นไดไมชัดเจน 
5.ช้ินสวนตุกตาดินเผารูปบุรุษ รูปคนจูงลิง 
6.ช้ินสวนจุกภาชนะรูปสิงโต มีขนคอเปนหลอด ลักษณะคลายกับที่

พบเมืองจันเสน 
7.ช้ินสวนฐานภาชนะ (ภาพที่ 138) ทําดวยดินเผา ลักษณะคลายสวน

แกนของพานรอง มีภาพพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิอยูที่สวนแกนนั้น 
 โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 

1.ภาชนะดินเผาประเภทหมอ ชาม (ภาพที่ 139) รูปทรงแบบเดียวกับที่
พบที่เนินมะกอก 

2.เศษภาชนะดินเผามีการตกแตงผิวมีทั้งแบบเรียบขัดมัน ลายขูดขีด 
ลายเชือกทาบ ลายกดประทับดวยเปลือกหอย  

3.พวยกาดินเผา 
อายุสมัย 
 สมัยทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 

 
2.แหลงโบราณบานใหมไพศาล ี
ที่ตั้ง  ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
พิกัดภูมิศาสตร  ละติจูด 15  20’  00” เหนือ 

  ลองติจูด 101 47’  36” ตะวันออก  
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ  เปนเมืองโบราณที่รูปรางเกือบกลม มีคูน้ําลอมรอบ 

โดยมีคันดินอยูดานใน สวนคูน้ําอยูดานนอก กวางประมาณ 15 เมตร ลักษณะคันดินยังคงเหลือให
เห็นอยูบางสวน ตัวเมืองมีขนาดมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5 กิโลเมตร ตั้งอยูบนที่ราบ ภายใน
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เมืองมีสระน้ํา รูปรางกลมรีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 22 เมตร แหลงน้ําที่สําคัญไดแกหวยหมู
ทะลุ และหวยวังมะเดื่อ ซ่ึงหางจากเมืองโบราณออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

โบราณวัตถุที่พบ (สํารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม  2544) 
 โบราณวัตถุบางสวนที่ชาวบานพบไดเก็บรวบรวมไวที่ศาลเจาพอหลวงพรหม ซ่ึงเปนศาล
ที่ตั้งอยูในเมืองโบราณ โบราณวัตถุเหลานี้ไดแก แทนหินบด แวดินเผา พวยกาดินเผา สวน
โบราณวัตถุที่ไดจากการสํารวจเปนเศษภาชนะดินเผาแบบเนื้อดิน สวนใหญเปนชิ้นภาชนะประเภท
หมอ พบสวนปากและสวนลําตัวภาชนะ การขึ้นรูปดวยแปนหมุน มีการตกแตงผิวมีทั้งแบบเรียบขัด
มัน ลายขูดขีด ลายเชือกทาบ 

อายุสมัย 
 สมัยทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 
 
3.แหลงโบราณคดีวัดเขาสมอคอน 
ที่ตั้ง  อยูบริเวณภูเขาดานทิศตะวันออก ของเขาสมอคอน ตําบลเขาสมอคอน อําเภอทาวุง 

จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ เปนเทือกเขายาวประมาณ 3.3 กิโลเมตร เปนภูเขา

หินปูนกลางทุงราบลุมแมน้ําบางขาม โดยมีแมน้ําบางขามไหลผานทางดานทิศใต ระยะหางประมาณ 
2 กิโลเมตร และคลองแยกจากแมน้ําบางขามมายังเชิงเขา เรียกวา “คลองชักพระ หรือ คลองพระ” 

โบราณวัตถุที่พบ47 
 ในถ้ําพระนอน สํารวจพบ  

1.พระพุทธรูปปางสมาธิ หินปูน พระเศยีรหักหายไป ศิลปะแบบทวารวดี หนาตักกวาง 51 
เซนติเมตร สูง 56 เซนติเมตร 

2.ช้ินสวนพระพุทธรูปนาคปรก หินทราย ศลิปะรวมแบบเขมร อายุราวพทุธศตวรรษที่ 18 
สูง 28 เซนติเมตร 

3.พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ประทับยืนบนฐานบัว สลักจากหินปนู ศิลปะแบบ
ทวารวดี ปจจบุันแสดงอยูทีพ่ิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  

4.ทององคพระพุทธรูปยืนหนิปูน ศิลปะแบบทวารวดี ประทับยืนในทาตริภังค ครองจีวร
แบบหมคลุม ปจจุบันแสดงอยูที่พิพิธภณัฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี 

                                                           
47 ภูธร  ภูมะธน, พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตร ลุมแมน้ําบาง

ขาม อําเภอบานหมี่ : ปจจัยและความคลี่คลาย, 29. 
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อายุสมัย 
 สมัยทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 
 
4.แหลงโบราณคดีถ้ําพราหมณี 
ที่ตั้ง  อยูทางทิศตะวันออกของวัดเขาสมอคอน ตําบลเขาสมอคอน อําเภอทาวุง จังหวัด

ลพบุรี 
โบราณวัตถุที่พบ48 

 1.แผนหินสลักนูนต่ํา ขนาดยาว 127 เซนติเมตร กวาง 68 เซนติเมตร วางอยูหนาเพิงถํ้า 
ลักษณะภาพชํารุดไมสมบูรณ สวนที่เหลือปรากฏเปนภาพสลักทอนขาของรูปบุคคลในทางอพับ 
และปรากฏรูปบุคคลเกลาผมสูงในทาพนมมือ  สวมเครื่องประดับหูเปนรูปวงกลมใหญ  
 2.เศษเครื่องถวยจีน เศษเครื่องถวยสุโขทัยแบบเคลือบเขียว อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20  

อายุสมัย 
 สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 
 สมัยอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 
 
5.แหลงโบราณคดีบานขอม 
ที่ตั้ง  หมูที่ 6 ตําบลมหาสอน อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ  อยูริมแมน้ําบางขามฝงทิศตะวันตก ตรงขามกับเมือง

วังไผ ไมพบรองรอยคูเมืองหรือกําแพงเมือง 
โบราณวัตถุที่พบ (สํารวจเมื่อเดือนเมษายน 2542) 

 1.ช้ินสวนภาชนะดินเผาเตาบานบางปูน จังหวัดสิงหบุรี มีลายกดประทับเปนรูปใบเสมา 
 2.ช้ินสวนเครื่องเคลือบเตาแมน้ํานอย 
 3.ช้ินสวนเครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมย 
 4.ช้ินสวนเครื่องถวยจีนเคลือบขาวแบบชิงไป สมัยราชวงศซุง  

5.ช้ินสวนเครื่องถวยเวียดนาม 
 6.ช้ินสวนเครื่องถวยสุโขทัย 
 7.ช้ินสวนภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดิน แบบที่พบที่หลุมขุดคนที่ 2 เมืองโบราณบานวังไผ  
 

                                                           
48 เร่ืองเดียวกัน, 30. 
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 อายุสมัย 
 สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 
 สมัยอยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 
 
6.แหลงโบราณคดีบานหนองเมือง 
ที่ตั้ง  หมูที่ 2 บานหนองเมือง ตําบลหนองเมือง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ  อยูริมทางน้ําที่เชื่อมตอกับคลองสนามแจงและไหล

ลงสูแมน้ําบางขาม ลักษณะแหลงเปนเนินกลางที่ราบลุม มีคูน้ําลอมรอบเนินดิน 
โบราณวัตถุที่พบ (สํารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม  2544) 

 1.พบกองอิฐ  บริ เวณที่ตั้ งสถานีอนามัยตําบลหนองเมืองเกา  สันนิษฐานวา เปน
โบราณสถาน  

2.ช้ินสวนองคระฆังขนาดใหญ (ภาพที่ 140) ทําดวยศิลาแลง ฉาบปูนและปนลวดลาย
ลูกโซประดับ ปจจุบันจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี 

3.สวนปลียอดขององคสถูปที่มีลวดลายประดับลักษณะคลายเปลวไฟ  
 4.พระพิมพดินเผารูปพระพุทธเจาปางปฐมเทศนา (ภาพที่ 141)โดยประทับนั่งหอยพระ
บาทในซุมโพธิคยา บริเวณทอนลางของพระพิมพมีจารึกอักษรเทวนาครี ภาษาสันสกฤต จารึกคาถา
เยธมมาฯ  พระพิมพแบบดังกลาวเคยพบที่อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และเมืองนครปฐม
โบราณ จังหวัดนครปฐม ซ่ึงกําหนดอายุไวราวพุทธศตวรรษที่ 13-1449 

อายุสมัย 
สมัยทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 
 
7.แหลงโบราณคดีบานหลุมขาว 
ที่ตั้ง  หมูที่ 6 ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ  อยูริมลําน้ําโพนทอง ซ่ึงเปนลําน้ําสาขาของแมน้ํา

บางขาม ลักษณะแหลงเปนเนินดินกลางที่ราบลุม 

                                                           
49 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ,  แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวนัตก (นครปฐม : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2534), 84. 
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การสํารวจทางโบราณคดี ในป พ.ศ.2526 มีการขุดคลองชลประทานผานพื้นที่แหลง
โบราณคดี ทําใหพบโบราณวัตถุจํานวนมาก50                                                                                                                 

โบราณวัตถุที่พบ (สํารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม  2544) 
 1.โบราณวัตถุประเภทหิน ไดแก ขวานหิน กําไลหิน ตุมหูหิน ลูกปดหินคารเนเล่ียนรูป
สิงโต ลูกปดหินคารเนเลียนเขียนสีขาวและไมเขียน ลูกปดควอทซ(ทรงเม็ดมะยม) ลูกปดหินสีดํา
เขียนลายสีขาว  (ภาพที่ 142) 
 2.โบราณวัตถุประเภทแกว ไดแก กําไล ลูกปดสีตาง ๆ ลูกปดแกวแบบมีตา 
 3.โบราณวัตถุประเภทโลหะ ไดแก ขวานสําริด ตะกรัน ตางหูโลหะ (ภาพที่ 143) 
 4.โบราณวัตถุประดินเผา ไดแก เศษภาชนะดินเผา แวดินเผา 
นอกจากนี้ยังพบซากโบราณสถานกอดวยอิฐ 

อายุสมัย 
จากลูกปดหินคารเนเลียนเขียนลายสีขาวที่พบ มีลักษณะคลายกับลูกปดหินคารเนเลี่ยนที่

พบที่บานดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงไดกําหนดอายุไวราว 2,000-1,700 ป
มาแลว (พุทธศตวรรษที่ 5-8) ดังนั้นแหลงโบราณคดีบานหลุมขาวนาจะมีอายุอยูในชวงเวลาดังกลาว
ดวยเชนกัน 

 
8.แหลงโบราณคดีบานพรหมทิน  
ที่ตั้ง หมูที่ 11 ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ เปนเมืองโบราณที่มีรองรอยคูน้ําคันดิน  มีผังเมือง

เปนรูปส่ีเหล่ียมคางหมูอยูริมลําน้ําโพนทองเปนลําน้ําสาขาของแมน้ําบางขาม เมืองอยูเขาไปทาง
ตอนในที่สูงดานตะวันออกของลุมน้ําลพบุรี ลอมรอบไปดวยแหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตร 
ผลิตทองแดง และเหล็ก เชน หวยโปง ทาแค พุคา 

การสํารวจและการขุดคนทางโบราณคด ี 
 มีการขุดแตงวัดพรหมทินใต โดยกรมศิลปากร51 ในปพ.ศ.2534 
 โบราณวัตถุที่พบ 

                                                           
50 ภูธร ภูมะธน,  พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตร ลุมแมน้ําบาง

ขาม อําเภอบานหมี่ : ปจจัยและความคลี่คลาย, 64. 
51 โบราณวัตถุทีไ่ดการการขุดแตงวัดพรหมทินใต, พิพิธภณัฑสถานแหงชาติสมเด็จพระ

นารายณ. 2544. 
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 โบราณวัตถุที่พบจากการขุดแตงวัดพรหมทินใต  
 1.แหวนสําริด หัวฝงหินมีคา (ภาพที่ 144) 

  2.ที่ประทับตรารูปวัว (ภาพที่ 145) 
 3.จุกฝาภาชนะรูปชาง (ภาพที่ 146) 
 
โบราณวัตถุที่สํารวจพบ (สํารวจเมื่อเดือน เมษายน 2542 และพฤษภาคม 2544 ) 

โบราณวัตถุประเภทโลหะ ไดแก เครื่องมือเครื่องใชโลหะ, ตางหู แหวน และ
ตะกรันโลหะ 

โบราณวัตถุประเภทหิน ไดแก  
1.ขวานหิน 
2. แทนหินบด 
3.ลูกปดหินคารเนเลี่ยนและอาเกต 
4.จารึกเมืองพรหมทิน 1, จารึกเมืองพรหมทิน 2, จารึกเมืองพรหมทิน 

3 ซ่ึงกลาวไวในบทที่ 3  
5.ช้ินสวนพระธรรมจักร52 (ภาพที่ 147)และกวางหมอบ 
6.พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี พบที่เมืองพรหมทิน 2 ช้ิน ช้ิน

แรกผูพบขายใหนักสะสม53 (ภาพที่ 148) ช้ินที่สองพบในคราวสรางพระอุโบสถใหมของวัดพรหม
ทินเมื่อป พ.ศ.2535  

 โบราณวัตถุประเภทแกว ไดแกลูกปดแกวสีตาง ๆ 
  โบราณวัตถุประเภทดินเผา 

1.ลูกปดดินเผา 
2.พระพิมพดินเผารูปพระพุทธเจาปางประทานพร 
3.พระพิมพดินเผาปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร เห็นฝาพระ

บาททั้งสองขาง ประทับอยูบนฐานบัว (ภาพที่ 149) 
4.คชลักษณมีและทาวกุเวร 

                                                           
52 ราศี บุรุษรัตนพันธุ,  “ความสําคัญของเมืองลพบุรีในฐานะเปนแหลงกระจายวัฒนธรรม

ทวารวดี บริเวณลุมแมน้ําปาสัก” (วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2529), 94. 

53 เร่ืองเดียวกัน, 97. 
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5.ช้ินสวนตุกตาดินเผารูปนรสิงห พบเฉพาะสวนครึ่งตัวบน โดยมี
ศีรษะเปนสิงห มีขนแผงคอและกรอบใบหนาชัดเจน สวนลําตัวเปนมนุษย (ภาพที่ 150) 

6.ช้ินสวนตุกตาดินเผารูปบุคคล (ภาพที่ 151)  พบเฉพาะลําตัว 
7.ช้ินสวนตุกตาดินเผารูปผูหญิงถือดอกไมและเด็ก พบเฉพาะทอน

ลําตัวสวนหัวหักหายไป มือซายของตุกตาถือดอกไมบริเวณหนาอกและมีรูปเด็กยืนดานขาง 
โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 

1.เศษภาชนะดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตร  
2. เศษภาชนะดินเผา ประเภท หมอมีสัน 
3.เศษเครื่องถวยจีน แบบชิงไป ตลับเคลือบขาวรูปแตงกวา 
4.เศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมย 

โบราณวัตถุที่พบโดยบังเอิญ 
ป พ.ศ.252454 ราษฎรไดไถปราบพื้นที่นาพบหมอดินเผาบรรจุเหรียญเงินจํานวน 

65 เหรียญ เปนการพบครั้งแรกในจังหวัดลพบุรี เหรียญแบบนี้พบไดทั่วไปตามเมืองโบราณที่รับ
วัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ออกแกว ศรีเกษตร อูทอง นครปฐม  เหรียญมี
ขนาดเฉลี่ย 3 เซนติเมตร ทําดวยโลหะผสมระหวางเงินและตะกั่ว แบงได 9 แบบดังนี้ 

1.เหรียญตราบัลลังก ดานหลังประทับตราศรีวัตสะเปนลูกคล่ืน ดานขวาตราศรีวัตสะเปน
รูปอังกุศ ดานซายเปนรูปสังข (ภาพที่ 152) 

2.เหรียญตราสังข ดานหลังประทับตราศรีวัตสะ (ภาพที่ 153) 
3.เหรียญตราพระอาทิตย ดานหลังประทับตราศรีวัตสะ (ภาพที่ 154) 
4.เหรียญตราหมอน้ํา ดานหลังประทับตราศรีวัตสะ (ภาพที่ 155) 
5.เหรียญตราลูกวัว ดานหลังประทับตราบัลลังก (ภาพที่ 156) 
6.เหรียญตราบัลลังก ดานหลังประทับตราศรีวัตสะ  
7.เหรียญตราดอกไม 8 กลีบ ดานหลังประทับตราศรีวัตสะ (ภาพที่ 157) 
8.เหรียญตราสังข ดานหลังประทับตราศรีวัตสะและจารึกอักษรปลลวะ (ภาพที่ 158) 
8.เหรียญแบนกลมไมประทับลาย (ภาพที่ 159และภาพที่ 160) 
9.กอนโลหะมีรองแบงครึ่ง (ภาพที่ 161) 

                                                           
54 ภูธร  ภูมะธน,  “เหรียญเงินตราสมัยทวารวดีพบที่จังหวัดลพบุรี” ศิลปากร 28,4  ( 

กันยายน-ตุลาคม 2506) : 55-63. 
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นอกจากนี้สํารวจพบซากโบราณสถานที่กอดวยอิฐ อยูนอกเมืองทางทศิตะวนัออก 
ปจจุบันถูกลักลอบขุดจนเสียหายมาก 

อายุสมัย 
 จากโบราณวัตถุที่พบสามารถกําหนดอายสุมัยไดตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
พุทธศตวรรษที่ 6-10 สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11-16 ตอมาจนถึงสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร 
พุทธศตวรรษที่ 15-18 

 
9.แหลงโบราณคดีเมืองวัดสิงหคูยาง (เมืองโคกสําโรง) 
ที่ตั้ง  ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
ลักษณะพื้นที่ และสภาพภูมิประเทศ  ตั้งอยูริมลําน้ําสนามแจง มีผังเมืองเปนรูปเกือบกลม

และเปนที่ตั้งของอําเภอโคกสําโรงในปจจุบัน 
โบราณวัตถุที่พบ (สํารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม  2544) 

 ไมพบรองรอยโบราณสถาน ปรากฏเพียงรอยรอยคูเมืองขนาดกวางประมาณ 40 เมตร 
โบราณวัตถุที่พบไดแกประพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี พระพุทธรูปปางแสดงธรรม ปจจุบัน
แสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร และที่วัดแกวจันทาราม ในอําเภอโคกสําโรงไดเก็บ
รักษาแผนหินแมพิมพหินสําหรับหลอโลหะทําเปนลูกปดและตางหู ซ่ึงแมพิมพแบบนี้คลายกับที่พบ
ที่เมืองโบราณอูทองและเมืองนครปฐม 

นอกเมืองไปทางทิศเหนือ พบแหลงโบราณคดีที่พบตะกรันโลหะ ทอดินเผายาว เครือ่ง
ถวยจีนแบบชงิไป และเครื่องถวยเขมร 

อายุสมัย 
จากโบราณวัตถุที่พบสามารถกําหนดอายสุมัยไดตั้งแตสมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11-16 

ตอมาจนถึงสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18 
 

หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบโดยบงัเอิญ 
โดยมากเปนโบราณวัตถุที่พบโดยบังเอิญ โบราณวัตถุทีม่ีผูบริจาค โบราณวัตถุที่อยูตาม

ศาสนาสถานหรือสถานที่ราชการ เนื่องจากโบราณวัตถุบางชิ้นสามารถเคลื่อนยายได ไมสามารถ
สอบถามที่มาหรือสถานที่พบไดเปนทีแ่นชัด และอาจมกีารนําโบราณวัตถุจากแหลงโบราณคดีอ่ืน
เขามาในเขตพืน้ที่สมัยปจจุบนัซึ่งทําใหขอมูลที่ไดไมถูกตอง ไดแบงแยกโบราณวัตถุออกตาม
สถานที่พบดังตอไปนี้ (สํารวจในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ เมื่อเดือน กันยายน 
2544) 
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1.อําเภอเมืองลพบุรี 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ทางกรมศิลปากรไดพบโบราณวัตถุภายในวัดและได
เคล่ือนยายมาเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ ดังตอไปนี้ 

1.ช้ินสวนพระพุทธรูปประทับยืน (ภาพท่ี 162 ถึงภาพที่ 164) พระหัตถทั้งสอง
ขางทําปางวิตรรกะ โดยประทับยืนอยูบนฐานบัว 

2.ช้ินสวนพระพุทธรูปประทับยืนที่ฐานมีจารึก (ภาพที่ 165) พระหัตถขวาทํา
ปางวิตรรกะ พระหัตถซายทําปางประทานพร ประทับยืนอยูบนฐานซึ่งมีจารึกเปนอักษร ปลลวะ
กลายภาษาสันสกฤต (อายุพุทธศตวรรษที่ 13 – 14) เนื้อความกลาวถึงคําอุทิศสรางพระพุทธรูป ของ  
นายก อารชวะ อธิบดีแหง ตังคุระ และเปนโอรส ของพระราชาแหงศามพูกะ 

3.ช้ินสวนพระพุทธรูปนั่ง (ภาพที่ 166) พระหัตถขวาหักหายไป สันนิษฐานวา
ทําปางวิตรรกะ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ บนฐานบัว หมจีวรแบบหมดอง เปดพระอังสะดานขวา เห็น
ชายสังฆาฏิไดชัดเจน 

4.เศียรเทวรูป (ภาพที่ 167) 
5.เศียรพระศิวะ (ภาพที่ 168)  
6.ช้ินสวนพระพุทธรูปนาคปรก (ภาพที่ 169)  
7. ทับหลังภาพพระอินทรทรงชางเอราวัณ (ภาพที่ 170)  
ภายในเมืองลพบุรี ไดพบโบราณวัตถุดังตอไปนี้ 
1.ตราประทับดินเผารูปสิงโต (ภาพที่ 171) 
2.ช้ินสวนตุกตาดินเผา รูปสตรีและคนจูงลิง (ภาพที่ 172) พบที่ตรอกโกษา 
3.ฝาจุกภาชนะรูปสิงโต (ภาพที่ 173) พบที่ตรอกโกษา  
4.กวางหมอบ (ภาพที่ 174) พบที่บานทาหิน  
5.ช้ินสวนพระพุทธรูปยืนปางวิตรรกะ (ภาพที่ 175) พบที่สถาบันราชภัฏเทพ

สตรี 
6.พระนารายณ 4 กร (ภาพที่ 176) เปนภาพสลักนูนสูง พบที่ศาลพระกาฬ  

  7. พระพุทธรูปยืนปางวิตรรกะ ดวยพระหัตถขวา (ภาพที่ 177) หิน สูง 104 
เซนติเมตร พบเฉพาะครึ่งพระองคทอนบน ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑจิมทอมสัน 

8.ทับหลังรูปหนากาลคายทอนพวงมาลัย (ภาพที่ 178)  
9.ทับหลังรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ (ภาพที่ 179) สันนิษฐานกันวาเปนทับ

หลังของปรางคแขก  
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10.ช้ินสวนทอนองคบุรุษ (ภาพที่ 180) พบที่วัดมณีชลขัณฑ  
11.พระพุทธรูปนาคปรก (ภาพที่ 181)  
12.ช้ินสวนพระพุทธรูปยืนปางวิตรรกะ (ภาพที่ 182)  
13.กลีบขนุน (ภาพที่ 183)  

บานทาแค 
1.หมอทองแดง (ภาพที่ 184และภาพที่ 185) จํานวน 2 ใบ  
2. แมพิมพพระพิมพ (ภาพที่ 186) เปนภาพพระพุทธรูปนั่งหอยพระบาทในซุม

พุทธคยา พระหัตถทําปางธรรมจักร พบที่วัดวัดทาแค 
 

 2.อําเภอชัยบาดาล 
  1.ช้ินสวนพระพิมพดินเผาประทับนั่งปางสมาธิ (ภาพที่ 187) พบที่ตําบลทาดิน
ดํา  
  2. พระพิมพดินเผา (ภาพที่ 188) ประทับนั่งปางสมาธิเพชรบนฐานบัว เห็นฝา
พระบาททั้งสองขาง มีประภามณฑลรูปเปลวไฟลอมรอบองคพระ สูง 12 เซนติเมตร กวาง 7.5 
เซนติเมตร พบที่เขาหินกลิ้ง และพบชิ้นสวนพระพิมพแบบเดียวกันนี้ที่เมืองซับจําปาดวย 
  3.เศียรพระพุทธรูป (ภาพที่ 189) พบที่วัดจันทาราม ตําบลบัวชุม  
  4. พระพุทธรูปนาคปรก (ภาพที่ 190) พบที่วัดบัวชุม ตําบลบัวชุม 
  5.กลีบขนุน (ภาพที่ 191) หนิทราย  สูง 81 ซม. เปนภาพสตรี ไดจากปรางคนาง
ผมหอม ตําบลโคกคลี 

6.กลีบขนุน (ภาพที่ 192) เปนภาพสตรี ไดจากปรางคนางผมหอม ตําบลโคกคลี  
 
 3.อําเภอสระโบสถ 
 พบศิลาจําหลักพระพุทธรูปปางวิตรรกะ (ภาพที่ 193) สลักเปนภาพนนูต่ํา ประทับนัง่อยู
บนฐานบวั พระหัตถขวาทําปางวิตรรกะ พบที่ตําบลมหาโพธิ์ อําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี สมัย
ทวารวด ี
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ตารางที่ 1 แสดงระยะการอยูอาศัยของแหลงโบราณคดีท่ีไดทําการขุดคนทางโบราณคดี  

ระยะการอยูอาศัย 
แหลงโบราณคดีท่ีไดทําการขดุคน 1 

Prehist 
2 

Proto. 
3 

Dva. 
4 

Lop. 
5 

Ayud. 
1.ศูนยการทหารปนใหญ      
2.เมืองซับจําปา      
3.บานทาแค      
4.เนินมะกอก      
5.หัวนา (มะกอกหวาน)      
6.ปกปลาดุก      
7.วัดโคกสําราญ      
8.โคกบาน      
9.หนองตารุง      
10.เกาะตาเขียว      
11.บานปกรี      
12.บานชัยบาดาล      
13.บานวังไผ      

ระยะการอยูอาศัยท่ี 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ 5) 
เปนชวงเวลากอนหนาที่จะปรากฏภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย 

ระยะการอยูอาศัยท่ี 2 สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร (พุทธศตวรรษที่ 5-10) เปน
ชวงเวลาที่เริ่มปรากฏภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย แตยังไมปรากฏ
โบราณวัตถุที่มีศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาอยางชัดเจน 

ระยะการอยูอาศัยท่ี 3 สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11-16  เปนชวงเวลาที่ปรากฏภาชนะดิน
เผาและโบราณวัตถุที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียตลอดจน ปรากฏโบราณวัตถุที่มีศิลปกรรมเนื่องใน
พุทธศาสนาอยางชัดเจน 

ระยะการอยูอาศัยท่ี 4 สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18 เปนชวงเวลาที่
ปรากฏเครื่องถวยแบบบุรีรัมย (พุทธศตวรรษที่15-18) และโบราณวัตถุที่มีรูปแบบศิลปรวมแบบ
เขมร 

ระยะการอยูอาศัยท่ี 5 สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19 ขึ้นไป 
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ตารางที่ 2 แสดงอายุสมัยแหลงโบราณคดีท่ีไดทําการขดุแตงโบราณสถาน 

อายุสมัย 
แหลงโบราณคดีท่ีไดทําการขดุแตง 1 

Prehist 
2 

Proto. 
3 

Dva. 
4 

Lop. 
5 

Ayud. 
1.สถูปบริเวณที่ทําการไปรษณีย      
2.เทวสถานปรางคแขก      
3.วัดนครโกษา      
4.บานวิชาเยนทร      
5.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ      

 
สมัยท่ี 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ 5) เปนชวงเวลา

กอนหนาที่จะปรากฏภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย 
สมัยท่ี 2 สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร (พุทธศตวรรษที่ 5-10) เปนชวงเวลาที่เร่ิมปรากฏ

ภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย แตยังไมปรากฏโบราณวัตถุที่มี
ศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาอยางชัดเจน 

สมัยท่ี 3 สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11-16  เปนชวงเวลาที่ปรากฏภาชนะดินเผาและ
โบราณวัตถุที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียตลอดจน ปรากฏโบราณวัตถุที่มีศิลปกรรมเนื่องในพุทธ
ศาสนาอยางชัดเจน 

สมัยท่ี 4 สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18 เปนชวงเวลาที่ปรากฏเครื่อง
ถวยแบบบุรีรัมย (พุทธศตวรรษที่15-18) และโบราณวัตถุที่มีรูปแบบศิลปรวมแบบเขมร 

สมัยท่ี 5 สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19 ขึ้นไป 
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ตารางที่ 3 แสดงอายุสมัยของแหลงโบราณคดีท่ีไดทําการสํารวจทางโบราณคด ี
อายุสมัย 

แหลงโบราณคดีท่ีไดทําการสาํรวจ 1 
Prehist 

2 
Proto. 

3 
Dva. 

4 
Lop. 

5 
Ayud. 

1.เมืองดงมะรุม      
2.บานใหมไพศาลี      
3.วัดเขาสมอคอน      
4.ถํ้าพราหมณ ี      
5.บานขอม      
6.หนองเมือง      
7.บานหลุมขาว      
8.บานพรหมทิน      
9.เมืองวัดสิงหคูยาง       
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ตารางที่ 4 แสดงการอยูอาศยัของแตละแหลงโบราณคดีตามภูมิภาคตาง ๆ 
 

ระยะการอยูอาศัย 

แหลงโบราณคดี 

สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายระยะที่ 1 
อายุประมาณ 3,500 – 2,700 ปมาแลว 

สมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย 
ระยะที่ 2 

อายุประมาณ 2,700 – 
2,300 ปมาแลว 

สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย 
ระยะที่ 3  

หรือสมัยหัวเลี้ยวหัวตอประวัติศาสตร 
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 5-10 

สมัยวัฒนธรรมทวารวดี 
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 

สมัย
วัฒนธรรม
รวมแบบ
เขมร 
อายุราว 
พุทธ

ศตวรรษที่ 
17-18 

สมัยวัฒนธรรม 
อยุธยาตอนตน 
อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่  

19-21 

1.ศูนยการทหารปนใหญ          ศูนยการทหารปนใหญ            
2.เมืองซับจําปา                    เมืองซับจําปา      
3.บานทาแค      ทาแคสมัยที่ 1 ทาแคสมัยที่ 2 ทาแคสมัยที่ 3 ทาแคสมัยที่ 4 
4.เนินมะกอก              เนินมะกอก 1    2          
5.บานปกรี               ปกรีสมัยที่ 1 ปกรีสมัยที่ 2        
6.บานชัยบาดาล                  1 2  3    

จังหวัดลพบุรี 

7.บานวังไผ                  1 วังไผสมัยที่ 2 3   
1.เมืองจันเสน จ.นครสวรรค             1 2 3 4 5 6      
2.บานคูเมือง จ.สิงหบุรี               คูเมืองสมัยที่ 1 คูเมืองสมัยที่ 2-3 คูเมืองสมัยที่ 4 
3.อูตะเภา จ.ชัยนาท                1 2 อูตะเภาสมัยที่ 3      

ภาคกลาง 

4.เมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ                เมืองศรีเทพ      
1.ถ้ําองบะ จ.กาญจนบุรี            ถ้ําองบะ               
2.ริมแควนอย (ปราสาทเมืองสิงห)                               
3.บานดอนตาเพชร จ.กาญจนบุรี            บานดอนตาเพชร              
4.โคกพลับ จ.ราชบุรี      โคกพลับ               
5.อูทอง จ.สุพรรณบุรี            เมืองอูทอง         
6.คูบัว จ.ราชบุรี          เมืองคูบัว    

ภาคตะวันตก 

7.นครปฐมโบราณ จ.นครปฐม                      นครปฐมโบราณ      
1.โคกระกา จ.ชลบุรี      โคกระกา               
2.เมืองพระรถ จ.ชลบุรี                     เมืองพระรถ    ภาคตะวันออก 

ลุมแมน้ําบางประกง 3.เมืองศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี              เมืองศรีมโหสถ       
ภาคเหนือ 1. หริภุญชัย จ.ลําพูน                      1 2 3 4 

1.เมืองฟาแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ            ระยะที่ 1 2    ระยะที่ 3 4 5 
2.บานกระเบื้องนอก จ.นครราชสีมา          ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3   
3.เมืองเสมา จ.นครราชสีมา                   1 2 3     

ภาคอีสาน 
ลุมน้ํามูล 

4.เนินอุโลก จ.นครราชสีมา              1 2 3 4 5           
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 82

บทท่ี 5 
 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากหลักฐานประเภทตาง ๆ 
ของแหลงโบราณคดีในเขตจงัหวัดลพบุรี 

 
ศึกษาและวิเคราะหจากหลักฐานเอกสาร 

จารึก 
การศึกษาพบวาในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี จารึกที่พบแบงออกเปน 2 ชวงดวยกันคือ  

จารึกในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-12 เปนจารึกที่ใชอักษร “ปลลวะ” อันไดรับอิทธิพลมาจากอักษร
แบบหนึ่งในอินเดียใต1 และตอมาในชวงเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-15 ตัวอักษรปลลวะได
คอย ๆ เปลี่ยนไปเปนตัวอักษรที่เรียกวา “ตัวอักษรปลลวะกลาย” จารึกสมัยวัฒนธรรมทวารวดีที่พบ
ในจังหวัดลพบุรีในชวงพุทธศตวรรษที่ 11 – 14 นั้นมีความสัมพันธกับจารึกในชวงเวลาเดียวกันที่
พบตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในบริเวณภาคกลาง โดยสัมพันธในดานลักษณะรูปแบบตัวอักษร
และภาษาที่ใชกับจารึก โดยเนื้อหาในจารึกที่พบสวนมากเกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาแทบ
ทั้งส้ิน และพบวาภาษากับเนื้อหาในจารึก มีความสัมพันธกัน ซ่ึงแบงไดดังตอไปนี้ 

จารึกอักษรปลลวะและอักษรปลลวะกลาย ที่จารึกเปนภาษาบาลี จะมีเนื้อความเกี่ยวกับ
หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนา ไดแกจารึกบนวงพระธรรมจักร2 จารึกบนซี่ลอพระธรรมจักร3 
จารึกเมืองพรหมทิน 14  จารึกซับจําปา 15  จารึกเมืองซับจําปา 36  จารึกพุทธอุทานบานพรหมทิน 27  

                                                           
1 นพชัย  แดงดเีลิศ, “จารึกทวารวดี : การศึกษาเชิงอักขรวทิยา” (วิทยานพินธปริญญาศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 129. 
2 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1 อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พทุธศตวรรษที่ 12-

14  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 123-124. 
3 เร่ืองเดียวกัน, 109-111. 
4 เร่ืองเดียวกัน, 106-108. 
5 เร่ืองเดียวกัน, 116-122 
6 เร่ืองเดียวกัน, 103-105. 
7 เร่ืองเดียวกัน, 237-240. 
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และจารึกเมืองซับจําปา 48  นอกจากนี้ยังไดพบขอความลักษณะนี้ในจารึกที่พบบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทย ไดแก จารึกคาถา เย ธมมา บนพระสถูปศิลา พบที่พระปฐมเจดีย จารึกคาถา เย ธมมา 
พบที่ศาลเจา บริเวณพระปฐมเจดีย  จารึกบนยอดสถูปศิลา พบที่วัดพระประโทน จังหวัดนครปฐม 
และจารึกคาถา เย ธมมา บนแผนดินเผา พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน 

จารึกอักษรปลลวะและอักษรปลลวะกลาย ที่จารึกเปนภาษาสันสกฤตและมอญโบราณ จะ
มีเนื้อความเกี่ยวกับกิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา เชน การอุทิศส่ิงของ เปนตน ไดแก
จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนพบที่วัดขอย9 จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืนวัดมหาธาตุลพบุรี10 จารึก
เมืองซับจําปา 211 จารึกเสาแปดเหลี่ยม12 ซ่ึงยังไดพบขอความลักษณะนี้ในจารึกที่พบบริเวณภาค
กลางของประเทศไทย ไดแก จารึกวัดโพธ์ิราง13 จังหวัดนครปฐม เปนจารึกอักษรปลลวะ ภาษามอญ
กลาวถึงการสรางวัดและการอุทิศตาง ๆ จากขอสังเกตดังกลาว พอที่จะสันนิษฐานไดวา ภาษาที่ใช
ในกิจกรรมทางพุทธศาสนา เชนการประกาศหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  คือภาษาบาลี  สวน
ภาษาสันสกฤตและมอญโบราณ จะใชเกี่ยวของกับบุคคลที่ประกอบกิจกรรมในพุทธศาสนา  

ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา ความสัมพันธและอิทธิพลเขมรไดแผเขามายังบริเวณ
ภาคกลางของประเทศไทย ดังไดปรากฏโบราณสถานปรางคแขกในเขตเมืองลพบุรีที่มีอายุอยูในราว
ตนพุทธศตวรรษที่ 1614   สวนจารึกที่พบในจังหวัดลพบุรีตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมานั้น 

                                                           
8 เร่ืองเดียวกัน, 241-243. 
9 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 2 อักษรปลลวะ อักษรมอญ พทุธศตวรรษที่ 12-

21 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), 34-37. 
10 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1 อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พทุธศตวรรษที่ 

12-14, 229-231. 
11 เร่ืองเดียวกัน, 232-236. 
12 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 2 อักษรปลลวะ อักษรมอญ พทุธศตวรรษที่ 12-

21, 57-65. 
13 เร่ืองเดียวกัน, 26. 
14 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์,  ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมหิลังทาง

ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม (กรุงเทพฯ :มติชน , 2535), 63. 
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เปนจารึกอักษรขอม ภาษาเขมรโบราณ ไดแก จารึกศาลสูงหลักที่ 115 จารึกศาลสูงหลักที่ 216 จารึก
ศาลเจาเมืองลพบุรี17 และจารึกหลังพระพุทธรูปนาคปรก18 เมื่อพิจารณเนื้อหาในจารึกศาลสูงหลักที่ 1 
ที่กลาวถึงพระเจาสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ.1545-1593)  ทรงประกาศใหบรรดานักบวช ทั้งดาบสใน
ศาสนาพราหมณ และพระภิกษุในลัทธิมหายานและสาวกยาน อุทิศบุญกุศลแหงการบําเพ็ญตบะของ
ตนเองถวายแดพระองค และทรงออกพระราชกําหนดเพื่อปองกันมิใหนักบวชเลานี้ถูกรบกวน จารึก
ศาลสูงหลักที่ 2 (พุทธศตวรรษที่ 16) พบชื่อขาราชการตําแหนงตาง ๆ ซ่ึงเคยพบในจารึกเขมร เชน 
“มรตาญ โฉลญ วาบ โขลญ” และจารึกศาลเจาเมืองลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 16) กลาวถึงการกัลปนา
ที่ดินกับคนใชและของตาง ๆ ถวาย “พระบรมวาสุเทพ” คือ พระนารายณ ในความดูแลของ “โขลญ
พล” จากการปรากฏขอความในจารึกลักษณะแสดงถึงพระราชอํานาจของกษัตริยเขมรในลพบุรีและ
ตําแหนงขาราชการที่เขามาดูแล อันอาจหมายถึงการแผอิทธิพลของราชอาณาจักรเขมรที่เขามายัง
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดยกลาวไดวาละโวอยูภายใตการปกครองของกษัตริยเขมร  

การแผอิทธิพลเขามาบริเวณภาคกลางของประเทศไทย คาดวาสูงสุดในราวพุทธศตวรรษที่ 
18 ดังไดพบขอความในจารึกในประเทศเขมร คือ จารึกระเบียงปราสาทนครวัด เปนจารึกใตภาพ
สลักแสดงการยกทัพของพระเจาสุริยวรมันที่ 2  (พ.ศ.1656-1688) ดานหนามีกองทัพสยาม (สยาม
กุก) หลังนั้นมีกองทัพซ่ึงมีใบหนารูปสี่เหล่ียม ซ่ึงมีจารึกอยูขางลางความวา “พระกัมรเตงอัญศรีชย
สิงหวรมัน ในปา นําพล ละโว”  สวนจารึกปราสาทพระขรรค ขอความบทที่ 116-121 กลาวถึงพระ
เจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1763) ทรงสรางชัยพุทธมหานาถในวิหารแตละแหง ทั้ง 23 แหง ซ่ึงได
ระบุนาม “ลโวทยปุระ” อันหมายถึงเมืองละโว19 และจากจารึกปราสาทพิมานอากาศ เมืองพระนคร 
ประเทศเขมร กลาวถึง พระราชโอรสของพระเจาชัยวรมันที่ 7 พระองคหนึ่ง มีสรอยพระนามวา     
“ลโวทเยศ” อันหมายถึงผูเปนใหญในกรุงละโว ซ่ึงนักวิชาการไดสันนิษฐานไววา คงไดเสด็จมา

                                                           
15 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอม พทุธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ 

: กรมศิลปากร, 2529), 159-163. 
16 เร่ืองเดียวกัน, 249-252. 
17 เร่ืองเดียวกัน, 253-257. 
18 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 4 อักษรขอม พทุธศตวรรษที่ 17-18  (กรุงเทพฯ 

: กรมศิลปากร, 2529), 140-143. 
19 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมหิลังทาง

ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม, 22. 
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ครองเมืองละโวในฐานะเมืองอุปราช20 จากจารึกทั้งสามที่ปรากฏชื่อเกี่ยวของกับลพบุรีนี้ แสดงให
เห็นวาในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณภาคกลางของประเทศไทย และเมืองลพบุรีหรือ “ละโว” นั้น 
คงเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรเขมร โดยเมืองลพบุรีหรือ “ละโว” นาจะมีความสําคัญตออาณาจักร
เขมรเปนอยางมากถึงกับไดสงราชโอรสมาปกครองในดินแดนที่หางไกลจากเมืองพระนคร ประเทศ
เขมร และหลังจากพระเจาชัยวรมันที่ 7 ส้ินพระชนม อิทธิพลของราชอาณาจักรเขมรก็คอยคลายตัว
ลงไป 

 
จดหมายเหตุจีน 

พงศาวดารสมัยราชวงศซุง21 (พ.ศ.1503-1822) กลาวถึงละโวหรือลพบุรี ในนาม “หลอหู”  
โดยไดปรากฏในคําอธิบายอาณาเขตของนครศรีธรรมราชวาทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดหลอหู  
พงศาวดารสมัยราชวงศหยวน22 กลาวถึงละโวในนาม “หลอหู” เชนกัน โดยพงศาวดารราชวงศ
หยวนเลมที่ 15  (พ.ศ.1832) กลาวโดยสรุปวาหลอหูสงทูตมาถวายบรรณาการ พงศาวดารราชวงศ
หยวนเลมที่ 16 (พ.ศ.1834) กลาวโดยสรุปวากษัตริยหลอหูสงทูตถวายอักษรสาสนและบรรณาการ 
พงศาวดารราชวงศหยวนเลมที่ 19 (พ.ศ.1839) กลาวโดยสรุปวา พระจักรพรรดิจีนก็ไดพระราชทาน
เสื้อยศแกบุคคลจากหลอหู และพงศาวดารราชวงศหยวนใหมเลมที่ 252 ไดบรรยายถึงอาณาจักร
เสียนและหลอหู รวมทั้งในบันทึกราชวงศหมิง23 (พ.ศ.1911-2187) ไดกลาวถึงละโว ในนาม 
“หลอสัว” โดยกลาวยอนไปในสมัยราชวงศซุงวาหลอสัวเจริญขึ้นภายใตอํานาจเขมร และมีการ
ติดตอกับจีนจนปลายสมัยราชวงศหยวน หลอสัวสงทูตไปจีน 5 คร้ัง จากพงศาวดารและบันทึกจีน
ดังที่ไดกลาวสรุปมาแลวนั้นทําใหสันนิษฐานไดวาความสัมพันธระหวางละโวหรือลพบุรีและ
ประเทศจีนนาจะเปนไปในลักษณะความสัมพันธทางการทูต และจีนคงยอมรับวาละโวเปน
อาณาจักรหนึ่งทางใตของประเทศจีน   

                                                           
20 เร่ืองเดียวกัน, 24. 
21 คณะกรรมการชําระประวัตศิาสตร, “การสืบคนประวัตศิาสตรไทยเกีย่วกับจีนใน

เอกสารภาษาจนี,” โบราณคด ี7,2 (เมษายน-มิถุนายน 2516) : 70. 
22 เฉลิม ยงบุญเกิด แปล, “เมืองไทยในจดหมายเหตจุีน,” ศิลปากร 7,2 (กรกฎาคม 2506) : 

32. 
23 ณัฏฐภัทร จนัทวิช, เครื่องถวยจนีที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2529), 59. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 86

เมื่อนําหลักฐานดานจารึกในชวงเวลาดังกลาวที่พบในประเทศไทยและประเทศเขมร มา
พิจารณาประกอบ ทําใหสามารถอธิบายเพิ่มไดอีกวา ละโวมีความสัมพันธกับจีนเฉพาะในชวงที่เปน
อิสระจากเขมร กลาวคือในเวลาใดที่เขมรแผอิทธิพลมายังบริเวณภาคกลางของประเทศไทย (ดังที่ได 
วิเคราะหจารึกศาลสูงหลักที่ 1 จารึกศาลสูงหลักที่ 2 และจารึกศาลเจาเมืองลพบุรีไวแลวนั้น)  
ละโวคงตกอยูภายใตอํานาจของอาณาจักรเขมรและเมื่อคราวใดที่ละโวมีอธิปไตยเหนือดินแดนของ
ตนเอง ละโวก็ไดสงทูตไปทําสัมพันธไมตรีกีบจีน ซ่ึงอาจอธิบายตามลําดับเหตุการณไดดังนี้ จาก
บันทึกของราชวงศหมิง (พ.ศ.1911-2187) ที่กลาวยอนไปสมัยราชวงศซุงวาในป  พ.ศ.1657 ละโวก็
ไดสงทูตไปยังประเทศจีน ตอมาในชวงสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 (พ.ศ.1656-1688)   ไดปรากฏภาพ
สลักแสดงการยกทัพของพระองค โดยดานหนามีกองทัพสยาม (สยามกุก) ดานหลังนั้นมีกองทัพซ่ึง
มีใบหนารูปสี่เหล่ียม ซ่ึงมีจารึกอยูขางลางความวา “ชัยสิงหวรมันนําขบวนละโว” นั่นก็อาจ
หมายความวา ในชวงที่พระเจาสุริยวรมันที่ 2 ขึ้นครองราชย ละโวตกเปนประเทศราชหรืออยางนอย
ก็เปนพันธมิตร24 และภายหลังจากการสิ้นพระชนมของพระเจาสุรยวรมันที่ 2 ละโวไดสงคณะทูตไป
จีนอีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ.1698 เพื่อแสดงถึงอธิปไตยของตนเอง25อีกครั้ง ตอมาในรัชสมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1763) ละโวคงเปนกลับสวนหนึ่งของอาณาจักรเขมร ดังไดปรากฏตาม
เนื้อความจารึกปราสาทพระขรรค และจารึกปราสาทพิมานอากาศ และหลังจากสิ้นพระเจาชัยวรมัน
ที่ 7 ละโวก็กลับมีอธิปไตยอีกครั้ง และไดสงทูตไปสัมพันธไมตรีกับจีน ดังไดปรากฏบันทึกใน
พงศาวดารราชวงศหยวนที่กลาวถึงการติดตอสัมพันธทางการทูตกับละโว  
 
ตํานานและพงศาวดาร 

หลักฐานเอกสารประเภทตํานานที่กลาวถึงเมืองลพบุรีนั้น พบอยูดวยกัน 3 ตํานานดวยกัน
คือ ตํานานชินกาลมาลีปกรณ ตํานานจามเทวีวงศ ตํานานมูลศาสนา โดยตํานานชินกาลมาลีปกรณ
เขียนขึ้นในชวง พ.ศ. 2060–2071 สวนตํานานจามเทวีวงศและตํานานมูลศาสนาไมไดระบุปที่เขียน
ไว แตทั้งสองนาจะเขียนขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 เชนเดียวกับชินกาลมาลีปกรณ  เนื่องจากใน 
พ.ศ.2020 ตรงกับรัชสมัยของพระเจาติโลกราช ไดโปรดใหทําการสังคยนาพุทธศาสนาครั้งที่ 8 ที่
เมืองเชียงใหม อันเปนเหตุใหพระเถราจารยทั้งหลายเขียนคัมภีรภาษาบาลีกันเปนการใหญ  ซ่ึง
ตํานานทั้ง 3 มีขอความที่กลาวถึงลพบุรีในลักษณะที่คลายกันคือ กลาวถึงเมืองลพบุรีในนาม          

                                                           
24 หมอมราชวงศ สุริยวุฒ ิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมหิลังทาง

ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม, 21. 
25 เร่ืองเดียวกัน. 
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“ลวปุระ”  เร่ิมตั้งแตคร้ังพระนางจามเทวีเสด็จพรอมดวยพระสงฆเถระและหมูชางจาก “ลวปุระ” ไป
ครองเมืองหริภุญชัยในพุทธศตวรรษที่ 13 รวมทั้งกลาวถึงการทําสงครามเรื่อยมาระหวางเมืองทั้ง
สองจนมาถึงพุทธศตวรรษที่ 16 และจากการขุดคนทางโบราณคดีในตัวเมืองลําพูน โดย รอง
ศาสตราจารยผาสุข อินทราวุธ และคณะ พบวาการอยูอาศัยในเมืองหริภุญชัยเร่ิมในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 14 เนื่องจากรูปแบบภาชนะดินเผาที่ขุดพบเปนแบบหมอมีสัน ซ่ึงมีรูปแบบและเทคนิค
การผลิตเหมือนกับภาชนะประเภทเดียวกันที่ขุดพบตามเมืองโบราณสมัยทวารวดีในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 13-1426 และจากการหาคาอายุทางวิทยาศาสตร 
C14 ที่ไดจากชั้นวัฒนธรรมดังกลาวไดคาอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 14 (พ.ศ. 1313)27 ดวยเชนกัน 
สวนหลักฐานที่สนับสนุนถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรม ระหวางชุมชนโบราณหริภุญชัยกับชุมชน
ทวารวดีในลุมแมน้ําเจาพระยา คือการขุดพบกวางหมอบศิลาที่วัดประตูล้ี โดยกวางหมอบที่พบนั้นมี
รูปแบบศิลปะคลายคลึงกับกวางหมอบที่พบที่นครปฐมและมีอายุอยูในชวงเวลาพุทธศตวรรษที่ 13-
1428 เชนเดียวกัน นอกจากนั้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ไดปรากฏอิทธิพลพุทธศาสนานิกาย
มหายานจากเขมรโดยไดพบกลุมพระพิมพประเภทพระตรีกาย พระแปด พระสิบและพระสิบแปด 
ในชั้นวัฒนธรรมที่วัดประตูล้ี และเมื่อพิจารณาจากหลักฐานเอกสารประเภทตํานานประกอบกับ
หลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมดที่กลาวมาแลวนั้น ทําใหสรุปไดวาลพบุรีหรือละโวมีความสัมพันธ
กับอาณาจักรหริภุญชัย โดยอาจเปนในรูปของความสัมพันธระหวางกลุมเมืองโบราณสมัยทวารวดี
ในเขตภาคกลางอันมีละโวเปนตัวแทนหรือสัญลักษณในความสัมพันธดังกลาว 

หลักฐานเอกสารประเภทพงศาวดารที่กลาวถึงเมืองลพบุรีที่นํามาศึกษาในที่นี้ คือ 
พงศาวดารเหนือ ซ่ึงพงศาวดารเหนือนี้ไดรวบรวมและเรียบเรียงมาจากหนังสือที่มีมาแตคร้ังกรุงศรี
อยุธยา เนื้อหาในพงศาวดารเหนือที่เกี่ยวกับเมืองลพบุรีโดยสรุปคือ พระยากาฬวรรณดิศราชไดสราง
เมืองละโวขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1011 และในป พ.ศ.1015 ไดอาราธนาพระรากขวัญกับพระบรมธาตุ และ
ขอพระกร จากเมืองสวางคบุรีลงมาบรรจุไวในพระเจดียเมืองละโว  จากหลักฐานดังกลาวที่เปนการ

                                                           
26 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และ พเยาว นาคเวก, อารยธรรมโบราณใน

จังหวดัลําพูน (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2536), 92. 
27 เร่ืองเดียวกัน, 93. 
28 หมอมเจาสุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปในประเทศไทย (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ, 2514), 

11, อางถึงใน ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และ พเยาว นาคเวก, อารยธรรมโบราณใน
จังหวดัลําพูน, 93. 
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คัดลอกตอ ๆ กันมา และเมื่อพิจารณากับหลักฐานทางโบราณคดียังไมสามารถยืนยันสถานที่ที่ระบุ
ไวได ดังนั้นหลักฐานชิ้นนี้นาจะเปนลักษณะเรื่องเลาที่มีการจดบันทึกไว 

 
ศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบโบราณวตัถุทางวฒันธรรม 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบโบราณวัตถุที่ไดจากการดําเนินงาน
ทางโบราณคดี และจากการสํารวจ  โดยไดนําโบราณวัตถุมาแบงเปนสมัยวัฒนธรรมตาง ๆ 
(โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีแบงตามชั้นดินทางวัฒนธรรม สวนโบราณวัตถุที่ได
จากการสํารวจไดแบงตามรูปแบบศิลปะ) นอกจากนั้นในแตละสมัยวัฒนธรรม ยังจําแนก
โบราณวัตถุตามประเภทหรือชนิดของวัสดุที่นํามาผลิตเปนโบราณวัตถุประเภทนั้น ไดแก โลหะ หิน 
แกว กระดูก ดินเผา และปูนปน 
 
โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมสมัยหัวเล้ียวหัวตอสมัยประวัติศาสตร 

1.โบราณวัตถุประเภทโลหะ 
1.1.ตะกรันโลหะ (หรือท่ีเรียกกันวาขี้แร) คือส่ิงที่ไมพึงประสงคในการแยกแร 

เชนเศษดิน เศษหินที่หลอมละลายและกลายเปนของเหลวออกลอยตัวอยูตอนบนเปนชั้นและเมื่อเย็น
ตัวลง จึงสามารถแยกชั้นตะกรันออกจากโลหะ29 ซ่ึงตะกรันโลหะที่พบบงบอกถึงชุมชนมีการถลุงแร
โลหะและผลิตเครื่องมือเครื่องใชโลหะขึ้นใชเอง พบตะกรันโลหะต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร
จนถึงสมัยประวัติศาสตร แหลงโบราณคดีที่ขุดพบตะกรันโลหะในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียว
หัวตอประวัติศาสตร คือ บานทาแคสมัยที่ 2 และเนินมะกอกสมัยที่ 1 

1.2.เครื่องมือเหล็ก รูปแบบเครื่องมือเหล็กโดยทั่วไปที่พบ ไดแก ขวาน หอก 
ใบมีด เสียมมีบองเปนตน มีทั้งประเภทสําริดและเหล็ก แหลงโบราณคดีที่ขุดพบเครื่องมือโลหะใน
ระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร คือ ศูนยการทหารปนใหญ, บานทาแคสมัยที่ 2, 
เนินมะกอกสมัยที่ 1,ปกรีสมัยที่ 1 และบานชัยบาดาลสมัยที่ 1 ซ่ึงเครื่องมือเหล็กที่พบบงบอกถึงวิถี
ชีวิตความเปนอยูของชุมชนโบราณไดเปนอยางดีวาชุมชนโบราณสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรมี
การเพาะปลูกและมีการลาสัตว  

1.3.กําไลสําริด คือเคร่ืองประดับขอมือ แหลงโบราณคดีที่ขุดพบกําไลสําริดใน
ระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร คือ ศูนยการทหารปนใหญ, บานทาแคสมัยที่ 2 

                                                           
29 สุรพล  นาถะพินธุ, “โลหะวิทยาสมัยโบราณ : การถลุงทองแดงสมัยโบราณในจังหวัด

ลพบุรี,” ศิลปากร 29,2 (พฤกษาคม 2528) : 29-30. 
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และบานปกรีสมัยที่ 1 โดยมีลักษณะดังนี้คือ ที่บานทาแคสมัยที่ 2 ดานตัดขวางลําตัวกําไลมีลักษณะ
เปนทอนกลมคลายเสนลวด สวนที่บานปกรีสมัยที่ 1 ดานตัดขวางลําตัวกําไลมีลักษณะเปนทอนกลม
และเปนแผนแบน และที่บานปกรีสมัยที่ 1 มีรูปแบบดานตัดขวางลําตัวกําไลมีลักษณะเปนทอนกลม
คลายเสนลวดและรูปแผนสี่เหล่ียมผืนผาแบน 

1.4.ตางหูโลหะ คือเครื่องประดับหู ความนิยมในการใสเครื่องประดับที่หูนั้น 
พบวามีทั้งแบบเสนลวดที่ขดเปนหวงกลมและแบบแผนสี่เหล่ียมผืนผามวน ซ่ึงตางหูแบบแผน
ส่ีเหล่ียมผืนผามวนคาดวาใสเพื่อขยายรูติ่งหู แหลงโบราณคดีที่พบตางหูโลหะในระยะการอยูอาศัย
สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร คือ ศูนยการทหารปนใหญ, บานทาแคสมัยที่ 2 

1.5.ลูกปดทองคํา พบลูกปดทองคําในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตรที่บานทาแคสมัยที่ 2 พบลูกปดทองคําจํานวน 2 ช้ิน ช้ินแรกมีลักษณะเปนแผนแบน
มวนเปนวง พบในระยะการอยูอาศัยท่ี 2 (ตนพุทธกาล-พุทธศตวรรษที่ 10) เหมือนลูกปดทองคํา
ลักษณะเปนแผนแบนมวนเปนวงที่พบที่เมืองอูทอง30 และเมืองออกแกว ประเทศเวียดนาม อีกชิ้น
พบโดยสุรพล นาถะพินธุ เมื่อป พ.ศ.252331 ลักษณะเปนทรงกรวยสี่เหล่ียมประกบกันที่สวนฐาน 
(Tetrahedral) ซ่ึงลูกปดแบบนี้เคยพบที่แหลงโบราณคดีเนินอุโลก มีลักษณะเปนทรงกรวยสี่เหล่ียม
ประกบกันที่สวนฐานเชนเดียวกัน (ภาพที่ 194) โดยพบในระยะการอยูอาศัยที่ 2 รวมกับการฝงศพ 
(สมัยที่ 4-5)32 อายุราวพุทธศตวรรษที่ 8-10 และจากการสํารวจแหลงโบราณคดีที่ถูกลักลอบขุด ใน
เขตอําเภอชัยบาดาล พบลูกปดทองคําเปนจํานวนมากโดยมีลักษณะเปนแผนแบบมวนเปนวงกลม
เชนเดียวกับที่พบที่บานทาแคและเมืองอูทอง  

1.6.แหวนสําริด ในสมัยหัวเล้ียวหัวตอสมัยประวัติศาสตรนี้พบแหวนโลหะ
สําริด คลายแหวนปลอกมีด ยังไมมีการฝงหินมีคาเปนหัวแหวน แหลงโบราณคดีที่ขุดพบแหวน
สําริดในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรคือศูนยการทหารปนใหญ นอกจากนั้น
ยังสํารวจพบที่แหลงโบราณคดีที่ลักลอบขุดคนในเขตอําเภอชัยบาดาล 

                                                           
30 ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบาน

ทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2528), 151. 

31 เร่ืองเดียวกัน. 
32 ชารลส  ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวตัิศาสตรถึงสมัย

สุโขทัย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอรบุคส, 2542), 152- 154. 
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1.7.ลูกกระพรวน คือเครื่องประดับชนิดหนึ่งทําใหเกิดเสียงเวลาขยับไปมา ใน
ประเทศไทยพบกระพรวนสําริดตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สวนกระพรวนที่พบในสมัยหัวเล้ียว
หัวตอสมัยประวัติศาสตรที่จังหวัดลพบุรี มีลักษณะเปนทรงกลม ขางในกลวง และมีที่สําหรับรอย
เชือกอยูดานหนึ่ง แหลงโบราณคดีที่ขุดพบลูกกระพรวนสําริดในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียว
หัวตอประวัติศาสตร คือ ศูนยการทหารปนใหญ  
 

2.โบราณวัตถุประเภทหิน 
2.1.ขวานหินขัด พบทั้งแบบ Adze  (พวกที่มีคมอยูดานใดดานหนึ่ง) และ Axe 

(พวกที่มีคมอยูตรงกึ่งกลาง) โดยพบทั้งชนิดมีบาและชนิดไมมีบา สําหรับหินที่นํามาทําขวานหินขัด
พบ 2 ชนิด คือ หินมารลและหินเชิรท นอกจากนั้นยังพบหลักฐานการผลิตขวานหินที่บานทาแคสมัย
ที่ 2 อีกดวย แหลงโบราณคดีที่ขุดพบขวานหินขัดในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตร คือ ศูนยการทหารปนใหญ, ซับจําปาระยะที่ 1, บานทาแคสมัยที่ 2, และเนินมะกอก
ระยะที่ 1 

2.2.กําไลหิน พบวาหินที่นํามาผลิตมี 7 ชนิดคือ หินมารล, หินแคลซิลิเกต, หิน
ชีสท, หินออน, หินทัฟฟ, หินแอนดิไซท และหินควอทซไซต สวนเทคโนโลยีการผลิตกําไลหิน
พบวามีการใชโลหะเปนเครื่องมือในการตัดหรือเจาะ ลักษณะเครื่องมือคลายทอไมไผ ขางในกลวง 
วางตรงกลางแผนหิน ใชทรายโรยแลวหมุนทอไมหรือโลหะนั้นไปมาโดยใชน้ําชวย33 โดยพบ
ช้ินสวนทุกขั้นตอนการผลิตของการทํากําไลจากหินมารลเปนจํานวนมากที่บานทาแคสมัยที่ 2 และ
เมืองซับจําปา สวนรูปแบบที่พบ แบงออกเปน 3 แบบใหญ ๆ ดวยกันคือ 

2.2.1.กําไล ดานตัดเปนรูปตัว T พบมากที่บานทาแคสมัยที่ 2 
2.2.2.กําไล ดานตัดเปนคร่ึงวงกลม พบที่บานซับจําปาสมัยที่ 1   
2.2.3.กําไล เปนแผนเรียบแบน พบที่ศูนยการทหารปนใหญ, เนิน

มะกอกสมัยที่ 1และบานปกรีสมัยที่ 1 
2.3.ลูกปดหิน เปนโบราณวัตถุที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณได

เปนอยางดี มีการสันนิษฐานประโยชนของลูกปดดังนี้34 

                                                           
33 พัชรี สาริกบุตร,  เทคโนโลยีสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2523), 45. 
34 เร่ืองเดียวกัน, 154. 
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 2.3.1.ใชเปนเครื่องประดับ โดยรอยเชือกใหเปนเสนนํามาทําเปน
สรอยคอ สรอยแขน หรือผูกรอบเอว หรือรอยไวกับเสนผมประดับศีรษะ  

2.3.2.ใชเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา ในสมัยโบราณยังไมมี
การผลิตและใชเงินตรา ดังนั้นจึงไดใชลูกปดเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน เพราะมีความสวยงาม 
เปนของหายากในบางทองถ่ิน ตลอดจนมีขนาดเล็กพวกพอคาสามารถพกพาติดตัวเดินทางได 

 2.3.3.ใชเปนเครื่องรางของขลัง ตลอดจนใชในการรักษาโรค 
ลูกปดที่พบในชวงสมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตร พบทั้งหินคารเนเลี่ยน รูปแบบที่

พบเปนทรงกลมและทรงกรวยกระบอก, หินอาเกต รูปแบบที่พบเปนแผนแบนและทรงกรวย,  และ
หินควอทซ (สีใส) รูปแบบที่พบเปนทรงกลมและทรงกรวย อาจกลาวไดวาลูกปดหินคารเนเลี่ยน
และอาเกตที่พบนี้ไดถูกนํามาจากประเทศอินเดีย35 เนื่องจากพื้นที่ทางภาคตะวันตกและบริเวณแควน
เดดขานมีแหลงทรัพยากรประเภทนี้อยูมาก สวนแหลงผลิตลูกปดหินคารเนเลี่ยนและอาเกตที่สําคัญ
อยูที่เมืองวิทิศา เมืองอุชเชน เมืองภรุกัจฉะ เมืองนาสิกและเมืองตักษิลา36 นอกจากนี้ธราพงศ ศรีสุ
ชาติ ศึกษาพบวาในประเทศไทยมีแหลงผลิตลูกปดหินที่สําคัญ คือบริเวณเขาสามแกว37 (พุทธ
ศตวรรษที่ 5-10) อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยไดพบหินวัตถุดิบที่เตรียมนํามาทําลูกปดอีกดวย
จํานวนหนึ่ง ไดแกหินคารเนเลี่ยนและอาเกตในรูปของผลิตภัณฑที่ยังไมเสร็จสมบูรณ เชน ยังไมได
เจาะรู โดยลูกปดที่แหลงโบราณคดีเขาสามแกวผลิตไดนั้นมีดวยกัน 2 แบบ คือ 1.ลูกปดหินคารเน
เล่ียน ที่ไดจากการหุงแรคาลซีโดนี ซ่ึงลูกปดหินที่ไดกรรมวิธีนี้จะมีสีสดใสกวาหินคารเนเลี่ยน
ธรรมชาติ 2.ลูกปดแกวสีขนาดเล็ก ซ่ึงเทคนิควิธีการผลิตลูกปดทั้งสองประเภทนี้นาจะไดรับมาจาก
อินเดียอีกตอหนึ่ง ไดพบลูกปดหินในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร คือ ศูนย
การทหารปนใหญ, บานทาแคสมัยที่ 2, เนินมะกอกระยะที่ 1,บานปกรีสมัยที่ 1 และบานชัยบาดาล
สมัยที่ 1 นอกจากนี้ยังพบลูกปดหินคารเนเลี่ยนและอาเกต ไดตามแหลงโบราณคดีรวมสมัย เชน 

                                                           
35 Ian C.Glover, “การแลกเปลีย่นระหวางอนิเดียและไทยในสมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร,” 

แปลโดย พูลสุข เตมินานนท. ใน ปจจุบนัของโบราณคดีไทย (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2528. จัดพิมพขึ้นในโอกาสครบรอบ 30 ปการกอตั้งคณะโบราณคด)ี, 32. 

36 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลกัฐานทางโบราณคด ี
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 52. 

37 ธราพงศ  ศรีสุชาติ,  “ลูกปดตางชาติในแหลงโบราณคดีไทย,” ศิลปากร.  31,1 (มีนาคม-
เมษายน 2532), 15. 
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แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร38 จังหวัดกาญจนบุรี พบลูกปดหินคารเนเลี่ยนทรงกลมและทรง
กรวยกระบอกและลูกปดอาเกตลักษณะเปนแผนแบนและทรงกรวยอีกเชนกัน สวนแหลงโบราณคดี
เมืองฟาแดดสงยาง39 จังหวัดกาฬสินธุ พบลูกปดหินคารเนเลี่ยนทรงกลม และลูกปดหินอาเกตทรง
กรวย  

2.4.แทงหินบด คือช้ินสวนของเครื่องมือหินที่ใชสําหรับบดเมล็ดพืชเพื่อนํามา
ประกอบอาหาร พบชิ้นสวนแทงหินบดในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่เนิน
มะกอกระยะที่ 1 
 

3.โบราณวัตถุประเภทแกว 
3.1.ลูกปดแกวแบบมีตา พบจากการสํารวจที่บานหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง ซ่ึง

ลูกปดแกวแบบมีตานี้ยังพบที่ เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี40 พงตึก อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี41 เมืองนครปฐมโบราณ42 ดงศรีมหาโพธ จังหวัดปราจีนบุรี43 แหลงเหมืองทอง เกาะคอ
เขา จังหวัดพังงา44 และเขาสามแกว จังหวัดชุมพร45 ซ่ึงลูกปดแบบนี้แพรหลายอยูแถบโรมันและเมดิ
เตอรเรเนียน สันนิษฐานวาเขามาสูในประเทศไทยไมทางตรงก็สงผานเมืองทาโรมันที่ตั้งสถานี
การคาที่อินเดีย46 

3.2.ลูกปดแกวสีตาง ๆ พบทั้งสีน้ําตาลแดง, เขียว, ฟา, สม, เหลือง และน้ําเงิน 
โดยพบที่ศูนยการทหารปนใหญ, ซับจําปาสมัยที่ 1, บานทาแคสมัยที่ 2, เนินมะกอกระยะที่ 1 ซ่ึง
ลูกปดแกวรุนแรก ๆ ที่พบในแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในเอเชียตะวันออก

                                                           
38 Ian C.Glover, “การแลกเปลีย่นระหวางอนิเดียและไทยในสมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร” 

,31. 
39 ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง (กรุงเทพฯ : 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 16. 
40 ณัฏฐภัทร จนัทวิช,  “ลูกปดโบราณ” ศิลปากร. 28,4 (กันยายน 2527), 44. 
41 เร่ืองเดียวกัน. 
42 เร่ืองเดียวกัน. 
43 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงปราจีนบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2514), 15. 
44 ณัฏฐภัทร จนัทวิช, “ลูกปดโบราณ”, 53. 
45 ธราพงศ  ศรีสุชาติ,  “ลูกปดตางชาติในแหลงโบราณคดีไทย”, 15. 
46 เร่ืองเดียวกัน. 
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เฉียงใตคงเปนสินคาที่นําเขามาจากแหลงผลิตในประเทศอินเดีย47 เนื่องจากไดพบรวมกับลูกปดหิน
คารเนเลี่ยนและอาเกต ซ่ึงมีแหลงผลิตในประเทศอินเดีย และจากการศึกษาของผูชวยศาสตราจารย
มยุรี วีระประเสริฐ48 พบแหลงผลิตลูกปดโบราณในประเทศไทย ที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ สันนิษฐานวาเริ่มผลิตในชวงพุทธศตวรรษที่ 8  นอกจากนั้นธราพงศ ศรีสุชาติไดศึกษา
พบแหลงโบราณคดีที่มีการผลิตลูกปดแกวสีอีกที่แหลงโบราณคดีเขาสามแกว จังหวัดชุมพร49 ดังนั้น
สันนิษฐานไดวาลูกปดที่พบในชุมชนระยะหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรในเขตจังหวัดลพบุรีเปน
ส่ิงของที่นําเขามาจากการติดตอสัมพันธกับอินเดีย หรือไมก็เปนลูกปดที่ผลิตขึ้นที่แหลงโบราณคดี
ภายในประเทศดังที่กลาวมาแลว แตอยางไรก็ตามถาพบวาเปนลูกปดที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ก็อาจ
เปนอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการติดตอกันระหวางชุมชนโบราณบริเวณภาคกลางและ
ชุมชนโบราณบริเวณคาบสมุทรทางตอนใตของประเทศไทย 

 
4.โบราณวัตถุประเภทกระดูก 

4.1.เครื่องมือกระดูก พบเครื่องมือกระดูกในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียว
หัวตอประวัติศาสตร โดยพบหัวธนูหรือหัวลูกศรขนาดเล็ก ที่บานทาแคสมัยที่ 2  และใบมีดทําจาก
เปลือกหอยกาบรวมกับการฝงศพที่ซับจําปาสมัยที่ 1 อาจสันนิษฐานไดวาเครื่องมือกระดูกที่พบใช
ในการลาสัตวเพื่อดํารงชีพ  

4.2.ลูกปดกระดูก พบลูกปดกระดูกในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตรรวมกับการฝงศพที่ซับจําปาสมัยที่ 1 ลักษณะเปนแผนกลมแบนเจาะรูตรงกลาง 
 

5.โบราณวัตถุประเภทดินเผา 
5.1.แวดินเผา แวคือ เครื่องมือสําหรับการปนดายใหเปนเสนใย ลักษณะเปนลูก

ทรงกลมหรือทรงสี่เหล่ียมคางหมู เจาะรูตรงกลาง มักทําดวยดินเผา แวดินเผาเปนหลักฐานแสดงวา
ชุมชนโบราณแหงนั้นมีการทอผาขึ้นใชเอง ลักษณะแวดินเผาที่พบตามแหลงโบราณคดีสมัยหัวเล้ียว
หัวตอประวัติศาสตรในเขตจังหวัดลพบุรี มักมีรูปทรงกลมและสี่เหล่ียมคางหมูประกบกัน พบแวดิน

                                                           
47 ผาสุข อินทราวุธ,  ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 55. 
48 มยุรี วีระประเสริฐ,  “คลองทอม แหลงอุตสาหกรรมทําลูกปดและเมืองทาขนถายสินคา

สมัยโบราณ,” ใน ใน ปจจุบนัของโบราณคดีไทย  (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2528.  จัดพิมพขึ้นในโอกาสครบรอบ 30 ปการกอตั้งคณะโบราณคด)ี, 48. 

49 ธราพงศ  ศรีสุชาติ,  “ลูกปดตางชาติในแหลงโบราณคดีไทย”, 15. 
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เผาในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่ บานทาแคสมัยที่ 2, เนินมะกอกสมัยที่ 1 
โดยพบทั้งสองรูปทรง 

5.2.กําไลดินเผา  พบกําไลดินเผาในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตรที่ศูนยการทหารปนใหญ, บานทาแคสมัยที่ 2 โดยที่บานทาแคมีลักษณะเปนแผนแบน
รูปกลมเจาะ ขึ้นรูปดวยมือ มีทั้งเนื้อหยาบและละเอียด ไมมีการตกแตงลวดลายที่ผิว 

5.3.ตางหูดินเผา พบตางหูดินเผาในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตรที่บานทาแคสมัยที่ 2 ลักษณะคลายแกนหินที่ไดจากการทํากําไลเปลือกหอยหรือกําไล
หิน พบวามีหลายขนาดตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดใหญ สันนิษฐานวาจุดประสงคของการใสตางหู
ลักษณะนี้เพื่อขยายขนาดของรูติ่งหูใหมีขนาดใหญขึ้น 

5.4.ลูกปดดินเผา  ลักษณะรูปแบบที่พบมักเปนทรงกระบอก หรือแผนกลมแบน 
เจาะรูตรงกลาง ลูกปดดินเผาที่พบมีสี น้ําตาล สม และดํา พบลูกปดดินเผาในระยะการอยูอาศัยสมัย
หัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่บานทาแคสมัยที่ 2, เนินมะกอกสมัยที่ 1 และบานปกรีสมัยที่ 1 

5.5.เบี้ยดินเผา สวนใหญทําจากเศษภาชนะดินเผา โดยนํามาขัดริมหรือขอบให
เปนแผนวงกลม เบี้ยดินเผาสันนิษฐานวาเปนอุปกรณสําหรับการเลนกีฬาทอยเบี้ย หรือตองเต (Hop 
Scotch) ซ่ึงเปนกีฬาที่นิยมของเด็กสมัยโบราณ ซ่ึงมักพบเบี้ยดินเผาตามแหลงโบราณคดีสมัยทวาร
วดี และเมืองโบราณอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย50 ไดพบเบี้ย
ดินเผาในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่บานทาแคสมัยที่ 2 และเนินมะกอก
ระยะที่ 1 ซ่ึงแสดงวาชุมชนสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรในเขตจังหวัดลพบุรีเริ่มไดรับ
วัฒนธรรมอินเดียตั้งแตสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร 

5.6.หินดุ คือเครื่องมือที่ใชในการผลิตภาชนะดินเผาประเภทหมอ โดยใชรอง
บริเวณลําตัวภาชนะดานใน ในขณะใชไมตีผิวภาชนะดานนอก ตีเพื่อใหเนื้อภาชนะเกิดความแนน
และขยายขนาดหลังจากการปน  พบหินดุในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่
บานทาแคสมัยที่ 2 การพบหินดุนี้แสดงถึงการผลิตภาชนะดินเผาขึ้นใชเองภายในชุมชน 

5.7.ลูกกระสุนดินเผา เปนกอนดินเผาทรงกลมขนาดเล็กเสนผาศูนยกลาง 1-3 
เซนติเมตร ใชในการลาสัตว พบลูกกระสุนดินเผาในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตรที่ศูนยการทหารปนใหญ, บานทาแคสมัยที่ 2, เนินมะกอกระยะที่ 1 และบานปกรีสมัย
ที่ 1 

                                                           
50 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 140. 
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5.8.กอนดินเผามีลาย มีลักษณะเปนกอนดินแบน มีทั้งแบบแผนรูปรางกลมหรือ
ส่ีเหล่ียม ตกแตงผิวดวยลายขูดขีดเปนเสนตารางทั้ง 2 ดาน สันนิษฐานวาใชในการขัดผิวตัว มากกวา
เปนที่ประทับลายภาชนะ เพราะไมเคยพบภาชนะดินเผาประทับลายแบบนี้ และกอนดินลักษณะ
ดังกลาว ชาวอินเดียโบราณนิยมใชแทนสบู51 ตลอดจนคนมอญ, พมาและคนไทยทางภาคเหนือใน
สมัยโบราณใชกอนดินเผาแบบนี้ในการบดขมิ้นสําหรับทาผิวหรืออาบน้ํา52 พบกอนดินเผามีลายใน
ระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่บานทาแคสมัยที่ 2 มีลักษณะเปนกอนดินแบน 
มีทั้งแบบแผนรูปรางกลมหรือส่ีเหล่ียม ตกแตงผิวดวยลายขูดขีดเปนเสนตารางทั้ง 2 ดาน 

5.9.ตุกตาดินเผารูปบุคคล พบตุกตาดินเผาปนดวยมือเปนรูปบุคคล ในระยะการ
อยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่บานทาแคสมัยที่ 2  

5.10.ตุกตาดินเผารูปสัตว พบตุกตาดินเผาปนดวยมือเปนรูปสัตว ในระยะการอยู
อาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่บานทาแคสมัยที่ 2 สันนิษฐานวาเปนตุกตาที่ทําขึ้นเองเพื่อ
ใชเปนของเลน 

5.11.ตะคันดินเผา คือภาชนะดินเผาขนาดเล็กที่ใชใสน้ํามัน โดยท่ัวไปมีรูปทรง
กลม พบตะคัน 2 แบบดวยกันคือ 

5.11.1พบตะคันดินเผาขนาดใหญทรงชามกนแบน พบในระยะการอยู
อาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่บานทาแคสมัยที่ 2 (แบบ TL.2 )∗ 

5.11.2.พบตะคันรูปกลมแบนคลายจาน  มีจงอยปากยื่นออกมา 
เล็กนอย พบในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่บานทาแคสมัยที่ 2 (แบบ TL.5) 
ซ่ึงคลายกับตะคันกลุมที่ 1∗∗ ที่บานคูเมือง53 จังหวัดสิงหบุรี ซ่ึงเปนรูปกลมแบบคลายจาน มีปากยื่น
ออกมา 

                                                           
51 เร่ืองเดียวกัน, 140. 
52 ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบาน

ทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี”, 149. 
∗ เปนรูปแบบที่มีผูไดศึกษาจําแนกไวแลวใน ทนงศกัดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะห

โบราณวัตถุทีไ่ดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 
152. 

∗∗ เปนรูปแบบที่มีผูไดศึกษาจําแนกไวแลว ใน ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศลิปากร,  การขุดคนและศกึษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทร
บุรี จังหวดัสิงหบุรี (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 49. 
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5.12.ช้ินสวนหมอนึ่ง พบในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร
ที่บานทาแคสมัยที่ 2 ลักษณะเปนแผนดินเผาเจาะรูคลายชิ้นสวนรังผ้ึงของเตาตะกรับ ประโยชนใช
สอยของแผนดินเผาเจาะรู มีผูตั้งขอสันนิษฐานไว 3 ขอ คือ54 (1) ใชสําหรับแบงเสนดาย (2) เปนสวน
กนของหมอขาวนึ่ง และ(3) เปนชิ้นสวนภาชนะกรองน้ํา แตจากขนาดที่พบทําใหระบุไดวานาจะเปน
ช้ินสวนหมอนึ่ง นอกจากนี้ยังพบชิ้นสวนหมอนึ่งที่แหลงโบราณคดีบานกระเบื้องนอก55 ซ่ึงมี
ลักษณะเปนแผนดินเผาเจาะรูคลายชิ้นสวนรังผ้ึงของเตาตะกรับเชนกัน และนอกจากนี้ยังพบใน
แหลงโบราณคดีอ่ืน ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ56 

5.13.แมพิมพกอนโลหะ ใชในการหลอโลหะใหเปนกอนโลหะ (Ingot) พบ
แมพิมพกอนโลหะในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่เนินมะกอกระยะที่ 1 
ลักษณะคลายถวยทรงสูง  

5.14.ช้ินสวนแมพิมพดินเผา พบในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอสมัย
ประวัติศาสตรที่เนินมะกอกระยะที่ 1 สภาพชํารุด ขึ้นรูปดวยมือ มีลักษณะเปนแผนหนารูปส่ีเหล่ียม 
ผิวดานในเรียบมันและมีลายเปนลอนคลายขั้นบันได ตอนปลายทั้งส่ีดานบานออก ไมสามารถระบุ
รูปรางของสิ่งที่ผลิตขึ้นจากแมพิมพนี้ได 
  5.15.เบาดินเผา พบในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอสมัยประวัติศาสตรที่
เนินมะกอกระยะที่ 1 ลักษณะเปนถวยกนตื้น ขึ้นรูปดวยมือ ดานในไหมไฟสีดํา ดานนอกมีตะกรัน
เคลือบสันนิษฐานวานาจะใชเปนเบาหลอมโลหะเพื่อผลิตวัตถุประเภทโลหะ 
   

6.โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 
6.1.เศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา มีลักษณะเปนเศษภาชนะดินเผามีสีดําขัดมัน

วาว ผิวบาง ตกแตงดวยลายเสนขัดมันมันวาวดานในภาชนะ เห็นเปนลายชัดเจน มีอายุระหวาง 
2,200-1,700 ปมาแลว (พุทธศตวรรษที่ 3-พุทธศตวรรษที่ 9)  

                                                                                                                                                                      

และจากลักษณะเดนของภาชนะแบบพิ

 
53 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร,  การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 49. 
54 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสงและพเยาว นาคเวก,  การศึกษาแหลงโบราณคดีที่

บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  (กรุงเทพฯ : คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 25. 

55 เร่ืองเดียวกัน. 
56 เร่ืองเดียวกัน. 
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มายดํานี้เวลซและแมคนีล57 ใชเปนตัวกําหนดแหลงโบราณคดีสมัยยุคเหล็ก โดยพบวาภาชนะดินเผา
แบบพิมายดําแพรกระจายมาอยูบริเวณชุมชนลุมแมน้ํามูลตอนบน58 และจากการศึกษาพบวาแหลง
โบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรี ไดพบเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดําในระยะการอยูอาศัยสมัยหัว
เล้ียวหัวตอสมัยประวัติศาสตรที่บานวังไผสมัยที่ 1และซับจําปาสมัยที่ 1 นอกจากนั้นยังพบที่ เมือง
จันเสน59 จังหวัดนครสวรรค และเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 

6.2.พวยกาดินเผา คือช้ินสวนภาชนะดินเผาประเภทหมอมีพวยหรือกาน้ํา หมอมี
พวยสวนใหญไดรับรูปแบบมาจากอินเดีย60 ซ่ึงปรากฏตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรชวง 2000 ป   
กอนคริสตกาลและนิยมสืบตอมาจนสมัยประวัติศาสตร และนิยมแพรหลายมากในอินเดียภาคเหนือ
และภาคใตตั้งแตสมัยพุทธกาล สวนอินเดียภาคตะวันตกแพรหลายมากในสมัยคุปตะหลังคุปตะ 
(พุทธศตวรรษที่ 9-13) การพบพวยกาดินเผาที่หักออกจากตัวภาชนะ แสดงใหเห็นถึงเทคนิคการผลิต
วาขึ้นรูปภาชนะกอนแลวจึงนําสวนพวยกาไปติดกับลําตัวภาชนะในภายหลัง พบพวยกาดินเผาแบบ
พวยตรงในระยะการอยูอาศัยสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่บานทาแคสมัยที่ 2  นอกจากนี้ยัง
พบชิ้นสวนพวยกาดินเผาลักษณะพวยตรงคลายกันที่แหลงโบราณคดีบานกระเบื้องนอก61 จังหวัด
นครราชสีมา  และพบวาภาชนะดินเผาประเภทหมอมีพวยหรือกาน้ํานี้แพรหลายอยูในแหลง
โบราณคดีสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณลุมแมน้ํา
มูล-ชี62 ดวยเชนกัน 
 

                                                           
57 ชารลส  ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวตัิศาสตรถึงสมัย

สุโขทัย, 147. 
58 เร่ืองเดียวกัน, 158. 
59 ศรีศักร วัลลิโภดม, “จันเสน เมืองแรกเริ่มในลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก,” ใน สังคมและ

วัฒนธรรมจันเสน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, 2539), 39. 
60 ผาสุข อินทราวุธ,  ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 141. 
61 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก,  การศึกษาแหลงโบราณคดีที่

บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, 39. 
62เร่ืองเดียวกัน, 86. 
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โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมสมัยวัฒนธรรมทวารวด ี
1.โบราณวัตถุประเภทโลหะ 

1.1.กอนโลหะ (Ingot) ลักษณะเปนกอนกลมแบน พบที่แหลงโบราณคดีบานวัง
ไผในสมัยที่ 2 สันนิษฐานวากอนโลหะที่พบเปนกอนโลหะที่นํามาเตรียมเพื่อผลิตเครื่องมือเครื่องใช
เครื่องประดับ ดังนั้นการพบกอนโลหะในชุมชนอาจแสดงถึงการผลิตเครื่องมือเครื่องใช
เครื่องประดับขึ้นใชเองในชุมชน 

1.2.ตะกรันโลหะ ไดจากการถลุงโลหะ พบที่แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 
3, เนินมะกอกระยะที่ 2, ปกปลาดุกสมัยที่ 1,โคกสําราญสมัยที่ 1, บานหัวนา และวังไผสมัยที่ 2 (ภาพ
ที่ 51) ดังที่ไดกลาวมาแลววาการพบตะกรันโลหะในชุมชน แสดงวาในชุมชนมีการถลุงโลหะเพื่อ
นํามาผลิตเครื่องมือเครื่องใชเครื่องประดับ 

1.3.เครื่องมือโลหะ  ยังคงพบรูปแบบเครื่องมือเหล็กที่มีรูปแบบสืบเนื่องมา
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรเชน  ขวาน หอก ใบมีด เสียมมีบอง เครื่องมือเหล็กคลายสิ่ว เปนตน มี
ทั้งประเภทสําริดและเหล็ก แหลงโบราณคดีที่ขุดพบเครื่องมือโลหะในระยะการอยูอาศัยสมัยทวาร
วดี คือเมืองซับจําปา (ภาพที่ 7และภาพที่ 8), บานทาแคสมัยที่ 3, เนินมะกอกระยะที่ 2, บานชัย
บาดาลระยะที่ 2 และบานวังไผสมัยที่ 2 ซ่ึงเครื่องมือโลหะท่ีพบบงบอกถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชนโบราณสมัยทวารวดีไดเปนอยางดีวาชุมชนในสมัยนั้นทําการเพาะปลูกและมีการลาสัตว 

1.4.กําไลสําริด ยังคงพบกําไลสําริดสืบเนื่องมาจากสมัยหัวเล้ียวหัวตอสมัย
ประวัติศาสตร โดยพบที่แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 ลักษณะดานตัดขวางลําตัวกําไลมี
ลักษณะเปนทอนกลมคลายเสนลวด  

1.5.ตางหูโลหะ ยังคงพบตางหูโลหะวามีทั้งแบบเสนลวดขดเปนหวงกลม และ
แบบแผนสี่เหล่ียมผืนผามวน ซ่ึงทั้งสองแบบนี้เปนรูปแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยหัวเล้ียวหัวตอสมัย
ประวัติศาสตร แหลงโบราณคดีที่พบตางหูโลหะในระยะการอยูอาศัยสมัยทวารวดีคือ แหลง
โบราณคดีเมืองซับจําปา, บานทาแคสมัยที่ 3 และบานวังไผสมัยที่ 2 และพบวาตางหูแบบเสนลวด
ขดเปนหวงกลมที่พบที่เมืองซับจําปา (ภาพที่ 2), บานทาแคสมัยที่ 3 และบานวังไผสมัยที่ 2 (ภาพที่ 
66) มีลักษณะรูปแบบคลายกับตางหูแบบเสนลวดขดเปนหวงกลมที่พบที่เมืองอูทอง63 จังหวัด
สุพรรณบุรี และตางหูแบบแผนสี่เหล่ียมผืนผามวน ที่พบที่บานทาแคสมัยที่ 2 และบานวังไผสมัยที่ 2 

                                                           
63 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2542), 40. 
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มีลักษณะรูปแบบคลายกับตางหูแบบแผนส่ีเหล่ียมผืนผามวน  ที่พบที่เมืองนครปฐม64 (ภาพที่ 195) 
นอกจากนั้นยังพบตางหูลักษณะเปนหวงโคงงอเปนวงกลมเกือบจรดกัน บริเวณสวนกลาง (ที่โคง) 
จะบาง แตสวนปลายที่เกือบจรดกันมีความหนา พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 ซ่ึงตางหูลักษณะนี้พบตาม
แหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี เชนพบที่เมืองนครปฐม65 (ภาพที่ 196) บานคูเมือง66 จังหวัดสิงหบุรี 
และเมืองจันเสน67 จังหวัดนครสวรรค 

1.6.ลูกกระสุนโลหะ พบที่แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 และบานวังไผ
สมัยที่ 2  ลักษณะเปนทรงกลมเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร สันนิษฐานวาลูกกระสุน
โลหะที่พบนี้นาจะใชอาวุธรวมกับหนาไม หรือคันธนู เพื่อใชยิงลาสัตวขนาดเล็กเพื่อดํารงชีพ  

1.7.แหวนโลหะ พบแหวนโลหะลักษณะคลายแหวนปลอกมีด ซ่ึงเปนรูปแบบ
สืบเนื่องมาจากสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร โดยพบที่บานชัยบาดาลสมัยที่ 2 บานวังไผสมัยที่ 2 
และนอกจากนี้พบวามีการฝงหินมีคาหรือหินกึ่งมีคาเปนหัวแหวน เชนที่พบที่แหลงโบราณคดีเมือง
ซับจําปา และเมืองพรหมทิน ซ่ึงแหวนโลหะที่นิยมฝงหินมีคาเปนหัวแหวนนี้ยังพบที่แหลง
โบราณคดีเมืองอูทอง68 จังหวัดสุพรรณบุรี แตรูปแบบลวดลายแตกตางกันออกไป 

1.8.ลูกกระพรวนโลหะ ยังคงพบลูกกระพรวนโลหะสืบเนื่องมาจากสมัยหัว
เล้ียวหัวตอประวัติศาสตร และพบวาลูกกระพรวนมีการตกแตงผิวดวยลายเสน แหลงโบราณคดีที่พบ
ลูกกระพรวนในระยะการอยูอาศัยสมัยทวารวดีคือ แหลงโบราณคดีเมืองซับจําปา และบานวังไผ 

                                                           
64 กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดยี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2542), 39. 
65 เร่ืองเดียวกัน, 38. 
66 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร,  การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 37. 
67 Bennet Bronson and George F.Dales, “Excavation at Chansen, 1968-1969,” ศิลปากร 

14,1 (พฤกษาคม 2513), 51. 
68 จตุรพร เทียมทินกฤต และคณะ, “เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การศึกษาบทบาท

ของเมืองโบราณอูทอง ความสัมพันธกับชุมชนโบราณใกลเคียงชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19” (สาร
นิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 
2535), 105. 
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สมัยที่ 2 (ภาพที่ 52) ซ่ึงรูปแบบที่พบลักษณะคลายกับที่พบที่บานคูเมือง69 จังหวัดสิงหบุรี เมือง
นครปฐมโบราณ70และเมืองจันเสน71 จังหวัดนครสวรรค 

1.9.เหรียญโลหะ  พบเหรียญโลหะทําดวยเงิน ที่แหลงโบราณคดีเมืองพรหมทิน 
เปนการพบโดยบังเอิญ และบานทาแคสมัยที่ 3 จากการขุดคนทางโบราณคดี ซ่ึงคตินิยมการใช
เหรียญโลหะนี้ ชุมชนทวารวดีไดัรับวัฒนธรรมมาจากอินเดีย เนื่องจากชาวอินเดียไดนําเหรียญ
กษาปณของอินเดียมาใชเปนสื่อกลางในการคาขายกับประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต72 ซ่ึง
เหรียญโบราณที่พบตามเมืองโบราณและแหลงโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดแบงออกเปน 
2 ประเภทคือ  

1.9.1.เหรียญมีจารึก พบเหรียญมีจารึกที่บานพรหมทิน อําเภอโคก
สําโรง เปนเหรียญรูปกลมแบน ดานหนึ่งมีรูปสังข ดานหลังมีรูปศรีวัตสะและจารึกอักษรปลลวะ 
(ภาพที่ 158) จารึกวา “ลพ ธวร  (ผูไดรับประโยชน)และ โอม”73  นอกจากนี้ยังพบเหรียญมีจารึกตาม
เมืองโบราณสมัยทวารวดี เชน เมืองนครปฐมโบราณ74 จังหวัดนครปฐม เปนเหรียญรูปกลมแบนดาน
หนึ่งมีรูปวัว อีกดานหนึ่งมีจารึกวา “ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” เหรียญที่พบเมืองอูทอง75 จังหวัด
สุพรรณบุรี  เปนเหรียญรูปกลมแบนดานหนึ่งมีรูปวัว อีกดานหนึ่งมีจารึกวา “ศรีทวารวดีศวรปุณยะ”  
เหรียญที่พบที่บานคูเมือง76 จังหวัดสิงหบุรี  เปนเหรียญรูปกลมแบนดานหนึ่งมีลวดลาย อีกดานหนึ่ง
มีจารึกวา “ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” เหรียญที่พบที่เมืองดงคอน77 จังหวัดชัยนาท  เปนเหรียญรูปกลม

                                                           
69 Bennet Bronson and George F.Dales,  “Excavation at Chansen,1968-1969”, 51. 
70 ผาสุข  อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม.  

(กรุงเทพฯ : มปท., 2526), 16. 
71 Bennet Bronson and George F.Dales, “Excavation at Chansen,1968-1969”, 51. 
72ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 124. 
73กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-

14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, 2529),  
74 กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดยี, 113. 
75 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 61. 
76ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 4. 
77 ภูธร  ภูมะธน, โบราณคดีเมอืงดงคอน (กรุงเทพฯ : ชมรมพระเครื่องชัยนาทและ

คณะอนกุรรมการวัฒนธรรมจังหวดัชัยนาท, 2530), 21-27. 
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แบนดานหนึ่งมีรูปวัว อีกดานหนึ่งมีจารึกวา “ศรีทวารวดีศวรปุณยะ”  และเหรียญที่พบที่เมืองอู
ตะเภา78 จังหวัดชัยนาท  เปนเหรียญรูปกลมแบนดานหนึ่งมีรูปแมวัวและบุตร อีกดานหนึ่งมีจารึกวา 
“ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” 

1.9.2.เหรียญไมมจีารึก แบงออกไดเปน 3 กลุม79 ตามรูปแบบที่พบคือ 
1.9.2.1. เหรียญรูปสังข และศรีวัตสะ พบที่บานพรหมทิน 

(ภาพที่ 153) สังขเปนสัญลักษณของน้ํา ซ่ึงเปนบอเกิดของความอุดมสมบูรณ เปนหนึ่งในสมบัติ
แปดประการของพระนางศรี-ลักษมี80 ปรากฏบนตราประทับของกษัตริยสมัยคุปตะ81 (พุทธศตวรรษ
ที่ 9-11) และตอมาปรากฏบนดานหลังของเหรียญรูปวัวของกษัตริยราชวงศปลลวะ82 (พุทธศตวรรษ
ที่ 11-15) สวนศรีวัตสะเปนสัญลักษณของพระศรีหรือลักษมีในรูปคช-ลักษมี83 ถือวาเปนสัญลักษณ
มงคลของชาวอินเดีย รูปแบบศรีวัตสะที่ปรากฏบนเหรียญที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใตสืบทอด
มาจากรูปแบบศรีวัตสะที่ปรากฏบนเหรียญของกษัตริยอินเดียราชวงศศาตวาหนะ84 (พุทธศตวรรษที่ 
4-8) เหรียญรูปสังข และศรีวัตสะ พบตามแหลงโบราณคดีและเมืองโบราณสมัยทวารวดีในบริเวณ
ภาคกลางตอนลาง85 ซ่ึงก็ไดพบแมพิมพเหรียญตราสังข ที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค (ภาพที่ 
197) นอกจากนี้เหรียญรูปสังขและศรีวัตสะแบบเดียวกันนี้ ยังพบตามแหลงโบราณคดีในประเทศ
เพื่อนบานที่ เมืองออกแกว86 ประเทศเวียดนาม เมืองพะโคและเมืองศรีเกษตร87 ประเทศพมา  

1.9.2.2.เหรียญรูปพระอาทิตย และศรีวัตสะ  พบที่บาน
พรหมทิน (ภาพที่ 154) สัญลักษณรูปพระอาทิตยเปนสัญลักษณของเทพแหงความอุดมสมบูรณและ
พืชพันธัญาหาร88 เหรียญรูปพระอาทิตย และศรีวัตสะพบตามแหลงโบราณคดีและเมืองโบราณสมัย

                                                           
78 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงอูตะเภา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534), 8. 
79 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 126. 
80 เร่ืองเดียวกัน, 129. 
81 เร่ืองเดียวกัน. 
82 เร่ืองเดียวกัน. 
83 เร่ืองเดียวกัน, 128. 
84 เร่ืองเดียวกัน, 129. 
85 เร่ืองเดียวกัน, 127. 
86 เร่ืองเดียวกัน. 
87 เร่ืองเดียวกัน. 
88 เร่ืองเดียวกัน, 130. 
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ทวารวดีในบริเวณภาคกลางตอนลาง89 บริเวณเมืองทาโบราณทางภาคใต บริเวณทาศาลา-สิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช90 เมืองออกแกว91 ประเทศเวียดนาม เมืองไบกถโนและเมืองศรีเกษตร92 
ประเทศพมา 

1.9.2.3.เหรียญรูปภัทรปฎะ / ศรีวัตสะ หรือ ฑมรุ/ศรีวัตสะ 
พบที่บานทาแค (ภาพที่ 27) และพบที่บานพรหมทิน (ภาพที่ 152) ภัทรปฎะคือบัลลังกรูปส่ีเหล่ียม 
จัดเปนเครื่องราชูปโภคของกษัตริย93 สวนฑมรุ คือกลอง 2 หนา เปนสัญลักษณของการสรางโลก94 
เหรียญรูปภัทรปฎะ/ศรีวัตสะ หรือ ฑมรุ/ศรีวัตสะ ในประเทศไทยพบไมมาก พบที่เมืองอูทอง95 
จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากนี้พบเปนจํานวนมากที่เมืองศรีเกษตรและเมืองฮาลิน โดยที่เมืองศรี
เกษตรไดพบแมพิมพดินเผาดวย96และนอกจากนั้นยังไดพบเหรียญ รูปสัญลักษณอ่ืนๆ อีก เชน  

1.เหรียญตราหมอน้ํา ดานหลังประทับตราศรีวัตสะ พบที่บานพรหม
ทิน (ภาพที่ 155)  สัญลักษณหมอน้ําแสดงถึงความอุดมสมบูรณและเปนสัญลักษณของพระศรี97 พบ
เหรียญตราหมอน้ําและศรีวัตสะที่เมืองอูทอง98 จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.เหรียญตราแมวัวกับบุตรดานหลังประทับตราบัลลังก พบที่บาน
พรหมทิน (ภาพที่ 156) สัญลักษณรูปแมวัวกับบุตรเปนสัญลักษณแสดงถึงอํานาจดานการผลิตของ
ธรรมชาติ และสัมพันธกับคติการบูชาคช-ลักษมี  ซ่ึงปรากฏบนตราประทับของกษัตริยเมืองนคร 
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 9-1099  

                                                           
89 เร่ืองเดียวกัน, 127. 
90 เร่ืองเดียวกัน, 128. 
91 เร่ืองเดียวกัน, 127. 
92 เร่ืองเดียวกัน. 
93 เร่ืองเดียวกัน, 131. 
94 เร่ืองเดียวกัน. 
95 ภูธร  ภูมะธน, “เหรียญเงินตราสมัยทวารวดีพบที่จังหวัดลพบุรี,” ศิลปากร 28,4  ( 

กันยายน-ตุลาคม 2506) : 55-63. 
96 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 128. 
97 เร่ืองเดียวกัน, 130. 
98 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 67. 
99 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 131. 
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3.เหรียญตราดอกไม 8 กลีบ ดานหลังประทับตราศรีวัตสะ พบที่บาน
พรหมทิน (ภาพที่ 157) สัญลักษณรูปดอกไมที่ปรากฏบนเหรียญ สันนิษฐานวานาจะเปนนันทยา   
วรรต (ดอกพุด) ซ่ึงเปนสัญลักษณมงคล 8 ประการที่ใชในพิธีราชาภิเษก100 

4.เหรียญรูปชาง พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 (ภาพที่ 26) สัญลักษณรูป
ชางถือวาเปนสัญลักษณมงคล 8 ประการ (อัษฏมงคล)ที่ชาวอินเดียทุกศาสนายอมรับ ไดแก สิงห ,
พฤษภ (โค), คช (ชาง), กมัณฑลุ (หมอน้ํา), จามร (แส), ธวัช (ธง), ตูร่ี (ป) และ ทีป (ตะเกียง)101  และ
จากการศึกษาของทนงศักดิ์ หาญวงศ102 พบวาเหรียญโลหะเชนนี้ไมเคยพบในแหลงโบราณคดีใน
ประเทศไทย ในประเทศอินเดียพบการทํารูปชางบนเหรียญเงินและบนแผนทองแดงรูปส่ีเหล่ียม 
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 4 เปนเหรียญแหงมธุรา และเหรียญอินโด-ซิเธียนและอินโด-ปาเธียน103 
(Indo-Scythians and Indo-Pathian) และเมื่อพิจารณาลักษณะการใชประโยชนจากเหรียญ พบวา
เหรียญตราชางที่บานทาแคนี้มีติ่งยื่นออกมาคลายหวงของจี้หอยคอ ซ่ึงพบจี้หอยคอรูปชางบนเหรียญ
โลหะที่เมืองออกแกวประเทศเวียดนาม104 
 

2.โบราณวัตถุประเภทหิน 
2.1.ขวานหินขัด พบขวานหินขัดชนิดมีบาและไมมีบาในระยะการอยูอาศัยสมัย

ทวารวดีนี้ นาจะเปนเครื่องมือที่ใชตอเนื่องมาจากสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร พบขวานหินขัด
ที่แหลงโบราณคดีเมืองซับจําปาสมัยที่ 2, บานทาแคสมัยที่ 3, บานวังไผสมัยที่ 2 พบวาขวานหินขัด
มักพบทั่วไปในชุมชนทวารวดี105 เชนที่เมืองนครปฐมโบราณ106 เมืองอูตะเภา107 จังหวัดชัยนาท และ
ระยะการอยูอาศัยที่ 2 ของเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา108 เปนตน 

                                                           
100 เร่ืองเดียวกัน, 128. 
101 เร่ืองเดียวกัน. 
102 ทนงศักดิ์ หาญวงษ,  “การวเิคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบาน

ทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี”, 172. 
103 มยุรี วีระประเสริฐ, สุธิวงศ พงศไพบูลยและเขมชาติ เทพไชย, “เงินตราตางชาติโบราณที่

พบในภาคใต,” สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคใต เลม 3 (2542) : 1376 
104 เร่ืองเดียวกัน. 
105 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 138. 
106ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

13. 
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2.2.กําไลหิน ยังคงพบกําไลหินในสมัยทวารวดี โดยรูปแบบที่พบ คือ 
2.2.1.กําไล ดานตัดเปนรูปตัว T พบมากที่บานทาแคสมัยที่ 2 พบวามี

เปนจํานวนนอยเมื่อเทียบกับสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร และไมปรากฏพบในสมัยที่ 3 ตอน
ปลาย109 

2.2.2.กําไล ดานตัดเปนครึ่งวงกลม พบที่บานซับจําปาสมัยที่ 2 และ
บานวังไผสมัยที่ 2 

2.2.3กําไลเปนแผนเรียบแบน พบที่เนินมะกอกระยะที่ 2 และบานชัย
บาดาลสมัยที่ 2 

2.3.ตางหูหิน พบตางหูทําจากหินมารล และหินตระกูลหยก มีลักษณะเปน
วงกลมหรือวงรีรูปไข หรือส่ีเหล่ียม เจาะรูตรงกลางและผาซีกที่ดานหนึ่ง  พบตางหูหินที่เมืองซับ
จําปาสมัยที่ 2, บานทาแคสมัยที่ 3 และบานวังไผสมัยที่ 2 (ภาพที่ 53) และจากการสํารวจแหลง
โบราณคดีบานชัยบาดาลที่ลักลอบขุดคนพบวา ตางหูบางชิ้นมีการเจาะรูในแนวยาวตามสันตางหู ใน
ดานตรงขามของรอยผาเพื่อรอยเปนลูกปดหรือจี้ได 

2.4.ลูกปดหิน พบวาในสมัยทวารวดียังคงสืบเนื่องใชลูกปดหินมาตั้งแตสมัยหัว
เล้ียวหัวตอสมัยประวัติศาสตร โดยพบลูกปดหินที่ทําจากหินควอทซ รูปแบบที่พบมีทรงกลม และ
ทรงกรวย หินคารเนเลี่ยน (ภาพที่ 37) รูปแบบที่พบมีทรงกลม ทรงกรวยและทรงกรวยกระบอก หิน
อาเกต (ภาพที่ 38) รูปแบบที่พบมีทรงกรวยและเปนแผนแบน และ หินตระกูลหยก รูปแบบที่พบ
ทรงกรวยและทรงสามเหลี่ยม เปนตน แหลงโบราณคดีที่พบลูกปดหินมีเมืองซับจําปาสมัยที่ 2, บาน
ทาแคสมัยที่ 3, เนินมะกอกระยะที่ 2 ,บานชัยบาดาลสมัยที่ 2, บานหัวนา, บานวังไผสมัยที่ 2 และ
นอกจากนี้สํารวจพบที่บานหลุมขาว ซ่ึงลูกปดหินตาง ๆ เหลานี้เหมือนกับที่พบตามแหลงโบราณคดี
รวมสมัยเชน เมืองอูทอง110 จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองนครปฐมโบราณ111 เมืองเสมา112 จังหวัด

                                                                                                                                                                       
107 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงอูตะเภา,153. 
108 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2543), 132. 

109 ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบาน
ทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี”, 157. 

110 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 45. 
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นครราชสีมา  เขาสามแกว113จังหวัดชุมพร เกาะคอเขา114 จังหวัดพังงา คลองทอม115 จังหวัดกระบี่ 
เปนตน นอกจากนี้ยังพบลูกปดหินแบบฝงเสนสี (etched bead) พบลูกปดหินอาเกตสีดําเขียนลายสี
ขาวที่บานทาแคสมัยที่ 3 ลายสีขาวที่เขียนลงบนลูกปดหินเกิดจากการเขียนดวยสารผสมจากโซดา
คารบอเนต (โซดาไฟ) ผสมน้ําคั้นจากหนอกิรารและอาศัยความรอนเขาชวย116 ซ่ึงทําขึ้นเลียนแบบ
ลูกปดหินอาเกตธรรมชาติ ในประเทศไทยพบลูกปดหินเขียนสีเชนนี้ที่ เมืองอูทอง117  (ภาพที่ 198)  
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนลูกปดหินอาเกตทรงกระบอกเขียนลายสีขาวเปนรูปคลื่น  

2.5.แทงหินบด ยังคงสืบเนื่องใชมาตั้งแตสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร พบ
ช้ินสวนแทงหินบดที่ เมืองซับจําปาสมัยที่ 2, บานทาแคสมัยที่ 3, เนินมะกอกสมัยที่ 2, บานชัย
บาดาลสมัยที่ 2 และบานวังไผสมัยที่ 2 นอกจากนี้ยังพบวาชุมชนทวารวดีทั่วไป นิยมใชแทงหินบด 
เชน ที่เมืองนครปฐมโบราณ118 บานคูเมือง119 จังหวัดสิงหบุรี แตลักษณะรูปแบบอาจแตกตางไปตาม
ทองถ่ินแตคงรูปลักษณที่สําคัญไวคือ มีแผนหินหรือแทนหินรูปสี่เหล่ียมผืนผาลักษณะคลายทั่งใช
เปนสวนรอง และแทงหินกลมยาว ใชสําหรับบด  

                                                                                                                                                                       
111 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

19. 
112 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 131. 
113 ธราพงศ  ศรีสุชาติ, “ลูกปดตางชาติในแหลงโบราณคดีไทย”, 10. 
114 เร่ืองเดียวกัน. 
115 เร่ืองเดียวกัน. 
116 Ian C.Glover, “การแลกเปลีย่นระหวางอนิเดียและไทยในสมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร”, 

33. 
117 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 47. 

118 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 
19. 

119 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา
วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 41. 
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2.6.ระฆังหิน พบวาชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทยมัก
ปรากฏพบระฆังหิน120 ซ่ึงลักษณะเปนแผนหินขนาดใหญเจาะรูตรงกลางสําหรับแขวนใชตีใหเกิด
เสียงดังกังวาล สํารวจระฆังพบที่แหลงโบราณคดีบานวังไผ (ภาพที่ 81) 

2.7.ช้ินสวนธรรมจักรและกวางหมอบ  ธ ร ร ม จั ก ร แ ล ะ ก ว า ง หม อบ  คื อ 
สัญลักษณแสดงถึงการเผยแผพระพุทธศาสนา121 ที่ไดรับอิทธิพลพุทธศาสนาจากลุมแมน้ํากฤษณา-
โคทาวรี122 จากอินเดียภาคใต โดยไดพบชิ้นสวนธรรมจักรลักษณะเปนซี่ลอโปรงและกวางหมอบที่
บานพรหมทิน(ภาพที่ 147) และเมืองซับจําปา (ภาพที่ 18ถึงภาพที่ 20) โดยช้ินสวนธรรมจักรที่พบที่
เมืองซับจําปา มีสภาพชํารุด พบเพียงสวนกงลอ บริเวณขอบดานนอกสลักเปนลวดลายผักกูด ถัดเขา
มาเปนลายดอกไมสลับกับลายรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนและลายผักกูด บริเวณซี่ธรรมจักรสลักที่ติด
กับกงลอดานในสลักเปนลายผักกูด สวนที่เหลือหักหายไป ซ่ึงลักษณะรูปแบบลวดลายคลายกับที่
พบที่เมืองนครปฐมโบราณ123 (ภาพที่ 199) และเมืองอูทอง124 (ภาพที่ 200) คือบริเวณขอบดานนอก
สลักเปนลวดลายผักกูด ถัดเขามาเปนลายดอกไมสลับกับลายรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนและลายผักกูด 
บริเวณซี่ธรรมจักรสลักที่ติดกับกงลอดานในสลักเปนลายผักกูด ธรรมจักรที่พบในประเทศไทย มี
ลวดลายคลายคลึงกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11)125  

2.8.พระพุทธรูป  แยกประเภทไดดังตอไปนี้ 
2.8.1.พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี พบที่บานพรหมทิน 

(ภาพที่ 148)  พนัสบดี มีผูสันนิษฐาน126วาคือการเอาสัตวพาหนะของเทพทั้ง 3 ในศาสนาพราหมณ 
คือ โค พาหนะของพระศิวะ ครุฑ พาหนะของพระนารายณ และหงส พาหนะของพระพรหม มา
รวมกันกลายเปนสัตวที่มีปากอยางครุฑ มีหูและเขาอยางโค และปกอยางหงส และเรียกวา 
“พนัสบดี” เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาอยูเหนือศาสนาพราหมณ อันเปนคติความเชื่อ
พุทธศาสนานิกายมหายานตันตระ127 จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย  โดยไดแผเขามายัง

                                                           
120 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 138. 
121 เร่ืองเดียวกัน, 150. 
122 เร่ืองเดียวกัน, 158. 
123 กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดยี, 45. 
124 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 85. 
125 เร่ืองเดียวกัน, 150. 
126 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 166. 
127 เร่ืองเดียวกัน. 
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ชุมชนสมัยทวารวดี สันนิษฐานวาประติมากรรมรูปพระพุทธเจาประทับยืนเหนือพนัสบดีที่เมืองศรี
เทพ (ภาพที่ 201) นาจะเปนตนชิ้นงานใหแกประติมากรรมรูปพระพุทธเจาประทับยืนเหนือพนัสบดี
ช้ินอื่น128 เชนที่เมืองพระรถ (ภาพที่ 202) เมืองนครปฐมโบราณ129 (ภาพที่ 203) 

2.8.2.เศียรพระพุทธรูป พบที่วัดนครโกษา ศิลาขนาดเล็ก (ภาพที่      
122) พระพักตรกลม พระเนตรโปน ขมวดพระเกศามีขนาดใหญและปาน พระขนงตอเปนปกกา 
พระนลาฏแคบ พระโอษฐหนา และที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (ภาพที่ 131) ทําจากหินปูนสีดํา  พระ
พักตรคอนขางยาวรี พระเนตรโปนลักษณะเหลือบต่ํา ขมวดพระเกศามีขนาดใหญเห็นลายชัดเจน 
พระขนงตอเปนปกกา พระนลาฏกวาง พระโอษฐหนา 

2.8.3.พระพุทธรูปประทับยืน  พบที่ วั ดพระศรี รัตนมหาธาตุ 
พระพุทธรูปประทับยืน (ภาพที่ 162 ถึงภาพที่ 165) พระหัตถทั้งสองขางทําปางวิตรรกะ อันหมายถึง
ปางเสด็จลงจากดาวดึงส พระพุทธรูปประทับยืนอยูบนฐานบัว  สวนพระเศียรและพระกรหักหายไป 
ชายจีวรตกอยูบริเวณพระชงฆ เห็นขอบชายจีวรชัดเจน 

จากลักษณะรูปแบบพระพุทธรูปที่พบแสดงถึงอิทธิพลศิลปะสมัยคุปตะหลังคุป
ตะของอินเดีย โดยอาจเทียบเคียงไดกับพระพุทธรูปสมัยคุปตะที่สารนาถและภาพสลักสมัยหลังคุป
ตะที่กลุมถํ้าอชันตา130 แตไดมีการผสมผสานกับลักษณะพื้นเมือง จนทําใหมีลักษณะเฉพาะคือ มีพระ
พักตรรูปไข พระขนงตอกันเปนปกกา พระนาสิกแบน พระโอษฐหนา และขมวดพระเกศาคอนขาง
ใหญ ซ่ึงพุทธลักษณะแบบเฉพาะนี้ไดปรากฏในกลุมพระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่นครปฐม (ภาพที่ 
204 และภาพที่ 205) และราชบุรี131 ซ่ึงมีลักษณะพระพักตรรูปไข พระขนงตอกันเปนปกกา พระ
นาสิกแบน พระโอษฐหนา และขมวดพระเกศาคอนขางใหญ  พระหัตถทําปางวิตรรกะ ประทับยืน
อยูบนฐานบัว  ชายจีวรตกอยูบริเวณพระชงฆ เห็นขอบชายจีวรชัดเจน  เชนเดียวกัน  

 
 
 

                                                           
128 เผาทอง ทองเจือ,  “พระพุทธรูปประทับยืนเหนือวนัสปติที่พบในประเทศไทย” (สาร

นิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 
2521), 85. 

129  กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย, 80. 
130 Le May Reginald, A Concise History of Buddist Art in Siam (Japan, 1977), 22. 
131 กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดยี, 79. 
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2.9.เทวรูป 
 2.9.1.ช้ินสวนพระหัตถ (ภาพที่ 24) พบที่เมืองซับจําปา พบพระหัตถ

ขวา ในหัตถถือวัตถุทรงกลม จากลักษณะทางประติมานวิทยาอาจสันนิษฐานไดวาเปนพระหัตถของ
พระนารายณ เนื่องจากพระหัตถขวาลางทรงถือดอกบัวหรือกอนดิน และมักทําเปนรูปวัตถุทรงกลม 

2.9.2.พระนารายณ 4 กร (ภาพที่ 176) พบที่ศาลพระกาฬ เปนภาพ
สลักนูนสูงรูปพระนารายณ 4 กร สวมหมวกทรงกระบอก ประทับยืนบนฐานครึ่งวงกลมที่ตกแตง
ดวยลายไขปลาขนาดใหญโดยรอบ ลายละเอียดสวนอื่น ๆ ไมชัดเจน สันนิษฐานนาจะเปนฝมือชาง
ทองถ่ิน การพบภาพสลักพระนารายณ 4 กรที่ลพบุรี แสดงถึงศาสนาพราหมณไวษณพนิกายไดแผ
เขามาในชุมชนลพบุรี เชนเดียวกับชุมชนทวารวดีในเขตภาคกลาง ดังไดปรากฏพบ รูปเคารพพระ
นารายณตามเมืองโบราณสมัยทวารวดี เชน  ที่เมืองโบราณพงตึก132 พบเทวรูปพระนารายณ 4 กร 
เปนประติมากรรมลอยตัว พระเกศาทําเปนรูปดอกบัวแทนหมวกทรงกระบอก พระหัตถขวาบนทรง
ถือจักร พระหัตถซายบนทรงถือสังข  พระหัตถซายลางทรงคฑา และพระหัตถขวาลางทรงถือ
ดอกบัว/กอนดิน ทรงสวมผาทรงลักษณะมีชายพกไวดานหนา เดิมเปนประติมากรรมลอยตัวแต
แตกหักเปนชิ้น ๆ พระครูสุกิจวิริยากร ไดกอปูนซีเมนตเปนแผนหลังติดตอช้ินสวนเหลานั้นขึ้น 
รวมทั้งรองพระบาทและฐานเบื้องลางก็หลอข้ึนใหมดวยเชนกัน ปจจุบันเก็บรักษาที่วัดดงสัก ตําบล
พงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ศาลเจาเมืองอูทอง133 จังหวัดสุพรรณบุรี และพบภาพสลกั
พระนารายณสวมหมวกทรงกระบอก ที่เมืองดงศรีมหาโพธิ134 จังหวัดปราจีนบุรี พบเทวรูปพระ
นารายณสวมหมวกทรงกระบอกในลักษณะประติมากรรมลอยตัว เปนตน  

 
3.โบราณวัตถุประเภทแกว 

3.1.ลูกปดแกวสีตาง ๆ เชนสีน้ําเงิน สีเขียวน้ําทะเล สีเหลือง สีแดง สีขาว เปน
ตน ลูกปดแกวเปนเครื่องประดับที่นิยมมากในชุมชนโบราณในภูมิภาคตาง ๆ ที่ไดรับเอาอิทธิพล

                                                           
132 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัด

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร 
เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดกาญจนบรีุ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542.  จัดพิมพเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542), 131. 

133 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 147. 
134 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงปราจีนบุรี, 16. 
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วัฒนธรรมทวารวดี ซ่ึงลูกปดรุนหลังคงมาจากแหลงผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเอง135 เนื่องจาก
พบแหลงผลิตลูกปดแกวสีที่แหลงโบราณคดีเขาสามแกว136 อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร แหลง
โบราณคดีควนลูกปด137 อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ดังนั้นการพบลูกปดในชุมชนโบราณสมัย
ทวารวดีแสดงถึงการติดตอสัมพันธกับชุมชนภายนอก อาจจะเปนในรูปการแลกเปลี่ยนสินคา
ทองถ่ินกับลูกปดซ่ึงถือวาเปนของหายากและมีแหลงผลิตภายนอก  พบลูกปดแกวสีตาง ๆ ที่แหลง
โบราณคดีเมืองซับจําปาสมัยที่ 2, บานทาแคสมัยที่ 3, เนินมะกอกระยะที่ 2, และบานวังไผสมัยที่ 2 
(ภาพที่ 69และภาพที่ 70) นอกจากนั้นยังพบวาชุมชนโบราณรวมสมัยยังไดพบลูกปดแกวสีตาง ๆ 
เชนเดียวกัน เชน เมืองนครปฐมโบราณ138 จังหวัดนครปฐม เมืองคูบัว139 จังหวัดราชบุรี เมืองอูทอง140 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองดงศรีมหาโพธิ์141 จังหวัดปราจีนบุรี  บานคูเมือง142 จังหวัดสิงหบุรี เมืองเสมา
143 จังหวัดนครราชสีมา เมืองฟาแดดสงยาง144 จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน 

3.2.ลูกปดแกวเขียนลาย พบลูกปดแกวสีเขียว มีลายร้ิวสีเหลืองฟา พบที่บานทา
แคสมัยที่ 3 ลูกปดแบบนี้เคยพบที่ดงศรีมหาโพธิ์145 จังหวัดปราจีนบุรี และ บานคูเมือง146 จังหวัด

                                                           
135 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 55. 
136 ธราพงศ  ศรีสุชาติ, “ลูกปดตางชาติในแหลงโบราณคดีไทย”, 16. 
137 มยุรี วีระประเสริฐ, “คลองทอม แหลงอุตสาหกรรมทําลูกปดและเมืองทาขนถายสินคา

สมัยโบราณ”, 48. 
138 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

20. 
139 วิชัย ตนักิตตกิรและอังคณา หงษษา, “การขุดคนชุมชนโบราณสมัยทวารวดีที่ตําบลคู

บัว อําเภอเมือง จังหวดัราชบุรี ป พ.ศ.2526,” 2526 (อัดสําเนา), 17. 
140 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 52. 
141 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงปราจีนบุรี, 14. 
142 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 53. 
143 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 133. 
144 ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง, 16. 
145 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงปราจีนบุรี,15. 
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สิงหบุรี ลักษณะแกนในเปนแกวสีเขียวมีลายตามขวางสีขาว สีแดง สีเหลือง และทางภาคใตของ
ประเทศไทย147 ซ่ึงลูกปดแกวเขียนลายแบบนี้พรชัย สุจิตตสันนิษฐานวานาจะนําเขามาจากประเทศ
อินเดีย148 

3.3.ลูกปดที่มีแกนสีทองและทับดวยเคลือบใส พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 พบวา
ลูกปดที่มีแกนขางในเปนทอง เปนลูกปดในสมัยโรมันและสมัยเฮลเลนิสติก149 (ประมาณ 323-30 ป
กอนคริสตศักราช) ลูกปดประเภทนี้มีแหลงกําเนิดอยูบริเวณตะวันออกกลางกับประเทศอียิปต150

สันนิษฐานวาเขามาสูในประเทศไทยโดยสงผานเมืองทาโรมันที่ตั้งสถานีการคาที่อินเดีย 
 
4.โบราณวัตถุประเภทกระดูก 

4.1.เครื่องมือกระดูก ยังพบวาในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีคงใชเครื่องมือกระดูก
อยู ไดพบเข็มทําจากกระดูกสัตวที่บานวังไผสมัยที่ 2 ลักษณะเปนแทงกระดูกขนาดเล็กใหญกวาเข็ม
ในปจจุบัน ปลายดานหนึ่งเจาะรู และปลายอีกดานหนึ่ง (ที่เปนปลายเแหลม) ไดหักหายไป 

4.2.เขี้ยวสัตวเจาะรู พบที่เนินมะกอกสมัยที่ 2 (ภาพที่ 39) และบานวังไผสมัยที่ 2 
สันนิษฐานวานาจะใชเปนเครื่องรางหรือเครื่องประดับประเภทจี้หอยคอ 

4.3.ช้ินสวนเขากวาง พบที่เนินมะกอกสมัยที่ 2 (ภาพที่ 40) และบานวังไผสมัยที่ 
2 (ภาพที่ 71) ไมทราบหนาที่การใชงานที่ชัดเจน สันนิษฐานวานานํามาทําเปนเครื่องมือกระดูก 

4.4.ลูกเตา พบทั้งหมด 2 ชิ้น คือลูกเตาทรงลูกบาศก (ภาพที่ 29) จากบานทาแค
สมัยที่ 3 และลูกเตาทรงกระบอกรูปส่ีเหล่ียมผืนผาพบที่เนินมะกอกสมัยที่ 2 (ภาพที่ 41) ทั้งหมดทํา
จากงาชาง โดยแตละดานจะทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบจุด ซ่ึงพบวาลูกเตาแบบทรงกระบอกรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผาเปนที่นิยมที่อินเดียมาตั้งแตสมัยยุคเหล็กอินเดียตอนปลาย โดยพบที่เมืองอัมเรลิ 

                                                                                                                                                                       
146 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 74. 
147 พรชัย สุจิตต, “ลูกปดอินเดยีและที่พบในประเทศไทย,” เมืองโบราณ. 15,1 (มกราคม-

มีนาคม 2532), 77. 
148 เร่ืองเดียวกัน. 
149 ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบาน

ทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี”, 164. 
150 เร่ืองเดียวกัน. 
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แควน คุชราต พบในชั้นวัฒนธรรมสมัยคุปตะ151(พุทธศตวรรษที่ 9-10) สวนลูกเตาทรงลูกบาศกแบบ
ที่พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 พบวาเปนที่นิยมตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร เชน ที่โมเหนโจ ดาโร152  
ซ่ึงลูกเตาเปนอุปกรณกีฬาหมากรุกซ่ึงเปนที่นิยมของชาวอินเดียแลว ยังเปนอุปกรณสําคัญของ
กษัตริยโบราณที่ตองใชในพิธีราชาภิเษก153 

4.5.ตางหูงาชาง (ภาพที่ 50) ไดพบเพียง 1 ช้ิน จากระยะการอยูอาศัยสมัยทวาร
วดี ที่แหลงโบราณคดีบานปกรี ลักษณะเปนแทงทรงกระบอกกลม  มีเสนผาศูนยกลาง 3.25 
เซนติเมตรยาว 2 เซนติเมตร ลักษณะคลายตางหูตะกั่วแบบเปนแผนมวนงอ  ซ่ึงการใสตางหูขนาด
ใหญนี้เพื่อเปนการขยายรูติ่งหูซ่ึงเปนที่นิยมในวัฒนธรรมทวารวดี ดังไดพบหลักฐานการสวมตางหทูี่
ปรากฏอยูบนภาพปูนปนรูปบุคคลที่ เจดียจุลประโทน  จังหวัดนครปฐม  และปรากฏอยูบน
ประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กรูปบุคคลเปนตน 

4.6.หวีงาชาง (ภาพลายเสนที่ 10ก และ 10ข) พบในระยะการอยูอาศัยที่ 3 ของ
บานทาแค ลักษณะเปนแผนแบน สภาพชํารุดเหลือใหเห็นซี่หวีและสันหวี ความกวางระหวางสันหวี
กับซ่ีฟน 4 เซนติเมตร มีลายขีดเปนเสนคูขนานที่ใตสันและเหนือซ่ีหวี หวีงาชางที่พบแสดงถึงการ
ติดตอสัมพันธกับอินเดีย ไดมีการพบหวีงาชางตั้งแตสมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตร เชนหวีงาชางที่พบ
ในระยะที่ 2 ของจันเสน154  (พุทธศตวรรษที่ 6-8) (ภาพลายเสนที่ 10 ก และ 10 ข ) ในดานหนึ่งแกะ
เปนภาพหงส อีกดานหนึ่งแกะเปนภาพสัญลักษณมงคล อันไดแก พระอาทิตย หมอน้ํา สังข แส 
ดานลางแกะเปนรูปมา และจากการศึกษาของศาสตราจารยผาสุข อินทราวุธ155 พบวาหวีงาชางที่เมือง
จันเสนเปนรูปแบบหวีงาที่มีแหลงผลิตในประเทศอินเดีย (ชวงพุทธศตวรรษที่ 5-7)  โดยมีแหลงผลิต
หวีงาชางรวมทั้งงาชางแกะสลักนั้นตั้งอยูที่เมืองมถุราและวิทิศสาในประเทศอินเดียและไดคนพบ
มากที่เมืองตักษิลาและอุชเชน ซ่ึงเปนศูนยกลางการคาสมัยโบราณ จากหลักฐานดังกลาวแสดงให
เห็นถึงการติดตอสัมพันธระหวางชุมชนโบราณกับประเทศอินเดียไดเปนอยางดี 

                                                           
151 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 58. 
152 ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบาน

ทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี”, 177. 
153 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 58. 
154 Bennet Bronson, Excavation at Chansen and The Cultural Chronology of 

Protohistoric Central Thailand (Pennsylvania : University of Pennsylvania, 1976), 27. 
155 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 57. 
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4.7.ลูกปดเปลือกหอย พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 และเนินมะกอกระยะที่ 2 
ลักษณะเปนแผนวงกลมแบนเจาะรู จากการศึกษาของทนงศักดิ์ หาญวงศที่บานทาแค พบลูกปด
เปลือกหอยพบเปนจํานวนนอยมาก  สันนิษฐานวานาจะเปนลูกปดสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร
แตถูกรบกวนโดยมนุษย156 จึงทําใหอยูในชั้นดินวัฒนธรรมทวารวดี นอกจากนี้พบวาในชวง
วัฒนธรรมทวารวดีไมปรากฏพบความนิยมใชลูกปดเปลือกหอย เชนสมัยกอนประวัติศาสตร แตได
นิยมลูกปดแกวและลูกปดหินสี 

 
5.โบราณวัตถุประเภทดินเผา 

5.1.แวดินเผา (ภาพที่ 3) ยังคงพบแวดินเผาตอเนื่องมาจากสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตร ซ่ึงรูปแบบที่พบมีทั้งทรงกลมและทรงกรวย โดยเฉพาะทรงกรวยที่บานทาแคสมัยที่ 3 
(แบบ SW 9)∗ หรือ แบบที่ 4 ที่ซับจําปา∗∗ ซ่ึงถือไดวาเปนแบบที่พบมากในวัฒนธรรมทวารวดี 
ซ่ึงแวรูปทรงกรวยนี้พบทั่วไปในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี เชน ที่บานคูเมือง157 จังหวัดสิงหบุรี 
เมืองนครปฐมโบราณ158  

5.2.กําไลดินเผา  พบเปนจํานวนนอยลงเมื่อเทียบกับสมัยหัวเ ล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตร โดยพบเฉพาะในระยะแรกของสมัยที่ 3  ของบานทาแค ลักษณะเปนแผนแบนและ
ทอนกลม ขึ้นรูปดวยมือ 

5.3.ตางหูดินเผา ที่พบในวัฒนธรรมทวารวดี พบเปนจํานวนนอยลงเมื่อเทียบกับ
สมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตร พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 ระยะแรก รูปแบบที่พบมีลักษณะคลายแกนหิน
ที่ไดจากการทํากําไลเปลือกหอยหรือกําไล และที่บานวังไผ (ภาพที่ 55) ลักษณะเปนแผนกลม เจาะรู

                                                           
156 ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบาน

ทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี”, 162. 
∗ เปนรูปแบบที่มีผูไดศึกษาจําแนกไวแลวใน ทนงศกัดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะห

โบราณวัตถุทีไ่ดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 
155. 

∗∗ เปนรูปแบบที่มีผูไดศึกษาจําแนกไวแลวใน ภูธร ภูมะธน, เมืองซับจําปา, 37. 
157 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 39. 
158 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

22. 
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ตรงกลาง สันนิษฐานวานาจะใชรวมกับตางหูโลหะแบบเสนลวดขดเปนหวงกลม โดยใชเกีย่วกบัตาง
หูโลหะแบบเสนลวด 

5.4.ลูกปดดินเผา พบลูกปดดินเผาทรงกระบอก ทรงกลม และแผนกลมแบน
เจาะรู สีที่พบมีสีดํา สีน้ําตาล สีสม พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 , เนินมะกอกระยะที่ 2 และบานวังไผ
สมัยที่ 2  เชนเดียวกับที่พบที่บานคูเมือง159 จังหวัดสิงหบุรี เมืองฟาแดดสงยาง160 จังหวัดกาฬสินธุ 

5.5.แทงดินเผาเจาะรู ลักษณะเปนแทงกลมยาวเจาะรูปที่ปลายดานหนึ่ง อีกดาน
หักหายไป พบที่บานวังไผ (ภาพที่ 65) สันนิษฐานวาเปนเครื่องประดับประเภทจี้หอยคอ คลาย
เครื่องรางหรือเขี้ยวสัตวเจาะรู 

5.6.เบี้ ยดินเผา  ยังคงพบเบี้ ยดินเผาสืบเนื่องมาจากสมัยหัว เ ล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตร ซ่ึงไดรับอิทธิจากอินเดีย  เบี้ยดินเผาที่พบทําจากเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบมีลายเชือก
ทาบและไมมีลาย พบเบี้ยดินเผาที่เมืองซับจําปา, บานทาแคสมัยที่ 2, เนินมะกอกระยะที่ 2, โคก
สําราญสมัยที่ 1, บานชัยบาดาลสมัยที่ 2, หัวนา และบานวังไผสมัยที่ 2 (ภาพที่ 56) ซ่ึงเบี้ยดินเผาที่
พบสันนิษฐานวาเปนอุปกรณสําหรับการเลนกีฬาทอยเบี้ย หรือตองเต (Hop Scotch) ซ่ึงเปนกีฬาที่
นิยมของเด็กสมัยโบราณ ซ่ึงมักพบเบี้ยดินเผาตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี เชน เมืองนครปฐม
161 บานคูเมือง162 จังหวัดสิงหบุรี เมืองอูตะเภา163 จังหวัดชัยนาท เมืองฟาแดดสงยาง164 จังหวัด
กาฬสินธุ บานกระเบื้องนอก165 จังหวัดนครราชสีมา เมืองเสมา166 จังหวัดนครราชสีมา และเมือง
โบราณอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย167  

                                                           
159 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 40. 
160 ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง, 17. 
161 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

24. 
162 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 38. 
163 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงอูตะเภา,140. 
164 ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง, 16. 
165 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดี

ที่บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จงัหวัดนครราชสีมา, 25. 
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5.7.หินดุ ยังคงพบหินดุตอเนื่องมาจากสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร โดยพบ
หินดุที่บานทาแคสมัยที่ 3 และสํารวจพบที่บานวังไผ (ภาพที่ 79) ดังที่ไดกลาวมาแลววาการพบหินดุ
แสดงถึงชุมชนมีการผลิตภาชนะดินเผาขึ้นใชเองภายในชุมชน 

5.8.ลูกกระสุนดินเผา ยังคงพบลูกกระสุนดินเผาตอเนื่องมาจากสมัยหัวเล้ียว
หัวตอประวัติศาสตร  โดยพบที่เมืองซับจําปาสมัยที่ 2, บานทาแคสมัยที่ 3, เนินมะกอกระยะที่ 2, 
บานชัยบาดาลสมัยที่ 2 และบานวังไผสมัยที่ 2 (ภาพที่ 57) 

5.9.กอนดินเผามีลาย ยังคงพบกอนดินเผามีลายตอเนื่องมาจากสมัยหัวหัวตอ
เล้ียวประวัติศาสตร ที่บานทาแคสมัยที่ 3  นอกจากมีลายขูดขีดเปนตารางแลว(ภาพที่ 30) ยังพบวา
กอนดินเผาที่บานทาแคสมัยที่ 3 มีลักษณะพิเศษคือ มีลายคลายรูปดอกไม (ภาพที่ 31) กอนดินเผามี
ลายนี้มักพบตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดี เชน เมืองอูตะเภา168 จังหวัดชัยนาท เมืองฟาแดดสงยาง
169 จังหวัดกาฬสินธุ และระยะการอยูอาศัยที่ 2 ของเมืองเสมา170 จังหวัดนครราชสีมา แตลักษณะ
รูปแบบที่พบแตกตางกันไปตามทองถ่ิน เพราะเปนสิ่งของที่ทําขึ้นใชเอง 

5.10.พระพิมพดินเผา ในการศึกษาครั้งนี้ไดพบพระพิมพที่แหลงโบราณคดี 5 
แหลงคือ ไดจากการขุดแตงวัดนครโกษา ไดจากการสํารวจที่แหลงโบราณคดีเมืองดงมะรุม แหลง
โบราณคดีบานหนองเมือง อําเภอบานหมี่ แหลงโบราณคดีเมืองซับจาปา และเขาหินกลิ้ง อําเภอชัย
บาดาล ซ่ึงจําแนกตามรูปแบบไดทั้งหมด 8 แบบ (พิมพ)  ดังตอไปนี้ 

5.10.1.พระพิมพดินเผาพบที่วัดนครโกษาแบบที่ 1 พระพิมพดินเผา
ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางสมาธิ (ภาพที่ 123และภาพลายเสนที่ 6) ลักษณะพระพักตรกลม ไม
มีรัศมี พระเนตรโปน พระนาสิกและพระโอษฐมีขนาดใหญ  

5.10.2.พระพิมพดินเผาพบที่วัดนครโกษาแบบที่ 2 พระพิมพดินเผา
ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางสมาธิบนบัลลังก (ภาพที่ 124 และภาพลายเสนที่ 7) ลักษณะพระ

                                                                                                                                                                       
166 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 135. 
167 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 140. 
168 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงอูตะเภา,150. 
169 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง (นครปฐม : 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 16. 
170 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 139. 
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พักตรไมชัดเจน ประภามณฑลเปนรูปเปลวเพลิง พระกรรณยาวจรดบา หมจีวรแบบหมดอง เปดพระ
อังสะขวา ประทับนั่งขัดสมาธิ มีฉัตรเหนือประภามณฑล ดานขางพระพุทธองคมีรูปเสาธรรมจักร
ทั้งสองขาง ซ่ึงพระพิมพรูปแบบแบบนี้คลายกับที่พบที่เมืองโบราณฟาแดดสงยาง171 จังหวัด
กาฬสินธุ (ภาพที่ 206)  ลักษณะพระพักตรชัดเจน ประภามณฑลเปนรูปเปลวเพลิง พระกรรณยาว
จรดบา หมจีวรแบบหมดอง เปดพระอังสะขวา ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐาน มีฉัตรเหนือ
ประภามณฑล ดานขางพระพุทธองคมีรูปเสาธรรมจักรทั้งสองขาง จากลักษณะที่ปรากฏพบ
สันนิษฐานวานาจะไดรับรูปแบบมาจากที่เดียวกัน 

5.10.3.พระพิมพดินเผาพบที่วัดนครโกษาแบบที่ 3 พระพิมพดินเผา
ภาพพระพุทธเจาประทับใตตนโพธิ (ภาพที่ 125 และภาพลายเสนที่ 8) ลักษณะพระพักตรชัดเจน 
รัศมีเปนตอมกลม เห็นประภามณฑลชัดเจน หัตถขวายืนออกไปหาบุคคล พระหัตถซายวางบนพระ
ชานุ มีรูปบุคคลกําลังนั่งพนมมืออยูทางดานขวาพระพุทธเจา ดานหลังออกไปมีรูปบุคคล 4 คน ซ่ึง
จากการศึกษาของพรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์ และฉลวย จารุภานานนท172 สันนิษฐานพบวาพระพิมพแบบ
ที่ 3 นี้นาจะสรางตรงตามพุทธประวัติตอนปฐมเทศนา ที่ตําบลสารนาถ บริเวณปาอิสิปตน
มฤคทายวัน ซ่ึงพระพุทธองคทรงเทศนาโปรดปญจวัคคียทั้ง 5  

5.10.4.พระพิมพดินเผาพบที่วัดนครโกษาแบบที่ 4 พระพิมพดินเผา
ภาพพระพุทธเจาประทับนั่งเสวยขาวมธุปายาส (ภาพที่ 126 และภาพลายเสนที่ 9) เปนภาพ
พระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถทั้งสองทําปางอุมบาตร พระพักตรไมชัดเจน กรอบ
ประภามณฑลเปนรูปเปลวเพลิง เหนือประภามณฑลมีฉัตร ดานลางทั้งสองขางมีรูปบุคคล สตรี? 
ทําทาพนมมือ  ดานขางพระพุทธองคมีรูปบุคคลยืนถือเครื่องสูง? จากการศึกษาของพรหมศักดิ์ เจิม
สวัสดิ์ และฉลวย จารุภานานนท173 สันนิษฐานพบวาพระพิมพแบบที่ 3 นี้นาจะสรางตรงตามพุทธ
ประวัติตอนนางสุชาดา ถวายขาวมธุปายาส  พระพิมพดินเผาแบบนี้คลายกับที่พบที่ โบราณสถาน
บานโคกไมเดน174 จังหวัดนครสวรรค (ภาพที่ 207) ซ่ึงมีลักษณะเปนภาพพระพุทธเจาประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถทั้งสองทําปางอุมบาตร พระพักตรไมชัดเจน กรอบประภามณฑลเปนรูป

                                                           
171 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง, 137. 
172 พรหมศักด เจมิสวัสดิ์ และฉลวย จารภุานานนท, “พระพิมพดินเผาวัดนครโกษา ลพบุรี

,” ศิลปากร  32, 6 (มกราคม-กุมภาพันธ 2532) : 47. 
173 เร่ืองเดียวกัน, 50. 
174 กรมศิลปากร, โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหม และ รายงานการขุดคนโบราณวัตถุ

สถาน ณ บานโคกไมเดน อําเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2508), 54. 
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เปลวเพลิง เหนือประภามณฑลมีฉัตร ดานลางทั้งสองขางมีรูปบุคคล และที่เมืองโบราณฟาแดดสง
ยาง175 จังหวัดกาฬสินธุ (ภาพที่ 208) ลักษณะเปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระ
หัตถทั้งสองทําปางอุมบาตร พระพักตรชัดเจน กรอบประภามณฑลเปนรูปเปลวเพลิง เหนือ
ประภามณฑลมีฉัตร ดานลางทั้งสองขางมีรูปสตรีทําทาพนมมือ  ดานขางพระพุทธองคมีรูปบุคคล 
ขางละ 2 คน ยืนถือเครื่องสูง  

5.10.5.พระพิมพดินเผาที่พบที่บานหมี่ (ภาพที่ 141) พระพิมพดินเผา
สภาพชํารุด รูปพระพุทธเจาปางปฐมเทศนาโดยประทับนั่งหอยพระบาท สวนบนหักหายไปปรากฏ
เฉพาะสวนพระบาท ดานขางพระองคปรากฏรูปสถูป บริเวณทอนลางของพระพิมพมีจารึกคาถาเย
ธมมาฯ  อักษรเทวนาครี ภาษาสันสกฤต พระพิมพแบบดังกลาวเคยพบที่อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี เมืองคูบัว176 จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 209) ลักษณะเปนรูปพระพุทธเจาปางปฐมเทศนาโดย
ประทับนั่งหอยพระบาทในซุมโพธิคยา ดานขางพระองคทั้งสองขางปรากฏรูปสถูป และพบที่เมือง
นครปฐมโบราณ177 จังหวัดนครปฐม ซ่ึงกําหนดอายุไวราวพุทธศตวรรษที่ 13-14  ซ่ึงเปนรูปแบบที่
สืบตอมาจากตนแบบพระพิมพซุมพุทธคยาในประเทศอินเดีย178 

5.10.6.ช้ินสวนพระพิมพดินเผาปางนาคปรกพบที่ดงมะรุม (ภาพที่ 
135 และภาพที่ 136)  เปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางสมาธิอยูบนฐาน ดานหลังปรากฏลําตัว
ของนาค แตไมชัดเจน คติการสรางพระนาคปรกเปนการสรางตามพุทธประวัติตอนพระพุทธเจา
ประทับอยูใตพังพานนาคมุจลินทและเปนอิทธิพลพุทธศาสนาจากลุมแมน้ํากฤษณา-โคทาวรี อินเดีย
ใตซ่ึงมีลัทธิบูชานาค สวนทางภาคเหนือไมนิยมปางนี้179 

5.10.7.พระพิมพดินเผาภาพพระพุทธเจาปางแสดงธรรมพบที่ดงมะรมุ 
(ภาพที่ 137) เปนภาพพระพุทธเจาประทั้งนั่งหอยประพระบาท ดานขางมีพระสาวกยืนอยูทั้งสองขาง 
สวนดานบนมีภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางสมาธิ ขนาบดวยฉัตรทั้งสองขาง พระพิมพในรูปแบบ

                                                           
175 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง, 138. 
176 กรมศิลปากร, ราชบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534. จดัพิพมเนื่องในวโรกาสสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ราชบุรี 14 ตุลาคม 2534), 96. 

177 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, แหลงโบราณคดีในภูมิภาคตะวนัตก (นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2534), 84. 

178 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 166. 
179 เร่ืองเดียวกัน, 157. 
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แสดงปางดังกลาว คลายกับพบที่เมืองนครปฐมโบราณ180 จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 210) แตไมคลาย
ทั้งหมด โดยเปนภาพพระพุทธเจาประทั้งนั่งหอยพระบาท เคียงขางดวยบริวารทั้งดานซายและ
ดานขวา ตอนบนเปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัวจํานวน 3 องค ในสวนที่
คลายกัน คือการที่มีพระสาวกยืนขนาบทั้งสองขางและในสวนที่แตกตางคือ สวนบนโดยพระพิมพที่
พบที่นครปฐมจะเปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว 3 องค ในขณะที่พระพิมพที่
พบที่ดงมะรุม ลพบุรีจะเปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางสมาธิ ขนาบดวยฉัตรทั้งสองขาง อาจ
หมายความวาพระพิมพจากที่ใดที่หนึ่งสงอิทธิพลในดานรูปแบบใหกัน นอกจากนี้คติการสรางพระ
พิมพในรูปแบบนี้อาจหมายถึงพุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหาริยหรือ ตอนเทศนาพระสัทธรรม
ปุณฑริกสูตรบนยอดเขาคิชกูฎตามคติความเชื่อของนิกายมหายานที่ไดแผอิทธิพลแถบอินเดีย
ภาคเหนือและในแควนเดดขาน181 และจัดเปนรูปแบบที่ไดรับตนแบบมาจากอินเดียสมัยหลังคุปตะ
182 (พุทธศตวรรษที่ 12-13) 

 5.10.8.พระพิมพดินเผาพบที่เขาหินกล้ิง อําเภอชัยบาดาล (ภาพที่ 188)
และพบที่เมืองซับจําปา (ภาพที่ 11) เปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งปางสมาธิเพชรบนฐานบัว เห็น
ฝาพระบาททั้งสองขาง มีประภามณฑลรูปเปลวไฟลอมรอบองคพระ ลักษณะรูปแบบพระพิมพแบบ
นี้คลายกับพระพิมพที่พบที่เมืองศรีเทพ183 (ภาพที่ 211) จังหวัดเพชรบูรณ ลักษณะเปนภาพ
พระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัว มีประภามณฑลรูปเปลวไฟลอมรอบองคพระ และ
คลายพระพิมพแบบที่ 7 ที่พบที่เมืองฟาแดดสงยาง184 จังหวัดกาฬสินธุ (ภาพที่ 212) ลักษณะเปนภาพ
พระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัว มีประภามณฑลรูปเปลวไฟลอมรอบองคพระ โดยที่
พระพิมพที่พบที่ลพบุรีมีลักษณะคลายกับที่เมืองศรีเทพแตตางที่การประทับนั่ง โดยพระพิมพที่พบที่
ลพบุรีประทับนั่งขัดสมาธิเพชร สวนที่เมืองศรีเทพประทับนั่งขัดสมาธิราบ สวนที่พบที่เมืองฟาแดด
สงยาง จังหวัดกาฬสินธุนั้น นาจะเปนพระพิมพที่ทําขึ้นในทองถ่ินที่ไดรับรูปแบบจากพระพิมพที่พบ
ที่เมืองศรีเทพไปอีกตอหนึ่ง เนื่องจากองคประกอบของพระพิมพทั้งหมดคลายกันแตฝมือตางกัน 

                                                           
180 เร่ืองเดียวกัน, 164. 
181 เร่ืองเดียวกัน. 
182 เร่ืองเดียวกัน. 
183 กรมศิลปากร, เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539), 147. 
184 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง, 137. 
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5.11.แมพิมพพระพิมพดินเผา (ภาพที่ 186) พบเพียงชิ้นเดียวที่วัดทาแคเปนการ
พบโดยบังเอิญ ลักษณะพิมพไมชัดเจนสันนิษฐานวาเปนภาพพระพุทธรูปประทับนั่งหอยพระบาท 
ใตซุมพุทธคยา  

5.12.แมพิมพดินเผา พบชิ้นสวนแมพิมพดินเผาที่เนินมะกอก (ภาพที่ 36) สภาพ
ชํารุด จนไมสามารถระบุไดวาเปนแมพิมพโบราณวัตถุประเภทใด 

5.13.ที่ประทับตราดินเผา พบที่ประทับตราดินเผารูปวัวที่บานพรหมทิน (ภาพที่   
145) ที่ประทับตราดินเผามีลวดลายขูดขีดเปนเสนคลายตัวอักษรซึ่งไดจากการขุดคนที่บานวังไผใน
ระยะที่ 2 (ภาพที่ 58) และอีก 2 ช้ินพบที่วังไผเปนที่ประทับตรา ลักษณะคลายหินดุ ขึ้นรูปดวยแปน
หมุน สวนปลายสุด(ดามจับ) เปนกอนกลม ดานลางสุดมีลายขูดเปนวงกลมซอนกันหลายวง และ
เจาะรูทะลุในแนวตั้งโดยตลอด  (ภาพที่ 73) ซ่ึงคลายกับที่พบที่จันเสน185 (ภาพที่ 213) โดยมีลักษณะ
คลายหินดุ ขึ้นรูปดวยแปนหมุน สวนปลายสุดเปนกอนกลม ดานลางสุดมีลายขูดเปนวงกลมซอนกัน
หลายวง และเจาะรูทะลุในแนวตั้งโดยตลอด ซ่ึงไมทราบหนาที่การใชงานที่ประทับตราแบบนี้ สวน
ที่ประทับตราที่เปนรูปสัตวหรือตัวอักษร สันนิษฐานวานาจะทําขึ้นใชภายในชุมชน ลักษณะการใช
งานที่ประทับตรา คือกดประทับบนกอนดินใหเกิดตราประทับสําหรับใชแนบติดจดหมายหรือพก
ติดตัวเพื่อใชในการผานทาง186 ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากที่ชาวอินเดียที่ไดมาติดตอคาขายกับในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  

5.14.ตราประทับดินเผา พบตราประทับดินเผาจากการขุดคนที่บานวังไผระยะที่ 
2  เปนภาพครุฑ (ภาพที่ 74) นอกจากนั้นสํารวจพบที่เมืองซับจําปา (ภาพที่ 13) เปนภาพบุคคลขี่
สิงโต   ที่บานวังไผ (ภาพที่ 80) เปนภาพบุคคล  และในเขตอําเภอเมือง  (ภาพที่ 171) เปนภาพสิงโต 
ซ่ึงก็แสดงวาชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี รับเอาคติการใชตราประทับที่ชาวอินเดียไดนําเขามา
ใชสําหรับการติดตอส่ือสารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชนเดียวกับชุมชนโบราณสมัยทวารวดีใน
ภาคกลางที่พบตราประทับดินเผา เชน เมืองจันเสน187 จังหวัดนครสวรรค  และเมืองอูทอง188 จังหวัด
สุพรรณบุรี เปนตน 

                                                           
185 Bennet Bronson and George F.Dales, “Excavation at Chansen,1968-1969” , 51. 
186 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 135. 
187 พิเศษ เจยีจนัทรพงษ,  “ตราดินเผาจากโคกจันเสน,”  ใน สังคมและวัฒนธรรมจันเสน 

(กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพมิพ, 2539.  พมิพเพื่อนํารายไดบํารุงพิพิธภัณฑจันเสน ตําบลจันเสน 
อําเภอตาคลี จงัหวัดนครสวรรค),  120. 

188 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 51. 
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5.13.ตุกตาดินเผารูปบุคคล พบที่เมืองซับจําปา (ภาพที่ 14และภาพที่ 15) และ
เมืองลพบุรี (ภาพที่ 172) ลักษณะที่พบมีทั้งรูปคนจูงลิง รูปเด็ก รูปสตรี และพบวาศีรษะสตรีสวมตาง
หูขนาดใหญ  มีการสวมกําไลที่ทอนแขน สวมจี้หอยคอ เปนตน พบที่บานพรหมทิน (ภาพที่  150) 
เปนรูปนรสิงห มีศีรษะเปนสิงห มีขนแผงคอ นอกจากนี้ยังพบที่บานหัวนา และบานวังไผสมัยที่ 2  
โดยตุกตาดินเผาแบบนี้ผลิตขึ้นโดยใชแมพิมพ189 เนื่องจากดานขางของตุกตามีรอยประกบของ
แมพิมพ ตุกตาดินเผารูปบุคคลที่พบมักไมสมบูรณ สวนมากจะหักกึ่งกลางลําตัวหรือสวนศีรษะหัก
หายไป  ซ่ึงอาจแสดงถึงความเชื่อเชนเดียวกับตุกตาเสียกบาล190 นอกจากนี้ยังพบตุกตาดินเผารูป
บุคคลในลักษณะดังกลาวตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี เชน เมืองนครปฐมโบราณ191 เมืองจัน
เสน192 จังหวัดนครสวรรค บานคูเมือง193 จังหวัดสิงหบุรี 

5.14.ตุกตารูปสัตว พบตุกตารูปสัตวลักษณะคลายวัวหรือควาย  ขึ้นรูปดวยมือ 
พบที่บานทาแคสมัยที่ 3, เนินมะกอกระยะที่ 2 และบานวังไผสมัยที่ 2 สันนิษฐานวาตุกตารูปสัตวทํา
ขึ้นเพื่อเปนของเลน 

5.15.คชลักษมีและทาวกุเวร พบที่เมืองซับจําปา (ภาพที่ 4ก และภาพที่ 4ข)        
) มีลักษณะดานหนึ่งจะแสดงรูปคช-ลักษมี เปนภาพสตรีสวมมงกุฎ นั่งขัดสมาธิ มือทั้งสองขางถือ
ดอกบัวยกขึ้นในระดับอก และทั้งสองขางมีชางดานละ 1 เชือกยืนหันขางกําลังใชวงยกหมอน้ําขึ้นเท
เหนือศีรษะของสตรี อีกดานหนึ่งแสดงภาพทาวกุเวร เปนภาพบุรุษมีพุง สวมมงกุฎนั่งชันเขา
ดานซายขึ้น อีกขางหนึ่งวางพาดขวาง แขนขางซายวางพาดบนเขาที่ยกขึ้น แขนขางขวาคลายเทากับ
พื้น ดานหลังเห็นถุงเงินขนาดใหญ 2 ถุง แผนดินเผารูปคชลักษมีและทาวกุเวรคงจะถูกนําเขามาโดย

                                                           
189 อนุสรณ คุณประกิจ, “การศึกษาคติรูปแบบประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กสมัยทวารวดี

ที่พบในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวตัิศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 76. 

190 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, “ตุกตารูปคนจูงลิงในวัฒนธรรมมอญ (ทวารวด)ี,” 
ใน ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537), 123. 

191    ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดั
นครปฐม, 60. 

192 Bennet Bronson and George F.Dales, “Excavation at Chansen,1968-1969”, 64. 
193 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 40. 
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พอคาชาวอินเดีย194 ซ่ึงถือวาเปนเครื่องรางที่พอคาบูชาเพื่อความร่ํารวย195 นอกจากนี้ยังพบแผนดิน
เผารูปคชลักษมีและทาวกุเวรที่เมืองนครปฐมโบราณ196 เมืองจันเสน197 จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงมี
ลักษณะทางประติมานวิทยาเหมือนกัน คือ ดานหนึ่งจะแสดงรูปคช-ลักษมี เปนภาพสตรีสวมมงกุฎ 
นั่งขัดสมาธิ มือทั้งสองขางถือดอกบัวยกขึ้นในระดับอก และทั้งสองขางมีชางดานละ 1 เชือกยืนหัน
ขางกําลังใชวงยกหมอน้ําขึ้นเทเหนือศีรษะของสตรี อีกดานหนึ่งแสดงภาพทาวกุเวร เปนภาพบุรุษมี
พุง สวมมงกุฎนั่งชันเขาดานซายขึ้น อีกขางหนึ่งวางพาดขวาง แขนขางซายวางพาดบนเขาที่ยกขึ้น 
แขนขางขวาคลายเทากับพื้น ดานหลังเห็นถุงเงินขนาดใหญ 2 ถุง 

5.16.ประติมากรรมขนาดเล็กรูปสัตว เชนรูปชางที่บานพรหมทิน (ภาพที่ 146)        
รูปสิงโตที่เมืองซับจําปา (ภาพที่ 16) และเมืองลพบุรี (ภาพที่   173) ซ่ึงประติมากรรมขนาดเล็กรูป
สัตวนี้มักพบตามชุมชนสมัยทวารวดี เชนที่พบที่เมืองนครปฐมโบราณ198  และเมืองจันเสน199 
จังหวัดนครสวรรค  แตลักษณะรูปแบบสัตวที่พบมักแตกตางกันออกไป  สันนิษฐานกันวา
ประติมากรรมขนาดเล็กรูปสัตวที่พบกันนี้เปนเครื่องราง200  หรือเปนสวนหนึ่งของฝาจุกภาชนะ 

5.17.ตะเกียงดินเผาแบบโรมัน (ภาพที่ 32) พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 ลักษณะเปน
ถวยกนกลมมีพวยทรงกระบอกยื่นออกมา โดนสวนจงอยปากของพวยหักงอขึ้น ปลายพวยตัดเฉียง
ระดับเดียวกับถวย ขึ้นรูปโดยการปนดวยมือ ซ่ึงรูปแบบที่พบนี้เหมือนกับตะเกียงดินเผารุนเกาของ
โรมันที่พบแพรหลายในแถบเมดิเตอรเรเนียนและในอินเดีย201 โดยมีลักษณะลําตัวคลายภาชนะพวก

                                                           
194 ผาสุข  อินทราวุธ, “เครื่องรางสําหรับพอคา”  ใน ปจจบุันของโบราณคดีไทย 

(กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2528. จัดพิมพขึ้นในโอกาสครบรอบ 30 ปการ
กอตั้งคณะโบราณคด)ี, 52. 

195 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 172. 
196 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

59. 
197 Bennet Bronson and George F.Dales, “Excavation at Chansen,1968-1969”, 64. 
198 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

61. 
199 Bennet Bronson and George F.Dales, “Excavation at Chansen,1968-1969”, 64. 
200 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 172. 
201 ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบาน

ทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี”, 169. 
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กระปุกขนาดเล็กทรงกลมแบน สวนกนเปนฐานแบนราบเตี้ย ๆ สวนพวยเปนทรงกระบอก สวน
ปลายสอบเขาหากันเล็กนอย หลอจากแมพิมพ สันนิษฐานวาตะเกียงแบบโรมันที่พบจากการขุดคน
แหลงโบราณคดีบานทาแคนี้ไมใชตะเกียงที่ผลิตขึ้นที่บานทาแค แตนาจะเปนสินคานําเขามาในชวง
สมัยที่โรมันตั้งสถานีการคาอยูทางภาคใตของประเทศอินเดีย202 (พุทธศตวรรษที่ 5-9) 

5.18.ช้ินสวนพวยตะเกียงดินเผา พบชิ้นสวนพวยตะเกียงดินเผาที่เมืองซับจําปา 
(ภาพที่ 5) ลักษณะเปนทอกลม สวนดานปลายโคงงอขึ้น ปลายอีกดานหนึ่งบานออกคลายจะเปน
ภาชนะทรงถวย แตหักหายไป คลายกับที่พบที่เมืองคูบัว203 จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 214) ซ่ึงมีลักษณะ
เปนทอกลม สวนปลายดานขึ้นโคงงอขึ้น ปลายอีกดานหนึ่งบานออกคลายจะเปนภาชนะทรงถวย
เชนเดียวกัน เชนเดียวกับที่พบเมืองนครปฐมโบราณ204 บานคูเมือง205 จังหวัดสิงหบุรี เมืองอูตะเภา206 
และเมืองบน207จังหวัดชัยนาท (ภาพที่ 215) ซ่ึงนักวิชาการบางทานเสนอวาคลายคลึงกับตะเกียงแบบ
อานธระในศิลปะอมราวดีของอินเดียใต208 

 
 
 
 
 

                                                           
202 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 110. 
203 กรมศิลปากร, ราชบุรี, 99. 
204 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

57. 
205 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 39. 
206 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงอูตะเภา,112. 
207 กรมศิลปากร, โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหม และ รายงานการขุดคนโบราณวัตถุ

สถาน ณ บานโคกไมเดน อําเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค, 19. 
208ชอง บวซเซลิเย, “ทฤษฎีใหมเกี่ยวกับสภาพที่ตั้งอาณาจกัรฟูนัน,” ใน โบราณวิทยาเรื่อง

เมืองอูทอง ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดศิ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, พิมพเนือ่งในงาน
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภณัฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวดัสุพรรรณบุรี 13 พฤษภาคม 
2509), 19. 
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5.19.ตะคันดินเผา พบตะคันดิน 6 แบบดวยกันคือ  
5.19.1.ตะคันรูปทรงกระบอก มีลักษณะเกือบเปนทรงกระบอก พบที่

บานทาแคสมัยที่  3 (แบบ TL.4)∗ คลายกับตะคันดินเผารูปทรงกระบอก (กลุมที่ 4) ที่บานคูเมือง209 
จังหวัดสิงหบุรี 

5.19.2.พบตะคันแบบมีฐาน มีลักษณะคลายถวยปากบานออกสวนกน
จะมีฐานรองคลายพาน พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 (แบบ TL.6 และTL.7)∗ และที่บานวังไผ (ภาพที่ 63) 
คลายกับตะคันดินเผามีเชิง (กลุมที่ 2) ที่บานคูเมือง210  และแบบตะคันดินเผามีเชิง (แบบ FR) ของ
เมืองจันเสนระยะที่ 4211  

5.19.3.ตะคันดินเผาแบบปากจีบ มีลักษณะคลายถวยแตบริเวณปากจบั
เปนจีบโดยรอบพบที่บานทาแคสมัยที่ 3  (แบบ TL.9) และเมืองซับจําปา (ภาพที่ 6) ซ่ึงลักษณะตะคนั
ปากจีบที่พบที่ซับจําปาและที่บานทาแคนั้นจัดเปนตะคันแบบที่มีลักษณะพิเศษของชุมชนทวารวดี 
นอกจากนั้นยังพบตะคันปากจีบตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดี เชน ตะคันปากจีบของเมืองจันเสน
ระยะที่ 4-5212 (กลุม UT) และตะคันปากจีบ (กลุมที่ 3) ของบานคูเมือง213  

 5.19.4.ตะคันแบบทรงกลมแบน พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 (แบบ TL.3) 

                                                           
∗ เปนรูปแบบที่มีผูไดศึกษาจําแนกไวแลวใน ทนงศกัดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะห

โบราณวัตถุทีไ่ดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 
168. 

209 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา
วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 51. 

∗ เปนรูปแบบที่มีผูไดศึกษาจําแนกไวแลวใน ทนงศกัดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะห
โบราณวัตถุทีไ่ดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 
168. 

210 เร่ืองเดียวกัน, 50. 
211 Bennet Bronson,  Excavation at Chansen and The Cultural Chronology of  

Protohistoric Central Thailand (Pennsylvania : University of Pennsylvania,), 512-516. 
212 Ibid., 507-508. 
213 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร,  การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 51. 
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 5.19.5.ตะคันแบบรูปถวยกนกลม พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 (แบบ 
TL.5) 

 5.19.6.ตะคันแบบรูปถวยกนแบนราบ พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 (แบบ 
TL.8) 

5.20.พวยกาดินเผา คือช้ินสวนพวยของหมอมีพวย การพบพวยกาดินเผาที่หัก
ออกจากตัวภาชนะ แสดงใหเห็นถึงเทคนิคการผลิตวาขึ้นรูปภาชนะกอนแลวจึ่งนําสวนพวยกาไปติด
กับลําตัวภาชนะทีหลัง พบพวยกาดินเผา 3 แบบใหญ ๆ ดวยกันคือ 

 5.20.1.พวยกาดินเผาแบบปากเปนกระเปาะ ลักษณะมีปุมกลมตรง
ปลายพวย พบพวยกาดินเผาแบบปากเปนกระเปาะ ที่บานวังไผสมัยที่ 2 (ภาพที่ 60) คลายกับพวยกา
ดินเผาแบบปากเปนกระเปาะพบที่เมืองนครปฐมโบราณ214 (แบบที่ 1 ) และพวยกาดินเผาแบบปาก
เปนกระเปาะ (กลุม A1) พบที่บานคูเมือง215 จังหวัดสิงหบุรี  

5.20.2.พวยกาดินเผาแบบโคงงอ ลักษณะพวยกาโคงงอหงายปากพวย
ขึ้นดานบน พบที่บานวังไผสมัยที่ 2 (ภาพที่  60) คลายกับพวยกาดินเผาแบบโคงงอ (แบบที่ 2) ที่พบ
เมืองนครปฐมโบราณ216 และพวยกาดินเผาแบบโคงงอที่พบที่บานคูเมือง217(กลุม D6) จังหวัด
สิงหบุรี และพวยกาดินเผาแบบโคงงอ พบที่เมืองคูบัว218 จังหวัดราชบุรี 

5.20.3.พวยกาดินเผาแบบตรง ลักษณะพวกกาพุงตรง พบที่บานทาแค
สมัยที่ 3 และที่บานวังไผสมัยที่ 2 (ภาพที่ 64) คลายกับพวยกาดินเผาแบบตรง (แบบที่ 4) ของเมือง

                                                           
214 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

29. 
215 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, รูปที่ 45. 
216 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

29. 
217 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, รูปที่ 45. 
218 วิชัย ตนักิตตกิรและอังคณา หงษษา, “การขุดคนชุมชนโบราณสมัยทวารวดีที่ตําบลคู

บัว อําเภอเมือง จังหวดัราชบุรี ป พ.ศ.2526”, 28. 
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นครปฐมโบราณ219 และพวยกาดินเผาแบบตรง (กลุม C1) ที่บานคูเมือง220 จังหวัดสิงหบุรี และพวย
กาดินเผาแบบตรง ที่พบที่เมืองคูบัว221 จังหวัดราชบุรี และเมืองอูตะเภา222 จังหวัดชัยนาท  

5.21.เบาดินเผา เบาดินเผาคือภาชนะคลายถวยขนาดเล็กใชในการ
หลอโลหะใหเปนกอน (Ingot) พบเบาดินเผาในสภาพชํารุดที่เนินมะกอกระยะที่ 2 และบานวังไผ 
(ภาพที่ 59) สมัยที่ 2 นั้นอาจแสดงวาชุมชนโบราณดังกลาวมีการถลุงโลหะขึ้นใชเองภายในชุมชน 

 
6.โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา  
ในการศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาเฉพาะเศษภาชนะดินเผาที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง

ชุมชนโบราณในสมัยทวารวดี อันไดแก 
6.1.เศษภาชนะดินเผาประเภทหมอมีสัน เศษภาชนะดินเผาประเภทหมอมีสันนี้

สามารถบงบอกถึงความนิยมที่นิยมมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยทวารวดี และหลังจาก
พุทธศตวรรษที่ 16 หมอมีสัน ดูเหมือนจะไมไดรับความนิยม223 ดังนั้นการพบเศษภาชนะประเภท
หมอมีสันในชุมชนโบราณสามารถบงบอกอายุสมัยและวัฒนธรรมของชุมชนโบราณนั้นได สวน
ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีที่พบเศษภาชนะหมอมีสันไดแก  บานทาแค  บานวังไผ 
เชนเดียวกับที่พบตามแหลงโบราณสมัยทวารวดีเชน เมืองนครปฐมโบราณ224 เมืองอูทอง225 จังหวัด
สุพรรณบุรี บานคูเมือง226 จังหวัดสิงหบุรี เมืองจันเสน227 จังหวัดนครสวรรค เมืองอูตะเภา228 จังหวัด

                                                           
219 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

30. 
220 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, รูปที่ 45. 
221 วิชัย ตนักิตตกิรและอังคณา หงษษา, “การขุดคนชุมชนโบราณสมัยทวารวดีที่ตําบลคู

บัว อําเภอเมือง จังหวดัราชบุรี ป พ.ศ.2526”, 28. 
222 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงอูตะเภา, 107. 
223 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

33. 
224 เร่ืองเดียวกัน. 
225 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 71. 
226 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 80. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 125

ชัยนาท เมืองเสมา229 จังหวัดนครราชสีมา เมืองคูบัว230 จังหวัดราชบุรี โบราณสถานทุงเศรษฐี231 
จังหวัดเพชรบุรี 

6.2.เศษภาชนะดินเผาตกแตงดวยลายประทับในกรอบสี่เหล่ียม เปนเศษภาชนะ
ดินเผาที่มักพบตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีทุกแหง232  ซ่ึงเทคนิคนี้จะตองสลักลายที่ตองการลง
บนแผนไมแข็งหรือแผนหินหรือดินเผาเปนแมพิมพ แลวนําแมพิมพมากดทาบลงบนภาชนะที่ขึ้นรูป
แลวขณะที่ยังเปยกอยูทําใหเกิดรอยนูนบนผิวภาชนะเปนลวดลายที่ตองการ233 การตกแตงภาชนะดิน
เผาดวยลายประทับในกรอบสี่เหล่ียมผืนผานี้ปรากฏในอินเดียและเปนแบบที่นิยมกันในชวงสมัย  
คุปตะ234 (พุทธศตวรรษที่ 9-11) และแพรออกไปยังกลุมประเทศที่รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย
ในชวงนี้ดวย เชน ที่เมืองไบกถโน235 (พุทธศตวรรษที่ 8-10) ประเทศพมา ในเขตจังหวัดลพบุรีพบที่
เมืองซับจําปา เปนเศษภาชนะดินเผาประทับลายรูปสัตวในกรอบสี่เหล่ียม และแหลงโบราณคดีบาน
วังไผ (ภาพที่ 75) เปนเศษภาชนะดินเผาประทับลายพันธุพฤกษาในกรอบสี่เหล่ียม นอกจากนี้ยังพบ
เศษภาชนะดินเผาประทับลายในกรอบสี่เหล่ียมตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีเชน เมืองนครปฐม
โบราณ236 บานคูเมือง237 จังหวัดสิงหบุรี เมืองจันเสน238 จังหวัดนครสวรรค  ซ่ึงแสดงถึงความ
แพรหลายหรือความนิยมการตกแตงภาชนะดินเผาแบบนี้ในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี 

                                                                                                                                                                       
227 Bennet Bronson and George F.Dales, “Excavation at Chansen,1968-1969”, 51. 
228 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงอูตะเภา, 92. 
229 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 146. 
230 วิชัย ตนักิตตกิรและอังคณา หงษษา, “ การขุดคนชุมชนโบราณสมัยทวารวดีที่ตําบลคู

บัว อําเภอเมือง จังหวดัราชบุรี ป พ.ศ.2526”, 41. 
231 กรมศิลปากร, ทุงเศรษฐี โบราณสถานทวารวดีชายฝงทะเลเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร,2543), 64. 
232 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลกัฐานทางโบราณคด,ี144. 
233 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

37. 
234 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลกัฐานทางโบราณคด,ี143. 
235 เร่ืองเดียวกัน, 143. 
236 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม, 

37. 
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6.3.เศษภาชนะดินเผาประเภทหมอมีพวยหรือกาน้ํา เศษภาชนะดินเผาประเภท
หมอมีพวย (Spouted pot) หรือกาน้ํา มีลักษณะเปนหมอกนกลมแบน คอสูงปากผายคลายแจกัน และ
มีสวนพวยติดอยูบริเวณบาภาชนะ หมอมีพวยปรากฏในอินเดียตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรชวง 
2000 ปกอนคริสตกาล239 และเปนที่นิยมแพรหลายมากในอินเดียเหนือและอินเดียใตตั้งแตสมัย
พุทธกาล240 สําหรับหมอมีพวยท่ีปรากฏในแหลงโบราณคดีในประเทศไทยนั้นไดรับรูปแบบมาจาก
อินเดีย เนื่องจากมีพวยเปนรูปทรงกระบอกหรือรูปกรวย241 ดังนั้นเศษภาชนะดินเผาประเภทหมอมี
พวยยอมแสดงถึงการติดตอรับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียเขามาสูชุมชน ไดพบเศษภาชนะดินเผา
ประเภทหมอมีพวยท่ีแหลงโบราณคดีบานวังไผสมัยที่ 2 (ภาพที่ 61)  นอกจากนี้ยังพบภาชนะดินเผา
ประเภทหมอมีพวยตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี เชน เมืองนครปฐม242 บานคูเมือง243 จังหวัด
สิงหบุรี เมืองอูตะเภา244 จังหวัดชัยนาท เมืองจันเสน245 จังหวัดนครสวรรค เมืองฟาแดดสงยาง246 
จังหวัดกาฬสินธุ บานกระเบื้องนอก247 จังหวัดนครราชสีมา และเมืองเสมา248 จังหวัดนครราชสีมา 

                                                                                                                                                                       
237 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 82. 
238 Bennet Bronson and George F.Dales, “Excavation at Chansen,1968-1969”, 55. 
239 ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดนิเผาสมัยทวารวด ี(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยไออี, 

2528), 22. 
240 เร่ืองเดียวกัน. 
241 เร่ืองเดียวกัน. 
242 เร่ืองเดียวกัน, 24. 
243 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 39. 
244 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมอืงอูตะเภา, 85. 
245 ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดนิเผาสมัยทวารวด,ี 24. 
246 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง, 19. 
247 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดี

ที่บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จงัหวัดนครราชสีมา,188. 
248 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 146. 
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เมืองโบราณดงศรีมหาโพธิ์249 จังหวัดปราจีนบุรี และแหลงโบราณคดีแหลมโพธิ์250 จังหวัดสุราษฎร
ธานีและจากการศึกษาของศาสตราจารยผาสุข อินทราวุธ251 พบหมอน้ํามีพวยตามแหลงโบราณคดี
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ที่เมืองออกแกว ปากแมน้ําโขง ประเทศเวียดนาม สมโบรไพรกุก 
ประเทศเขมร เมืองไบถโน ประเทศพมา ประเทศมาเลเซีย เกาะสุมาตราและเกาะชวา ประเทศ
อินโดนีเซีย เมืองบูตูอัน ประเทศฟลิปปนส และประเทศศรีลังกา ซ่ึงสันนิษฐานวาหมอน้ํามีพวยคง
แพรเขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการนําเขามาของชาวอินเดียทั้งที่เปนพราหมณและพุทธ 
เพื่อใชเปนภาชนะประเภทหมอน้ําดื่มและหมอน้ําในพิธีกรรม252 

6.4.เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถัง ลักษณะเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถัง
คือ มีเนื้อดินสีเทาแดง เคลือบดวยน้ําเคลือบสีเขียวอมเหลือง (เขียวมะกอก) เคลือบทั้งดานในดาน
นอก โดยดานนอกเคลือบไมจรดกนภาชนะ เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถังกําหนดอายุไวราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12-13253 ( พ.ศ.1161-1249 )  มักพบชิ้นสวนเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถังอยูทั่วไปใน
แหลงโบราณคดีทางภาคใตของไทยเชน แหลงโบราณคดีแหลมโพธิ์254 ตําบลพุมเรียง อําเภอชัยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี แหลงโบราณคดีบริเวณตําบลทาเรือ255 จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหลง
โบราณคดีบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ256 จังหวัดสงขลา  สวนแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรีที่
พบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถัง ไดแก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และบานวังไผ มีลักษณะเนื้อดินสี
เทาแดง เคลือบดวยน้ําเคลือบสีเขียวอมเหลือง (เขียวมะกอก) เคลือบทั้งดานในดานนอก โดยดาน
นอกเคลือบไมจรดกนภาชนะ ช้ินสวนที่พบ โดยมากเปนชิ้นสวนภาชนะทรงโถขนาดเล็ก นอกจากนี้
ยังไดพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถัง ในแหลงโบราณคดีในเขตภาคกลางคือ แหลงเรือจมในแมน้ํา
ราชบุรี257 จังหวัดราชบุรี เมืองโบราณดงศรีมหาโพธิ์258 จังหวัดปราจีนบุรี เมืองอูทอง259 จังหวัด

                                                           
249 ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดนิเผาสมัยทวารวด,ี 24. 
250 เร่ืองเดียวกัน. 
251 เร่ืองเดียวกัน, 23. 
252 เร่ืองเดียวกัน. 
253 ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครื่องถวยจีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2529), 84. 
254 เร่ืองเดียวกัน, 225. 
255 เร่ืองเดียวกัน, 227. 
256 เร่ืองเดียวกัน. 
257 เร่ืองเดียวกัน, 232 
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สุพรรณบุรี จากการพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถังในแหลงโบราณคดีเขตภาคใตและภาคกลางนั้น 
แสดงใหวาในชวงระยะเวลาดังกลาวชุมชนโบราณในเขตภูมิภาคนี้มีการติดตอสัมพันธกับจีน 
รวมถึงชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีดวยเชนกัน 

  
7.โบราณวัตถุประเภทปูนปน 

 จากลวดลายปูนปนที่ปรากฏพบมีทั้ง ภาพปูนปนบุคคลทั้งที่เปนเศียรพระพุทธรูป เศียร
เทวดา และศีรษะบุคคลธรรมดา คนแคระ ลําตัวบุรุษและสตรี ปูนปนรูปสัตวมีทั้งสัตวที่มีตัวตนจริง
ในธรรมชาติเชน ชาง มา และสัตวในจิตนาการเชน ครุฑ สิงห  ลวดลายแบบเรขาคณิตเชนลายหนา
กระดาน และชิ้นสวนเสาประกอบสถาปตยกรรม ทั้งหมดนี้แสดงถึงศิลปะทวารวดีที่ไดรับรูปแบบ
ศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 11-13) และลวดลายปูนปนที่พบยังแสดงถึงความสัมพันธ
กับภาพปูนปนตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีดวยกัน เชน  

สิงห (ภาพที่ 88) พบที่สถูปบริเวณที่ทําการไปรษณีย  ลักษณะเปนประติมากรรมลอยตัว 
ดวงตาโปน จมูกแบนใหญ อาปากกวางแยกเขี้ยวเต็มที่ มีแผงคอเปนหลอด ๆ อยูรอบคอ ลักษณะ
ดังกลาวคลายกับ สิงหที่พบที่วัดพระเมรุ260 จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 216) ลักษณะเปนประติมากรรม
ลอยตัวเชนเดียวกัน ดวงตาโปน จมูกแบนใหญเห็นรูจมูกชัดเจน อาปากกวางแยกเขี้ยวเต็มที่ มีขน
แผงคอเปนตอมกลมอยูรอบ ๆ คอ 

ช้ินสวนหัวชางพบที่วัดนครโกษา (ภาพที่ 113) เปนภาพชางหันหนาตรง ชวงกระโหลก
ศีรษะเปนโหนก เห็นรองตรงกลางศีรษะชัดเจน สวนงาหักหายไป ลักษณะดังกลาวคลายกับภาพปูน
ปนรูปชางประดับศาสนสถานเขาคลังใน เมืองศรีเทพ261 จังหวัดเพชรบูรณ (ภาพที่ 217) ลักษณะ
ลําตัวเตี้ยลํ่า หันหนาตรง ชวงกระโหลกศีรษะเปนโหนก เห็นรองตรงกลางศีรษะชัดเจน ใบหูสอง
ขางชํารุดหักหายไป ดวงตาโปนอยูระหวางวง ใตงวงปรากฏงา ซ่ึงหักหายไปบางสวน 

ช้ินสวนปูนปนรูปหงส (ภาพที่  112) พบที่วัดนครโกษา เปนภาพหงสหันหนาตรง ไมมี
ใบหนา กําลังกางปกทั้งสองขางออก มีลายเสนใหเห็นวาเปนปกที่บริเวณปลายปก ชวงขาหักหายไป
ภาพหงสที่ตกแตงสวนฐานรองรับเสาแปดเหลี่ยมที่ไดจากการขุดแตงเจดียหมายเลข 11 เมืองอูทอง

                                                                                                                                                                       
258 เร่ืองเดียวกัน, 223. 
259 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 71. 
260 กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดยี, 99. 
261 กรมศิลปากร, ลายปูนปนงานชางประณีตศิลปของไทย  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2540), 136. 
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262 จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 218) เปนภาพหงสหันหนาตรง ไมมีใบหนา กําลังกางปกทั้งสองขาง
ออกและยกปกขึ้น มีลายเสนและสวนหยักแสดงใหเห็นวาเปนปกที่บริเวณปลายปก ลักษณะหงสปูน
ปนที่พบที่วัดนครโกษามีลักษณะคลายคลึงกับหงสที่ตกแตงสวนฐานรองรับเสาแปดเหลี่ยมที่เมืองอู
ทอง แตตางกันที่ลักษณะปก โดยลักษณะปกที่หงสที่พบที่เมืองอูทองมีลักษณะคลายกับปกหงสใน
ธรรมชาติมากกวา และหงสที่พบที่อูทองนาจะเปนตนแบบใหกับหงสปูนปนที่วัดนครโกษา 

คนแคระแบกที่พบที่วัดนครโกษา (ภาพที่ 111) มีลักษณะตาโปน จมูกแบนใหญ ริมฝปาก
หนา สวมตุมหูขนาดใหญ เปลือยอก พุงพลุย นุงผาใตสะดือ คาดผาที่เอว แขนทั้งสองขางกางออก 
โดยวางทอนแขนชวงบนและศีรษะแบกรับฐานอาคารไว มือทั้งสองขางวางอยูบนหัวเขา คนแคระ
แบกของโบราณสถานเขาคลังใน (ภาพที่ 219) เมืองศรีเทพ263 จังหวัดเพชรบูรณ  ลักษณะตาโปน 
จมูกแบนใหญ ริมฝปากหนา สวมตุมหูขนาดใหญ เปลือยอก พุงพลุย นุงผาใตสะดือ คาดผาที่เอว 
แขนทั้งสองขางกางออก โดยวางทอนแขนชวงบนและศีรษะแบกรับฐานอาคารไว มือทั้งสองขางวาง
อยูบนหัวเขา จากลักษณะดังกลาว แสดงถึงความคลายคลึงกันระหวางคนแคระแบกที่พบที่วัดนคร
โกษาและคนแคระแบกที่โบราณสถานเขาคลังใน264 

กลุมลวดลายแบบเรขาคณิต เชน ช้ินสวนปูนปนประดับสถาปตยกรรม ลายหนากระดานที่
วัดนครโกษา (ภาพที่ 115 ถึงภาพที่ 117) มีลักษณะเปนลายสี่เหล่ียมจัตุรัสซอนกัน 2 ช้ัน วางสลับกับ
ลายวงรี (คลายเลข 8 นอน) ซอนกัน 2 ช้ัน โดยวางสลับตอ ๆ กันไป และมีกรอบขนาบทั้งสองดาน
ทั้งบนและลาง บางชิ้นที่กรอบเปนรูปวงกลมคลายจุดไขปลาตอกันไป ซ่ึงลักษณะลวดลายหนา
กระดานที่พบที่วัดนครโกษานี้ คลายกับลวดลายหนากระดานของเข็มขัดของรูปเทวดาปูนปนที่ถํ้าฝา
โถ265 จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 220) ลักษณะเปนลายสี่เหล่ียมจัตุรัสซอนกัน 2 ช้ัน วางสลับกับลายวงรี
ซอนกัน 2 ช้ัน โดยวางสลับตอ ๆ กันไป และมีกรอบจุดไขปลาขนาบทั้งสองดานทั้งบนและลาง และ
ยังคลายกับลวดลายหนากระดานที่พบบนภาพบัลลังกปูนปนที่เจดียจุลประโทน266 จังหวัดนครปฐม  
(ภาพที่ 221) เปนภาพลายสี่เหล่ียมจัตุรัสซอนกัน 2 ช้ัน วางสลับกับลายวงรีซอนกัน 2 ช้ัน โดยวาง

                                                           
262 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 85. 
263 กรมศิลปากร, ลายปูนปนงานชางประณีตศิลปของไทย, 136. 
264 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เขาคลังใน ภาพปูนปนเครื่องตกแตงศาสนสถาน,” 

ใน ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537), 47. 
265 กรมศิลปากร, ลายปูนปนงานชางประณีตศิลปของไทย, 182. 
266 วิยะดา ทองมติร,  “นครปฐมในอดีต” ใน อนุสรณในงานพระราชทานเครื่องขมาและดิน

ฝงศพ นายสุธี บุณยศรีสวัสดิ ์28 มีนาคม 2520  (กรุงเทพมหานคร :อัลลายด พร้ินเตอร, 2520) 
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สลับตอ ๆ กันไป และยังคลายกับชิ้นสวนปูนปนประดับสถาปตยกรรมที่พบที่เมืองโบราณยะรัง267 
จังหวัดปตตานี (ภาพที่ 222) เปนภาพลวดลายสี่เหล่ียมจัตุรัสซอนกัน 2 ช้ัน วางสลับกับลายวงรี 
(คลายเลข 8 ) ซอนกัน 2 ช้ัน โดยวางสลับตอ ๆ กันไป 
 
โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร 

1.โบราณวัตถุประเภทหิน 
1.1พระพุทธรูป 

1.1.1.เศียรพระพุทธรูป (ภาพที่ 189) พบที่วัดจันทาราม ตําบลบัวชุม 
อําเภอชัยบาดาล พบเฉพาะครึ่งพระองคบน สันนิษฐานวาเปนชิ้นสวนของพระพุทธรูปนาคปรก
ทรงเครื่อง ลักษณะพระขนงตอเปนปกกา พระเนตรเหลือบต่ํา พระนาสิกปาน พระโอษฐหนา ทรง
มงกุฎรูปกรวยยอดแหลม ทรงสวมกะบังหนาที่ตกแตงดวยลายประจํายาม และจากประติมากรรม
เขมรสมัยนครวัดนิยมสวมกะบังหนาผสมกับมงกุฎทรงกรวย268 ทําใหสันนิษฐานไดวาเศียร
พระพุทธรูปชิ้นนี้เปนศิลปะรวมแบบเขมรสมัยนครวัด อายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 – ตน
พุทธศตวรรษที่ 18  

 1.1.2. พระพุทธรูปนาคปรก (ภาพที่ 190) พบที่วัดบัวชุม ตําบลบัวชุม 
อําเภอชัยบาดาล พบเฉพาะครึ่งพระองคบน ลักษณะพระพุทธรูปทรงมงกุฎรูปกรวยยอดแหลม ทรง
สวมกะบังหนาโคงลงเหนือขมับทั้งสองขาง ทรงสวมพระกรรณยาวแหลมลงมา หลังพระเศียรสลัก
เปนรูปนาค 7 เศียรหันหัวขึ้นดานบน จากลักษณะรูปแบบศิลปะที่ปรากฏ สันนิษฐานไดวาเปนศิลปะ
รวมแบบเขมรสมัยนครวัด อายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 – ตนพุทธศตวรรษที่ 18 

1.1.3.ช้ินสวนพระพุทธรูปนาคปรก (ภาพที่ 169) พบที่วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ พบเฉพาะครึ่งพระองคบน ลักษณะพระเนตรมองตรง พระนาสิกปาน พระโอษฐหนา 
ทรงมงกุฎรูปกรวยยอดแหลม ทรงสวมกะบังหนาโคงลงเหนือขมับทั้งสองขาง ทรงสวมพระกรรณ
ยาวแหลมลงมา ประดับกรองศอ กรองศอดังกลาวมีตัวหามรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนประดับดวยลาย
ดอกไม กรองศอมีพวงอุบะขนาดสั้นหอยประดับ หลังพระเศียรสลักเปนรูปนาค 7 เศียรหันหัวข้ึน
ดานบน และปรากฏรอยดอกจันที่ลําคอนาคชัดเจน จากลักษณะกรองศอดังกลาวเปนลักษณะพิเศษ

                                                           
267 สวาง  เลิศฤทธิ์,  เมืองโบราณยะรัง  (กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษาเกีย่วกับภาคใต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2531), 35. 
268 หมอมเจาสุภทัรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา.  2539), 312. 
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ของกรองศอในศิลปะแบบนครวัด269  จึงกําหนดวาเปนศิลปะรวมแบบเขมรสมัยนครวัด อายุราวครึ่ง
หลังของพุทธศตวรรษที่ 17 – ตนพุทธศตวรรษที่ 18 

1.1.4.พระพุทธรูปนาคปรก (ภาพท่ี 181) พบในเมืองลพบุรี สภาพ
ชํารุด พระพักตรไมชัดเจน พระกรหักหาย ปรากฏเฉพาะสวนพระหัตถทําปางสมาธิ ประทับนั่งบน
ลําตัวนาค และจากลักษณะทรงมงกุฎรูปกรวยยอดแหลม  ทรงสวมกะบังหนา อาจกําหนดไดวาเปน
ศิลปะรวมแบบเขมรสมัยนครวัด อายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 – ตนพุทธศตวรรษที่ 18 
เนื่องจากจากประติมากรรมเขมรสมัยนครวัดนิยมสวมกะบังหนาผสมกับมงกุฎทรงกรวย270 

1.1.5.ช้ินสวนพระพุทธรูปยืนปางวิตรรกะ (ภาพที่ 182) พบบริเวณ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พบเฉพาะทอนพระองค พระเศียร พระกร พระบาทหักหาย พระอุระประดับ
ดวยกรองศอ มีพวงอุบะขนาดสั้นหอยประดับ ทรงปนเหนง หัวปนเหนงเปนรูปขนมเปยกปูน
ประดับดวยลายดอกไม มีพวงอุบะหอยโดยรอบ ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนลักษณะพิเศษในศิลปะแบบ
นครวัด271  จึงกําหนดวาเปนศิลปะรวมแบบเขมรสมัยนครวัด อายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 
– ตนพุทธศตวรรษที่ 18 

1.2.เทวรูป 
1.2.1.เศียรพระศิวะ (ภาพที่ 168) พบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พบ

เฉพาะสวนพระเศียร และอยูในสภาพชํารุด สวนพระเนตรที่ 3 บริเวณพระนลาฏไมชัดเจน ทรงผม
ประกอบดวยผมถักและรวบเปนมวยอยูเหนือศีรษะ ซ่ึงเปนรูปแบบที่นิยมในศิลปะแบบบาปวน 
ดังนั้นอาจกําหนดไดวาเปนศิลปะรวมแบบเขมรสมัยบาปวน อายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 17 

1.2.2.เศียรเทวดา (ภาพที่ 167) พบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พบ
เฉพาะสวนพระเศียร และอยูในสภาพชํารุด พระขนงตอกันเปนปกกา พระเนตรลึก พระนาสิกปาน
แตหักหายไป พระโอษฐหนา ทรงผมประกอบดวยผมถักและรวบเปนมวยอยูเหนือศีรษะ ซ่ึงเปน
รูปแบบที่นิยมในศิลปะแบบบาปวน ดังนั้นอาจกําหนดไดวาเปนศิลปะรวมแบบเขมรสมัยบาปวน 
อายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 17 และเศียรเทวดาเศียรนี้อาจเปรียบเทียบไดกับเศียรเทวดาจาก

                                                           
269 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทเขาพนมรุง ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดใน

ประเทศไทย, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2535), 205. 
270 หมอมเจาสุภทัรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะขอม, 312. 
271 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทเขาพนมรุง ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดใน

ประเทศไทย, 205. 
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ปราสาทเบง272 (ภาพที่ 223) ลักษณะพระขนงตอกันเปนปกกา พระนาสิกปาน พระโอษฐหนา ทรง
ผมประกอบดวยผมถักและรวบเปนมวยอยูเหนือศีรษะ  มีหวงทําเปนรูปประคําประดับ ซ่ึงกําหนดวา
เปนศิลปะแบบบา ปวนตอนตน 

1.2.3.ช้ินสวนทอนองคบรุุษ (ภาพที่ 180) พบที่วัดมณีชลขัณฑ อําเภอ
เมืองลพบุรี ประติมากรรมดังกลาวทรงภูษา ชักชายภูษาออกมาเปนวงโคง ขอบชายผาพับยอน
ออกมาทางดานขางของหนาทอง และจากลักษณะขอบชายผาที่พับยอนออกมาทางดานขางของหนา
ทอง กําหนดไดวาเปนศิลปะแบบบาปวน273 ดังนั้นอาจกําหนดไดวาชิ้นสวนทอนองคบุรุษชิ้นนี้เปน
ศิลปะรวมแบบเขมรสมัยบาปวน อายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 17  

1.3.ประติมากรรมประดับสถาปตยกรรม 
1.3.1.ทับหลังรูปหนากาลคายทอนพวงมาลัย (ภาพที่ 178) พบในเมือง

ลพบุรี บริเวณกึ่งกลางทับหลังเปนลายหนากาลคายทอนพวงมาลัย และโคงลงที่ปลายของทับหลัง 
เหนือทอนพวงมาลัยมีลายใบไมมวนตั้งขึ้น และเบื้องลางมีลายใบไมมวนหอยลงมา จากลักษณะ
ลวดลายที่ปรากฏสามารถเทียบไดกับทับหลังจากปราสาทหินพนมวัน274 (ภาพที่ 224) ซ่ึงเปนภาพ
หนากาลบริเวณกึ่งกลางทับหลังคายทอนพวงมาลัย และโคงลงท่ีปลายของทับหลัง เหนือทอน
พวงมาลัยมีลายใบไมมวนตั้งขึ้น และเบื้องลางมีลายใบไมมวนหอยลงมา ซ่ึงกําหนดวาเปนศิลปะ
รวมแบบเขมรสมัยพระโค กําหนดอายุไวราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่  15275 ดังนั้นทับหลังรูป
หนากาลคายทอนพวงมาลัยช้ินนี้กําหนดอายุไวราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่  15 

1.3.2.ทับหลังรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ (ภาพที่ 179) พบในเขต
เมืองลพบุรี สันนิษฐานวานาจะเปนทับหลังของปรางคแขก เปนภาพพระอินทร พระหัตถขวาชูวัชระ
คูเสมอพระเศียร ประทับในทามหาราชลีลาสนะ ภายในซุมบนชางเอราวัณ บริเวณกึ่งกลางมีลาย
ทอนพวงมาลัยพุงออกมา และวกขึ้นเบื้องบนและวกลงเบื้องลางที่ดานปลายของทับหลังทั้งสองขาง 
เหนือทอนพวงมาลัยมีลายใบไมมวนรูปสามเหลี่ยมชูตั้งขึ้น และเบื้องลางมีลายใบไมมวนหอยตกลง
มา แนวบนสุดของทับหลังสลักภาพฤษีนั่งในทาโยคาสนะภายในซุม และจากลักษณะรูปพระอินทร

                                                           
272 หมอมเจาสุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 305. 
273  เร่ืองเดียวกัน, 299. 
274 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ ทับหลังในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2531), 24. 
275 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมหิลังทาง

ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม (กรุงเทพฯ :มติชน , 2535), 62. 
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ทรงชางเอราวัณบริเวณกึ่งกลางของทับหลัง ซ่ึงเปนรูปแบบที่นิยมของศิลปะรวมแบบบาปวน276 
ประกอบกับการที่ไมมีพวงอุบะแบงที่เสี้ยว สามารถกําหนดไดวาทับหลังแผนนี้ตรงกับสมัยศิลปะ
รวมแบบเขมรสมัยบาปวน กําหนดอายุไดราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 17 

1.3.3.ทับหลังภาพพระอินทรทรงชางเอราวัณ (ภาพที่ 170) พบที่วัดศรี
รัตนมหาธาตุ เปนภาพพระอินทร พระหัตถขวาชูวัชระคูเสมอพระเศียร  ประทับในทามหาราชลีลา
สนะ ภายในซุมบนชางเอราวัณเหนือหนากาลซึ่งคายสิงหที่ยืนหันหนาออกคาบทอนพวงมาลัย โดย
พวงมาลัยวกขึ้นเบื้องบนและวกลงเบื้องลางที่ดานปลายของทับหลังทั้งสองขาง เหนือทอนพวงมาลัย
มีลายใบไมมวนรูปสามเหลี่ยมชูตั้งขึ้น และเบื้องลางมีลายใบไมมวนหอยตกลงมา และจากลักษณะ
รูปพระอินทรทรงชางเอราวัณบริเวณกึ่งกลางของทับหลัง ซ่ึงเปนรูปแบบที่นิยมของศิลปะรวมแบบ
บาปวน277 ประกอบกับการที่ไมมีพวงอุบะแบงที่เส้ียว สามารถกําหนดไดวาทับหลังแผนนี้ตรงกับ
สมัยศิลปะรวมแบบเขมรสมัยบาปวน กําหนดอายุไดราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 17  

1.3.4.กลีบขนุน (ภาพที่ 191 และภาพที่ 192) คือเครื่องประดับหลังคา
บนชั้นเชิงบาตร278ไดจากปรางคนางผมหอม ตําบลโคกคลี   อําเภอชัยบาดาล สภาพชํารุดมาก 1 ช้ิน 
อีกชิ้นเปนภาพเทพธิดาทรงภูษายาว และจากเบื้องซายของภูษาดังกลาวปรากฏชายภูษายาวแคบหอย
ลงมาเบื้องลางตามแบบศิลปะนครวัด279   ทําใหกําหนดวาเปนศิลปะรวมแบบเขมรสมัยนครวัด อายุ
ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 – ตนพุทธศตวรรษที่ 18  

1.3.5.กลีบขนุน (ภาพที่ 183) ไดจากอําเภอเมืองลพบุรี เปนภาพบุรุษ
ยืน สวนมือหักหายไป บริเวณสวนโคงทางดานขางทั้งสองสลักเปนภาพนาคโดยมีรัศมีรวมเปนแผน
เดียวกัน ซ่ึงเปนรูปแบบศิลปะนครวัด280 ทําใหอาจกําหนดไดวาเปนศิลปะรวมแบบเขมรสมัยนครวัด 
อายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 – ตนพุทธศตวรรษที่ 18  
 

2.โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา 

                                                           
276 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ ทับหลังในประเทศไทย, 50. 
277 เร่ืองเดียวกัน. 
278 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ,์ ปราสาทเขาพนมรุง ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดใน

ประเทศไทย, 396. 
279เร่ืองเดียวกัน, 219. 
280 หมอมเจาสุภทัรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 200. 
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ในการศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาเฉพาะเศษภาชนะดินเผาที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
ชุมชนโบราณในสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร อันไดแก 

2.1.เศษเครื่องถวยจีนแบบชิงไป (เคลือบขาว)  เครื่องถวยชนิดนี้เปนเครื่องถวย
สมัยราชวงศซุง มีเนื้อดินโปรงใสที่เรียกวาพอรซเลน น้ําเคลือบออกสีขาวอมฟา นักวิชาการชาวจีน
นิยมเรียกวา “ชิงไป” กําหนดอายุไวราว พ.ศ.1503-1823281 ดังนั้นสามารถกําหนดอายุของแหลง
โบราณคดีที่พบเครื่องถวยประเภทนี้ไดวา มีอายุอยูในราว พุทธศตวรรษที่ 16-18 หรือสมัย
วัฒนธรรมรวมแบบเขมร  ในเขตจังหวัดลพบุรีพบแหลงโบราณคดีที่พบเครื่องถวยแบบชิงไป คือ  
บานวังไผในสมัยที่ 2 พบชิ้นสวนกนและลําตัวภาชนะเคลือบขาว มีรองตามยาวบริเวณลําตัวภาชนะ 
สันนิษฐานวาเปนตลับทรงแตงหอม โดยพบรวมกับเศษเครื่องถวยบุรีรัมย และพบที่วัดพระศรีรัตนม
หาธาตุ อําเภอเมืองลพบุรี เปนชิ้นสวนภาชนะตลับทรงแตงหอม นอกจากนี้ยังพบเศษเครื่องถวยจีน
แบบชิงไปไดตามแหลงโบราณคดีที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมรวมแบบเขมร เชนที่เมืองฟาแดดสงยาง
282 จังหวัดกาฬสินธุ บานกระเบื้องนอก283 จังหวัดนครราชสีมา และแหลงโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ
284 จังหวัดปราจีนบุรี เปนตน 

2.2.เศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมย เปนเครื่องถวยในวัฒนธรรมรวมแบบ
เขมร ลักษณะเปนภาชนะเนื้อเครื่องหิน (Stoneware) เคลือบน้ําเคลือบสีเขียวมะกอก สีน้ําตาล สีขาว
และสีดํา เครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมยผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมยและสุรินทร จากการทํา C14 
กําหนดอายุไวราวพุทธศตวรรษที่ 15-18285 ดังนั้นสามารถระบุถึงวัฒนธรรมในชุมชนที่ปรากฏพบ
เครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมยไดวาอยูในสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนลาง ในเขตจังหวัด
ลพบุรีไดพบเครื่องถวยจากแหลงบุรีรัมยในแหลงโบราณคดีโคกบาน, เกาะตาเขียว บานชัยบาดาล
สมัยที่ 3, บานวังไผสมัยที่ 3 และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อําเภอเมืองลพบุรี นอกจากนี้ยังพบเศษ

                                                           
281 ณัฏฐภัทร จนัทวิช, เครื่องถวยจนีที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย, 334. 
282 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง, 17. 
283 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดี

ที่บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จงัหวัดนครราชสีมา, 166. 
284 กรมศิลปากร, รายงานการขดุแตงโบราณสถานสระมรกต ตําบลโคกไทย อําเภอ      

โคกบีป จังหวดัปราจีนบุรี (ม.ป.ท. : กรมศิลปากร, 2531), 70. 
285 กรมศิลปากร, เครื่องถวยจากแหลงเตาเผาจังหวดับุรีรัมย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

2532), 90. 
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เครื่องถวยจากแหลงเตาบุรีรัมยตามแหลงโบราณคดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ที่
ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมรวมแบบเขมร เชนที่เมืองเสมา286 จังหวัดนครราชสีมา เมืองฟาแดดสงยาง287 
จังหวัดกาฬสินธุ บานกระเบื้องนอก288 จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 
 

จากการศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบโบราณวัตถุที่ไดจากการดําเนินงานทางโบราณคดี 
และจากการสํารวจ ตามสมัยวัฒนธรรมตาง ๆ สามารถแบงโบราณวัตถุไดออกเปน 2 ประเภทใหญ 
ๆ ตามตารางตอไปนี้  
 

                                                           
286 เขมิกา หวังสุข.  “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลง

โบราณคดีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา”, 148. 
287 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง, 17. 
288 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดี

ที่บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จงัหวัดนครราชสีมา,166. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 136

ตารางที่ 5 แสดงโบราณวัตถท่ีุนําเขาในสมยัหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรท่ีพบตามแหลงโบราณคดี
ในเขตจังหวัดลพบุรี 
 
ลําดับที่ โบราณวัตถุท่ีพบ แหลงโบราณคดี 

1. ลูกปดหินคารเนเล่ียน -แหลงโบราณคดีศูนยกลางทหารปนใหญ 
-แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 
-แหลงโบราณคดีเนินมะกอกระยะที่ 1 
-แหลงโบราณคดีบานปกรีระยะที่ 1 
-แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาลระยะที่ 1 

2. ลูกปดหินอารเกต -แหลงโบราณคดีศูนยกลางทหารปนใหญ 
-แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 
-แหลงโบราณคดีเนินมะกอกระยะที่ 1 
-แหลงโบราณคดีบานปกรีระยะที่ 1 
-แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาลระยะที่ 1 

3. ลูกปดแกวสีตาง ๆ -แหลงโบราณคดีศูนยกลางทหารปนใหญ 
-แหลงโบราณคดีซับจําปาสมัยที่ 1 
-แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 
-แหลงโบราณคดีเนินมะกอกระยะที่ 1 

4. ลูกปดแกวแบบมีตา (eye bead) -สํารวจพบทีแ่หลงโบราณคดีบานหลุมขาว 
5. ผาปานใยกัญชา -แหลงโบราณคดีศูนยกลางทหารปนใหญ 

 
 
ตารางที่ 6 แสดงโบราณวัตถท่ีุรับรูปแบบจากตางชาติในสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรท่ีพบตาม
แหลงโบราณคดีในเขตจงัหวัดลพบุรี 
 
ลําดับที่ โบราณวัตถุท่ีพบ แหลงโบราณคดี 

1. เบี้ยดินเผา -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 
-แหลงโบราณคดีเนินมะกอกระยะที่ 1 

2. กอนดินเผามีลาย (หินสบู) -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 
3. หมอน้ํามีพวย (กาน้ํา)  -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 

   ส
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ตารางที่ 7 แสดงโบราณวัตถท่ีุนําเขาในสมยัทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) ท่ีพบตามแหลง
โบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรี 
 
ลําดับที่ โบราณวัตถุท่ีพบ แหลงโบราณคดี 

1. เหรียญโลหะรปูชาง -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 
2. ลูกปดหินคารเนเล่ียน -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 

-แหลงโบราณคดีซับจําปาสมัยที่ 2 
-แหลงโบราณคดีเนินมะกอกระยะที่ 2 
-แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาลสมัยที่ 2 
-แหลงโบราณคดีบานหวันา 
-แหลงโบราณคดีบานวังไผสมัยที่ 2 

3. ลูกปดหินอารเกต -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 
-แหลงโบราณคดีซับจําปาสมัยที่ 2 
-แหลงโบราณคดีเนินมะกอกระยะที่ 2 
-แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาลสมัยที่ 2 

4. ลูกปดหินอารเกตแบบฝงเสนสี 
(etched bead) 

-แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 

5. ลูกปดแกวเขยีนลาย -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 
6. ลูกปดแกนสีทองเคลือบใส -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 
7. ลูกเตางาชาง -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 

-แหลงโบราณคดีเนินมะกอกสมัยที่ 2 
8. หวีงาชาง -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 
9. ตะเกยีงดินเผาแบบโรมัน -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 
10. เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถัง -วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ

-แหลงโบราณคดีบานวังไผสมัยที่ 2 
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ตารางที่ 8 แสดงโบราณวัตถท่ีุรับรูปแบบมาจากตางชาติ ในสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) ท่ี
พบตามแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรี 
 
ลําดับที่ โบราณวัตถุท่ีพบ แหลงโบราณคดี 

1. เหรียญโลหะรปูสังข / ศรีวัตสะ / 
ภัทรปฎะ / ฑมรุ / บูรณฆฎะ / แมวัว / 
ดอกไม 8 กลีบ 

-แหลงโบราณคดีบานพรหมทิน 

2. เบี้ยดินเผา -แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 
-แหลงโบราณคดีซับจําปาสมัยที่ 2 
-แหลงโบราณคดีเนินมะกอกระยะที่ 2 
-แหลงโบราณคดีโคกสาํราญสมัยที่ 1 
-แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาลสมัยที่ 2 
-แหลงโบราณคดีบานหวันา 
-แหลงโบราณคดีบานวังไผสมัยที่ 2 

3. กอนดินเผามีลาย (หินสบู) แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 3 
4. ตราประทับดนิเผา -แหลงโบราณคดีซับจําปา 

-แหลงโบราณคดีบานวังไผสมัยที่ 2 
5. คชลักษมีและทาวกุเวร -แหลงโบราณคดีซับจําปา 
6. พวยตะเกียงดนิเผาแบบโรมัน -แหลงโบราณคดีซับจําปา 
7. ภาชนะดินเผาตกแตงดวยลายกด

ประทับในกรอบสี่เหล่ียม 
-แหลงโบราณคดีซับจําปาสมัยที่ 2 
-แหลงโบราณคดีบานวังไผสมัยที่ 2 

8. ภาชนะดินเผาประเภทหมอน้ํามีพวย -แหลงโบราณคดีบานวังไผสมัยที่ 2 
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ตารางที่ 9 แสดงโบราณวัตถท่ีุนําเขาในสมยัวัฒนธรรมรวมแบบเขมรกอนพุทธศตวรรษที่ 18 ท่ีพบ
ตามแหลงโบราณคดีในเขตจงัหวัดลพบุรี 
 
ลําดับที่ โบราณวัตถุท่ีพบ แหลงโบราณคดี 

1. เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุง -วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ
-แหลงโบราคดีบานวังไผสมัยที่ 3 
-สํารวจพบทีแ่หลงโบราณคดีบานขอม 
-สํารวจพบทีแ่หลงโบราณคดีบานพรหมทนิ 
-สํารวจพบทีแ่หลงโบราณคดีเมืองวัดสิงหคู
ยาง 

    ส
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ตารางที่ 10 แสดงโบราณวัตถุท่ีรับรูปแบบมาจากตางชาติ ในสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรกอนพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ท่ีพบตามแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรี 
 
ลําดับที่ โบราณวัตถุท่ีพบ แหลงโบราณคดี 

1. ประติมากรรมรูปเคารพภายใต
อิทธิพลวัฒนธรรมรวมแบบเขมร 

-โบราณวัตถุทีพ่บในเขตเมืองลพบุรี 

2. สถาปตยกรรมภายใตอิทธิพล
วัฒนธรรมรวมแบบเขมร 

-โบราณสถานปรางคแขก เมอืงลพบุรี 
-โบราณสถานปรางคนางผมหอม 

3. ประติมากรรมประดับสถาปตยกรรม
ภายใตอิทธิพลวัฒนธรรมรวมแบบ
เขมร 

-โบราณสถานปรางคแขก  
-โบราณสถานปรางคนางผมหอม 
-โบราณวัตถุทีพ่บในเขตเมืองลพบุรี 

 
 จากการศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบโบราณวัตถุที่ไดจากการดําเนินงานทางโบราณคดี 
และจากการสํารวจ ตามสมัยวัฒนธรรมตาง ๆ นั้น ทําใหเห็นความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณใน
เขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชนภายนอก ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้ 
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ความสัมพันธของชุมชนโบราณในเขตจงัหวัดลพบุรีกับชุมชนภายนอก 
ในชวงกอนพทุธศตวรรษที่ 18 

 ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีมีรองรอยการอยูอาศัยอยางตอเนื่องมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายจนมาถึงสมัยประวัติศาสตร  และชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีมี
ความสัมพันธกับชุมชนโบราณอื่นในภูมิภาคเดียวกันและตางภูมิภาคอยางเห็นไดชัด ซ่ึงอาจสามารถ
แบงความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณที่พบไดออกเปน 3 สมัยดวยกัน คือ 
 
1.สมัยหัวเลี้ยวหัวตอประวัติศาสตร 

สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรของชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี เร่ิมขึ้นเมื่อราว
พุทธศตวรรษที่ 5-10 เปนชุมชนที่สืบเนื่องมาจากชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุค
เหล็ก) พบวาชุมชนในสมัยนี้มักตั้งอยูใกลทางน้ําสายใหญ เพื่อใชเปนเสนทางการติดตอกับชุมชน
ภายนอก และจากการที่ชุมชนตั้งอยูใกลทางน้ําและมีการติดตอสัมพันธ ทําใหชุมชนพัฒนาหรือ
กลายเปนชุมชนที่มีความสําคัญ และคงเปนชุมชนที่มีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา ทําใหมีผูคนเขามา
อยูอาศัยมากขึ้น จนกลายเปนชุมชนขนาดใหญ เชน แหลงโบราณคดีบานทาแค พบวามีการอยูอาศัย
อยางตอเนื่องและมีพัฒนาการมาโดยลําดับ และในชวงระยะเวลาดังกลาวพบวาชุมชนไดนําเหล็กมา
ทําเปนเครื่องมือเครื่องใชกันอยางแพรหลาย นอกจากนี้ยังไดพบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาใน
ชวงเวลาสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร เร่ิมมีการติดตอแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนภายนอก ดังได
พบเครื่องประดับประเภทลูกปดหินคารเนเลี่ยนและอาเกต ลูกปดที่ทําจากแกว ซ่ึงถือวาเปน
โบราณวัตถุที่มาจากประเทศอินเดีย นอกจากนั้นแลวยังปรากฏพบโบราณวัตถุที่ไดรับอิทธิพล
วัฒนธรรรมอินเดีย เชนเบี้ยดินเผา  กอนดินเผามีลาย หมอน้ํามีพวยเปนตน และจากโบราณวัตถุที่พบ
ในชวงสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรทําใหแบงความสัมพันธออกไดดังตอไปนี้ 

 
1.1.ความสัมพันธกับประเทศอินเดีย 
สาเหตุที่ชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวอินเดียไดเขามาติดตอสัมพันธกับชุมชนโบราณใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต สันนิษฐานวามาจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติประเภท
สินแร โดยเฉพาะในดินแดนประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดพบแรธาตุนานาชนิด เชน 
ดีบุก เหล็ก ทองคํา ทองแดง และของปาเครื่องเทศประเภทตาง ๆ ตลอดจนไดมีบันทึกของชาว
อินเดียที่ไดกลาวถึงดินแดนในแถบนี้ เชน ในมหากาพยรามายณะ (Ramayana) ของอินเดียได
กลาวถึงดินแดนที่ช่ือ “สุวรรณทวีป” (Suvarnadvipa) ซ่ึงหมายถึงคาบสมุทรทองคํา หรือ “สุวรรณ
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ภูมิ” (Suvarnablumi) หมายถึงดินแดนแหงทอง289 และในชาดก (Jatakas) เปนเรื่องราวเกียวกับ
กําเนิดของพระพุทธเจาและเรื่องเลาอินเดียโบราณ ไดกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมายัง
บริเวณที่เรียกวาสุวรรณภูมิ (Suvarnablumi)290 ซ่ึงนักวิชาการสวนใหญเชื่อวาสุวรรณภูมิที่ปรากฏใน
หลักฐานเอกสารของอินเดียนั้นนาจะเปนดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต291 จากการศึกษาของ
เบนเน็ตและโกลฟเวอร292 พบวาสายแรดีบุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีอาณาเขตครอบคลุมตั้งแต
ตอนเหนือของพมาเขาสูคาบสมุทรมาเลยและบางสวนของเกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซีย โดย
ชาติตะวันตกที่ตองการดีบุกไปนั้น ไดแก อินเดียและโรมัน ตองการดีบุกไปเพื่อเปนสวนผสมในการ
ผลิตวัตถุประเภทสําริด ซ่ึงสัมพันธกับการศึกษาของศาสตราจารยผาสุข อินทราวุธ293 ที่พบวาอินเดีย
ไมคอยมีแรทองแดงและดีบุกและตองสั่งซื้อทองแดงและดีบุกจากทางตะวันตก และเมื่อดูจาก
เหตุการณทางประวัติศาสตรพบวาความตองการทองคําในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่ม
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 6-7 อันเนื่องจาก จักรพรรดิเวสปาเซียน (Vespasian) ค.ศ. 69-79 แหงโรมัน
ไดทรงหามการสงออกเหรียญทองคํากับประเทศตาง ๆ294 ซ่ึงประเทศอินเดียไดรับผลกระทบ
ดังกลาว จึงตองเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อแสวงหาทองคําไปผลิตเหรียญตลอดจน
เครื่องใชเครื่องประดับตาง ๆ 

ไดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการติดตอสัมพันธกับอินเดียในชวงสมัยหัวเล้ียว
หัวตอประวัติศาสตร โดยโบราณวัตถุที่พบอาจแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ   

(1)โบราณวัตถุที่นําเขามาจากอินเดีย ซ่ึงโบราณวัตถุประเภทนี้ไมไดมีแหลงผลิตหรือ
แหลงกําเนิดวัตถุดิบภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ลูกปดหินคารเนเลี่ยน ลูกปดหินอา

                                                           
289 Paul Wheatley, The Golden Khersonese Kualalumpur (Kuala Lumpur :University of 

Malaya Press, 1966), 179. 
290 Ibid. 
291 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลกัฐานทางโบราณคด,ี 47. 
292 Bennett and Glover, “Decorated High-Tin Bronze Bowls From Thailand’s 

Prehistory,” in Southeast Asian Archaeology 1990 (n.p. : Centre for South-East Asian Studies, 
University of Hull, 1992), 187. 

293 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลกัฐานทางโบราณคด,ี 57. 
294 ดี จี อี ฮอลล, ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต เลม 1, แปลโดย คุณวรุณยุพา สนิท

วงศ ณ อยุธยา และคณะ, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2526), 22. 
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เกต ซ่ึงมีแหลงผลิตจากเมืองวิทิศา เมืองอุชเชน เมืองภรุกัจฉะ เมืองนาสิกและเมืองตักษิลา295 ลูกปด
แกว  ซ่ึงมีแหลงผลิตที่เมืองตักกษิลา พาราณสี และอหิจฉัตร296 และลูกปดแกวแบบมีตา ซ่ึงลูกปด
แบบนี้แพรหลายอยูแถบโรมันและเมดิเตอรเรเนียน สันนิษฐานวาเขามาสูในประเทศไทยโดยสงผาน
เมืองทาโรมันที่ตั้งสถานีการคาที่อินเดีย โบราณวัตถุที่สันนิษฐานวานําเขามาจากอินเดียที่พบใน
จังหวัดลพบุรีในชวงนี้ไดเแก เศษผาติดอยูที่หัวขวานเหล็กและกําไลสําริดที่ขอมือของโครงกระดูกที่
แหลงโบราณคดีศูนยกลางทหารปนใหญ จากผลการตรวจสอบโดยแผนกพฤกษศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย297 พบวาเศษผาดังกลาวคือ ผาปานทอดวยใยกัญชา (Hemp) ซ่ึง
เปนผาปานของอินเดีย รวมทั้งไดพบลูกปดหินคารเนเลี่ยนและอาเกต และลูกปดแกวสีตาง ๆ ที่ศูนย
การทหารปนใหญ, ซับจําปาสมัยที่ 1, บานทาแคสมัยที่ 2, เนินมะกอกสมัยที่ 1 และลูกปดแกวแบบมี
ตาสํารวจพบที่แหลงโบราณคดีบานหลุมขาว 

(2)โบราณวัตถุทีท่ําขึ้นภายในทองถ่ิน อาจมาจากการที่ชาวพื้นเมืองไดเห็นรูปแบบสิ่งของ
เครื่องใชที่ชาวอินเดียที่นําติดตัวเขามาใชในชีวิตประจําวัน แลวนํามาปรับใชและทําเลียนแบบขึ้นใช
ภายในชุมชน  เชน เบี้ยดินเผา  ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนอุปกรณสําหรับการเลนกีฬาทอยเบี้ย หรือตองเต 
(Hop Scotch) ซ่ึงเปนกีฬาที่นิยมของเด็กสมัยโบราณ ซ่ึงพบตามเมืองโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย298 กอนดินเผามีลาย ซ่ึงชาวอินเดียโบราณนิยมใชแทนสบู299 
และหมอน้ํามีพวย ซ่ึงพวยกาดินเผาอันเปนชิ้นสวนของภาชนะประเภทหมอมีพวยนั้นนาจะไดรับ
รูปแบบมาจากอินเดีย300 หมอดินเผาประเภทนี้คาดวานําติดตัวเขามาเพื่อเปนภาชนะบรรจุน้ําดื่มหรือ
ใชในพิธีกรรม โดยโบราณวัตถุที่ทําขึ้นภายในทองถ่ินซึ่งไดรับรูปแบบหรืออิทธิพลอินเดียพบใน
จังหวัดลพบุรีในแหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 นี้ไดแก เบี้ยดินเผา กอนดินเผามีลาย และหมอ
น้ํามีพวย 

                                                           
295 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลกัฐานทางโบราณคด,ี 52. 
296 เร่ืองเดียวกัน, 54. 
297 ชิน อยูดี, สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529. 

จัดพิมพเนื่องในโอกาสเชิดชูเกียรติในฐานะปรมาจารยแหงวิชากอนประวัติศาสตรในประเทศไทย 
พ.ศ.2529), 77. 

298 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 140. 
299 เร่ืองเดียวกัน, 140. 
300 เร่ืองเดียวกัน, 141. 
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และจากโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวในขางตน ทําใหมองเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีกับอินเดียในชวงสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตร โดยชาวอินเดียคงไดเขามาและอาจมีตั้งถ่ินฐานชั่วคราว และไดนําโบราณวัตถุ
ประเภทเครื่องใชเครื่องประดับเขามาดวย โดยชุมชนสมัยหัวเล้ียวหัวตอสมัยประวัติศาสตรคงไดเอา
รูปแบบเครื่องใชเขามาปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง 

 
1.2.ความสัมพันธกับประเทศจีนและเวียดนาม 
จากการศึกษาแหลงโบราณคดีศูนยการทหารปนใหญ (ตนพุทธกาล–พุทธศตวรรษที่ 10) 

ไดพบภาชนะดินเผาที่พบ มีทั้งสีเทาและสีแดง บางใบมีรูปทรงเหมือนเครื่องปนดินเผายุคโลหะใน
วัฒนธรรมซาหุญ (Sa-Huynh) ประเทศเวียดนาม301 นอกจากนั้นยังไมปรากฏพบหลักฐานอันเดนชัด
ที่แสดงความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรในเขตจังหวัดลพบุรี
กับประเทศจีนและเวียดนาม แตเมื่อพิจารณาจากหลักฐานที่พบตามชุมชนโบราณรวมสมัยในภมูภิาค
เดียวกัน อาทิ พบเครื่องประดับรูปสัตว 2 หัวหันหลังชนกัน ที่เมืองอูทอง302 จังหวัดสุพรรณบุรี และ
ที่แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน303 จังหวัดกาญจนบุรี พบกลองมโหระทึก ที่ถํ้า
องบะ304 จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน ยอมแสดงใหเห็นวาในชวงระยะเวลาดังกลาว ชุมชนโบราณใน
เขตภูมิภาคตะวันตกมีการติดตอสัมพันธกับประเทศจีนและเวียดนาม ดังนั้นอาจสันนิษฐานไดวา
ในชวงระยะเวลาดังกลาวชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีนาจะมีการติดตอสัมพันธกับประเทศจีน
และเวียดนามดวยเชนกัน 

 
 

                                                           
301 ชิน อยูด,ี สมัยกอนประวัตศิาสตรในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529.  

จัดพิมพเนื่องในโอกาสเชิดชเูกียรติในฐานะปรมาจารยแหงวิชากอนประวัติศาสตรในประเทศไทย 
พ.ศ.2529), 78. 

302 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 42. 
303 ชารลส  ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวตัิศาสตรถึงสมัย

สุโขทัย, 140. 
304 เร่ืองเดียวกัน, 141. 
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1.3.ความสัมพันธกับชุมชนภายในภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย 
 การเขามาของชาวอินเดียตลอดจนการแพรอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียในสมัยหัวเล้ียว

หัวตอประวัติศาสตรยังกอใหเกิดความสัมพันธภายในภูมิภาคเองอีกดวย ซ่ึงไดแบงตามภูมภิาคตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 

1.3.1.ความสัมพันธกับชุมชนในบริเวณภาคกลางลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน เชน แหลง
โบราณคดีบานดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน แหลงโบราณคดีพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรีและแหลงโบราณคดีเมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน อันเนื่องจากการเขามาของ
ชาวอินเดียดังที่กลาวมาในขางตนแลว ไดปรากฏพบโบราณวัตถุประเภท ช้ินสวนภาชนะสําริด ดาม
ทัพพีรูปนกยูงสําริด หินคารเนเลี่ยนรูปสิงโต ลูกปดหินคารเนเลี่ยน ลูกปดหินคารเนเลี่ยนแบบฝงสี 
ลูกปดหินอาเกต ที่แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร305 อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตะเกียง
โรมันสําริด (พุทธศตวรรษที่ 9)  พบพระพุทธรูปสําริดแบบอินเดียสมัยหลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 
12-13) ที่แหลงโบราณคดีพงตึก306 จังหวัดกาญจนบุรี และเหรียญกษาปณโรมันสมัยจักรพรรดิ์วิคโต
รินุส (พุทธศตวรรษที่ 9) ลูกปดหินคารเนเลี่ยนและอาเกต ลูกปดแกวแบบมีตา ลูกปดแกวสีตาง ๆ ที่
แหลงโบราณคดีเมืองอูทอง307 จังหวัดสุพรรณบุรี จากหลักฐานขางตนทําใหนักวิชาการสวนใหญ
สันนิษฐานวาชุมชนโบราณในแถบภูมิภาคตะวันตกนี้คงเปนศูนยกลางหรือนิคมการคากับอินเดีย308 
และเนื่องดวยพบโบราณวัตถุที่นําเขามาจากอินเดีย (ไมมีแหลงผลิตในดินแดนแถบนี้) เชน ลูกปด
หินคารเนเล่ียนและอาเกต ที่แหลงโบราณคดีศูนยการทหารปนใหญ, บานทาแคสมัยที่ 2, เนิน
มะกอกระยะที่ 1 และบานชัยบาดาลสมัยที่ 1 จึงทําใหอาจสันนิษฐานไดวาโบราณวัตถุที่นําเขามาจาก
ประเทศอินเดียดังกลาวไดถูกสงผานมาจากชุมชนโบราณในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน หรือ
อาจนําเขาโดยตรงจากประเทศอินเดีย เนื่องจากไดพบโบราณวัตถุจากประเทศอินเดียเปนจํานวนมาก
ที่แหลงโบราณคดีศูนยการทหารปนใหญ 

1.3.2.ความสัมพันธกับชุมชนโบราณสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรบริเวณลุมแมน้ํามูล
ตอนบน เชน แหลงโบราณคดีเนินอุโลก แหลงโบราณคดีบานกระเบื้องนอก และแหลงโบราณคดี
เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา เปนตน อันเนื่องจากการพบเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา (มีอายุ

                                                           
305 เร่ืองเดียวกัน, 137. 
306 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร,  แหลงโบราณคดีในภูมภิาค

ตะวนัตก, 66 และ 85. 
307 กรมศิลปากร, โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 43-56. 
308ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลกัฐานทางโบราณคด,ี 67. 
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ระหวาง 2,200 – 1,700 ปมาแลว309 หรือพุทธศตวรรษที่ 3-พุทธศตวรรษที่ 9) ที่แหลงโบราณคดีเมือง
ซับจําปา และแหลงโบราณคดีบานวังไผระยะที่ 1 ซ่ึงภาชนะดินเผาแบบพิมายดํามักพบตามแหลง
โบราณคดีบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบน310และภาชนะดินเผาแบบพิมายดํานี้ไดรับความนิยมมาตั้งแต 
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายจนกระทั่งหมดความนิยมลงไปในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร311 
การพบลูกปดทองคําลักษณะเปนทรงกรวยสี่เหล่ียมประกบกันที่สวนฐาน พบในระยะการอยูอาศัย
สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรที่บานทาแค ลูกปดแบบนี้ยังพบที่แหลงโบราณคดีเนินอุโลกใน
ระยะการอยูอาศัยที่ 2 (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 8-10) และพบลูกปดหินคารเนเลี่ยน ลูกปดหินอาเกต 
ลูกปดแกวสีตาง ๆ ที่แหลงโบราณคดีเมืองฟาแดดสงยาง312 (การอยูอาศัยระยะที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 7-
8) จังหวัดกาฬสินธุ   แหลงโบราณคดีเมืองเสมา313 (การอยูอาศัยระยะที่ 1 ที่) จังหวัดนครราชสีมา 
และแหลงโบราณคดีบานกระเบื้องนอก (พบลูกปดแกวสีสมในการอยูอาศัยระยะที่ 1 พุทธศตวรรษ
ที่ 7-8)314 พบชิ้นสวนพวยลักษณะพวยตรงที่แหลงโบราณคดีบานกระเบื้องนอก315 (การอยูอาศัย
ระยะที่ 1 พุทธศตวรรษที่ 7-8) จังหวัดนครราชสีมา จากโบราณวัตถุขางตน จะเห็นไดวามี
โบราณวัตถุอยู 3 ประเภท (1) โบราณวัตถุประเภทที่ทําขึ้นใชภายในทองถ่ิน คือ ภาชนะดนิเผาแบบพิ
มายดํา และชิ้นสวนหมอนึ่ง  (2) โบราณวัตถุที่ไมมีแหลงผลิตภายในภูมิภาค เปนโบราณวัตถุนําเขา
มาจากภายนอก  คือ ลูกปดหินคารเนเลี่ยนและอาเกต ลูกปดแกวสีตาง ๆ (3) โบราณวัตถุที่ทําขึ้นอัน
ไดรับอิทธิพลหรือรูปแบบมาจากภายนอก คือ พวยกาดินเผา (ช้ินสวนหมอมีพวย) และเมื่อนํามา
พิจารณาประกอบกับสภาพภูมิศาสตร เสนทางการติดตอ โดยมีเสนทางผานลุมแมน้ําปาสัก บริเวณ
อําเภอชัยบาดาล และอําเภอทาหลวง เขาสูที่ราบสูงโคราชและเขาไปยังบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบน 

                                                           
309 ชารลส  ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวตัิศาสตรถึงสมัย

สุโขทัย, 147. 
310 เร่ืองเดียวกัน. 
311 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 161. 
312 ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, รายงานการขดุคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง, 16. 
313 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 131-133. 
314 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดี

ที่บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จงัหวัดนครราชสีมา, 34. 
315 เร่ืองเดียวกัน, 39. 
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ทําใหสันนิษฐานไดวาลักษณะความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในวัฒนธรรมสมัยหัวเล้ียว
ประวัติศาสตรในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณในบริเวณลุมแมน้ํามูลอาจเปนในรูปแบบชุมชน
ที่มีการติดตอแลกเปลี่ยนสินคาหรือสงผานสินคาเขาไปดินแดนภายในหรืออาจเปนการแพร
วัฒนธรรมอินเดียจากภูมิภาคตะวันตก (ซ่ึงในชวงสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรนี้ อินเดยีไดมาตัง้
สถานีการคาทางภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ตามที่ไดกลาวมาแลวในขางตน) ไปยังบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  โดยผานชุมชนโบราณในเขตลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก รวมถึง
จังหวัดลพบุรีจนกอใหเกิดการติดตอสัมพันธระหวางชุมชนในภูมิภาคเดียวกัน  

1.3.3.ความสัมพันธกับชุมชนโบราณสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรบริเวณลุมแมน้ํา
ลพบุรี-ปาสัก เชน แหลงโบราณคดีเมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรคและแหลงโบราณคดีเมืองศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ เปนตน เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตรแลว พบวาชุมชนโบราณในเขตจังหวัด
ลพบุรีตั้งอยูในบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก จึงอาจสันนิษฐานไดวาพัฒนาการของชุมชนโบราณใน
แถบนี้นาจะมีพัฒนาการรวมกัน โดยไดพบหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการรวมกัน คือ โบราณวัตถุที่
ทําขึ้นใชเองภายในทองถ่ิน ไดแกเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดําที่แหลงโบราณคดีเมืองจันเสน316 
(ในระยะที่ 1-2) จังหวัดนครสวรรค และเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ตลอดจนโบราณวัตถุทีน่าํเขา
มาจากประเทศอินเดีย เชนลูกปดหินคารเนเลี่ยน ลูกปดหินอาเกต ลูกปดแกว และโบราณวัตถุที่
ไดรับอิทธิพลหรือรูปแบบโบราณวัตถุในวัฒนธรรมอินเดีย เชน กอนดินเผามีลาย หมอมีพวย  จาก
โบราณวัตถุดังที่ไดกลาวมาแลว แสดงใหเห็นวาชุมชนโบราณสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรใน
เขตลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก นาจะมีการติดตอสัมพันธกับชุมชนโบราณรวมสมัยในแถบลุมแมน้ํามูล
ตอนบนและภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนมีการรับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียที่ไดแพรเขามาในชวงเวลา
ดังกลาวดวย จึงอาจกลาวไดวาชุมชนโบราณสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรบริเวณลุมแมน้ํา
ลพบุรี-ปาสักอันรวมถึงชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีดวยนั้น มีพัฒนาการรวมกันจากชุมชน
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายที่เร่ิมติดตอกับอินเดียจนไดรับอิทธิพลและวัฒนธรรมอินเดียเขา
มาในชุมชน และพัฒนาเปนชุมชนสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรจนกระทั่งพัฒนาเปนชุมชนสมัย
ประวัติศาสตรรวมกันในที่สุด 
 

                                                           
316 ศรีศักร วัลลิโภดม, “จันเสน เมืองแรกเริ่มในลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก,” ใน สังคมและ

วัฒนธรรมจันเสน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, 2539), 39. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 148

2.สมัยวัฒนธรรมทวารวดี 
ภายหลังการเขามาของชาวอินเดียตัง้แตสมยัหวัเล้ียวหวัตอประวัติศาสตร จนกระทั่งถึง

ชวงพุทธศตวรรษที่ 11 เปนตนมานั้น พบวาชุมชนโบราณในเขตประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาค
กลางไดมีรูปแบบวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน ที่เรียกวา “วัฒนธรรมทวารวดี” ซ่ึงในสมัยวัฒนธรรม
ทวารวดนีี้ ไดปรากฏหลักฐานการติดตอกบัชุมชนภายนอก และการตดิตอกับชุมชนภายในภูมิภาค
เดียวกันมากขึน้ กวาสมยัหวัเล้ียวหวัตอประวัติศาสตร  ซ่ึงสามารถแบงไดดังตอไปนี ้

 
2.1.ความสัมพันธกับประเทศอินเดีย 
ดังที่ไดกลาวถึงการเขามาติดตอสัมพันธของชาวอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวง

สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรแลวนั้น ในชวงสมัยวัฒนธรรมทวารวดียังไดปรากฏหลักฐานทาง
โบราณคดีที่แสดงถึงการติดตอสัมพันธกับชาวอินเดียมากยิ่งขึ้น โดยโบราณวัตถุที่พบแบงเปน 2 
ประเภทใหญ ๆ คือ 

(1)โบราณวัตถุทีน่ําเขามาในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี คือ ลูกปดหินคารเนเลี่ยน ลูกปดหิน
อาเกตุ ลูกปดแกว ซ่ึงเปนโบราณวัตถุที่พบมาตั้งแตสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรแลว นอกจากนี้
ยังไดปรากฏโบราณวัตถุประเภทใหม ๆ ที่นําเขามา เชน ลูกปดแกวสีเขียวมีลายร้ิวสีเหลืองฟา พบที่
บานทาแคสมัยที่ 3  ลูกปดที่มีแกนสีทองและทับดวยเคลือบใส พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 เปนลูกปด
ในสมัยโรมันและสมัยเฮลเลนิสติก317 (ประมาณ 323-30 ปกอนคริสตศักราช) ลูกปดประเภทนี้มี
แหลงกําเนิดอยูบริเวณตะวันออกกลางกับประเทศอียิปต318 ซ่ึงลูกปดทั้งหมดนี้แพรหลายอยูแถบ
โรมันและเมดิเตอรเรเนียน สันนิษฐานวาเขามาสูประเทศไทยไมทางตรงก็สงผานเมืองทาโรมันที่ตั้ง
สถานีการคาที่อินเดีย319 นอกจากนั้นยังไดพบลูกเตางาชางที่บานทาแคสมัยที่ 3 และเนินมะกอกระยะ
ที่ 2 รวมทั้งหวีงาชางที่พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 ซ่ึงโบราณวัตถุประเภทนี้มีแหลงผลิตตั้งอยูที่เมืองมถุ
ราและวิทิศสาในประเทศอินเดีย  ตะเกียงดินเผาแบบโรมัน พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 ซ่ึงรูปแบบที่พบ
นี้เหมือนกับตะเกียงดินเผารุนเกาของโรมันที่พบแพรหลายในแถบเมดิเตอรเรเนียนและในอินเดีย320 

                                                           
317 ทนงศักดิ์ หาญวงษ.  “การวเิคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบาน

ทาแค ตําบลทาแค อําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี”, 164. 
318 เร่ืองเดียวกัน. 
319 เร่ืองเดียวกัน. 
320 เร่ืองเดียวกัน, 169. 
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สันนิษฐานวาตะเกียงแบบโรมันนี้นาจะเปนสินคานําเขามาในชวงสมัยที่โรมันตั้งสถานีการคาอยูทาง
ภาคใตของประเทศอินเดีย321 

(2)โบราณวัตถุที่ทําขึ้นในทองถ่ินอันเนื่องมาจากไดรับอิทธิพลหรือรับรูปแบบมาจากชาว
อินเดีย โดยในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีนี้ พบวามีเปนจํานวนมากกวาในสมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตร 
และยังไดปรากฏโบราณวัตถุประเภทใหม ๆ โดยแบงโบราณวัตถุที่พบไดดังนี้ 

2.1.โบราณวัตถุทีใ่ชในชีวิตประจําวัน 
2.1.1.เบี้ยดินเผา ไดพบมาตั้งแตสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร โดย

ในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีพบวา ไดพบเบี้ยดินเผาตามชุมชนทวารวดีมากขึ้นกวาสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตร  

2.1.2.กอนดินเผามีลาย พบที่บานทาแคสมัยที่ 3 ไดพบมาตั้งแตสมัย
หัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร ซ่ึงแสดงถึงความนิยมหรือการใชงานของโบราณวัตถุประเภทนี้ กัน
อยางแพรหลาย 

2.1.3.หมอน้ํามีพวย ไดพบมาตั้งแตสมัยหวัเล้ียวหวัตอประวัติศาสตร
ซ่ึงแสดงถึงความนิยมหรือการใชงานของโบราณวัตถุประเภทนี้กันอยางแพรหลาย ซ่ึงสันนิษฐานวา
หมอน้ํามีพวยคงแพรเขามาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต โดยการนําเขามาของชาวอินเดียทั้งที่เปน
พราหมณและพุทธ เพื่อใชเปนภาชนะประเภทหมอน้ําดื่มและหมอน้ําในพิธีกรรม322 

2.1.4.ตราประทับดินเผา ไดปรากฏพบในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี ซ่ึง
เปนโบราณวัตถุที่ชาวอินเดียไดนําเขามาใชสําหรับการติดตอส่ือสารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย
ที่ชุมชนทวารวดีไดรับเอารูปแบบการใชตราประทับดินเผา เขามาใชในชุมชน 

2.2.โบราณวัตถุ เกี่ ยวกับคติความเชื่อทางศาสนาและพิ ธีกรรม  ซ่ึง เปน
โบราณวัตถุที่พบเพิ่มขึ้นมาในสมัยทวารวดี 

 2.2.1.ธรรมจักรกับกวางหมอบ  สัญลักษณแสดงถึงการเผยแผ
พระพุทธศาสนา323 ที่ไดรับอิทธิพลพุทธศาสนาจากลุมแมน้ํากฤษณา-โคทาวรี324 จากอินเดียภาคใต 
โดยไดพบชิ้นสวนธรรมจักรลักษณะเปนซี่ลอโปรงและกวางหมอบที่บานพรหมทิน และเมืองซับ
จําปา  

                                                           
321 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 110. 
322 ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดนิเผาสมัยทวารวด,ี 22. 
323 เร่ืองเดียวกัน, 150. 
324 เร่ืองเดียวกัน, 158. 
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2.2.2.พระนารายณ 4 กร พบที่ศาลพระกาฬ การพบภาพสลักพระ
นารายณ 4 กรที่ลพบุรี แสดงถึงศาสนาพราหมณไวษณพนิกายไดแผเขามาในชุมชนทวารวด ี

2.2.3.เครื่องราง เชน คชลักษมีและทาวกุเวร พบที่เมืองซับจําปา คาด
ถูกนําเขามาโดยพอคาชาวอินเดีย325 ซ่ึงถือวาเปนเครื่องรางที่พอคาบูชาเพื่อความร่ํารวย326 

2.2.4.เหรียญโลหะ พบเหรียญโลหะทําดวยเงิน ทีแ่หลงโบราณคดี
เมืองพรหมทนิ เปนการพบโดยบังเอิญ และบานทาแคสมัยที่ 3 จากการขุดคนทางโบราณคดี ซ่ึงคติ
นิยมการใชเหรียญโลหะนี้ ชุมชนทวารวดีไดัรับวัฒนธรรมมาจากอินเดยี เนื่องจากชาวอินเดยีไดนํา
เหรียญกษาปณของอินเดยีมาใชเปนสื่อกลางในการคาขายกับประชากรในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต327  

จากโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวในขางตน ทําใหมองเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีกับอินเดีย โดยลักษณะความสัมพันธนาจะเปนในรูปแบบ
การติดตอคาขาย โดยชาวอินเดียคงไดเขามาตั้งถ่ินฐาน จึงไดนําโบราณวัตถุประเภทเครื่องใช และ
โบราณวัตถุในความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมติดตัวมาดวย ซ่ึงชุมชนทวารวดีคงไดเลือกรับ และ
นํารูปแบบเครื่องมือเครื่องประดับตลอดจนความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมเขามาปรับใชให
เหมาะสมกับชุมชน นอกจากโบราณวัตถุที่พบจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชุมชนแลว 
ยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในจังหวัดลพบุรีไดอีกดวย 

 
2.2.ความสัมพันธกับประเทศจีน 
นอกจากการติดตอสัมพันธกับอินเดียแลว ยังพบวาในชวงสมัยทวารวดีนี้ชุมชนโบราณใน

เขตจังหวัดลพบุรีมีความสัมพันธติดตอกับจีนอีกดวย ถึงแมวายังไมปรากฏหลักฐานในเอกสารจีนที่
กลาวถึงการติดตอสัมพันธ แตไดปรากฏหลักฐานประเภทเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถัง พบที่แหลง
โบราณคดีบานวังไผ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซ่ึงเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถัง กําหนดอายุไว
ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13328 ( พ.ศ.1161-1249 )  และมักพบชิ้นสวนเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถังอยู

                                                           
325 ผาสุข  อินทราวุธ, “เครื่องรางสําหรับพอคา,”  ใน ปจจบุันของโบราณคดีไทย

(กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2528. จัดพิมพขึ้นในโอกาสครบรอบ 30 ปการ
กอตั้งคณะโบราณคด)ี, 52.   

326 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 172. 
327 เร่ืองเดียวกัน, 124. 
328 ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครื่องถวยจีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย, 84. 
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ทั่วไปในแหลงโบราณคดีทางภาคใตของไทยเชน แหลมโพธิ์329 ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ตําบลทาเรือ330 จังหวัดนครศรีธรรมราช คาบสมุทรสทิงพระ331 จังหวัดสงขลา  
นอกจากนี้ยังไดพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถัง ในแหลงโบราณคดีในเขตภาคกลางคือ แหลงเรือ
จมในแมน้ําราชบุรี332 จังหวัดราชบุรี เมืองโบราณดงศรีมหาโพธิ์333 จังหวัดปราจีนบุรี เมืองอูทอง334 
จังหวัดสุพรรณบุรี จากการพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถังในแหลงโบราณคดีในจังหวัดลพบุรีและ
รวมถึงแหลงโบราณคดีในภาคกลางและภาคใตนั้น นาจะสันนิษฐานไดวาโบราณวัตถุประเภทเครื่อง
ถวยจีนเปนสินคาที่นําเขามา และไมปรากฏพบโบราณวัตถุที่ทําขึ้นในทองถ่ินที่ไดรับอิทธิพลหรือ
รูปแบบจากประเทศจีน เหมือนเชนประเทศอินเดีย และเมื่อนําเหตุการณทางประวัติศาสตรมา
พิจารณารวมดวยแลวพบวา จีนไดเขามาติดตอสัมพันธกับชุมชนโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตนี้ เนื่องมาจาก ในชวงพุทธศตวรรษที่ 10 ชนชาติปาเถื่อนไดเขารุกรานจีนตอนเหนือ ทําให
เสนทางการคาขายโบราณที่ตองขามเอเชียกลางไมสามารถติดตอคาขายได ดังนั้นจีนจึงตองเปลี่ยน
เสนทางการคามาใชเสนทางทะเลผานเอเชียตะวันออกเฉียงใตแทน335 ประกอบกับจีนตอง
ทรัพยากรธรรมชาติ336 ประเภทไมหอม ไขมุก งาชาง นอแรด คร่ัง เปนตน ดังนั้นอาจสันนิษฐานได
วาในชวงระยะเวลาดังกลาวชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีและในภูมิภาคมีการติดตอสัมพันธกับ
จีนและเปนชุมชนที่อยูในเสนทางการติดตอคาขายระหวางจีนไปยังประเทศทางตะวันตก 

 

                                                           
329 เร่ืองเดียวกัน, 225. 
330 เร่ืองเดียวกัน, 227. 
331 เร่ืองเดียวกัน. 
332 เร่ืองเดียวกัน, 232 
333 เร่ืองเดียวกัน, 223. 
334 กรมศิลปากร.  โบราณคดีและประวัติศาสตรเมืองสุพรรณบุรี, 71. 
335 ดี จี อี ฮอลล.  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต เลม 1, 50. 
336 มุทิตา ณรงคชัย, “บทบาททางเศรษฐกิจของเมืองโบราณดงละครในฐานะกลุมเมืองทา

ชายฝงทะเลภมูิภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2538), 7. 
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2.3.ความสัมพันธกับอาณาจักรเขมร 
จากการศึกษาของศาสตราจารย ดร.หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์337 พบวาในชวงพุทธ

ศตวรรษที่ 12 ความสัมพันธระหวางราชอาณาจักรเขมรกับดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบันได
ครอบคลุมบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในสวน
ภาคกลาง ไดพบจารึกบานวังไผ338 พบที่เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ (ตัวอักษรมีอายุอยูในราว
พุทธศตวรรษที่ 12)  เนื้อความโดยสรุปวา “พระราชนัดดาของพระเจาจักรพรรดิและเปนราชโอรส
ของพระเจาปฤถิวีนทรวรมัน ผูเปนใหญเสมอกับพระเจาศรีภววรมัน” ซ่ึงศาสตราจารยเซแดส 
สันนิษฐานวา พระเจาศรีภววรมันองคนี้เปนองคเดียวกับพระเจาภววรมันที่ 1 ผูครองอาณาจักรเขมร
ในราว พ.ศ.1141 และตัวอักษรที่ใชจารึกก็มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 12339 ยอมแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางอาณาจักรเขมรกับบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสักแลวในขณะนั้น 

 
2.4.ความสัมพันธกับชุมชนภายในภูมภิาคอื่น ๆ ในประเทศไทย 

2.4.1.ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําแม
กลอง-ทาจีน เชน เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมืองนครปฐมโบราณ และเมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
และเมื่อศึกษาจากแผนที่แสดงชายฝงทะเลสมัยทวารวดี (แผนที่ 3)  พบวาลักษณะของอาวไทยใน
สมัยทวารวดีเปนอาวลึกเขาไปในแผนดินมากกวาปจจุบัน340 ดังนั้นกลุมเมืองโบราณในลุมแมน้ําแม
กลอง-ทาจีน ตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลในสมัยทวารวดี และจากการศึกษาวิเคราะหโบราณวัตถุ
ประเภทตาง ๆ ที่พบตามชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี พบโบราณวัตถุที่แสดงถึงความสัมพันธ
กับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน อันไดแก ลวดลายปูนปน
ประดับสถาปตยกรรมที่พบที่บริเวณที่ทําการไปรษณีย และวัดนครโกษา มีลักษณะเหมอืนกบัทีพ่บที่
เจดียจุลประโทน จังหวัดนครปฐม และถํ้าฝาโถ จังหวัดราชบุรี เหรียญเงินมีจารึก “ลวปุระ” ที่พบที่

                                                           
337 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมหิลังทาง

ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม, 11-13. 
338 กรมศิลปากร, จารึกที่เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534), 95. 
339 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมหิลังทาง

ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม, 12. 
340 ผองศรี วนาสิน และทวิา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดมิของที่ราบภาค

กลางประเทศไทย: การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  2524), 45. 
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เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผาที่มีลายประทับในกรอบ
ส่ีเหล่ียม จากหลักฐานทั้งหมดนาจะแสดงถึงความสัมพันธกับชุมชนทวารวดีในบริเวณภาคกลางลุม
แมน้ําเจาพระยาไดเปนอยางดี สวนลักษณะความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวาร
วดีในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีนนั้น 
อาจเปนในรูปแบบการแพรเขามาของวัฒนธรรมอินเดีย โดยการติดตอคาขายผานมาทางภูมิภาค
ตะวัน ตกโดยใชเสนทางคมนาคมผานแหลงโบราณคดีในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน ทําใหเกิด
การติดตอระหวางชุมชนภายในภูมิภาคเดียวกัน  

2.4.2. ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ํา
เจาพระยาเชน แหลงโบราณคดีบานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี แหลงโบราณคดีเมืองอูตะเภา จังหวัด
ชัยนาท และเมื่อศึกษาจากแผนที่แสดงชายฝงทะเลสมัยทวารวดี (แผนที่ 3) พบวากลุมเมืองโบราณ
ดังกลาวตั้งอยูบริเวณตอนบนของอาวไทยที่ลึกเขาไปในแผนดินในชวงสมัยทวารวดี และจาก
การศึกษาวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ ที่พบตามชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี พบ
โบราณวัตถุที่แสดงถึงความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ํา
เจาพระยา ไดแก เครื่องมือเครื่องใชเครื่องประดับ และภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมทวารวดี สวน
ลักษณะความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชน
โบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยานั้น นาจะเปนในรูปของกลุมเมืองหรือ
ชุมชนโบราณในชวงสมัยเดียวกันที่ไดรับอิทธิพลและวัฒนธรรมอินเดีย ที่แพรมาจากทางกลุมเมือง
หรือชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน  

2.4.3.ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ํา
ลพบุรี-ปาสัก เชน เมือง จันเสน จังหวัดนครสวรรค และเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงกลุมเมือง
ดังกลาวตั้งอยูบริเวณตอนบนของลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสักอันเปนลุมแมน้ําเดียวกันของชุมชนโบราณ
ในเขตจังหวัดลพบุรี และจากการศึกษาวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ ที่พบตามชุมชนโบราณ
ในเขตจังหวัดลพบุรี พบโบราณวัตถุที่แสดงถึงความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี
บริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก ไดแก ลวดลายปูนปนประดับสถาปตยกรรมที่พบที่วัดนครโกษาและ
ลวดลายปูนปนประดับศาสนสถานเขาคลังใน เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ และโบราณวัตถุ
ประเภทเครื่องมือเครื่องใชเครื่องประดับและภาชนะดินเผา ในวัฒนธรรมทวารวดี ที่พบตามชุมชน
โบราณในเขตจังหวัดลพบุรี  สวนลักษณะความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวาร
วดีในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสักนั้น 
นาจะเปนในรูปของกลุมเมืองหรือชุมชนโบราณที่ไดรับอิทธิพลและวัฒนธรรมอินเดีย ที่แพรมาจาก
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ทางกลุมเมืองหรือชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน และมีพัฒนาการรวมกันตั้งแต
ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายเปนชุมชนโบราณในสมัยทวารวดี 

2.4.4.ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ํามูล-
ชี เชน เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา (ลุมแมน้ํามูล) เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ (ลุมแมน้ํา
ชี) และจากการศึกษาวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ ที่พบตามชุมชนโบราณในเขตจังหวัด
ลพบุรี พบโบราณวัตถุที่แสดงถึงความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุม
แมน้ํามูล-ชี ไดแกโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใชเครื่องประดับในวัฒนธรรมทวารวดีที่ขุด
พบที่แหลงโบราณคดีเมืองเสมา ปรากฏรูปแบบที่คลายกับที่พบในชุมชนโบราณสมัยทวารวดีใน
บริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา341 เชน ลูกปดแกว ลูกปดหิน เบี้ยดินเผา แวดินเผา กอนดินเผามีลาย หมอมี
สัน หมอน้ํามีพวย เปนตน และจากการศึกษาเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา342  พบวามี
ความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวาวดีในภาคกลางคอนขางมาก นอกจากนี้พระพิมพดินเผาที่พบที่เมือง
โบราณฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ มีรูปแบบที่ไดรับมาจากภาคกลางและลักษณะรูปแบบ
คลายคลึงกับพระพิมพที่พบที่วัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี สวนลักษณะความสัมพันธระหวางชุมชน
โบราณในวัฒนธรรมทวารวดีในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุม
แมน้ํามูล-ชี นาจะเปนในรูปของกลุมเมืองหรือชุมชนโบราณที่ไดรับอิทธิพลและวัฒนธรรมอินเดีย ที่
แพรมาจากทางกลุมเมืองบริเวณทางภาคกลางโดยผานมาทางกลุมเมืองหรือชุมชนโบราณในเขต
จังหวัดลพบุรี และบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก 

2.4.5.ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําบาง
ปะกง เชน เมืองดงละคร จังหวัดนครนายก เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี และเมืองศรี มโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี เปนตน และจากการศึกษาวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ ที่พบตามชุมชนโบราณใน
เขตจังหวัดลพบุรี พบโบราณวัตถุที่แสดงถึงความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี
บริเวณลุมแมน้ําบางปะกง ไดแก ลูกปดหินเนฟไฟต (หินกระกูลหยกรูปทรงสามเหลี่ยมปลายตัด
และทรงกระบอกยาว) ที่เมืองดงละคร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีการสันนิษฐานกันวา
ชุมชนโบราณแถบจังหวัดลพบุรีคงเปนแหลงผลิตเครื่องประดับที่ทําจากหินเหลานี้และสงไปยัง
ชุมชนอื่น ๆ  อันเนื่องจากไดพบลูกปด กําไล และตางหูที่ผลิตจากหินเนฟไฟตแบบนี้มากบริเวณ
ชุมชนโบราณบานทาแค, บานชัยบาดาล, ดงมะรุม เปนตน และจากการศึกษาในปจจุบันพบแหลงที่

                                                           
341 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 175. 
342 เร่ืองเดียวกัน, 176. 
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มีหินประเภทนี้คือบริเวณเขาโมกุล อําเภอชัยบาดาลและพื้นที่บริเวณเทือกเขาดานตะวันออกของ
ลพบุรีในลุมน้ําปาสักที่มีรอยตอกับสันเขาและที่ราบสูงในแองอีสาน มีแหลงหินเชริตส (Cherts) หิน
เนฟไฟต (Nephrite) หรือหินตระกูลหยก หรือหินออนเนื้อละเอียด แตยังไมพบแหลงโบราณคดีที่
เปนแหลงผลิตโบราณวัตถุที่ทําจากหินเนฟไฟตแตอยางใด นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุประเภท
ลูกปดหินคารเนเลี่ยน ลูกปดหินอาเกต และลูกปดแกวสีตาง ๆ และเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถัง 
ที่แหลงโบราณคดีเมืองดงละคร จังหวัดนครนายก แหลงโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี และแหลงโบราณคดีเมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี ซ่ึงโบราณวัตถุประเภทดังกลาว ก็ไดพบ
ในแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรีดวยเชนกัน ดังนั้นอาจสันนิษฐานไดวาชุมชนโบราณในเขต
จังหวัดลพบุรีนาจะมีการติดตอสัมพันธกับชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ําบางปะกง หรืออาจจะเปน
ในลักษณะชุมชนที่มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมรวมกัน และชุมชนโบราณแถบนี้อาจจะผลิต 
เครื่องประดับที่ทําจากหินเนฟไฟต หรือหินตระกูลหยกและสงไปยังชุมชนอื่นๆ ในภูมิภาคประเทศ
ไทยเพื่อการแลกเปลี่ยน  

2.4.6. ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําปง 
อันไดแกเมืองหริภุญชัย จังหวัดลําพูน จากการศึกษาวิเคราะหหลักฐานเอกสารประเภทตํานานและ
หลักฐานโบราณวัตถุประเภทตาง  ๆ ที่พบที่ เมืองหริภุญชัย  จังหวัดลําพูน พบวา ไดปรากฏ
โบราณวัตถุที่แสดงถึงความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง อันไดแก การ
ขุดพบกวางหมอบศิลาที่วัดประตูล้ี โดยกวางหมอบที่พบนั้นมีรูปแบบศิลปะคลายคลึงกับกวาง
หมอบที่พบที่นครปฐมและมีอายุอยูในชวงเวลาพุทธศตวรรษที่ 13-14343 สวนลักษณะความสัมพันธ
ระหวางชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรม
ทวารวดีบริเวณลุมแมน้ําปง นาจะเปนในรูปของชุมชนโบราณที่ไดรับอิทธิพลและวัฒนธรรมทวาร
วดี ที่แพรมาจากทางกลุมเมืองบริเวณทางภาคกลางโดยผานมาทางกลุมเมืองหรือชุมชนโบราณใน
เขตจังหวัดลพบุรี 

2.4.7. ความสัมพันธกับชุมชนโบราณบริเวณคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย  
เชน แหลงโบราณคดีเขาสามแกว จังหวัดชุมพร แหลงโบราณคดีคลองทอม จังหวัดกระบี่ แหลง
โบราณคดีแหลมโพธิ์ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน เนื่องจากไดพบลูกปดประเภทแกวสีตาง ๆ  ใน
แหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรี เชน ซับจําปาสมัยที่ 2 บานทาแคสมัยที่ 3 เนินมะกอกระยะที่ 2 
และบานวังไผสมัยที่ 2 ซ่ึงมีนักวิชาการไดสันนิษฐานวาลูกปดรุนหลังที่พบตามแหลงโบราณคดีใน

                                                           
343 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และ พเยาว นาคเวก, อารยธรรมโบราณใน

จังหวดัลําพูน, 93. 
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต นาจะมาจากแหลงผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเอง344 เนื่องจากพบแหลง
ผลิตลูกปดแกวสีที่แหลงโบราณคดีเขาสามแกว345 อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร แหลงโบราณคดีควน
ลูกปด346 อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

 
3.สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรกอนพุทธศตวรรษที่ 18 

ชุมชนสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรเปนชุมชนที่สืบตอมาจากชุมชนสมัยวัฒนธรรม  
ทวารวดี ไดพบหลักฐานการอยูอาศัยอยางตอเนื่องของชุมชนที่แหลงโบราณคดีบานทาแค แหลง
โบราณคดีบานวังไผ แหลงโบราณคดีบานพรหมทิน โดยพบวามีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจาก
วัฒนธรรมทวารวดีมาเปนวัฒนธรรมรวมแบบเขมรอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจากรูปแบบเครื่องมือ
เครื่องใชในชีวิตประจําวัน ไมปรากฏรูปแบบภาชนะดินเผาบางประเภทที่ใชในชวงวัฒนธรรมทวาร
วดี อาทิ หมอมีสัน หมอน้ํามีพวย เปนตน แตกลับพบเครื่องถวยบุรีรัมย ซ่ึงเปนเครื่องถวยใน
วัฒนธรรมรวมแบบเขมร  และมักพบทั่วไปในแหลงโบราณคดีบริเวณลุมแมน้ํามูลและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงภูมิภาคอื่นที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ซ่ึงแหลงผลิตเครื่องถวย
บุรีรัมย มาจากกลุมเตาเผาในเขตอําเภอบานกรวด และอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย และจาก
การศึกษาของเขมิกา หวังสุข347 พบวาในชวงวัฒนธรรมรวมแบบเขมร รูปแบบภาชนะดินเผาบริเวณ
ลุมแมน้ํามูล มีเทคโนโลยีการผลิตและเนื้อภาชนะ มีคุณภาพดีกวาสมัยทวารวดีอยางเห็นไดชัด เนื้อ
ดินผสมเม็ดกรวดละเอียด เผาในอุณหภูมิสูง มีความพรุนนอย มีน้ําหนัก ทําใหเนื้อภาชนะแกรง
กวาเดิม และลวดลายที่ตกแตงที่เปนที่นิยมในสมัยนี้ไดแก ลายกดจุดไขปลาเรียงเปนแถวในรอง
ขนาน และลายขุดเปนรองขนาน 2-4 รอง โดยไดพบภาชนะดินเผาแบบนี้ไดกระจายตัวอยูตามแหลง
โบราณคดีที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณภาคกลาง 

                                                           
344 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวเิคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 55. 
345 ธราพงศ  ศรีสุชาติ, “ลูกปดตางชาติในแหลงโบราณคดีไทย”, 16. 
346 มยุรี วีระประเสริฐ, “คลองทอม แหลงอุตสาหกรรมทําลูกปดและเมืองทาขนถายสินคา

สมัยโบราณ”, 48. 
347 เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดี

เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 181. 
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เชนแหลงโบราณคดีบานวังไผ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี แหลงโบราณคดีบานคูเมือง348 อําเภอ
อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนตน 

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชน พบวามีการรับเอารูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชน
โบราณสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาปรับใช คือ มีการขุดบารายคูกับ
การสรางศาสนสถาน เชน ที่แหลงโบราณคดีวัดโคกสําราญ อําเภอพัฒนานิคม พบวามีการขุดบาราย
ทางทิศเหนือของศาสนสถาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังชุมชนใหกลายเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา
หรือส่ีเหล่ียมจตุรัสควบคูไปกับการสรางศาสนสถานพรอมทั้งสระน้ําหรือบาราย เชน เมืองลพบุรี มี
คูน้ําคันดินซอนกันหลายรอบ สันนิษฐานวาสวนที่เกาสุดคงเปนคูน้ําคันดินรูปกลม (สมัยทวารวดี) 
ตอมามีการขยายเมืองออกมาทางทิศตะวันออกโดยมีการขุดคูน้ําคันดินเปนคลายรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 
และมีการขุดสระมโนราหซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทวสถานปรางคแขก ซ่ึงพบวาการ
สรางบารายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศาสนสถานเปนที่นิยมกระทํามากในรัชกาลของพระเจา
สุริยวรมันที่ 1349 ซ่ึงสัมพันธกับอายุของเทวสถานปรางคแขก และจารึกศาลสูง โดยรูปแบบการตั้ง
ถ่ินฐานของชุมชน อาจสันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลทางลักษณะรูปแบบแผนผังและคติในการสราง
มาจากแผนผังของเมืองยโสธรปุระและเมืองพระนคร ในประเทศเขมร350 อันเนื่องมาจากคติเทวราชา 
โดยถือวากษัตริยคือสมมุติเทพที่มาเกิดบนโลกมนุษย จึงตองมีการสรางศาสนาสถานที่เปรียบเสมือน
เทววิมานบนยอดเขาพระสุเมรุ ซ่ึงเปนศูนยกลางของจักรวาล ขึ้นไวในเมืองเพื่อเปนที่ประดิษฐาน
ประติมากรรมรูปเคารพอันเปนสัญลักษณแทนเทพเจาและใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมอัน
ศักดิ์สิทธิ์ และมีการขุดบาราย ซ่ึงเปรียบเสมือนทะเลสีทันดรที่รอบลอมเขาพระสุเมรุ  เพื่อนําน้ําไป
ใชในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู
โดยรอบศาสนสถาน ซ่ึงในประเทศไทยไดพบชุมชนโบราณในวัฒนธรรมแบบเขมรที่ไดรับอิทธิพล
ของรูปแบบแผนผังชุมชนดังกลาว อาทิ เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนรอบปราสาทเมืองต่ํา 
จังหวัดบุรีรัมย เปนตน และจากหลักฐานที่พบในชวงสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร สามารถแสดงถงึ
ความสัมพันธกับชุมชนภายนอก ซ่ึงแบงออกไดดังตอไปนี้ 

 

                                                           
348 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษา

วัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี, 81. 
349 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมหิลังทาง

ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม, 33. 
350 เร่ืองเดียวกัน, 32. 
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3.1.ความสัมพันธกับประเทศจีน 
ลพบุรีไดปรากฏในเอกสารจีนคร้ังแรกในพงศาวดารราชวงศซุง (พ.ศ.1503-1822) กลาวถึง

ลพบุรีในนาม “หลอหู”  โดยไดปรากฏไวในคําอธิบายอาณาเขตของนครศรีธรรมราชวาทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจดหลอหู และหลังจากนั้นลพบุรีไดปรากฏในหลักฐานเอกสารจีนอีกหลายครั้ง
แตเปนในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงตองใชเอกสารในชวงเวลา
ดังกลาวที่มีอยูศึกษายอนขึ้นไป คือ บันทึกสมัยราชวงศหมิง ไดกลาวถึงลพบุรีในนาม “หลอสัว” 
โดยบันทึกราชวงศหมิงไดกลาวยอนไปในสมัยราชวงศซุงวาหลอสัวเจริญขึ้นภายใตอํานาจเขมร จน
ปลายสมัยราชวงศหยวน หลอสัวสงทูตไปจีน 5 ครั้ง สวนหลักฐานโบราณวัตถุที่พบที่แสดงถึงการ
ติดตอสัมพันธกับจีนในสมัยนี้คือ พบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุง (กําหนดอายุไวราว พ.ศ.1503-
1823)  ที่แหลงโบราณคดีบานวังไผ (สมัยที่ 2) และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  และเมื่อนําการวิเคราะห
หลักฐานเอกสาร (ในชวงตนของบทที่ 5 ) และหลักฐานทางโบราณคดีมาพิจารณาประกอบกัน 
สันนิษฐานไดวาการติดตอสัมพันธระหวางลพบุรีกับจีนนาจะเปนในรูปแบบการทูตและการติดตอ
คาขาย ดังจะเห็นไดจากการสงทูตไปถวายอักษรสาสนและเครื่องบรรณาการแดพระจักรพรรดิจีน 
และจักรพรรดิจีนก็ไดพระราชทานเสื้อยศแกบุคคลจากลพบุรี การปฏิบัติเชนดีแสดงวาจีนไดยอมรับ
ลพบุรี เปนดินแดน ๆ หนึ่งที่อยูทางตอนใตของจีน อันแสดงถึงความมีอธิปไตยของลพบุรีในชวง
ระยะเวลาดังกลาวดวยเชนกัน แตความสัมพันธระหวางลพบุรีกับจีนในสมัยวัฒนธรรมรวมแบบ
เขมร มีเปนชวง ๆ ไมสม่ําเสมอ (ดังจะไดอธิบายในความสัมพันธกับอาณาจักรเขมร) 

 
3.2.ความสัมพันธกับอาณาจักรเขมร 
ดังที่ไดกลาวในขางตนมาแลววา ความสัมพันธระหวางอาณาจักรเขมรกับบริเวณลุมแมน้ํา

ลพบุรี-ปาสักเริ่มปรากฏตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 ตอมาในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 16 ความสัมพันธ
ระหวางเมืองลพบุรีกับอาณาจักรเขมรเริ่มเดนชัดขึ้น ดังไดปรากฏโบราณสถานปรางคแขก ซ่ึง
เปนศาสนสถานในศิลปะรวมแบบเขมรสมัยแปรรูป กําหนดอายุไวราวตนพุทธศตวรรษที่ 16 ตอมา
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ไดปรากฏจารึกศาลสูง หลักที่ 1 (พุทธศักราช 1568) จารึกศาลสูงหลักที่ 
2 และจารึกศาลเจาเมืองลพบุรี ตัวอักษรจากจารึกทั้ง 2 หลักหลังกําหนดไดราวพุทธศตวรรษที่ 16  
และจากการวิเคราะหเนื้อความในจารึกทั้ง 3 หลัก (ในชวงตนของบทที่ 5) แสดงใหเห็นถึงการแผ
อิทธิพลของอาณาจักรเขมรที่เขามายังบริเวณภาคกลางของประเทศไทย พอมาถึงในชวงตนพุทธ
ศตวรรษที่ 17 ไดปรากฏพบโบราณวัตถุในศิลปะรวมแบบเขมรสมัยบาปวน (คร่ึงแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 17) ไดแก เศียรพระศิวะ เศียรเทวดา พบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ช้ินสวนทอนองคบุรุษ 
พบที่วัดมณีชลขันธุ ทับหลังรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ พบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  เปนตน 
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ตอมาในชวงกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ซ่ึงตรงกับสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 2 แหงอาณาจักร
เขมร (พ.ศ.1656-1688)   ไดปรากฏภาพสลักแสดงการยกทัพของพระองคที่ระเบียงปราสาทนครวัด 
มีภาพกองทัพสยาม (สยามกุก) ดานหลังมีกองทัพซ่ึงมีใบหนารูปส่ีเหล่ียม มีจารึกอยูขางลางความวา 
“ชัยสิงหวรมันนําขบวนละโว” นั่นก็อาจหมายความวา ในชวงที่พระเจาสุริยวรมันที่ 2 ขึ้นครองราชย 
ลพบุรีตกเปนประเทศราชหรืออยางนอยก็เปนพันธมิตรกับอาณาจักรเขมร ซ่ึงสัมพันธกับหลักฐาน
โบราณวัตถุในศิลปะรวมแบบเขมรสมัยนครวัด (ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 – ตนพุทธศตวรรษ
ที่ 18) ที่พบในจังหวัดลพบุรี ไดแก เศียรพระพุทธรูปที่พบที่วัดจันทาราม อําเภอชัยบาดาล 
พระพุทธรูปนาคปรก พบที่วัดบัวชุม อําเภอชัยบาดาล พระพุทธรูปนาคปรก พบที่เมืองลพบุรี กลีบ
ขนุน พบที่ปรางคนางผมหอม  เปนตน จากหลักฐานเอกสารและโบราณวัตถุที่นําเสมอมานั้นอาจ
กลาวไดวาลพบุรีมีความสัมพันธกับอาณาจักรเขมรโดยอยูในรูปแบบความสัมพันธแบบพันธมิตร 
หรือเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรเขมรและอยูภายใตการปกครองของกษัตริยเขมร และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธลพบุรีกับประเทศจีนประกอบดวยแลว (ดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน) อาจ
สันนิษฐานเพิ่มไดวาลพบุรีไมไดตกอยูภายใตอิทธิพลเขมรโดยตลอด กลาวคือในเวลาใดที่เขมรแผ
อิทธิพลมายังบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ลพบุรีคงเปนพันธมิตรหรือสวนหนึ่งของอาณาจักร
เขมรและเมื่อคราวใดที่ลพบุรีหรือดินแดนแถบนี้มีอธิปไตยเหนือดินแดนของตนเอง ลพบุรีก็ไดสง
ทูตไปทําสัมพันธไมตรีกีบจีนเพื่อแสดงฐานะความเปนเอกราชและอธิปไตยเหนือดินแดนตน  

ความสัมพันธระหวางลพบุรีกับอาณาจักรเขมรเดนชัดมากขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 
เนื่องจากปรากฏหลักฐานกลาวถึงเมืองลพบุรีในนาม “ละโวทยปุระ” ที่จารึกปราสาทพระขรรค และ 
“ละโวทเยศ” ในจารึกปราสาทพิมานอากาศ เมืองพระนคร ประเทศเขมร ทําใหกลาวไดวาในชวง
พุทธศตวรรษที่ 18 เมืองลพบุรีหรือ “ละโว” และบริเวณภาคกลางของประเทศไทยคงเปนสวนหนึ่ง
ของอาณาจักรเขมรโดยอาจอยูในรูปแบบของเมืองขึ้น โดยที่ลพบุรีหรือ “ละโว” นาจะมีความสําคัญ
ตออาณาจักรเขมรเปนอยางมากถึงไดกับสงราชโอรสมาปกครองในดินแดนที่หางไกลจากเมืองพระ
นคร และหลังจากพระเจาชัยวรมันที่ 7 ส้ินพระชนม (พ.ศ.1763) อิทธิพลของอาณาจักรเขมรก็คอย
คลายตัวลงไป ลพบุรีก็กลับมีอธิปไตยอีกครั้ง และไดสงทูตไปสัมพันธไมตรีกับจีน ดังไดปรากฏ
บันทึกในพงศาวดารราชวงศหยวนที่กลาวถึงการติดตอสัมพันธทางการทูตกับลพบุรี 

 
3.3.ความสัมพันธกับชุมชนภายในภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย 
ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมรวมแบบเขมรตามภูมิภาคตาง ๆ ไดปรากฏ

อยางเดนชัดวามีความสัมพันธกับชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ํามูล ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย และสุรินทร   โดยไดพบโบราณวัตถุประเภทเครื่องถวยบุรีรัมย ซ่ึงมีแหลงผลิตในเขตอําเภอ
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บานกรวด และอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย  ซ่ึงลักษณะความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณ
ในวัฒนธรรมรวมแบบเขมรในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณในลุมแมน้ํามูลในชวงระยะเวลา
ดังกลาว นาจะเปนในรูปของชุมชนโบราณรวมสมัยที่ไดติดตอสัมพันธและเปนชุมชนที่รับอิทธิพล
และวัฒนธรรมรวมแบบเขมรรวมกัน  

นอกจากนั้นแลวยังพบวาในชวงระยะเวลาดังกลาว ชุมชนโบราณสมัยวัฒนธรรมรวมแบบ
เขมรในเขตจังหวัดลพบุรียังมีความสัมพันธกับชุมชนโบราณรวมสมัยบริเวณลุมแมน้ําบางปะกง เชน 
ชุมชนโบราณเมืองศรีมโหสถ อันเนื่องจากไดพบโบราณวัตถุในวัฒนธรรมรวมแบบเขมร
เชนเดียวกัน เชน เศษเครื่องถวยบุรีรัมย และโบราณวัตถุจากประเทศจีน คือเศษเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศซุง ซ่ึงเปนโบราณวัตถุที่มีอายุอยูในสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรและมักพบตามชุมชน
โบราณสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร ดังนั้นอาจสันนิษฐานไดวาชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี
และชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ําบางปะกงอาจจะมีการติดตอสัมพันธหรือมีวัฒนธรรมรวมแบบ
เขมรรวมกัน 

 
บทบาทของชมุชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหพื้นที่ในเขตจังหวัดลพบุรี มีความเหมาะสมตอการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนโบราณตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยประวัติศาสตร ตลอดจนทําใหชุมชนโบราณ
ในเขตจังหวัดลพบุรีมีบทบาทที่สําคัญทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา มาจากปจจัยดังตอไปนี้ 

1.ความเหมาะสมในการเพาะปลูก อันเนื่องมาจากไดรับตะกอนจากแมน้ําใหญถึง 4 สาย
คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี แมน้ําปาสัก และแมน้ําบางขามจึงทําใหพื้นที่แถบนี้มีความอุดม
สมบูรณเชนนี้จึงสามารถทําการเพาะปลูกทําเกษตรกรรมขนาดใหญ  

2.ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีเพียงพอตอการนํามาผลิตเปนเครื่องมือ
ใชเครื่องประดับ เชน แหลงทองแดงบริเวณหุบเขาวงพระจันทร อําเภอโคกสําโรง แหลงแรเหล็ก
บริเวณเขาทับควาย อําเภอโคกสําโรง แหลงแรควอทซบริเวณเขาหัวโปงแหวน อําเภอชัยบาดาล เปน
ตน 

3.ความเหมาะสมในเรื่องการเสนทางคมนาคม จากการศึกษาแนวชายฝงทะเลเดิม พบวา
บริเวณปากแมน้ําเจาพระยาในสมัยทวารวดี มีลักษณะเปนอาวลึกเขาไปในแผนดิน ดานเหนือจรด
ลพบุรี และสิงหบุรี  ดังนั้นบริเวณแถบนี้เคยเปนบริเวณใกลชายฝงทะเล  ประกอบกับเมืองลพบุรี
ตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ําใหญหลายสายมาบรรจบกันและออกสูทะเล จึงทําใหชุมชนโบราณแถบนี้
สามารถติดตอระหวางชุมชนใกลเคียงและชุมชนภายนอก หรือชุมชนตางชาติ  นอกจากนี้ตําแหนง
ที่ตั้งของชุมชนทวารวดีในจังหวัดลพบุรีอยูในเสนทางออกสูทะเลของชุมชนโบราณในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือแถบที่ราบลําน้ํามูล ลําน้ําชี โดยออกมาทาง นครราชสีมา ซับจําปา ชัยบาดาล 
โคกสําโรง และมาออกสูลําน้ําบางขามซึ่งตอกับแมน้ําลพบุรี ซ่ึงสามารถออกสูทะเลได จากปจจัย
สภาพที่ตั้งของชุมชนโบราณทําให เมืองลพบุรีและชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีสามารถ
ควบคุมเสนทางคมนาคมทางน้ําจากดินแดนตอนบนของลุมน้ําแมน้ําเจาพระยาและดินแดนทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแถบที่ราบลําน้ํามูลมายังอาวไทย 

เมื่อพิจารณารวมกับความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในเขตจังหวดัลพบุรีกับชุมชน
ภายนอกทั้ง 3 ชวงดวยกันแลวนั้น เราสามารถกลาวถึงบทบาทของเมืองลพบุรี โดยแบงออกเปน 3 
สมัยดวยกันดงันี้คือ 
 
1.สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร (พุทธศตวรรษที่ 5-10) 

ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลววา ชุมชนสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรในเขตจังหวดัลพบรีุ 
เปนชุมชนที่สืบเนื่องมาจากชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคเหล็ก) ชุมชนในสมัยนี้มัก
ตั้งอยูใกลทางน้ําสายใหญ เพื่อใชเปนเสนทางการติดตอกับชุมชนภายนอก และจากการที่ชุมชน
ตั้งอยูใกลทางน้ําและมีการติดตอสัมพันธ ทําใหชุมชนพัฒนาหรือกลายเปนชุมชนที่มีความสําคัญ 
และคงเปนชุมชนที่มีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา ทําใหมีผูคนเขามาอยูอาศัยมากขึ้นจนกลายเปน
ชุมชนขนาดใหญ เชน แหลงโบราณคดีบานทาแค ซ่ึงพบวามีการอยูอาศัยอยางตอเนื่องและมี
พัฒนาการมาโดยลําดับ และในชวงระยะเวลาดังกลาวพบวาชุมชนไดนําเหล็กมาทําเปนเครื่องมือ
เครื่องใชกันอยางแพรหลาย นอกจากนี้ยังไดพบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาสมัยหัวเล้ียว
หัวตอประวัติศาสตร เร่ิมมีการติดตอแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนภายนอก ดังไดพบเครื่องประดับ
ประเภทลูกปด ที่ทําจากแกวและหินกึ่งมีคา ไดแกหินคารเนเลี่ยนและหินอาเกต ซ่ึงเปนวัตถุที่มาจาก
ประเทศอินเดีย ตลอดจนปรากฏพบโบราณวัตถุที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรรมอินเดีย เชนเบี้ยดินเผา  
กอนดินเผามีลาย พวยกาดินเผาเปนตน และจากการที่ไดพบโบราณวัตถุที่นําเขาและผลิตเลียนแบบ
โบราณวัตถุจากอินเดีย  ทําใหสันนิษฐานไดวานอกจากการติดตอคาขายแลวยังเริ่มมีการตั้งถ่ินฐาน
ของชาวอินเดียในเขตจังหวัดลพบุรี ในชวงสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย  และการที่ชาวอินเดีย
เขามาตั้งถ่ินฐานในพื้นที่แถบนี้ ประกอบกับสภาพที่ตั้งของชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี 
เอ้ืออํานวยตอการติดตอคมนาคมกับชุมชนโบราณรวมสมัยในภูมิภาคเดียวกัน ดังนั้นจึงสันนิษฐาน
ไดวาบทบาทชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีในสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรเปนชุมชนที่มี
การติดตอแลกเปลี่ยนสินคาจากประเทศอินเดีย ไปยังชุมชนอื่น ๆ เชน ชุมชนโบราณในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แถบลุมแมน้ํามูล-ชี  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 162

2.สมัยวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) 
ชุมชนโบราณในสมัยทวารวดีเปนชุมชนที่อยูอาศัยสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยหัวเล้ียวหัวตอ

ประวัติศาสตร โดยเปนชุมชนที่ไดรับรูปแบบวัฒนธรรมที่คลายคลึงกับชุมชนในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย ที่เรียกวา “วัฒนธรรมทวารวดี” ในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีไดพบวาชุมชนโบราณ 
(และชุมชนที่อยูอาศัยสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร) มักมีขนาดใหญขึ้น เชนที่ ชุมชน
โบราณบานทาแค เมืองซับจําปา นอกจากนั้นยังพบวามีการสรางคูน้ําคันดินลอมรอบ เชน เมือง
ลพบุรี เมืองซับจําปา เมืองวังไผ และเมืองดงมะรุม เปนตน และจากการที่ไดพบโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีเปนจํานวนมากในเขตเมืองลพบุรี โดยเมื่อเทียบกับชุมชนโบราณ
ในเขตจังหวัดลพบุรีโดยรอบแลว ทําใหอาจสันนิษฐานไดวาเมืองลพบุรีคงเปนศูนยกลางของชุมชน
โบราณโดยรอบ 

ในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี หลักฐานทางโบราณคดีที่พบสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท
ใหญ ๆ คือ 

(1) หลักฐานที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเปนอยูและเทคโนโลยีของชุมชน อาทิ 
เครื่องมือเครื่องใชที่ทําจากโลหะ เครื่องประดับ เชน ตางหู แหวนสําริด และภาชนะดินเผา เปนตน 

 (2) หลักฐานที่แสดงถึงการติดตอสัมพันธกับชุมชนภายนอก อาทิ ลูกปดหินคาร
เนเลี่ยนและอาเกต เหรียญตรา ตราประทับดินเผา ภาชนะดินเผาประเภทหมอน้ํามีพวย เครื่องถวยจีน
สมัยราชวงศถัง เปนตน  

 (3) หลักฐานเนื่องในศาสนา อาทิ สถูปที่วัดนครโกษาและที่ทําการไปรษณีย 
พระพุทธรูป พระพิมพดินเผา เทวรูป จารึกที่กลาวถึงธรรมทางพุทศาสนาและการอุทิศถวายสิ่งของ 
เปนตน 

หลักฐานทั้ง 3 ประเภทใหญ ๆ เราสามารถสันนิษฐานไดถึงบทบาทของเมืองลพบุรี และ
ชุมชนโบราณโดยรอบ ไดดังตอไปนี้ 

2.1.เมืองลพบุรีนาจะเปนเมืองโบราณที่มีความสําคัญในทางพุทธศาสนาแถบฝงตะวันออก 
ของแมน้ําเจาพระยา โดยเมื่อพิจารณาจากหลักฐานเนื่องในพุทธศาสนาในชวงสมัยวัฒนธรรมทวารดี
ที่พบในเขตเมืองลพบุรี อาทิ จารึก  พระพุทธรูป พระพิมพดินเผา และศาสนสถาน  (ดังที่ไดอธิบาย
ในชวงวิเคราะหโบราณวัตถุ) พบวาคติความเชื่อในพุทธศาสนาในชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี
ในชวงสมัยวัฒนธรรมทวารดีไดปรากฏทั้ง 2 นิกายใหญ คือ นิกายเถรวาท และนิกายมหายาน ซ่ึงการ
นับถือพระพุทธศาสนาทั้ง 2 นิกายในเวลาเดียวกันนี้ ไดแพรหลายตามเมืองโบราณสมัยเดียวกัน เชน 
เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมืองนครปฐมโบราณ และเมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยสันนิษฐาน
ไดวาพุทธศาสนาในเขตจังหวัดลพบุรีนาจะไดรับผานมาทางภูมิภาคตะวันตก เชนเมืองอูทอง หรือ
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เมืองนครปฐมโบราณ ซ่ึงมีหลักฐานแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองในแถบภูมิภาค
ตะวันตก โดยเฉพาะที่เมืองอูทอง พบวาพุทธศาสนาไดเขามาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 8 และเมื่อ
เทียบรูปแบบประติมากรรมที่พบในจังหวัดลพบุรี กับที่พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมือง
นครปฐมโบราณ และเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี จะเห็นไดวาประติมากรรมที่พบในจังหวัดลพบุรี
แสดงลักษณะฝมือชางพื้นเมืองหรือทองถ่ิน ในขณะประติมากรรมที่พบที่เมืองโบราณอูทอง เมือง
นครปฐม และเมืองคูบัว แสดงถึงลักษณะฝมือชางหลวง แตเมื่อเทียบหลักฐานเนื่องในพุทธศาสนา
ตามชุมชนโบราณในเขตภาคกลางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาในชวงระยะเวลาเดียวกันแลว 
พบวาหลักฐานที่พบในเขตเมืองลพบุรีและชุมชนโบราณโดยรอบแสดงใหเห็นถึงความโดดเดนและ
ความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนา ดังนั้นจึงสันนิษฐานไดวาเมืองลพบุรีนาจะเปนเมืองโบราณที่มี
ความสําคัญในทางพุทธศาสนาแถบฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา 

2.2. เมืองลพบุรีและชุมชนโบราณโดยรอบนาจะเปนศูนยกลางการแพรกระจายวัฒนธรรม
ทวารวดีไปสูทางภาคเหนือ เมื่อไดพิจารณาจากตํานานชินกาลมาลีปกรณ จามเทวีวงศ และมลูศาสนา 
ประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบตามเสนทางคมนาคมจากเมืองลพบุรีขึ้นไปแมน้ํา
เจาพระยาและขึ้นไปตามแมน้ําปงไปยังชุมชนโบราณทางภาคเหนือ เชน เมืองหริภุญชัย จังหวัด
ลําพูน ไดพบโบราณวัตถุที่ตางชาติ เชน ลูกปดหินคารเนเลี่ยนและอาเกต ลูกปดแกว ตลอด
โบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีจากเขตภาคกลางตามชุมชนโบราณในเสนทางคมนาคมดังกลาว
จนไปถึงเมืองหริภุญชัย ดังนั้นอาจสันนิษฐานไดวาเมืองลพบุรีและชุมชนโบราณโดยรอบนาจะเปน
ศูนยกลางการแพรกระจายวัฒนธรรมทวารวดีไปสูทางภาคเหนือ 

2.3.เมืองลพบุรีและชุมชนโบราณโดยรอบ เปนกลุมชุมชนโบราณที่สําคัญกลุมหนึ่งทางฝง
ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาที่มีการติดตอสัมพันธกับชาวอินเดียและตางชาติตลอดจนมีตั้งถ่ินฐาน
ของชาวอินเดีย แตไมสามารถอาจกลาวไดทั้งหมดวาเปนกลุมชุมชนโบราณเดียวทางฝงตะวันออก
ของแมน้ําเจาพระยา เพราะยังมีชุมชนโบราณที่พบหลักฐานแสดงถึงการติดตอสัมพันธและการเขา
มาตั้งถ่ินฐานของชาวอินเดีย คือ เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค  
 
3.สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรกอนพุทธศตวรรษที่ 18 
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 ดังที่ไดกลาวมาแลวในชวงวิเคราะหหลักฐานเอกสารและหลักฐานโบราณคดี ทําให
สันนิษฐานถึงบทบาทของเมืองลพบุรีและชุมชนโบราณโดยรอบ ในชวงสมัยวัฒนธรรมรวมแบบ
เขมรกอนพุทธศตวรรษที่ 18 วาดินแดนในแถบนี้ตกอยูภายใตอํานาจเขมร ดังจะเห็นไดจากหลักฐาน
ดังตอไปนี้ 

(1)หลักฐานดานเอกสาร อันไดแก จารึกศาลเจาเมืองลพบุรี, จารึกศาลสูงหลักที่ 1, จารึก
ศาลสูงหลักที่ 2,จารึกปราสาทพระขรรค, จารึกปราสาทพิมานอากาศ, จารึกที่ระเบียงปราสาทนคร
วัด และจดหมายเหตุจีน  

(2)หลักฐานดานโบราณสถาน ปรางคแขก ที่มีกําหนดอายุไวในราวตนพุทธศตวรรษที่ 16 
(3)หลักฐานดานโบราณวัตถุ อันไดแก ประติมากรรมรูปเคารพ และประติมากรรมประดับ

สถาปตยกรรม ในศิลปะรวมแบบเขมรที่พบในเขตเมืองลพบุรีและชุมชนโบราณโดยรอบ 
 
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเขมรไดเลือกเมืองลพบุรีและชุมชนโบราณโดยรอบเปนศูนยกลางที่

เขามามีอิทธิพลในแถบนี้ เนื่องจาก 
 1.ความพรอมของชุมชนในทุก ๆ ดาน เนื่องจากเมืองลพบุรีไดเปนศูนยกลางของชุมชน
โบราณในเขตจังหวัดลพบุรีและใกลเคียงมาตั้งแตในสมัยทวารวดี ดั้งนั้นความพรอมของชุมชนใน
เร่ืองของเทคโนโลยีการผลิตทั้งดานเกษตรกรรมและการถลุงโลหะ ตลอดจนความอุดมสมบูรณของ
พื้นที่ในดานทรัพยากรธรรมชาติและแหลงผลิตที่ประชากรในพื้นที่ไดรูจักวิธีการนํามาใชมาตั้งแต
ในสมัยทวารวดี 

2.ความเหมาะสมของพื้นที่ในการคมนาคม สามารถเดินทางไปภูมภิาคตาง ๆได
โดยสะดวก โดยอาศัยลําน้ําและเสนทางการคาทางบกที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ 

เมื่อพิจารณาประกอบกับบทบาทของเมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุม
แมน้ํามูลในชวงระยะเวลาเดียวกัน อันไดแกเมืองโบราณในเขตจังหวัด บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 
และนครราชสีมาแลว จะเห็นไดวาเมืองเหลานี้อาจจะอยูในบริเวณอาณาจักรเขมรในชวงระยะเวลา
ดังกลาว351 ดังนั้น เมืองลพบุรี จึงเปรียบเสมือนเมืองหนาดาน ดังนั้นการเขามาของเขมรในบริเวณลุม
แมน้ําเจาพระยาสันนิษฐานไดวา เขมรไดใชพื้นที่แถบภาคกลางเปนเมืองหนาดานของอาณาจักรและ

                                                           
351 กรมศิลปากร, พัฒนาการอารยธรรมไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2536), 85. 
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ไดเลือกบริเวณเมืองลพบุรี ซ่ึงมีความเหมาะสมตอการเปนจุดยุทธศาสตรที่เขมรจะตองเขามา
ครอบครองเพื่อความปลอดภัยของอาณาจักร352 
 ดังนั้นจึงสันนิษฐานบทบาทของเมืองลพบุรีในชวงสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรไดวาเปน
ศูนยกลางของอิทธิพลเขมรที่เขามามีอํานาจอยูในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในชวงระยะเวลา
ดังกลาว 

 
352 W.O. Wolters, “A Western Teacher and The History of Early Ayuthaya,” ใน 

สังคมศาสตรปริทัศนฉบับพิเศษ มิถุนายน 2529, 92. 
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บทท่ี 6 
 

บทสรุป 
 

จากการศึกษาชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีในชวงหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรจนถึง
สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรทั้งส้ิน 27 แหลงแบงเปน แหลงโบราณคดีที่ทําการขุดคนทาง
โบราณคดี 13 แหลง แหลงโบราณคดีที่ทําการขุดแตงบูรณะ 5 แหลง และแหลงโบราณคดีที่ทําการ
สํารวจ 9 แหลง  พบวามีรองรอยการอยูอาศัยอยางตอเนื่องมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอน
ปลายจนมาถึงสมัยประวัติศาสตร  และชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีมีความสัมพันธกับชุมชน
โบราณอื่นในภูมิภาคเดียวกันและตางภูมิภาคอยางเห็นไดชัด ซ่ึงอาจสามารถแบงความสัมพันธ
ระหวางชุมชนโบราณที่พบไดออกเปน 3 สมัยดวยกัน สามารถสรุปออกมาไดดังนี้ 
 

1.สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร  (2,300 – 1,500 ปมาแลว หรือพุทธศตวรรษที่ 3 – 
พุทธศตวรรษที่ 10) ในชวงระยะเวลาดังกลาวพบวาชุมชนเริ่มมีขนาดใหญขึ้นและมักตั้งอยูใกลทาง
น้ําสายใหญ เพื่อใชเปนเสนทางการติดตอกับชุมชนภายนอก และจากการที่ชุมชนตั้งอยูใกลทางน้ํา
และมีการติดตอสัมพันธ ทําใหชุมชนพัฒนาหรือกลายเปนชุมชนท่ีมีความสําคัญ และคงเปนชุมชนที่
มีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา ทําใหมีผูคนเขามาอยูอาศัยมากขึ้น และในสมัยหัวเล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตรไดพบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาดังกลาวเริ่มมีการรับอิทธิพลจากชุมชน
ภายนอก โดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดีย อันไดแก เครื่องประดับประเภทลูกปดที่ทําจากแกวและหินกึ่ง
มีคา เชน ลูกปดหินคารเนเลี่ยนและหินอาเกต ลูกปดแกวแบบมีตา และลูกปดแกวสีตาง ๆ ซ่ึง
โบราณวัตถุเหลานี้ถือไดวานํามาจากประเทศอินเดียอาจโดยทางตรงหรือสงผานชุมชนโบราณอื่น ๆ 
ในชวงสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรนี้สามารถแบงความสัมพันธไดดังตอไปนี้ 

1.1.ความสัมพันธกับประเทศอินเดีย ไดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึง
การติดตอสัมพันธกับอินเดียในชวงสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรตามแหลงโบราณคดีในเขต
จังหวัดลพบุรี อาทิ ลูกปดหินคารเนเลี่ยน ลูกปดหินอาเกต ลูกปดแกวสีตาง ๆ และผาปานใยกัญชา 
โดยสันนิษฐานวาชาวอินเดียไดเขามาติดตอสัมพันธกับชุมชนโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เนื่องมาจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติประเภทสินแร โดยในดินแดนประเทศไทย 
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และเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดพบแรธาตุนานาชนิด เชน ดีบุก เหล็ก ทองคํา ทองแดง ตลอดจนของ
ปาเครื่องเทศประเภทตาง ๆ  และชาวอินเดียอาจไดเขามาตั้งถ่ินฐาน จึงไดนําโบราณวัตถุประเภท
เครื่องใชเครื่องประดับเขามาดวย โดยชุมชนสมัยหัวเล้ียวหัวตอสมัยประวัติศาสตรคงไดเอารูปแบบ
เครื่องใชเขามาปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง 
  1.2.ความสัมพันธกับประเทศจีนและเวียดนาม จากการศึกษาแหลงโบราณคดี
ศูนยการทหารปนใหญไดพบภาชนะดินเผาบางใบที่มีรูปทรงเหมือนเครื่องปนดินเผายุคโลหะใน
วัฒนธรรมซาหุญ (Sa-Huynh) ประเทศเวียดนาม และเมื่อพิจารณาจากหลักฐานที่พบตามชุมชน
โบราณรวมสมัยในภูมิภาคเดียวกัน อาทิ พบเครื่องประดับรูปสัตว 2 หัวหันหลังชนกัน ที่เมืองอูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และที่แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบ
กลองมโหระทึก ที่ถํ้าองบะ จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน อาจสันนิษฐานไดวาในชวงระยะเวลา
ดังกลาวชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีนาจะมีการติดตอสัมพันธกับประเทศจีนและเวียดนาม
ดวยเชนกัน 
  1.3.ความสัมพันธกับชุมชนภายในภูมิภาค ศึกษาพบวาความสัมพันธกับชุมชน
โบราณในภูมิภาคในชวงระยะเวลาสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรอาจเปนในรูปการติดตอ
สัมพันธเพื่อสงผานวัฒนธรรมอินเดียที่แพรมาจากทางภูมิภาคตะวันตกและยังเปนชุมชนที่มี
พัฒนาการรวมกันจากชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายที่เร่ิมติดตอกับอินเดียจนไดรับ
อิทธิพลและวัฒนธรรมอินเดีย เขามาในชุมชน  และพัฒนาเปนชุมชนสมัยหัวเ ล้ียวหัวตอ
ประวัติศาสตรจนกระทั่งพัฒนาเปนชุมชนสมัยประวัติศาสตรรวมกันในที่สุด และสันนิษฐานไดวา
บทบาทของชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี ในชวงระยะเวลาดังกลาว เปนชุมชนที่มีการสงผาน
วัฒนธรรมอินเดีย ไปยังชุมชนอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน  

 
2.สมัยวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) ในสมัยทวารวดีนี้ไดพบหลักฐาน

โบราณคดีที่ไดแสดงถึงการติดตอกับชุมชนตางชาติมากขึ้นกวาในสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร 
และยังพบวาไดมีการติดตอกับชุมชนตางชาติอ่ืนนอกจากอินเดียที่มีการติดตอที่โดดเดนในสมัยหัว
เล้ียวหัวตอประวัติศาสตร ซ่ึงสามารถแบงความสัมพันธในสมัยทวารวดีไดดังตอไปนี้ 

2.1.ความสัมพันธกับประเทศอินเดีย ไดพบโบราณวัตถุที่นําเขามาในสมัย
วัฒนธรรมทวารวดีนี้มีประเภทตาง ๆ มากขึ้น เชน  ลูกปดหินคารเนเลี่ยน ลูกปดหินอาเกตุ ลูกปด
แกว ลูกปดแกวสีเขียวมีลายริ้วสีเหลืองฟา ลูกปดที่มีแกนสีทองและทับดวยเคลือบใส ลูกเตางาชาง 
หวีงาชาง และตะเกียงดินเผาแบบโรมัน นอกจากนั้นแลวยังพบโบราณวัตถุที่ไดรับรูปแบบจาก
อินเดีย เชน เบี้ยดินเผา  กอนดินเผามีลาย  หมอน้ํามีพวย  ตราประทับดินเผา ตลอดจนปรากฏพบ
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โบราณวัตถุ และโบราณสถานเนื่องพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู จากหลักฐานตาง ๆ ทําให
สันนิษฐานไดวาความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีกับอินเดียนาจะเปนใน
รูปแบบการติดตอคาขาย โดยชาวอินเดียคงไดเขามาตั้งถ่ินฐาน จึงไดนําโบราณวัตถุประเภทเครื่องใช 
และโบราณวัตถุในความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมติดตัวมาดวย ซ่ึงชุมชนทวารวดีคงไดเลือกรับ 
และนํารูปแบบเครื่องมือเครื่องประดับตลอดจนความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมเขามาปรับใชให
เหมาะสมกับชุมชน  

2.2.ความสัมพันธกับประเทศจีน ไดเร่ิมปรากฏพบโบราณวัตถุที่แสดงถึงการ
ติดตอสัมพันธกับประเทศจีน อันไดแกเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถัง แตยังไมมีการกลาวถึงละโวใน
เอกสารจีนในชวงระยะเวลาดังกลาว นอกจากนี้แลวยังพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถังในแหลง
โบราณคดีในเขตภาคกลางและภาคใต ดังนั้นเพียงสันนิษฐานไดวาความสัมพันธระหวางชุมชน
โบราณในเขตจังหวัดลพบุรีกับประเทศจีน อาจเปนการติดตอโดยตรงหรือสงผานจากชุมชนในแถบ
ภูมิภาคเดียวกัน  

2.3.ความสัมพันธกับอาณาจักรเขมร ยังไมปรากฏหลักฐานแสดงความสัมพันธ
ระหวางชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีกับอาณาจักรเขมร แตจากการศึกษาหลักฐานโบราณคดี
ในเขตลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก ซ่ึงไดพบจารึกบานวังไผ ที่เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ (อายุอยูใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 12) อาจกลาวไดวาเริ่มมีความสัมพันธระหวางอาณาจักรเขมรกับบริเวณลุมแมน้าํ
ลพบุรี-ปาสักแลวในขณะนั้น 

2.4.ความสัมพันธกับชุมชนภายในภูมิภาค ความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณ
ในชวงสมัยวัฒนธรรมทวารวดีนี้เปนในรูปแบบลักษณะชุมชนโบราณรวมสมัยที่มีพัฒนาการทาง
วัฒนธรรมรวมกัน คือ เปนชุมชนที่นับถือพุทธศาสนา ไดพบโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา
คลายคลึงกัน นอกจากนั้นแลวรูปแบบเครื่องมือเครื่องใชเครื่องประดับยังมีความคลายคลึงกันอีก
ดวย จึงอาจสันนิษฐานไดวาบทบาทของเมืองลพบุรีในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีคงเปนศูนยกลางหรือ
เมืองโบราณที่มีความสําคัญในทางพุทธศาสนาแถบฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา นอกจากนั้น
เมืองลพบุรีและชุมชนโบราณโดยรอบนาจะเปนศูนยกลางการแพรกระจายวัฒนธรรมทวารวดีไปสู
ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

3.สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรกอนพุทธศตวรรษที่ 18 ชุมชนสมัยวัฒนธรรมรวมแบบ
เขมรเปนชุมชนที่สืบตอมาจากชุมชนสมัยวัฒนธรรมทวารวดี ไดพบหลักฐานการอยูอาศัยอยาง
ตอเนื่องของชุมชนที่แหลงโบราณคดีบานทาแค แหลงโบราณคดีบานวังไผ แหลงโบราณคดีบาน
พรหมทิน โดยพบวามีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมทวารวดีมาเปนวัฒนธรรมรวม
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แบบเขมรอยางรวดเร็ว มีการรับเอารูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณสมัยวัฒนธรรมรวมแบบ
เขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาปรับใช คือ มีการขุดบารายคูกับการสรางศาสนสถาน เชน ที่
แหลงโบราณคดีวัดโคกสําราญ อําเภอพัฒนานิคม และเมืองลพบุรี โดยมีการขุดคูน้ําคันดินเปนคลาย
รูปสี่เหล่ียมคางหมู และมีการขุดสระมโนราหซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทวสถาน
ปรางคแขก สวนความสัมพันธของชุมชนโบราณในชวงระยะเวลานี้พบวา มีความสัมพันธกับ
อาณาจักรเขมรอยางเดนชัด ความสัมพันธในสมัยนี้แบงไดดังตอไปนี้ 

3.1.ความสัมพันธกับประเทศจีน ในสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรนี้ ไดปรากฏ
พบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงเปนจํานวนมากขึ้น เมื่อเทียบกับการพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงส
ถังในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี ยอมแสดงวาในสมัยนี้ชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี อาจจะมีการ
ติดตอสัมพันธกับจีนเพิ่มมากขึ้น และเมื่อศึกษาหลักฐานดานเอกสารจีน  (ซ่ึงไดปรากฏคําวาละโว)
ทําใหกลาวไดวา ความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี อันนาจะมีเมืองลพบุรีเปน
ศูนยกลางนั้น นาจะเปนความสัมพันธโดยตรง และสักษณะความสัมพันธนั้นอาจสันนิษฐานไดวา
นาจะเปนในรูปแบบการทูตและการติดตอคาขาย แตเมื่อพิจารณาประกอบกับความสัมพันธกับ
อาณาจักรเขมรในชวงระยะเวลาเดียวกันแลว จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางลพบุรีกับจีนในสมัย
วัฒนธรรมรวมแบบเขมร มีเปนชวง ๆ ไมสม่ําเสมอ 

3.2.ความสัมพันธกับอาณาจักรเขมร จากหลักฐานที่มี เปนจํานวนมากทั้ง
หลักฐานเอกสารจารึก และหลักฐานโบราณวัตถุ ทําใหสันนิษฐานไดถึงความสัมพันธของชุมชน
โบราณในเขตจังหวัดลพบุรีกับอาณาจักรเขมรไดวาเปนความสัมพันธที่มีลักษณะเปนสวนหนึ่งของ
อาณาจักรเขมรและอยูภายใตการปกครองของกษัตริยเขมร ความสัมพันธระหวางลพบุรีกับ
อาณาจักรเขมรเดนชัดมากขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 เนื่องจากปรากฏหลักฐานกลาวถึงเมือง
ลพบุรีในนาม “ละโวทยปุระ” ที่จารึกปราสาทพระขรรค และ “ละโวทเยศ” ในจารึกปราสาทพิมาน
อากาศ เมืองพระนคร ประเทศเขมร ทําใหกลาวไดวาในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 เมืองลพบุรีหรือ 
“ละโว” และบริเวณภาคกลางของประเทศไทยคงเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรเขมรโดยอาจอยูใน
รูปแบบของเมืองขึ้น โดยท่ีลพบุรีหรือ “ละโว” นาจะมีความสําคัญตออาณาจักรเขมรเปนอยางมาก
ถึงไดกับสงราชโอรสมาปกครองในดินแดนที่หางไกลจากเมืองพระนคร  แ ล ะ จ า ก
ความสัมพันธระหวางเมืองลพบุรีและชุมชนโบราณโดยรอบกับอาณาจักรเขมรมีอยางเดนชัด จนอาจ
สันนิษฐานไดวาบทบาทของเมืองลพบุรีในชวงสมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมรเปนศูนยกลางของ
อิทธิพลเขมรที่เขามามีอํานาจอยูในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในชวงระยะเวลาดังกลาว 

3.3.ความสัมพันธกับชุมชนภายในภูมิภาค ความสัมพันธกับชุมชนโบราณใน
วัฒนธรรมรวมแบบเขมรตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย  ไดปรากฏเดนชัดวามีความมี
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ความสัมพันธกับชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ํามูล ในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร   
และชุมชนโบราณรวมสมัยบริเวณลุมแมน้ําบางประกง โดยไดพบโบราณวัตถุประเภทเครื่องถวย
บุรีรัมย ซ่ึงนาจะเปนในลักษณะความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร
รวมกัน และอาจมีการติดตอแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชุมชน โดยเฉพาะเครื่องถวยจากแหลงเตา
บุรีรัมย ซ่ึงถือไดวาบริเวณจังหวัดบุรีรัมยเปนแหลงผลิตและสงไปขายหรือแลกเปลี่ยนยังภูมิภาคตาง 
ๆ ของไทยรวมถึงชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีดวย 

 
ขอเสนอแนะ 

1.ควรจะไดมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธของชุมชนโบราณในเขตภูมิภาคอื่น 
ๆ ของประเทศไทยในชวงระยะเวลาตั้งแตสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรจนถึงสมัยวัฒนธรรม
ทวารวดีดวย เพื่อใหเห็นความสัมพันธของชุมชนโบราณในเขตประเทศไทยกับชุมชนตางชาติใน
ภาพรวม 

2.ควรจะไดมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณทางประวัติศาสตรในประเทศอินเดียและ
ประเทศจีน ในชวงระยะเวลาดังกลาวเพื่อประมวลใหเห็นภาพของความสัมพันธในเขตภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บรรณานุกรม 
แผนที่ 
กรมแผนที่ทหาร. ระวาง ND 47-4. พิมพครั้งที่ 2 – RTSD. แผนที่อําเภอบานหมี่ ประเทศไทย ลําดับ

ชุด 1501 S. 2527 มาตราสวน 1: 250,000. 
  . ระวาง ND 47-8. พิมพครั้งที่ 2 – RTSD. แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 

ลําดับชุด 1501 S. 2527 มาตราสวน 1: 250,000. 
 
วิทยานพินธ 
เขมิกา หวังสุข.  “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดีเมืองเสมา 

อําเภอสูงเนิน จังหวดันครราชสีมา.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2543. 

จักรี วราเอกสิริ.  “การศึกษาบทบาทของเสนทางทางน้ําทีม่ีตอชุมชนโบราณสมัยทวารวดีกรณีศึกษา
เฉพาะเมืองนครปฐม.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 

ทนงศักดิ์ หาญวงษ.  “การวเิคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค ตาํบล
ทาแค อําเภอเมือง จังหวดัลพบุรี.” วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวตัิศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2528. 

นพชัย  แดงดเีลิศ, “จารึกทวารวดี : การศึกษาเชิงอักขรวทิยา” วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. 

มุทิตา ณรงคชัย. “บทบาททางเศรษฐกิจของเมืองโบราณดงละครในฐานะกลุมเมืองทาชายฝงทะเล
ภูมิภาคตะวนัออก.” วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดสีมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538. 

ราศี บุรุษรัตนพันธุ. “ความสําคัญของเมืองลพบุรีในฐานะเปนแหลงกระจายวัฒนธรรมทวารวดี 
บริเวณลุมแมน้ําปาสัก.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2529. 

อนุสรณ คุณประกิจ.  “การศึกษาคติรูปแบบประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กสมัยทวารวดีที่พบใน
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวตัิศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529. 
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สารนิพนธ 
จตุรพร เทียมทินกฤต และคณะ.  “เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การศึกษาบทบาทของเมือง

โบราณอูทอง ความสัมพันธกับชุมชนโบราณใกลเคยีงชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19.”     
สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2535. 

นิธี  สีแพร.  “เทวสถานปรางคแขก จังหวัดลพบุรี” สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2531. 

เผาทอง ทองเจือ.  “พระพุทธรูปประทับยืนเหนือวนัสปติที่พบในประเทศไทย” สารนิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2521. 

อาทิตย แกวผลึก.  “ภาชนะดินเผากอนประวัติศาสตรทีซั่บจําปา” สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2515. 

 
หนังสือภาษาไทย 
กรมทรัยพากรธรณี, กองนโยบายที่ดินและแผนงาน.  การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับทรพัยากรน้ํา ปา

ไมและแร จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2524  ม.ป.ท., 2525. 
กรมศิลปากร.  เครื่องถวยจากแหลงเตาเผาจังหวดับุรีรัมย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532. 
                  . จารึกในประเทศไทย เลม 1 อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14. กรุงเทพฯ 
: กรมศิลปากร, 2529. 
                   .  จารึกในประเทศไทย เลม 2 อักษรปลลวะ อักษรมอญ พทุธศตวรรษที่ 12-21. 

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529. 
      .  จารึกในประเทศไทย เลม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16. กรุงเทพฯ :            

กรมศิลปากร, 2529. 
     .  จารึกในประเทศไทย เลม 4 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 17-18. กรุงเทพฯ :             

กรมศิลปากร, 2529. 
                    . ทุงเศรษฐี โบราณสถานทวารวดีชายฝงทะเลเพชรบุรี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2544 
                    . เนินมะกอก. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532. 
                    . โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2514. 
                    . โบราณคดีเมืองอูตะเภา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2534. 
                    . โบราณคดีลุมน้ําปาสัก : โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.  

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540. 
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                     . โบราณคดีและประวตัิศาสตรเมืองสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542. 
                     . โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหม และ รายงานการขุดคนโบราณวัตถุสถาน ณ บาน

โคกไมเดน อําเภอพยุหะคีรี จังหวดันครสวรรค. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2508. 
                     . พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดยี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542. 
                     . พัฒนาการอารยธรรมไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2536. 
                    . ราชบุรี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534. จัดพิพมเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ
ราชบุรี 14 ตุลาคม 2534. 

                    . รายงานการขดุแตงโบราณสถานสระมรกต ตําบลโคกไทย อําเภอโคกบีป จังหวัด
ปราจีนบุรี. ม.ป.ท. : กรมศิลปากร, 2531. (อัดสําเนา) 

                    . ลายปูนปนงานชางประณีตศิลปของไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540. 
                    . แหลงโบราณคดีบานทาแค. กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2527 (พิมพเนื่องใน

โอกาส พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี เปดนิทรรศการพิเศษ
เร่ือง แหลงโบราณคดีบานทาแค ธันวาคม 2527) 

                    . แหลงโบราณคดีในประเทศไทย. เลม 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531. 
                    , อุทยานประวัตศิาสตรศรีเทพ.  จารึกที่เมืองศรีเทพ, กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534. 
                    , อุทยานประวัตศิาสตรศรีเทพ. ดรรชนีภาพปนูปนจากโบราณสถานเขาคลังใน เมือง

โบราณศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบรูณ.  2533. (อัดสําเนา) 
                    , อุทยานประวัตศิาสตรศรีเทพ. เมืองศรีเทพ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2538. 
คมกริช สิทธิโพธ์ิและวนิัย สิทธินุกูลชัย. รายงานการขุดคนโครงการขุดคนชุมชนโบราณบานวังไผ 

อําเภอบานหมี ่จังหวดัลพบุรี (WP’00). 2543. (อัดสําเนา) 
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ
และภูมิปญญาจังหวดักาญจนบุรี. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542. (จัดพิมพเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542) 

 . วัฒนธรรม พฒันาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดลพบุรี. 
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542. (จัดพิมพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542) 

ชอง บวซเซลิเย, “ทฤษฎีใหมเกี่ยวกับสภาพที่ตั้งอาณาจกัรฟูนัน” ใน โบราณวิทยาเรื่องเมืองอูทอง 
ทรงแปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, พิมพเนื่องในงานเสด็จ
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พระราชดําเนนิทรงเปดพิพธิภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวดัสุพรรรณบุรี 13 พฤษภาคม 
2509 

ชารลส  ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน. สยามดกึดําบรรพ ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัยสุโขทัย. 
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพริเวอรบุคส, 2542. 

ชิน อยูด.ี ชิน อยูดี บิดาแหงวิชากอนประวตัิศาสตรไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเนศ, 2529 (พิมพ
เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารยชิน อยูด ี13 ตุลาคม 2529) 

                . บานดอนตาเพชร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2519. 
                 . สมัยกอนประวตัิศาสตรในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529. จัดพิมพเนื่อง

ในโอกาสเชิดชูเกียรติในฐานะปรมาจารยแหงวิชากอนประวัติศาสตรในประเทศไทย 
พ.ศ.2529 

ณัฏฐภัทร จนัทวิช. เครื่องถวยจนีที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2529.  

ดี จี อี ฮอลล, ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต เลม 1, แปลโดย คุณวรุณยุพา สนิทวงศ ณ 
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