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 วิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ เพื่อศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน ภายหลังจากที่อิทธิพลวัฒนธรรมเขมร
แพรกระจายเขามาในพื้นที่นี้แลว ไดกอใหเกิดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงดานใดบาง โดยมีขอบเขตการศึกษา
ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
นครปฐม และเพชรบุรี    สําหรับขอมูลที่ใชในการศึกษาไดมาจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆ อันไดแก 
รองรอยคูน้ําคันดินของชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่ยังคงหลงเหลืออยูในพื้นที่ดังกลาว 
 ผลจากการศึกษาพบวา อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจากศูนยกลางในประเทศกัมพูชาไดแพรกระจายเขา
มาในพื้นที่นี้ เริ่มต้ังแตในชวงสมัยกอนเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 อันเปนระยะเวลาที่รวมสมัยกับ
วัฒนธรรมทวารวดี  หลักฐานที่สําคัญคือ การคนพบมุขลึงคและศิวลึงคจากเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนับถือศาสนาพราหมณลัทธิไศวะนิกายในชวงเวลานี้ดวย   หลังจากนั้น อิทธิพลเขมรไดเขา
มามีบทบาทอยางมากกับชุมชนทางภาคตะวันตกของประเทศไทยในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับสมัย
ของพระเจาชัยวรมันที่ 7  กษัตริยอาณาจักรเขมรโบราณที่ปกครองอยูที่เมืองพระนครหลวง (นครธม)   ทั้งนี้พบ
รองรอยชุมชนโบราณในชวงรัชสมัยของพระองคเปนจํานวนหลายแหง  อาทิ  ปราสาทเมืองสิงห   เมืองครุฑ  
เมืองราชบุรีบริเวณวัดมหาธาตุ เมืองโบราณที่สระโกสินารายณ  โบราณสถานเนินทางพระ เมืองโบราณที่บาน
หนองแจง  ปราสาทกําแพงแลง เปนตน  

เมื่ออิทธิพลวัฒนธรรมเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18  ไดเขามามีบทบาทกับชุมชนโบราณในบริเวณ
ภาคตะวันตกของประเทศไทยแลว  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมดานตางๆ อันมีความแตกตาง
กับชุมชนสมัยทวารวดีที่มีมาแตเดิมในพื้นที่นี้ ไดแก ดานรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน คติความเชื่อทางศาสนา เทคนิค
การกอสรางและองคประกอบของสถาปตยกรรม  และรูปแบบเครื่องมือเครื่องใช ซึ่งที่เห็นอยางชัดเจนที่สุดคือ
ภาชนะดินเผา  ซึ่งอิทธิพลเขมรที่เขามานั้นไดมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมทวารวดีที่เปนวัฒนธรรมดั้งเดิมใน
พ้ืนที่นี้ จึงทําใหวัฒนธรรมเขมรในประเทศไทยแสดงออกถึงความเปนพื้นเมือง (เชน ลวดลายปูนปนประดับ
โบราณสถาน และประติมากรรมรูปเคารพสลักจากหินทรายสีแดง เปนตน) โดยมีความแตกตางกับวัฒนธรรม
เขมรที่พบจากศูนยกลางในประเทศกัมพูชา   นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธกับชุมชนอื่นๆที่อยูรวมสมัยกัน ทั้ง
ชุมชนใกลเคียงในภูมิภาคเดียวกัน อยางเชน ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และชุมชนในภาคกลางที่
เมืองลพบุรี เปนตน  และชุมชนภายนอกโพนทะเล อยางราชสํานักจีนสมัยราชวงศซุง 
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 The major purpose of this research is to study on the cultural development and cultural 
change of ancient communities in the Mae Klong – Tha Chin valley, after the influence of Khmer 
culture. The scope of study is limited in western region of Thailand, which cover five provinces : 
Kanchanaburi, Suphanburi, Ratchaburi, Nakhon Prathom and Petchaburi. Study from  
archaeological evidence : moated site, ancient ruins  and  artifacts found in the study area. 
 Result of the research indicate that there are two phases of Khmer ’s cultural influence 
; the first phase belonged to the  Pre-Angkorian  period (6th-8th A.D. century), which is shown by  
the discovery of  Mukhalinga from U-Thong, Suphanburi Province. The second phase was during 
the Angkorian period in the late 12th A.D., reign of King Jayavarman VII.  Trace of this period 
could be seen in many communities, such as Muang Singh, Muang Krut, Ban Klon Do site, Wat 
Mahathat of Ratchaburi, Muang Srakosinarai, Noen Thang Pra ancient ruin, Prasat 
Kamphaenglang etc. 
 After the spread Khmer culture into the Mae Klong – Tha Chin valley area (western 
area of Thailand), there was evidence of cultural change, different from Dvaravati culture which 
was formerly existed in the study area, that’s  settlement pattern, religious beliefs, monument  and  
Khmer ceramics (brown glaze / green glaze). Khmer culture in Thailand was quite different from 
Khmer culture in Cambodia because it was integrated with Dvaravati culture, local culture in 
central Thailand. Moreover, there was the cultural relationship between the ancient communities 
in western region (Kanchanaburi, Suphanburi, Ratchaburi, Petchaburi), and the contemporary 
communities in Central (Lopburi), in North-East of Thailand(Lower Mun Valley), in Cambodia 
and in China during the Sung period. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธนี้สําเร็จลงไดนั้น  ผูวิจัยตองไดรับความชวยเหลือจากหลายๆฝาย ซึ่งตองขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้ดวย ไดแก 
 ผูชวยศาสตราจารย มยุรี  วีระประเสริฐ และศาสตราจารย ดร.หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  อีกทั้งศาสตราจารย ดร.ผาสุข อินทราวุธ และอาจารยสมิทธิ ศิริภัทร  กรุณาตรวจ
แกไขวิทยานิพนธ ใหขอเสนอแนะและคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูวิจัย  อาจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ กรุณาให
คําปรึกษาในทุกๆเรื่อง และอาจารยชวลิต ขาวเขียว ใหคําปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับธรณีวิทยา แหลงทรัพยากรตางๆ 
 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) กรุณาใหทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ 
 อาจารยปริวรรต ธรรมาปรีชากร อาจารยประจําพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ชวยวิเคราะหหลักฐานทางดานเครื่องถวย  และกรุณาอบรมใหความรูดานเครื่องถวยแก
ผูวิจัย ทั้งจากแหลงเตาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และแหลงเตาในประเทศจีน 
 คุณกษมา เกาไศยานนท  คุณพยุง วงษนอย  คุณเดชา-คุณสุริยา สุดสวาท  เอื้อเฟอขอมูลจากการขุด
แตงวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี เมื่อป พ.ศ. 2546  และขอมูลจากการขุดแตงบูรณะปราสาทกําแพงแลง จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อป พ.ศ. 2545 
 คุณวสันต เทพสุริยานนท และคุณสุภมาศ ดวงสกุล เอื้อเฟอขอมูลการสํารวจและขุดคนแหลง
โบราณคดีในเขตจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 
 ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง  
หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ราชบุรี   หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  สุพรรณบุรี  และหัวหนา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม   กรุณาอนุญาตให เก็บขอมูลและถายรูปใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติได  ตลอดจนบุคคลตอไปนี้ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล ไดแก คุณปราจิน 
เครือจันทร  คุณลักษมณ บุญเรือง  คุณดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ  คุณนิภา จันทมาลา และคุณมนัสศักดิ์ รักอู 
 คุณสมชาย  วรศาสตร ชางถายภาพประจําสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เอื้อเฟอภาพถาย
โบราณวัตถุสวยๆใหหลายภาพ 
 คุณขนิษฐา อวมอิ่มพืช กรุณายืมหนังสือที่เปนรายงานการขุดแตงโบราณสถานภายในหองสมุด
สํานักโบราณคดีใหหลายเลม เพื่อนํามาใชในบทวิเคราะหเปรียบเทียบ 
 คุณวิภารัตน ประดิษฐอาชีพ และคุณสมลักษณ คําตรง กรุณารวมเก็บขอมูลภาคสนามกับผูวิจัยที่บาน
หนองแจง จังหวัดสุพรรณบุรี และชวยเหลือในการถายภาพโบราณวัตถุที่เก็บอยูในโรงเรียนวัดหนองแจงดวย 
 คุณปรียานุช จุมพรม  กรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับการสํารวจทางโบราณคดีรอบๆเขาพนมรุง 
 คุณปลันธน ปอมคํา และคุณสุชญา เอื้ออารียพันธุ ไดกรุณาแตงภาพประกอบที่นํามาใชใน
วิทยานิพนธ  และพี่ๆ เพื่อนๆโบราณคดีซึ่งมิไดเอยนามอีกหลายคนที่คอยถามไถความกาวหนาของงาน
วิทยานิพนธ 

สุดทายที่ขาดมิไดเลย คือ พอแมของผูวิจัยเอง ซึ่งไดเปนผูสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเลาเรียน
มาตั้งแตตน ตลอดจนคอยชี้แนะ และใหกําลังใจ  อีกทั้งญาติๆที่คอยถามไถเรื่องการทําวิทยานิพนธอยูเสมอ 
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                        สมัยราชวงศซุงภาคเหนือ-ภาคใต  ราวพทุธศตวรรษที่ 16-18 
                        พบจากการขดุคนทางโบราณคดีที่เมืองสิงห เมื่อป พ.ศ. 2543 ..........................  242 

58 ช้ินสวนชามเคลือบสีขาว  ขอบปากกวางประมาณ 15 ซ.ม. 
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                        พบจากการขดุคนทางโบราณคดีที่เมืองสิงห เมื่อป พ.ศ. 2543 ..........................  243 
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           พบจากการขุดคนทางโบราณคดีที่เมอืงสิงห เมื่อป พ.ศ. 2543 .........................   244 
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66 พระพิมพดนิเผาทรงคลายใบขนุน  แสดงภาพพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่ง 
                        อยูในซุมเรือนแกว   สูงราว 9.3 ซ.ม.  กวาง 6.5 ซ.ม.  
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69 พระพิมพโลหะแสดงภาพพระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางประทานอภยั  
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70 หัวคานหามรปูพญานาค 5 เศียรสําริด   กวาง 16 ซ.ม.  สูง 40 ซ.ม. 
                พบที่ขางระเบียงดานทิศเหนือของโบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 2 ...............  249 
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90 ช้ินสวนปกครฑุหินทราย (ดานหลัง) ............................................................................  260 
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          สมัยราชวงศซุงภาคใต  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 
                    พบจากการขุดคนที่บานกลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี ..........................................  262 
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         สมัยราชวงศซุงภาคเหนือ  ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17  
         พบจากการขุดคนที่บานกลอนโด ........................................................................  262 

94 ช้ินสวนไหมีหเูคลือบสีน้ําตาล ผลิตจากแหลงเตาในประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคใต   
          ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18  พบจากการขุดคนที่บานกลอนโด ............................   263 
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99 กอนดินเผามีรองรอยประทับโครงสรางไม และชิ้นสวนเครื่องถวยชิงไป 
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187 พระพุทธรูปนาคปรกสําริด  พบบริเวณบานหนองแจง .................................................  316 
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193 ปูนปนรูปนาค  พบบริเวณบานหนองแจง .....................................................................  320 
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197 ปูนปนรูปสัตว (เตา ?)  พบบริเวณบานหนองแจง .........................................................  322 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ลุมแมน้ําแมกลองและทาจีน ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ครอบคลุม
จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม  เปนพื้นที่ที่มีแมน้ําแมกลองและแมน้ําทาจีนหลอ
เล้ียงใหความชุมชื้น ซ่ึงเอื้อประโยชนดานอุปโภคบริโภค และเปนเสนทางคมนาคมของชุมชนมา
ตั้งแตสมัยโบราณ   ในบริเวณนี้อุดมไปดวยหลักฐานทางโบราณคดี โดยปรากฏรองรอยการอยูอาศยั
ของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร จนกระทั่งเขาสูสมัยประวัติศาสตร ไดแก ทวารวดี  
ลพบุรี (เปนชวงที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณแพรหลายเขามา) อยุธยา  และรัตนโกสินทร 

วัฒนธรรมเขมรจากอาณาจักรกัมพูชาโบราณไดแพรหลายเขามาสูบานเมืองในดินแดน
ประเทศไทยปจจุบัน ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 12-18  โดยพบหลักฐานหลายประเภททั้งดาน
สถาปตยกรรม ประติมากรรม จารึก และรองรอยชุมชนโบราณ  ซ่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนพื้นที่ที่พบหลักฐานในวัฒนธรรมเขมรชวงเวลาดังกลาวมาก
ที่สุด  โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางบริเวณลุมแมน้ํามูล  เนื่องมาจากวาบริเวณ
นี้มีอาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา  ในขณะที่อาณาบริเวณที่อยูถัดออกมา ซ่ึงเปนพื้นที่ทางภาค
กลางและภาคตะวันตกนั้นมักปรากฏรองรอยวัฒนธรรมเขมรในรุนหลังกวา คือ มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 15  เปนตนมา1  (ยกเวนที่เมืองอูทอง)    และพบหลักฐานมากในชวงพุทธศตวรรษที่ 18  
อันตรงกับรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 7 แหงอาณาจักรกัมพูชา  โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณลุมแมน้ํา
แมกลอง-ทาจีน  มีหลักฐานปรากฏเปนศาสนสถานที่มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 18    เชน   
ปราสาทเมืองสิงหจังหวัดกาญจนบุรี      โบราณสถานสระโกสินารายณ    จังหวัดราชบุ รี      

                                                 
1 หลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ซึ่ง

กําหนดอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 คือ เทวสถานปรางคแขก จังหวัดลพบุรี  หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรง
กําหนดอายุไวในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 15  อาจารยสมิทธิ ศิริภัทร กําหนดอายุไวราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15  
ในขณะที่หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  กําหนดอายุไวราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15  ในสมัยแปรรูป ดูหมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 8 ;     หมอมราชวงศ 
สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย : ภูมิหลังทางปญญา-รูปแบบทางศิลปกรรม  (กรุงเทพฯ : 
มติชน, 2537), 63 และ สฤษดิ์พงศ ขุนทรง,“ปรางคแขกเมืองลพบุรีกับประเด็นศึกษาใหม” (วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 75. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 2

โบราณสถานเนินทางพระ  จังหวัดสุพรรณบุรี   บริเวณวัดมหาธาตุจังหวัดราชบุรี   ปราสาทวัด
กําแพงแลง  จังหวัดเพชรบุรี   เปนตน  
 จากการคนพบหลักฐานที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ในบริเวณ
ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย ทําใหมีนักปราชญและนักวิชาการสวนใหญ2  นําเอา
หลักฐานดังกลาวมาเชื่อมโยงสอดคลองกับขอความตอนหนึ่งที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค
(บทที่ 115-121) ซ่ึงกลาววา พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงสถาปนาพระชัยพุทธมหานาถประดิษฐานไว
ตามสถานที่ตางๆหลายแหง  ในบรรดาสถานที่ที่กลาวถึงอยูในจารึกนั้น มีช่ือเมืองที่เชื่อกันวานาจะ
ตั้งอยูบริเวณทางภาคกลางและภาคตะวันตกของไทยปรากฏรวมอยูดวย ไดแก ลโวทยปุระ (คือเมือง
ละโวหรือลพบุรี), สุวรรณปุระ (คือเมืองสุพรรณบุรี), ศัมพูกปฏฏนะ (เชื่อวาอาจอยูบริเวณสระโกสิ-
นารายณ), ชัยราชปุรี (คือเมืองราชบุรี), ศรีชัยสิงหปุรี (คือเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี) และศรีชัย-
วัชรปุรี (คือเมืองเพชรบุรี บริเวณวัดกําแพงแลง)  สรุปแลวนักวิชาการกลุมนี้เชื่อวา อํานาจทาง
การเมืองของพระเจาชัยวรมันที่ 7 แหงอาณาจักรกัมพูชาโบราณ ไดแผขยายเขามาในลุมแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกในชวงพุทธศตวรรษที่ 18  โดยท่ีอํานาจทางการเมือง
ไดเขามาพรอมกับอิทธิพลทางวัฒนธรรม 
 อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการอีกกลุมหนึ่งที่มีความคิดเห็นขัดแยงกับเรื่องดังกลาว โดย
นักวิชาการกลุมนี้3  เชื่อวาบรรดาเมืองตางๆที่ตั้งอยูทางภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย
ดังที่กลาวมาแลวนั้น ไมมีความเกี่ยวของกับอํานาจทางการเมืองของเขมร หลักฐานตางๆที่พบเปน
เพียงการไดรับอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมเขมรในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 แพรหลายเขามาใน
ภูมิภาคนี้เทานั้น  
 บริเวณประเทศไทยปจจุบันนี้ไดพบรองรอยของชุมชนโบราณที่ เจริญขึ้นภายใต
วัฒนธรรมเขมรทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคกลาง    ชุมชนโบราณเหลานี้มักมีที่
                                                 

2 เชน George Cœdès, “ La Stèle du Prah Khan d’ Angkor,”  Bulletin de L’ École Française d’ 
Extrême-Orient, Tome II  1941  ซึ่ง  สุภรณ อัศวสันโสภณ ไดแปลจากตนฉบับภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทยใน 
ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 4 (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และโบราณคดี 
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2513) ; M.C. Subhadradis Diskul, “ Notes on Recent Excavations at Prasat Muang Singh,” 
Journal of the Siam Society, 66,1(January 1978) : 110-111 ; สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “ปราสาทเมืองสิงหกับอํานาจ
ทางการเมืองของพระเจาชัยวรมันที่ 7,”  ศิลปวัฒนธรรม 8,8 (มิถุนายน 2530) : 44-48 ; จิตร ภูมิศักดิ์, สังคมไทย
ลุมแมน้ําเจาพระยากอนสมัยศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : ไมงาม, 2526), 284-285. 

3 ศรีศักร วัลลิโภดม, “ อํานาจทางการเมืองของชัยวรมันที่ 7,” ใน ขอขัดแยงเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2524), 15-25 ; พิเศษ เจียจันทรพงษ, “เมืองสิงหและปราสาทเมืองสิงหที่แควนอย 
ไมใช “ขอม” (เขมร),” ศิลปวัฒนธรรม  8,6 (เมษายน 2530) : 106-113. 
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ตั้งอยูไมหางไกลจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยที่ชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรที่พบทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มักเปนชุมชนที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบแบบสม่ําเสมอ มีแผนผังเปนรูปทรง
ส่ีเหล่ียม  (กับชุมชนอีกลักษณะหนึ่ง คือเปนชุมชนที่ไมมีคูน้ําคันดิน แตอาจมีการสรางศาสนสถาน
และบารายอยูในบริเวณนั้น  เชน ชุมชนที่พนมรุง เปนตน)   และมีการสรางศาสนสถานขึ้นเปน
ศูนยกลางของเมืองหรือชุมชนนั้น  มีการขุดสระน้ําหรือสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญ ซ่ึงเรียกกันวา 
บาราย เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในการอุปโภคบริโภค มีการสรางทํานบและคูคลองเพื่อใชในการจายน้ํา
ไปยังบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมได  ในเรื่องการวางผังเมืองในลักษณะเชนนี้เปนการไดรับแบบอยาง
มาจากอาณาจักรกัมพูชาโบราณ4  โดยมีตัวอยางปรากฏใหเห็นที่เมืองพระนครหลวงที่พระเจาชัยวร-
มันที่ 7  ทรงสรางขึ้นในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18      
 สําหรับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรที่พบทางภาคกลางนั้น สวนใหญเปนไปใน
ทํานองเดียวกันกับชุมชนเขมรที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาวคือ มักมีแผนผังรูปสี่เหล่ียม
สม่ําเสมอ ซ่ึงรองรอยของชุมชนเหลานี้สามารถตรวจดูไดจากแผนที่ภาพถายทางอากาศ โดย
พิจารณาประกอบกับหลักฐานทางดานโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอายุอยูในสมัยลพบุรีอัน
เปนชวงเวลาที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแพรเขามาในประเทศไทย   
 จากการศึกษาทางดานภาพถายทางอากาศของ ผูชวยศาสตราจารย ทิวา ศุภจรรยา  และ
ผูชวยศาสตราจารย ผองศรี วนาสิน5  และจากการดําเนินงานทางดานโบราณคดีที่ผานมา ทําใหพบ
รองรอยชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรเปนจํานวนหลายแหงในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน 
ซ่ึงเปนพื้นที่ทางภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย   อาทิ  

เมืองสิงห ตั้งอยูบนที่ราบริมฝงแมน้ําแควนอย  ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี   กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.
2478 และทําการประกาศกําหนดขอบเขตโบราณสถานในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2503 มีเนื้อที่
ทั้งสิ้น 718 ไร 3งาน  สวนสํานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีดําเนินการรังวัดขอบเขตของ

                                                 
4 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย : ภูมิหลังทางปญญา-

รูปแบบทางศิลปกรรม, 30-34 ; มยุรี วีระประเสริฐ, “ การเผยแพรอารยธรรมเขมรโบราณและหลักฐานโบราณคดี
สมัยลพบุรี,” ใน โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 207-209. 

5 ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง : 
การศึกษาตําแหนงที่ต้ังและภูมิศาสตรสัมพันธ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524) ; ทะเบียนตําแหนง
ท่ีต้ังชุมชนโบราณในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2526).  
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โบราณสถานเมืองสิงห ไดเนื้อที่ 641 ไร 1 งาน 65 ตารางวา6            ระหวางป พ.ศ. 2517-2529  
กรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานแหงนี้7    ทําใหพบซากโบราณสถาน
ทั้งหมด 4 ตําแหนงตั้งอยูภายในเขตกําแพงเมือง8   นอกจากนี้ยังพบประติมากรรมรูปเคารพหินทราย
และประติมากรรมปูนปนอีกเปนจํานวนมาก หลักฐานเหลานี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะ
ขอมในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7   
  เมืองครุฑ  ตั้งอยูบริเวณที่ราบหุบเขา ในเขตบานทาตาเสือ ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี หางจากปราสาทเมืองสิงหไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร  เมื่อป พ.ศ. 
2534  ทางอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห กรมศิลปากร ดําเนินการขุดแตงเนินดินโบราณสถาน
ภายในเมืองแหงนี้ พบวามีลักษณะเปนซากโบราณสถานขนาดเล็ก (ปจจุบันคงเหลือเพียงสวนฐาน) 
กอศิลาแลง  มีรองรอยของการฉาบปูนที่ผิวของศิลาแลงหลงเหลือใหเห็นอยูบาง บริเวณโดยรอบ
โบราณสถานขุดพบชิ้นสวนประติมากรรมรูปครุฑหินทราย  รวมทั้งเศษภาชนะดินเผาแบบพื้นเมือง
อีกเล็กนอย  สันนิษฐานวา เมืองครุฑแหงนี้คงมีอายุรุนราวคราวเดียวกันกับเมืองสิงห9   และอีก
เกือบ 10 ปตอมา กรมศิลปากรโดยสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 
สุพรรณบุรี เขาทําการสํารวจที่เมืองนี้อีกครั้งในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ.254310   

เมืองโบราณที่สระโกสินารายณ ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําแมกลองในเขตตําบล
ทาผา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี แผนผังของเมืองเปนรูปส่ีเหล่ียม กวางยาวประมาณดานละ 
960 เมตร โดยทําเปนแนวคันดินลอมรอบ ภายในเมืองมีซากโบราณสถานเปนเนินขนาดใหญ ซ่ึง
ชาวบานเรียกกันวา จอมปราสาท   กรมศิลปากรเริ่มทําการขุดแตงเนินโบราณสถานแหงนี้ไปเปน

                                                 
6 ระพีศักดิ์ ชัชวาล, รายงานการขุดแตงและบูรณะปราสาทเมืองสิงห (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการ

ศาสนา, 2520. กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในโอกาสจัดนิทรรศการพิเศษวันเด็กแหงชาติ เรื่องปราสาทเมืองสิงห ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  8 มกราคม 2520), 6-7. 

7 เรื่องเดียวกัน.   
8 กรมศิลปากร,  จดหมายเหตุการปฏิบัติงานโครงการอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห  (กรุงเทพฯ : 

สมาพันธ, 2530), ดูบทที่ 4  ต้ังแตหนา 41  และกรมศิลปากร, เอกสารทางวิชาการเรื่องปราสาทเมืองสิงห  
(กรุงเทพฯ : สมาพันธ, 2531), 59-107. 

9 สถาพร ขวัญยืน, “รายงานพิเศษ เมืองครุฑ,”  สารกรมศิลปากร  7, 3 (2537) : 4-9. 
10 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจเมืองโบราณเมืองครุฑ ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี,”  ฝายวิชาการสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, มีนาคม 2543. (อัด
สําเนา) 
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บางสวนเมื่อป พ.ศ.250911 จากการขุดแตงในครั้งนั้นทําใหพบประติมากรรมรูปเคารพชิ้นสําคัญ คือ 
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี ประติมากรรมชิ้นนี้เปนลักษณะของศิลปะขอมแบบบายนที่
เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7   ซ่ึงพบในประเทศไทยเพียงไมกี่องค และทุกองคลวน
คนพบอยูในบริเวณภาคกลางทั้งส้ิน  นอกจากนี้ยังพบชิ้นสวนประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว และ
ช้ินสวนลวดลายปูนปนประดับสถาปตยกรรมดวย  บริเวณภายในเมืองไดพบสระน้ําเปนจํานวน
หลายแหง  สวนภายนอกเมืองติดกับคันดินทางดานทิศเหนือนั้นมีสระน้ําขนาดใหญอยูสระหนึ่ง
เรียกวาสระโกสินารายณ  นอกจากนี้ยังพบเนินโบราณสถานขนาดเล็กมีลักษณะเปนซากเจดียกอ
ดวยอิฐกระจายกันอยูทั้งภายในและภายนอกของตัวเมือง  

เมืองราชบุรี ตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลองดานทิศตะวันตกในเขตตัวเมืองปจจุบัน จาก
ภาพถายทางอากาศทําใหเห็นแผนผังของเมืองเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา มีแนวคันดินหรือกําแพงเมือง
ลอมรอบสามดาน สวนอีกดานคือดานทิศตะวันออกนั้นอยูติดกับแมน้ํา  ภายในเมืองมีวัดมหาธาตุ
ประดิษฐานอยูเกือบกึ่งกลางเมือง ซ่ึงปรากฏรองรอยโบราณวัตถุสถานที่มีอายุตั้งแตสมัยลพบุรี 
อยุธยา และรัตนโกสินทร12     ดวยสาเหตุที่วัดนี้เปนวัดที่มีความสําคัญมาตั้งแตอดีต จึงทําใหมีการ
บูรณะปฏิสังขรณในหลายๆ คร้ัง13     และครั้งลาสุดในปงบประมาณ 2546 ไดมีการขุดแตงขุดคน
และบูรณะแนวกําแพงแกวของวัดมหาธาตุ ตามโครงการบูรณะซอมแซมกําแพงแกววัดมหาธาตุ
วรวิหารขององคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี ผลจากการดําเนินงานพบวา แนวกําแพงแกวที่วัด
มหาธาตุราชบุรีมีการกอสรางซอนทับกันมาอยางนอย 2 สมัย ไดแก สมัยแรกเปนงานกอสรางใน
วัฒนธรรมขอม มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 18  สวนสมัยที่สองเปนงานในสมัยอยุธยา และมีการ
บรูณะซอมแซมเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน14  
 
                                                 

11 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานบริเวณสระโกสินารายณ อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี,”  ศิลปากร  10, 2 (2509) : 35-44. 

12 ศรีศักร วัลลิโภดม, “ตามสองฝงน้ําแมกลองกอนพุทธศตวรรษที่ 20,”  เมืองโบราณ  4, 1 (ตุลาคม – 
ธันวาคม 2520) : 84  ;  กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2538), 187-189 และ พัชรินทร ศุขประมูล, “โบราณคดี ประวัติศาสตรและศิลปกรรมในราชบุรี : สมัย
ประวัติศาสตร,”  ใน ราชบุรี(กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งกรุพจํากัด,2534.  กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องใน
วโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ราชบุรี  14 ตุลาคม 2534), 106-110. 

13 ดู กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 2, 189. 
14 หางหุนสวนจํากัดฐานอนุรักษ, “รายงานการขุดแตง ขุดคน และบูรณะแนวกําแพงแกววัดมหาธาตุ

วรวิหาร ราชบุรี ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี,”  ปงบประมาณ 2546. (อัดสําเนา) 
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โบราณสถานเนินทางพระ ตั้งอยูในเขตตําบลบานสระ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
ปจจุบันมีสภาพเปนเนินโบราณสถานกลางทุงนา ไมปรากฏรองรอยคูน้ําคันดินอันเปนขอบเขตของ
ชุมชน ตัวโบราณสถานถูกขุดคุยทําลายจนเสียหาย คงเหลืออยูเฉพาะสวนฐานของโบราณสถาน ซ่ึง
เปนศิลาแลง และมีอิฐ รวมทั้งเศษปูนปนที่เปนเครื่องประดับสถาปตยกรรมกองทับถมอยูรวมกัน       
เมื่อป พ.ศ. 2522  หนวยศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง ไดขุดแตง
ซากโบราณสถานแหงนี้ ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม15  จากการขุดแตงในครั้งนั้นทําให
พบโบราณวัตถุประเภทตางๆ อันจัดอยูในศิลปะขอมแบบบายน  ปจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงไว
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทองและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสุพรรณบุรี  

เมืองโบราณที่บานหนองแจง  ตั้งอยูในเขตตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดีย จังหวัด
สุพรรณบุรี    ในบริเวณนี้ ศาสตราจารยชอง บวสเซอลีเยร (Jean Boisselier) เคยเดินทางมาสํารวจ 
เมื่อป พ.ศ. 2508  ทานไดกลาววา  “ณ บริเวณพื้นที่แหงนี้มีรองรอยของโบราณวัตถุสถานขอมอัน
อาจกําหนดอายุไดตั้งแตรัชกาลของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 ลงมาจนถึงรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 
7 “ 16  

ในป พ.ศ. 2529  กรมศิลปากร (นําโดยนายจารึก วิไลแกว) ดําเนินการสํารวจบริเวณบาน
หนองแจง  ทําใหพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน  (Earthenware)  เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง 
(Stoneware)  และเศษเครื่องถวยประเภทเนื้อกระเบื้อง (Porcelain)  เศษภาชนะที่พบเหลานี้มีทั้งที่
เปนเครื่องถวยเขมร (สมัยลพบุรี)  เครื่องถวยจีน และเศษภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหลงเตาพื้นเมือง  
อันอาจกําหนดอายุอยูในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 17-1917  

เมืองโบราณบานคูเมือง  ตั้งอยูที่ตําบลทุงคลี  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี     
ลักษณะเปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ําลอมรอบรูปส่ีเหล่ียมมุมมน ไมปรากฏรองรอยคันดินหรือกําแพง
เมือง   ตามประวัติการศึกษาที่ผานมาทําใหทราบวา เมืองโบราณแหงนี้เคยไดรับการสํารวจแลวเปน
จํานวนหลายครั้ง ตั้งแตเมื่อประมาณป พ.ศ. 2508 โดยนักศึกษาในชุมนุมศึกษาโบราณคดี 
วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร   พบวาภายในเมืองมีเนินสูงต่ํามากมาย มีเศษภาชนะดินเผา

                                                 
15 บันเทิง พูลศิลป, “แหลงโบราณคดีในสุพรรณบุรี,” เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 

สุพรรณบุรี : ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรม , วันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2530  ณ หองประชุมเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จัดโดยสถาบันไทยศึกษา ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจังหวัดสุพรรณบุรี, 10. 

16 ชอง บวสเซอลีเยร, ความรูใหมทางโบราณคดีจากเมืองอูทอง, แปลโดยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 
(พระนคร : กรมศิลปากร, 2511), 2-3. 

17 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานหนองแจง,” โครงการโบราณคดีประเทศ
ไทย (ภาคกลาง) กองโบราณคดี, 2529. (อัดสําเนา) 

   ส
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กระจายบนผิวดิน มีสระน้ําขนาดใหญอยูริมคูเมืองดานตะวันตก และซากสถูปทางดานทิศตะวันตก
เฉียงใตของตัวเมือง18   ป พ.ศ. 2528 กรมศิลปากรนําโดยสุนิสา มั่นคง เขาทําการสํารวจเมืองโบราณ
แหงนี้ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ (Earthenware) ตกแตงผิวภาชนะแบบลายเชือกทาบ เคลือบ
น้ําดินขน และขัดมันสีดํา, เศษเครื่องถวยเนื้อกระเบื้อง (Porcelain) และแวดินเผา19      และในป พ.ศ. 
2541  กรมศิลปากรสํารวจเมืองโบราณนี้อีกครั้งโดยสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี  จากการสํารวจครั้งนี้ไดพบเศษภาชนะดินเผาแบบเนื้อดิน (Earthenware)  
เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง (Stoneware) และเนื้อกระเบื้อง (Porcelain) ซ่ึงมีทั้งเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศถัง สมัยราชวงศซุง และสมัยราชวงศหยวน  เครื่องถวยเขมร และเศษภาชนะดินเผาจากเตา
พื้นเมือง  นอกจากนี้ยังพบซากเนินดินโบราณสถานขนาดเล็กอีก 3 แหงดวย 20  

ปราสาทวัดกําแพงแลง  ตั้งอยูที่ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ทางฝง
ตะวันออกของแมน้ําเพชรบุรี หางออกมาประมาณ 1 กิโลเมตร  ช่ือ “กําแพงแลง” นี้ คงเปนชื่อที่
ผูคนในสมัยหลังใชเรียกกันตามที่เห็นสภาพของโบราณสถานวามีขนาดใหญโต และมีกําแพงที่ทํา
ดวยศิลาแลงลอมอยูโดยรอบ มิใชช่ือดั้งเดิมของโบราณสถาน   กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
เปนโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่  8 มีนาคม  พ .ศ .  2478  และประกาศกําหนดขอบเขต
โบราณสถานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2527  มีเนื้อที่ทั้งส้ิน 7 ไร 1 งาน 62 ตารางวา   ตอมา
ดําเนินการขุดแตงบูรณะโบราณสถานเมื่อปลายป พ.ศ. 2530  แลวเสร็จในกลางป พ.ศ. 253121 จาก
การดําเนินงานทางโบราณคดีคร้ังนี้ทําใหพบโบราณวัตถุสําคัญ ไดแก  ช้ินสวนประติมากรรมของ
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร และพระพุทธรูปนาคปรก  
อันมีลักษณะตรงกับศิลปะขอมแบบบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 1822  และครั้งลาสุดมีการขุดแตง

                                                 
18 ศรีศักร วัลลิโภดม, โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผานมา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 10, 67-

68.  ตีพิมพครั้งแรกจากบทความเรื่อง “สภาพภูมิศาสตรบานเมืองในลุมแมน้ําเจาพระยาสมัยโบราณ,”  ชอฟา   1, 5 
(เมษายน 2509) : 62-71.  และ “สุพรรณภูมิอยูที่ไหน,”  ชอฟา   2, 6 (มีนาคม 2510) : 54-65. 

19 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานคูเมือง ตําบลทุงคลี อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี,” โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคกลาง)  กองโบราณคดี, 2528. (อัดสําเนา) 

20 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจเมืองโบราณบานคูเมือง,”  สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, 2541. (อัดสําเนา) 

21 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในหนวยศิลปากรที่ 2, 124. 
22 จารึก วิไลแกว, “วัดกําแพงแลง,”   เมืองโบราณ  17, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2534) : 109-110 ;       

เพ็ณพรรษ ดํารงศิริ, “โลเกศวรเปลงรัศมีที่พบจากการบูรณะวัดปราสาทกําแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี,” พิพิธภัณฑ
สาร  1,6 (พฤศจิกายน 2531) : 27-31. 

   ส
ำนกัหอ
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บูรณะโบราณสถานแหงนี้อีกครั้งเมื่อป พ.ศ. 2545  โดยไดขุดแตงเฉพาะปราสาทประธานดานทิศ
ตะวันออก  สระน้ํา และบูรณะกําแพงแกวดานทิศเหนือและทิศตะวันออกบางสวน23  
 

จากหลักฐานประเภทโบราณวัตถุสถานและรองรอยชุมชนโบราณที่พบในบริเวณลุม
แมน้ําแมกลอง-ทาจีน ดังที่กลาวมาแลวนั้น แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมเขมรในชวงประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 18  ไดเขามามีอิทธิพลตอบานเมืองที่ตั้งอยูทางดานตะวันตกของประเทศไทยในบริเวณ
ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน และใกลเคียง (ลุมแมน้ําเพชรบุรี)   อยางไรก็ดี รองรอยวัฒนธรรมเขมรที่
พบในบริเวณภูมิภาคตะวันตกนี้มีความแตกตางกันบางประการกับวัฒนธรรมเขมรที่พบในประเทศ
กัมพูชา  และยังพบความแตกตางกันกับวัฒนธรรมทวารวดีอันเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมกอนที่อิทธิพล
เขมรจะแพรเขามาในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา  ซ่ึงในที่นี้จะทําการศึกษาถึงรองรอยวัฒนธรรม
เขมรที่พบในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน และใกลเคียง (ลุมแมน้ําเพชรบุรี)   เปรียบเทียบกับ
ร อ งรอยวัฒนธรรมทวารวดีที่ พบในภู มิ ภ าค เดี ย วกัน  และวัฒนธรรม เขมรทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในประเทศกัมพูชา วามีความคลายคลึงหรือความแตกตางกันในเรื่อง
ใดบาง 
 ผลของการศึกษานี้อาจทําใหทราบถึงภาพรวมพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชน
โบราณในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในชวงระยะเวลาไมเกินพุทธศตวรรษที่ 19  วามีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไรบางจากชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดีมาเปนชุมชนสมัยลพบุรีที่เจริญขึ้นภายใต
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณ ทําใหทราบถึงความแตกตางระหวางชุมชนโบราณในวัฒนธรรม
เขมรที่พบทางภาคตะวันตกซึ่งมีพื้นที่สวนใหญอยูในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน กับชุมชนที่มี
มากอนหนานี้ในวัฒนธรรมทวารวดีอันเปนวัฒนธรรมเดิมที่มีอยูกอนแลว  ทั้งนี้พบวา กอนที่
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจะเขามาในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย ไดปรากฏ
รองรอยชุมชนสมัยทวารวดีที่สําคัญหลายแหง เชน แหลงโบราณคดีพงตึก  อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี    เมืองโบราณคูบัว  จังหวัดราชบุรี    เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน  
และเมื่อวัฒนธรรมเขมรเขามามีอิทธิพลตอบานเมืองโบราณในภูมิภาคตะวันตกแลว กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในดานใดบาง  ตลอดจนความคลายคลึงและความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางชุมชน
โบราณในวัฒนธรรมเขมรที่พบในบริเวณดังกลาว กับชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรที่พบทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวัฒนธรรมเขมรที่พบในประเทศกัมพูชา 
 
                                                 

23 บริษัทพรอนันตการชางจํากัด, “รายงานวัดกําแพงแลง ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี,” 
รายงานเสนอตอสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี  กรมศิลปากร, 2545. (อัดสําเนา) 

   ส
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษารองรอยชุมชนโบราณที่เจริญขึ้นภายใตอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่ปรากฏใน
บริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน และใกลเคียง (ลุมแมน้ําเพชรบุรี) 

2. เพื่อตองการทราบพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในชวงระยะเวลาไมเกินพุทธศตวรรษที่ 19 (กอนสมัย
อยุธยา) วามีความเปลี่ยนแปลงอยางไรบางจากชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีมาสู
ชุมชนภายใตวัฒนธรรมเขมร 

3. เพื่อตองการทราบวาวัฒนธรรมเขมรโบราณที่พบในภูมิภาคตะวันตก กับวัฒนธรรมเขมรที่
พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและที่พบในประเทศกัมพูชา  มีความคลายคลึง
หรือแตกตางกันอยางไรบาง 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

 ทําการศึกษารองรอยวัฒนธรรมเขมรที่พบในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน อันเปน
พื้นที่ที่ตั้งอยูทางภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
นครปฐม และเพชรบุรี   ในที่นี้ไดศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางดาน
วัฒนธรรมในชวงระยะเวลาไมเกินพุทธศตวรรษที่ 19 จากชุมชนสมัยทวารวดีมาสูชุมชนที่ไดรับ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณ ซ่ึงศึกษาจากรองรอยชุมชนโบราณที่ปรากฏอิทธิพลวัฒนธรรม
เขมรโบราณ และหลักฐานประเภทโบราณวัตถุสถานที่พบภายในชุมชนโบราณนั้นๆ โดยจะนํา
หลักฐานเหลานี้มาเปรียบเทียบกับรองรอยหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในภูมิภาคเดียวกัน 
และรองรอยวัฒนธรรมเขมรที่พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมทั้งวัฒนธรรมเขมรที่
พบในประเทศกัมพูชา  ทั้งนี้เพื่อตองการทราบถึงพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงและการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาว  
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 

1. รวบรวมและศึกษาขอมูลภาคเอกสารที่เกี่ยวของ เชน แผนที่ แผนผัง ภาพถายทางอากาศ 
รายงานการสํารวจ  รายงานการขุดคนขุดแตง  บทความตางๆ  เปนตน 
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2. เก็บขอมูลภาคสนามโดยการออกสํารวจตามแหลงโบราณคดีตางๆ ที่มีรองรอยวัฒนธรรม
เขมรในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน  รวมทั้งศึกษาขอมูลท่ีเปนโบราณวัตถุที่เก็บรักษา
อยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

3. จัดแบงกลุมหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดมาหลังจากการออกสํารวจภาคสนาม 
4. วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลหลักฐานที่รวบรวมมาไดทั้งหมด 
5. เรียบเรียงขอมูล, แกไข และจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

 
วิธีการศึกษา 
 

1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ 
2. เก็บขอมูลภาคสนามโดยใชวิธีการสํารวจแหลงโบราณคดีและในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

ตางๆ 
3. วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลหลักฐานที่ไดจากการสํารวจ 
4. รวบรวมเรียบเรียงขอมูลทั้งหมดพรอมที่จะเสนอผลงาน 

 
แหลงขอมูล 
 

1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 
3. หองสมุดสํานักโบราณคดี  กรมศิลปากร 
4. หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
5. สํานักงานศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 
6. สํานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี 
7. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
8. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง 
9. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี 
10. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี 
11. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 
12. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี 
13. แหลงโบราณคดีที่มีรองรอยอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในภูมิภาคตะวันตก ไดแก  จังหวัด 

กาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  เพชรบุรี 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. ทําใหทราบถึงการกระจายตัวของชุมชนโบราณที่ปรากฏอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในบริเวณ
ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน  วาพบตรงบริเวณใดบาง 

2. ทําใหทราบถึงพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน ในชวงระยะเวลาไมเกินพุทธ
ศตวรรษที่ 19 (กอนสมัยอยุธยา)  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีดานใดบางเมื่ออิทธิพล
วัฒนธรรมเขมรโบราณที่ผานมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขามาสูชุมชนโบราณในภาค
กลางที่เปนชุมชนดั้งเดิมในวัฒนธรรมทวารวดี 

3. ทําใหทราบความคลายคลึงและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมเขมรโบราณที่พบใน
ภูมิภาคตะวันตก กับวัฒนธรรมเขมรที่พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและที่พบ
ในประเทศกัมพูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทท่ี 2 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชุมชนกอนวัฒนธรรมเขมรในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน 

 
 ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีนมีพื้นที่ตั้งอยูทางดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ครอบคลุม
อาณาบริเวณหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย ตั้งแต จังหวัดตาก 
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  มีอาณาเขตติดตอกับ
ภาคเหนือ  ทางตะวันออกติดตอกับบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาในภาคกลาง ทางดานใตติดกับ
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ตอเนื่องลงไปยังคาบสมุทรภาคใต  สวนทางตะวันตกมีอาณาเขต
ติดตอกับประเทศสหภาพพมาโดยมีแนวเทือกเขาถนนธงชัย-ตะนาวศรีเปนพรมแดนทางธรรมชาติ
กั้นระหวางทั้งสองประเทศ  
 

สภาพภูมิศาสตรของภาคตะวันตกในลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน และใกลเคียง  โดยสังเขป 
 

ลักษณะทางธรณีวิทยา1  
 พื้นที่สวนใหญของภาคตะวันตก มีลักษณะเปนภูเขาและที่สูง มีหินที่จัดอยูในหมูหิน
ราชบุรีในยุคเพอรเมียน ประกอบดวย หินปูน หินทราย หินดินดาน ซ่ึงจัดอยูในกลุมหินชั้นหรือหิน
ตะกอน  และหมูหินตะนาวศรีในยุคคารบอนิฟอรัส อันมีลักษณะเปนหินแปร ประเภทหินชนวน 
หินควอรตไซต หินชีสต หินฟลไลต  ในบรรดาหินดังกลาวนี้หินปูนไดพบอยูเปนบริเวณกวางขวาง
มากที่สุด  ดวยเหตุนี้จึงปรากฏวาในภาคตะวันตกมีภูเขาหินปูนอยูทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรี 

แถบเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงมีหินแกรนิตในยุคครีเตเชียส
เปนแกนกลางของภูเขา จะพบเห็นหินแกรนิตปรากฏอยูตามบริเวณที่หินซึ่งเคยปกคลุมอยูช้ันบนได
สึกกรอนพังทลายหมดไปแลว สวนบริเวณที่ยังมีหินเดิมปกคลุมอยูนั้น จะพบหินในหมูหินตะรุเตา 
มีลักษณะเปนหินทราย และหินดินดานปนปูน ในชวงยุคแคมเบรียน   นอกจากนี้ยังมีหินอัคนี 
ประเภทหินบะซอลต ปรากฏเปนบริเวณเล็กๆ ที่อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี     และที่บริเวณ

                                                 
1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายวิจัย, ภูมิลักษณประเทศไทย (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2534. จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสวันคลายวันพระราช
สมภพ และเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา  2 เมษายน 2534), 102. 
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ชายฝงทะเลตั้งแตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ลงไปนั้น ไดพบหินแกรนิตและหินไนส ปรากฏเปน
บริเวณกวางขวาง  ทําใหชายฝงแถบนั้นมีหาดทรายที่สวยงามมากที่สุดในภาคตะวันตก 
 

ลักษณะภูมิประเทศ2 
 ภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศคอนขางคลายคลึงกับภาคเหนือ คือมีพื้นที่สวนใหญ
เปนภูเขาและหุบเขา  ภูเขาในภาคตะวันตกมีลักษณะเปนแนวยาวตอเนื่องจากเหนือลงไปใต ซ่ึง
ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของภาค ประกอบดวยทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยกลาง และทิว
เขาตะนาวศรี 
 ทิวเขาถนนธงชัยกลางเปนทิวกลางที่ยาวตอเนื่องมาจากภาคเหนือ ผานจังหวัดตากและ
ไปสิ้นสุดทิวเขาที่ดานตะวันออกของลุมแมน้ําแควนอย ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  รวมความยาวของ
แนวทิวเขานี้ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันตกได 880 กิโลเมตร  ในสวนของทิวเขาตะนาวศรีนั้น มี
จุดเริ่มตนทางตอนเหนือของดานเจดียสามองค ในอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  และทอดยาว
ลงไปทางใต ผานจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ  ไปสิ้นสุดทิวเขาที่อําเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง  มีความยาว 834  กิโลเมตร 
 นอกจากทิวเขาขนาดใหญแลว ในภาคตะวันตกยังปรากฏหุบเขาขนาดตางๆ อีกเปน
จํานวนมาก ซ่ึงหุบเขาที่มีขนาดใหญมักเปนหุบเขาที่เกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก ที่เห็นได
ชัดเจนมากมีอยู 2 แหงคือ รอยเล่ือนบริเวณเมย-อุทัยธานี ในเขตจังหวัดตาก  และรอยเลื่อนที่บริเวณ
ดานเจดียสามองค ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี  หุบเขาที่เกิดจากรอยเลื่อนทั้งสองแหงนี้ 
ปรากฏเปนแนวยาวมีผาชันขนาบอยู 2 ดาน โดยเฉพาะหุบเขารอยเลื่อนที่อยูทางดานดานเจดียสาม
องค มีความยาวประมาณ 400 กิโลเมตร ซ่ึงเปนเสนทางไหลของแมน้ําแควนอยโดยตลอดดวย  
เพราะฉะนั้น จึงทําใหบริเวณลุมแมน้ําแควนอย เกือบจะไมมีที่ราบชายฝงริมแมน้ําเลย  สองฟากฝง
ลําน้ําแควนอยสวนมากมักเปนที่สูงชัน   
 แมน้ําสายสําคัญในบริเวณภูมิภาคตะวันตก ไดแก แมน้ําแมกลอง แมน้ําทาจีน แมน้ํา
เพชรบุรี 
 แมน้ําแมกลองถือกําเนิดจากหุบเขาและที่สูงในเขตเทือกเขาถนนธงชัย-ตะนาวศรี ตน
กําเนิดของแมน้ําสายนี้อยูในเขตจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงไดแยกลําน้ํานี้ออกเปน 2 สาย 
คือ แควใหญ (แควศรีสวัสดิ์) กับแควนอย (แควไทรโยค)  ลําน้ําแควใหญมีตนน้ําอยูในเขตอําเภออุม
ผาง จังหวัดตาก ไหลผานอําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอเมืองในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  แลวไหลไปบรรจบ
กับลําน้ําแควนอย (ตนน้ําอยูในเขตอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี) ที่บริเวณบานเหนือ ตําบล

                                                 
2 เรื่องเดียวกัน, 102-103. 
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ปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแตตอนนี้เปนตนไปกลายเปนลําน้ําสายใหญที่เรียกวา 
“แมน้ําแมกลอง”  จากนั้นจึงไหลผานอําเภอทามวง อําเภอทามะกา ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ตอไป
ยังจังหวัดราชบุรี ผานอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอเมือง อําเภอดําเนินสะดวก  แลวไหล
ลงทะเลที่อาวไทยในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณลุมแมน้ําแมกลอง จัดวาเปนที่
ราบใหญที่สุดของภาคตะวันตก และเปนเขตเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ 
 สวนแมน้ําทาจีนไดแยกออกจากแมน้ําเจาพระยาในเขตอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท3  
ไหลลงใตไปทางดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ผานอําเภอเมือง อําเภอหันคาในเขตจังหวัด
ชัยนาท  แมน้ําสายนี้มีช่ือเรียกดวยกันหลายชื่อโดยแบงออกเปนชวงๆ  ตอนบนที่ไหลผานเขต
จังหวัดชัยนาท เรียกวาแมน้ํามะขามเฒา  จากนี้จึงไหลผานอําเภอเดิมบางนางบวช  อําเภอสามชุก  
อําเภอศรีประจันต  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  อําเภอบางปลามา  อําเภอสองพี่นอง ในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี  แมน้ําตอนนี้มีช่ือวา แมน้ําสุพรรณบุรี  แลวเขาเขตจังหวัดนครปฐม ผานอําเภอบางเลน 
อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน ชวงนี้เรียกแมน้ํานครชัยศรี  จากอําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ไหลตอไปยังอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปออกทะเลอาวไทยที่อําเภอเมือง
สมุทรสาคร แมน้ําชวงสุดทายที่ไหลออกปากน้ําในบริเวณจังหวัดสมุทรสาครนี้มีช่ือวา แมน้ําทาจีน 
เนื่องจากบริเวณนี้เคยปรากฏหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของชาวจีนมาแตคร้ังโบราณ4 
 ถัดลงมาทางใต ยังมีแมน้ําสายสําคัญอีกสายหนึ่งในภูมิภาคตะวันตก คือ แมน้ําเพชรบุรี 
มีตนน้ําอยูที่เทือกเขาตะนาวศรี ในเขตอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  และไหลไปลงทะเลที่อาวไทย
ในเขตอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  บริเวณตอนปลายของที่ราบลุมแมน้ํานี้เปนที่ตั้งของตัว
เมืองเพชรบุรี 

กลาวโดยสรุป พื้นที่ทางดานตะวันตกสุดของบริเวณนี้มีลักษณะทางธรณีวิทยาเปนภูเขา
สูง นั่นคือ เทือกเขาตะนาวศรีที่ตอลงมาจากเทือกเขาถนนธงชัยในภาคเหนือ ไดเปนพรมแดนทาง
ธรรมชาติกั้นระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมาออกจากกัน  โครงสรางของหินสวนใหญ
เปนภูเขาหินปูน โดยมีหินแกรนิตโผลสลับอยูเปนบางตอน  ลักษณะพื้นที่มีความลาดเอียงจาก
ทางดานตะวันตกที่เปนเทือกเขาสูง คอย ๆ ลาดต่ําลงมาเปนที่ราบเชิงเขาหรือที่ราบหุบเขา ปรากฏ

                                                 
3 เรื่องเดียวกัน, 45. 
4 ศรีศักร วัลลิโภดม, “สภาพภูมิศาสตรบานเมืองในลุมแมน้ําเจาพระยาสมัยโบราณ,” ใน โบราณคดี

ไทยในทศวรรษที่ผานมา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525), 7. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 15

เปนที่ราบสลับกับภูเขาโดดที่เปนเนินเตี้ยๆ ไปจรดที่ราบลุมแมน้ําในตอนปลายของแมน้ําแมกลอง
และแมน้ําทาจีน5  
 จากสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ทางดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาที่มีความลาดเอียง
จากทางตะวันตกไปตะวันออกดังที่กลาวไปแลวนั้น พบวาไดมีผลตอการตั้งถ่ินฐานของคนใน
ภูมิภาคนี้มาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแลว กลาวคือ หลักฐานของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร
รุนแรกๆไดพบอยูในบริเวณเทือกเขาและที่สูงทางตะวันตกสุดของประเทศในบริเวณลุมแมน้ําแม
กลองตอนบนแถบจังหวัดกาญจนบุรี6  คนพวกนี้มีการตั้งถ่ินฐานไมเปนหลักแหลง พักอาศัยตามถ้ํา
และเพิงผา มีชีวิตแบบเรรอน ยายถิ่นฐานไปเรื่อยๆตามความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ดํารงชีพดวย
การลาสัตว-หาของปา มีเครื่องมือเครื่องใชที่ทําจากหินกระเทาะแบบหยาบๆ  แตเมื่อถัดมาทาง
ตะวันออกในบริเวณลุมแมน้ําแมกลองตอนลางไปจนถึงลุมแมน้ําทาจีน พื้นที่แถบนี้มีลักษณะภูมิ
ประเทศเปนที่ราบลุม ชุมชนโบราณที่พบบริเวณนี้มีอายุไมเกากวายุคหินใหม แหลงโบราณคดี
หลายๆแหงมีอายุอยูในชวงกอนประวัติศาสตรตอนปลายหรือยุคโลหะ7 อันเปนชวงเวลาที่มีการตั้ง
ถ่ินฐานแบบถาวรแลว มีลักษณะสังคมแบบเกษตรกรรม ในบางแหลงมีพัฒนาการทางดานโลหะ
เกิดขึ้น มีการติดตอแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกลเคียงและชุมชนภายนอกโพนทะเล บางชุมชนมีการ
ขยายตัวและพัฒนาไปเปนบานเมืองในสมัยประวัติศาสตร เชน เมืองโบราณอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี  เปนตน   
 
 
 
 
 

                                                 
5 สวาท เสนาณรงค, ภูมิศาสตรประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช, 2529), 33-

36. 
6 ดูใน ชิน อยูดี, “รายงานการสํารวจและขุดคนเรื่องราวกอนประวัติศาสตรที่จังหวัดกาญจนบุรีของ

คณะสํารวจไทย-เดนมารค,” ใน ชิน อยูดี : บิดาแหงวิชากอนประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, 
2529), 13-81 ; สุรินทร ภูขจร, ชาติชาย รมสนธิ์ และสันติ เล็กสุขุม, รายงานเบื้องตนการสํารวจและขุดคน
โครงการสํารวจและขุดคนวัฒนธรรมยุคหินท่ีพบในถ้ําบริเวณตําบลบานเกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2520 
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520), 160-161  และรัศมี ชูทรงเดช, 
“มนุษยกอนประวัติศาสตรกับการใชทรัพยากรในชวงโฮโลซีนตอนตน บริเวณลุมแมน้ําแควนอยตอนลาง จังหวัด
กาญจนบุรี,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 11, 1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2533) : 55-73.  

7 พรชัย สุจิตต, รายงานผลการสํารวจและศึกษาขอมูลเบื้องตนของกลุมโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรตอนตนของลุมน้ําทาจีน  (กรุงเทพฯ : ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2528), 2. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 16

ชุมชนกอนเขมรบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน 
 

สมัยกอนประวัติศาสตร 
 สมัยกอนประวัติศาสตรเปนชวงเวลาที่มนุษยยังไมรูจักตัวอักษร ไมมีการจดบันทึก มี
เพียงภาษาพูดที่ใชส่ือเปนที่เขาใจกันเฉพาะในสังคมนั้น ยุคสมัยกอนประวัติศาสตรมีระยะเวลาที่
นานมาก โดยเริ่มตั้งแตบรรพบุรุษมนุษยคนแรกไดเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงชวงที่มนุษยเร่ิมมีตัวอักษร
ใชและมีการจดบันทึกเรื่องราวตางๆ ซ่ึงนับระยะเวลาไดเปนแสนเปนลานป  ดังนั้นจึงทําให
นักวิชาการทางดานโบราณคดี มีการแบงชวงเวลากอนประวัติศาสตรออกเปนยุคสมัยยอยๆอีก  การ
แบงยอยของยุคสมัยกอนประวัติศาสตรนั้น ในปจจุบันสามารถแบงไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับ
นักวิชาการแตละคนวาใชเงื่อนไขอะไรมาเปนหลักในการแบง  มีทั้งแนวคิดที่ใหความสําคัญใน
เร่ืองเกี่ยวกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี (แบงยุคสมัยออกตามวัสดุที่ใชทําเครื่องมือเครื่องใช)   
แนวคิดที่ใหความสําคัญกับแบบแผนการดํารงชีวิตของมนุษย  และการแบงตามชวงเวลาทาง
ธรณีวิทยา8 
 บริเวณพื้นที่ของประเทศไทยปจจุบันนี้ ปรากฏรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยมาเปน
ระยะเวลานานแลว โดยพบหลักฐานความเกาแกของมนุษยกอนประวัติศาสตรระยะแรกๆ ทางดาน
ฟากตะวันตกของประเทศไทย ในบริเวณพื้นที่สูงแถบจังหวัดกาญจนบุรี ตามลุมแมน้ําแควใหญและ
แควนอย เปนตนวาที่ถํ้าพระ ในเขตอําเภอไทรโยค  ถํ้าองบะ อําเภอศรีสวัสดิ์9  และตามถ้ําในบริเวณ
บานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี10        แหลงโบราณคดีเหลานี้ไดรับการจัดใหอยูในกลุมวัฒนธรรม

                                                 
8 ดูในเรื่องการแบงยุคสมัยกอนประวัติศาสตรแบบตางๆไดใน สุรพล นาถะพินธุ, “พัฒนาการของ

วัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย,” ใน  สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย    (กรุงเทพฯ : ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542), 21-37 ;  มยุรี วีระประเสริฐ, “หลักฐานประวัติศาสตรและหลักฐานโบราณคดีใน
ประเทศไทย,” ใน โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 12-14. 

9 ที่แหลงโบราณคดีถ้ําพระ และถ้ําองบะ มีการสํารวจและขุดตรวจมาแลวต้ังแตในป พ.ศ.2503-2504 
โดยคณะสํารวจไทย-เดนมารค ไดพบหลักฐานการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรยุคหินกลางจนกระทั่ง
ถึงยุคโลหะ    ดูรายละเอียดใน ชิน อยูดี, “รายงานการสํารวจและขุดคนเรื่องราวกอนประวัติศาสตรที่จังหวัด
กาญจนบุรีของคณะสํารวจไทย-เดนมารค,”  13-81. 

10 สุรินทร ภูขจร, ชาติชาย รมสนธ และสันติ เล็กสุขุม, รายงานเบื้องตนการสํารวจและขุดคน
โครงการสํารวจและขุดคนวัฒนธรรมยุคหินท่ีพบในถ้ําบริเวณตําบลบานเกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2520, 
160-161. 
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ฮัวบินเนียน (Hoabinhian)11 หรือในชวงยุคหินกลาง  มีอายุราว 10,000 ปมาแลว  คนในชวง
ระยะเวลานี้ดํารงชีวิตโดยการลาสัตว-หาของปา  จับสัตวน้ํามาเปนอาหาร ยังไมรูจักทําการ
เพาะปลูก-เล้ียงสัตว  อยูอาศัยตามถ้ําและเพิงผา หรืออาจทําเพิงพักชั่วคราวที่สรางแบบงายๆ ตามที่
โลงแจงใกลแหลงน้ํา  คนพวกนี้ไมมีการสรางบานเรือนอยูอาศัยอยางถาวร แตจะเคลื่อนยายถ่ิน
พํานักอาศัยอยู เสมอตามความอุดมสมบูรณของพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแหลงอาหารและสภาพ
ภูมิอากาศ (ฤดูกาล)  มีเครื่องมือที่ทําจากหินกรวดแมน้ํานํามากะเทาะกัน (สวนมากเปนเครื่องมือหิน
ที่มีการกะเทาะหนาเดียว)  รวมถึงอาจมีการนําไมมาทําเครื่องใชไมสอยตางๆดวย โดยเฉพาะไมไผ
ซ่ึงเปนวัสดุที่หางายมากในสถานที่ที่มีภูมิอากาศแบบรอนชื้นอยางในประเทศไทย    ตามลักษณะ
การดํารงชีพเชนนี้มนุษยตองพึ่งพิงธรรมชาติ ปรับการดํารงชีวิตของตัวเองใหสอดคลองกลมกลืน
กับธรรมชาติใหมากที่สุด และแทบจะไมทํากิจกรรมใดๆที่เปนการพยายามควบคุมสภาพแวดลอม 
หรือการกระทําที่เปนการฝนธรรมชาติ   
 ตอมาเมื่อราว 4,000 ปมาแลว คนกอนประวัติศาสตรไดมีพัฒนาการทางดานสังคมและ
วัฒนธรรมใหมๆเกิดขึ้นหลายดาน ที่สําคัญคือมีชุมชนเกษตรกรรมเกิดขึ้นมา มนุษยรูจักการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว แทนที่การดํารงชีวิตแบบเดิมที่เปนการลาสัตว-หาของปา การเกษตรกรรมนี้
มีความสัมพันธกับการตั้งถ่ินฐานแบบถาวร ซ่ึงจากการที่เร่ิมมีการเพาะปลูก-เล้ียงสัตว จึงทําใหคน
ในชวงระยะเวลานี้ลงมาตั้งบานเรือนอยูกันเปนกลุมเปนหมูบานในบริเวณที่ราบลุมเพื่อทําการ
เพาะปลูก มีผลทําใหสังคมมีขนาดใหญขึ้น จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมากกวาในสมัยกอนหนานี้ 
หลักฐานตางๆที่พบในแหลงโบราณคดีชวงเวลานี้ไดมีปริมาณมากขึ้น มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการทําภาชนะดินเผาขึ้นใชกันอยางแพรหลาย โดยมีการทําหลากหลายรูปแบบ แต
ภาชนะดินเผาที่เปนลักษณะเดนของชวงเวลานี้คือ ภาชนะดินเผาที่มีสีดํา ขัดผิวมัน และภาชนะดิน
เผาที่มี 3 ขา  โดยเฉพาะภาชนดินเผาแบบสามขานั้นไดพบกระจายตัวกันอยูทางฟากตะวันตกของ
ประเทศไทย ในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี12 อีกทั้งจากการสํารวจและขุดคนที่ผานมาเมื่อเร็วๆนี้ก็มี
การคนพบชิ้นสวนภาชนะดินเผาแบบนี้ที่แหลงโบราณคดีในอําเภอหนองหญาไซ จังหวัด

                                                 
11 ฮัวบินเนียน (Hoabinhian) เปนช่ือวัฒนธรรมในชวงสมัยหินกลาง มีอายุประมาณ 10,000 ปมาแลว 

มีการพบครั้งแรกในแหลงโบราณคดีแถบจังหวัดฮัวบินหทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ปจจุบันนัก
โบราณคดีไดคนพบแหลงโบราณคดีที่ปรากฏวัฒนธรรมแบบนี้แลวทั้งบนผืนแผนดินใหญของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและบริเวณหมูเกาะตั้งแตตอนใตของประเทศจีน เวียดนาม ไทย ลงไปถึงมาเลเซีย  รวมทั้งบน
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย  ดูใน  ชิน อยูดี, “รายงานการสํารวจและขุดคนเรื่องราวกอนประวัติศาสตรที่
จังหวัดกาญจนบุรีของคณะสํารวจไทย-เดนมารค,” : 49. 

12 ชิน อยูดี, สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ, 2529), 48-49. 
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สุพรรณบุรีดวย13    สังคมในชวงนี้เริ่มมีความซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีระบบชนชั้น มีการแบง
งานกันทํา มีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย มีประเพณีการฝงศพที่เปนแบบแผน  
เครื่องมือเครื่องใชที่พบในแหลงโบราณคดีที่มีอายุอยูในชวงระยะเวลานี้เปนเครื่องมือหินที่มีการขัด
ฝนอยางประณีตสวยงามที่เรียกวาขวานหินขัด  ตัวอยางของแหลงโบราณคดีที่มีอายุประมาณ 4,000 
ปมาแลว ซ่ึงตรงกับยุคสมัยที่เรียกวาหินใหม ตามการแบงยุคสมัยแบบเดิมที่พิจารณาจากเครื่องมือ
เครื่องใชเปนเกณฑ  หรือในชวงโฮโลซีนตอนกลาง ตามการแบงยุคสมัยทางธรณีวิทยา อันมี
ลักษณะการดํารงชีวิตในแบบที่กลาวมาขางตนแลว  ที่พบอยูในบริเวณภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย ไดแก แหลงโบราณคดีบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   แหลงโบราณคดีหนองแชเสา 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และแหลงโบราณคดีในทองที่บริเวณอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
เปนตน 
 

สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร 
  สมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตร หรือสมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร (Proto-history) เปน
ช่ือยุคสมัยที่อยูคั่นกลางระหวางสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร หมายถึงชวง
ระยะเวลาที่มนุษยในสังคมหนึ่งๆ ยังไมมีตัวอักษรใช ไมมีการพบหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร
ตางๆ  แตนักประวัติศาสตรสามารถศึกษาสืบคนเรื่องราว เหตุการณในชวงระยะเวลานี้ไดจาก
เอกสารที่คนตางถ่ินบันทึกไว 
 สําหรับยุคสมัยหัวเล้ียวหัวตอทางประวัติศาสตรของประเทศไทยนั้น ในที่นี้ผูวิจัยได
กําหนดเอาในชวงตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ซ่ึงเปนชวงที่มีการใชโลหะ (สําริดและ
เหล็ก)  จนกระทั่งถึงในชวงกอนสมัยทวารวดี โดยอาจกําหนดอายุไดตั้งแตเมื่อประมาณ 2,500-
1,500 ปมาแลว   สาเหตุที่กําหนดอายุชวงสมัยหัวเล้ียวหัวตอทางประวัติศาสตรของประเทศไทยให
อยูในชวงเวลานี้ ก็เนื่องจากวาในชวงเวลาดังกลาวยังไมมีการคนพบหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร
ในบริเวณประเทศไทยซึ่งเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตภาคผืนแผนดินใหญ 
(Mainland of Southeast Asia) เลย   แตเราสามารถเรียนรูเร่ืองราวของบานเมืองโบราณตางๆ ที่เคย
ปรากฏอยูบนผืนแผนดินไทยไดจากบันทึกของตางชาติ เชน จีน อินเดีย อาหรับ กรีกโรมัน เปนตน  

                                                 
13 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานแจงงาม หมู 4 ตําบลแจงงาม อําเภอหนอง

หญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี,” สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี  2544. (อัดสําเนา) 
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 เอกสารหรือบันทึกของชาวตางชาติที่กลาวถึงบานเมืองโบราณซึ่งตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ที่มีอายุอยูในชวงระยะเวลานี้ ไดแก 14 
 เอกสารของอินเดีย มักกลาวถึงชาวอินเดียเดินทางไปคาขายในดินแดนสุวรรณภูมิ เพื่อ
แสวงหาความมั่งคั่งรํ่ารวย โดยไดปรากฏในวรรณกรรมทางศาสนา  ทั้งพุทธศาสนา ศาสนา
พราหมณ และศาสนาเชน เชน มิลินทปญหา มหานิเทส ทิวยาวทาน ชาดกตางๆ (เชน มหาชนก
ชาดก)  มหากาพยรามายณะ คัมภีรปุราณะ คัมภีรกถาโกศ เปนตน  รวมทั้งคัมภีรอรรถศาสตร ซ่ึง
เปนตําราวาดวยการปกครอง  นักวิชาการทางดานโบราณคดีและประวัติศาสตรเชื่อกันวาดินแดนที่
มีช่ือวา“สุวรรณภูมิ” นี้ หมายถึงบริเวณที่เปนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 เอกสารของลังกา ปรากฏในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา คือ คัมภีรมหาวงศ และทีปวงศ 
กลาววาพระเจาอโศกทรงสงสมณทูต 2 องคคือ พระอุตตระ กับพระโสณะ เดินทางมาเผยแผ
พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูม ิ
 ในสวนของเอกสารจีนที่เกาแกที่สุดที่เริ่มมีการกลาวอางถึงดินแดนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต คือ จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศฮั่นตอนปลาย  มีเนื้อหากลาวถึงการรับ
บรรณาการจากอาณาจักรตางๆ ที่ตั้งอยูทางใตและตะวันตกของประเทศจีน 
 บันทึกของชาวยุโรปที่กลาวถึงดินแดนที่เช่ือวาหมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ไดแก The Periplus of  the Erythean Sea , The Natural History of Pliny และหนังสือภูมิศาสตร
ของปโตเลมี (Ptolomy's Geography) เปนตน เอกสารเหลานี้ไดกลาวถึงดินแดนที่เรียกวา “ไครเซ” 
(Chryse) แปลวาดินแดนทอง 
 สวนเอกสารอาหรับที่กลาวถึงดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่สําคัญคือ The Wonders 
of India , Tales of China and India , The Thousand and One Nights และบันทึกการเดินเรือของอาบู 
ไซอิค (Abu Zaid) เปนตน ซ่ึงเอกสารดังกลาวเปนบันทึกในรุนหลังที่ปรากฏตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 
12 เปนตนมา  และสวนใหญเปนเรื่องราวที่เกิดจากการไดยินไดฟงมาจากนักเดินเรือคนอื่นๆที่เคย
เดินทางมายังดินแดนตะวันออก 

ในชวงสมัยหัวเล้ียวหัวตอทางประวัติศาสตรของบานเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตนี้ไดพบหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงการติดตอแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน ซ่ึงมีทั้งการ
ติดตอกับบานเมืองที่ตั้งอยูทางดานตะวันตก อันไดแก อินเดีย รวมทั้งกลุมประเทศแถบทะเลเมดิ
เตอรเรเนียน  และการติดตอกับชุมชนทางดานตะวันออก  การติดตอกับชุมชนภายนอกมีผลทําให
ไดคนพบของตางถ่ินหรือสินคาตางถ่ินที่ไมไดมีแหลงผลิตอยูในบริเวณที่เปนประเทศไทยปจจุบัน 
                                                 

14 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : 
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 13-25. 
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หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการติดตอระหวางบานเมืองในภูมิภาคนี้กับกลุม
ประเทศทางตะวันตก (อินเดียและโรมัน) คือ สินคาประเภทลูกปดที่ทําจากหินกึ่งมีคา(คารเนเลียน
อาเกต) ลูกปดหินสกัดผิวฝงสี (etched beads)  ลูกปดแกวแบบมีแถบสี (striped bead) และลูกปด
แกวแบบมีตา (eye bead) รวมทั้งภาชนะและเครื่องประดับสําริด15   สินคาตางถิ่นเหลานี้มักพบอยู
ตามแหลงโบราณคดีที่ในอดีตเคยเปนเมืองทา   สําหรับบริเวณภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย(ลุม
แมน้ําแมกลอง-ทาจีน) ไดมีการคนพบหลักฐานดังกลาวเปนจํานวนหลายแหลง เชน แหลง
โบราณคดีบานดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี16 แหลงโบราณบริเวณริมแมน้ําแคว
นอย อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 17  แหลงโบราณคดีโคกพลับ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 18  
นอกจากนี้ยังพบตะเกียงแบบโรมันทําจากสําริดที่แหลงโบราณคดีพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 19  และเหรียญโรมันที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี20 เปนตน  หลักฐานดังที่กลาวมานี้
มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 3-9 
 สําหรับหลักฐานดานคติความเชื่อทางศาสนาที่ เกาแกที่ สุดซึ่งแสดงให เห็นวา
พระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไดเขามาประดิษฐานตั้งมั่นอยูในดินแดนสุวรรณภูมิอันเปนสวน
หนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปจจุบัน ไดแก การคนพบชิ้นสวนประติมากรรมดินเผา
และปูนปนที่ไวใชสําหรับประดับศาสนสถานประเภทสถูปและวิหารในพระพุทธศาสนา จากเมือง
โบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตนวารูปภิกษุ 3 องคกําลังถือบาตรทําจากวัสดุดินเผา พระภิกษุ
ทรงครองจีวรหมคลุมตามแบบความนิยมของศิลปะอินเดียสมัยอมราวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 7-9) 

                                                 
15 เรื่องเดียวกัน, 34-59. 
16ดู ชิน อยูดี, บานดอนตาเพชร : รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, 2519. กรมศิลปากรพิมพเนื่องในโอกาสจัดนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ใน
เทศกาลเขาพรรษา พ.ศ. 2519) ;  วสันต เทพสุริยานนท, แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร : ผลการขุดคนทาง
โบราณคดี (สุพรรณบุรี : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2, 2544). 

17 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการปฏิบัติงานโครงการอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห (กรุงเทพฯ : 
สมาพันธ, 2530. เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 6/2530), 165-204. 

18 สด แดงเอียด, “โคกพลับ : แหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตร,” เมืองโบราณ  4,4 (กรกฎาคม-
กันยายน 2521) : 17-25. 

19 ยอรช เซเดส, “การขุดคนที่พงตึกและความสําคัญตอประวัติศาสตรสมัยโบราณแหงประเทศไทย,” 
ใน ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ การขุดคนที่พงตึก และศิลปะไทยสมัยสุโขทัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
คุรุสภา, 2526), 51-73. 

20 คริสเตียน ลองเดส, “เหรียญสมัยโรมันพบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” แปลโดยภูธร ภูมะธน  
ศิลปากร 26, 1 (มีนาคม 2525) : 110-112. 
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ซ่ึงมีศูนยกลางอยูในบริเวณลุมแมน้ํากฤษณา-โคทาวรีทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศ
อินเดีย รวมทั้งประติมากรรมปูนปนพระพุทธรูปนาคปรกที่ประทับนั่งขัดสมาธิราบโดยไขวขอพระ
บาทกันอยางหลวมๆ ตามแบบศิลปะอินเดียแบบอมราวดีเชนกัน  

สวนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการติดตอกับชุมชนที่ตั้งอยูทางดานตะวันออกไดแก 
กลองมโหระทึกสําริด วัฒนธรรมดองซอน (Dong Son) ซ่ึงถือกําเนิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศ
เวียดนามในบริเวณมณฑลธัญหัว (Thanh Hoa) และประเทศจีนตอนใตในมณฑลยูนนาน (Yunnan) 
มีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 1-7 21  การแพรกระจายของกลองมโหระทึกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนั้นไดพบทั้งบนผืนแผนดินใหญและหมูเกาะ ในประเทศไทยไดคนพบกลอง
มโหระทึกแลวแทบทุกภาค  ในสวนของภาคตะวันตกบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน มีการคนพบ
กลองมโหระทึกในแหลงโบราณคดีหลายๆแหง เปนตนวาที่ถํ้าองบะ จังหวัดกาญจนบุรี22 ถํ้าเขา
ขวาก และที่บานคูบัว จังหวัดราชบุรี23  และในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่บริเวณเชิงเขาใหญ อําเภอ
เดิมบางนางบวช24  นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุอีกประเภทหนึ่งที่แสดงถึงการติดตอดังกลาวดวย 
นั่นคือเครื่องประดับแบบที่เรียกวา  “ลิง ลิง โอ”  มี 2 แบบไดแก เครื่องประดับหรือตุมหูที่ทําจาก
หินรูปสัตว 2 หัว  และตุมหูรูปกลมมีปุมยื่นออกมา 3 ปุม  เครื่องประดับทั้งสองแบบนี้จัดอยูใน
วัฒนธรรมซาหุญ (Sa Huynh) ที่ไดเจริญขึ้นทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม  กําหนดอายุอยู
ระหวางพุทธศตวรรษที่ 1-5  ไดพบแพรกระจายอยูตามแหลงโบราณคดีในสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลายของประเทศไทยในหลายๆแหง เชน ที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  แหลงโบราณคดี
บานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี  แหลงโบราณคดีโคกพลับ จังหวัดราชบุรี และแหลงโบราณคดี
เขาสามแกว จังหวัดชุมพร เปนตน25  
  อนึ่ง จากการที่กรมศิลปากรดําเนินการสํารวจทางโบราณคดีในพื้นที่ของจังหวัด
สุพรรณบุรีเมื่อไมนานมานี้ (พ.ศ. 2546) ทําใหพบแหลงโบราณคดีในชวงสมัยหัวเล้ียวหัวตอทาง
                                                 

21 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : 
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 89. 

22 ชิน อยูดี, “รายงานการสํารวจและขุดคนเรื่องราวกอนประวัติศาสตรที่จังหวัดกาญจนบุรีของคณะ
สํารวจไทย-เดนมารค,”  28-29. 

23 สมชาย ณ นครพนม, “สมัยกอนประวัติศาสตร,” ใน ราชบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534. 
จัดพิมพเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี  14 ตุลาคม 2534), 76. 

24 พรชัย สุจิตต, รายงานผลการสํารวจและศึกษาขอมูลเบื้องตนของกลุมโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรตอนตนของลุมน้ําทาจีน , 3. 

25 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 89-90. 
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ประวัติศาสตรเพิ่มเติมอีกเปนจํานวนหลายแหงในทองที่อําเภอเมืองและอําเภอดอนเจดีย เชน แหลง
โบราณคดีบานปลายน้ํา26 แหลงโบราณคดีบานดอนมะกัก27 แหลงโบราณคดีบานดอนคา28  เปนตน  
โบราณวัตถุที่พบในครั้งนั้นมีทั้งลูกปดแกว ลูกปดหินอาเกต,คารเนเลียน กําไลหิน เครื่องมือ
เครื่องใชสําริดและเหล็ก เครื่องประดับแบบลิงลิงโอรูปสัตวสองหัวแบบที่พบในวัฒนธรรมซาหุญ
ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม และลูกปดหรือจี้รูปสิงโต คลายกับที่พบจากแหลงโบราณคดี
บานดอนตาเพชร 
 โดยสรุปแลว สมัยหัวเล้ียวหัวตอทางประวัติศาสตรหรือสมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร 
หมายถึงชวงเวลาที่คั่นกลางระหวางสมัยกอนประวัติศาสตรกับสมัยประวัติศาสตร  จากหลักฐานที่
ปรากฏบนดินแดนประเทศไทยปจจุบัน สามารถจัดชวงเวลานี้ใหอยูในชวงสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลายยุคเหล็กจนถึงกอนสมัยทวารวดี มีอายุราว 2,500-1,500 ปมาแลว  ในชวงเวลาดังกลาว ยัง
ไมเคยมีการคนพบหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกตางๆบนพื้นที่ของประเทศไทยเลย 
แตเราสามารถทราบเกี่ยวกับชื่อบานเมืองตางๆบนผืนแผนดินไทยในชวงกึ่งกอนประวัติศาสตรนี้ได
จากบันทึกของคนตางถิ่นที่เคยเดินทางมาติดตอคาขายกับคนพื้นเมืองในดินแดนแถบนี้ เชน 
จดหมายเหตุจีน บันทึกของพวกกรีกโรมัน เปอรเซีย และเอกสารของอินเดียอยางเชนวรรณกรรม
ทางศาสนา เปนตน  ซ่ึงในชวงระยะเวลานี้บานเมืองในดินแดนประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
บริเวณภาคกลาง (และภาคใต) ไดมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่สําคัญเกิดขึ้น นั่นคือการติดตอ
แลกเปลี่ยนระหวางชุมชน ทั้งชุมชนที่อยูภายในภูมิภาคเดียวกันอยางเวียดนามและจีนตอนใต และ
ชุมชนภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาทิ อินเดีย กรีก-โรมัน เปอรเซีย เปนตน ดังปรากฏ
โบราณวัตถุตางถิ่นที่ไมไดมีแหลงผลิตอยูในดินแดนประเทศไทยในชวงระยะเวลานั้นตามชุมชน
ตางๆ โดยที่ชุมชนที่มีขนาดใหญบางแหงนั้นไดมีการพัฒนาขึ้นเปนชุมชนเมืองในสมัยตน
ประวัติศาสตร เชน พงตึก คูบัว อูทอง  เปนตน  
 

 
 
 
                                                 

26 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานปลายน้ํา หมู 4  ตําบลสระแกว อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี,” สํานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี, 2546. (อัดสําเนา) 

27 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานดอนมะกัก หมู 7  บานดอนตาไล ตําบล
สระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี,” สํานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี, 2546. (อัดสําเนา) 

28 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานดอนคา หมู 6  ตําบลหนองสาหราย อําเภอ
ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี,”  สํานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี, 2546. (อัดสําเนา) 
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สมัยทวารวดี : ยุคตนประวัติศาสตรในดินแดนไทย 
 

 “ทวารวดี” เปนชื่อยุคสมัยประวัติศาสตรตอนตนของประเทศไทย มีอายุระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 12-16   โดยในชวงระยะเริ่มแรกที่มีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับทวารวดีนั้น นายแซมมวล 
บีล (Samuel Beal)29 ไดสันนิษฐานวา “ทวารวดี” อันเปนคําในภาษาสันสกฤต มาจากคําวา โถ-โล-
โป-ตี้ (To-lo-po-ti) ที่ปรากฏในบันทึกการเดินทางของพระภิกษุเหี้ยนจัง (Hsuan Tsang) หรือพระ
ถังซัมจั๋งที่ไดเดินทางจากจีนไปสืบพระพุทธศาสนายังอินเดียโดยเสนทางบก เมื่อป พ.ศ. 1172 และ
เดินทางกลับไปจีนในป พ.ศ.1188  ในบันทึกการเดินทางนี้ทานไดกลาวถึงอาณาจักรโถโลโปตี้วา
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอิศานปุระ(ปจจุบันคือประเทศกัมพูชา) และทิศตะวันออกของอาณาจักร
ศรีเกษตร (ปจจุบันคือประเทศพมา)  จึงทําใหเชื่อกันวาโถโลโปตี้ นาจะอยูบริเวณประเทศไทย
ปจจุบัน 
 จนกระทั่งมีการคนพบเหรียญเงินที่มีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต  ที่จังหวัด
นครปฐม เมื่อป พ.ศ. 2490-2495 มีขอความบนเหรียญวา ศรีทวารวตี ศวรปย   ศาสตราจารย ยอรช 
เซเดส(G.Cœdès) แปลวา “บุญกุศลของพระราชาแหงทวารวดี”  กําหนดอายุไวราวพุทธศตวรรษที่ 
12 30  ซ่ึงจารึกเหรียญเงินแบบนี้นอกจากไดพบที่นครปฐมแลว ยังพบที่อําเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี 31  และที่โบราณสถานคอกชางดิน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 32 ดวย   การคนพบ
เหรียญเงินที่มีจารึกคําวา “ทวารวดี” นี้  เปนหลักฐานสําคัญที่สอดคลองกับบันทึกของพระภิกษุ
เหี้ยนจังที่กลาวถึงคําวา “โถโลโปตี้” ซ่ึงนายแซมมวล บีล สันนิษฐานวาตรงกับชื่อทวารวดีในภาษา
สันสกฤต เปนการยืนยันวาบานเมืองที่มีช่ือวาทวารวดีนั้นมีอยูจริง และคงอยูในบริเวณประเทศไทย
ปจจุบัน  อีกทั้งขอความในจารึกยังทําใหทราบวาบานเมืองโบราณนี้มีพระราชาหรือกษัตริยปกครอง 

                                                 
29 Samuel Beal, Si-Yu-Ki : Buddhist Records of the Western World  by  Hsuan Tsang (Delhi :  

Oriental Books Reprint Corporation , 1884)  อางถึงใน ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจาก
หลักฐานทางโบราณคดี, 4. 

30 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1  อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14 
(กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ, 2529), 95. 

31 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, การขุดคนและการศึกษาวัฒนธรรมของ
ชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร, 2524), 36. 

32 สายันต ไพรชาญจิตร และสุภมาศ ดวงสกุล, “หลักฐานและความรูใหมทางโบราณคดีเกี่ยวกับ
โบราณสถานคอกชางดินเมืองอูทอง,” ศิลปากร  41,4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2541) : 15-40. 
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 นอกเหนือจากจารึกบนเหรียญเงินดังที่กลาวไปแลว จารึกในชวงระยะเวลานี้ มีทั้งจารึก
บนแผนหิน บนตัวธรรมจักร เสาและแทนรองรับธรรมจักร ฐานพระพุทธรูป อิฐ ดินเผา เปนตน 
ตัวอักษรที่ใชในจารึกมักเปนตัวอักษรปลลวะ ซ่ึงถือเปนตัวอักษรรุนแรกที่พบในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จารึกเหลานี้สวนใหญไมไดระบุศักราช แตนักภาษาโบราณสามารถกําหนดอายุ
ไดจากรูปแบบตัวอักษรที่มีลักษณะคลายกับตัวอักษรที่นิยมใชกันอยูในภาคใตของประเทศอินเดีย 
ในชวงราชวงศปลลวะ ราวพุทธศตวรรษที่ 10-11   ดังนั้นจึงมีการกําหนดอายุจารึกกลุมดังกลาวที่
เปนจารึกรุนแรกไวราวพุทธศตวรรษที่ 1233  อายุในชวงเวลานี้ไดใชเปนตัวแบงระหวางยุคกอน
ประวัติศาสตรกับยุคสมัยประวัติศาสตรของประเทศไทยออกจากกันดวย สวนภาษาที่ใชอยูในจารึก
สมัยทวารวดีนั้นมีทั้งภาษาบาลี สันสกฤต และภาษามอญโบราณ 

จารึกสมัยทวารวดีที่พบอยูทางภาคตะวันตกของประเทศไทย(บริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-
ทาจีน) สวนใหญเปนจารึกอักษรปลลวะ ภาษาบาลี มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท เชน จารึกคาถาเยธฺมมา เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งไดพบเปนจํานวนมากที่นครปฐม 
แสดงวาในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 พื้นที่บริเวณจังหวัดนครปฐมและใกลเคียงคงเปน
ศูนยกลางของพุทธศาสนาเถรวาทที่สําคัญแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   นอกจากนี้
ยังคนพบจารึกภาษาสันสกฤตอยูบาง เปนตนวาจารึกที่ถํ้าฤาษีเขางู จังหวัดราชบุรี34  และจารึกบน
แผนทองแดงพบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ใชอักษรหลังปลลวะหรือปลลวะกลาย มีอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 13-14  เปนจารึกที่ทําขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย  ในเนื้อหา
กลาวถึงการอุทิศถวายคนและสิ่งของแดศิวลึงค และยังปรากฏพระนามของกษัตริย 2 พระองคที่มี
พระนามตรงกับกษัตริยเขมร ไดแก พระเจาหรรษวรมัน และพระเจาอีศานวรมัน ซ่ึงในเรื่องนี้ไดมี
นักวิชาการใหความเห็นแตกตางกันออกไป 2 กลุมคือ กลุมหนึ่งเชื่อวาพระนามกษัตริยทั้งสอง
พระองคบนจารึกแผนทองแดงที่พบจากเมืองอูทองนี้เปนกษัตริยเขมร35 สวนอีกกลุมหนึ่งเชื่อวาพระ
นามของกษัตริยในจารึกบนแผนทองแดงไมใชพระนามของกษัตริยเขมร แตเปนพระนามของ

                                                 
33 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1 อักษรปลลวะ หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14 , 5 

และ 15-16.  
34 เรื่องเดียวกัน, 68-71.  
35เชน ฉ่ํา ทองคําวรรณ,  “คําจารึกภาษาสันสกฤตบนแผนทองแดง,” ใน  โบราณวิทยาเร่ืองเมืองอูทอง  

(พระนคร : ศิวพร, 2509.  กรมศิลปากรรวบรวมจัดพิมพเนื่องในงานเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  13 พฤษภาคม  2509), 23-25. 
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กษัตริยทองถ่ินของเมืองอูทองในสมัยทวารวดี ซ่ึงมีพระนามไปพองกับพระนามของกษัตริยเขมร
โบราณเทานั้น36 
 

ขอบเขตของวัฒนธรรมทวารวดี : ศูนยกลางบานเมืองและการแพรกระจายทางวัฒนธรรม 
 จากการดําเนินงานทางโบราณคดีที่ผานมา ทําใหพบวัฒนธรรมทวารวดีแพรกระจาย
ออกไปเปนบริเวณที่กวางขวางมาก เกือบจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยปจจุบัน ไดมี
การคนพบรองรอยโบราณวัตถุสถานที่จัดอยูในวัฒนธรรมทวารวดีแลว แทบทุกภาค   ทั้งภาคเหนือ 
เชน  ที่ เมืองหริภุญชัย  จังหวัดลําพูน   ภาคใตไปไกลถึงอําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี   ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบแทบทุกจังหวัดโดยมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระ
นคร  และบริเวณที่พบชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีเปนจํานวนหนาแนนมากที่สุดคือพื้นที่
ทางภาคกลางทั้งสองฟากของลุมแมน้ําเจาพระยา  อยางไรก็ตาม ศูนยกลางสําคัญของบานเมืองที่มี
ช่ือวาทวารวดีที่เปนลักษณะของศูนยรวมอํานาจหรือเมืองหลวงนั้น เชื่อกันวานาจะอยูบริเวณภาค
กลางตอนลางของประเทศไทย โดยเฉพาะฟากตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา อันเปนพื้นที่ในลุม
แมน้ําแมกลอง-ทาจีน โดยที่ศาสตราจารยชอง บวสเซอลีเยร (Jean Boisselier) มีความเห็นวา37 เมือง
หลวงของบานเมืองที่มีช่ือวาทวารวดีควรเปนเมืองอูทอง เพราะวาเมืองอูทองเปนสถานที่แหงเดียวที่
พบจารึกสมัยทวารวดี (จารึกบนแผนทองแดง) ที่มีการกลาวถึงพระนามกษัตริยพื้นเมืองทวารวดี คือ 
พระเจาหรรษวรมัน ซ่ึงทานเชื่อวา พระนามกษัตริยที่ปรากฏอยูในจารึกบนแผนทองแดงที่พบจาก
เมืองอูทองนี้ไมใชกษัตริยเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร (เจนละ)  และจารึกบนแผนทองแดงยังเปน
จารึกที่เจนละไมใช  อีกทั้งระยะทางก็ไกลเกินกวาที่จะมีการนําเขามา  ดังนั้นจึงควรเชื่อไดวาจารึกนี้
เปนจารึกแผนแรกที่จารึกพระนามของพระเจาหรรษวรมันแหงอาณาจักรทวารวดี และสถานที่ที่พบ
คือเมืองอูทอง ควรจะเปนเมืองหลวงของพระองคดวย   ในขณะที่ ดร.ผาสุข อินทราวุธ เสนอวา38 
เมืองอูทองนาจะมีบทบาทเปนเมืองหลวงและเมืองทาสําคัญของรัฐทวารวดีในยุคแรก (พุทธ
ศตวรรษที่ 9-13) สวนเมืองนครปฐมโบราณ (เมืองนครชัยศรี) นาจะมีบทบาทเปนเมืองหลวงและ
เมืองทาสําคัญของรัฐทวารวดีในยุคหลัง (พุทธศตวรรษที่ 13-16)  เนื่องจากวาในพื้นที่ดังกลาว (ทั้ง
เมืองอูทองและนครปฐม) ไดพบหลักฐานทางโบราณคดีในชวงสมัยทวารวดีเปนจํานวนมาก ทั้ง
โบราณสถานและโบราณวัตถุตางๆเชน ประติมากรรมรูปเคารพทางศาสนา ธรรมจักร จารึก เปนตน  
                                                 

36 ช็อง บวสเซอลีเยร, “เมืองอูทองและความสําคัญของเมืองอูทองในประวัติศาสตรไทย,” ใน โบราณ
วิทยาเร่ืองเมืองอูทอง (พระนคร : ศิวพร, 2509. กรมศิลปากรรวบรวมจัดพิมพเนื่องในงานเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  13 พฤษภาคม 2509), 8. 

37 เรื่องเดียวกัน. 
38 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 101. 
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และอีกเหตุผลหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของทําเลที่ตั้งของชุมชนโบราณที่เหมาะสมตอการเปนเมืองทา
ติดตอกับชุมชนภายนอกโดยเฉพาะอยางยิ่งกับอินเดีย  จึงมีผลทําใหอารยธรรมอินเดียแพรหลายเขา
มาสูบานเมืองทวารวดีอยางมากมาย  
 

การตั้งถิ่นฐานและรูปแบบผังเมือง 
 ชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีมักเลือกตั้งถ่ินฐานในบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา โดยที่
นิยมตั้งถ่ินฐานในบริเวณที่มีลําน้ําสายรองไหลผาน ซ่ึงสามารถไปออกลําน้ําสายใหญได หรือบางที
อาจมีลําหวยขนาดเล็กไหลผาน  แตจะไมนิยมตั้งถ่ินฐานอยูใกลแมน้ําสายใหญ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวามีปญหาน้ําทวมในชวงฤดูน้ําหลาก  

จากการศึกษาที่ผานมา ทําใหพบรองรอยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณสมัยทวารวดี
ทั้งประเภทที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบและชุมชนที่ไมมีคูน้ําคันดิน  ซ่ึงถาเปนชุมชนที่มีขนาดใหญมักมี
ที่ตั้งอยูใกลลําน้ําสําคัญและพบวาไดมีการสรางคูน้ําคันดินลอมรอบเมือง เพื่อปองกันน้ําทวม  เชน  
เมืองนครปฐมโบราณ  เมืองโบราณอูทอง ในลุมแมน้ําทาจีน  และเมืองโบราณคูบัว ในลุมแมน้ําแม
กลอง   เปนตน  รูปแบบผังเมืองที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบในวัฒนธรรมทวารวดีนี้มีลักษณะที่ไม
แนนอน  โดยพบทั้งแผนผังรูปวงกลม วงรี รวมทั้งผังเมืองรูปสี่เหล่ียมผืนผา  
 ประโยชนของคูน้ําคันดินของชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดี คงเพื่อไวใชในการเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภคในยามหนาแลง  การปองกันอุทกภัยในชวงฤดูฝน  และอาจไวใชปองกัน
ขาศึกดวย ดังเชนคูน้ําคันดินของเมืองอูทอง39 ที่ปรากฏวามีการสรางกําแพงกอดวยศิลาแลง แต
ปจจุบันพบวาไดพังทลายและถูกเกลื่อนทําถนนไปหมดแลว  
 เกี่ยวกับในเรื่องของคูน้ําคันดินลอมรอบเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีนั้น ดร.ผาสุข 
อินทราวุธเสนอไววาเปนอิทธิพลที่คนพื้นเมืองชาวทวารวดีรับรูปแบบการตั้งถ่ินฐานมาจากชาว
อินเดียที่อาศัยอยูในบริเวณลุมแมน้ําคงคา  และลุมแมน้ํากฤษณา-โคทาวรี  ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายเปนตนมาจนถึงในสมัยประวัติศาสตร  โดยไดมีการนํามาปรับใชใน
วัฒนธรรมทวารวดี เนื่องจากมีลักษณะสภาพภูมิประเทศที่คลายคลึงกัน40  
 
 
 
 

                                                 
39 สมศักดิ์ รัตนกุล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานเมืองเกาอูทอง อําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี (พระนคร : ศิวพร, 2509. กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในงานเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  13 พฤษภาคม 2509), 6.  

40 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 121-124. 
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คติความเชื่อทางศาสนา 
 คติความเชื่อทางศาสนาที่ปรากฏในวัฒนธรรมทวารวดีเปนอิทธิพลที่รับมาจากอินเดีย มี
ทั้งพระพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 

พุทธศาสนา 
 ศาสนาหลักที่นับถือกันในชวงสมัยทวารวดีนี้คงเปนพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซ่ึงมี
หลักฐานที่สําคัญ ไดแก  จารึกภาษาบาลีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนา   เชน คาถา
เยธมฺมา หลักอริยสัจส่ี เปนตน  ภาษาบาลีนั้นเปนภาษาที่ใชกันอยูในแควนมคธของอินเดีย และถือ
เปนภาษาดั้งเดิมที่ใชในการเขียนคัมภีรทางพุทธศาสนาในนิกายเถรวาท  จารึกภาษาบาลีที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนานี้ไดพบมากที่ เมืองนครปฐม   นอกจากนี้แลวยังคนพบ
ประติมากรรมรูปธรรมจักรและกวางหมอบในบริเวณชุมชนและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี 
รูปเหลานี้เปนสัญลักษณที่แสดงถึงการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจาที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย  เปนการทําตามคติแบบเกาในสมัยอินเดียโบราณ (ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 3-6) กอนที่จะมีการสรางพระพุทธรูป  เนื่องมาจากชางอินเดียในสมัยโบราณยังไมกลาสรางรูป
เคารพของพระพุทธเจาใหอยูในรูปมนุษย จึงทําเปนเพียงสัญลักษณแทนรูปพระพุทธองค    จากการ
ขุดแตงโบราณสถานเมืองอูทอง เมื่อป พ.ศ. 2509 โดยนายสมศักดิ์ รัตนกุล ทําใหคนพบธรรมจักร 
เสา และแทนฐานรองรับ อยูในบริเวณเดียวกัน ซ่ึงอยูใกลกับเจดียหมายเลข 11  แสดงวาแตเดิมใน
สมัยทวารวดีนั้น ธรรมจักรเคยตั้งอยูบนหัวเสา โดยตั้งอยูในบริเวณใกลๆกับสถูปเจดีย  เหมือนเชน
ที่พบในประเทศอินเดียสมัยของพระเจาอโศกมหาราช41 (ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 3) ที่มีการนับถือ
พุทธศาสนาเถรวาท  อยางไรก็ตาม ถึงแมวาธรรมจักรตั้งอยูบนหัวเสาจะเปนรูปแบบที่นิยมในศิลปะ
อินเดียสมัยโบราณชวงที่ใกลเคียงกับสมัยพระเจาพระเจาอโศกมหาราช แตลวดลายเครื่องประดับที่
สลักลงบนธรรมจักรสมัยทวารวดีนั้น เปนลวดลายที่ปรากฏในรุนหลัง คือ สมัยราชวงศคุปตะของ
อินเดีย (พุทธศตวรรษที่ 9-11) ซ่ึงอยูหลังสมัยของพระเจาอโศกมหาราชรวม 600 ป      ดังนั้น
ธรรมจักรสมัยทวารวดีเหลานี้จึงอาจเปนฝมือชางสมัยทวารวดีที่ทําขึ้นเลียนแบบวัตถุในสมัยของ
พระเจาอโศกแหงราชวงศโมริยะของอินเดีย42  และคงเปนวัตถุที่ทําขึ้นเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถร
วาท เนื่องจากประติมากรรมธรรมจักรบางวง รวมทั้งเสาธรรมจักร และแทนฐานรองรับ ใน

                                                 
41หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล,ศิลปะอินเดีย,พิมพครั้งที่ 3(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา,2534), 45. 
42หมอมเจาสุ ภัทรดิศ  ดิศกุล ,  ศิลปะในประเทศไทย ,  พิมพครั้งที่  10 (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), 7. 
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วัฒนธรรมทวารวดีไดปรากฏจารึกภาษาบาลีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยูดวย     โดยเปนการ
ทําตามคติดั้งเดิมในประเทศอินเดียสมัยโบราณ กอนที่จะมีพระพุทธรูปปรากฏขึ้น  
 นอกจากนี้ ชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดียังปรากฏหลักฐานการนับถือพุทธ
ศาสนานิกายมหายานดวย ซ่ึงไดแก การทําประติมากรรมรูปเคารพพระโพธิสัตวตางๆ  โดย
พุทธศาสนิกชนในนิกายมหายานเชื่อวาพระโพธิสัตวมีอยูเปนจํานวนมากมาย ทุกองคลวนแตทรง
ฤทธ์ิและอํานาจ เปนผูที่ตรัสรูแลว แตยังไมเขานิพพาน  จะอยูคอยปกปกรักษาคุมครองและ
ชวยเหลือผูที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน รวมทั้งนําผูที่เคารพนับถือเหลานั้นไปสูสวรรคหรือ
นิพพานพรอมกับพระองค    แนวความคิดในรื่องพระโพธิสัตวของมหายานนี้ แตกตางจากนิกายเถร
วาทโดยสิ้นเชิงที่มีความหมายเพียงผูที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจา  เพราะฉะนั้นพุทธศาสนานิกาย
มหายานจึงถือคติในการนับถือพระโพธิสัตววามีความสําคัญเทียบเทา หรือมากกวาพระพุทธเจา ซ่ึง
ไมปรากฏในพุทธศาสนานิกายเถรวาท และชาวพุทธเถรวาทก็ไมยอมรับในพระโพธิสัตวของ
มหายาน รวมถึงไมอานพระสูตรที่เปนคัมภีรฝายมหายานดวย  
 ดังนั้น การคนพบประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวในสถานที่ตางๆนั้น จึงสามารถเปน
หลักฐานที่ยืนยันไดวามีการนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน  ซ่ึงพระโพธิสัตวที่สําคัญของมหายาน
มีอยู 2 องค คือ พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ทรงเปนพระโพธิสัตวแหงความเมตตากรุณา ประจําอยู
ในยุคปจจุบัน(ภัทรกัลป)  มีสัญลักษณสําคัญที่ทําใหทราบวาเปนพระองคคือ รูปพระอมิตาภะ
ประดับบนมวยผมหรือศิราภรณ  และอีกองคหนึ่งคือ พระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย หรือพระ
อนาคตพุทธเจา ทรงเปนพระโพธิสัตวที่จะลงมาตรัสรูเปนองคตอไปในอนาคต ถัดจากพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร  มีสัญลักษณที่สําคัญคือ รูปสถูปบนมวยผม 
 บานเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีที่มีหลักฐานการนับถือพุทธศาสนานิกาย
มหายาน ไดแก เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี มีการคนพบประติมากรรมดินเผาประดับ
สถาปตยกรรมเปนรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ณ โบราณสถานหมายเลข 40 บานหนองเกสร 
(นอกคูเมืองดานทิศใต)43  ที่เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดพบประติมากรรมสําริดรูป
ปทมปาณี (อวโลกิเตศวร) 44  และพบประติมากรรมพระโพธิสัตวศรีอาริยเมตไตรย จากเมืองโบราณ
ศรีเทพ  อีกทั้งภาพสลักบนผนังถํ้าเขาถมอรัตน  จังหวัดเพชรบูรณ 45  
 

                                                 
43 สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535. จัดพิมพเนื่องในงาน

พระราชทานเพลิงศพ วาที่ ร.ต.สมศักดิ์ รัตนกุล  27 เมษายน 2535), 33. 
44 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมืองอูทอง (สุพรรณบุรี : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติที่ 2, 2545), 59. 
45 วิชัย ตันกิตติกร, “มหายานที่เมืองศรีเทพ,”  ศิลปากร   35, 4 (2535) : 109-121. 
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ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
 ศาสนาพราหมณ-ฮินดูถือกําเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย เปนศาสนาที่นับถือเทพเจาผู
ยิ่งใหญ 3 องคหรือตรีมูรติ อันไดแก พระพรหม มีฐานะเปนเทพผูสราง  พระศิวะ (พระอิศวร) เปน
เทพผูทําลาย (เปนการทําลายเพื่อใหเกิดการสรางใหม หรือการเวียนวายตายเกิด)  และพระวิษณุ 
(พระนารายณ) เปนเทพผูรักษา 
 ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ไดมีการแตกออกเปนนิกายยอย 2 นิกายสําคัญ คือ ไศวนิกาย เปน
นิกายที่นับถือพระศิวะเปนใหญที่สุด  และไวษณพนิกาย คือนิกายที่นับถือพระวิษณุเปนใหญที่สุด   
การที่เราจะทราบไดวาบริเวณใดในสมัยทวารวดีเคยมีการนับถือศาสนาฮินดู หรือนับถือศาสนาฮินดู
ในนิกายใดบางนั้น เราสามารถศึกษาไดจากหลักฐานที่เปนประติมากรรมรูปเคารพทางศาสนาที่ใช
แทนเทพเจาองคนั้นๆ (เทวรูป)ได  โดยที่ศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย มักจะทํารูปเคารพแทนองคพระ
ศิวะเปนรูปศิวลึงค เชน ศิวลึงคที่พบจากเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี46   สวนลัทธิไวษณพ
นิกาย ก็มักทํารูปเคารพของพระวิษณุ เปนรูปพระวิษณุหรือพระนารายณ 4 กร ทรงจักร สังข คทา 
กอนดินหรือดอกบัว หรืออาจทํารูปพระสุริยะ (พระอาทิตย) ซ่ึงถือเปนภาคหนึ่งของพระวิษณุได
เชนกัน เปนตนวาพระสุริยะที่เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ   พระนารายณส่ีกรสวมหมวก
ทรงกระบอกที่พบจากเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  และพระนารายณจากเมืองโบราณอูทอง 
(วัดเขาพระ)47  
 

รูปแบบศิลปกรรมสมัยทวารวดี  
โดยปกติแลวงานศิลปกรรมในอดีตมักเปนงานที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาทั้งส้ิน ในสมัย

ทวารวดีซ่ึงเปนยุคสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรก็เชนเดียวกัน ชางที่ทํางานศิลปกรรมในยุคสมัยนี้ลวน
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากศาสนาทั้งพุทธศาสนานิกายเถรวาท มหายาน และศาสนาพราหมณ-ฮินดู  
โดยสามารถแบงงานศิลปกรรมสมัยทวารวดีออกไดเปน 2 รูปแบบ ไดแก สถาปตยกรรม และ
ประติมากรรม 

1. สถาปตยกรรม  (โบราณสถาน) 
 

วัสดุและเทคนิคการกอสราง 
วัสดุหลักที่นิยมใชในงานสถาปตยกรรมสมัยทวารวดีนั้น ไดแก อิฐที่มีขนาดใหญ มี

แกลบขาวปะปนอยูมาก และมักเผาไมสุกทั่วทั้งกอน ซ่ึงเกิดขึ้นมาจากการเผาอิฐกลางแจง ไมไดเผา
ในเตา ทําใหไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได   สวนเทคนิคการกอสรางสถาปตยกรรมนั้นไดมีการใช
                                                 

46 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมืองอูทอง, 82-84. 
47 เรื่องเดียวกัน, 85. 
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อิฐ สอดวยดินเปนวัสดุหลัก แลวฉาบผิวดานนอกดวยปูน และอาจมีการตกแตงผิวดานนอกดวย
ลวดลายปูนปนหรือดินเผา   ในโบราณสถานสมัยทวารวดีบางแหงอาจมีการใชหินและศิลาแลงบาง 
เปนตนวาที่โบราณสถานคอกชางดิน48 ตั้งอยูนอกเมืองอูทองทางดานทิศตะวันตก   ซ่ึงในการ
กอสรางสถาปตยกรรมที่กอดวยอิฐนั้น สถาปนิกในสมัยกอน มักจะไมกออิฐทึบทั้งองค แตมีการกอ
อิฐไวเฉพาะดานนอกเทานั้น สวนโครงสรางภายในสถาปตยกรรมมักใชดินหรืออิฐหักๆใสไวเปน
แกนกลาง   วิ ธีการกอสรางแบบนี้  แมจะมีผลดีในแงของการประหยัดวัสดุ  แตจะทําให
สถาปตยกรรมไมมีความคงทนและพังทลายไดงายเมื่อกาลเวลาผานไป  เพราะฉะนั้นจึงทําให
โบราณสถานสมัยทวารวดีแทบทุกแหงที่หลงเหลือมาถึงปจจุบันเหลืออยูเฉพาะเพียงสวนฐาน
เทานั้น 
 

รูปแบบและแผนผังของโบราณสถาน 
 จากการดําเนินงานทางโบราณคดีในชุมชนโบราณสมัยทวารวดีบริเวณภาคกลางที่ผาน
มา ทําใหสามารถจําแนกรูปแบบโบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดี ซ่ึงมักเหลือเฉพาะสวนฐาน
ของโบราณสถาน ออกไดเปน 5 กลุมใหญๆ ไดแก  

1) โบราณสถานที่มีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส  มีทั้งการกออิฐขึ้นไปตรงๆ ไมยอมุม  และที่มี
การทํามุขยื่นออกมาจากผนังในแตละดานและที่มุมทั้งส่ี หรือมีบันไดยื่นออกมาจากฐานทั้ง
ส่ีดานหรือดานเดียว  
เชน โบราณสถานหมายเลข 2, 3, 9, 11....  ที่เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรรบุรี 
    โบราณสถานหมายเลข 2, 6, 9, 11, 40, 44....  เมืองโบราณคูบัว  จังหวัดราชบุรี 
     เจดียจุลประโทน  จังหวัดนครปฐม 
    โบราณสถานทุงเศรษฐี  จังหวัดเพชรบุรี 

2) โบราณสถานที่มีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 
เชน โบราณสถานหมายเลข 5   เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรรบุรี 
     โบราณสถานเขาคลังใน  อําเภอศรีเทพ  จัวหวัดเพชรบูรณ 
      โบราณสถานหมายเลข 18 (วัดโขลงฯ)  เมืองโบราณคูบัว  จังหวัดราชบุรี 

3) โบราณสถานที่มีแผนผังเปนรูปแปดเหลี่ยม 
เชน   เจดียหมายเลข 13   เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรรบุรี 
      เจดียหมายเลข 20   เมืองโบราณคูบัว  จังหวัดราชบุรี   

                                                 
48 สายันต ไพรชาญจิตร และสุภมาศ ดวงสกุล, “หลักฐานและความรูใหมทางโบราณคดีเกี่ยวกับ

โบราณสถานคอกชางดินเมืองอูทอง,” : 15-40. 
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4) โบราณสถานที่มีผังกลม 
เชน   เจดียหมายเลข 10   เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรรบุรี 

5) โบราณสถานที่เปนถํ้าหรือเพิงผา 
                 เชน   ถํ้าฤาษีเขางู  ถํ้าจีน  ถํ้าจาม  ถํ้าฝาโถ ในเขตจังหวัดราชบุรี 

        เขาถมอรัตน  อําเภอศรีเทพ จัวหวัดเพชรบูรณ 
        ถํ้าพระโพธิสัตว  อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี   

 
2. ประติมากรรม  (โบราณวัตถุ) 

 งานประติมากรรมสมัยทวารวดีก็เปนเชนเดียวกับงานสถาปตยกรรมที่มักเปนงานที่
เกี่ยวพันกับศาสนา  ซ่ึงโดยทั่วๆไปแลวนักวิชาการทางดานประวัติศาสตรศิลปะนิยมแบงงาน
ประติมากรรมสมัยทวารวดี ออกเปน 3 กลุม49 ไดแก   

กลุมท่ี  1   สมัยทวารวดีตอนตน   มีอายุราวพุทธศตวรรษที่  12-13  ลักษณะงาน
ประติมากรรมในยุคแรกของสมัยทวารวดีนี้เปนงานที่มีความใกลเคียงกับศิลปกรรมอินเดียมากที่สุด  
อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบอมราวดี (พุทธศตวรรษที่ 7-9)  และแบบคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11)ได
เขามามีบทบาทเปนอยางมาก เชน การทําพระพุทธรูปประทับยืนตริภังค (การยืนเอียงตน 3 สวน) 
ตามแบบศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ โดยมีการแสดงปางไวในพระหัตถขวาเพียงพระหัตถเดียว สวน
พระหัตถซายจะจับยึดชายจีวรไว  หรือพระพุทธรูปที่ประทับนั่งขัดสมาธิราบอยางหลวมๆตามแบบ
อมราวดี  พระพักตรยังคงเปนแบบอินเดีย ไมมีการทํารัศมีบนพระเกตุมาลา(อุษณีษะ)  เปนตน   

กลุมท่ี 2  สมัยทวารวดีตอนกลาง  กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15  มีลักษณะเปน
งานประติมากรรมที่มีวิวัฒนาการสืบตอมาจากงานที่เลียนแบบศิลปะอินเดียในระยะแรก และได
ดัดแปลงลักษณะบางสวนจนเกิดเปนลักษณะเฉพาะที่เปนรูปแบบพื้นเมืองมากขึ้น เชน พระพุทธรูป
มีการทําขมวดพระเกศาใหญ พระพักตรแบน พระขนงเปนเสนนูนโคงตอกันเปนรูปปกกา พระ
เนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐหนาแบะ  บางครั้งพระพุทธรูปยังคงประทับนั่งขัดสมาธิ
หลวมๆตามแบบอมราวดี  ถาทําพระพุทธรูปยืนมักประทับยืนตรง (สมภังค)  ทรงแสดงปางวิ
ตรรกะ (ปางแสดงธรรม)ทั้งสองพระหัตถ   ขอบจีวรที่ตกลงมาเบื้องลางเทากันทั้งสองขาง  แสดงถึง
ความไดสัดสวนอยางแทจริง 

กลุมท่ี 3  สมัยทวารวดีตอนปลาย  ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16  ในชวงระยะเวลานี้
วัฒนธรรมทวารวดีคงเริ่มเสื่อมลงแลว ลักษณะงานประติมากรรมในรุนนี้มีความเปนพื้นเมืองมาก

                                                 
49หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 5-6. 
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ขึ้นกวาแตกอน ประติมากรรมบางชิ้นแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะขอม ซ่ึงคงเขามามีบทบาท
ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยตั้งแตในชวงครึ่งหลังของพุทธสตวรรษที่ 15 เปนตนมา โดย
เฉพาะที่เมืองลพบุรีที่เช่ือกันวานาจะเปนศูนยกลางที่สําคัญในชวงเวลาดังกลาว  และในตอนปลาย
ของวัฒนธรรมทวารวดีนี้ไดปรากฏสกุลชางทองถ่ินขึ้น ไดแก งานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในแตละ
ภูมิภาคของไทย โดยมีที่มาจากสายวิวัฒนาการของวัฒนธรรมทวารวดีดั้งเดิมในภาคกลาง แตมี
ลักษณะเฉพาะของทองถ่ินตนเองมากขึ้น เชน วัฒนธรรมการปกใบเสมาในทวารวดีที่พบทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ศิลปะหริภุญชัยในภาคเหนือ เปนตน  
 

จากที่กลาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวา กอนที่อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณจะแพรเขา
มาในลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน อันเปนพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย บริเวณนี้พบรองรอย
การอยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแลว  สาเหตุที่บริเวณนี้ปรากฏรองรอยการ
อยูอาศัยมาอยางยาวนานนั้น เปนเพราะวามีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิต ซ่ึงมีทั้งปา
ไม แหลงน้ํา แรธาตุตางๆ ที่ราบอันอุดมสมบูรณที่สามารถทําการเกษตรเลี้ยงผูคนไดเปนจํานวน
มาก  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสําคัญในการตั้งถ่ินฐานของมนุษยที่ทําใหชุมชนดํารงอยูมาได และมี
พัฒนาการเปนบานเมืองตอมาจนกระทั่งเขาสูสมัยประวัติศาสตร   อีกทั้งบานเมืองในชวงสมัย
แรกเริ่มประวัติศาสตร เปนตนวาเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี  เมืองโบราณอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และเมืองโบราณนครชัยศรี  มีการตั้งชุมชนอยูใกลลําน้ําที่สามารถเดินทางออกสูทะเล
ได และชายฝงในสมัยนั้นยังอยูใกลทะเลมากกวาชายฝงในปจจุบัน  เพราะฉะนั้นจึงทําใหเมือง
โบราณดังกลาวมีฐานะเปนเมืองทาติดตอคาขายกับชุมชนภายนอกดวย   แลวเมื่อถึงชวงระยะเวลาที่
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณเขามามีบทบาทกับชุมชนในพื้นที่นี้ ก็ยังพบวาบานเมืองที่รับ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณยังคงมีฐานะเปนเมืองทาติดตอคาขายหรือมีความสัมพันธกับชุมชน
ภายนอกดวยเชนกัน ดังจะพบหลักฐานตามชุมชนโบราณหรือแหลงโบราณคดีตางๆ ในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 16-18 (รวมสมัยกับเขมร)  ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ เมืองราชบุรีเกา  เนื่องจากมีที่ตั้งอยูใกล
แมน้ําและอยูไมหางจากชายฝงทะเลนัก อีกทั้งยังพบหลักฐานที่เปนสินคาที่นําเขามาจากภายนอก
ในชวงระยะเวลานี้ (ซ่ึงจะกลาวถึงในบทตอๆไป) 
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บทท่ี 3 

รองรอยชุมชนเขมรโบราณในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน และใกลเคียง 
 
การแพรกระจายวัฒนธรรมเขมรโบราณในดินแดนประเทศไทยโดยสังเขป 

 จากการศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับรองรอยอารยธรรมขอมในดินแดนประเทศไทยปจจุบัน
พบวา อิทธิพลอารยธรรมขอมไดแพรกระจายเขามาในดินแดนของประเทศไทย ตั้งแตประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 12 จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 18  โดยพบหลักฐานทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
รองรอยชุมชนโบราณ และศิลาจารึก  ซ่ึงหลักฐานดังที่กลาวมานี้สวนใหญมักพบอยูในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนลางของภาคในลุมแมน้ํามูล และทางภาคตะวันออก 
(ปราจีนบุรี สระแกว จันทบุรี)  อันเนื่องมาจากวาพื้นที่ทั้งสองนี้มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชาซึ่ง
เปนศูนยกลางของอารยธรรมขอมมาตั้งแตสมัยโบราณ จึงทําใหไดรับกระแสอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ดังกลาวมาโดยตรงดวย 

นอกเหนือจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ปรากฏ
รองรอยหลักฐานของอารยธรรมเขมรโบราณแลว  กระแสอิทธิพลดังกลาวยังแพรกระจายเขามาสู
ดินแดนตอนในของประเทศ (ไมเฉพาะบริเวณชายขอบทางดานตะวันออกที่ติดกับกัมพูชาเทานั้น) 
อันไดแก พื้นที่ทางภาคกลางบริเวณจังหวัดลพบุรี หลักฐานที่สําคัญคือ โบราณสถานปรางคแขก  
จารึกพบที่ศาลสูงของพระเจาสุริยวรมันที่ 1  และโบราณสถานปรางคสามยอด     ที่อําเภอศรีเทพใน
เขตจังหวัดเพชรบูรณ พบจารึกที่บริเวณบานวังไผ ขอความในจารึกมีการกลาวพาดพิงถึงพระเจา
ภววรมันแหงอาณาจักรเจนละซึ่งอยูในสมัยกอนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 12)  และ
โบราณสถานปรางคศรีเทพ ปรางคสองพี่นอง (ราวพุทธศตวรรษที่ 17) ภายในเมืองโบราณศรีเทพ  
นอกจากนี้อิทธิพลขอมไดแพรกระจายไปทางตอนเหนือของประเทศไทยดวย ที่บริเวณจังหวัด
สุโขทัย พบหลักฐานที่เกาที่สุดอยูที่โบราณสถานปรางคปูจา ในอําเภอคีรีมาศ กําหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16-17  สวนบริเวณตัวเมืองเกาสุโขทัยไดพบโบราณสถานขอมอีกเปนจํานวนหลายแหง 
ไดแก  ศาลตาผาแดง  วัดพระพายหลวง  วัดศรีสวาย   ที่อําเภอศรีสัชนาลัยพบรองรอยอิทธิพลขอม
บริเวณวัดมหาธาตุเชลียง กับปรางควัดเจาจันทร  และพบไกลสุดทางภาคตะวันตกของประเทศ โดย
พบหลักฐานตั้งแตในชวงสมัยกอนเมืองพระนคร (เจนละ) ที่บริเวณเมืองโบราณอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี จากหลักฐานมุขลึงค  อยางไรก็ดี วัฒนธรรมเขมรที่ไดเขามามีบทบาทอยางมากมายกับ
ชุมชนโบราณภาคตะวันตกนั้น อยูในชวงสมัยบายน ตรงกับรัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ 7 มหาราช
องคสุดทายของอาณาจักรเขมรโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 18   รองรอยโบราณสถานที่ปรากฏ
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ในชวงระยะหลังนี้มีอยูหลายแหง  เชน  ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี  เมืองโบราณสระโกสิ
นารายณในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี   บริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี  โบราณสถาน
เนินทางพระ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ปราสาทกําแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี เปนตน 
 
รูปแบบและอายุสมัยของศิลปะเขมร 

 ศิลปะขอมหรือศิลปะเขมรโบราณนั้นไดรับการศึกษาอยางเปนระบบจากนักวิชาการชาว
ฝร่ังเศสเพื่อนํามาใชในการกําหนดอายุโบราณสถานเขมรที่พบในประเทศกัมพูชา โดยพิจารณา
ศึกษาหาสายวิวัฒนาการจากลวดลายที่สลักอยูบนทับหลังและเสาประดับกรอบประตูเปนหลัก 
เนื่องจากบนทับหลังและเสาประดับกรอบประตูเปนชิ้นสวนประกอบสถาปตยกรรมที่สลักจากหิน
ทราย ซ่ึงมีความคงทน  ดังนั้นจึงมีหลงเหลือใหศึกษาตั้งแตสมัยแรกจนถึงสมัยสุดทาย  และเมื่อ
ศึกษาไดแลวจึงนําผลที่ไดมาตรวจสอบกับลวดลายและหลักฐานอื่นๆที่พบในโบราณสถานหลัง
เดียวกัน เชน หนาบัน ประตูหลอก เสาประดับผนัง ภาพสลักนูนต่ํา แผนผังโบราณสถาน โครงสราง
สถาปตยกรรม ประติมากรรมรูปเคารพ ฯลฯ  ถาหลักฐานตางๆเหลานี้มีความสอดคลองกันและเขา
กันไดดี  จึงนําผลการศึกษาดังที่กลาวมาแลวมาตรวจสอบกับขอมูลท่ีไดจากหลักฐานประเภทจารึก  
ทั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธระหวางรูปแบบศิลปะกับเหตุการณทางประวัติศาสตร  ผลที่ไดทําให
ทราบวาศิลปะรูปแบบใดสรางขึ้นกอนหรือหลัง และศิลปะรูปแบบใดสรางขึ้นในรัชกาลใด 
 สําหรับการกําหนดอายุหลักฐานทางดานโบราณวัตถุสถานเขมรที่พบในประเทศไทย
นั้นไดมีการอนุโลมใชตามรูปแบบและอายุสมัยที่นักวิชาการชาวฝรั่งเศสใชกําหนดอายุศิลปะเขมร
ในประเทศกัมพูชา โดยใชวิธีการเปรียบเทียบทางดานรูปแบบศิลปกรรมที่มีความคลายคลึงกัน ซ่ึงมี
การจัดแบงรูปแบบตางๆ ออกเปน 14 สมัย ดังนี้1 
 

ศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระนคร 
 1. สมัยพนมดา (Phanom Da) อายุราว พ.ศ. 1100-1150  พบเฉพาะประติมากรรมรูป
เคารพ 
 2. สมัยสมโบรไพรกุก (Sombor Prei Kuk) อายุราว พ.ศ. 1150-1200 ตรงกับรัชสมัยพระ
เจามเหนทรวรมัน (จิตรเสน)  และพระเจาอีสานวรมันที่ 1 
 3. สมัยไพรกเมง (Prei Kmeng) อายุราว พ.ศ. 1200-1250 

                                                 
1หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรศิลปะประเทศใกลเคียง, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 

2540), 226-227. 
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 4. สมัยกําพงพระ (Kampong Prah) อายุราว พ.ศ. 1250-1350 ในชวงระยะเวลานี้
บานเมืองในกัมพูชาแบงแยกออกเปน 2 ฝาย คือ แควนเจนละบก และเจนละน้ํา 
 

ศิลปะขอมสมัยหัวเล้ียวหัวตอ 
 5. สมัยกุเลน (Kulen)  อายุราว พ.ศ. 1350-1400 ตรงกับสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 2 ซ่ึง
พระองคทรงเสด็จกลับมาจากชวา แลวทรงรวบรวมบานเมืองใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 

ศิลปะขอมสมัยเมืองพระนคร 
 6. สมัยพระโค (Prah Ko)  อายุราว พ.ศ. 1400-1450  ตรงกับสมัยพระเจาอินทรวรมันที่ 1 
และตอนตนของรัชกาลพระเจายโศวรมันที่ 1 
 7. สมัยบาแค็ง (Bakheng) ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15  ตรงกับสมัยพระเจายโศวรมันที่ 
1 ทรงสรางเมืองยโศธรปุระหรือเมืองพระนคร และสรางศาสนสถานที่เปนศูนยกลางของเมืองคือ
ปราสาทพนมบาแค็ง 
 8. สมัยเกาะแกร (Koh Ker)  อายุราว พ.ศ. 1450-1500 ตรงกับสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 4 
 9. สมัยแปรรูป (Pre Rup)  ราว พ.ศ. 1500 ตรงกับสมัยพระเจาราเชนทรวรมัน 
 

 10. สมัยบันทายสรี (Banteay Srei)             ราว พ.ศ. 1500-1550   
                                                                                          ตรงกับรัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ 5 

11. สมัยเกลียงหรือคลัง (Khleang)                และพระเจาชัยวีรวรมัน 
 

12. สมัยบาปวน (Baphuon) อายุราว พ.ศ. 1550-1650  ตรงกับสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 1 
และพระเจาอุทัยทิตยวรมันที่ 2  
 13. สมัยนครวัด (Angkor Vat)  อายุราว พ.ศ. 1650-1700 ตรงกับสมัยพระเจาสุริยวรมัน
ที่ 2  และพระเจาตรีภูวนาทิตยวรมัน  
 14. สมัยบายน (Bayon) มีอายุอยูในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 18 ราว พ.ศ. 1700-
1750  ตรงกับสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7  มหาราชองคสุดทายของอาณาจักรขอม ผูทรงสรางปราสาท
บายน และนับถือพุทธศาสนามหายาน 
 

ในปจจุบัน ศาสตราจารย ดร. หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์2  ไดเสนอใหมีการ
เรียกชื่อศิลปะขอมที่พบในประเทศไทยเสียใหม จากเดิมที่เคยเรียกกันวา “ศิลปะลพบุรี” หรือ 
“ศิลปะเขมร” ควรเปลี่ยนมาเปน “ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย”  ซ่ึงหมายถึงศิลปกรรมแบบ
                                                 

2 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์,   ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย : ภูมิหลังทางปญญา – 
รูปแบบทางศิลปกรรม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2537), 40-41. 
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หนึ่งที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากศิลปะเขมรหรือบางครั้งก็สงอิทธิพลยอนกลับไปสูศิลปะเขมร
ในประเทศกัมพูชา  แมวาศิลปกรรมรูปแบบนี้จะมิใชศิลปะเขมรโดยตรง  แตก็เกิดขึ้นรวมสมัยและ
มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับศิลปะเขมร   นอกจากนี้แลวอายุศิลปะขอมในแตละสมัยที่พบใน
ประเทศไทยนาจะเจริญขึ้นชากวาหรือมีอายุหลังกวาศิลปะขอมที่พบในประเทศกัมพูชาเล็กนอย 
เนื่องจากระยะเวลาในการแพรกระจายของงานศิลปกรรมจากแหลงกําเนิดในประเทศกัมพูชาเขามา
สูดินแดนประเทศไทยปจจุบันนั้น จําเปนตองใชระยะเวลาในการเดินทางอยูพอสมควร 
 
แนวคิดเก่ียวกบัอิทธิพลเขมรโบราณในภาคกลางและภาคตะวันตก ชวงพุทธศตวรรษที่ 18 

 จากการคนพบหลักฐานทางดานโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอิทธิพลเขมรโบราณ
ในชวงสมัยบายน ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7  ราวพุทธศตวรรษที่ 18  ในบริเวณภาค
กลางและภาคตะวันตกของประเทศไทยนั้น ทําใหเกิดมีแนวความคิดที่เกี่ยวกับอิทธิพลเขมรใน
บริเวณดังกลาวแตกตางกันออกไป 2 กลุม ไดแก 
 กลุมแรก  เปนกลุมของนักวิชาการสวนใหญทั้งชาวตางประเทศและชาวไทย เชน 
ศาสตราจารยยอรช เซเดส3   ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล4  ศาสตราจารย  หมอม
ราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์5  เปนตน   นักวิชาการกลุมนี้เช่ือวา พระเจาชัยวรมันที่ 7 แหงอาณาจักร
เขมรโบราณ ไดทรงแผขยายอํานาจทางการเมืองเขามาในภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย อัน
เปนพื้นที่ในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา  เนื่องจากมีการนําเอาหลักฐานที่กําหนดอายุอยูในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 18  ซ่ึงพบจากบริเวณดังกลาว ไปเชื่อมโยงกับขอความตอนหนึ่งในจารึกปราสาทพระ
ขรรคที่พบในบริเวณเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา  จารึกหลักนี้กลาวถึงเรื่องราวของพระเจาชัยวร
มันที่ 7  มีขอความอยูตอนหนึ่งไดกลาววา พระองคทรงสถาปนาพระชัยพุทธมหานาถ และทรง
พระราชทานไวตามสถานที่ตางๆ  ซ่ึงมีการระบุช่ือสถานที่ไวในจารึกดวย   ในบรรดาสถานที่
เหลานั้นมีอยู 6 แหงที่เชื่อวานาจะหมายถึงดินแดนที่ตั้งอยูในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ไดแก   ลโวทยปุระ (คือเมืองละโวหรือลพบุรี),   สุวรรณปุระ (คือเมืองสุพรรณบุรี), 
ศัมพูกปฏฏนะ  (เชื่อกันวาอาจอยูบริเวณสระโกสินารายณ), ชัยราชปุรี (คือเมืองราชบุรี), ศรีชัยสิงห
                                                 

3 George Cœdès, “ La Stele du Prah Khan d’ Ankor,”  Bulletin de L’ École Française d’ Extrême-
Orient, Tome II  1941. 

4 M.C. Subhadradis Diskul, “ Notes on Recent Excavations at  Prasat Muang Singh,” Journal of 
the Siam Society,  66,1 (January 1978) : 110-111. 

5 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “ปราสาทเมืองสิงหกับอํานาจทางการเมืองของพระเจาชัยวรมันที่ 
7,”  ศิลปวัฒนธรรม 8,8 (มิถุนายน 2530) : 44-48. 
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ปุรี (คือเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี) และศรีชัยวัชรปุรี (คือเมืองเพชรบุรี บริเวณวัดกําแพงแลง)  
นักวิชาการกลุมนี้เชื่อวาพระเจาชัยวรมันที่ 7  ทรงแผขยายอํานาจทางการเมืองเขามาพรอมๆกับ
อิทธิพลทางดานวัฒนธรรม 
 กลุมที่สอง  นักวิชาการกลุมนี้ไดแก รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม6   และพิเศษ 
เจียจันทรพงษ 7  มีความคิดเห็นขัดแยงกับกลุมแรก  ซ่ึงไดเชื่อวาบรรดาเมืองตางๆที่ตั้งอยูทางภาค
กลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย (ที่นักวิชาการกลุมแรกเชื่อวาคือเมืองเดียวกันกับที่ปรากฏ
ในจารึกปราสาทพระขรรค) ไมมีความเกี่ยวของกับอํานาจทางการเมืองของเขมร  หลักฐานตางๆที่
พบเปนเพียงการไดรับอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมเขมรในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7  แพรหลาย
เขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองเทานั้น  และเชื่อวาบานเมืองโบราณในบริเวณลุมแมน้ํา
เจาพระยาตางก็มีผูนําทองถ่ินปกครองเปนอิสระ 
 อนึ่ง ผูชวยศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ เคยกลาวถึงพระราชอํานาจของกษัตริยเขมร
โบราณที่แผเขามาในดินแดนประเทศไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-18 ไววา “ในชวงระยะเวลาที่
อารยธรรมเขมรจากราชอาณาจักรกัมพูชาแพรหลายเขามาในดินแดนที่เปนประเทศไทยปจจุบันราว
พุทธศตวรรษที่ 12-18  เราคงปฏิเสธไมไดวามีการขยายอํานาจทางการเมืองของราชอาณาจักรเขามา
ดวย  เพราะมีการคนพบจารึกของกษัตริยเขมรโบราณจํานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคกลางของไทย  แตอํานาจทางการเมืองนั้นคงมิไดเปนไปอยางตอเนื่องและมั่งคง
เทาใดนัก  อํานาจทางการเมืองจะแผเขามาในชวงที่อาณาจักรกัมพูชาเจริญรุงเรืองมีผูนําที่เขมแข็ง  
แตหากกษัตริยออนแอ เกิดปญหาบานเมืองภายใน  อํานาจทางการเมืองที่เคยแผขยายเขามาถึง
บานเมืองบนแผนดินไทยก็คงถดถอยออกไป  บานเมืองและแวนแควนทองถิ่นที่ตั้งอยูบนแผนดิน
ไทย คงจะเปนอิสระ.....” 8 
 ผูวิจัยมีความเห็นดวยกับขอความดังกลาวที่วาไดมีการขยายอํานาจทางการเมืองของ
กษัตริย เขมรโบราณเขามาในดินแดนไทย  ระหวางชวงพุทธศตวรรษที่  12-18 ทั้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง  แมวาพระราชอํานาจนั้นจะคงอยูเพียงชั่วระยะ

                                                 
6 ศรีศักร วัลลิโภดม, “ อํานาจทางการเมืองของชัยวรมันที่ 7,” ใน ขอขัดแยงเก่ียวกับประวัติศาสตร

ไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2524), 15-25. 
7 พิเศษ เจียจันทรพงษ, “เมืองสิงหและปราสาทเมืองสิงหที่แควนอย ไมใช “ขอม” (เขมร),” 

ศิลปวัฒนธรรม  8,6 (เมษายน 2530) : 106-113. 
8 มยุรี วีระประเสริฐ, “การเผยแพรอารยธรรมเขมรโบราณและหลักฐานโบราณคดีสมัยลพบุรี,” ใน 

โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), 210. 
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ส้ันๆและไมตอเนื่องก็ตาม  หลักฐานที่อาจสามารถบงบอกเกี่ยวกับในเรื่องนี้ไดก็คือ จารึกที่มีการ
กลาวพระนามกษัตริยเขมรโบราณ พรอมกับกิจกรรมที่พระองคทรงกระทําในดินแดนที่แผออกมา
นั้น โดยที่จารึกเหลานี้เปนจารึกที่มีการคนพบอยูในดินแดนไทย 
 ในดินแดนประเทศไทยไดคนพบจารึกที่ปรากฏพระนามของกษัตริยเขมรโบราณ ซ่ึงมี
อายุอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 12-18   เปนจํานวนหลายหลัก 9   เริ่มตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 12  มี
จารึกที่สําคัญคือ จารึกพบที่บานวังไผ จังหวัดเพชรบูรณ เปนจารึกอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต 
กลาวถึงพระเจาศรีภววรมัน   ซ่ึงศาสตราจารยยอรช เซเดส เชื่อวา กษัตริยพระองคนี้คือองคเดียวกัน
กับพระเจาภววรมันที่ 1  ที่เปนกษัตริยขอมสมัยกอนเมืองพระนคร   นอกจากนี้ยังมีการคนพบจารึก
ที่กลาวพระนามของพระเจามเหนทรวรมัน (จิตรเสน) ซ่ึงครองราชยอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 
12  โดยพบจํานวน 9 หลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทย ไดแก จังหวัด
อุบลราชธานี สุรินทร บุรีรัมย ขอนแกน สระแกว  และจารึกที่กลาวพระนามพระเจาอีสานวรมันที่ 1  
เปนกษัตริยขอมสมัยกอนเมืองพระนครที่ครองราชยที่เมืองอีสานปุระ ราว พ.ศ. 1159-1180  และ
ทรงเปนโอรสของพระเจามเหนทรวรมัน จารึกดังกลาวพบจํานวน 3 หลักที่จังหวัดจันทบุรี 
 ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15  ปรากฏจารึกที่มีพระนามกษัตริยเขมรโบราณหลายหลัก เชน 
จารึกของพระเจาอินทรวรมัน ที่พบจากบานบึงแก (จารึกโนนสัง) จังหวัดยโสธร  จารึกของพระเจา
ยโสวรมัน พบที่ปราสาทหินพนมวัน 1  จังหวัดนครราชสีมา และที่เมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี  
จารึกของพระเจาหรรษวรมันที่ 1 พบที่บานพุทรา  จังหวัดนครราชสีมา  จารึกของพระเจาชัยวรมัน
ที่ 4 (ครองราชยที่เกาะแกร) พบที่จังหวัดลพบุรี (จารึกอัญชัยวรมัน)  จารึกของพระเจาราเชนทรวร
มัน พบที่บานพังพวย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว  จารึกที่กลาวพระนามพระเจาราเชน
ทรวรมันและพระเจาชัยวรมันที่ 5  พบที่ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย และจารึกเมืองเสมา 
จังหวัดนครราชสีมา  เปนตน 
 ชวงพุทธศตวรรษที่ 16  มีจารึกที่กลาวถึงพระเจาสุริยวรมันที่ 1    และพระเจาอุทัย
ทิตยวรมันที่ 2  ไดแก จารึกพบที่จังหวัดปราจีนบุรี  จารึกพบที่ศาลสูง จังหวัดลพบุรี  จารึกปราสาท
หินพิมาย 2   จารึกวังสวนผักกาด  จารึกปราสาทหินพนมวัน 2  จารึกสดกกอกธม 2 (พบที่ปราสาท
เมืองพราว อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว) 

                                                 
9 ดูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักฐานดานจารึกไดใน กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1 อักษรปลลวะ 

หลังปลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ, 2529) ; กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 
3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ, 2529) ; กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย 
เลม 4 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 17-18 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ, 2529) ;   มยุรี วีระประเสริฐ, “การเผยแพร
อารยธรรมเขมรโบราณและหลักฐานโบราณคดีสมัยลพบุรี,” 189-196. 
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 ราวพุทธศตวรรษที่ 17  มีจารึกที่กลาวถึงพระนามของพระเจาชัยวรมันที่ 6 คือ จารึก
ปราสาทหินพนมวัน 3 จังหวัดนครราชสีมา  จารึกที่กลาวถึงพระนามพระเจาธรณินทรวรมันที่ 1 คือ 
จารึกปราสาทหินพิมาย 3  และพบจารึกที่กลาวพระนามพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ไดแก จารึกปราสาท
ทัพเสียม 2  อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 ในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 18  ซ่ึงตรงกับรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค
สุดทายแหงอาณาจักรขอม  ไดพบจารึกหลายหลักที่ทําขึ้นในชวงระยะเวลานี้ โดยมีเนื้อหาสวนใหญ
กลาวถึงพระเจาชัยวรมันที่ 7 โปรดใหสรางอโรคยศาลเพื่อใหเปนที่รักษาพยาบาลคนเจ็บปวย พรอม
กับการบริจาคอุปกรณ ยารักษาโรค และผูที่มีหนาที่ตางๆประจําสถานที่เหลานี้ในแตละแหงดวย  
จารึกที่เกี่ยวกับการสรางโรคยศาลที่สําคัญไดแก จารึกปราสาท จารึกตาเมือนโตจ จังหวัดสุรินทร  
จารึกพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  จารึกดานประคํา จังหวัดบุรีรัมย  จารึกกูแกว จังหวัดขอนแกน  
นอกจากนี้ยังพบจารึกที่มีพระนามพระเจาชัยวรมันที่ 7  อยูบนเครื่องใชสําริดตางๆ เชน คันฉอง
สําริด  เชิงเทียนสําริด และขันสําริด  เครื่องใชสําริดเหลานี้พบที่โบราณสถานหมายเลขที่ 11  เมือง
โบราณศรีมโหสถ อําเภอดงศรีมหาโพธิ์  จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ชุมชนรวมวัฒนธรรมเขมรโบราณในลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน และใกลเคียง 

 จากการตรวจดูจากแผนที่ ภาพถายทางอากาศ  และจากการดําเนินงานทางโบราณคดี
ของกรมศิลปากรทั้งสํารวจ ขุดคน ขุดแตง  ทําใหพบรองรอยชุมชนโบราณที่ปรากฏอิทธิพล
วัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน อันจัดเปนพื้นที่ทางฟาก
ตะวันตกของลุมแมน้ําเจาพระยา หรือในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  ในที่นี้ไดนําเสนอ
ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก  จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และเพชรบุรี  
โดยแบงอายุสมัยของแหลงโบราณคดี ออกเปน 2 ชวงใหญๆ ตามการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร
ของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ คือ สมัยกอนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14)  และสมัย
เมืองพระนคร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 7 (ราวพุทธศตวรรษที่ 18) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 สมัยกอนเมืองพระนคร 
 1. เมืองโบราณอูทอง  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สมัยเมืองพระนคร 
 2. เมืองสิงห  ตําบลสิงห  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. เมืองครุฑ  ตําบลสิงห  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 4. แหลงโบราณคดีกลอนโด  ตําบลกลอนโด  อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี 
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 5. เมืองราชบุรี  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
 6. เมืองโกสินารายณ  ตําบลทาผา  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 
 7. แหลงโบราณคดีเนินทางพระ  ตําบลบานสระ  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 8. เมืองโบราณบานหนองแจง  ตําบลไรรถ  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 9. เมืองโบราณบานคูเมือง  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  
 10. แหลงโบราณคดีในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม 
 11. ปราสาทกําแพงแลง  ตําบลทาราบ  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
 
1. เมืองโบราณอูทอง 
 

ท่ีตั้ง 
 เมืองโบราณอูทองตั้งอยูในพื้นที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ประมาณเสนรุง 
(ละติจูด) ที่ 14 องศา 22 ลิปดา 8 ฟลิปดา เหนือ  และเสนแวง (ลองติจูด) ที่ 99 องศา 53 ลิปดา 35 
ฟลิปดา ตะวันออก  แผนที่ทหารลําดับชุด L 7017 ระวาง 4937 I  มาตราสวน 1 : 50,000 พิมพครั้งที่ 
2-RTSD 
 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไป และลักษณะผังเมือง 
 เมืองอูทองเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีความสําคัญมากที่สุดแหงหนึ่งในภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยูในพื้นที่ของลุมแมน้ําทาจีน มีลักษณะเปนชุมชนที่มีคูน้ําคันดิน
ลอมรอบ แผนผังเปนรูปวงรีทอดตัวไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต ขนาด
กวางประมาณ 1 กิโลเมตร และยาวประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่ภายในเมืองมีความสูงประมาณ 6 
เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  ดานตะวันออกของตัวเมืองมีลําน้ําจระเขสามพันไหลผาน สวน
ทางดานตะวันตกหางจากตัวเมืองออกไปประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ มีเทือกเขาเปนแนวยาว อัน
ประกอบดวย เขาทุงดินดํา เขาพุทอง เขาตาแกว และเขารางกะเปด   สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีความ
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกที่เปนแนวเทือกเขามาสูที่ราบลุมแมน้ําทาจีนทางดานตะวันออก 
 ทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตนอกเมืองโบราณอูทอง หางออกไปราว 3 กิโลเมตร  มีกลุม
โบราณสถานคอกชางดิน   ตั้งอยูที่เชิงเขาคอกดานตะวันออกเฉียงใต       ปจจุบันอยูในทองที่ของ
วนอุทยานพุมวง ตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง  สภาพพื้นที่ของกลุมโบราณสถานคอกชางดินมี
ลักษณะเปนภูเขา (ซ่ึงก็คือเขาคอก) และท่ีลาดเชิงเขา  พื้นที่มีความลาดเอียงจากเชิงเขาสูที่ราบทาง
ทศิตะวันออกและทิศใต  ภูมิประเทศเปนปาเบญจพรรณ  ลักษณะดินเปนลูกรังผสมเศษหิน  ทางทิศ
ใตของกลุมโบราณสถานหางออกไปราว 2 กิโลเมตร มีลําน้ําจระเขสามพันไหลผาน ซ่ึงจากภาพถาย
ทางอากาศพบวาในอดีตลําน้ํานี้ไดอยูใกลกับกลุมโบราณสถานคอกชางดินมากกวาในปจจุบัน 
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หลักฐานทางดานจารึก 
 หลักฐานทางดานจารึกที่คนพบจากเมืองโบราณอูทอง สวนใหญจารึกดวยอักษรปลลวะ 
และหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี  เนื้อหาในจารึกมักเปนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและ
กษัตริยผูปกครอง  ซ่ึงจารึกที่พบที่เมืองอูทองนั้น มีทั้งจารึกบนเหรียญเงินสมัยทวารวดี จารึกบน
แผนทองแดง จารึกบนแผนอิฐ และจารึกบนพระพิมพดินเผา   สําหรับในที่นี้จะกลาวเฉพาะจารึก
บนแผนทองแดง ซ่ึงอาจแสดงถึงความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณที่เมืองอูทองกับอาณาจักร
เขมรโบราณ 
 

 จารึกบนแผนทองแดง 
จารึกชิ้นนี้ นางแถม เสือคํา ขุดพบบริเวณเมืองเกาอูทอง ตรงขามกับโรงเรียนอูทอง

ศึกษาลัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2500    ปจจุบันจัดแสดงอยูภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ    
อูทอง   มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 28 เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร เปนจารึกดานเดียว 
มี 6 บรรทัด  ตัวอักษรหลังปลลวะ  ภาษาสันสกฤต  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14  ศาสตราจารยฉ่ํา 
ทองคําวรรณ10 เปนผูอาน-แปล  มีเนื้อความดังนี้ 

 
 

คําจารึก 
อากิรฺณฺณากิรฺตฺติปฺุชสฺย ราชฺญศฺ  ศฺรีศานวรฺมฺมณะ 
นปฺตา  ศฺรีหรฺษวรฺมฺมาส ฺ ลพฺธสึหาสนะ  กฺรมาตฺ 
นฺฤตฺตตฺฤรฺยฺยาทิสํปนฺนํา ศิวิกํา  รตฺนาทฤิษิตํา 
ส  สาตปตฺรํา  ปฺรหิโน           จฺ  ฉฺรีมทฺ  มฺราตเกศฺวเร 
ปศฺจาจฺ  จ  ศามฺภวโกศํ            วรูปฺรกรไณรยฺยฺตม ฺ
ส  ศฺรีธาเรศฺวเร  ททฺยา            นฺ  นาฏยคีตาทสิงฺกลมฺ 

 
 
 
 

                                                 
10 ฉ่ํา ทองคําวรรณ, “คําจารึกภาษาสันสกฤตบนแผนทองแดง,”  ใน โบราณวิทยาเร่ืองเมืองอูทอง 

(พระนคร : ศิวพร, 2509. กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในงานเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  13 พฤษภาคม 2509), 23-24. 
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คําแปล 
พระเจาหรรษวรมัน   เปนพระราชนัดดา ของพระเจาอีศานวรมัน 

ผูทรงพระเกียรติอันแผไปทัว่  ไดรับสิงหาสนะมาโดยลําดับ 
 

พระองคไดสงสีวีกา อันประดับดวยรัตนะเปนตน  พรอมดวย 
ฟอนรําและดนตรีเปนอาทิ  เปนทักษณิาถวายแด พระศรีมัต อมฺราตเกศวร 

 

และภายหลัง  ทาวเธอไดถวายของควรแกการอุปกรณอันประเสริฐ 
และหมูคนมีความสามารถในฟอนรําและขับรองเปนตน  แดพระศวิลึงค 
ซ่ึงแทนองคศรีธาเรศวรฯ 

 
 เปนที่นาสังเกตวาจารึกแผนทองแดงชิ้นนี้มีการระบุพระนามกษัตริย 2 พระองค คือ  
พระเจาหรรษวรมัน และพระเจาอีศานวรมัน  ซ่ึงพองกับพระนามกษัตริยเขมร  ตามประวัติศาสตร
ของอาณาจักรเขมรโบราณนั้น ปรากฏพระเจาอีศานวรมัน อยู 2 พระองค และพระเจาหรรษวรมัน 3 
พระองค ไดแก 11  
 พระเจาอีศานวรมันที่ 1  เปนพระราชบุตรของพระเจามเหนทรวรมัน (จิตรเสน)  
ครองราชยอยูที่อีศานปุระ  ระหวาง พ.ศ. 1159-1169 
 พระเจาอีศานวรมันที่ 2  เปนพระราชบุตรของพระเจายโศวรมันที่ 1  และเปนพระอนุชา
ของพระเจาหรรษวรมันที่ 1  ครองราชยอยูที่เมืองพระนคร ระหวาง พ.ศ. 1465-1471 
 พระเจาหรรษวรมันที่ 1  เปนพระราชบุตรของพระเจายโศวรมันที่ 1  และเปนพระเชษฐา
ของพระเจาอีศานวรมันที่ 2  ครองราชยอยูที่เมืองพระนคร ระหวาง พ.ศ. 1453-1465 
 พระเจาหรรษวรมันที่ 2  เปนลูกพี่ลูกนองกับพระเจาอีศานวรมันที่ 2  ครองราชยอยูที่
เกาะแกร  ระหวาง พ.ศ. 1485-1487 
 พระเจาหรรษวรมันที่ 3  เปนพระราชบุตรของพระเจาสุริยวรมันที่ 1  พระมารดาสืบเชื้อ
สายมาจากพระเจาหรรษวรมันที่ 1 และพระเจาอีศานวรมันที่ 2  ซ่ึงเปนชั้นพระอัยกา และพระ
อัยยิกาที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศพระเจาอินทรวรมันที่ 1  ครองราชยอยูที่เมืองพระนคร ระหวาง 
พ.ศ. 1609-1623 
 ศาสตราจารยเซเดส มีความเห็นวา พระเจาอีศานวรมัน ในจารึกแผนทองแดงที่อูทองนี้ 
เปนพระนามกษัตริยเจนละ นาจะหมายถึงพระเจาอีศานวรมันที่ 1  โดยสันนิษฐานวาจารึกชิ้นนี้คง
นํามาจากประเทศกัมพูชา  ซ่ึงเปนจารึกที่ใชตัวอักษรขอมโบราณมีอายุอยูในชวงปลายพุทธศตวรรษ

                                                 
11 เรื่องเดียวกัน, 24-25. 
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ที่ 12   สวนชื่อ “อมฺราตเกศวร” นั้น นาจะเปนนามของศิวลึงคที่มีช่ือเสียงที่สุดองคหนึ่งของประเทศ
กัมพูชาในชวงสมัยกอนเมืองพระนคร หรือชวงกอนกลางพุทธศตวรรษที่ 15 12 
 ศาสตราจารย ชอง บวสเซอลีเยร กลาววา พระนามของพระเจาหรรษวรมันที่ปรากฏบน
จารึกแผนทองแดงนี้เปนพระนามของกษัตริยทองถ่ินที่ครองเมืองอูทอง ซ่ึงเปนคนละองคกับ
กษัตริยของอาณาจักรเจนละ แตไดมีช่ือพองกัน13 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา ถึงแมพระนามกษัตริยในจารึกแผนทองแดงที่เมืองอูทองไดไปพอง
กับพระนามกษัตริยเขมรโบราณ แตเมื่อพิจารณาจากอายุของจารึกแผนทองแดงที่ใชรูปแบบ
ตัวอักษรมาเปนตัวกําหนดนั้น ซ่ึงกําหนดอายุจารึกไวราวพุทธศตวรรษที่ 13-14  จะเห็นไดวาอายุ
ของจารึกไมสอดคลองกับพระนามกษัตริยเขมรโบราณ กลาวคือ ถาพิจารณาจากอายุแลว จารึกแผน
ทองแดงนาจะอยูในชวงสมัยกอนเมืองพระนครของเขมร  แตกษัตริยเขมรโบราณที่มีพระนามวา 
“พระเจาหรรษวรมัน” พระองคแรกทรงขึ้นครองราชยอยูในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ซ่ึงเปนชวง
ที่เขาสูสมัยเมืองพระนครแลว    อยางไรก็ตาม ถาพิจารณาอายุของจารึกแผนทองแดงที่มีอายุรวม
สมัยกับในชวงกอนเมืองพระนคร รวมทั้งเนื้อหาในจารึกที่กลาวถึงการถวายสิ่งของและผูคนแด
พระศิวลึงค  พบวาไดสอดคลองกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากโบราณสถานคอกชางดิน 
(นอกเมืองอูทอง) นั่นก็คือ มุขลึงค ซ่ึงจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 
 

หลักฐานทางโบราณคดี 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากบริเวณเมืองอูทองที่นาจะแสดงถึงความสัมพันธหรือ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณสมัยกอนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14) คือหลักฐานที่
เปนมุขลึงค อันเปนรูปเคารพที่แทนองคพระศิวะ  ซ่ึงไดแสดงถึงการนับถือศาสนาพราหมณลัทธิ
ไศวะนิกายของชุมชนบริเวณนี้  มุขลึงคหรือศิวลึงคที่นาจะมีอิทธิพลเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร 
ไดแก 
 1. เอกมุขลึงค  พบเมื่อป พ.ศ. 2509 จากการขุดแตงโบราณสถานคอกชางดินหมายเลข 5    
โดยพบบริเวณกลางเนินโบราณสถานกอศิลาแลงรูปสี่เหล่ียมผืนผา  ลักษณะเอกมุขลึงคช้ินนี้มี
เฉพาะสวนรุทรภาค (ทรงกระบอกปลายมน) ที่เปนสัญลักษณแทนพระศิวะ ตั้งอยูติดกับฐานโยนี  
บนมุขลึงคมีการสลักพระพักตรของพระศิวะขนาดเล็กในตําแหนงดานลางสุดของรุทรภาค (ภาพที่ 
                                                 

12 กรมศิลปากร, โบราณคดีเมืองอูทอง (สุพรรณบุรี : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่ 2, 2545), 61. 

13 ชอง บวสเซอลีเยร,  “เมืองอูทองและความสําคัญของเมืองอูทองในประวัติศาสตรไทย,”   ใน 
โบราณวิทยาเร่ืองเมืองอูทอง (พระนคร : ศิวพร, 2509. กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในงานเสด็จพระราชดําเนินทรง
เปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  13 พฤษภาคม 2509), 8. 
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1)  การทํามุขลึงคที่มีพระพักตรพระศิวะขนาดเล็กแบบนี้ ถือเปนลักษณะพิเศษของมุขลึงคที่พบใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อันเปนอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร โดยอาจเทียบไดกับ
มุขลึงคที่พบจากเมืองออกแกว14 (ภาพที่ 4)  จากเมืองบาเถ15 (ภาพที่ 5) ประเทศเวียดนาม  และมุข
ลึงคจาก Neak Ta Svay Damba16 เปนตน  
 อนึ่ง การทําเอกมุขลึงคยังปรากฏบนทับหลังในศิลปะเขมรสมัยไพรกเมง ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13 ดวย ที่วัดเองขนา (Vat Eng Khna) ประเทศกัมพูชา17 (ภาพที่ 6)  
 2. ศิวลึงค  มีเฉพาะสวนที่เปนรุทรภาคตั้งอยูติดกับฐานโยนีเชนเดียวกับเอกมุขลึงคที่
กลาวไปแลวขางตน  แตที่แตกตางกัน คือ ศิวลึงคช้ินนี้ไมปรากฏการทําพระพักตรขนาดเล็ก  พบ
จากบริเวณเมืองโบราณอูทอง (ภาพที่ 2)  
 3. ศิวลึงค (เอกมุขลึงค ?) 18  แบบตรีมูรติ  (ภาพที่ 3)  พบในบริเวณเมืองโบราณอูทอง  มี
ลักษณะเปนทรงแทงสูง (สูงประมาณ 64 เซนติเมตร)  ปรากฏทั้ง 3 สวน คือ สวนลางสุดมีลักษณะ
เปนส่ีเหล่ียม เรียกวา พรหมภาค แทนพระพรหม  ถัดขึ้นมาสวนกลางมีรูปทรงแปดเหลี่ยม เรียกวา 
วิษณุภาค แทนพระวิษณุหรือพระนารายณ   และสวนบนสุดเปนทรงกระบอกปลายมน เรียกวา  
รุทรภาค แทนพระศิวะหรือพระอิศวร  เปนที่นาสังเกตวาในตําแหนงดานลางสุดของรุทรภาคซึ่งอยู
ติดกับวิษณุภาค ไดปรากฏการทําสวนนูนขึ้นมาซึ่งอาจจะเปนเคาโครงพระพักตรขนาดเล็กของพระ
ศิวะ  แตไมแสดงรายละเอียดตางๆบนพระพักตรเหมือนอยางเชนเอกมุขลึงคช้ินที่ 1 ที่กลาวไปแลว 
(ภาพที่ 1)  ซ่ึงลักษณะเชนนี้ผูวิจัยเสนอวานาจะจัดศิวลึงคช้ินนี้อยูในกลุมเอกมุขลึงคดวยเชนกัน    
การทําเอกมุขลึงคในรูปของตรีมูรติที่มีพระพักตรของพระศิวะขนาดเล็กอยูที่สวนลางของรุทรภาค
แบบนี้ ไดปรากฏอยูหลายแหงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถือเปนลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม
เขมรสมัยกอนเมืองพระนคร เชนเอกมุขลึงคที่พบจากเมืองออกแกว (ภาพที่ 4) เปนตน  
 
 
 

                                                 
14 Louis Malleret,  L’ Archéologie du Delta du Mékong , Tome Premier (Paris : École Française 

d’ Extrême – Orient, 1959), Pl. LXXXI,a. 
15 Ibid, Pl. LXXXI,b. 
16 Pierre Dupont, La Statuaire Préangkorienne (Ascona : Artibus Asiae, 1955), 121 (Pl. XXI, B). 
17 Ibid, 156 (Pl. XXVII). 
18 ในหนังสือโบราณคดีเมืองอูทองไดเรียกเอกมุขลึงคช้ินนี้วา ศิวลึงค  ดูใน กรมศิลปากร, โบราณคดี

เมืองอูทอง, 84. 
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อายุสมัยและขอสันนิษฐาน 
 จากการคนพบหลักฐานมุขลึงคและศิวลึงคที่บริเวณเมืองโบราณอูทอง ทําใหพบ
ประเด็นที่นาสนใจอยู 2 เรื่อง คือ  
 1.ในเรื่องของความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณบริเวณลุมน้ําทาจีน กับวัฒนธรรม
เขมรสมัยกอนเมืองพระนคร (ฟูนัน-เจนละ) บริเวณทางใตของประเทศเวียดนาม (เมืองออกแกว) 
และประเทศกัมพูชา ชวงราวพุทธศตวรรษที่ 12-14   หลักฐานก็คือ การคนพบเอกมุขลึงคที่มีการทํา
พระพักตรพระศิวะขนาดเล็กและอยูในระดับลางสุดของรุทรภาค  ถือเปนลักษณะพิเศษของเอกมุข
ลึงคที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 2. เรื่องคติความเชื่อในการนับถือศาสนาพราหมณ ลัทธิไศวะนิกาย  นอกจากไดพบ
หลักฐานที่เปนมุขลึงคและศิวลึงคแลว ก็ยังมีจารึกแผนทองแดงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอุทิศถวาย
ส่ิงของและผูคนแดศิวลึงค  ซ่ึงทําใหเราทราบวาในชวงระยะเวลาที่รวมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดี
นั้น ไมไดมีการนับถือเฉพาะพุทธศาสนาเทานั้น  แตยังพบหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณดวย 
ทั้งลัทธิไศวะนิกาย และไวษณพนิกาย (หลักฐานจากเทวรูปพระนารายณที่วัดเขาพระ)19 
 
2. เมืองสิงห 
 

ท่ีตั้ง 
 เมืองสิงหตั้งอยูในเขตตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณเสนรุง 
(ละติจูด)ที่ 14 องศา 2 ลิปดา 13 ฟลิปดาเหนือ  และเสนแวง (ลองติจูด)ที่ 99 องศา 14 ลิปดา 43 ฟลิป
ดาตะวันออก  หรือพิกัดที่ 47 PNR 264513 ตามแผนที่ทหารมาตราสวน 1:50,000   พิมพครั้งที่ 2 – 
RTSD    ลําดับชุด L7017 ระวาง 4837 III  (แผนที่ 1) 
 

ประวัติการศึกษาคนควา และการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมา 
 พ.ศ. 2478  กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเมืองสิงหเปนโบราณสถานของชาติ 
 พ.ศ. 2503  กรมศิลปากรประกาศกําหนดขอบเขตโบราณสถาน 
 พ.ศ. 2517-2529  กรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงบูรณะโบราณสถานปราสาทเมืองสิงห 

                                                 
19 ดูหลักฐานการนับถือศาสนาพราหมณในเมืองอูทองไดจาก วนกร ลออสุวรรณ, “รองรอยการนับถือ

ศาสนาพราหมณชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 16 ที่พบบริเวณเมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” (สารนิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 23-33. 
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 พ.ศ. 2520  นายสุรศักดิ์ ศรีสําอาง และนายสมชาย  ณ นครพนม เรียบเรียงหนังสือเรื่อง 
“ปราสาทเมืองสิงห” เพื่อประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันเด็กแหงชาติ  ซ่ึงจัดขึ้น  ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร20  
 พ.ศ. 2521 (ค.ศ.1978)  ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงนิพนธบทความ
เปนภาษาอังกฤษเรื่อง “Notes on Recent Excavations at Prasat Muang Singh” ลงในวารสารของ
สยามสมาคม (Journal of the Siam Society) ทรงแบงประติมากรรมหินทรายที่พบจากการขุดคน
ทางโบราณคดีออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายนอยางเดนชัด กับ
กลุมที่ เปนประติมากรรมสลักจากหินทรายสีแดง  ซ่ึงเปนฝมือชางทองถ่ิน   และทรงแบง
ประติมากรรมปูนปนออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) กลุมที่มีลักษณะของศิลปะทวารวดี ซ่ึงปรากฏอยูใน
ภาคกลางเดิมอยูกอนที่อิทธิพลเขมรจะเขามาในประเทศไทย  (2) กลุมที่แสดงอิทธิพลศิลปะเขมร
ผสมผสานกับศิลปะทวารวดี และ (3) ปูนปนที่มีใบหนารูปบุคคลเปนรูปไข  โดยตอไปจะกลายเปน
แบบฉบับของศิลปะไทย  นอกจากนี้ยังกลาวถึงการขยายอํานาจของพระเจาชัยวรมันที่ 7 เขามาใน
บริเวณภาคกลางของประเทศไทยปจจุบันดวย 21 
 และในป พ.ศ. 2524 (ค.ศ.1981) ทรงนิพนธบทความเรื่อง “Further Notes on Prasat 
Muang Singh, Kanchanaburi Province” ทรงกลาวถึงโบราณสถานหมายเลข 2 ภายในกําแพงเมือง
สิงห และโบราณวัตถุที่คนพบจากโบราณสถานแหงนี้ 22 
 พ.ศ. 2526  หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ไดเขียนบทความเรื่อง “ปราสาทเมืองสิงห”  
ตีพิมพลงในวารสารเมืองโบราณ กลาวถึงหลักฐานดานตางๆ ไดแก โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
หลักฐานจากภาพถายทางอากาศ หลักฐานดานเอกสาร ตํานาน เพื่อสนับสนุนแนวคิดที่เช่ือวา พระ
เจาชัยวรมันที่ 7 ทรงแผอํานาจทางการเมืองเขามาในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย  พรอม ๆ กับ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมร23 

                                                 
20 สุรศักดิ์ ศรีสําอาง และสมชาย  ณ นครพนม,   ปราสาทเมืองสิงห (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520. 

จัดพิมพขึ้นเพื่อประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันเด็กแหงชาติ พ.ศ.2520  ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ
นคร) 

21 M.C. Subhadradis Diskul, “ Notes on Recent Excavations at Prasat Muang Singh,” : 110-111. 
22 M.C. Subhadradis Diskul, “Further Notes on Prasat Muang Singh, Kanchanaburi Province,” 

Journal of the Siam Society  69, 1+2 (January – July 1981) : 164-168.  
23 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “ปราสาทเมืองสิงห,” เมืองโบราณ  9, 2 (เมษายน – กรกฎาคม 

2526) : 90-103 และ 9, 3 (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2526) : 102-111. 
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 พ.ศ. 2529   กรมศิลปากรดําเนินการขุดคนทางโบราณคดี เพื่อศึกษาชั้นดินการอยูอาศัย
ภายในบริเวณเมืองสิงห จํานวน 5 หลุม ไดแก หลุมขุดคนภายในเขตกําแพงเมือง 3 หลุม, หลุมขุด
ตรวจคันดินดานตะวันออก 1 หลุม (Trench) และหลุมขุดคนบริเวณริมแมน้ําแควนอย (นอกกําแพง
เมืองดานทิศใต) 1 หลุม    จากการขุดคนในครั้งนี้ทําใหพบรองรอยของมนุษยในสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย  รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี 24   
 พ.ศ. 2530  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง
เปดอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
 ในปเดียวกันนี้ พิเศษ เจียจันทรพงษ เขียนบทความเรื่อง “เมืองสิงหและปราสาทเมือง
สิงหที่แควนอยไมใช “ขอม” (เขมร)”   แสดงความคิดเห็นขัดแยงกับแนวความคิดเดิมที่เชื่อวา
อํานาจทางการเมืองของพระเจาชัยวรมันที่ 7  ไดแผเขามายังบริเวณภาคกลางของประเทศไทย   และ
ยังแสดงแนวคิดใหมเพิ่มเติมดวยวา ปราสาทเมืองสิงหไมนาจะเปนส่ิงกอสรางที่มีอายุรวมสมัยกับ
ศิลปะขอมแบบบายนในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7  แตนาจะเปนการเลียนแบบมาจากปราสาท
ขอมในสมัยหลังจากนั้น25 
 และ ฉันทนา สุรัสวดี คนควาและเรียบเรียงเร่ือง “การศึกษาปราสาทเมืองสิงห ตําบล
สิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี” โดยไดเสนอเปนวิทยานิพนธในการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2530  ในเนื้อหาไดกลาวถึงหลักฐานดานตางๆที่พบที่ปราสาทเมืองสิงห ไดแก 
สถาปตยกรรม ประติมากรรม จารึก ภาชนะดินเผา  และกลาวถึงความสัมพันธระหวางปราสาท
เมืองสิงหกับแหลงโบราณคดีที่มีอายุรวมสมัยกันที่พบในภาคกลาง ไดแก ปรางคสามยอด จังหวัด
ลพบุรี  โบราณสถานเนินทางพระ จังหวัดสุพรรณบุรี  โบราณสถานสระโกสินารายณ วัดมหาธาตุ
ราชบุรี  และปราสาทวัดกําแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี   ในตอนทายไดสรุปจากหลักฐานที่กลาวมา
ทั้งหมด มีใจความสําคัญวา  “.....ปราสาทเมืองสิงหสรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18  อาจราวปลาย
สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7  หรือหลังจากนั้นก็ได อันตรงกับศิลปกรรมเขมรแบบบายน  เปนศาสน

                                                 
24 กรมศิลปากร,  จดหมายเหตุการณปฏิบัติงานโครงการอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห  (กรุงเทพฯ : 

สมาพันธ, 2530. เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 6/2530), 146-204  และกรมศิลปากร, เอกสารทางวิชาการเรื่อง
ปราสาทเมืองสิงห (กรุงเทพฯ : สมาพันธ, 2531. เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 7/2530), 108-111.  

25 พิเศษ เจียจันทรพงษ, “เมืองสิงหและปราสาทเมืองสิงหที่แควนอย ไมใช “ขอม” (เขมร),” : 106-
113. 
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สถานเนื่องในศาสนาพุทธมหายาน ที่สรางขึ้นดวยอํานาจทางการเมืองที่แฝงอยูในกิจกรรมทาง
ศาสนา และคงจะเปนอิทธิพลทางการเมืองอยางไมถาวร.....” 26 
 พ.ศ. 2543 กรมศิลปากร โดยสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 
สุพรรณบุรี ดําเนินการขุดคนทางโบราณคดีภายในเมืองสิงห สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณปลาย
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2542 ทางอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงหไดใชรถแทรกเตอรปรับพื้นดิน
บริเวณทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโบราณสถานหมายเลข 1  เพื่อนําดินมาถมสําหรับปลูก
ตนไม  จึงทําใหพบโครงกระดูกมนุษยและเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวนมาก  ทางอุทยาน
ประวัติศาสตรเมืองสิงหจึงแจงเรื่องมายังสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 
สุพรรณบุรี  ซ่ึงทางฝายวิชาการไดเล็งเห็นความสําคัญของหลักฐานที่พบ จึงดําเนินการขุดคนทาง
โบราณคดีเพื่อเก็บกูขอมูลกอนที่จะสูญหายไป โดยดําเนินงานระหวางวันที่ 8-28 กุมภาพันธ 2543  
ตําแหนงหลุมขุดคนอยูบริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโบราณสถานหมายเลข 1   หรืออยูหาง
จากโบราณสถานหมายเลข 4 ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 190 เมตร หรือท่ีพิกัด UTM 47526 180E 
1551629N   การขุดคนครั้งนี้กําหนดหลุมขุดคนจํานวน 2 หลุมในบริเวณดังกลาวซึ่งมีเศษภาชนะ
ดินเผากระจายตัวอยูบนพื้นดิน หลุมหนึ่งมีขนาด 2x2 เมตร และอีกหลุมมีขนาด 4x2 เมตร  จากการ
ขุดคนทางโบราณคดีทําใหพบหลักฐานประเภทตางๆ และสามารถแบงชั้นดินทางโบราณคดี
ออกเปน 3 ช้ัน27 ไดแก  
ช้ันที่ 1 เปนชั้นดินบนสุด  ลึกจากผิวดินลงไปประมาณ 30-50 เซนติเมตร ลักษณะดินเปนดินรวน

ปนเหนียว วัดคา pH ของดินไดประมาณ 6.0 (กรดออน)  เปนชั้นดินที่มีการรบกวนจากการ
ทํากิจกรรมของมนุษยตั้งแตภายหลังจากการทิ้งรางไปของชุมชนโบราณที่เมืองสิงหจนถึง
ปจจุบัน ดังปรากฏประเภทเศษพลาสติก เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน (Earthenware)  เศษ
เครื่องถวยเนื้อแกรง (Stoneware) แบบเขมร  เศษเครื่องถวยจีนเนื้อกระเบื้อง (Porcelain) 
เคลือบสีขาวแบบชิงไป  ตลอดจนเศษชิ้นสวนกระดูกมนุษย กระดูกสัตว และเศษใบไม 
ผสมปะปนกันอยูในชั้นดินนี้ 

ช้ันที่ 2 เปนชั้นดินที่อยูถัดจากชั้นดินที่ 1 ลงไป  มีความหนาของชั้นดินประมาณ 1-1.2 เมตร 
ลักษณะดินเปนดินรวนปนเหนียว วัดคา pH ของดินไดประมาณ 8.0 (ดางออน)  เปนชั้นดิน

                                                 
26 ฉันทนา สุรัสวดี, “การศึกษาปราสาทเมืองสิงห ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี” 

(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530). 

27 วสันต เทพสุริยานนท, “แหลงสลักหินทรายในเมืองสิงห : ผลการขุดคนทางโบราณคดี ป พ.ศ.
2543,” สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2  สุพรรณบุรี  2543. (อัดสําเนา) 
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ที่พบรองรอยกิจกรรมของมนุษยในอดีตที่มีอายุรวมสมัยกับชุมชนโบราณที่สรางปราสาท
เมืองสิงห หลักฐานที่พบจากชั้นดินนี้ ไดแก เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เศษเครื่องถวยเคลือบ
สีน้ําตาลแบบเขมร,  เศษเครื่องถวยจีนเคลือบสีน้ําตาลจากแหลงเตาในมณฑลฝูเจี้ยน,  เศษ
เครื่องถวยจีนเคลือบสีขาวแบบชิงไป (ภาพที่ 51-52) เศษศิลาแลง เศษหินปูน เศษสะเกด็หนิ
ทรายเปนจํานวนมาก (ภาพที่ 70) ช้ินสวนโกลนแทงหินทราย (ภาพที่ 69)   รองรอยกองไฟ
และกระดูกสัตวรวมกับกองไฟ  จากการคนพบชิ้นสวนโกลนหินทรายและเศษสะเก็ดหิน
ทรายจํานวนมาก ทําใหนักโบราณคดีที่ทําการขุดคนในขณะนั้น สันนิษฐานวาพื้นที่บริเวณ
นี้นาจะเปนสถานที่ที่ใชแกะสลักประติมากรรมหินทราย เพื่อใชในศาสนสถานที่เมืองสิงห 
(ดังเห็นไดจากการคนพบประติมากรรมรูปเคารพหินทรายเปนจํานวนหลายองคที่เปนฝมือ
ชางพื้นเมืองที่พบในโบราณสถานหมายเลข 2) และในบริเวณเดียวกันนี้นาจะใชเปนพื้นที่
อยูอาศัยของชางแกะสลักดวย ดังปรากฏหลักฐานรองรอยของกองไฟรวมกับเศษกระดูก
สัตว 

ช้ันที่ 3 เปนชั้นดินลางสุดที่พบรองรอยกิจกรรมของมนุษยในอดีต มีความหนาของชั้นดินประมาณ 
10-20 เซนติเมตร  ลักษณะดินเปนดินเหนียวปนทราย วัดคา pH ไดประมาณ 8.0 (ดางออน) 
พบหลักฐานประเภทรองรอยกองไฟ เศษถาน เศษกระดูกสัตว และเศษเปลือกหอยแครง 1 
ช้ิน 

 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไป และลักษณะผังเมือง 
 ชุมชนโบราณเมืองสิงหตั้งอยูบนที่ราบริมฝงแมน้ําแควนอย มีภูเขาโอบลอมอยูแทบทุก
ดาน ยกเวนดานทิศใตที่อยูติดกับแมน้ําแควนอย สภาพพื้นที่ภายนอกเมืองในปจจุบันเปนพื้นที่
เกษตรกรรม ดินมีความอุดมสมบูรณมาก พื้นที่โดยรอบไดลาดเอียงลงมาทางลําน้ําแควนอยที่อยู
ทางดานทิศใต ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่จะบรรยายดังตอไปนี้ 28   
 ดานทิศเหนือ  ติดตอกับบานหนองปรือ และบานวังสิงห  เทือกเขาที่อยูทางดานนี้ไดแก 
เทือกเขาทาชาง เขาปาหาม เขาชองกระทิง และเขาพุไมแดง  มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 600 เมตร 
 ดานทิศตะวันตก  ติดตอกับบานหวยแมกระบาน และบานหนองปลาไหล  มีแมน้ําแคว
นอยไหลขนานไปกับทางรถไฟจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต และมี
เทือกเขาอายเหือด เขาโปงชางเผือก เขาโทน เขาทุงตาคลอง เขาโกรกหินแดง และเขาชางผอม  มี
ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 300-500 เมตร 

                                                 
28 กรมศิลปากร,  จดหมายเหตุการปฏิบัติงานโครงการอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห, 10-11. 
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 ดานทิศตะวันออก  ติดกับบานเขานอย บานทาชาง บานสถานีทากิเลน มีเขาชองฟาก เขา
พนมมาร เขาพุกระพี้ เขาแกว เขาแควนอย เขาปถวี เขาเมืองครุฑ และเขาขวาง  มีความสูงโดยเฉลี่ย
ประมาณ 300-400 เมตร  มีทางรถไฟสายกาญจนบุรี-วังโพ ตัดผานจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไป
ทางทิศตะวันตก   
 ดานทิศใต  ติดตอกับทาเดื่อ บานทาออ แมน้ําแควนอยและเทือกเขาปอม  มีความสูงโดย
เฉล่ียประมาณ 400 เมตร 

เมืองสิงหตั้งอยูริมแมน้ําแควนอย แผนผังของเมืองเกือบเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีกําแพง
เมืองกอดวยศิลาแลงตั้งอยูดานในสุด โดยกําแพงนี้มีขนาดกวาง 880 เมตร ยาว 1,400 เมตร และสูง
ราว 5 เมตร ดานในของกําแพงถมดินลาดเปนคันกําแพง กําแพงเมืองนี้มีแนวเปนเสนตรงตลอดทั้ง
สามดาน คือดานทิศเหนือ ดานทิศตะวันออก และดานทิศตะวันตก  ดานนอกของกําแพงศิลาแลงที่
เปนแนวเสนตรงตลอดทั้งสามดานนี้ไดปรากฏแนวคูน้ําคันดินออกไปอีกดานละ 7 ช้ัน ขนานไปกับ
แนวกําแพงศิลาแลงที่อยูดานในสุด  สวนทางดานทิศใตที่อยูริมแมน้ําแควนอยนั้น แนวกําแพงศิลา
แลงจะคดโคงไปตามลําแมน้ํา โดยใชแมน้ําธรรมชาติสายนี้เปนคูเมืองแทน29 (แผนผังที่ 1, 2) คูน้ํา
คันดินรวมถึงกําแพงเมืองเหลานี้  คงมีประโยชนไวใชสําหรับปองกันขาศึกศัตรู   และใน
ขณะเดียวกันคูน้ําคันดินหลายๆชั้น ที่อยูลอมรอบแนวกําแพงเมืองทั้งสามดาน ก็คงทําขึ้นเพื่อรองรับ
น้ําไมใหไหลเขามาทวมเมืองในชวงฤดูน้ําหลาก ซ่ึงเปนชวงที่แมน้ําแควนอยจะตองรับน้ําที่ไหลมา
จากบนเทือกเขา   อีกทั้งคูน้ําคันดินเหลานี้ยังอาจใชเปนทางระบายน้ําหรือคลองสงน้ํา ผันน้ําจาก
แมน้ําเขามาใชภายในเมือง เพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากภายในเมืองสิงหไดพบแนวคูน้ําอยู
ทางดานทิศเหนือของเมือง30 
 

หลักฐานทางดานจารึก 
 จากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 1 ที่เมืองสิงห เมื่อป พ.ศ. 2521 ทําใหพบจารึกอยู
หลักหนึ่งทางดานทิศตะวันตกของปรางคประธาน เปนจารึกที่มีขอความสั้นๆบรรทัดเดียวอยูบน
ขอบของแทนฐานประติมากรรมหินทรายสีแดง แทนฐานประติมากรรมนี้มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียม
ขนาดกวางประมาณ 80 เซนติเมตร  ที่กลางฐานเจาะรูสําหรับสวมเดือยประติมากรรม โดยมีรองน้ํา
ยื่นออกมาจากสวนกลางฐานถึงขอบฐานประมาณ 40 เซนติเมตร 

                                                 
29ระพีศักดิ์ ชัชวาล,  รายงานการขุดแตงและบูรณะปราสาทเมืองสิงห  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการ

ศาสนา, 2520. กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในโอกาสจัดนิทรรศการพิเศษวันเด็กแหงชาติ เรื่องปราสาทเมืองสิงห ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  8 มกราคม 2520), 1.  

30 กรมศิลปากร,  จดหมายเหตุการปฏิบัติงานโครงการอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห, 10. 
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 จารึกบนแทนฐานประติมากรรมนี้ ที่ผานมามีนักวิชาการทางดานภาษาโบราณไดให
ความเห็นที่แตกตางกันออกไป 2 อยาง คือ 
 ความเห็นแรกเปนของนางสาวกองแกว วีระประจักษ31   นักภาษาโบราณของกรม
ศิลปากร กลาววาจารึกหลักนี้บันทึกไวดวยอักษรขอม ภาษาไทย ซ่ึงไดเปรียบเทียบรูปแบบตัวอักษร
ที่มีลักษณะคลายคลึงกันนี้กับจารึกดงแมนางเมือง พบที่อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค  และ
จารึกหลังพระพุทธรูปนาคปรก พบที่จังหวัดลพบุรี  โดยอธิบายเพิ่มเติมวา ตัวอักษรกลุมดังกลาว
จัดเปนรูปอักษรขอม ภายใตอิทธิพลกัมพูชาในระหวางพุทธศตวรรษที่ 18  แตจากลักษณะรูปอักษร
ที่ปรากฏนั้นมีบางอยางที่แสดงใหเห็นวาตัวอักษรเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม โดย
มีความเปนทองถ่ินมากขึ้น มีลักษณะที่เปนเอกลักษณของตนเอง  แตกตางไปจากรูปแบบอักษรขอม
ที่พบในประเทศกัมพูชาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  ซ่ึงจะเห็นวาตัวอักษรกลุม
ดั งกล า วนี้ มี ลั กษณะค อนข า งกลม  ผิดกับตั ว อักษรขอมที่ พบในกัมพู ช าและในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีลักษณะรูปทรงเหลี่ยม  อีกทั้งยังกลาววาตัวอักษรกลุมนี้ตอไปจะ
กลายเปนตนแบบของรูปอักษรขอมไทยในสมัยหลังดวย  สวนในเรื่องคําอานนั้นไดอานออกมาวา 
“พฺรญาไชยกร” โดยในที่นี้เชื่อวานาจะเปนชื่อของเจาเมืองหรือผูปกครองเมืองสิงหที่เปนคนทองถ่ิน 
ซ่ึงคงเปนบุคคลเดียวกับผูที่สรางปราสาทเมืองสิงหแหงนี้ และคนกลุมนี้ที่อาศัยอยูในบริเวณเมือง
สิงหนาจะเปนกลุมชนที่ใชภาษาไทยดวย 
 สวนอีกความเห็นหนึ่งเปนของศาสตราจารยเกียรติคุณอุไรศรี วรศะริน32  แหงภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกลาววาจารึกที่เมืองสิงหนี้เปนอักษรและ
ภาษาเขมร สมัยหลังเมืองพระนคร  และอานวา “พรญา”  
 

หลักฐานทางโบราณคดี 
 

โบราณสถาน และสิ่งกอสรางสําคัญ 
 ภายในบริเวณกําแพงเมืองสิงห มีอาคารสิ่งกอสรางโบราณอยูทั้งหมด 4 แหง  ซ่ึงในการ
เรียกชื่อโบราณสถานแตละแหงนั้นไดเรียกตามหมายเลขที่คนพบตามลําดับกอนหลังเปน
โบราณสถานหมายเลข 1-4  เนื่องมาจากวาในปจจุบันยังไมทราบชื่อที่แทจริงของโบราณสถาน
เหลานี้ และบางแหงก็ยังไมทราบหนาที่การใชงานของโบราณสถานนั้นๆดวย  โบราณสถานที่พบ
ภายในเมืองสิงหทั้ง 4 แหง มีลักษณะดังนี้ 33  
 

                                                 
31 กองแกว วีระประจักษ, “จารึกปราสาทเมืองสิงห,” ศิลปากร 31,1 (มีนาคม-เมษายน 2530) : 50-54. 
32 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการปฏิบัติงานโครงการอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห, 15. 
33 เรื่องเดียวกัน, 20-22. 
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    โบราณสถานหมายเลข 1  (แผนผังที่ 3, ภาพที่ 7) 
 กรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้เมื่อป พ.ศ. 2517-2521 มีลักษณะเปน
ปราสาทแบบเขมร กอสรางดวยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปน หันหนาไปทางทิศตะวันออก  ตรง
กลางเปนปรางคประธานหลังเดียวในผังรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุม มีทางเขาทั้งส่ีทิศ สวนยอดพังทลาย
ลงหมดแลว  มีระเบียงคดวงลอมรอบปรางคประธาน โดยมีโคปุระ (ซุมประตู)ตั้งอยูทั้ง 4 ดานของ
ระเบียงคด  โคปุระทางดานทิศตะวันตกยังเหลือสภาพสวนยอดใหเห็นอยูมากที่สุด  สวนโคปุระ
ดานทิศเหนือและทิศใตสวนบนพังทลายลงหมด เหลือเพียงเรือนธาตุ  ที่สวนมุมของแตละมุมของ
ระเบียงคดสรางเปนซุมทิศส่ีซุม โดยมีแนวระเบียงคดเชื่อมตอกับโคปุระทั้งส่ีดาน  ซ่ึงแนวระเบียง
คดนี้ไดกอเปนผนังสองดานรองรับสวนหลังคาที่กอดวยศิลาแลงเรียงซอนเหลื่อมกัน มีบราลี
ประดับที่สันของหลังคา  ระเบียงดานที่สมบูรณที่สุดคือระเบียงที่เชื่อมระหวางโคปุระดานทิศเหนือ
กับซุมมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่บริเวณระเบียงคดดานทิศเหนือไดปรากฏภาพสลักโกลนเปน
รูปบุคคลมี 4 กร ซ่ึงอาจเปนรูปของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  (ภาพที่ 11) 

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของปรางคประธาน มีอาคารขนาดเล็กรูปสี่เหล่ียมผืนผา
หรือที่เรียกกันวาบรรณาลัย 1 หลัง โดยมีประตูทางเขาอยูทางดานทิศตะวันตก คือหันหนาเขาหา
ปรางคประธาน    

ดานหนาของปรางคประธาน (ดานทิศตะวันออก) อาจจะเคยมีการทําระเบียงเครื่องไม
รูปกากบาทที่มีหลังคามุงดวยกระเบื้องกาบกลวย บนสันหลังคาเคยมีบราลีดินเผาประดับอยู  
ระเบียงนี้ไดยื่นไปถึงมุขดานในของโคปุระดานทิศตะวันออก  

บริเวณดานหนาของโคปุระและระเบียงคดดานทิศตะวันออก มีลานที่ปูดวยศิลาแลงรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 30 x 30 เมตร  โดยที่มุมทั้งสี่ของลานนี้ทําเปนแองตื้นๆ รูปสี่เหล่ียมจัตุรัส
ขนาดเล็กจํานวน 4 แอง และรอบแองแตละแองนี้ไดพบหลุมตื้นๆรูปสี่เหล่ียมมีขนาดเทากอนแลง
กอนหนึ่งเรียงกันอยูเปนคูๆ 
 ส่ิงกอสรางทั้งหมดที่กลาวไปแลวนั้น (ปรางคประธาน บรรณาลัย แนวระเบียงคด ลาน
ศิลาแลงรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส) ไดปรากฏแนวกําแพงแกว ซ่ึงกอดวยศิลาแลงวงลอมรอบอีกชั้นหนึ่ง 
โดยมีโคปุระหรือซุมประตูทางเขาตั้งอยูทางดานหนาทางทิศตะวันออก  ถัดออกมาจากจากโคปุระ
และกําแพงแกว มีลานทางเดินรูปกากบาทยื่นออกไปทางทิศตะวันออก ซ่ึงตั้งอยูตรงกับประตูของ
กําแพงเมืองที่กอดวยศิลาแลง  
 

โบราณสถานหมายเลข 2   (แผนผังที่ 4 ,  ภาพที่ 8) 
 กรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้เมื่อป พ.ศ.2521-2522 พบวาเปนการ
กอสรางดวยศิลาแลง ประดับดวยลายปูนปน  หันหนาไปทางทิศตะวันออก  ตัวอาคารทั้งหมดตั้งอยู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 53

บนฐานสูงที่มีขนาดกวาง 33.90 เมตร  ยาว 54.20 เมตร  สูง 0.80 เมตร  ตรงกลางใชดินลูกรังหรือ
แลงเม็ดเล็กๆอัดแนน 
 เมื่อพิจารณาดูจากลักษณะการวางผังสิ่งกอสรางของโบราณสถานหมายเลข 2 แลว จะ
เห็นไดวาแผนผังของโบราณสถานแหงนี้มีความคลายคลึงกับโบราณสถานหมายเลข 1  ดังที่กลาว
ไปแลว คือมีปรางคประธาน 1 องคตั้งอยูตรงกลาง และมีโคปุระหรือซุมประตูตั้งอยูทั้ง 4 ดานของ
ปรางคประธาน  แตวาการวางผังของกลุมอาคารโบราณสถานหมายเลข 2 นี้มีลักษณะที่ไมสมดุลกัน 
ผิดกับแผนผังของโบราณสถานหมายเลข 1  อยางเชน จากปรางคประธานที่ตั้งอยูตรงกลางไปถึงโค
ปุระ(ซุมประตู)ดานทิศตะวันออกมีระยะหางกันมาก และมีแนวที่ไมตรงกัน โดยอยูเยื้องกันเล็กนอย  
ในขณะที่จากปรางคประธานไปถึงโคปุระดานทิศตะวันตก กลับอยูชิดกันมาก  หรือการยอมุมแตละ
ดานขององคปรางคประธานและโคปุระก็ไมเทากัน  หรือที่โคปุระดานทิศเหนือมีทางขึ้นดานขาง 
แตโคปุระดานทิศใต ไมปรากฏลักษณะเดียวกัน  เปนตน  
 นอกจากนี้ยังปรากฏการทําแนวระเบียงคดหรือทางเดินเพื่อเชื่อมตอระหวางปรางค
ประธานตรงกลางกับโคปุระทั้งสามดาน คือดานทิศเหนือ ทิศตะวันตก และดานทิศใต เขาดวยกัน  
ซ่ึงการที่มรีะเบียงคดเชื่อมระหวางโคปุระดานทิศเหนือและทิศใตกับปรางคประธานนั้น อาจทําใหดู
เหมือนกับวามีปรางค 3 องคตั้งอยูเรียงกันในแนวเดียว   ที่โคปุระดานทิศเหนือและทิศใตมีรองรอย
ของการทําระเบียงคดตอออกไปทางทิศตะวันออกเปนแนวยาวเพื่อไปเชื่อมตอกับโคปุระที่ตั้งอยู
ทางดานทิศตะวันออก แตรองรอยนี้ไดปรากฏเฉพาะที่สวนพื้นเทานั้น โดยไมมีการกอสรางผนัง
ของระเบียงที่มีหลังคาคลุม ดังแบบแผนที่ควรจะเปนอยางในวัฒนธรรมขอมที่มีการทําระเบียงคดวง
ลอมรอบกลุมอาคารประธาน 
 บริเวณโบราณสถานหมายเลข 2 นี้ไดคนพบแทนประติมากรรมหินทรายเปนจํานวน
มาก ซ่ึงมีลักษณะการตั้งวางอยูที่เดิม อันอาจแสดงใหเห็นวาไมเคยถูกเคลื่อนยายมากอน  
 

  โบราณสถานหมายเลข 3  (แผนผังที่ 5, ภาพที่ 9) 
 ตั้งอยูบริเวณนอกกําแพงแกวทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโบราณสถานหมายเลข 1  
บนพื้นที่ราบโลง  สภาพกอนการขุดแตงมีลักษณะเปนเนินดินขนาดเล็กรูปรางคอนขางกลม บนเนนิ
ดินมีวัชพืชตนไมเล็กๆขึ้นปกคลุม และมีหลุมที่เกิดจากการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ บนผิวดินมี
เศษอิฐและศิลาแลงกระจัดกระจายอยูบาง แตไมสามารถมองเห็นลักษณะของสิ่งกอสรางภายในได 

กรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงเมื่อป พ.ศ. 2520 ทําใหทราบวาโบราณสถานแหงนี้เปน
แนวฐานของโบราณสถานขนาดเล็กที่กอดวยอิฐและศิลาแลง ภายในกลวง   โดยฐานชั้นลางเปน
ฐานเขียงรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสกอศิลาแลง  ถัดขึ้นมาเปนฐานปทม 1 ช้ัน กอดวยอิฐโดยใชเทคนิคการ
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เรียงอิฐแบบ Header Bond คือใชดานสันของอิฐกอโผลออกมาดานนอก  สวนชั้นบนสุดกอดวยศิลา
แลง 
 ที่มุมดานนอกของอาคารทุกมุมมีแผนหินปกไวคลายกับจะเปนใบเสมา  และจากการขุด
แตงโบราณสถานนี้ไดคนพบพระพิมพโลหะเนื้อชินตะกั่วจํานวนมาก 
 

  โบราณสถานหมายเลข 4    (แผนผังที่ 6, ภาพที่ 10) 
 ตั้งอยูนอกกําแพงแกวทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโบราณสถานหมายเลข 1 ออกไป
ประมาณ 236.50 เมตร  กอนการขุดแตงมีสภาพเปนเนินดิน มีตนไมปกคลุม  บนเนินดินมีแทนฐาน
ประติมากรรมหินทรายแตกหัก และกอนศิลาแลงกระจายอยูทั่วไป มีรองรอยการขุดหาโบราณวัตถุ
ที่ใตแทนฐาน 
 กรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงเมื่อป พ.ศ. 2529 ทําใหพบวาโบราณสถานหมายเลข 4 
กอดวยศิลาแลงเปนพื้นชั้นเดียวรูปสี่เหล่ียมผืนผาเรียงเปนระยะ 4 สวน โดยแตละสวนกวาง 3.90 
เมตร ยาว 6.65 เมตร  ระยะเรียงหางกัน 0.50 เมตร   พื้นบางสวนปูดวยศิลาแลง มีกรวดแมน้ําและ
ทรายอัดแนน ซ่ึงอาจเปนสวนที่เปนฐานรากของโบราณสถาน  โบราณสถานแหงนี้ไมสามารถจะ
บอกไดวาสรางเปนรูปทรงแบบใด เนื่องจากวาไดพบแตเพียงสวนพื้นเรียงกันอยูเทานั้น 
 อนึ่ง  ในสวนที่ 2 จากทางดานทิศเหนือ มีการพบแทนฐานประติมากรรมหินทรายตั้งอยู  
 

กําแพงเมือง34 
 กําแพงเมืองของเมืองสิงหกอดวยศิลาแลง ตั้งอยูดานในสุด โดยอยูถัดจากแนวคูน้ําคัน
ดินเขาไปขางในเมือง  แนวกําแพงมีขนาด 880 x 1,400 เมตร  กําแพงเมืองมีแนวที่เปนเสนตรง
ตลอดทั้งสามดานคือ ดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก  สวนกําแพงทางดานทิศใตนั้น 
แนวกําแพงไดคดโคงไปตามลําแมน้ําแควนอย  ที่กําแพงเมืองทุกดานมีประตูทางเขาออก ซ่ึงแตละ
ดานไดเจาะเปนชองประตูผานแนวกําแพงออกไป  กําแพงเมืองและประตูเมืองทั้ง 4 ดานนี้มีความ
สูงไมเทากันทุกดาน โดยเฉลี่ยแลวมีความสูงประมาณ 5 เมตร 
 วัสดุที่ใชในการกอสรางกําแพงเมือง ไดแก ดินและศิลาแลง  โดยกําแพงเมืองมีลักษณะ
เปนกําแพงแกนดิน ดานนอกไดกอศิลาแลงขึ้นมาเปนผนังฐานบัวคว่ํา  สวนดานในเปนดินถมคอยๆ
ลาดลงมาจนถึงระดับพื้น 
 ในดานเทคนิคการกอสรางนั้นพบวา ในการกอเรียงศิลาแลงขึ้นไปเปนผนังกําแพง ไม
เปนระบบที่แนนอน โดยกอเรียงเรื่อยขึ้นไปจนกระทั่งถึงสวนบน    
 
 

                                                 
34 กรมศิลปากร, เอกสารทางวิชาการเรื่องปราสาทเมืองสิงห, 32. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 55

  รองรอยคูน้ําคันดินของเมือง 35  
 ชุมชนโบราณเมืองสิงหนั้น นอกจากการที่มีกําแพงกอดวยศิลาแลงลอมรอบเมืองแลว 
ยังปรากฏคูเมืองและคันดินลอมอยูดานนอกของแนวกําแพงศิลาแลง  รองรอยนี้มีอยู 3 ดาน คือ ดาน
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศเหนือ  สวนทางดานทิศใต มีแมน้ําแควนอยไหลผาน ซ่ึงใชเปน
แนวกั้นเขตหรือคูเมืองโดยธรรมชาติ   
 คูเมืองและคันดินดานทิศตะวันออก ปรากฏแนว 3-5 ช้ัน ลักษณะคูตื้นเขิน ทําใหแนวคนั
ดินแตละแนวไมสูงมากนัก  คูน้ําคันดินดานทิศตะวันตก ปรากฏแนวครบ 7 ช้ัน แตลักษณะแนวคู
คันดินไดขาดเปนตอนๆ  สวนทางดานทิศเหนือนั้น ปรากฏแนวคูน้ําคันดินประมาณ 6 ช้ัน แนวคัน
คูบางชวงขาดเปนตอนๆ และตื้นเขิน 
 จากสภาพของคูน้ําคันดินในปจจุบันที่ขาดเปนตอนๆ และบางดานปรากฏรองรอยของคู
คันดินเพียง 3 ช้ันบาง 5-7 ช้ันบาง  แตเดิมคูน้ําคันดินเหลานี้นาจะมีอยูถึง 7 ช้ัน เพราะเมื่อพิจารณา
จากภาพถายทางอากาศแลว จะเห็นวารองรอยของคูคันดินคอนขางสม่ําเสมอ  แตเนื่องจากบริเวณคู
คันดินเหลานี้ไดถูกชาวบานปรับพื้นที่ทําไรเปนบางตอน  และอาจจะเกิดจากการตื้นเขิน อีกทั้งการ
ชะของน้ําฝน  จึงทําใหคูน้ําคันดินในแตละดานแตกตางกัน 
 

สระน้ํา 36  
 สระน้ําที่พบในขอบเขตของเมืองสิงหมีทั้งหมด 6 สระ มีขนาดตางๆกัน ซ่ึงสวนใหญมี
ลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียม และต้ืนเขินไปเกือบหมดแลว แตบางสระพบวายังคงพอมีน้ําเหลืออยูบาง 
สระน้ําทั้ง 6 สระ ไดพบอยูตามจุดตางๆ ภายในเขตของเมืองสิงห มีรายละเอียดดังนี้ 
 -สระที่อยูติดกําแพงดานทิศใต ตั้งอยูตรงสวนพื้นที่ซ่ึงยื่นออกไปตามแนวแมน้ําทางดาน
ทิศตะวันออกของกําแพงดานทิศใต เปนสระน้ํารูปสี่เหล่ียมมีขนาดประมาณ 23 x 30 เมตร  
 -สระที่อยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโบราณสถานหมายเลข 1   มีลักษณะเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาดประมาณ 38 x 50 เมตร  สระนี้อยูใกลกับตัวโบราณสถานมากที่สุด  
 -สระน้ําที่ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานหมายเลข 2  สระน้ํานี้มี
ลักษณะเปนสระยาวตามแนวนอนซึ่งตั้งอยูชิดกับตอนกลางของกําแพงเมืองทางดานทิศตะวันตก มี
ขนาดประมาณ 30 x 212 เมตร  จัดเปนสระน้ําที่มีขนาดใหญที่สุด 
 -สระน้ําที่ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสระใหญ เปนสระที่ตั้งอยูเกือบ
กึ่งกลางบริเวณโบราณสถาน  มีขนาดประมาณ 20 x 35 เมตร  

                                                 
35เรื่องเดียวกัน, 32-49. 
36เรื่องเดียวกัน, 49.  
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 -สระน้ําที่ตั้งอยูบริเวณมุมดานใน ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง   มีลักษณะ
เปนสระรูปสี่เหล่ียมผืนผา ขนาดประมาณ 35 x 75 เมตร  
 -สระน้ําที่ตั้งอยูบริเวณมุมดานใน ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง   เปนสระ
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา  มีขนาดประมาณ 12 x 20 เมตร  จัดวาเปนสระน้ําที่มีขนาดเล็กที่สุด 
 

โบราณวัตถุ 37 
 จากการดําเนินงานขุดแตงและขุดคนทางโบราณคดีที่บริเวณโบราณสถานเมืองสิงหที่
ผานมา เมื่อป พ.ศ. 2517-2529 และใน พ.ศ. 2543  ทําใหพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ เปน
โบราณวัตถุหลากหลายประเภท ซ่ึงสามารถจําแนกออกไดดังนี้ 
 1. ประติมากรรมหินทราย 
 2. ประติมากรรมปูนปน 
 3. เครื่องประกอบสถาปตยกรรม 
 4. ภาชนะดินเผา 
 5. พระพิมพและแมพิมพ 
 6. เครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับ 
 7. ตะกรันโลหะ 
 8. ช้ินสวนแทงโกลนหินทรายและชิ้นสวนสะเก็ดหินทราย 
 

1. ประติมากรรมหินทราย  
1.1. พระพุทธรูปนาคปรก (ภาพท่ี 12-13) ที่พบจากโบราณสถานปราสาทเมืองสิงห ทําจาก

หินทราย สวนใหญมีสภาพชํารุด เหลือเพียงสวนฐาน(ขนดนาค)บาง  ลักษณะพระพักตรคอยขาง
ลางเลือนบาง  พระพุทธรูปนาคปรกที่พบจากปราสาทเมืองสิงห มีทั้งหมด 3 องค โดยไดคนพบอยู
ในบริเวณโบราณสถานหมายเลข 1  

1.2. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี (ภาพที่ 14)  ทําจากหินทรายสีเทาเขม  สูง 161 
เซนติเมตร พบเพียงองคเดียวจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 1  มีลักษณะเปนรูปบุรุษ
ประทับยืน มีเศียรเดียว 8 กร  พระพักตรรูปส่ีเหล่ียม พระขนงหนา พระเนตรปดสนิท พระโอษฐอม
ยิ้ม พระเกตุมาลาเปนรูปทรงกระบอกปลายตัด  บนพระเกตุมาลามีรูปของพระธยานิพุทธอมิตาภะ
                                                 

37 กรมศิลปากร, หนังสือนําชมอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห (กรุงเทพฯ : บริษัท คัมปาย อิมเมจจิ้ง 
จํากัด, มปป.) ; กรมศิลปากร, เอกสารทางวิชาการเรื่องปราสาทเมืองสิงห, 114-214  ; วสันต เทพสุริยานนท, แหลง
สลักหินทรายในเมืองสิงห : ผลการขุดคนทางโบราณคดี ป พ.ศ. 2543, 3-4. 
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คือรูปพระพุทธเจาแสดงปางสมาธิประดับไวที่ดานหนา  ที่บนพระวรกายทอนบนทั้งดานหนาและ
ดานหลัง สลักเปนพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็กประดับอยูเต็ม  ที่กลางพระอุระและรอบบั้น
พระองคไดสลักเปนรูปสตรีประทับนั่ง ซ่ึงนางปรัชญาปารมิตา  สวนพระวรกายทอนลางของ
พระองคทรงนุงผาโจงกระเบนสั้น มีชายผาตกลงมาเปนรูปหางปลา คาดเข็มขัดทับบนผานุง   และที่
บริเวณขอพระบาทและโคนนิ้วพระบาททั้งสิบมีการสลักรพระพุทธรูปปางสมาธิไวดวย 

1.3. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 4 กร   พบทั้งหมด 13 องค  สลักจากหินทรายทั้งหมด  โดยพบ
ที่โบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 1  จํานวน 6 องค (ภาพที่ 15-16) พบที่โบราณสถานหมายเลข 2  
จํานวน 6 องค (ภาพที่ 17-22)  และบริเวณนอกกําแพงเมืองทางดานทิศตะวันตก อีก 1 องค   พระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กรทั้ง 13 องคนี้มีลักษณะโดยรวมเปนศิลปะขอมแบบบายน อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18  กลาวคือ พระพักตรคอนขางเปนสี่เหล่ียม พระเนตรปดสนิท พระโอษฐอมยิ้ม พระ
เกตุมาลาเปนรูปทรงกระบอกปลายตัด   พระเกศาสลักเปนรูปจันทรเส้ียวเล็กๆ เรียงซอนกันขึ้นไป
เปนแนวตรง มี 4 กร ซ่ึงพระหัตถทั้งส่ีถาอยูครบทั้งหมดจะถือส่ิงของตางๆ ไดแก พระหัตถขวาบน
ทรงถืออักษมาลา(ลูกประคํา) พระหัตถซายบนทรงถือคัมภีร พระหัตถขวาลางทรงถือดอกบัว และ
พระหัตถซายลางทรงถือหมอน้ํา  นุงผาโจงกระเบนสั้น  มีชายผาเปนรูปหางปลา  คาดเข็มขัดที่มีหัว
เข็มขัดทั้งดานหนาและดานหลัง  ซ่ึงลักษณะของผานุงแบบนี้เหมือนกับของพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรเปลงรัศมีดังที่กลาวมาแลว 

1.4. นางปรัชญาปารมิตา (นางปญญาบารมี)  จากการขุดแตงโบราณสถานปราสาทเมืองสิงห
ทําใหคนพบประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาประทับยืนสลักจากหินทราย  มีเศียรเดียว  
2 กร  ลักษณะพระพักตรเปนรูปสี่เหล่ียม  พระเนตรปด  พระโอษฐอมยิ้ม  พระเกตุมาลาเกลาเปน
รูปทรงกรวย มีรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะ (พระพุทธรูปปางสมาธิ) ประดับอยูบนพระเกตุมาลา  
พระเกศาสลักเปนจันทรเสี้ยวเล็กๆ เรียงซอนกันขึ้นไปเปนแนว  นุงผายาวกรอมเทา   ซ่ึงที่บริเวณ
ปราสาทเมืองสิงหนี้ไดพบรูปนางปรัชญาปารมิตาเต็มองคดังที่กลาวมานี้ จํานวน 2 องคคือ องคหนึ่ง
พบที่โคปุระ (ซุมประตู) ทางดานทิศตะวันตกของโบราณสถานหมายเลข 1  พระกรขององคนี้ได
หักหายไปทั้งสองขาง  องคนี้สูงประมาณ 117 เซนติเมตร (ภาพที่ 23)  สวนอีกองคพบบริเวณแนว
ระเบียงคดดานทิศเหนือของโบราณสถานหมายเลข 2   มีความสูง 119 เซนติเมตร  พระหัตถขวา
ทรงถือดอกบัว  และพระหัตถซายทรงถือคัมภีร (ภาพที่ 24)  ประติมากรรมทั้งสององคนี้จัดอยูใน
ศิลปะขอมแบบบายน  มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18   แตประติมากรรมองคหลังนี้ที่พบจาก
โบราณสถานหมายเลข 2  มีลักษณะเปนฝมือชางพื้นเมืองหรือทองถ่ินกวาประติมากรรมองคแรกที่
พบจากโบราณสถานหมายเลข 1 ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบเขมรอยางแทจริง    นอกจากนี้ยังพบเฉพาะ
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เศียรของนางปรัชญาปารมิตาอีก 2 ช้ินดวย โดยที่ช้ินหนึ่งพบที่โบราณสถานหมายเลข 1 (ภาพที่ 25)  
และอีกชิ้นหนึ่งพบภายในบริเวณเมืองสิงห (ภาพที่ 26) 

1.5. เศียรทวารบาล  ?  พบจํานวน  2 ช้ิน   สลักจากหินทรายสีแดง  โดยท่ีช้ินแรกสูง 44 
เซนติเมตร  มีลักษณะเปนเศียรของรูปบุรุษ  พระพักตรรูปสี่เหล่ียม มีพระเนตรที่สามอยูกลางพระ
นลาฏ พระเนตรเบิกโพลง พระขนงหนา พระนาสิกโดง พระโอษฐโคงขึ้นเล็กนอย พระเกตุมาลา
เปนรูปดอกบัวตูม โดยสลักเปนรูปกลีบบัวเรียงซอนลดหลั่นกันขึ้นไปสี่ช้ัน สวมเครื่องประดับ
ศีรษะเปนกระบังหนา ที่พระกรรณทั้งสองขางสวมกุณฑุลรูปตุมดอกไมขนาดใหญ พระกรรณ
ดานขวามีรอยกะเทาะเล็กนอย  พบที่ปรางคประธานของโบราณสถานหมายเลข 1 (ภาพที่ 27)  และ
อีกชิ้นหนึ่งปจจุบันเก็บรักษาอยูในหองคลังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี (ภาพที่ 28) 

1.6. เศียรประติมากรรมหินทรายสีแดง (พระพุทธรูป ?) พระเกศาสลักเปนรูปจันทรเส้ียวเล็กๆ
เรียงซอนกันขึ้นไปเปนแนว พระเกตุมาลา(อุษณีษะ)ทําเปนรูปกลีบบัวซอนลดหลั่นกันขึ้นไปสาม
ช้ัน  พระพักตรแสดงอาการหลับพระเนตร  พระโอษฐอมยิ้มเล็กนอย  อันเปนลักษณะของ
ประติมากรรมรูปเคารพในศิลปะขอม แบบบายน สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 
18  (ภาพที่ 29) 

1.7. ช้ินสวนพระหัตถของประติมากรรมหินทราย ไดแก 
1.7.1. พระหัตถขวาถือดอกบัว (ภาพที่ 31) 
1.7.2. พระหัตถขวาถือคัมภีร มีลายสลักพระพุทธรูปปางสมาธิเรียงเปนแถวอยูรอบขอพระ

หัตถ (ภาพที่ 32)  ช้ินสวนนี้สันนิษฐานวานาจะเปนของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
เปลงรัศมีแปดกร เนื่องจากปรากฏพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็กเรียงเปนแถวอยู
รอบขอพระหัตถ เชนเดียวกับที่ปรากฏบนขอพระบาทและบนลําตัวของพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีที่พบจากปราสาทเมืองสิงห นอกจากนี้ยังมีเหตุผล
อีกประการหนึ่งก็คือ ถาเปนรูปเคารพของอวโลกิเตศวรสี่กรนั้น ไดถือคัมภีรไวใน
พระหัตถซาย(บน)  ไมใชถือในพระหัตถขวา 

1.7.3. พระหัตถซายถือหมอน้ํา (ภาพที่ 33) 
1.7.4. พระหัตถซายถืออักษมาลา (ลูกประคํา) (ภาพที่ 34)  สันนิษฐานวานาจะเปนชิ้นสวน

ของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีแปดกร เพราะวารูปเคารพดังกลาวมักถือ
ลูกประคําไวในพระหัตถซาย และพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กรจะไมถือลูกประคํา
ไวในพระหัตถซาย แตไดถือในพระหัตถขวาบน 
เปนตน 
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1.8 ช้ินสวนประติมากรรมรูปใบหนาของบุคคล ทําจากหินทรายสีแดง ช้ินหนึ่งมีลักษณะเปน
ใบหนาซีกซาย เปนสวนจมูกตอกับแกมและบริเวณขอบตาดานลาง  มีขนาดยาว 61 เซนติเมตร สูง 
29 เซนติเมตร (ภาพที่ 35)  และอีกช้ินหนึ่งเปนสวนบริเวณใบหูตอทายทอยดานขวา มีเศษปูนปนติด
อยูบริเวณใบหู  พบที่โบราณสถานหมายเลข 2  (ภาพที่ 36) 

1.9 ช้ินสวนประติมากรรมหินทรายรูปบุรุษ มีลักษณะเปนสวนทอนลางของประติมากรรม 
ตั้งแตสวนเอวลงไปจนถึงสวนตนขา  นุงผาโจงสั้น คาดเข็มขัดทับผานุง มีชายผาตกลงมาเปนรูป
หางปลา  (ภาพที่ 37-38) 

1.10 หลักหิน ?  มีลักษณะเปนแทงส่ีเหล่ียมมีเดือย ทําจากหินทรายสีแดง  มีภาพสลักรูปบุคคล
ยืนอยูภายใตซุมไม มี 4 แขน  มือขวาดานลางขาดหายไป  สวนมือดานอื่นๆ นาจะถือวัตถุบางอยาง 
แตไมชัดเจนวาเปนอะไร  บุคคลในภาพสลักมีลักษณะใบหนาเปนรูปสี่เหล่ียมสวมเครื่องประดับ
ศีรษะและกุณฑุล นุงผาโจงกระเบนสั้นโดยมีชายผารูปหางปลาตกลงมาทางดานหนา  มีขนาดสูง 65 
เซนติเมตร  กวาง 22 เซนติเมตร (ภาพที่ 39) 

1.11 แผนหินทรายรูปสามเหลี่ยมยอดมน มีภาพสลักนูนรูปบุคคล 2 คนยืนคูกัน แตยังสลักไม
เสร็จ  บุคคลที่ยืนอยูทางดานขวาสูงกวาบุคคลทางดานซาย  ลักษณะการแตงกายคลายกันคือนุงผา
ยาวกรอมเทา (ภาพที่ 40) แผนหินนี้มีขนาดสูง 34.5 เซนติเมตร กวาง 25 เซนติเมตร  พบที่โคปุระ 
(ซุมประตู) ดานทิศตะวันออกของโบราณสถานหมายเลข 2  
 
2 ประติมากรรมปูนปน 
 เนื่องดวยสถาปตยกรรมที่พบภายในบริเวณเมืองสิงห สวนใหญจะใชศิลาแลงเปนวัสดุ
หลักในการกอสราง (โดยเฉพาะโบราณสถานหมายเลข 1 และหมายเลข 2) ซ่ึงลักษณะของศิลาแลง
นั้นมีรูพรุน ไมสามารถที่จะสลักใหเปนลวดลายที่สวยงามได  ผิดกับหินทรายที่มีเนื้อละเอียด
ละเอียดกวาที่สามารถสลักลวดลายตางๆไดอยางประณีตวิจิตรบรรจง  ศิลาแลงทําไดแตเพียงใชเปน
แกนของสถาปตยกรรมหรือประติมากรรม โดยการทําเปนโครงรางเอาไวกอน หรือที่เรียกวา 
“โกลน” แลวจึงใชปูนซึ่งเปนปูนหมักปูนตําสูตรโบราณ นํามาพอกทับตัวสถาปตยกรรมหรือ
ประติมากรรมตกแตงรายละเอียดใหเปนรูปรางตามตองการได 
 จากการขุดแตงโบราณสถานปราสาทเมืองสิงหตั้งแตเมื่อป พ.ศ.2517 เปนตนมา  ทําให
พบชิ้นสวนประติมากรรมปูนปนที่ใชประดับตกแตงตัวสถาปตยกรรมอยูเปนจํานวนมาก ช้ินสวน
ปูนปนเหลานี้ไดหลุดออกจากตัวอาคารและตกอยูรวมกับชิ้นสวนอ่ืนๆของสถาปตยกรรม ซ่ึงพอจะ
จําแนกตามลักษณะไดดังนี้ 

2.1 ประติมากรรมปูนปนรูปบุคคล   มีทั้งรูปบุรุษ สตรี เทวดา ยักษ อสูร ฯลฯ  (ภาพที่ 41) 
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2.2 ประติมากรรมปูนปนรูปสัตว เชน ชาง ลิง นาค  เปนตน ซ่ึงลวนเปนสัตวที่เกี่ยวกับคติ
ความเชื่อทางศาสนา  (ภาพที่ 42) 

2.3 ประติมากรรมปูนปนลวดลายพันธุพฤกษา เชน ลายดอกไมใบไม ไดแก  ลายกนก ลาย
กระจัง  ลายกลีบบัว  ลายดอกกลม  เปนตน  (ภาพที่ 43) 
 
3 เครื่องประกอบสถาปตยกรรม 

3.1 ประเภทดินเผา 
3.1.1 กระเบื้องมุงหลังคา  เปนเนื้อดินเผาที่มีสวนผสมของทรายเนื้อคอนขาง

ละเอียด จนถึงคอนขางหยาบ มีสีสมจนถึงน้ําตาลแดง  เผาในอุณหภูมิประมาณ 700-1150 องศา
เซลเซียส  ที่พบมี 3 แบบ ไดแก 
  3.1.1.1 กระเบื้องตัวผู มีลักษณะเปนทรงกระบอกผาซีกคลายกาบกลวย 
ปลายดานหนึ่งบานออกมาเล็กนอย มีสวนของขาเกาะยื่นออกมาจากดานในเล็กนอย  ตรงบริเวณ
สวนกลางของกระเบื้อง มีขนาดกวาง 14 เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร  
  3.1.1.2 กระเบื้องตัวเมีย มีลักษณะเปนกระเบื้องโคงคอนขางแบนกวา
กระเบื้องตัวผู มีสวนของขาเกาะยื่นออกมาเล็กนอย ตรงสวนกลางดานนอกของกระเบื้อง มีขนาด
กวาง 15 เซนติเมตร  ยาว 20-26 เซนติเมตร  หนา 0.6 เซนติเมตร  
  3.1.1.3 กระเบื้องเชิงชาย  มีลักษณะเชนเดียวกับกระเบื้องตัวผู สวนปลาย
ดานหนึ่งปดทําเปนรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมคลายกลีบดอกไมหรือกลีบกระจัง  สวนดานลางจะ
ตัดเปนรอยเวาเขา 2 แหง  ดานหนาทําเปนลวดลายกลีบบัว  มีขนาดกวางประมาณ 14.7 เซนติเมตร  
สูง 18.4 เซนติเมตร และหนา 0.8 เซนติเมตร  (ภาพที่ 44) 
 3.1.2 บราลี  ทําจากดินเผามีสวนผสมของทราย เนื้อคอนขางละเอียด  มีทั้งลักษณะ
ที่เปนทรงคลายดอกบัวตูมเรียบๆ และแบบที่ทําเปนวงซอนกันขึ้นไปหลายชั้น  มีทั้งสีสมอมน้ําตาล 
และสีน้ําตาลอมแดง  มีความสูงราว 15 เซนติเมตร และกวางประมาณ 8-12 เซนติเมตร  (ภาพที่ 45) 
 กระเบื้องมุงหลังคา และบราลีดินเผา พบจากการขุดแตงบริเวณชาลาดานหนาโคปุระ
ดานทิศตะวันออก ลานหนาปราสาทประธาน ชาลากากบาทดานทิศตะวันตกของโบราณสถาน
หมายเลข 1   สวนโบราณสถานหมายเลข 2 ไดพบบริเวณระเบียงคดดานทิศเหนือ  และพบที่
โบราณสถานหมายเลข 4  ดวย   
 3.1.3 อิฐ  เปนวัสดุกอสรางที่ใชในโบราณสถานหมายเลข 3  เพียงแหงเดียว (โดย
ใชรวมกับศิลาแลง)  อิฐที่พบจากโบราณสถานปราสาทเมืองสิงหนี้ มีเนื้อคอนขางละเอียด เนื้อแนน  
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มีขนาดยาวประมาณ 28 เซนติเมตร  กวางประมาณ 15 เซนติเมตร และหนาราว 8 เซนติเมตร (ภาพที ่
46) 
 

3.2 ประเภทหินทราย 
3.2.1 สวนยอดของโบราณสถาน (ปราสาท) (ภาพที่ 47)  ทําจากหินทรายสีแดง 

บางชิ้นมีลักษณะคลายกลีบมะเฟอง บางชิ้นสลักเปนรูปทรงกรวย โดยท่ีตรงกลางถูกเจาะใหเปน
ชองสําหรับใชใสสลักยึดเพื่อปองกันการพังทลาย  สวนยอดของโบราณสถานเหลานี้ไดคนพบทั้ง
ในบริเวณโบราณสถานหมายเลข 1 และโบราณสถานหมายเลข 2  ซ่ึงทั้งสองแหงนี้เปนตัวอาคารที่
กอดวยศิลาแลงและประดับดวยลายปูนปน  สวนยอดที่พบนี้มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 61-88 
เซนติเมตร  และสูงตั้งแต 42-50 เซนติเมตร   
 3.2.2 แผนศิลาฤกษ (ภาพที่ 48) ทําจากหินทรายสีชมพู  มีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียม 
ขนาดประมาณ 1.95 x 2.00 เมตร  มีการสลักเปนเสนกากบาทตัดกันตรงกลางและมีเสนทะแยง
ออกไปที่มุมทุกมุม ซ่ึงมีลักษณะคลายกับจักรราศีในการพยากรณทางโหราศาสตร  นอกจากนี้ยังพบ
รองรอยการฉาบปูน และการเจาะรูขนาด 3 เซนติเมตร  3 แนว แนวละ 3 คู  โดยพบแนวกลางเจาะ
บนเสนตั้งของเสนกากบาท  อาจใชเปนแนวของการวางผังปราสาท โดยใชเสนแกนทิศเหนือ-ใต 
และทิศตะวันออก-ตะวันตก  จากมุมหนึ่งของอาคารไปยังอีกมุมหนึ่ง  เชนเดียวกับการวางหมุดที่ใช
ในการกอสราง  

3.2.3 แทนหินทรายบรรจุวัตถุมีคา  มีลักษณะเปนแทงหินทําจากหินทรายรูป
ลูกบาศก พบจํานวน 2 แทง  มีขนาดกวาง 12-14 เซนติเมตร  ที่ดานบนเจาะชองจํานวน 16 ชองเปน
แนว 4 แนวๆละ 4 ชอง (ภาพที่ 49)   สันนิษฐานวานาจะเปนโบราณวัตถุที่ใชสําหรับพิธีวางศิลา
ฤกษ  
 3.2.4 รางน้ํามนต  ทําจากหินทรายรูปสี่เหล่ียมผืนผา มีขนาดกวาง 0.35 เมตร ยาว 
1.27 เมตร  ที่ตรงกลางดานหนึ่งไดมีการทําเปนรองซึ่งมีความยาว 0.12 เมตร  มีรองรอยการใชหิน
ทรายกอแทรกอยูระหวางศิลาแลง ที่บริเวณธรณีประตูกลางหองของปราสาทประธานโบราณสถาน
หมายเลข 1 เพื่อเจาะทะลุตอออกไปยังหองมุขดานทิศเหนือ โดยมีการเจาะทะลุผนังออกไปยังดาน
นอก  
 

3.3 ประเภทแลง 
3.3.1 กลีบขนุน (ภาพที่ 50) มีลักษณะเปนโกลนศิลาแลง รูปทรงสามเหลี่ยม  มีการ

ใชปูนปนพอกทับเปนลวดลาย  ไวสําหรับประดับตามมุมของยอดปรางค  มีความสูงประมาณ 32-
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75 เซนติเมตร และกวางประมาณ 30-50 เซนติเมตร   พบในบริเวณโบราณสถานหมายเลข 1 และ
โบราณสถานหมายเลข 2 
 
4 ภาชนะดินเผา 

4.1 กลุมภาชนะดินเผาเนื้อไมแกรง (Earthenware) 
4.1.1 ตะคันดินเผา  มีลักษณะเปนภาชนะขนาดเล็กเนื้อเครื่องดิน (Earthenware)  มี

ทั้งทรงกระบอก ทรงแบนปากจีบ และตัดตรง   ใชสําหรับใสน้ํามันตามไฟตางตะเกียง (ภาพที่ 51) 
 4.1.2 ผอบ ? ดินเผา  มีฝาปด ลําตัวผายออก คอส้ัน กนมีเชิง  มีลวดลายตกแตง
บริเวณไหลเปนลายตาราง  สันนิษฐานวาคงใชเพื่อบรรจุส่ิงของเล็กๆนอยๆ เชน เครื่องหอม (ภาพที่ 
52) 
 4.1.3 ภาชนะทรงพาน มีเชิง ปากผาย บริเวณผิวดานนอกมีลายเสนขนานกัน 2 เสน  
ที่กนดานในมีแทน ซ่ึงอาจไวสําหรับตั้งเทียน (ภาพที่ 53) 
 4.1.4 ภาชนะทรงน้ําเตา  มีลักษณะเปนหมอกนกลม คอแคบคอนขางยาว สวน
ลําตัวผายออกคอนขางกลม  บริเวณไหลมีลายขูดเปนรองขนาน 3 เสน  และมีรองรอยของการทาน้ํา
ดินสีแดงที่บริเวณคอ 
 4.1.5 เศษภาชนะดินเผาเจาะรู (ภาพที่ 54)  สันนิษฐานวานาจะเปนบริเวณสวนกน
ของภาชนะ เพราะมีสวนโคงเวา  และนาจะเปนภาชนะประเภทหวด ? ไดจากการขุดคนทาง
โบราณคดี เมื่อ พ.ศ. 2543  

4.1.6 ดินเผาทรงรี (ลูกดิ่ง ?)  มีลักษณะเปนดินเผาเนื้อไมแกรง(Earthenware) 
คอนขางหยาบ ปนดวยมือ รูปกลมรี ภายในกลวง เจาะรูทะลุถึงกันสองดาน  ที่บริเวณรอบรูที่เจาะไว
มีลายขูดขีดเปนลายแฉก และลายขีดเปนเสนตามยาวของลําตัว ซ่ึงที่ขอบเสนนั้นไดทําเปนลายขีด
และลายจุดเปนร้ิวๆ ตลอดทั้งเสนตามแนวยาว  มีขนาดยาว 8.3 เซนติเมตร กวาง 6 เซนติเมตร หนา 
0.8 เซนติเมตร (ภาพที่ 55) 

4.2 กลุมภาชนะดินเผาเคลือบ 
4.2.1 กลุมเครื่องถวยเขมร   เนื้อแกรง (Stoneware)  เคลือบสีน้ําตาล  มีทั้งกระปุก

ทรงกลมขนาดเล็ก  กระปุกรูปนก และฝากระปุก (ภาพที่ 56) 
4.2.2 กลุมเครื่องถวยจีนเคลือบสีขาว แบบชิงไป สวนใหญเปนพวกตลับซึ่งมีทั้ง

สวนตัวภาชนะและฝา   สมัยราชวงศซุงภาคใต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18  นอกจากนี้ยังพบ
ภาชนะทรงชามเคลือบสีขาว (ภาพที่ 57-60)   
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4.2.3 ช้ินสวนเครื่องถวยจีนประเภทจานเคลือบสีเขียว บริเวณกนดานในภาชนะมี
ลายปลาคูปมนูน ผลิตจากแหลงเตาหลงฉวน สมัยราชวงศซุงภาคใต ถึงราชวงศหยวน38 

4.2.4 ช้ินสวนเครื่องถวยจีนเคลือบสีน้ําตาล  เนื้อแกรง คอนขางหยาบ  เคลือบ
เฉพาะที่ผิวดานนอก  พบบริเวณสวนที่เปนไหลภาชนะซ่ึงมีหูติด  สันนิษฐานวาคงจะเปนภาชนะ
ประเภทไห เนื่องจากมีเนื้อหยาบ  บางชิ้นมีการตกแตงดวยลวดลายลูกคลื่นลายขูดขีด 39 
5 พระพิมพและแมพิมพ 

5.1 ประเภทดินเผา 
 5.1.1 แมพิมพรูปนางปรัชญาปารมิตา 11 เศียร 22 กร (ภาพที่ 62)  ทําจากเนื้อดินเผาสีสม  

รูปสามเหลี่ยมคลายใบโพธิ์  ภายในเปนรูปพระโพธิสัตวปรัชญาปารมิตา ประทับนั่งขัดสมาธิบน
บัลลังก มี 11 พักตร 22 กร  พบที่นอกกําแพงเมืองดานทิศตะวันตก   

5.1.2 แมพิมพพระพุทธรูป เนื้อดินเผาสีสม รูปสามเหลี่ยมยอดแหลม ภายในทําเปน
พระพุทธรูปปางสมาธิเรียงกัน 3 องคประทับนั่งอยูภายในซุม (ตรีกาย)  โดยที่ซุมดานหลังของ
พระพุทธรูปปางสมาธิองคกลาง มีรูปคลายกับปรางคแสดงอยู ที่บริเวณดานหลังมีปุมอยูตรงกลาง 1 
ปุม (ภาพที่ 63)  พบที่บริเวณนอกกําแพงเมืองดานทิศตะวันตก 
 5.1.3 แมพิมพพระพุทธรูป เนื้อดินสีเทาเขม มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมยอดมน ภายใน
แสดงรูปพระพุทธรูปนาคปรกอยูตรงกลาง  โดยมีรูปบุคคล 2 คนยืนขนาบขาง ซ่ึงนาจะเปนพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร และนางปรัชญาปารมิตา  หรือที่เรียกกันวา “รัตนตรัยมหายาน”  ที่บริเวณ
ดานหลังมีรองตื้นๆ 1 รอง (ภาพที่ 64) มีขนาดกวาง 7.2 เซนติเมตร สูง 9.6 เซนติเมตร  พบที่บริเวณ
นอกกําแพงเมืองดานทิศตะวันตก 
 5.1.4 พระพิมพดินเผาทรงสามเหลี่ยม ตรงกลางแสดงรูปพระพุทธเจาปางมารวิชัย
ประทับนั่งบนดอกบัว  ขนาบขางดวยพระพุทธรูปนาคปรกประทับนั่งบนดอกบัว  พบทั้งหมด 9 
องคที่โบราณสถานหมายเลข 1  ซ่ึงสวนใหญมีสภาพชํารุด (ภาพที่ 65) 
 5.1.5 พระพิมพดินเผาทรงคลายใบขนุน  มีลักษณะเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับ
นั่งอยูในซุมเรือนแกว  มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองคเล็กๆอยูภายในกลีบกระจังโดยรอบองคพระ
และที่ใตฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ภาพที่ 66)  พบจํานวน 2 องค มีสภาพชํารุด  ที่โบราณสถาน
หมายเลข 1 

                                                 
38 ดู กรมศิลปากร, เอกสารทางวิชาการเรื่องปราสาทเมืองสิงห, 171. 
39 เรื่องเดียวกัน, 174. 
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 5.1.6 พระพิมพดินเผาทรงสามเหลี่ยม ทําเปนรูปพระพุทธเจาปางมารวิชัย 3 องค 
ประทับนั่งเรียงกันในซุมเรือนแกวแบบตรีกาย  พบจํานวน 1 องค (ภาพที่ 67) ขนาดกวาง 6.3 
เซนติเมตร สูง 9.4 เซนติเมตร  ที่โบราณสถานหมายเลข 1  
 5.1.7 พระพิมพดินเผาทรงคลายใบขนุน ทําเปนพระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งภายใน
ซุมโพธ์ิ  พบจํานวน 1องคที่โบราณสถานหมายเลข 1 (สูง 11.8 เซนติเมตร กวาง 8 เซนติเมตร)  
 5.1.8 พระพิมพดินเผาทรงสามเหลี่ยม มีขนาดคอนขางใหญ สูง 18.5 เซนติเมตร กวาง 
10 เซนติเมตร ที่บริเวณดานบนเปนรูปพระโพธิสัตวประทับยืนหลายเศียรหลายกร ขนาบขางดวย
พระพุทธรูปประทับยืนทางดานซาย และพระพุทธรูปประทับนั่งทางดานขวา   สวนทางดานลางทํา
เปนพระพุทธรูปนาคปรกประทับนั่งภายในซุมอยูตรงกลาง ขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวร 4 กรทางดานขวา  และนางปรัชญาปารมิตาทางซาย (ภาพที่ 68)  พบที่โบราณสถานหมายเลข 1 

5.2 ประเภทโลหะ 
5.2.1 พระพิมพโลหะ  จากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 3  ทําใหพบพระพิมพเนื้อ

ชินตะกั่วอยูทั้งหมด 66 องค  ซ่ึงมีนักวิชาการไดสันนิษฐานจากลักษณะรูปแบบของพระพิมพวา
นาจะทําขึ้นในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 18   พระพิมพเนื้อชินตะกั่วที่พบจากโบราณสถานหมายเลข 
3  นี้สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ตามลักษณะและรูปแบบพระพิมพ ไดแก 
 5.2.2 พระพิมพรูปพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ อยูในซุมเรือนแกว  จากทะเบียน
โบราณวัตถุของกรมศิลปากร ไดแบงลักษณะยอยของพระพิมพกลุมนี้โดยพิจารณาจากซุมเรือนแกว
ออกไดอีกเปนพระพิมพทรงสามเหลี่ยมทําเปนพระพุทธรูปปางสมาธิในซุมเรือนแกว (นครโกษา)  
พระพิมพทรงสามเหลี่ยมทําเปนพระพุทธรูปปางสมาธิในซุมเรือนแกว (เขมรขนนก)   พระพิมพ
ทรงสี่เหล่ียมทําเปนพระพุทธรูปปางสมาธิในซุมเรือนแกว (นครโกษา)   
 5.2.3 พิมพรูปพระสังกัจจายน ?   มีลักษณะเปนพระพิมพทรงสามเหลี่ยมปลายมน โดย
ทําอยูในปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร  พระองคอวบใหญ ไมมีรัศมี  พบจํานวน 21 องค 
 5.2.4 พิมพรูปพระพุทธรูปนาคปรก  มีลักษณะเปนพระพิมพรูปพระพุทธรูปทรงเครื่อง 
ปางนาคปรก ประทับนั่งขัดสมาธิบนขนดนาค 3 ช้ัน นาคมีเศียร 7 เศียร พระพุทธรูปสวมชฎามงกุฎ 
กรองศอ และพาหุรัด  พบจํานวน 7 องค 
 5.2.5 พิมพรูปพระพุทธรูปปางประทานอภัย (พระรวงรางปน) (ภาพที่ 69)  มีลักษณะ
เปนพระพิมพทรงสามเหลี่ยมปลายแหลม รูปพระพุทธรูปทรงเครื่องทําปางประทานอภัยในพระ
หัตถขวา ประทับยืนอยูในซุมเรือนแกว ที่บริเวณบั้นพระองคมีลวดลายคลายรัดประคด หรือขอบ
สบง  พบจํานวน 11 องค ที่บริเวณเนินฐานเจดีย ? (โบราณสถานหมายเลข 3)  สวนใหญมีสภาพ
ชํารุด 
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6 เครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับ 
6.1 ประเภทโลหะ 

6.1.1 เศียรนาคสําริด  รูปพญานาค 5 เศียร (ภาพที่ 70)  สวนตรงกลางหนาอกมีลายดอก
จันทร  ใชสําหรับประดับราชรถหรือคานหาม  โดยที่สวนโคนของเศียรนาคนี้จะตองมีการนําไปตอ
กับคาน ซ่ึงคานนี้อาจจะเปนคานหามหรืออาจจะเปนคานของยานพาหนะประเภทที่มีลอก็ได เชน 
ราชรถ เปนตน ดังนั้นจึงไมจํากัดการใชเฉพาะคานหามอยางเดียว  และยานพาหนะนี้คงจะใชใน
พิธีกรรมทางศาสนาหรือไมก็ในราชสํานัก  มิใชเปนเครื่องใชสําหรับสามัญชนทั่วๆไป 
 เศียรนาคสําริดที่มีลักษณะเปนหัวคานหามแบบนี้ไดคนพบที่บริเวณปราสาทเมืองสิงห
เปนจํานวน 3 ช้ิน โดยพบอยูที่ขางระเบียงทางดานทิศเหนือของโบราณสถานหมายเลข 2   มีขนาด
ประมาณ 40 x 16 เซนติเมตร  
 6.1.2 แหวนทองคํา (ภาพที่ 71) มีลักษณะเปนแหวนทองคํา ประดับหัวแหวน มีลวดลาย
เปนเม็ดไขปลา มีหนามเตย 4 อัน  หัวแหวนไดหลุดออกไปแลว  แหวนทองคํานี้พบเปนจํานวน 2 
วง โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.3 และ 2.7 เซนติเมตร  ซ่ึงพบที่ลานดานหนาปรางคองคกลางของ
โบราณสถานหมายเลข 2  (หางจากโคปุระดานตะวันออกประมาณ 2 เมตร) 
 6.1.3 เครื่องมือเหล็ก  (ภาพที่ 72) 
  6.1.3.1 เหล็กยึด  มีลักษณะเปนเหล็กหลอคลายตัวอักษรภาษาอังกฤษรูปตัวที 
(T) และตัวไอ (I)   ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 เซนติเมตร   บางชิ้นมีเศษตะกั่วติด
อยู   พบจํานวน 7 ช้ิน ทั้งในโบราณสถานหมายเลขหมายเลข 1 และ 2  
  6.1.3.2 เหล็กสกัด  มีลักษณะเปนเหล็กรูปส่ีเหล่ียมปลายแบน คลายสิ่ว  สวน
อีกดานจะแหลม  มีหลายขนาด ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร  พบบริเวณโบราณสถานหมายเลข 1  
  6.1.3.3 ใบหอก  มีลักษณะเปนเหล็กแบนปลายแหลมมีคมทั้งสองดาน มี
สวนโคนรูปทรงกระบอก  มีขนาดยาวประมาณ 30-35 เซนติเมตร  พบบริเวณกําแพงเมืองดานทิศ
ตะวันตก  
 6.1.4 ตะกั่วเจาะรู  มีลักษณะทรงกระบอก เปนตะกั่วตันเจาะรูตรงกลาง ปลายดานหนึ่ง
กวางกวาอีกดานหนึ่ง  อาจใชเปนตุมถวงน้ําหนัก  มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ  1.7-2 
เซนติเมตร  สูง 1.8 เซนติเมตร  
 

6.2 ประเภทหิน 
6.2.1 แทนหินบด    

 6.2.2 ขวานหินขัด   พบที่โบราณสถานหมายเลข 1 ดานทิศตะวันออก  
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 6.2.3 แทนหินทรายรูปกลม  มีลักษณะเปนแทนรูปกลมมีขา 3 ขา  ที่ขอบแทนสลักเปน
ลายขีดสลับกับลายกากบาท  มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 23 เซนติเมตร  สูง 6.8 เซนติเมตร (ภาพที่ 73) 
 
7 ตะกรันโลหะ  พบจากการขุดคนทางโบราณคดีเมื่อป พ.ศ. 2543  (ภาพที่ 74) 
 
8 ช้ินสวนแทงโกลนหินทรายและชิ้นสวนสะเก็ดหินทราย  พบจากการขุดคนทางโบราณคดี เมื่อ

ป พ.ศ. 2543  (ภาพที่ 75-76) 
 

อายุสมัยและขอสันนิษฐาน 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบในบริเวณเมืองสิงหแสดงใหเห็นถึงอิทธิพล
วัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษที่ 18  เขามามีบทบาท
กับชุมชนโบราณแหงนี้ โดยไดเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมือง ดังเห็นไดจากหลักฐาน
ตามที่กลาวมาแลว ซ่ึงมีทั้งหลักฐานที่เปนรูปแบบเขมรอยางแทจริง  และหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
ฝมือชางทองถ่ิน   อยางไรก็ดี กอนที่อิทธิพลเขมรโบราณจะแพรเขามานั้น บริเวณนี้เคยปรากฏ
รองรอยการอยูอาศัยของคนมากอนแลวในชวงสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ที่ริมแมน้ําแคว
นอย ดานทิศใตนอกกําแพงเมือง ที่เปนเชนนี้ก็อาจเนื่องมาจากวาบริเวณนี้เปนพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ เอื้อตอการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมาตั้งแตสมัยโบราณ 
 
3. เมืองครุฑ 
 

ท่ีตั้ง 
 เมืองครุฑตั้งอยูในทองที่ของหมู 6  บานทาตาเสือ ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี  หางจากเมืองสิงหไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร  บริเวณเสนรุงที่ 14 องศา 
02 ลิปดา 03 ฟลิปดาเหนือ  และเสนแวงที่ 99 องศา 17 ลิปดา 55 ฟลิปดาตะวันออก  หรือพิกัดที่ 47 
PNR 323514  ตามแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000  พิมพคร้ังที่ 1-RTSD  ลําดับชุด L 7017  
ระวาง 4837 II  (ดูแผนที่ 2) 
 

ประวัติการศึกษา การดําเนินงานทางดานโบราณคดีท่ีผานมา 
 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2534 ทางอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงหไดรับแจงจาก
ผูใหญบานทาตาเสือ ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค  วาไดมีการคนพบโบราณวัตถุภายในเขตเมืองครุฑ 
และเมื่อเจาหนาที่ทางอุทยานฯเดินทางไปตรวจสอบในเบื้องตน ก็พบวามีการลักลอบขุดหา
โบราณวัตถุบริเวณเนินดินโบราณสถานภายในเขตตัวเมือง ซ่ึงในบริเวณนี้มีกอนศิลาแลงกระจัด
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กระจายอยู และไดพบชิ้นสวนประติมากรรมหินทรายมีลักษณะเปนขาครุฑขนาดใหญดวย  ดังนั้น
หัวหนาอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงหในขณะนั้น (นายสถาพร ขวัญยืน) จึงขออนุมัติใหมีการ
ดําเนินงานขุดแตงโบราณสถานที่มีการลักลอบขุดนี้ เพื่อศึกษาขอมูลทางโบราณคดีกอนที่จะสูญ
หายไป โดยดําเนินงานระหวางวันที่ 2-30 กันยายน พ.ศ.2534 40  
 จากการดําเนินงานทางโบราณคดี ในป พ.ศ. 2534  ทําใหพบซากโบราณสถานขนาดเล็ก
กอดวยศิลาแลง 1 หลัง มีผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา และพบชิ้นสวนประติมากรรมหินทรายรูปครุฑ 
ซ่ึงมีทั้งชิ้นสวนขาครุฑ เทาครุฑ สวนปก สะโพก และหนาอกของครุฑ  รวมทั้งเศษภาชนะดินเผา
เนื้อดิน (Earthenware) แบบพื้นเมืองอีกจํานวนเล็กนอย  จากการคนพบหลักฐานดังกลาว จึงทําให
นักโบราณคดีที่ดําเนินงานในขณะนั้น (นายสถาพร ขวัญยืน) สันนิษฐานวาโบราณสถานแหงนี้อาจ
เปนที่ตั้งศาลเทพารักษประจําเมือง เพราะคติความเชื่ออยางหนึ่งของครุฑคือการเปนผูพิทักษ และ
บุคลิกของครุฑก็มักแสดงถึงความเขมแข็งและมีอํานาจ ดังนั้นครุฑจึงมีความหมายในดานการเปนผู
พิทักษศาสนสถาน นอกจากนี้ยังไดสันนิษฐานเกี่ยวกับระยะเวลาการอยูอาศัยและการทิ้งรางของ
เมืองไววา เมืองครุฑคงมีอายุอยูในชวงเวลาเดียวกันกับเมืองสิงห คือมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19  
โดยที่เมืองทั้งสองนี้นาจะมีความสัมพันธกันดวย เนื่องจากมีที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน และวัสดุ
ทีใ่ชในการกอสรางโบราณสถานก็เหมือนกัน  แตระยะเวลาในการอยูอาศัยภายในบริเวณเมืองครุฑ
คงมีไมนานนัก เพราะจากการสํารวจบนผิวดินและขุดทดสอบนั้นไดพบเศษภาชนะดินเผาจํานวน
นอยมาก สวนสาเหตุของการถูกทิ้งรางไปของเมืองครุฑ ในที่นี้เชื่อวาคงเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
สภาพภูมิประเทศไมเหมาะสม คือ มีลักษณะเปนเมืองปด มีภูเขาลอมรอบ ทําใหการขยายเมืองทําได
ยาก อีกทั้งคงมีความแหงแลงกันดารเกิดขึ้น เพราะที่ตั้งของเมืองอยูหางจากลําน้ําแควนอย  มเีพยีงลํา
หวยสายเล็กๆไหลผานเทานั้น 
 อีกเกือบ 10 ปตอมา คือเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543  กรมศิลปากรโดยสํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี  ดําเนินการสํารวจชุมชนโบราณเมืองครุฑ
แหงนี้อีกครั้ง  สืบเนื่องมาจากในระหวางวันที่ 9-28 กุมภาพันธ พ.ศ.2543 ทางสํานักงานฯไดมีการ
ขุดคนทางโบราณคดีในบริเวณเมืองสิงห ดังนั้นจึงมีการสํารวจแหลงโบราณคดีที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงที่มีอายุอยูในชวงระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการศึกษารวมกัน41 
 ผลจากการสํารวจชุมชนโบราณเมืองครุฑ เมื่อป พ.ศ. 2543 ที่ผานมานี้ ทําใหนัก
โบราณคดี (นายวสันต เทพสุริยานนท) เชื่อวาบริเวณเมืองครุฑไมนาจะเปนชุมชนท่ีใชอยูอาศัย
                                                 

40 สถาพร ขวัญยืน, “รายงานพิเศษเมืองครุฑ,” สารกรมศิลปากร  7,3 (2537) : 4-9. 
41กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจเมืองโบราณเมืองครุฑ ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี,” ฝายวิชาการสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, 2543. (อัดสําเนา) 
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โดยเฉพาะ   แมวาไดมีผูคนอยูอาศัยก็มีอยูอยางจํากัด เนื่องจากการขุดคนในป พ.ศ. 2534 พบเศษ
ภาชนะดินเผานอยมาก โดยในที่นี้สันนิษฐานวาเมืองครุฑนาจะเปนพื้นที่ที่มีผูคนเขามาประกอบ
กิจกรรมบางอยางเปนครั้งคราวมากกวา  อาจเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา
พราหมณ เพราะไดคนพบชิ้นสวนประติมากรรมรูปครุฑขนาดใหญ ซ่ึงเชื่อวาครุฑเปนสัตวพาหนะ
ของเทพเจาที่สําคัญองคหนึ่งในศาสนาพราหมณ  โดยสรุปแลวเช่ือวาเมืองครุฑนาจะมี
ความสัมพันธกับเมืองสิงห และมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 42 
 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไป และลักษณะผังเมือง   (ดูแผนผังที่ 7,  ภาพที่ 77-78) 
 พื้นที่ของแหลงโบราณคดีเมืองครุฑตั้งอยูในบริเวณที่ราบหุบเขา มีภูเขาลอมอยูเกือบ
โดยรอบ  ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอดังนี้  
 ทิศเหนือตอยาวลงมาทางดานตะวันตก ติดกับเขาเมืองครุฑ 
 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ         ใกลกับเขาแกวนอย เขาพุกระพี้ และบานเขาเมืองครุฑ 
 ทิศตะวันออกเฉียงใต  ใกลกับเขาแกว และเขาปถวี 
 ทิศใต   ติดกับบานโปะ 

เทือกเขาที่อยูลอมรอบแหลงโบราณคดีเมืองครุฑมีลักษณะเปนภูเขาหินปูน จัดอยูในชุด
หินปูนไทรโยค   ทางดานตะวันออกของเชิงเขาเมืองครุฑ อันเปนบริเวณทางดานตะวันตกของตัว
เมืองโบราณ มีลําหวยมะไฟไหลผาน ซึ่งลําหวยนี้ไดไหลไปรวมกับแมน้ําแควนอยทางดานทิศใต
ของแหลง ที่อยูหางออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร  ลักษณะพื้นที่ไดลาดเทลงมาทางดานทิศใต 
 พื้นที่แหลงโบราณคดีเมืองครุฑมีเนื้อท่ีทั้งสิ้น 149 ไร  33  9/10 ตารางวา  สภาพปจจุบัน
ไดมีราษฎรเขามาใชพื้นที่ทําการเกษตร เชน ไรออย มันสําปะหลัง ฯลฯ และเลี้ยงสัตว 

แผนผังของเมืองครุฑมีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา วัดระยะทางจากทิศตะวันออก-
ตะวันตก มีความยาวประมาณ 560 เมตร  และจากทางทิศเหนือ-ใต กวางประมาณ 330 เมตร  
ปรากฏเปนแนวคันดินหรือกําแพงดินลอมอยู 3 ดาน ไดแก ดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต  
ตัวคันดินแตละดานมีขนาดกวางประมาณ 15 เมตร และสูง 3 เมตร (ภาพที่ 79-80)  สวนทางดานทิศ
ตะวันตกที่อยูติดกับเชิงเขาเมืองครุฑนั้น ไมปรากฏรองรอยแนวคันดินของเมือง  
 ปจจุบันแนวคันดินทางดานทิศใตบางชวงถูกทําลายไปบางแลว โดยไดมีการปรับพื้นที่
เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมสัญจรไปมาระหวางหมูบาน อีกทั้งชาวบานในบริเวณนั้นยังเขามาปรับ
สภาพพื้นที่ภายในเมืองโบราณเพื่อใชในการเกษตรกรรม  

                                                 
42 เรื่องเดียวกัน, ไมปรากฏเลขหนา. 
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 ภายในบริเวณเมืองมีซากฐานโบราณสถานขนาดเล็กกอศิลาแลง 1 แหง  และทางดานทิศ
ใตของตัวโบราณสถาน หางออกไปอีกประมาณ 30 เมตร มีรองรอยหนองน้ํา 1 แหง  ปจจุบันตื้น
เขินไปหมดแลว  
 ทางดานทิศตะวันตกของเมือง ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ติดกับเชิงเขาเมืองครุฑ มีลําหวยสายหนึ่ง
ไหลผาน ปจจุบันเรียกกันวาหวยมะไฟ (ภาพท่ี 81)  ที่บริเวณมุมทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง มี
รองรอยคันกั้นน้ํากอดวยศิลาแลง  คันกั้นน้ํานี้พบวาไดมีการสรางขวางทางน้ําในลําหวยมะไฟเพื่อ
กักเก็บน้ําไว (ภาพที่ 82-83)   หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความรูในเรื่องระบบชลประทาน 
และการจัดการในเรื่องการใชน้ําของชุมชนสมัยโบราณที่เมืองครุฑ เปนการนําน้ําจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติมาใชประโยชน โดยการสรางฝายหรือคันกั้นน้ําในลําหวยธรรมชาติเพื่อเก็บกักน้ําเอาไว 
ไมใหน้ําไหลทิ้งไปเสียเปลา  
 อนึ่ง การไมปรากฏแนวคันดินหรือกําแพงดินทางดานตะวันตกของตัวเมืองครุฑนั้น 
ผูวิจัยมีความเห็นวา อาจมีการใชเขาเมืองครุฑที่ตั้งอยูทางดานดังกลาวเปนแนวปราการทาง
ธรรมชาติโดยใหทําหนาที่เปนเสมือนแนวกําแพงเมือง  ลักษณะเชนนี้คลายกับที่เมืองสิงห และเมือง
ราชบุรี ที่ไดใชแมน้ําธรรมชาติเปนคูเมืองดานหนึ่งแทน  
 

หลักฐานทางโบราณคดี 
 

โบราณสถาน 
 ภายในบริเวณตัวเมืองครุฑมีซากโบราณสถาน 1 แหง (ภาพที่ 84)  ซ่ึงตั้งอยูหางจากหวย
มะไฟที่อยูทางดานตะวันตกของตัวเมืองประมาณ 220 เมตร  และหางจากแนวคันดินทางดานทิศ
เหนือประมาณ 160 เมตร (แผนผังของเมืองเปนรูปสี่เหล่ียม ขนาด 330 x 560 เมตร)  กอนการ
ดําเนินงานขุดแตงในป พ.ศ.2534 นั้น โบราณสถานแหงนี้มีสภาพเปนเนินดินรูปยาวรี โดยยาวตาม
แนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 20 เมตร  กวางประมาณ 16 เมตร  บนเนินมีตนไมใหญ
ขึ้นปกคลุม มีรองรอยของการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุอยูหลายหลุม และพบกอนศิลาแลงกระจัด
กระจายในบริเวณนั้น  
 เมื่อมีการขุดลอกดินบนเนินโบราณสถานออกหมดแลว พบวาโบราณสถานหลังนี้มี
สภาพเหลือเพียงซากฐานอาคารขนาดเล็กกอดวยศิลาแลง (ภาพ) มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา ยาว 
6 เมตร กวาง 5.6 เมตร  สูงประมาณ 0.84 เมตร  และมีรองรอยของการฉาบปูนที่ผิวของศิลาแลง
หลงเหลืออยูใหเห็นบางกอน  
 จากการขุดหลุมทดสอบในระหวางที่มีการขุดแตงโบราณสถาน เมื่อป พ.ศ. 2534 นั้น 
พบวาไดมีการเตรียมฐานรากกอนการกอสรางอาคาร กลาวคือ มีการนําเม็ดแลง เศษหินทรายแดง 
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หินขี้นกยูง  ตลอดจนหินกรวดแมน้ํามาวางอัดทับบนชั้นหินปูนที่เปนชั้นหินตามธรรมชาติ ซ่ึงอยูใน
ระดับไมลึกนักในบริเวณแถบนี้ ทําใหไดฐานรากอันมั่นคงกอนที่จะกออาคารศิลาแลงขึ้นไป โดย
กอนศิลาแลงที่นํามากอเปนโบราณสถานนั้น มีลักษณะเปนกอนสี่เหล่ียมผืนผาที่มีขนาดตางๆกัน 
ซ่ึงในจํานวนกอนศิลาแลงเหลานี้ไมพบลักษณะที่เปนชิ้นสวนของสถาปตยกรรมที่ประกอบเปน
สวนบนของอาคารเลย  
 ที่บริเวณลําหวยมะไฟติดกับเชิงเขาเมืองครุฑ ใกลๆกับแนวคันดินที่อยูทางมุมทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของเมือง พบรองรอยของกลุมศิลาแลงที่สรางขวางอยูในลําหวยมะไฟ โดยมีการ
เรียงศิลาแลงเปนสองแถว แลวใชดินถมอัดระหวางกลาง  กลุมศิลาแลงที่อยูขวางทางน้ําสายนี้ไม
นาจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ แตนาจะเปนการกระทําที่เกิดจากกลุมคนในสมัยโบราณ ซ่ึงคงตั้งใจทํา
ใหเปนคันกั้นน้ํา (ฝาย) ที่สรางขวางทางน้ําไว  เพื่อเปนการกักเก็บน้ําไวใชอุปโภคบริโภค  ตัวคันกัน้
นี้มีขนาดยาว 7.75 เมตร  กวาง 1.5 เมตร  และสูงโดยเฉล่ีย 0.92 เมตร  ซ่ึงสภาพของคันกั้นน้ําใน
ปจจุบันไดพังทลายลงไปมากแลว (ภาพที่ 82-83) 
 

โบราณวัตถุ 
 จากการที่ทางอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงหดําเนินการขุดแตงโบราณสถานภายในตัว
เมืองครุฑ เมื่อป พ.ศ. 2534  ทําใหพบหลักฐานที่เปนโบราณวัตถุดังตอไปนี้ 

1. ช้ินสวนประติมากรรมขาของครุฑหินทราย  พบทั้งหมด 2 ช้ิน(ภาพที่ 85-86)โดยที่ช้ิน
หนึ่งพบจากการลักลอบขุดบริเวณเนินโบราณสถาน มีลักษณะเปนหินทรายสีแดง เปนชิ้นสวน
บริเวณหัวเขาลงไปถึงบริเวณขอเทาของครุฑ ที่ตอนลางของขามีลวดลายสลักเปนลายประจํายาม
หรือลายสี่เหล่ียมขนมเปยกปูน สวนที่ตอนบนของขาหรือบริเวณหัวเขาสลักเปนลายขนนก ซ่ึงมีอยู
ทั้งทางดานหนาและดานหลัง  ช้ินแรกนี้มีขนาดกวาง 59 เซนติเมตร สูง 57 เซนติเมตร   และอีกชิ้น
หนึ่งไดพบในระหวางการขุดแตงโบราณสถาน ในป พ.ศ.2534  โดยพบอยูหางจากแนวฐาน
ทางดานตะวันตกประมาณ 2.4 เมตร  ช้ินที่สองนี้แกะสลักจากหินทรายสีเทา มีลักษณะเปน
เชนเดียวกับชิ้นแรก กลาวคือ เปนชิ้นสวนของขาครุฑตั้งแตบริเวณหัวเขาลงไปจนถึงบริเวณขอเทา 
มีลายประจํายามสลักอยูที่ตอนลางของขา  สวนตอนบนไดสลักเปนลวดลายขนนกประกอบ  มี
ขนาดกวาง 59 เซนติเมตร และสูง 58 เซนติเมตร  

2. ช้ินสวนเทาครุฑหินทราย  พบจํานวน 2 ช้ิน(ภาพที่ 87)ไดแก สวนที่เปนเทาขวาและ
เทาซาย  สําหรับสวนที่เปนเทาขวานั้นมีลักษณะเปนโกลน คือทําพอใหเห็นเปนเคาโครงกอน โดยที่
ยังแกะสลักไมเรียบรอย   และสวนที่เปนเทาซายไดประกอบไปดวย นิ้วดานหนา 4 นิ้ว  ดานหลังอีก 
1 นิ้ว ซ่ึงยังแกะสลักไมเรียบรอยดีนัก ที่ปลายนิ้วดานหนามีลักษณะแหลมเปนเล็บชัดเจน  ขนาด
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ของช้ินสวนเทาครุฑแตละชิ้นมีขนาดกวางประมาณ 60-67 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 104-116 
เซนติเมตร และสูงราว 47-50 เซนติเมตร  ขุดพบบริเวณทางดานทิศเหนือของแนวฐานโบราณสถาน  

3. ช้ินสวนสะโพกครุฑ  พบเปนจํานวน 2 ช้ิน คือ ช้ินแรกเปนชิ้นสวนบริเวณสะโพก
ทางดานหนา ตั้งแตสวนเอวลงไปจนถึงตนขา นุงผาเปนลายขนนก โดยมีเข็มขัดลายกนกและลาย
กลีบบัวซอนคาดทับที่เอว หัวเข็มขัดเปนลายดอกประจํายามซอนกัน 2 ช้ัน  ที่ดานขางทั้งสองขาง
ของลําตัวซายขวามีลายขนนกที่มีลักษณะเปนปกแข็ง 2 ช้ัน  ช้ินสวนสะโพกครุฑชิ้นนี้มีขนาดยาว 
114 เซนติเมตร กวาง 45 เซนติเมตร  สูง 50 เซนติเมตร  พบอยูหางจากแนวฐานโบราณสถาน
ทางดานทิศตะวันตกออกไปอีกประมาณ 90 เซนติเมตร (ใกลๆกับชิ้นสวนที่เปนปก) (ภาพที่ 88) 
สวนอีกชิ้นหนึ่งเปนชิ้นสวนของสะโพกทางดานหลัง พบอยูหางจากแนวฐานโบราณสถานทางดาน
ตะวันตกประมาณ 380 เซนติเมตร  มีลักษณะเปนชิ้นสวนบริเวณสะโพกทางดานหลังของครุฑ ซ่ึงที่
ดานขางของลําตัวครุฑมีการแกะสลักเปนลวดลายขนนกที่มีลักษณะเปนปกแข็ง 2 ช้ันประกอบอยู
ทั้งดานซายและขวา เชนเดียวกับชิ้นสวนสะโพกทางดานหนา  ช้ินสวนสะโพกครุฑชิ้นหลังนี้มี
ขนาดยาว 125 เซนติเมตร กวาง 52 เซนติเมตร และสูง 49 เซนติเมตร  

4. ช้ินสวนบริเวณหนาอกของครุฑ  แกะสลักจากหินทรายสีแดง มีลักษณะแอนโคง และ
มีลวดลายเครื่องประดบัอยูบริเวณรอบลําคอ (ภาพที่ 91) ยาวประมาณ 66 เซนติเมตร  กวางประมาณ 
18 เซนติเมตร  และสูง 36 เซนติเมตร   พบอยูบนฐานทางทิศตะวันออกของโบราณสถาน 

5. ช้ินสวนปกครุฑหินทราย (ภาพที่ 89-90)  มีลักษณะเปนปกทางดานขวา ที่ดานหนา
ของปกมีการสลักลวดลายเครื่องประดับทําเปนพาหุรัดอยูที่บริเวณตนแขนและกําไลอยูที่ขอมือของ
ครุฑ  ดานลางสลักเปนลวดลายขนนกพลิ้ว  สวนที่ดานหลังของปกครุฑมีการแกะสลักเปนลายกลีบ
บัวซอนกันเปนแถวเล็กๆ โดยมีลายกนกขนาบขางเปนแกนกลางไปตามความยาวของปกซ่ึงมี
ลวดลายขนนกพริ้วประกอบอยูทั้งดานบนและดานลาง   บริเวณโคนปกดานบนไดปรากฏรอยบาก
เปนรูปตัวที (T)  ซ่ึงคงทําขึ้นเพื่อประโยชนในการใชโลหะยึดระหวางชิ้นสวนตางๆประกบเขา
ดวยกัน เพื่อใหมีความแข็งแรงมากขึ้น      

6. เศษภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินเผาไมสุก (Earthenware)  ลักษณะเปนเนื้อดินสีเทา มี
ดินเชื้อผสมอยูมาก  ซ่ึงคงเปนภาชนะดินเผาแบบพื้นเมืองทั่วๆไป  โดยพบปนอยูกับเศษหินทรายที่
อัดทับถมเปนพื้นบริเวณมุมตะวันออกเฉียงใตของโบราณสถาน  เศษภาชนะดินเผาเหลานี้ไดพบใน
ปริมาณที่นอยมาก 
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อายุสมัยและขอสันนิษฐาน 
 จากรองรอยหลักฐานที่พบในแหลงโบราณคดีเมืองครุฑ ทั้งลักษณะแผนผังของชุมชน
โบราณ และหลักฐานทางดานโบราณวัตถุสถาน  ทําใหสันนิษฐานไดวา ชุมชนโบราณเมืองครุฑ
นาจะเปนชุมชนที่อยูรวมสมัยกับชุมชนที่เมืองสิงห ซ่ึงอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกัน และเปนชุมชนท่ี
ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองเชนเดียวกัน ดังเห็นได
จากหลักฐานที่กลาวมาแลว อันไดแกลักษณะแผนผังของชุมชนที่เปนรูปสี่ เหล่ียมตามแบบ
วัฒนธรรมขอม  ซากฐานโบราณสถานกอศิลาแลงที่มีการเตรียมฐานรากโดยการนําเอาเศษหินและ
เม็ดแลงมาปูรองพื้นไวกอน (คลายกับการกอสรางโบราณสถานหมายเลข 2 ที่เมืองสิงห) และ
ประติมากรรมรูปครุฑที่มีลักษณะเปนฝมือชางทองถ่ิน 
 
4. แหลงโบราณคดีบานกลอนโด 
 

ท่ีตั้ง 
 แหลงโบราณคดีบานกลอนโด ตั้งอยูหมูที่ 2  ตําบลกลอนโด  อําเภอดานมะขามเตี้ย  
จังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณเสนรุง(ละติจูด)ที่ 13 องศา 55 ลิปดา 15 ฟลิปดา เหนือ  และเสนแวง
(ลองติจูด)ที่ 99 องศา 25 ลิปดา 40 ฟลิปดา ตะวันออก  หรือพิกัดกริด 47 546206 E  1538890 N  
จากแผนที่ทหารมาตราสวน 1 : 50,000  ลําดับชุด L 7017  ระวาง 4836 I  พิมพครั้งที่ 3-RTSD  (ดู
แผนที่ 3) 
 

ประวัติการศึกษา และการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมา 
 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณกลอนโดเปนโบราณสถานของชาติใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 78 ตอนที่ 52  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2504  มีเนื้อที่ทั้งส้ิน 35 ไร 3 งาน 
43 ตารางวา43  
 รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม เคยกลาวถึงชุมชนโบราณแหงนี้ไวอยางสั้นๆ ใน
เชิงอรรถของบทความเรื่อง “ตามสองฝงน้ําแมกลองกอนพุทธศตวรรษที่ 20”  ซ่ึงพิมพลงในวารสาร
เมืองโบราณ ความวา “จากการคนควาของนาย Victor Kennedy เคยพบเมืองโบราณแหงหนึ่ง อยูต่ํา
จากเมืองกาญจนบุรีทางฝงตะวันตกของแมน้ําแมกลอง เปนเมืองรูปส่ีเหล่ียม ขนาด 200 x 250 เมตร 

                                                 
43 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 2, 36-37. 
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ชาวบานเรียกเมืองกลอนโด ซ่ึงปจจุบันทางกรมศิลปากรไดสํารวจและทําผังไวเรียบรอยแลว มี
เฉพาะคันดิน ไมมีคูน้ํา และมีสระน้ําอยูทางทิศเหนือติดกับตัวเมือง” 44 
 ป พ.ศ. 2538  กรมศิลปากรไดสํารวจแหลงโบราณคดีนี้ และกลาวถึงลักษณะของแหลง
ไววา “ เมืองกลอนโดเปนเมืองโบราณมีคันดินลอมรอบเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ที่บริเวณเกือบกึ่ง
กลางคันดินดานทิศตะวันตกมีชองประตู 1 ชอง ” 45 แตไมไดกลาวถึงหลักฐานทางโบราณคดีที่จะ
สามารถบงบอกอายุสมัยของชุมชนโบราณได 
 เมื่อปลายป พ.ศ. 2547 ถึง ตนป พ.ศ. 2548  กรมศิลปากรดําเนินการขุดคนทางโบราณคดี
ที่เมืองโบราณกลอนโด โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาประวัติความเปนมาของเมือง อายุสมัยของการ
สรางเมืองที่ปรากฏแนวคันดินลอมรอบ รองรอยการอยูอาศัยและการทํากิจกรรมของคนในอดีต  
ในครั้งนี้ไดใชวิธีสุมตัวอยางขุดคนทั้งหมด 14 หลุม กระจายไปทั่วบริเวณเมือง ทั้งภายในและ
ภายนอกของเมืองโบราณ รวมถึงแนวคันดินดวย  ซ่ึงกอนที่จะมีการขุดคนนั้น มีการเดินสํารวจ
ภายในเมืองและบริเวณโดยรอบ ทําใหพบหลักฐาน 2 ชนิด ไดแก ช้ินสวนเครื่องถวยจีนเคลือบสี
ขาวแบบชิงไป อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18  และชิ้นสวนกอนดินเผาไฟ ซ่ึงพบกระจายอยูทั่วไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตลอดแนวคันดินและบริเวณดานนอกเมืองทางตะวันตกไดพบกอนดินเผาทับถม
กันในปริมาณที่หนาแนนมาก  กอนดินเผาเหลานี้มีรองรอยการประทับของโครงสรางไม   ผลจาก
การขุดคนไดพบกอนดินเผาลักษณะดังกลาวทับถมกันในปริมาณที่หนาแนน รวมทั้งขี้เถา และเศษ
ถานไมในชั้นดินที่ระดับความลึกโดยเฉลี่ย 40-50 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยพบรวมกับเศษภาชนะ
ดินเผาทั้งแบบเนื้อดินธรรมดาไมเคลือบ  แบบเนื้อแกรงทั้งเคลือบสีขาว เคลือบสีน้ําตาล และยังพบ
กอนดินเผาทับถมตอเนื่องกันขึ้นไปในระดับที่อยูเหนือจากชั้นดินดังกลาวเล็กนอยดวย  นอกจากนี้
ชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ก็เคยพบโบราณวัตถุตางๆ อันเนื่องมาจากการทําเกษตรกรรม  อาทิ 
หมอดินเผา พบจากทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง  ตลับดินเผาเคลือบขาว พบจากบริเวณคันดินดาน
ทิศใต  ประติมากรรมสลักจากหินรูปสตรีถือดอกบัว พบที่นอกเมืองดานตะวันตก แตปจจุบันสูญ
หายไปแลว  อีกทั้งยังพบหอยสังขขนาดใหญ (ภาพที่ 102)  ซ่ึงเปนหอยทะเลที่พบจากการไถพรวน
ที่ดินเพื่อทําไร  และกําไลขอมือทําดวยโลหะเงินที่ขุดพบเมื่อ 20 กวาปมาแลว ปจจุบันผูพบไดขาย
กําไลไปแลว46 

                                                 
44ศรีศักร วัลลิโภดม, “ตามสองฝงน้ําแมกลองกอนพุทธศตวรรษที่ 20,” เมืองโบราณ 4, 1 (ตุลาคม-

ธันวาคม 2520) : 89. 
45 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 2, 37. 
46วสันต เทพสุริยานนท, “สรุปรายงานเบื้องตน ผลการขุดคนทางโบราณคดีทีเมืองโบราณกลอนโด,” 

สํานักงานศิลปากรที่ 2  สุพรรณบุรี, 2548. (อัดสําเนา) 
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สภาพแวดลอมโดยทั่วไป และลักษณะผังเมือง   (ดูแผนผังที่ 8) 
 แหลงโบราณคดีกลอนโดตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมริมฝงแมน้ําแควนอยทางดานตะวันตก มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 30 เมตร  ลักษณะดินเปนดินรวนปนเหนียวที่เกิดจาก
ตะกอนแมน้ําพัดพามาทับถมกันในพื้นที่นี้  นอกจากแหลงโบราณคดีนี้ไดอยูใกลแมน้ําแควนอย
แลว จากแผนที่และภาพถายทางอากาศยังพบอีกวา ในบริเวณใกลกับตําแหนงที่ตั้งตัวเมืองทางดาน
ตะวันออกนั้นปรากฏแนวลําน้ําเกาไหลผาน ซ่ึงมีระยะหางใกลกวาแนวแมน้ําแควนอยในปจจุบัน  
โดยจากบริเวณตัวเมืองถึงแนวลําน้ําเกาหางกันราว 100 เมตร  และยังมีลําน้ําตะเคียน อันเปนสาขา
ของแมน้ําแควนอย ไหลผานทางดานทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือของตัวแหลง  ชุมชนโบราณแหง
นี้มีลักษณะแผนผังเมืองเปนรูปสี่เหล่ียม มีคันดินลอมรอบ คันดินแตละดานมีความยาวเฉลี่ย 200 
เมตร กวางประมาณ 15 เมตร และสูงราว 3 เมตร  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 35 ไร  ตลอด
แนวคันดินมีตนไมขึ้นปกคลุม  ปจจุบันไมปรากฏรองรอยแนวคูเมือง แตจากการสอบถามชาวบาน
ในพื้นที่ไดความวา บริเวณดานนอกเมืองโดยรอบคันดินในอดีตเคยมีแนวรองปรากฏ ซ่ึงนาจะเปนคู
เมือง ทําใหเชื่อวาแนวคูเมืองนาจะถูกทําลายไปแลวจากการถมปรับพื้นที่ทําการเกษตรและการทํา
ถนนเลียบผานตัวเมือง47 
 ปจจุบันพื้นที่สวนใหญในบริเวณแหลงโบราณคดีใชทําการเกษตร เชน ไรออย ไร
ขาวโพด และพืชสวนอื่นๆ   สวนภายในเมืองโบราณมีบานเรือนราษฎรอาศัยอยู 3 หลัง  อีกทั้งมี
ถนนลาดยางตัดผานกลางเมือง และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองเปนที่ตั้งของรีสอรท
แหงหนึ่งคือ เดอะ เลกาซี ริเวอรแคว รีสอรท 
 

หลักฐานทางโบราณคดี 
 จากการที่กรมศิลปากรดําเนินการขุดคนทางโบราณคดี ในป พ.ศ. 2547-2548  ทําใหพบ
โบราณวัตถุที่สําคัญ ดังนี้ 

1. ช้ินสวนภาชนะดินเผาเคลือบสีขาว  (ชิงไป)  ผลิตจากแหลงเตาในมณฑลฝูเจี้ยน 
ประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคเหนือและภาคใต  กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-18  มีลักษณะ
รูปทรงเปนประเภทตลับและบรรดากระปุกขนาดเล็ก (ภาพที่ 92-93) ไดพบในระดับชั้นดินเดียวกับ
กอนดินเผา 

2. ช้ินสวนภาชนะดินเผาเคลือบสีน้ําตาล  เนื้อดินหยาบ มีเม็ดกรวดทรายปนมาก เคลือบ
สีน้ําตาลเพียงดานเดียว  พบเปนจํานวนมากจากการขุดคนภายในบริเวณเมือง โดยพบในระดับ
เดียวกับกอนดินเผาและระดับที่ลึกกวาเล็กนอย  ช้ินสวนภาชนะบางชิ้นมีรองรอยคลายกับสวนหู

                                                 
47 เรื่องเดียวกัน. 
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ของภาชนะ ซ่ึงมีการตกแตงลวดลายเปนรูปหนาสัตว  จากลักษณะดังกลาว สันนิษฐานวารูปทรง
ของภาชนะนาจะเปนประเภทไหที่มีหู ที่ผลิตจากแหลงเตาในประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคใต 
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18  (ภาพที่ 94) 

3. ช้ินสวนภาชนะดินเผาเคลือบสีน้ําตาลแบบเขมร (ภาพที่ 95)  พบจํานวนมากจากการ
ขุดคน ซ่ึงมีทั้งชิ้นสวนภาชนะประเภทกระปุกขนาดเล็ก ฝากระปุก  และไหขนาดใหญที่มีเนื้อดิน
หยาบ  ช้ินสวนภาชนะเหลานี้ไดพบในชั้นดินระดับเดียวกับกอนดินเผาและในระดับที่ลึกกวา
เล็กนอย 

4. เศษตะกรันเหล็ก (slag) และถวยดินเผา (ภาพที่ 96)  พบจากการขุดคนในชั้นดิน
รวมกับกอนดินเผา 

5. กอนดินเผา  ไดมีการพบกอนดินเผากระจายอยูบนผิวดินทั่วไปในแหลงโบราณคดี 
และจากการขุดคนก็พบการทับถมของกอนดินเผาในชั้นดินที่ระดับประมาณ 40-50 เซนติเมตรจาก
ผิวดิน โดยพบอยูระดับเดียวกับชิ้นสวนภาชนะดินเผาแบบเขมรและจีน   นอกจากนี้ยังพบวาตลอด
แนวคันดินไดมีกอนดินเผากองพูนทับถมกันอยางหนาแนนเชนกัน   กอนดินเผาที่พบบางกอนมี
รอยกดประทับของไม ทั้งเปนรอยโคงนูน โคงเวา เรียบแบน และลักษณะคลายแผนไมสานขัดกัน
เปนโครงสราง  (ภาพที่ 97-100) 

6.โลหะเนื้อชินตะกั่ว  จากการขุดคนทางโบราณคดี ไดพบโบราณวัตถุที่เปนโลหะอยู 2 
ช้ิน โดยพบอยูในชั้นดินรวมกับกอนดินเผา  ช้ินหนึ่งมีลักษณะเปนแผนบางๆ ขนาดประมาณ 0.7 x 
2.0 เซนติเมตร  และอีกชิ้นหนึ่งมีลักษณะเปนรูปทรงกําไล แตมีเสนผาศูนยกลางเพียง 6 เซนติเมตร  
ผิวของโลหะมีคราบสีขาวเกาะ  (ภาพที่ 101) 
 

อายุสมัยและขอสันนิษฐาน 
 จากหลักฐานที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีในบริเวณชุมชนโบราณที่บานกลอนโด 
ทําใหสันนิษฐานในเรื่องเกี่ยวกับอายุสมัยของแหลงไดวา นาจะมีคนเขามาอยูอาศัยและทํากิจกรรม
ในบริเวณนี้ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 17-18  อันเปนชุมชนในสมัยลพบุรี (รวมสมัยกับวัฒนธรรม
แบบเขมร) โดยกําหนดอายุแหลงโบราณคดีจากหลักฐานทางดานเครื่องถวยที่พบจากการขุดคนใน
ช้ันดินลางสุดที่มีรองรอยกิจกรรมของมนุษย  ชุมชนแหงนี้คงเปนชุมชนขนาดเล็กที่มีรองรอยการ
อยูอาศัยในชวงระยะเวลาเดียว แลวมีการทิ้งรางไป  สวนสาเหตุที่ผูคนไดทิ้งรางชุมชนไปนั้น นัก
โบราณคดีที่ทําการขุดคน (นายวสันต เทพสุริยานนท)ไดสันนิษฐานวาอาจเนื่องมาจากการเกิดเพลิง
ไหมขึ้นในบริเวณชุมชน  เพราะวาจากการขุดคนไดพบกอนดินที่ถูกเผาไฟทับถมกันหนาแนนมาก
ในชั้นดินที่ระดับประมาณ 40-50 เซนติเมตรจากผิวดิน ซ่ึงพบในระดับเดียวกับชั้นดินที่มีการพบ
เครื่องถวยเขมรและเครื่องถวยจีน และพบตอเนื่องในชั้นดินที่อยูเหนือจากระดับที่พบเครื่องถวย
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เล็กนอย ตลอดจนแนวคันดินของเมือง  กอนดินเผาเหลานี้มีรองรอยการประทับโครงสรางไม และ
บางชิ้นมีรองรอยคลายเศษเยื่อไผติดอยู ทําใหเชื่อวากอนที่จะเกิดเพลิงไหมนั้น ชุมชนโบราณแหงนี้
นาจะมีส่ิงกอสราง (อาจจะเปนบานเรือน) ที่สรางขึ้นดวยไมหรือไมไผ ซ่ึงหาไดงายในชุมชน  แลวมี
การนําดินโคลนมาพอกทับกับโครงสรางไมเหลานี้  และเมื่อเกิดไฟไหมขึ้น ส่ิงที่เปนไมถูกไฟเผา
ไป  สวนดินโคลนที่มาพอกทับไดกลายเปนดินสุกโดยมีรองรอยไมประทับอยู 
 นอกจากนี้ ผูที่ทําการขุดคนไดสันนิษฐานอีกวา หลังจากที่ผูคนที่อาศัยอยูในชุมชน
โบราณนี้ไดทิ้งพื้นที่ไปแลว ก็ปรากฏวามีคนกลุมใหมเขามาใชพื้นที่ในบริเวณนี้อีกครั้ง โดยไดเก็บ
กวาดกอนดินเผาที่เกลื่อนกระจายบนผิวดิน นําไปถมพูนทําเปนคันดินของเมือง  เพราะฉะนั้นแนว
คันดินที่ลอมรอบเมืองเปนสิ่งที่สรางขึ้นในสมัยหลัง มิใชส่ิงกอสรางที่รวมสมัยลพบุรี   อยางไรก็
ตาม หลักฐานที่ไดจากการขุดคนก็ยังมีไมเพียงพอที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับอายุสมัยของแนวคันดิน
วาสรางขึ้นในชวงระยะเวลาใด และสรางขึ้นดวยวัตถุประสงคใด  ในขณะนี้ไดแตสันนิษฐานวาแนว
คันดินของตัวเมืองโบราณเปนสิ่งที่สรางขึ้นในสมัยหลัง (หลังการทิ้งรางของชุมชนสมัยลพบุรีไป
แลว)  
 กลาวโดยสรุป  ผลจากการขุดคนทางโบราณคดีทําใหเชื่อวา แหลงโบราณคดีบานกลอน
โดเดิมนั้นนาจะเปนชุมชนโบราณที่มอีายุอยูในชวงสมัยลพบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18) และเปน
ชุมชนโบราณที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ  หลังจากชวงระยะเวลาดังกลาวชุมชนไดถูกทิ้งรางเพราะ
เกิดไฟไหมขึ้น  ตอมาจึงมีคนกลับเขามาอยูอาศัยภายในชุมชนนี้อีกครั้ง โดยมีการเก็บกวาดเศษกอน
ดินเผาที่กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดอยูบนผิวดิน แลวนํามากอพูนเปนคันดินลอมรอบเมืองดัง
ปรากฏหลักฐานใหเห็นในปจจุบัน 
 
5. เมืองราชบุรี 
 

ท่ีตั้ง 
 เมืองราชบุรีตั้งอยูริมแมน้ําแมกลองทางดานฝงตะวันตก ในบริเวณบานเตาอิฐ ตําบล
หนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ประมาณเสนรุง (ละติจูด)ที่ 13 องศา 33 ลิปดา เหนือ  และ
เสนแวง (ลองติจูด)ที่ 99 องศา 48 ลิปดา 59 ฟลิปดา ตะวันออก  หรือที่พิกัดกริด 47 PNQ 884976  
แผนที่ทหาร มาตราสวน 1: 50,000  ลําดับชุด L 7017  ระวาง 4936 II  พิมพครั้งที่ 1-RTSD     (ดู
แผนที่ 4) 
 

ประวัติการศึกษา และการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมา 
 เมืองราชบุรีตั้งอยูบนที่ราบริมฝงแมน้ําแมกลองทางดานตะวันตกในทองที่ของตําบล
หนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงอยูฟากเดียวกันกับเมืองโบราณคูบัว และเขางู ที่เปนแหลง
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โบราณคดีในชวงสมัยทวารวดี  โดยที่เมืองเการาชบุรีนี้ไดอยูหางจากเมืองคูบัวข้ึนไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 4 กิโลเมตร  และอยูทางใตของเทือกเขางูประมาณ 6 กิโลเมตร  แผนผังของเมืองราชบุรีมี
ลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา โดยมีดานยาวขนานไปกับแมน้ําแมกลอง มีกําแพงเมืองที่เปนคันดิน
ลอมรอบ 3 ดาน คือ ดานทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต  สวนทางดานทิศตะวันออกไมปรากฏ
รองรอยกําแพงดิน แตไดอยูติดกับแมน้ําแมกลอง  พิเศษ เจียจันทรพงษ48 เคยไปสํารวจเมืองโบราณ
นี้เมื่อตอนป พ.ศ. 2516 ซ่ึงไดกลาวถึงคันดินทางดานทิศเหนือและทิศตะวันตกวามี 2 ช้ัน อีกทั้งยัง
กลาววาเมืองราชบุรีมีมาตั้งแตสมัยลพบุรีและอยูตอเนื่องกันมาจนถึงในสมัยอยุธยา  ภายในเมืองมี
วัดมหาธาตุตั้งอยูเกือบกึ่งกลางเมือง โดยอยูคอนมาทางใต 
 รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม49 ไดเขียนบทความเรื่อง “ตามสองฝงน้ําแมกลอง
กอนพุทธศตวรรษที่ 20” ลงในวารสารเมืองโบราณ เมื่อป พ.ศ. 2520  มีอยูตอนหนึ่งกลาวถึงอายุ
สมัยของเมืองราชบุรีวาเปนเมืองที่มีอายุมาตั้งแตสมัยลพบุรี ลงมาจนถึงอยุธยา และกรุงเทพฯ 
(รัตนโกสินทร) 

แตจากการศึกษาทางโบราณคดีของนักวิชาการกรมศิลปากรในระยะหลังมานี้ ไดมีการ
สันนิษฐานเกี่ยวกับวัดมหาธาตุซ่ึงตั้งอยูภายในเมืองราชบุรีวาเดิมคงสรางขึ้นในสมัยทวารวดี ราว
พุทธศตวรรษที่ 15-16  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ไลเล่ียกับการสรางเมือง  ตอมาจึงมีการสรางศาสนสถานที่
เรียกกันวาปราสาทหรือปรางคในศิลปะขอมซอนทับในชวงประมาณตนพุทธศตวรรษที่ 18  เพื่อให
เปนศูนยกลางของเมืองตามคติความเชื่อในเรื่องจักรวาล  แตในภายหลังพระปรางคที่สรางขึ้นตาม
แบบศิลปะขอมในยุคนั้นคงชํารุดพังลงมา จึงมีการสรางพระปรางคองคใหมซอนทับในสมัย
อยุธยา50      ดังปรากฏหลักฐานสําคัญคือจิตรกรรมฝาผนังเรื่องอดีตพุทธที่อยูภายในคูหาปรางค
ประธาน  ซ่ึงภายหลังจากสมัยอยุธยาตอนตนเปนตนมา คงไดมีการบูรณะปฏิสังขรณภายในบริเวณ
วัดมหาธาตุราชบุรีอีกหลายครั้ง ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมส่ิงกอสรางเร่ือยมาจนกระทั่งถึง
ในสมัยรัตนโกสินทร 51           ขอสันนิษฐานดังกลาวตรงกับความเห็นของ ศาสตราจารย หมอมเจา

                                                 
48 พิเศษ เจียจันทรพงษ, “เมืองราชบุรี และโบราณวัตถุใตแมน้ําแมกลอง,” ศิลปากร 17, 5 (มกราคม 

2517) : 82-90. 
49 ศรีศักร วัลลิโภดม, “ตามสองฝงน้ําแมกลองกอนพุทธศตวรรษที่ 20,” : 84. 
50 พัชรินทร ศุขประมูล, “โบราณคดี ประวัติศาสตรและศิลปกรรมในราชบุรี : สมัยประวัติศาสตร,” 

ใน ราชบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534.  จัดพิมพเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี  14 ตุลาคม 2534), 106. 

51 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 2, 188-189. 
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สุภัทรดิศ ดิศกุล ที่มีมากอนหนานี้ ซ่ึงทานเชื่อวา52 วัดมหาธาตุราชบุรีคงเปนวัดที่มีมาแลวตั้งแตสมัย
ทวารวดี เนื่องจากไดคนพบอิฐที่เกาถึงสมัยทวารวดี และยังมีพระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดีอีก 4 
องค โดยเปนพระพุทธรูปยืน 2 องค สูง 1.7 และ1.46 เมตร ลักษณะพระพุทธรูปเปนแบบทวารวดี
ตอนปลายของสมัยตน เพราะพระพักตรมีลักษณะที่ยังไมเปนพื้นเมืองเทาใดนัก  และพระพุทธรูป
ประทับนั่ง อีก 2 องค มีพระพักตรเปนแบบพื้นเมืองแลว สมัยตอมาเปนสมัยลพบุรีในชวงรัชกาล
ของพระเจาชัยวรมันที่ 7 แหงอาณาจักรกัมพูชาโบราณ จนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 
20  คงจะไดมีการบูรณะวัดมหาธาตุราชบุรีนี้มาก รวมทั้งมีการสรางปรางคองคใหมที่เห็นใน
ปจจุบันครอบทับปรางคองคเดิมของขอมไว และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในคูหาปรางคก็คงเขียน
ขึ้นในสมัยนั้นเชนเดียวกัน   หลังจากชวงเวลานั้นมาแลววัดแหงนี้ก็คงจะมีการบูรณะขึ้นอีก  

ปจจุบันวัดมหาธาตุยังคงเปนวัดสําคัญของจังหวัดราชบุรี โดยมีฐานะเปนพระอาราม
หลวงชั้นตรี  เปนวัดที่มีพระสงฆจําพรรษา และมีประชาชนนิยมเดินทางมาทําบุญและทองเที่ยวชม
โบราณสถานภายในวัดอยูเสมอ   

กลาวโดยสรุปคือภายในบริเวณเมืองเการาชบุรีเช่ือกันวามีรองรอยการอยูอาศัยและการ
ใชพื้นที่มาตั้งแตสมัยทวารวดี (ในบริเวณใกลเคียงไดพบชุมชนโบราณสมัยทวารวดีที่สําคัญคือ 
เมืองคูบัว และเขางู)  ตอเนื่องมาถึงสมัยลพบุรีซ่ึงเปนชวงที่อิทธิพลเขมรโบราณแพรเขามา สมัย
อยุธยา และรัตนโกสินทร จนกระทั่งถึงปจจุบัน  
 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดมหาธาตุราชบุรีเปนโบราณสถานสําคัญของชาติ ใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 52 ตอนที่ 75 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 53 
 กรมศิลปากรไดดําเนินงานทางโบราณคดีในบริเวณวัดมหาธาตุราชบุรี เปนครั้งแรก เมื่อ
ป พ.ศ. 2520 โดยบูรณะปรางคประธานและปรางคทิศ   ตอมาในป พ.ศ. 2523 ดําเนินการขุดแตง
บูรณะฐานปรางคประธานและปรางคทิศ  การขุดแตงในครั้งนั้นไดดําเนินการขุดโดยรอบฐาน
ปรางคประธานและฐานเจดียแปดเหลี่ยม  ผลจากการขุดแตงทําใหมีการสันนิษฐานวา54 

1. ปรางคประธานและปรางคทิศดานขาง 2 องค ดานหลัง 1 องค มีอายุการกอสรางพรอมกัน
ในสมัยลพบุรี  มีอายุประมาณ 900 ปมาแลว 

                                                 
52 สุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณสถานและวัดในเขตจังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี,” สถานที่นาศึกษาในสี่

ภาคของประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพหางหุนสวนจํากัด, 2516. พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิง
ศพนางจิตติมา (ไคล) ชมุนี ต.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม  28 พฤษภาคม 2516), 174-176. 

53กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 2, 189.  
54 เรื่องเดียวกัน. 
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2. การสรางเพิ่มเติมในระยะที่ 2  ประมาณสมัยอยุธยาตอนตน มีการถมพื้นที่ขยายฐานปรางค
เปนรูปสี่เหล่ียมแลวสรางระเบียงคดไวโดยรอบองคปรางค โดยมีการนําหินทรายมาสกัด
เปนพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตั้งเรียงรายไวภายในระเบียงคด และสันนิษฐานในระยะนี้คงมี
การซอมปรางคประธานและปรางคทิศดวย 

3. การกอสรางเพิ่มเติมในระยะที่ 3  ไดถมพื้นใหสูงขึ้นอีก แลวกอเปนเจดียแปดเหลี่ยม ซ่ึงใน
ระยะนี้นาจะอยูในชวงอยุธยาตอนปลาย หรือสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  

ในระหวางที่มีการขุดแตงบูรณะฐานพระปรางคทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต ไดมีการ
คนพบพระพิมพดินเผา (ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี) ซ่ึงมีการแบง
ออกเปน 3 แบบ55 ไดแก 
 แบบที่ 1   พระพิมพที่แสดงภาพพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ อยู
ภายในซุม 
 แบบที่ 2   พระพิมพแสดงภาพพระพุทธเจาทรงเครื่อง ประทับนั่งในปางมารวิชัย เรียง
กัน 3 องค ภายในซุมเรือนแกว  (แบบตรีกาย) 
 แบบที่  3  พระพิมพแบบนี้ไดมีการแบงออกเปน  2 แถว  คือ  แถวบนแสดงภาพ
พระพุทธเจาทรงเครื่อง ประทับยืน ทําปางประทานอภัยในพระหัตถขวา  เรียงกัน 3 องคอยูภายใน
ซุม ซ่ึงขนาบขางดวยพระพุทธเจาองคเล็กๆประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว และที่แถวลางแสดงภาพ
พระพุทธเจาทรงเครื่องประทับนั่งปางมารวิชัยเรียงกัน 3 องคอยูภายในซุม โดยมีพระพุทธเจาองค
เล็กประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัวอยูภายในซุม ขนาบขางเชนเดียวกับแถวบน 
 ป พ.ศ. 2537  ไดมีการขุดแตงพบซากฐานโบราณสถานกอศิลาแลง ในบริเวณดานหลัง
วิหารพระพุทธรูป ซ่ึงอยูทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546  มีการขุดแตงบูรณะซอมแซมแนวกําแพงแกวทางดานทิศ
ตะวันออกและดานทิศเหนือของวัดมหาธาตุราชบุรี โดยหางหุนสวนจํากัดฐานอนุรักษเปน
ผูรับเหมาทํางาน  มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 – 20 มีนาคม 2547   ซ่ึงการ
ดําเนินงานครั้งนี้ไดขุดตรวจทางโบราณคดีในบริเวณแนวกําแพงทางดานทิศตะวันออกและดานทิศ
เหนือ จํานวน  6 หลุม แตละหลุมมีขนาด 2 x 2 เมตร ทั้งนี้เพื่อศึกษาหลักฐานที่อยูในชั้นดิน เชน 
รูปแบบการกอสรางแนวกําแพง เทคนิคการกอสราง อายุสมัย ตลอดจนรองรอยการทํากิจกรรมของ
คนในอดีตที่อาจพบไดในชั้นดิน และนําผลที่ไดมาวิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรมเพื่อใชวางแผน

                                                 
55 พัชรินทร ศุขประมูล, “โบราณคดี ประวัติศาสตรและศิลปกรรมในราชบุรี : สมัยประวัติศาสตร,” 

110-111. 
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ในการขุดแตงและบูรณะแนวกําแพงแกวไดตอไป   ซ่ึงจากการขุดตรวจทางโบราณคดี ทําให
สามารถสรุปชั้นวัฒนธรรม  ออกเปนระยะตางๆไดดังนี้ 56 (ภาพที่ 105-106) 
 ระยะท่ี 1   เปนชั้นดินอยูอาศัยในสมัยทวารวดี ช้ันดินนี้หนาประมาณ 50 เซนติเมตร 
โดยเริ่มตั้งแตใตศิลาแลงกอนสุดทายของฐานรากแนวกําแพงที่ระดับความลึกประมาณ 130 
เซนติเมตรจากผิวดิน ลงไปจนถึงประมาณ 180 เซนติเมตรจากผิวดินปจจุบัน   (ช้ันดินที่อยูขางใต
ระดับ 180 เซนติเมตรลงไปนั้น ไมปรากฏรองรอยกิจกรรมของมนุษยแลว)  ลักษณะของดินในชั้นนี้
เปนดินรวนปนทรายเนื้อละเอียด พบโบราณวัตถุประเภทเศษเปลือกหอยหนาแนน สวนใหญเปน
หอยแครง และยังพบเศษภาชนะดินเผา  ตลอดจนลูกปดแกวสีตางๆ ดวย 
 ระยะท่ี 2   เปนชั้นดินในวัฒนธรรมเขมร มีระดับความลึกตั้งแต 100-130 เซนติเมตรจาก
ผิวดิน  พบหลักฐานการกอสรางแนวกําแพงศิลาแลง ซ่ึงมีการเตรียมฐานรากของโบราณสถานโดย
การใชเม็ดศิลาแลงปูพื้นบดอัดทับลงบนชั้นดินสมัยทวารวดี  เหนือช้ันเม็ดศิลาแลงบดอัดไดใชเปน
พื้นที่สําหรับกอสรางศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมร 
 ระยะท่ี 3   เปนชั้นดินที่มีการใชพื้นที่ทํากิจกรรมนอยลง หรืออาจมีการทิ้งรางชวงสั้นๆ 
ภายหลังจากที่สรางศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรแลว มีความลึกตั้งแต 80-100 เซนติเมตรจาก
ระดับผิวดิน จากการขุดตรวจในบางหลุมพบวาโบราณวัตถุที่พบในชั้นดินนี้มีปริมาณที่เบาบางมาก 
โดยเปนโบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผาทั่วๆไป และเศษกระเบื้องมุงหลังคา   นอกจากนี้
ลักษณะของชั้นดินธรรมชาติที่พบนั้นเปนทรายซึ่งนาจะเกิดจากการพัดพาของน้ํา  
 ระยะท่ี 4   มีความลึกของชั้นดินตั้งแตระดับ 40-80 เซนติเมตรจากผิวดิน พบหลักฐาน
การใชพื้นที่ในบริเวณนี้อยางชัดเจนขึ้นอีกครั้ง  โบราณวัตถุที่พบในหลุมขุดคนมีปริมาณหนาแนน 
หลักฐานที่พบเปนประเภทเศษภาชนะดินเผา และเศษกระเบื้องมุงหลังคาที่ตกกระจายอยูในชัน้ดนินี้
อยางหนาแนน แสดงใหเห็นวาในชวงระยะเวลานี้นาจะมีการกอสรางสถาปตยกรรมเกิดขึ้น ซ่ึงอาจ
สัมพันธการกอสรางพระปรางคที่เปนสถาปตยกรรมหลักของวัด ดังนั้นชั้นดินระยะนี้นาจะเปนชั้น
ดินในชวงสมัยอยุธยา 
 ระยะท่ี 5   เปนชั้นดินสมัยอยุธยาตอนปลายถึงราวรัตนโกสินทรตอนตน มีความลึกของ
ช้ันดินตั้งแต 20-40 เซนติเมตรจากระดับผิวดิน  ในระยะนี้พบการกอสรางแนวกําแพงใหมทับซอน
ลงบนแนวกําแพงเดิม และพบรองรอยการฉาบปูนปดหนากอนศิลาแลงบริเวณแนวกําแพงดานทิศ
เหนือ อีกทั้งยังพบองคประกอบสถาปตยกรรมของแนวกําแพงประเภทลูกแกวอกไกตกหลนอยู

                                                 
56 ดัดแปลงจาก หางหุนสวนจํากัดฐานอนุรักษ, “รายงานการขุดแตงขุดคนและบูรณะแนวกําแพงแกว

วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี,” ปงบประมาณ 2546, 49-51.(อัดสําเนา) 
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ใกลๆกับแนวกําแพง  สภาพชั้นดินในระดับนี้ถูกขุดรบกวน โดยพบโบราณวัตถุประเภทกระเบื้อง
มุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผา ซ่ึงมีปริมาณไมหนาแนน ปะปนรวมกับสิ่งของในสมัยปจจุบัน 
 ระยะท่ี 6   เปนชั้นดินบนสุดในระดับพื้นผิว (Surface)  มีความหนาของชั้นดินประมาณ 
20 เซนติเมตร  เปนชั้นดินในชวงตั้งแต พ.ศ.2510 จนถึงสมัยปจจุบัน  พบรองรอยการเทคาน
คอนกรีตทับลงบนระดับชั้นบัวคว่ําของแนวกําแพงเดิมในสมัยอยุธยา  ซ่ึงรองรอยดังกลาวเปนการ
บูรณะแนวกําแพงที่ทําขึ้นในป พ.ศ. 2507-2510 
 กลาวโดยสรุป จากการขุดตรวจทางโบราณคดีในบริเวณวัดมหาธาตุราชบุรี สามารถ
สรุปลําดับชั้นวัฒนธรรมไดเปน 4 สมัยใหญ ไดแก ทวารวดี, ลพบุรี (รวมวัฒนธรรมแบบเขมร), 
อยุธยา และรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน  
   สวนผลจากการดําเนินงานขุดแตงแนวกําแพงแกวทางดานทิศตะวันออกและดานทิศ
เหนือของวัดมหาธาตุราชบุรี ในปงบประมาณ 2546 นั้น พบวามีการกอสรางซอนทับกันอยางนอย 2 
สมัย คือ  สมัยแรกมีรูปแบบการสรางตามอยางสถาปตยกรรมเขมรในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 
ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 18  สวนสมัยหลังเปนงานกอสรางในสมัยอยุธยา ซ่ึงอาจเริ่มขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19-20  และไดรับการบูรณะซอมแซมเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน57 
 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของแหลง และลักษณะผังเมือง   (ดูแผนผังที่ 9) 
 เมืองราชบุรีเกาตั้งอยูทางดานตะวันตกริมฝงแมน้ําแมกลอง ในทองที่ตําบลหนาเมือง 
อําเภอเมืองราชบุรี โดยตั้งอยูกลางตัวจังหวัดราชบุรีในปจจุบัน  สภาพพื้นที่รอบๆโดยทั่วไปมี
ลักษณะเปนที่ราบลุมอยูใกลแมน้ํา มีภูเขาโดดลูกเล็กๆกระจายอยูในบริเวณใกลเคียง อันไดแก เขางู 
ตั้งอยูหางออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุวรวิหารประมาณ 4 กิโลเมตร  ติดกับ
เขางูที่อยูเหนือขึ้นไปก็มีเขาชางขาม เขาพระนอน เขาพญาปราบ   ทางดานตะวันตกเฉียงใตของวัด
มหาธาตุฯหางออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร มีเขาแกนจันทร    สวนทางดานตะวันออกของเมืองอยู
ติดกับแมน้ําแมกลอง   รองรอยคูน้ําคันดินของเมืองถูกทําลายเกือบหมดสภาพไปแลวในปจจุบัน 
 ภูเขาที่ตั้งอยูใกลกับเมืองราชบุรีดังที่กลาวไปแลวนั้น มีลักษณะเปนเทือกเขาหินปูน จัด
อยูในกลุมหินราชบุรี ซ่ึงโผลใหเห็นบริเวณขอบที่ราบโดยเกิดเปนทิวเขาเปนแนวยาว สามารถ
มองเห็นไดงาย จากตัวจังหวัดราชบุรีไปตามเสนทางหลวงสายเพชรเกษมจนกระทั่งถึงอําเภอเขา
ยอย จังหวัดเพชรบุรี   หินกลุมราชบุรีนี้สวนใหญมีลักษณะเปนหินปูนสีเทาออนถึงเทาเขม มีทั้ง
หินปูนเนื้อแนน และที่เกิดเปนชั้นที่มีซากดึกดําบรรพ ซ่ึงสามารถกําหนดหาอายุจากชั้นหินได ทั้งนี้

                                                 
57 เรื่องเดียวกัน. 
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ไดมีการกําหนดอายุจากซากดึกดําบรรพในหินปูนที่พบจากบริเวณเขาพริก จังหวัดราชบุรี  มีอายุ
ชวงยุคเพอรเมียนตอนกลาง (ประมาณ 250 ลานปมาแลว) ในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนปลาย 58  

แผนผังของเมืองโบราณราชบุรีมีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา ขนาดประมาณ 2,250 x 
750 เมตร โดยท่ีสวนดานยาวไดขนานไปกับแนวแมน้ําแมกลอง    มีแนวคันดินที่เปนกําแพงเมือง
ลอมรอบ 3 ดานคือ ดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก พิเศษ เจียจันทรพงษ เคยไปสํารวจชุมชน
โบราณแหงนี้เมื่อป พ.ศ.2516 พบวา ทางดานทิศเหนือและดานทิศตะวันตกของเมืองประกอบดวย
แนวคันดิน 2 ช้ัน  สวนทางดานทิศตะวันออกอยูติดกับแมน้ําแมกลอง ไมปรากฏรองรอยแนวคันดิน  
ซ่ึงทางดานทิศตะวันออกนี้คงใชแมน้ําทําหนาที่เปนแนวคูน้ําคันดินของเมือง และใชเปนเสนทาง
คมนาคมสัญจรไปพรอมกันดวย   ภายในเมืองมีวัดมหาธาตุเปนศาสนสถานสําคัญตั้งอยูเกือบ
กึ่งกลางเมือง ซ่ึงเปนโบราณสถานที่ยังคงมีการใชงานตอเนื่อง และมีการบูรณะมาหลายครั้งหลาย
สมัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
 

หลักฐานทางโบราณคดี 
 ในที่นี้จะกลาวถึงโบราณวัตถุช้ินสําคัญที่พบอยูภายในวัดมหาธาตุราชบุรี ที่มีอายุไมเกิน
พุทธศตวรรษที่ 19 (กอนสมัยอยุธยา)  ประกอบดวย  

1. หลักฐานเดิมท่ีเก็บรักษาอยูภายในวัด 
 1.1 แนวกําแพงแกวและทับหลังกําแพงหินทราย  (ภาพที่ 107-108) 
 ตัวกําแพงกอดวยกอนศิลาแลงที่ตัดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาวางเรียงซอนกันเปนแนวนอน
หกชั้น แนวกําแพงแกวนี้ไดลอมรอบองคปรางคทั้งส่ีดาน  บนแนวกําแพงมีการบากเพื่อทําใหเปน
รองไววางทับหลังกําแพง (ภาพที่ 108)  สวนทับหลังกําแพงทําจากหินทรายสีชมพูสลักเปนรูป
พระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิในซุมเรือนแกว เรียงตอเนื่องกันเปนแนวตลอดความยาวของ
กําแพง (ภาพที่ 107) 
  1.2 ประติมากรรมหินทรายรูปครุฑยุดนาค  (ภาพที่ 110) 
 ประติมากรรมรูปครุฑยุดนาค สลักจากหินทรายสีแดง ตั้งอยูที่ทางเขาระเบียงคดดาน
ในทางทิศตะวันออก  พบจํานวน 2 ช้ิน ซ่ึงมีลักษณะคลายกัน กลาวคือ ดานหนาเปนรูปครุฑขี่นาค
สามเศียรอยูตรงกลาง ลอมรอบดวยเศียรนาคหาเศียร  ดานหลังเปนรูปเศียรนาคหาเศียรโดยไมมีรูป
ครุฑมาประกอบ  ทั้งสองชิ้นมีลักษณะคอนขางลบเลือน 
  1.3 พระพุทธรูปนาคปรก  
                                                 

58 กรมทรัพยากรธรณี, ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมทัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2544. จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ  5 ธันวาคม 2542), 133. 
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 พระพุทธรูปนาคปรก ทําจากหิน แตไดมีการปดทองทับทั่วองค  อยูภายในคูหาพระ
ปรางควัดมหาธาตุราชบุรี  มีลักษณะเปนพระพุทธรูปนาคปรกอยูในปางมารวิชัย  ประทับ
นั่งขัดสมาธิราบบนขนดนาคสามชั้น โดยมีนาคเจ็ดเศียรมาแผพังพานอยูเบื้องหลัง (ภาพที่ 111)  
นอกจากนี้ยังมีการคนพบชิ้นสวนพระพุทธรูปนาคปรก ซ่ึงเหลืออยูเพียงบริเวณที่เปนสวนขนดนาค
เทานั้น ปจจุบันไดเก็บรักษาอยูที่หองคลังในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี (ภาพที่ 112)  
 1.4 พระพุทธรูปประทับยืน แบบทวารวดี  (ภาพที่ 116) 
 มีลักษณะเปนพระพุทธรูปประทับยืนตรง ขนาดคอนขางใหญ สูงราว 2 เมตร ทําจาก
หินปูน สภาพชํารุด  ไมมีเศียร พระหัตถไดหักหายไป  ที่พระกรขวามีรองรอยของการทําเดือยซ่ึงไว
สําหรับตอเขากับพระหัตถที่แสดงปาง  ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวาพระหัตถของพระพุทธรูปองคนี้นาจะทําปาง
แสดงธรรมหรือวิตรรกมุทราทั้งสองพระหัตถ (แมวาพระกรดานซายไดหักหายไปก็ตาม) เนื่องจาก
การทําปางในลักษณะนี้เปนที่นิยมในพระพุทธรูปแบบทวารวดี 
 1.5 กังสดาล (ระฆังหิน)  (ภาพที่ 109) 
 

 2. หลักฐานที่พบจากการขุดแตงฐานปรางคประธานดานตะวันออกเฉียงใต พ.ศ. 2523 
 ป พ.ศ. 2523 กรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงบูรณะบริเวณฐานปรางคประธาน ทําใหพบ
พระพิมพดินเผาทางทิศตะวันตะวันออกเฉียงใตขององคปรางค  ซ่ึงปจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดง
อยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี   โดยมีการแบงออกเปน 3 แบบ ไดแก 
 แบบที่ 1   พระพิมพที่แสดงภาพพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ อยู
ภายในซุม  (ภาพที่ 113) 
 แบบที่ 2   พระพิมพแสดงภาพพระพุทธเจาทรงเครื่อง ประทับนั่งในปางมารวิชัย เรียง
กัน 3 องค ภายในซุมเรือนแกว  (แบบตรีกาย) (ภาพที่ 114) 
 แบบที่  3  พระพิมพแบบนี้ไดมีการแบงออกเปน  2 แถว  คือ  แถวบนแสดงภาพ
พระพุทธเจาทรงเครื่อง ประทับยืน ทําปางประทานอภัยในพระหัตถขวา  เรียงกัน 3 องคอยูภายใน
ซุม ซ่ึงขนาบขางดวยพระพุทธเจาองคเล็กๆประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว และที่แถวลางแสดงภาพ
พระพุทธเจาทรงเครื่องประทับนั่งปางมารวิชัยเรียงกัน 3 องคอยูภายในซุม โดยมีพระพุทธเจาองค
เล็กประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัวอยูภายในซุม ขนาบขางเชนเดียวกับแถวบน  (ภาพที่ 115) 
 

3. หลักฐานที่พบจากการขุดแตงบูรณะแนวกําแพง ป พ.ศ. 2546 
 เมื่อป พ.ศ. 2546  มีการขุดแตงบูรณะซอมแซมแนวกําแพงแกวของวัดมหาธาตุราชบุรี 
ทางดานทิศตะวันออกและดานทิศเหนือ นอกจากนี้ยังไดดําเนินการขุดตรวจทางโบราณคดีใน
บริเวณดังกลาว จํานวน  6 หลุม  เพื่อศึกษาหลักฐานที่อยูลึกลงไปในใตดิน และตรวจหารองรอย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 84

กิจกรรมของคนในอดีตที่อาจพบไดในชั้นดินแตละชั้น  ซ่ึงผลจากการขุดตรวจในครั้งนั้นทําใหพบ
ช้ันดินทางวัฒนธรรม 4 สมัยใหญๆ ที่มีการอยูอาศัยตอเนื่องกันมา ไดแก ทวารวดี  ลพบุรี  อยุธยา 
และรัตนโกสินทร  
 โบราณวัตถุช้ินสําคัญที่พบจากการขุดแตงบูรณะแนวกําแพงแกวของวัดมหาธาตุราชบุรี 
ที่มีอายุไมเกินพุทธศตวรรษที่ 19 (กอนสมัยอยุธยา)  มีดังนี้ 
 2.1 ช้ินสวนธรรมจักรทําจากหินชนวน (ภาพที่ 117) พบจากการขุดแตงบริเวณแนว
กําแพงดานทิศเหนือ  
 2.2 ลูกปด  มีทั้งที่ทําจากแกว หิน ดินเผา และกระดูกสัตว (ภาพที่ 118) พบในหลุมขุด
ตรวจทั้ง 6 หลุม  
 2.3 เบี้ยดินเผา 
 2.4 เสาประดับกรอบประตู(โกลน)16 เหล่ียม พรอมดวยฐานบัวหินทรายสีชมพู (ภาพที่ 
119) 
 2.5 เครื่องถวยจีนเคลือบสีขาวแบบชิงไป ในชวงสมัยราชวงศซุงภาคเหนือและภาคใต 
(พุทธศตวรรษที่ 16-18)  (ภาพที่ 120-121) 
 2.6 ช้ินสวนเครื่องถวยจีนประเภทเหยือกเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหลงเตาซีชุน (Xicun) 
มณฑลกวางตง (Guangdong)  ประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคเหนือ ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17  
(ภาพที่ 122)   
 นอกจากนี้ ในแมน้ําแมกลองบริเวณชวงอําเภอเมืองราชบุรี ยังเคยมีการคนพบ
โบราณวัตถุประเภทเครื่องถวยจีนแบบเคลือบสีขาวที่กําหนดอายุอยูในชวงราชวงศซุง-หยวน (ราว
พุทธศตวรรษที่ 16-19) จมอยูดวย  ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงที่อยูรวมสมัยกับวัฒนธรรมเขมร 
 

อายุสมัยและขอสันนิษฐาน 
 จากการขุดคนทางโบราณคดี (พ.ศ. 2546)ในบริเวณวัดมหาธาตุ ซ่ึงตั้งอยูเกือบกึ่งกลาง
เมืองราชบุรีเกา และจากหลักฐานที่เคยมีการคนพบกอนหนานี้ในบริเวณดังกลาว ทําใหสามารถ
ทราบไดวา พื้นที่นี้มีรองรอยการเขามาอยูอาศัยเปนระยะเวลาที่ยาวนานและตอเนื่องกันมา โดยเริ่ม
ตั้งแตสมัยทวารวดี   ตอมาในสมัยลพบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18  อันเปนชวงเวลาที่อิทธิพล
เขมรโบราณกําลังแพรกระจายเขามาในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย)   เร่ือยมากระทั่งเขาสู
สมัยอยุธยา และรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน 
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6. เมืองโบราณสระโกสินารายณ 
 

ท่ีตั้ง 
 เมืองโกสินารายณตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําแมกลอง ในเขตตําบลทาผา หมูที่ 19 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  ปจจุบันอยูในพื้นที่ของบริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรมจํากัด (เดิม
คือโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษไทย) ซ่ึงตั้งอยูริมถนนแสงชูโต (สายบานโปง-กาญจนบุรี) ทางฝง
ตะวันออก  และอยูใกลกับสถานีรถไฟสระโกสินารายณ 
เสนรุง (ละติจูด)ที่ 13  องศา  51 ลิปดา  34 ฟลิปดา เหนือ 
เสนแวง (ลองติจูด)ที่ 99  องศา  51 ลิปดา  21 ฟลิปดา ตะวันออก 
ประมาณพิกัดกริด 47 PNR 923320 
แผนที่ทหาร  มาตราสวน 1: 50,000   พิมพคร้ังที่ 1-RTSD 
   ลําดับชุด L7017   ระวาง 4936 I 
 

ประวัติการศึกษา และการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมา 
 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504  กรมศิลปากรเริ่มดําเนินการสํารวจพื้นที่บริเวณสระโกสิ
นารายณและใกลเคียง พบวาสระโกสินารายณเปนสระน้ําโบราณขนาดใหญ ประมาณ 210 x 420 
เมตร  ลึกประมาณ 2.50 เมตร มีคันดินทําเปนขอบรอบสระสูงราว 1.20 เมตร  สระน้ํานี้ตั้งอยูดาน
นอกติดแนวกําแพงเมืองทางดานทิศเหนือ โดยอยูหางจากเนินโบราณสถานที่ชาวบานเรียกกันวา 
“จอมปราสาท” ออกไปทางทิศใตประมาณ 500 เมตร  แตเมื่อไปสํารวจอีกครั้งในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2504 พบวาแนวคันดินรอบขอบสระน้ําถูกไถเกรดทําเปนถนนที่รถยนตสามารถวิ่งไดโดยรอบ 
และทางดานทิศเหนือของสระน้ําก็ไดพบซากโบราณสถานกออิฐแหงหนึ่งที่ถูกลักลอบขุดจน
เสียหาย  นอกจากนี้ในบริเวณใกลเคียงกับสระน้ํายังพบซากเนินโบราณสถานถูกขุดคุยอีกหลายแหง 
กับทั้งสระน้ําขนาดเล็กอีกหลายสระซึ่งอยูในเขตกําแพงเมือง เชน สระนาค สระแกว สระมังกร สระ
จระเข เปนตน  สระน้ําขนาดเล็กสวนใหญตื้นเขินเกือบหมด59 (ปจจุบันสระน้ําขนาดเล็กเหลานี้ตื้น
เขินแลวทั้งหมด  หมดสภาพเปนโบราณสถานแลว โดยพื้นที่ภายในเมืองโบราณไดใชเปนที่ตั้ง
อาคารสถานที่ของโรงงานกระดาษไปแลว  คงเหลืออยูเพียงโบราณสถานจอมปราสาทเทานั้น สวน
สระโกสินารายณนั้นอยูนอกโรงงานฯ)  
 ป พ.ศ. 2509 (11 กุมภาพันธ – 3 พฤษภาคม)  กรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงขุดคนเนิน
โบราณสถานจอมปราสาท  รวมทั้งสํารวจบริเวณรอบซากโบราณสถานจอมปราสาท และรอบ
บริเวณสระโกสินารายณ ทําใหพบเจดียกออิฐทั้งในและนอกกําแพงเมืองโบราณ แตเจดียเหลานี้ได

                                                 
59 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 2, 213-215. 
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ถูกลักลอบขุดทําลายจนเหลือแตฐาน   นอกจากนี้ยังพบแนวคันดินซึ่งเปนกําแพงเมืองโบราณ 
รองรอยคันดินดังกลาวปรากฏอยูเพียง 3 ดาน    และไดพบสระน้ําขนาดเล็กหลายสระภายในเมือง 
ซ่ึงบางสระก็ตื้นเขิน  อีกทั้งยังพบวาแผนผังตัวเมืองโบราณนี้เปนรูปสี่เหล่ียม มีขนาดกวางยาวดาน
ละ 960 เมตร และซากโบราณสถานที่เรียกวา “จอมปราสาท” นั้น ไดตั้งอยูภายในเขตกําแพงเมือง
โบราณ โดยอยูคอนไปทางคันดินดานทิศเหนือ60 
 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนพื้นที่บริเวณสระโกสินารายณเปนโบราณสถานของ
ชาติในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 96  ตอนที่ 167  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2522  
 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไป และลักษณะผังเมือง   (แผนผังที่ 10) 
 ชุมชนโบราณบริเวณสระโกสินารายณปจจุบันตั้งอยูในทองที่ของตําบลทาผา หมูที่ 19 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  พื้นที่โดยรอบมีลักษณะเปนที่ราบลุมอยูริมฝงแมน้ําแมกลองทาง
ฟากตะวันออก (คนละฝงกับเมืองราชบุรีเกาที่อยูริมแมน้ําฝงตะวันตก)  ชุมชนโบราณแหงนี้เปน
ชุมชนที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบแบบสม่ําเสมอ มีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดกวางยาว
ประมาณดานละ 960 เมตร  คันดินที่อยูลอมรอบเมืองมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวาง
ประมาณ 10 เมตร61  ตัวเมืองโบราณอยูใกลกับแมน้ําแมกลอง   จากภาพถายทางอากาศซึ่งนาจะทํา
ขึ้นกอนป พ.ศ. 250962  ปรากฏรองรอยคูน้ําคันดินเปนรูปสี่เหล่ียมลอมอยูเกือบรอบ (3 ดาน) ไดแก 
ดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก  สวนแนวคันดินดานทิศใตที่อยูใกลกับทางรถไฟสาย
กาญจนบุรีและถนนแสงชูโตนั้นลบเลือนไปมากแลว ซ่ึงเชื่อวานาจะถูกร้ือไปเมื่อคราวมีการสราง
ทางรถไฟในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2   อยางไรก็ตาม จากภาพถายอากาศดังกลาวยังพอมองเห็น
รองรอยบริเวณมุมคันดินดานทิศตะวันตกเฉียงใตอยูบาง โดยไดตอกับแนวดานตะวันตกขึ้นไป  ซ่ึง
บริเวณมุมคันดินดานนี้ นอกจากอยูใกลทางรถไฟและถนนแลว ยังอยูใกลแมน้ําแมกลองมากที่สุด
ดวย โดยจากมุมคันดินดานทิศตะวันตกเฉียงใต (จุดสังเกตคือบริเวณทางรถไฟที่เปนจุดเล้ียวโคง) 
ไปถึงแนวแมน้ําแมกลองนั้น มีระยะหางราว 300 เมตร  บริเวณดานนอกของคูน้ําคันดินทางทิศ
เหนือ มีสระน้ําขนาดใหญ กวางยาวประมาณ 210 x 420 เมตร เรียกกันวา “สระโกสินารายณ” 
ชาวบานเชื่อกันวาเปนสระน้ําศักดิ์สิทธ์ิ จึงเรียกตัวเมืองนี้วา “เมืองโกสินารายณ” ตามชื่อสระน้ํา   
ภายในเมืองมีเนินโบราณสถานขนาดใหญอยู 1 แหง เรียกกันวา “จอมปราสาท” ตั้งอยูเกือบกึ่งกลาง
                                                 

60กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานบริเวณสระโกสินารายณ อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี”  ศิลปากร  10, 2 (2509) : 35-44. 

61เรื่องเดียวกัน. 
62ดูแผนที่และภาพถายทางอากาศของเมืองโบราณไดจาก นิตยสารศิลปากร ปที่ 10 เลม 2 พ.ศ. 2509 

หนา 61-62. 
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เมือง โดยอยูคอนไปทางทิศเหนือเล็กนอย  เนินโบราณสถานจอมปราสาทนี้ไดรับการขุดแตงไปเมื่อ 
ป พ.ศ. 2509   สวนทางดานทิศตะวันออกและบริเวณตะวันตกเฉียงใตของเนินจอมปราสาทภายใน
เขตกําแพงเมือง เคยมีสระน้ําชื่อ สระจระเขและสระนาค  และทางดานทิศเหนือของเนินจอม
ปราสาท ใกลๆกับแนวกําแพงเมืองดานใน ก็เคยมีสระแกวและสระมังกร  ปจจุบันสระน้ําขนาดเล็ก
เหลานี้ตื้นเขินและถูกถมไปทั้งหมดแลว  นอกจากนี้ยังเคยปรากฏเนินโบราณสถานขนาดเล็ก
กระจายอยูทั้งภายในและภายนอกตัวเมืองอีกหลายแหง แตปจจุบันถูกทําลายไปแลวเชนกัน  
 ปจจุบันรองรอยของเมืองโบราณแหงนี้ เชน แนวคูน้ําคันดิน เนินโบราณสถานตางๆ 
และสระน้ํา ไดถูกทําลายเกือบหมดแลว  คงเหลือเพียงสระน้ําโกสินารายณ (ภาพที่ 123-124)  แนว
คันดินเฉพาะดานทางทิศเหนือของเมืองเปนบางสวนซึ่งอยูติดกับสระน้ําโดยมีถนนกั้น (ภาพที่ 125) 
และโบราณสถานจอมปราสาทที่มีการสรางปรางคองคใหมในสมัยปจจุบันทับลงบนฐานเดิม (ภาพ
ที่ 126) เทานั้น 
 

หลักฐานทางโบราณคดี 
 

โบราณสถาน 
 พื้นที่บริเวณสระโกสินารายณนี้ยังคงปรากฏซากโบราณสถานอยู 1 แหง ซ่ึงแตเดิม
ชาวบานเรียกกันวา “จอมปราสาท” โดยตั้งอยูเกือบกึ่งกลางเมืองคอนไปทางทิศเหนือเล็กนอย  กรม
ศิลปากรไดทําการขุดแตงโบราณสถานจอมปราสาท เมื่อป พ.ศ. 2509  สภาพของโบราณสถานกอน
การขุดแตงมีลักษณะเปนเนินดินขนาดใหญ ขนาดกวางยาวประมาณ 85 x 100 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1 
เมตรเศษ  บนเนินมีตนไมและวัชพืชปกคลุมอยูอยางหนาแนน   เมื่อขุดลอกดินที่ปกคลุม
โบราณสถานออกหมดแลว  จึงพบฐานอาคารกอศิลาแลง ใตพื้นที่ปูดวยศิลาแลงนี้พบหินที่ทุบแตก
กับทรายกระทุงบดอัดจนแนนทําเปนฐานรากของอาคาร  ไดมีการสันนิษฐานถึงรูปทรงของ
โบราณสถานแหงนี้วานาจะมีลักษณะเปนปรางคที่มีมุขยื่นออกไปทั้งส่ีดาน องคปรางคกอดวยศิลา
แลง มีลวดลายปูนปนประดับ  อีกทั้งพบชิ้นสวนสถาปตยกรรมอีกหลายช้ิน ไดแก กรอบประตู ทับ
หลังแบบเรียบไมมีการจําหลักลวดลาย และกลีบขนุน ซ่ึงทําจากหินทรายสีแดง  นอกจากนี้ยังพบ
ช้ินสวนยอดปรางครูปกลีบมะเฟองทําดวยศิลาแลง63  ปจจุบันซากโบราณสถานจอมปราสาทถูกตอ
เติมเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมโดยการสรางปรางคองคใหมในสมัยปจจุบันทับลงบนฐานเดิม 
สภาพบริเวณโดยรอบถูกทําลาย  เหลือใหเห็นเพียงสระน้ําโกสินารายณที่อยูนอกเมืองทางทิศเหนือ
ซ่ึงยังอยูในสภาพดีและมีน้ําเต็มอยูตลอด  กับรองรอยแนวคูน้ําคันดินที่เหลืออยูชวงส้ันๆดานทิศ
เหนือของเมืองซึ่งคูน้ําตื้นเขินหมดแลว 
                                                 

63 ดูเชิงอรรถที่ 59 และ 60. 
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โบราณวัตถุ 
 จากการดําเนินงานทางโบราณคดีในบริเวณสระโกสินารายณ เมื่อป พ.ศ. 2509  ทําให
พบหลักฐานประเภทตางๆ ทั้งที่เปนชิ้นสวนประกอบสถาปตยกรรม และประติมากรรมรูปเคารพ 
ซ่ึงวัสดุที่ใชทํามีทั้งหินทราย ศิลาแลง ดินเผา และปูนปน ที่สําคัญ มีดังนี้ 
 1. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี (ภาพที่ 127) สลักจากหินทราย  สูง 155 
เซนติเมตร ประทับยืน มี 8 กร  พระเศียร พระหัตถ และพระบาทหักหายไปทั้งหมด  พระวรกาย
ตอนบนมีรูปพระธยานิพุทธ อมิตาภะปางสมาธิขนาดเล็กจําหลักติดอยูรอบพระอุระ  มีรูปสลักนาง
ปรัชญาปารมิตา (โพธิสัตวแหงปญญา) ขนาดใหญ ประทับนั่งขัดสมาธิ ทรงถือดอกบัว อยูที่กลาง
พระอุระองคหนึ่ง และสลักอยูที่บั้นพระองคทั้งหมดสามองค  พระวรกายเบื้องลางทรงนุงผาโจง
กระเบนสั้น มีชายผารูปหางปลาอยูทางดานหนา ร้ิวผาเปนรอยขีดบางๆ  มีเข็มขัดคาดทับบนผานุง 
โดยมีพวงอุบะขนาดเล็กหอยอยูใตเข็มขัด  จากที่ไดกลาวมานี้เปนลักษณะของประติมากรรมใน
ศิลปะขอมหรือเขมรโบราณ สมัยบายน มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 18  ซ่ึงตรงกับรัชกาลของพระ
เจาชัยวรมันที่ 7 
 2. ช้ินสวนประติมากรรม  สลักจากหินทราย ไดแก พระเศียร 1 ช้ิน  พระบาท 1 คู  และ
พระหัตถที่ทรงคัมภีร ทรงอักษมาลา (ลูกประคํา) ทรงดอกบัว  โดยมีการสันนิษฐานกันวาอาจเปน
ช้ินสวนของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร 
 3. ฐานประติมากรรมรูปเคารพ ทําดวยหินทรายสีแดง พบจํานวน 2 ฐาน ช้ินหนึ่งมีขนาด
กวางยาว 135 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร  สวนอีกชิ้นมีขนาดกวางยาว 60 เซนติเมตร สูง 35 
เซนติเมตร 

4. ช้ินสวนแทงหินทรายสีแดง  มีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา เปนแทงหินเรียบ ไมมี
การจําหลักลวดลายใดๆ  พบหลายชิ้นในบริเวณโบราณสถาน (ปจจุบันก็ยังคงอยูที่เดิม)  บางชิ้น
พบวามีการเจาะรูและมีการทํารอยบากไวดวย  แตละชิ้นมีขนาดยาวประมาณ 100-150 เซนติเมตร  
กวางประมาณ 50 เซนติเมตร (ภาพที่ 128)  ซ่ึงในรายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถาน
บริเวณสระโกสินารายณนั้นเชื่อวาแทงหินทรายเหลานี้เปนสวนทับหลัง 
 5. ช้ินสวนกรอบประตูหินทรายสีแดง  (ภาพที่ 129) 
 6. ช้ินสวนกลีบขนุน ทําจากหินทรายสีแดง  มีลายสลักเปนภาพพระพุทธรูปประทับนั่ง
ในซุมเรือนแกว   ปจจุบันไมทราบวาอยูที่ใด 
 7. ช้ินสวนยอดปรางครูปกลีบมะเฟอง ทําดวยศิลาแลง   ปจจุบันไมทราบวาอยูที่ใด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 89

 8. กอนศิลาแลง  อาจเปนรองรอยของแนวฐานอาคาร หรือช้ินสวนสถาปตยกรรมที่
พังทลายลงมาของตัวโบราณสถาน ซ่ึงบางชิ้นมีขนาดยาวประมาณ 38 เซนติเมตร  กวาง 20 
เซนติเมตร และหนาราว 5 เซนติเมตร  (ภาพที่ 131)  
 9. อิฐ  จากการที่ผูวิจัยเดินทางไปสํารวจที่โบราณสถานจอมปราสาทนั้น ไดพบกอนอิฐ
อยูในบริเวณโบราณสถานดวย แตในรายงานการขุดแตงโบราณสถานเมื่อป พ.ศ. 2509 ไมได
กลาวถึงวามีอิฐอยู โดยไดสันนิษฐานแตเพียงวา ตัวปรางคกอดวยศิลาแลง กรอบประตูและทับหลัง
ประตูตลอดจนกลีบขนุนทําดวยหินทรายสีแดง  องคปรางคมีการฉาบปูนและปนลวดลายประกอบ   
อิฐที่พบในบริเวณโบราณสถานมีขนาดคอนขางใหญ คือยาวประมาณ 35 เซนติเมตร  กวาง
ประมาณ 18 เซนติเมตร และหนาราว 8 เซนติเมตร   บางกอนมีรองรอยของแกลบปะปน (ภาพที่ 
130, 132) 
 10. บราลีดินเผา  (ภาพที่ 133) ใชประดับสวนยอดบริเวณสันหลังคาโบราณสถาน 
 11. กระเบื้องเชิงชายดินเผา  (ภาพที่ 134) 
 12. ประติมากรรมปูนปน ที่คนพบในบริเวณโบราณสถานจอมปราสาท ภายในเมือง
โบราณโกสินารายณ มีทั้งปูนปนที่มีลักษณะเปนรูปบุคคล เชน เศียรเทวดาสวมมงกุฎทรงเทริด 
(คลายที่พบจากเมืองสิงหและโบราณสถานเนินทางพระ)  รูปใบหนาอสูร (คลายกับที่พบจาก
โบราณสถานปรางคสามยอด)  รูปบุคคลพนมมือ  ปูนปนรูปสัตว เชน ครุฑ ชาง  และปูนปนที่มี
ลักษณะเปนลวดลายเครื่องประดับ (ภาพที่ 135-141)  
 

อายุสมัยและขอสันนิษฐาน 
 จากลักษณะแผนผังของชุมชนโบราณ และหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดแตง
โบราณสถานจอมปราสาท อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงตั้งอยูภายในเมืองโบราณโกสินารายณ 
ทําใหทราบวาชุมชนแหงนี้นาจะมีอายุอยูในชวงสมัยลพบุรี โดยไดรับอิทธิพลเขมรแบบบายน ราว
พุทธศตวรรษที่ 18  ผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมือง 
 
7. แหลงโบราคดีเนินทางพระ 
ท่ีตั้ง 
 แหลงโบราณคดีเนินทางพระ ตั้งอยูในทองที่หมู 2  ตําบลบานสระ  อําเภอสามชุก  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ประมาณเสนรุง(ละติจูด)ที่ 14 องศา 42 ลิปดา 21 ฟลิปดา เหนือ และเสนแวง
(ลองติจูด)ที่ 100 องศา 04 ลิปดา 03 ฟลิปดา ตะวันออก  หรือท่ีพิกัดกริด 47  614873 E  1625820 N  
ตามแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000  ลําดับชุด L 7017  ระวาง 5038 III  พิมพคร้ังที่ 1-RTSD  
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ประวัติการศึกษา และการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมา 
 เมื่อป พ.ศ. 2522  หนวยศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง 
ดําเนินการขุดแตงโบราณสถานเนินทางพระ ไดพบเพียงซากฐานโบราณสถานที่เปนศิลาแลง ดินอัด 
อิฐ และประติมากรรมปูนปนประดับสถาปตยกรรม  ตัวโบราณสถานถูกขุดคุยทําลายจนเสียหาย ไม
สามารถศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมไดอยางแนชัด  อยางไรก็ดี ในที่นี้ไดมีการสันนิษฐานถึง
รูปทรงโบราณสถานเนินทางพระไววา นาจะมีลักษณะเปนปรางค เพราะไดมีการคนพบกลีบขนุน 
และสวนยอดโบราณสถานรูปดอกบัว64 
 ป พ.ศ. 2524  ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงกลาวถึงโบราณวัตถุที่ไดจาก
การขุดแตงซากโบราณสถานเนินทางพระ เมื่อป พ.ศ. 2522 โดยแบงประเภทตามวัสดุที่ใชทําได 3 
ชนิด คือ ศิลา สัมฤทธิ์ ปูนปน ซ่ึงประติมากรรมปูนปนที่ใชเปนเครื่องประดับสถาปตยกรรมนั้น 
ทานทรงแบงออกไดอีก 3 กลุม ไดแก กลุมรูปบุคคล (เทวดา มนุษย ยักษ) กลุมรูปสัตว และกลุม
ลวดลายเครื่องประดับ  ในชวงทายของบทความ ทานทรงนําหลักฐานที่ไดจากซากโบราณสถาน
เนินทางพระ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปสนับสนุนขอความในศิลาจารึกปราสาทพระขรรคที่คนพบ
บริเวณเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา ซ่ึงสลักขึ้นตามพระราชโองการของพระเจาชัยวรมันที่ 7  
จารึกหลักนั้นกลาววา พระองคโปรดใหสรางพระชัยพุทธมหานาถขึ้นใน 23 เมือง  ในบรรดาเมือง
เหลานั้น มีช่ือเมืองตางๆ เปนตนวา ลโวทยปุระ สุวรรณปุระ ศัมพูกปฏฏนะ ชัยราชปุรี ศรีชัยสิงหปุ
รี ศรีชัยวัชรปุรี ซ่ึงทานเชื่อวา สุวรรณปุระ คงตรงกับ เมืองสุพรรณบุรี (ที่บริเวณโบราณสถานเนิน
ทางพระ) ทั้งนี้เพราะโบราณวัตถุที่คนพบจากเนินทางพระ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาสรางขึ้นตาม
แบบศิลปะขอมสมัยบายนของพระเจาชัยวรมันที่ 7  แมวาโบราณวัตถุดังกลาวจะแสดงถึงฝมือชาง
พื้นเมืองก็ตาม   และเชื่อวาพระชัยพุทธมหานาถในจารึกปราสาทพระขรรคคงหมายถึงพระพุทธรูป
ปางสมาธินาคปรก ซ่ึงไดคนพบที่เนินทางพระดวย65 
 ป พ.ศ. 2526  รองศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม เขียนบทความเรื่อง “เนินทางพระ : 
พุทธสถานมหายานที่สามชุก” ลงในวารสารเมืองโบราณ   ไดแบงโบราณวัตถุที่พบจาก
โบราณสถานเนินทางพระออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1).กลุมงานปูนปน เปนของที่ทําขึ้นเพื่อ
ประดับสถาปตยกรรม มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพื้นเมืองทวารวดี ผสมผสานกับศิลปะขอมแบบ

                                                 
64 บันเทิง พูลศิลป, “แหลงโบราณคดีในสุพรรณบุรี,” เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 

สุพรรณบุรี : ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรม, วันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2530  ณ หองประชุมเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จัดโดยสถาบันไทยศึกษา ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจังหวัดสุพรรณบุรี, 10. 

65 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ความกาวหนาในการศึกษาประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยสมัยโบราณ,” 
ศิลปวัฒนธรรม  2, 9 (กรกฎาคม 2524) : 72-79. 
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บายน  (2).กลุมงานประติมากรรมหินทราย เปนของที่มีฝมือสูง จัดอยูในศิลปะขอมแบบบายน เปน
การนําเขามาจากที่อ่ืน ซ่ึงเชื่อวาอาจเปนของที่เขามาจากประเทศกัมพูชาโดยตรง หรืออาจเปนการ
ทําขึ้นที่เมืองลพบุรี และยังมีความเห็นวาโบราณสถานเนินทางพระคงเปนศาสนสถานที่สรางขึ้น
โดยกษัตริยทองถ่ินที่ปกครองอยูในบริเวณแควนสุพรรณภูมินี้ ซ่ึงมีการนับถือพุทธศาสนานิกาย
มหายานตามแบบกัมพูชา เปนการสรางขึ้นเพื่อประกาศความยิ่งใหญของกษัตริยที่ปกครองอยูใน
บริเวณนี้   โดยไมเกี่ยวของกับการขยายอํานาจทางการเมืองของพระเจาชัยวรมันที่ 7     จากเมือง
พระนครหลวงเขามายังบริเวณภาคกลางของประเทศไทย66 
 ป พ.ศ. 2530  ดร. หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์  เขียนบทความเรื่อง “เนินทางพระ : 
แหลงโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัดสุพรรณบุรี”  ตีพิมพลงในวารสารเมืองโบราณ  กลาวถึง
โบราณวัตถุที่ไดจากแหลงโบราณคดีเนินทางพระ โดยแบงโบราณวัตถุออกเปน 3 ประเภท 
เชนเดียวกับที่ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ไดแบงเอาไวกอนหนานี้ อันไดแก 
ประติมากรรมศิลา ประติมากรรมปูนปน และพระพิมพสําริด  ในตอนทายของบทความไดสรุปไว
วา หลักฐานที่พบจากแหลงโบราณคดีเนินทางพระแสดงถึงคติความเชื่อที่ผสมผสานกันระหวาง
พุทธศาสนามหายาน  (วัชรยาน) กับศาสนาฮินดู  สวนในเรื่องรูปแบบศิลปกรรมนั้นเห็นวา 
ประติมากรรมทั้งหมดลวนสรางขึ้นในศิลปะเขมรแบบบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18 เปนหลักทั้งสิ้น 
โดยมีอิทธิพลพื้นเมืองของศิลปะทวารวดีเขามาผสมผสานดวย67 
 

สภาพโดยทั่วไปของแหลง 
 เนินทางพระเปนแหลงโบราณคดีที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมใกลแมน้ํา โดยมีแมน้ํา 2 สาย
สําคัญ คือ แมน้ําทาคอย กับแมน้ําสุพรรณบุรี (แมน้ําทาจีน) ตั้งอยูทางดานตะวันออกของแหลง โดย
อยูหางจากแหลงประมาณ 2 และ 3 กิโลเมตร ตามลําดับ (ดูแผนที่ 6)  หลักฐานที่หลงเหลืออยูใน
ปจจุบันมีเพียงเนินดินที่มีซากโบราณสถานตั้งอยูกลางทุงนา  ตัวเนินดินมีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียม
กวางยาวประมาณ 50 เมตร  มีรองรอยของสระน้ําอยูในบริเวณใกลเคียง  โบราณสถานถูกลักลอบ
ขุดทําลายเสียหาย คงเหลือเพียงซากฐานโบราณสถาน ซ่ึงมีช้ินสวนศิลาแลง อิฐ และเศษปูนปน 
กระจัดกระจายอยูบนตัวเนิน  ไมสามารถทราบถึงรูปทรงและแผนผังของโบราณสถานไดอยางแน
ชัด และไมปรากฏรองรอยคูน้ําคันดินอันแสดงถึงขอบเขตของชุมชนโบราณ  หลักฐานที่เหลืออยูมี
เพียงซากเนินโบราณสถานตั้งอยูกลางทุงนา 
                                                 

66 ศรีศักร วัลลิโภดม, “เนินทางพระ : พุทธสถานมหายานที่สามชุก,”  เมืองโบราณ  9,2 (เมษายน – 
กรกฎาคม 2526) : 46 – 51. 

67 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เนินทางพระ : แหลงโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัด
สุพรรณบุรี,” เมืองโบราณ 13,4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2530) : 23 – 32. 
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 อนึ่ง จากแหลงโบราณคดีเนินทางพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ  20 
กิโลเมตร ปรากฏแหลงโบราณคดีอีกแหงหนึ่งในบริเวณบานหนองแจง ตําบลไรรถ อําเภอดอน
เจดีย มีลักษณะเปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ และพบหลักฐานที่มีอายุอยูในชวงเวลา
เดียวกับโบราณสถานเนินทางพระ 
 

หลักฐานทางโบราณคดี 
 จากการที่กรมศิลปากรดําเนินการขุดแตงโบราณสถานเนินทางพระ ตําบลบานสระ 
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อป พ.ศ. 2522  ทําใหพบหลักฐานที่สําคัญ ไดแก 
 

โบราณสถาน   (ดูภาพที่ 142-145) 
 จากการดําเนินงานทางโบราณคดีในบริเวณโบราณสถานเนินทางพระของกรมศิลปากร    
ที่ผานมาพบวา โบราณสถานแหงนี้ถูกลักลอบขุดทําลายจนเสียหาย ไมสามารถศึกษารูปแบบและ
แผนผังของโบราณสถานไดอยางแนชัด หลักฐานที่ปรากฏมีเพียงซากฐานอาคารที่เปนศิลาแลง 
นอกจากนี้ยังมีอิฐ  และประติมากรรมปูนปนที่ใชประดับตกแตงศาสนสถานกระจัดกระจายอยูบน
ตัวเนินโบราณสถาน   ซากโบราณสถานที่เนินทางพระนี้มีลักษณะเปนเนินดินรูปส่ีเหล่ียมกวางยาว
ประมาณ 50 เมตร ตั้งอยูกลางทุงนา   ไมปรากฏรองรอยคูน้ําคันดินที่แสดงถึงของเขตของชุมชน
โบราณ 
 

โบราณวัตถุ 
โบราณวัตถุที่คนพบจากโบราณสถานเนินทางพระ สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท

หลัก ตามวัสดุที่ใชทํา68 ไดแก ประติมากรรมศิลา ประติมากรรมปูนปน และพระพิมพสําริด  ซ่ึง
โบราณวัตถุที่เปนชิ้นสําคัญ มีดังนี้ 
 1. พระพุทธรูปนาคปรก สลักจากหินทราย  เชื่อกันวาพระพุทธรูปนาคปรกองคนี้คนพบ
จากโบราณสถานเนินทางพระ  ปจจุบันเก็บรักษาไวที่วัดวังหิน อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
ลักษณะเปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางสมาธิ อยูเหนือขนดนาคสามชั้น โดยมี
เศียรนาคเจ็ดเศียรแผพังพานเบื้องหลัง พระพักตรของพระพุทธรูปคอนขางเปนรูปสี่เหล่ียม พระขนง
ตอกันเกือบเปนเสนตรง พระเนตรหลับสนิท แยมพระสรวลเล็กนอย  บนพระเศียรประกอบดวย
ขมวดพระเกศาขนาดเล็ก มีพระเกตุมาลาหรืออุษณีษะทรงกรวยทําเปนลายกลีบบัวซอนกันสองชั้น 
และมีรัศมีคลายลูกแกวหรือดอกบัวตูมประดับอยูบนสุด พระพุทธรูปครองจีวรหมเฉียง ชายจีวรมี
                                                 

68 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ความกาวหนาในการศึกษาประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยสมัยโบราณ,”: 
72-79 และ หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เนินทางพระ : แหลงโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัด
สุพรรณบุรี,” : 23 – 32. 
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ขนาดใหญและยาวลงมาจรดพระนาภี โดยมีปลายตัดเปนเสนตรง  ลักษณะพระพุทธรูปแบบ
ดังกลาวสามารถจัดอยูในศิลปะขอม แบบบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18  แตวาคงเปนลักษณะ
ของสกุลชางที่สรางขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากมีฝมือชางพื้นเมืองปะปน (ภาพที่ 146) 
 2. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร  ทําจากหินทราย สูงประมาณ 148.5 เซนติเมตร 
ประทับยืนตรง (สมภังค)  พระพักตรมีรอยแตกชํารุด  พระโพธิสัตวเกลาพระเกศาเปนรูป
ทรงกระบอกผายออก ซ่ึงที่ดานหนาประดับรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะ  พระหัตถทั้งส่ีทรงถือวัตถุ
ส่ิงของตางๆ ไดแก หัตถขวาบนทรงถืออักษมาลา (ลูกประคํา)  หัตถซายบนทรงถือคัมภีร  หัตถขวา
ลางทรงถือดอกบัว และหัตถซายลางทรงถือหมอน้ํา  พระโพธิสัตวทรงสวมเครื่องประดับที่มีทั้ง
กุณฑล กรองศอ และพาหุรัด  ทรงนุงผาสมภตสั้นจีบเปนร้ิว โดยมีชายผารูปหางปลาขนาดสั้นหอย
ตกลงมาทางเบื้องหนา และคาดทับดวยสายรัดพระองค  ลักษณะผานุงแบบนี้คลายกับในศิลปะขอม
สมัยบายน แตบรรดานักวิชาการเชื่อกันวารูปเคารพองคนี้คงสลักขึ้นภายในประเทศไทย เพราะมี
ลักษณะฝมือเปนแบบพื้นเมือง  (ภาพที่ 147) 
 3. เศียรประติมากรรมรูปบุรุษ (ทวารบาล) ทําจากหินทราย  สูงประมาณ 32 เซนติเมตร  
มีลักษณะพระพักตรคอนขางเปนรูปสี่เหล่ียม พระขนงคอนขางหนาสลักแยกหางจากกันสองขาง 
พระเนตรเบิก พระนาสิกใหญ พระโอษฐกวาง มีรองแบงกลางพระหนุ  มีพระมัสสุอยูเหนือริมฝ
พระโอษฐบน มีพระเนตรที่สามวางตั้งขึ้นอยูกึ่งกลางพระนลาฏ และสวมกระบังหนาที่ประดับลาย
ส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนอยูตรงกลาง โดยที่ตัวกระบังหนาไดแบงเปน 3 แถว ภายในมีลวดลายคลาย
เม็ดประคํา    ลักษณะโดยรวมเปนฝมือชางพื้นเมืองผสมผสานกับอิทธิพลศิลปะขอมสมัยบายน 
(ภาพที่ 148) 
 4. ภาพปูนปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางสมาธิ ภายในซุมเรือนแกวรูป
สามเหลี่ยม ลอมรอบดวยลวดลายพันธุพฤกษา  มีขนาดประมาณ 17 x 47 เซนติเมตร  ลักษณะพระ
พักตรพระพุทธรูปคอนขางเหลี่ยม ปรากฏกรอบไรพระศกรอบพระนลาฏ  ทรงครองจีวรหมเฉียง 
ชายจีวรยาวปลายตัดตรง ประทับอยูบนฐานรูปกลีบบัวหงาย  มีวัตถุรูปทรงสามเหลี่ยมวางอยูใน
พระหัตถ (ภาพที่ 149)  วัตถุทรงสามเหลี่ยมนี้อาจหมายถึง ผลสมอ หรือหมอน้ํามนต ซ่ึงถือเปน
สัญลักษณของพระโพธิสัตวไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา (พระพุทธเจาแพทย) ตามคติความเชื่อในพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน 
 5. ภาพเลาเรื่องปูนปน แสดงภาพการอวตารของพระวิษณุในตอนวามนาวตาร หรือตรี
วิกรม (ยางสามขุม) (ภาพที่ 150)  ซ่ึงเปนตอนที่พระวิษณุอวตารเปนพราหมณเตี้ยเพื่อปราบอสูร  
ช้ินนี้สูงประมาณ 59 เซนติเมตร แสดงภาพพระวิษณุส่ีกร ประทับยืน ยกพระบาทซายขึ้น ขนาบขาง
ดวยรูปสตรีที่เปนชายาสององค โดยองคหนึ่งคือพระลักษมีชายาเบื้องขวา ประทับนั่งชันพระชงฆ
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ขวาขึ้น และประสานพระหัตถไวที่หนาพระอุระ  สวนอีกองคคือพระภูมิเทวีชายาเบื้องซาย ซ่ึงกําลัง
ใชพระหัตถทั้งสองขางรองรับพระบาทขางซายของพระวิษณุ  ลักษณะเครื่องทรงของพระวิษณุนั้น
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะขอมสมัยบาปวน (พุทธศตวรรษที่ 16-17) ที่ยังคงหลงเหลืออยู 
อันอาจเห็นไดจากชายผาที่ชักออกมาเปนวงโคงขนาดใหญที่พระโสณีดานขวา  สวนเครื่องทรงสมัย
บายน อาจเห็นไดจากชายผารูปสามเหลี่ยมที่หอยอยูระหวางพระชงฆ 69  ดร.หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ 
สุขสวัสดิ์ กําหนดอายุรูปแบบผานุงของพระวิษณุ เปนศิลปะเขมร ในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษ
ที่ 17 ถึงราวพุทธศตวรรษที่ 18  แตเปนศิลปะเขมรแบบบายน สกุลชางในประเทศไทย ซ่ึงมีอิทธิพล
ทองถ่ินเขามาปะปน70 
 6. เศียรบุคคลสวมมงกุฎทรงเทริด ปูนปน สูงประมาณ 24 เซนติเมตร (ภาพที่ 151) 
นักวิชาการทางดานโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะ ไดกําหนดอายุเศียรปูนปนนี้ไวในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 18-19  เนื่องจากในศิลปะขอมนั้นนิยมทํามงกุฎทรงเทริดในสมัยบายนและสมัยหลัง
บายน  ลักษณะมงกุฎทรงเทริดของเศียรรูปบุคคลที่พบจากโบราณสถานเนินทางพระ แสดงถึงการ
ผสมผสานระหวางรูปแบบที่สืบทอดมาจากศิลปะทวารวดี กับรูปแบบในศิลปะขอมสมัยบายน และ
เชื่อวามีความเกี่ยวพันกับศิราภรณ (เครื่องประดับศีรษะ) ในศิลปะหริภุญไชย ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยในชวงระยะเวลานี้ดวย  อีกทั้งยังเปนที่นิยมกันมากในศิลปะอินเดียแบบปาละ และใน
ศิลปะพุกามของพมา71 
 7. ภาพปูนปนรูปใบหนาบุคคลแบบตางๆ  (ภาพที่ 152-158) พบเปนจํานวนมากที่
โบราณสถานเนินทางพระ  ซ่ึงรูปใบหนาบุคคลเหลานี้มี ลักษณะของรูปหนา อารมณ และ
รายละเอียดของเครื่องประดับศีรษะที่แตกตางกันออกไป  มีทั้งใบหนาดานตรง และหันดานขาง 
บางชิ้นทําผมเปนมวยมัดเกลาไวขางหลัง  บางชิ้นมีเครื่องประดับตุมหูขนาดใหญ  ใบหนาบางรูปมี
คิ้วลักษณะที่ตอกันเปนปกกา บางรูปมีเครื่องประดับศีรษะคลายกระบังหนา   บางรูปมีใบหนา
คอนขางกลม สวมเครื่องประดับศีรษะที่ประกอบดวยลวดลายรูปวงกลมซอนอยูในวงโคงรูป
สามเหลี่ยมเรียงตอกันรอบหนาผาก มีดวงตากลมโต อาจเทียบไดกับภาพปูนปนรูปหนาบุคคล
ลักษณะคลายกันนี้ที่ปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี และปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงมี
ลักษณะหนาตาคอนขางเปนพื้นเมือง   นักวิชาการบางทานเชื่อวาภาพปูนปนใบหนาบุคคลเหลานี้คง

                                                 
69 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ความกาวหนาในการศึกษาประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยสมัยโบราณ,”: 

75. 
70 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เนินทางพระ : แหลงโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัด

สุพรรณบุรี,” : 28. 
71 เรื่องเดียวกัน, 28-29. 
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ใชประดับอยูเหนือฐานของสถาปตยกรรม และคงไดรับอิทธิพลจากศิลปะมอญ (ทวารวดี)  อีกทั้ง
คงมีความสัมพันธกับคติการทํารูปมารแบกยักษแบกประดับศาสนสถานในศิลปะสุโขทัยอยุธยา
และรัตนโกสินทรในเวลาตอมา72 
 8. ประติมากรรมปูนปนรูปสตรี มีเปนจํานวนหลายชิ้นที่ไดจากโบราณสถานเนินทาง
พระ  บางชิ้นมีลักษณะที่คอนขางแปลก คือ เปนรูปสตรีแสดงอาการยกแขนและขาขึ้นทั้งสองขาง 
คลายกับทาเหาะ มีใบหนาคอนขางเปนรูปไข สวมเครื่องประดับศีรษะที่มีกระบังหนา สวมกุณฑล
กลมขนาดใหญ  และกรองศอ (ภาพที่ 159)   มีผูกลาววารูปสตรีลักษณะทาทางเชนนี้อาจหมายถึงรูป
นางอัปสร ซ่ึงมักปรากฏบอยครั้งบนภาพสลักในศาสนสถานที่พบในประเทศกัมพูชา เชน บนหนา
บันของปราสาทบันทายสําเหร และที่ปราสาทบันทายฉมาร  อยางไรก็ดี ลักษณะเครื่องประดับ
ดังกลาวอาจแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะพื้นเมือง (ทวารวดี) ที่เคยเจริญขึ้นในบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทยมากอน73   นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมปูนปนรูปสตรีที่นาสนใจอีกชิ้นหนึ่ง มีลักษณะ
เปนชิ้นสวนทอนลางของประติมากรรม แสดงใหเห็นลักษณะการนุงผายาวลงมา โดยมีเข็มขัดที่
ประดับดวยพวงอุบะขนาดเล็กหอยทับ (ภาพที่ 160) ซ่ึงลักษณะเครื่องแตงกายแบบนี้คลายกับ
เครื่องประดับอาภรณทั้งของบุรุษและสตรีที่ปรากฏบนภาพสลักและประติมากรรมลอยตัวในศิลปะ
ขอมแบบนครวัด-บายน  เชนเทพธิดาบนผนังที่ปราสาทนครวัด ปราสาทเจาสายเทวดา เปนตน74 
 9. กลีบขนุน เปนเครื่องประดับสถาปตยกรรมประเภทหนึ่ง ซ่ึงใชประดับที่สวนยอดของ
โบราณสถานเขมรที่เปนปรางค  กลีบขนุนที่พบจากโบราณสถานเนินทางพระนี้มีลักษณะเปนทรง
สามเหลี่ยม แกนขางในเปนศิลาแลง แลวพอกดวยปูนปนประดับเปนรูปบุคคลประทับยืนอยูภายใน
ซุม แตเปนที่นาเสียดายวาตัวปูนปนนั้นไดหลุดกะเทาะหายไปบางสวน ทําใหไมสามารถทราบวา
รูปบุคคลดังกลาวหมายถึงใคร (ภาพที่ 162)  อยางไรก็ตาม จากการคนพบชิ้นสวนกลีบขนุนชิ้นนี้ 
อาจทําใหสันนิษฐานถึงรูปทรงของโบราณสถานไดวา นาจะมีลักษณะเปนปรางค โดยที่กลีบขนุน
ช้ินนี้นาจะมีตําแหนงการวางอยูที่มุมดานใดดานหนึ่งของสวนยอดโบราณสถานที่เปนปรางค 
 10. ลวดลายปูนปนรูปสัตวตางๆ (ภาพที่ 163-170) เชน ครุฑยุดชางสองเชือก  ช้ินสวน
รูปครุฑ รูปชางสวมกระบังหนา สันนิษฐานวาคงเปนรูปพระคเนศ สูงราว 38 เซนติเมตร สภาพ
ชํารุด คงเหลือเพียงสวนเศียรและทอนองคบน หัตถทั้งสองขางอยูในลักษณะกําลังจับงวง  รวมทั้ง
ลายหนาสิงห  นาค  ลิง  และหงส  เปนตน 

                                                 
72 เรื่องเดียวกัน, 29-30. 
73 เรื่องเดียวกัน, 29. 
74 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2539), 312, 318-319, 341-342, 395-

396. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 96

 11. ลวดลายพันธุพฤกษาตางๆ (ภาพที่ 172)  เชน ลายกลีบบัว ลายดอกไม ลายกานขด  
เปนตน 
 12. พระพิมพโลหะ  มีลักษณะเปนพระพุทธรูปทรงเครื่อง ประทับยืน พระหัตถขวา
แสดงปางประทานอภัย สวนพระหัตถซายแนบไปตามพระองคทางดานขาง  พระพิมพรูปแบบนี้
เรียกอีกอยางหนึ่งวา พระรวงรางปน (ภาพที่ 171)  มีอายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 18 – ตน
พุทธศตวรรษที่ 1975 
 นอกจากนี้ยังมีการคนพบแผนอิฐช้ินหนึ่ง ขนาดประมาณ 39 x 20 x 9.5 เซนติเมตร บน
แผนอิฐนี้มีตัวอักษรจารึกไว ซ่ึงมีลักษณะคลายตัว “ก”ในอักษรขอม  และไดคนพบเครื่องมือเหล็ก
ดวย76 
 

อายุสมัย และขอสันนิษฐาน 
 จากหลักฐานที่ไดกลาวมาแลว แสดงใหเห็นวาแหลงโบราณคดีเนินทางพระมีลักษณะ
เปนโบราณสถานที่สรางขึ้นตามแบบเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 18  ผสมผสานกับวัฒนธรรม
พื้นเมือง(ศิลปะทวารวดี) ซ่ึงเจริญอยูกอนที่อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจะแพรกระจายเขามาในบริเวณ
ภาคกลางของประเทศไทย 
 
8. เมืองโบราณบานหนองแจง 
 

ท่ีตั้ง 
 เมืองโบราณบานหนองแจง ตั้งอยูหมูที่ 4  ตําบลไรรถ  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ประมาณเสนรุง (ละติจูด)ที่ 14 องศา 36 ลิปดา 38 ฟลิปดา เหนือ  และเสนแวง (ลองติ
จูด)ที่ 99 องศา 55 ลิปดา 30 ฟลิปดา ตะวันออก  แผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000 ลําดับชุด 
L7017 ระวาง 4938II พิมพคร้ังที่ 1-RTSD  
 
 
 
 

                                                 
75 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เนินทางพระ : แหลงโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัด

สุพรรณบุรี,” : 30. 
76 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ความกาวหนาในการศึกษาประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยสมัยโบราณ,”: 

77. 
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ประวัติการศึกษา และการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมา 
 ป พ.ศ. 2508  ศาสตราจารย ชอง บวสเซอลีเยร    เดินทางไปสํารวจบริเวณเมืองโบราณที่ 
ไรรถ อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อตอนที่ไปสํารวจเมืองอูทอง ทานไดกลาววา 77 
 “ณ บริเวณพื้นที่แหงนี้มีรองรอยของโบราณวัตถุสถานขอมอันอาจกําหนดอายุไดตั้งแตรัชกาลของ
พระเจาสุริยวรมันที่ 1 ลงมาจนถึงรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ” 

ป พ.ศ. 2526  ผูชวยศาสตราจารย ทิวา ศุภจรรยา และผูชวยศาสตราจารย ผองศรี วนาสิน  
สํารวจพบชุมชนโบราณแหงหนึ่งในบริเวณบานหินแลง ตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดีย จังหวัด
สุพรรณบุรี  ลักษณะเปนชุมชนที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ มีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมสม่ําเสมอ78 
 ป พ.ศ. 2529  กรมศิลปากรสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานหนองแจง  ตําบลไรรถ  อําเภอ
ดอนเจดีย   จากการสํารวจในครั้งนั้นไดพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา   เศษภาชนะดินเผา
เนื้อแกรง   และเศษเครื่องถวยประเภทเนื้อกระเบื้อง  เศษภาชนะที่พบเหลานี้มีทั้งที่เปนเครื่องถวย
เขมร (สมัยลพบุรี)  เครื่องถวยจีน และเศษภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหลงเตาพื้นเมือง  อันอาจ
กําหนดอายุอยูในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 17-1979 
 นอกจากนี้ นายมนัส โอภากุล เคยกลาวถึงชุมชนโบราณที่บานหนองแจง ตําบลไรรถ 
อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงไดพบหลักฐานตางๆ ที่ชาวบานในพื้นที่เปนผูคนพบ  มีทั้ง
ประติมากรรมรูปเคารพ  เครื่องถวย (เขมร, จีน, บานบางปูน)  เหรียญอีแปะจีนสมัยราชวงศหยวน 
และหลักฐานประเภทเครื่องมือเหล็ก อีกทั้งเคยเดินทางไปสํารวจที่เมืองโบราณแหงนี้ดวย  สวน
ในชวงทายของบทความไดสรุปอายุของเมืองโบราณแหงนี้จากหลักฐานที่พบไววา มีอายุตั้งแต
ในชวงสมัยทวารวดี-สมัยลพบุรี 80 
 
                                                 

77 ชอง บวสเซอลีเยร, ความรูใหมทางโบราณคดีจากเมืองอูทอง,  แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 
(พระนคร : กรมศิลปากร, 2511. จัดพิมพเนื่องในงานฉลองครบ 20 ป ของสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ             
6 มีนาคม 2511), 2-3. 

78 ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง : 
การศึกษาตําแหนงที่ต้ังและภูมิศาสตรสัมพันธ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524),ลําดับที่ 13.3 และ 
ทะเบียนตําแหนงที่ต้ังชุมชนโบราณในประเทศไทย เลม 6 (กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถาย
ทางอากาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526).  

79 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานหนองแจง,”  โครงการโบราณคดีประเทศ
ไทย (ภาคกลาง), 2529. (อัดสําเนา) 

80 มนัส โอภากุล, “เมืองสมัยลพบุรีที่สุพรรณบุรี,” เมืองโบราณ 26, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2543) : 71-
78. 
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สภาพแวดลอมโดยทั่วไป และลักษณะผังเมือง   (แผนที่ 7, ภาพที่ 173-174) 
 พื้นที่บริเวณบานหนองแจงมีลักษณะเปนที่ราบลุม แตไมมีลําน้ําสายใหญไหลผาน มี
เพียงลําหวยสายเล็กๆที่อยูใกลเคียง เชน หวยอีเขียว ไหลผานทางดานตะวันตกของแหลง หาง
ออกไปราว 9 กิโลเมตร  หวยจรา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต หางออกไปราว 4 กิโลเมตร และหวยรวก
ทางดานใต  ลําหวยดังกลาวมีที่มาจากบริเวณที่สูงทางดานตะวันตกในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ไหล
เร่ือยลงมาทางดานตะวันออกเฉียงใต ผานเขตอําเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี)  อําเภอดอนเจดีย 
และไหลลงไปทางใตเขาสูอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   นอกจากนี้ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ
แหลงยังปรากฏเปนแนวเทือกเขาตอกัน อาทิ เขาทุงดินดํา เขาวง    
 ตําแหนงในบริเวณบานหนองแจง มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ของอําเภอตางๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอหนองหญาไซ    อําเภอสามชุก 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตัวอําเภอดอนเจดีย  และอําเภอศรีประจันต 
ทิศใต  ติดกับ อําเภออูทอง 
ทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอเลาขวัญ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 ในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับบานหนองแจง มีอีกหมูบานหนึ่งที่ตั้งอยูติดกัน คือ บานหินแลง 
ซ่ึงบริเวณนี้มีตําแหนงที่ตั้งใกลกับวัดสระพระยาและโรงเรียนวัดหนองแจง    ครูใหญโรงเรียนวัด
หนองแจง (อาจารยปรีชา บุญญอารักษ) ไดเคยบอกวา เดิมนั้นบานหินแลงมีศิลาแลงมาก แต
ชาวบานขนเอาไปหมด  ทางโรงเรียนก็ขนเอามาเก็บไวที่โรงเรียนหลายกอน81  (ภาพที่ 179)  
 จากแผนที่ภาพถายทางอากาศ แสดงใหเห็นลักษณะของชุมชนโบราณที่มีคูน้ําคันดิน
ลอมรอบในบริเวณบานหนองแจง ซ่ึงปรากฏอยู 2 แหงใกลๆกัน แหงหนึ่งมีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัส แตละดานยาวประมาณ 200-300 เมตร   สวนอีกแหงหนึ่งไดอยูถัดจากแหงแรกมาทางดาน
ตะวันออกเล็กนอย มีแผนผังรูปสี่เหล่ียมผืนผาวางตัวตามแนวนอน ดานกวางมีขนาดใกลเคียงกับ
แหงแรก  แตดานยาวมีขนาดประมาณ 500 เมตร  (ดูแผนผังที่ 11) 
 อยางไรก็ดี สภาพแหลงโบราณคดีในปจจุบันไดถูกทําลายลงไปมาก  คูน้ําคันดินของ
เมืองก็หาไมพบแลว  จากการสํารวจของผูวิจัยในป พ.ศ. 2547-2548 ไดพบรองรอยกอนศิลาแลง
และเม็ดแลงกระจัดกระจายอยูบนผิวดิน รวมทั้งเศษภาชนะดินเผาบนผิวดินดวย (ภาพที่ 175-178)  
แตไมพบรองรอยซากโบราณสถาน ซ่ึงคาดวานาจะถูกทําลายไปแลว 
 
 
 
                                                 

81 เรื่องเดียวกัน, 77-78. 
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หลักฐานทางโบราณคดี 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในบริเวณเมืองโบราณบานหนองแจง หมูที่ 4  ตําบลไรรถ 
อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบไปดวย 
 1.โบราณวัตถุท่ีไดจากการคนพบของชาวบาน มีหลากหลายประเภท ทั้งที่ทํามาจากหิน 
ศิลาแลง ดินเผา ปูนปน สําริด  ซ่ึงสวนหนึ่งไดมีการรวบรวมเก็บรักษาไวที่โรงเรียนวัดหนองแจง  
โบราณวัตถุช้ินสําคัญมีดังนี้ 
 1.1 ช้ินสวนประติมากรรมหิน เปนรูปมือทั้งสองขางอยูในทาทางที่กําลังประคองหมอ
น้ํา (ภาพที่ 180) ลักษณะทาทางเชนนี้เคยปรากฏในประติมากรรมรูปเคารพที่สลักจากหินที่พบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ที่ปรางคกูคันธนาม จังหวัดรอยเอ็ด (ภาพท่ี 181)  ปรางคบานปรางค 
จังหวัดนครราชสีมา82 ปรางคกูบานเขวา จังหวัดมหาสารคาม83 (ภาพที่ 182) และปราสาทบานสมอ 
จังหวัดศรีษะเกษ84     ประติมากรรมรูปเคารพที่พบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังที่กลาวมานี้ มี
ลักษณะเปนประติมากรรมทรงเครื่อง พระหัตถทั้งสองยกขึ้นในระดับพระอุระ อยูในทาทางที่กําลัง
ประคองภาชนะ  ศาสตราจารยชอง บวสเซอลีเยร (Jean Boisselier)85 ไดสันนิษฐานถึงรูปเคารพที่มี
การทําพระหัตถในลักษณะเชนนี้วานาจะหมายถึงพระไภษัชยคุรุ (Bhaisa ฺjyaguru) หรือพระพุทธเจา
ผู รักษาโรคภัยไข เจ็บ นอกจากนี้ยังปรากฏรูปเคารพที่แสดงพระหัตถในลักษณะเชนนี้ใน
ประติมากรรมสําริดดวย86 (ภาพที่ 183) 
 1.2 ช้ินสวนพระหัตถของประติมากรรมหิน มีวัตถุบางอยางวางอยูในพระหัตถ (ภาพที่ 
184) 
                                                 

82 รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, “อโรคยศาล : ความรูทั่วไปและขอสังเกตเบื้องตน,” เมืองโบราณ 30, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2547) : 38. 

83 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตามหารองรอยขอมและมอญในมหาสารคาม (มหาสารคาม : สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2543), 96-97. 

84 กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 2 
พ.ศ. 2503-2504 (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510), 35 (รูปที่ 90) ในรายงานนี้เขาใจวาเปนรูปพระวัชรธร ซึ่งโดย
ปกติประติมากรรมรูปวัชรธร มักทําพระหัตถอยูในทาวัชรหุมการ คือพระหัตถขางหนึ่งถือวัชระ สวนอีกขางถือ
กระดิ่ง แลวไขวกันในระดับพระอุระ  แตประติมากรรมรูปเคารพที่พบจากปราสาทหินบานสมอนั้น พระหัตถทั้ง
สองขางไมไดอยูในลักษณะที่ไขวกัน แมวาพระหัตถทั้งสองหักหายไปแลวก็ตาม 

85Jean Boisselier, Asie du Sud-Est, Tome I, Le Cambodge (Paris : Editions A. et J. Picard, 

1966), 301. 
86 Emma C. Bunker, Adoration and glory : the golden age of Khmer art (Chicago : Art Media 

Resources, 2004), 290. 
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 1.3 ช้ินสวนทอนแขนของประติมากรรมหิน  (ภาพที่ 185) 
 1.4 ช้ินสวนพระพุทธรูปนาคปรก มีลักษณะเปนโกลนศิลาแลง อยูในสภาพที่แตกหัก
ออกเปน 2 ช้ิน คือช้ินหนึ่งเปนชวงลําตัว สวนอีกชิ้นเปนสวนพระเพลาตอกับขนดนาค มีลักษณะ
เปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางสมาธิ บนขนดนาคสามชั้น มีเดือยตอลงมาที่ใต
ฐานขนดนาค ไมปรากฏสวนเศียรนาคที่อยูเบื้องหลังของพระพุทธรูป ซ่ึงคงจะหักหายไป  แตเดมิคง
จะมีปูนปนพอกทับ  พระพุทธรูปนาคปรกชิ้นนี้มีหนาตักกวางประมาณ 50 เซนติเมตร  และสูง 
(รวมเดือย) ประมาณ 121 เซนติเมตร (ภาพที่ 186) 
 1.5 พระพุทธรูปนาคปรกสําริด  มีลักษณะเปนพระพุทธรูปทรงเครื่อง  ประทับ
นั่งขัดสมาธิราบ ปางสมาธิ อยูเหนือขนดนาคสามชั้นโดยมีเศียรนาคเจ็ดเศียรมาแผพังพานอยู
เบื้องหลัง  พระพุทธรูปทรงเครื่องประดับทั้งกระบังหนา กุณฑล กรองศอ และพาหุรัด  ทรงครอง
จีวรหมเฉียง เปดพระอังสาขวา  มีชายสังฆาฏิหรือชายจีวรขนาดใหญพาดบนพระอังสาซาย ซ่ึงชาย
ไดหอยยาวตกลงมาโดยมีปลายตัดเปนเสนตรง   พระพุทธรูปองคนี้คนพบโดยนายสุดใจ หาวหาญ  
ชาวบานหนองแจง  อาศัยอยูบานเลขที่ 87 หมูที่ 4  ตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดีย    ปจจุบันไดขายไป
แลว เหลือไวเพียงภาพถาย (ภาพที่ 187) 
 1.6 ประติมากรรมสําริด  มีลักษณะเปนรูปบุรุษประทับยืนตรง มี 4 กรโดยถือส่ิงของไว
ทุกพระหัตถ แตส่ิงของที่อยูในพระหัตถนั้นไมชัดเจนนัก ซ่ึงที่พอจะสันนิษฐานได คือพระหัตถขวา
บนนาจะทรงถืออักษมาลา พระหัตถขวาลางนาจะเปนดอกบัว และพระหัตถซายลางคงเปนหมอน้ํา  
สวนพระหัตถซายบนนั้นสิ่งของที่ถืออยูไมชัดเจนพอที่จะทราบไดวาคืออะไร แตโดยปกติแลวพระ
หัตถซายบนจะเปนคัมภีร  ประติมากรรมรูปนี้ทรงสวมกระบังหนา เกลามวยผมรูปทรงกระบอก มี
รูปบุคคลอยูที่ดานหนาของมวยผม แตไมชัดเจนมากนัก ทรงกรองศอ ทรงนุงผาสั้นโดยมีชายผารูป
หางปลาตกลงมาทางดานหนา สันนิษฐานวาประติมากรรมสําริดรูปนี้อาจหมายถึงพระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวรสี่กร สวนในเรื่องรูปแบบศิลปกรรมนั้นอาจจัดอยูในศิลปะขอมแบบบายน อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18  แตลักษณะหนาตาคอนขางเปนแบบพื้นเมืองแลว ประติมากรรมชิ้นนี้ นายสุดใจ หาว
หาญ ชาวบานหนองแจงเปนผูคนพบ  ปจจุบันไดขายไปแลว เหลือไวเพียงภาพถาย (ภาพที่ 188) 
 1.7 ประติมากรรมสําริดรูปสตรี ประทับยืนตรง  2 กร เกลาเกศาเปนรูปกรวย โดยมี
สัญลักษณบางอยางประดับอยูที่ดานหนา  สวมเครื่องประดับประเภทกุณฑุล กรองศอ พาหุรัด พระ
หัตถขวาทรงถือคัมภีร  พระหัตถซายทรงถือดอกบัว  นุงผายาวกรอมเทา มีชายผารูปหางปลาตกลง
มาทางเบื้องหนา   สันนิษฐานวาประติมากรรมสําริดนี้ คือ รูปเคารพของนางปรัชญาปารมิตา ซ่ึงเปน
พระโพธิสัตวเพศหญิงตามคติพุทธศาสนามหายาน  สวนรูปแบบศิลปกรรมนั้น อาจจัดอยูในศิลปะ
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ขอม แบบบายน  ราวพุทธศตวรรษที่ 18   คนพบโดยนายสุดใจ หาวหาญ ชาวบานหนองแจง  
ปจจุบันไดขายไปแลว  เหลือไวเพียงภาพถาย (ภาพที่ 189) 
 อนึ่ง ประติมากรรมสําริดทั้งสามรูปดังที่กลาวไปขางตนแลวนั้น จากการที่ผูวิจัยได
สัมภาษณนายสุดใจ หาวหาญ ซ่ึงเปนผูคนพบ  ทําใหทราบวาประติมากรรมดังกลาวไดคนพบเมื่อ
ประมาณป  พ .ศ .  2530 ในบริเวณใกลเคียงกับบานของผูที่คนพบ   สวนในเรื่องขนาดของ
ประติมากรรมนั้น ไมสามารถยืนยันไดอยางแนชัดวามีขนาดเทาใด  แตจากการสอบถามชาวบาน
หนองแจงอีกคนหนึ่ง คือ นายรุง สุภาวงษ ไดบอกวาประติมากรรมที่พบในบริเวณบานหนองแจงนี้
สวนใหญเปนเทวรูป และมีความสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร 
 1.8 เครื่องประดับสถาปตยกรรม ที่คนพบในบริเวณเมืองโบราณบานหนองแจง สวน
ใหญเปนงานประติมากรรมปูนปน  (ภาพที่  190-200) ซ่ึงอาจจําแนกได 3 ประเภท  ไดแก 
ประติมากรรมรูปบุคคล เชน รูปบุคคลแตงกายทรงเครื่องประทับอยูภายในซุม   ประติมากรรมรูป
สัตว เชน นาค หงส สิงห, เตา ?    และลวดลายพันธุพฤกษา   นอกจากนี้ยังพบกระเบื้องเชิงชายดิน
เผาทําเปนรูปหนาสัตว ซ่ึงอาจเปนรูปหนาสิงห (ภาพที่ 201)  และกลีบขนุน (ภาพที่ 202) ดวย 
 1.9 พระพิมพดินเผา แสดงภาพพระพุทธรูปประทับนั่งแบบปางมารวิชัยขนาดใหญอยู
ตรงกลางภายในซุม  ขนาบขางดวยพระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ ประทับนั่งบนฐานบัวที่มีกาน
บัวโผลออกมา (ภาพที่ 203)  พระพิมพแบบนี้อาจจัดเปนรูปแบบพิมพในสมัยลพบุรี 
 1.10 พระพิมพดินเผาแบบซุมพุทธคยา (ภาพที่ 205) แสดงภาพพระพุทธรูปประทับนั่ง
หอยพระบาทบนฐานบัวคว่ําบัวหงาย พระหัตถแสดงปางธรรมจักรมุทราหรือปางปฐมเทศนา 
พระพุทธรูปทรงครองจีวรแบบหมคลุม ประทับอยูภายในซุมพุทธคยา (พุทธคยาเปนสถานที่ที่
พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาเปนครั้งแรก) รายลอมดวยสถูป  พระพิมพแบบนี้จัดเปนแบบ
ทวารวดี โดยมีอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบปาละ มีลักษณะเปนรูปแบบที่สืบตอมาจากตนแบบ
พระพิมพซุมพุทธคยาในประเทศอินเดีย87         พบมากตามเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี   เชน 
เมืองนครปฐมโบราณ88  เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี89 เมืองโบราณพงตึก อําเภอทามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี90 เปนตน 

                                                 
87 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 289. 
88 นิติพันธุ ศิริทรัพย, “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2524), 29-30 (รูปที่ 
35). 

89 พัชรินทร ศุขประมูล, “โบราณคดี ประวัติศาสตรและศิลปกรรมในราชบุรี : สมัยประวัติศาสตร,” 
95-96. 
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 1.11 พระพิมพดินเผาแสดงภาพรูปบุคคลซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนพระพุทธรูปประทับ
ยืน แสดงปางประทานอภัย ภายในซุมเรือนแกว เรียงกันสามองค  สภาพลบเลือนมากและแตกชํารุด 
(ภาพที่ 204)  พระพิมพนี้คลายกับพิมพรูปแบบหนึ่งที่พบจากการขุดแตงบูรณะฐานพระปรางคดาน
ทิศตะวันออกเฉียงใตของวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 115)  ซ่ึงแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนลาง
แสดงภาพพระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ประทับภายในซุม เรียงกันสามองค  และตอนบน
เปนแถวของพระพุทธรูปประทับยืน แสดงปางประทานอภัย ในซุมเรือนแกว91  
 1.12 แมพิมพสําริด มี 2 พิมพ ไดแก พิมพแรกมีลักษณะเปนพระพุทธรูปประทับ
นั่งขัดสมาธิบนฐานบัวเรียงกันสามองค (แบบตรีกาย) (ภาพที่ 208)  และพิมพที่สอง มีพระพุทธรูป
ประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัวคว่ําบัวหงายภายในซุมอยูตรงกลาง ขนาบขางดวยพระพุทธรูป
นาคปรกปางสมาธิบนฐานบัวที่มีกาน (ภาพที่ 209) 
 1.13 ช้ินสวนภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินธรรมดา เผาในอุณหภูมิต่ํา (Earthenware) เชน 
ตะคันดินเผา (ภาพที่ 210)  และชิ้นสวนภาชนะ ? มีรูตรงบริเวณกน (ภาพที่ 211) ไดมีการพบภาชนะ
ลักษณะนี้จากการขุดคนที่เมืองสิงห เมื่อป พ.ศ. 2543 (ภาพที่ 54) ดวย  
 1.14 ภาชนะดินเผาแบบเนื้อแกรง (Stoneware) เคลือบสีน้ําตาล แบบเขมร ซ่ึงภาชนะ
แบบนี้ที่เก็บไวในโรงเรียนวัดหนองแจง สวนใหญมีสภาพไมสมบูรณ รูปทรงสวนมากเปนประเภท
กระปุกขนาดเล็ก  นอกจากนี้ก็มีฝาจุกภาชนะ ช้ินสวนไหรูปชาง และชิ้นสวนภาชนะแบบไหเทาชาง 
(ภาพที่ 212-216)  
 1.15 ภาชนะดินเผาแบบเนื้อแกรง เคลือบสีเขียว มีลักษณะเปนเครื่องถวยแบบเขมร 
(ภาพที่ 217-218)  
 1.16 ช้ินสวนเครื่องถวยจีนเนื้อกระเบื้อง (Porcelain) เคลือบสีขาวแบบชิงไป ผลิตจาก
แหลงเตาในมณฑลฝูเจี้ยน สมัยราชวงศซุงภาคใต-หยวน  (ภาพที่ 219-222)  
 1.17 ภาชนะดินเผาแบบเนื้อแกรง เคลือบสีน้ําตาล มีลักษณะรูปทรงเปนประเภทไหมีหู 
ที่หูของภาชนะบางชิ้นมีลวดลายรูปหนาสัตวคลายหมู และบริเวณไหลภาชนะมีลายพิมพรูปมังกร  

                                                                                                                                            
90 ยอรช เซเดส, “การขุดคนที่พงตึกและความสําคัญตอประวัติศาสตรสมัยโบราณแหงประเทศไทย,” 

ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ การขุดคนที่พงตึก และศิลปะไทยสมัยสุโขทัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
องคการคาของคุรุสภา, 2526), รูปที่ 1. 

91 พัชรินทร ศุขประมูล, “โบราณคดี ประวัติศาสตรและศิลปกรรมในราชบุรี : สมัยประวัติศาสตร,” 
110. 
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ภาชนะดินเผาประเภทนี้เปนกลุมที่มาจากแหลงเตาสือเสา (Cizao kilns) มณฑลฟูเจี้ยน ประเทศจีน92 
ซ่ึง อาจารยปริวรรต ธรรมาปรีชากร แหงพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดกําหนดอายุไวในชวงสมัยราชวงศซุงภาคใต-ตนราชวงศหยวน ราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 17-ราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 (ภาพที่ 223-226) 
 1.18 ช้ินสวนภาชนะดินเผาผลิตจากแหลงเตาทองถ่ินในบริเวณบานบางปูน ตําบลพิหาร
แดง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีรูปทรงประเภทไห เนื้อแกรง ไมเคลือบ  (ภาพที่ 227) 
 1.19 เครื่องมือเครื่องใชที่ทําจากหิน ไดแก หินบด และแทนหินบด  (ภาพที่ 228-230) 
 1.20 เครื่องมือเคร่ืองใชทําจากสําริด เชน กําไลสําริด ลูกกระพรวน เปนตน (ภาพที่ 231-

233) 

 2.โบราณวัตถุท่ีไดจากการสํารวจ 
 เมื่อป พ.ศ. 2547 ผูวิจัยไดเดินทางไปสํารวจในบริเวณบานหนองแจง หมูที่ 4 ตําบลไรรถ 
อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี  โบราณวัตถุที่พบสวนมากเปนประเภทเศษภาชนะดินเผา ที่
สําคัญมีดังนี้ 
 2.1 ช้ินสวนภาชนะดินเผา เนื้อดินธรรมดา เผาอุณหภูมิต่ํา  มีทั้งแบบเรียบ ไมมีลวดลาย 
และแบบที่มีลวดลาย 
 2.2 เบี้ยดินเผา  (ภาพที่ 235) 
 2.3 ลูกกระสุนดินเผา  (ภาพที่ 236) 
 2.4 ช้ินสวนภาชนะดินเผา เนื้อแกรง เคลือบสีน้ําตาล แบบเขมร มีลวดลาย  (ภาพที่ 237-
238) 
 2.5 ช้ินสวนภาชนะดินเผา เนื้อแกรง เคลือบสีเขียว แบบเขมร (ภาพที่ 239-240) 
 2.6 ช้ินสวนเครื่องถวยจีน เคลือบสีขาว แบบชิงไป  ผลิตจากเตาหนานอัน  มณฑลฝูเจี้ยน 
สมัยราชวงศซุงภาคเหนือ  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17  (ภาพที่ 241-242) 
 2.7 ช้ินสวนเครื่องถวยจีน  เคลือบสีขาว  แบบชิงไป   ผลิตจากแหลงเตาในมณฑลฝูเจี้ยน 
สมัยราชวงศซุงภาคใต  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18   (ภาพที่ 243) 
 2.8 ช้ินสวนภาชนะเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหลงเตาในประเทศจีน (ภาพที่ 244-245) 
                                                 

92 Li Jian’an , “Some Questions of the Research of the Export Ceramics in Song and Yuan Periods 
in Fujian Area,” International Conference Chinese Export Ceramics and Maritime Trade 12th-15th 
Century 24-25/6/2004, Jointly organized by Chinese Civilisation Centre, City University of Hong Kong and 
Antiquities and Monuments Office, Leisure and Cultural Services Department : 25-33, 228-232. 
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 2.9 ช้ินสวนภาชนะดินเผา แบบเนื้อแกรง ไมเคลือบ ตกแตงผิวภาชนะดวยลายลูกคลื่น 
ผลิตจากแหลงเตาพื้นเมืองในบริเวณบานบางปูน ตําบลพิหารแดง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี (ภาพท่ี 
246) 
 

อายุสมัย และขอสันนิษฐาน 
 จากลักษณะแผนผังของชุมชนโบราณในแผนที่ภาพถายทางอากาศ และหลักฐานทาง
โบราณคดี ทําใหสันนิษฐานไดวา ชุมชนโบราณบานหนองแจง ในเขตตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดีย 
จังหวัดสุพรรณบุรี  เปนชุมชนในชวงสมัยลพบุรี ซ่ึงไดปรากฏอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรภายในชุมชน 
และนาจะมีรองรอยการอยูอาศัยมาตั้งแตในสมัยทวารวดีมาแลวเปนอยางชา 
 
9. เมืองโบราณบานคูเมือง 
ท่ีตั้ง 
 เมืองโบราณบานคูเมือง ตั้งอยูหมูที่ 2  ตําบลทุงคลี  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ประมาณเสนรุง (ละติจูด)ที่ 14 องศา 51 ลิปดา 03 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวง(ลองติจูด)
ที่ 100 องศา 13 ลิปดา 01 ฟลิปดา ตะวันออก   หรือพิกัดกริด 47 PPS 310420   จากแผนที่ทหาร
มาตราสวน 1: 50,000  ลําดับชุด L7017  ระวาง 5038IV  พิมพคร้ังที่ 2-RTSD 
 

ประวัติการศึกษา และการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมา 
 เมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2508  นักศึกษาในชุมนุมศึกษาโบราณคดี วัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  สํารวจพบเมืองโบราณแหงหนึ่งบริเวณบานคูเมือง ในเขตอําเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี  ซ่ึงแผนผังของเมืองมีลักษณะกลมคอนขางเหลี่ยม ขนาดประมาณ 500 
เมตร มีคูเมืองกวางประมาณ 30 เมตร แตไมมีกําแพงเมืองหรือคันดิน  นอกจากนี้ยังพบวาภายใน
เมืองมีเนินสูงต่ํามากมาย  มีเศษภาชนะดินเผากระจายบนผิวดิน มีสระน้ําขนาดใหญอยูริมคูเมือง
ดานตะวันตก และซากสถูปทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของตัวเมือง  พบลูกปดสมัยทวารวดีบน
เนินดินภายในเมือง  นอกจากนี้ชาวบานที่ตั้งบานเรือนอยูภายในเมืองไดเคยพบโบราณวัตถุตางๆ 
ในขณะที่ขุดดินทําเกษตรกรรม อันไดแก หมอใสกระดูก และภาชนะอื่นๆที่ทําดวยสําริด เงิน และ
ตะเกียงโบราณหลายชิ้น93 

                                                 
93 ศรีศักร วัลลิโภดม, โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผานมา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2525),10,67-68.  

ตีพิมพครั้งแรกจากบทความเรื่อง “สภาพภูมิศาสตรบานเมืองในลุมแมน้ําเจาพระยาสมัยโบราณ,”  ชอฟา  1,5 
(เมษายน 2509) : 62-71.  และ “สุพรรณภูมิอยูที่ไหน,”   ชอฟา  2,6 (มีนาคม 2510) : 54-65. 
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 ป พ.ศ. 2522  นางสาว ดุษฎี สมบุณยะวิโรจน นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดทําสารนิพนธประกอบการศึกษาคนควาตามระเบียบปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต เร่ือง “รูปแบบเมืองทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย” โดยศึกษาครอบคลุมแหลงนี้ดวย 
ซ่ึงกลาวถึงหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากเมืองโบราณบานคูเมือง มีทั้งเศษภาชนะดินเผาในสมัย
ทวารวดีรุนหลังและสมัยลพบุรี กับไดพบสระน้ํา และซากสถูปขนาดกวาง 12 เมตร อยูทางดาน
ตะวันตกเฉียงใตของตัวเมือง   อีกทั้งตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับเมืองโบราณนี้ไววา  คงเปนเมืองสมัย
ทวารวดีระยะหลัง มีลักษณะเปนเมืองขนาดเล็กแบบหมูบาน จึงไมมีกําแพงเมืองไวปองกันศัตรู คง
มีเพียงคูเมืองแสดงอาณาเขตเทานั้น94 
 ป พ.ศ. 2524-2527  ทิวา ศุภจรรยา และผองศรี วนาสิน สํารวจพบเมืองโบราณบานคู
เมือง ตําบลทุงคลี  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามโครงการวิจัยชุมชนโบราณจาก
ภาพถายทางอากาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ลักษณะแผนผังเมืองโบราณเปนรูปสี่เหล่ียมมุมมน 
โดยมีคูน้ําลอมรอบ95 
 ป พ.ศ. 2528  สุนิสา มั่นคง และคณะ  สํารวจเมืองโบราณบานคูเมือง ตําบลทุงคลี  
อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ (Earthenware) เผาดวย
อุณหภูมิต่ํา ตกแตงผิวภาชนะแบบลายเชือกทาบ เคลือบน้ําดินขน และขัดมันสีดํา, เศษเครื่องถวย
เนื้อกระเบื้อง (Porcelain) แบบเคลือบใส รูปทรงภาชนะเปนแบบถวย-ชาม  และแวดินเผา96 
 ป พ.ศ. 2541  กรมศิลปากรดําเนินการสํารวจเมืองโบราณบานคูเมืองนี้อีกครั้ง ซ่ึงใน
รายงานการสํารวจไดกลาวถึงหลักฐานทางโบราณคดีที่ชาวบานมีการเก็บรวบรวมไว และหลักฐาน
ที่ไดจากการสํารวจในขณะนั้นเพิ่มเติม   อีกทั้งยังพบซากโบราณสถานขนาดเล็กกอดวยอิฐ97 
 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไป และลักษณะผังเมือง   (ดูแผนที่ 8, แผนผังที่ 12) 
 พื้นที่บริเวณเมืองโบราณบานคูเมืองมีลักษณะเปนที่ลุมต่ํา เนื่องจากในอดีตเคยเปน
ทางเดินเกาของลําแมน้ํานอยมากอน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 4-6 เมตร  

                                                 
94 ดุษฎี สมบุณยะวิโรจน, “รูปแบบเมืองทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย” (สารนิพนธประกอบ

การศึกษาตามระเบียบปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2522), 27-28. 

95 ทิวา ศุภจรรยา และ ผองศรี วนาสิน, ทะเบียนตําแหนงที่ต้ังชุมชนโบราณในประเทศไทย, เลม 6. 
96 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานคูเมือง ตําบลทุงคลี อําเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี,” โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคกลาง), 2528. (อัดสําเนา) 
97 กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจเมืองโบราณบานคูเมือง,”  สํานักงานโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2  สุพรรณบุรี, 2541. (อัดสําเนา) 
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แผนผังเมืองโบราณแหงนี้มีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมมุมมนคอนขางกลม ขนาดกวางประมาณ 500 
เมตร มีคูน้ําลอมรอบ แตไมปรากฏแนวคันดินหรือกําแพงเมือง  คูน้ําที่ลอมรอบเมืองมีขนาดกวาง
ประมาณ 25-30 เมตร (ภาพที่ 247-248)   นอกจากนี้ยังมีสระน้ํารูปสี่เหล่ียมขนาดประมาณ 40 x 40 
เมตร ตั้งอยูบริเวณกลางเมืองคอนมาทางดานทิศเหนือเล็กนอย  (ภาพที่ 249)  
 ปจจุบันบริเวณภายในเมืองโบราณไดมีการปรับไถพื้นที่บางสวนเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย
และทําการเกษตร ซ่ึงมีชาวบานมาตั้งบานเรือนอยูประมาณ 40 ครัวเรือน  และไดถมคูเมืองทางดาน
ทิศเหนือบางสวน เพื่อทําถนนเขาสูภายในเมือง   สวนคูเมืองดานอื่นๆนั้นอยูในสภาพที่ดี และไดรับ
การบํารุงรักษาเรื่อยมา 
 

หลักฐานทางโบราณคดี 
 จากการที่กรมศิลปากรดําเนินการสํารวจเมืองโบราณบานคูเมือง อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อป พ.ศ. 2541  ทําใหพบหลักฐานตางๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 
 

โบราณสถาน 
 โบราณสถานที่พบในบริเวณเมืองโบราณบานคูเมือง มีลักษณะเปนเนินดินซาก
โบราณสถานขนาดเล็ก ซ่ึงปจจุบันถูกทําลายไปมาก  ไดปรากฏอยู 3 แหง ดังนี้ 
 1. บริเวณภายในเมือง อยูใกลกับคูเมืองดานทิศเหนือ หางจากสระน้ํากลางเมืองประมาณ 
100 เมตร ตั้งอยูในเขตที่ดินของนายชัน-นางเปรื่อง เหมือนพราหมณ  พบเศษอิฐกระจายอยูอยาง
หนาแนนในพื้นที่ประมาณ 20 ตารางเมตร  และพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินกระจายอยูหนาแนน
เชนกัน 
 2. บริเวณภายในเมือง หางจากคูเมืองดานทิศใตประมาณ 50 เมตร ตั้งอยูในเขตที่ดินของ
นายชอย มาดี  ปรากฏเปนเนินดินสูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีเศษอิฐกระจัดกระจายอยูบนตัวเนิน 
และพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินปะปนอยูเล็กนอย 
 3. บริเวณนอกเมืองทางดานทิศตะวันตก หางจากคูเมืองดานนี้ออกไปประมาณ 100 
เมตร ตั้งอยูในเขตที่ดินของนายสงัด ทองสุข  โบราณสถานแหงนี้มีการลักลอบขุดไปกอนหนานี้
แลว  จากหลักฐานที่หลงเหลืออยูนั้นพบวา โบราณสถานแหงนี้มีขนาดประมาณ 10 x 15 เมตร กอ
อิฐที่มีขนาดประมาณ 32 x 17 x 7 เซนติเมตร  และพบกอนหินปูนขนาดเล็ก (ยาวประมาณ 10-20 
เซนติเมตร) ปะปนอยูดวย  คลายกับซากเจดียบนยอดเขาดีสลัก ตําบลดอนคา อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
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โบราณวัตถุ 
 1.ช้ินสวนพระหัตถพระพุทธรูป ทําจากดินเผา  ลักษณะการทําปางเปนแบบวิตรรกมุทรา 
มีเดือยสําหรับตอกับสวนทอนพระกร  สันนิษฐานวานาจะเปนชิ้นสวนของพระพุทธรูปในศิลปะ
แบบทวารวดี  (ภาพที่ 250) 
 2.พระพุทธรูปสําริด  ประทับยืนบนฐานบัวหงาย   พระหัตถขวายกจีบไปขางหนา  สวน
พระหัตถซายยื่นหงายพระหัตถแบบปางประทานพร  สูงประมาณ 25 เซนติเมตร  ซ่ึงนางประทุน 
พิงสํานัก ประธานกลุมสตรีหมูบาน กลาวถึงประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปองคนี้วา เมื่อ
ประมาณ 20 ปมาแลว ชาวบานไดคนพบอยูบริเวณภายในเมือง   ปจจุบันสูญหายไปแลว เหลือเพียง
ภาพถาย  (ภาพที่ 251) 
 3.วัชระสําริด  มี 5 ยอด  ตรงกลางมี 1 ยอด และรอบขางอีก 4 ยอด ที่บริเวณโคนของยอด
ทั้งส่ีมีลวดลายประดับ  เจาอาวาสวัดคูเมืองพบโบราณวัตถุสําริดชิ้นนี้ภายในเมือง เมื่อประมาณ 30 
ปมาแลว  (ภาพที่ 252) 
 4. ภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินธรรมดา เผาอุณหภูมิต่ํา เชน ตะคันดินเผา (ภาพที่ 253)  
ช้ินสวนภาชนะดินเผาแบบตางๆ มีทั้งแบบเรียบไมมีลวดลาย และแบบที่ตกแตงลวดลาย อาทิ ลาย
ขูดขีด ลายเชือกทาบ และลายกดประทับอื่นๆ  (ภาพที่ 254) 
 5. กระปุกดินเผาเคลือบและฝา  (ภาพที่ 255) 
 6. ฝาภาชนะเคลือบสีเขียว  บนฝามีการตกแตงลวดลายดวยการเซาะรองขีดเปนแนวตั้ง 
(ภาพที่ 256)    ฝาภาชนะแบบนี้มีการคนพบอีกในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยที่แหลง
โบราณคดีบานวังจั่นนอย อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี98 ซ่ึงดอน รูนีย (Dawn Rooney) เคย
กลาวถึงภาชนะประเภทนี้วาเปนภาชนะที่มาจากแหลงเตาในประเทศกัมพูชา99 
 7.ตลับดินเผาเคลือบสีขาว ผลิตจากเตาหนานอัน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน สมัยราชวงศ
ซุงภาคเหนือ  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17  (ภาพที่ 258) 
 8.ตลับดินเผาเคลือบสีขาวอมฟา ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น ? (Jingdezhen) มณฑล
เจียงซี (Jiangxi) ประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคใต  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18  (ภาพที่ 259) 
 9.ช้ินสวนภาชนะดินเผาเนื้อแกรงประเภทไหเคลือบสีน้ําตาล ผลิตจากแหลงเตาใน
มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคใต  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18  (ภาพที่ 260) 
 10.เครื่องมือเครื่องใชที่ทําจากหิน เชน หินบด  (ภาพที่ 261-262) 
                                                 

98 กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพฯ : ฝายวิชาการ กองโบราณคดี, 2531. 
เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 7/2531), 75-77. 

99 Dawn Rooney, Khmer Ceramics (Singapore : Oxford University Press, 1984), 97 (plate 73). 
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 11.แทงหินปูนขนาดใหญ  ชาวบานพบบริเวณขอบสระน้ําภายในเมืองโบราณ เมื่อวันที่ 
11 กันยายน พ.ศ. 2541 
 

อายุสมัย และขอสันนิษฐาน 
 จากลักษณะแผนผังของเมือง และหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในบริเวณเมืองโบราณ
บานคูเมือง ซ่ึงตั้งอยูในเขตอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  ทําใหเชื่อไดวา เมืองโบราณ
แหงนี้มีรองรอยการอยูอาศัยมาตั้งแตในสมัยทวารวดี  ลักษณะแผนผังเมืองที่มีรูปรางไมสม่ําเสมอ
แบบนี้แสดงใหเห็นวาเปนผังเมืองในวัฒนธรรมแบบทวารวดี  และเมืองโบราณแหงนี้นาจะมีการอยู
อาศัยสืบตอมาจนกระทั่งเขาสูสมัยลพบุรี อันเปนชวงเวลาที่มีการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของขอม 
(ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18) โดยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนผังเมืองตามอยางในวัฒนธรรม
ขอม 
 
10. แหลงโบราณคดีในพื้นท่ีของจังหวัดนครปฐม 
 

ท่ีตั้ง 
 จังหวัดนครปฐมตั้งอยูในบริเวณลุมน้ําทาจีน ทางภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ประมาณเสนรุง (ละติจูด)ที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟลิปดา เหนือ  และเสนแวง (ลองติจูด)ที่ 100 
องศา 04 ลิปดา 28 ฟลิปดา ตะวันออก  มีพื้นที่ประมาณ 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 
ไร   แบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอสามพราน อําเภอ
นครชัยศรี อําเภอบางเลน อําเภอกําแพงแสน อําเภอดอนตูม และอําเภอพุทธมณฑล  มีพื้นที่ติดตอ
กับจังหวัดตางๆ คือ ทิศเหนือติดกับจังหวัดสุพรรณบุรี  ทิศตะวันออก ติดจังหวัดนนทบุรีและ
กรุงเทพฯ   ทิศใตติดกรุงเทพฯ  สมุทรสาคร และราชบุรี  สวนทิศตะวันตก ติดจังหวัดราชบุรีและ
กาญจนบุรี  
 
 
ประวัติการศึกษาคนควา และการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมา (โดยสังเขป) 
 การศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของเมืองนครปฐมที่ผานมา สวน
ใหญมุงเนนในเรื่องเกี่ยวกับทวารวดี  อยางไรก็ดี ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะประวัติการศึกษาคนควาที่
เกี่ยวของกับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรเทานั้น โดยเริ่มตั้งแตพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 4) โปรดใหปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดียโดยไดหุมองคเดิมไวขางใน ซ่ึงเริ่มดําเนินงาน
ตั้งแต พ.ศ. 2396 เปนตนมา โดยใหจําลองรูปพระปฐมเจดียองคเดิมแตมีขนาดเล็กกวาไวทางดานทศิ
ใต รูปจําลองนี้มีรูปทรงคลายองคระฆังแตไดทํายอดเปนรูปปรางคแบบเขมร ซ่ึงนักปราชญทาง
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โบราณคดีลงความเห็นวา รูปทรงเดิมของพระปฐมเจดียนาจะมีลักษณะเปนทรงบาตรคว่ําแบบ
เดียวกับเจดียที่สาญจีในประเทศอินเดียที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาอโศกมหาราช  ตอมาจึงไดมีการ
ดัดแปลงแกไขยอดเจดียใหมีลักษณะเปนปรางคแบบเขมร ซ่ึงคงเปนการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงใน
สมัยเมื่อครั้งเขมรเขามามีอํานาจในดินแดนแถบนี้ 100 
 พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117) สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการเมืองนคร
ไชยศรี ไดสํารวจตรวจพบโบราณวัตถุหลายอยาง หนึ่งในนั้นก็คือเทวรูปแบบเขมร ดังปรากฏอยูใน
เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ซ่ึงมีใจความสําคัญวา “มาพระปฐมคราวนี้ ไดเอาเปนธุระ
สืบคนของโบราณ ไดพระพิมพหลายรูป พิเคราะหดูรูปพระพิมพเปนทํานองฮินดูคลายกับที่ไดใน
แหลมมลายู แลไดไปพิจารณาดูศิลาจําหลักที่ตั้งไวในลานพระปฐม ทวงทีฝมือคลายกับที่มีในเกาะ
ชะวา ดูพอเปนพยานในความสันนิถานไดอยางหนึ่งวาพระปฐมเจดียนี้ชาวมัชฌิมประเทศคงจะเปน
ผูสรางหรือเปนครูใหสราง แตเทวรูปท่ีขุดไดเปนเทวรูปอยางเดียวกับเขมร เหมือนกับท่ีมีในเมือง
สรรค เมืองสิงห แลเมืองนครราชสีมา ตลอดจนเมืองเขมร นึกๆ ดูเห็นวาบางทีเม่ือคร้ังยังถือสาสนา
พราหม เมืองเหลานั้นจะเกี่ยวของกับเมืองเขมรอยางใดอยางหนึ่ง......” 101 
 กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนสระน้ําจันทรเปนโบราณสถานของชาติ ในราช
กิจจานุเบกษา เลม 52  ตอนที่ 75  วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478  และ เลม 75  ตอนที่ 90  วันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 โดยกลาววาบริเวณนี้ มีส่ิงที่สําคัญ คือ เนินปราสาท และสระน้ําจันทร มีเนื้อ
ที่ 10 ไร 65 ตารางวา102  อยางไรก็ตาม ซากโบราณสถานเนินปราสาทที่กรมศิลปากรเคยกลาวถึงไว 
ในปจจุบันไดถูกทําลายลงหมดแลว คงเหลืออยูเพียงสระน้ําจันทรเทานั้น ซ่ึงอยูภายในบริเวณ
พระราชวังสนามจันทร  บริเวณดังกลาวเคยมีการคนพบพระพุทธรูปนาคปรกในศิลปะเขมรแบบ
บายน  ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานวัดพระปฐมเจดีย 
 พ.ศ. 2548  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได
จัดการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “ขอมูลใหมที่ไดจากการสํารวจ ลุมน้ําบางแกว-บางแขม จังหวัด

                                                 
100 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, เร่ืองพระปฐมเจดียกับนําเที่ยว (พระนคร : สํานักงานจัดหาประโยชน

และรักษาองคพระปฐมเจดีย, 2512), 7-12. 
101 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี (พระนคร : โรงพิมพ

คุรุสภาพระสุเมรุ, 2511. พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพหมอมลําดวน ดิศกุล ณ อยุธยา  22 กรกฎาคม 
2511), 25. 

102 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ, 
2516), 164. 
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นครปฐม” 103  ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการสํารวจในบริเวณลําน้ํา
บางแกว และลําน้ําบางแขม ในเขตพื้นที่ 4 ตําบล ไดแก ตําบลพระประโทน  ตําบลพะเนียด  ตําบล
โคกพระเจดีย และตําบลบางระกํา  ผลจากการสํารวจบริเวณดังกลาว ทําใหโบราณวัตถุหลากหลาย
ยุคสมัย ที่สําคัญก็คือไดพบหลักฐานที่มีอายุรวมสมัยกับวัฒนธรรมเขมรในบริเวณนี้ดวย  ดังจะ
กลาวถึงในหัวขอถัดไปตอไป 
 

หลักฐานทางโบราณคดี 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏรองรอยอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในพื้นที่ของจังหวัด
นครปฐม ไดแก 
 1.พระพุทธรูปนาคปรก (ภาพที่ 264)  มีลักษณะเปนศิลปะเขมรแบบบายน ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18   พบในบริเวณพระราชวังสนามจันทร  ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานวัด
พระปฐมเจดีย 
 2. เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (ภาพที่  265)  ไมทราบที่มา  ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่
พิพิธภัณฑสถานวัดพระปฐมเจดีย 
 3. ประติมากรรมปูนปนรูปใบหนาบุคคลสวมเทริดหรือกระบังหนา (ภาพที่ 266)  พบที่
เจดียจุลประโทน   ปจจุบันเก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 
 4. ประติมากรรมปูนปนรูปใบหนาอสูร  (ภาพที่  267)  พบที่เจดียจุลประโทน  ปจจุบัน
เก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 
 5.โบราณวัตถุที่ไดจากการสํารวจบริเวณลุมน้ําบางแกว-บางแขม เชน ช้ินสวนเครื่องถวย
เขมรเคลือบสีน้ําตาล (ภาพท่ี 268-269)  ไหสี่หูเคลือบสีน้ําตาล ที่ไหลปนติดหูรูปหนาสัตว และกด
ประทับลายมังกร ผลิตจากเตาสือเสา มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคเหนือตอนปลาย
ถึงราชวงศซุงภาคใตตอนตน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 (ภาพที่ 270)  ตลับเคลือบสีขาวแบบชิงไป 
ผลิตจากเตาเตอฮั่วและเตาอันจี มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคใต ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 17-18 (ภาพที่ 271)  ส่ิงของเครื่องใชที่ทําดวยสําริด เชน คันฉอง กําไล หวงคานหาม เครื่อง
ประกอบราชรถ เปนตน  
 

                                                 
103 ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “การตีความโบราณวัตถุที่ไดจากการสํารวจบริเวณบางแกว-บางแขม,” 

เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ขอมูลใหมที่ไดจากการสํารวจลุมน้ําบางแกว-บางแขม จังหวัดนครปฐม จัดที่
อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 สิงหาคม 2548, ไม
ปรากฏเลขหนา. 
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11. ชุมชนโบราณบริเวณปราสาทวัดกําแพงแลง  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ท่ีตั้ง 
 ปราสาทวัดกําแพงแลง ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ติดถนนโพธิ์การอง ทางดาน
ทิศตะวันออก และถนนพระทรง ดานทิศใต ในพื้นที่ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
ประมาณเสนรุง (ละติจูด)ที่ 13 องศา 06 ลิปดา 15 ฟลิปดา เหนือ  และเสนแวง (ลองติจูด)ที่ 99 องศา 
57 ลิปดา 45 ฟลิปดา ตะวันออก  หรือพิกัดกริด 47 PPQ 038487   แผนที่ทหารมาตราสวน 1 : 
50,000  ลําดับชุด L7017  ระวาง 4935 II   พิมพคร้ังที่ 3-RTSD 
 

ประวัติการศึกษา และการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมา 
 ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล  เคยกลาวถึงลักษณะโบราณสถานวัดกําแพง
แลงไววา โบราณสถานวัดกําแพงแลงประกอบดวยปรางคขอม กอดวยศิลาแลง 4 องค โดยเรียงเปน
แถวสาม 1 แถว จากแนวทิศเหนือ-ใต  และปรางคอีกองคหนึ่งซ่ึงปจจุบันเหลือเพียงสวนฐานตั้งอยู
ทางทิศตะวันตกตรงกับดานหลังของปรางคองคกลาง  สวนทางดานหนาของปรางคองคกลางหรือ
ทางทิศตะวันออกมีประตูซุมหรือโคปุระ  นอกจากนี้ทานยังกลาวอีกวา พระปรางคที่วัดกําแพงแลง
อาจยังสรางไมเสร็จ ซ่ึงถือเปนเรื่องปกติในศิลปะขอม และก็อาจมีการกอสรางเพิ่มเติมในภายหลัง 
โดยพิจารณาจากลวดลายปูนปนที่ประดับอยูบนองคปรางค104 
 ป พ.ศ. 2534 รองศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม เขียนบทความเรื่อง “เพชรบุรีกับความ
เปนนครประวัติศาสตร” ลงในวารสารเมืองโบราณ  กลาวถึงพัฒนาการของเมืองเพชรบุรี ตลอดจน
ความสัมพันธและการติดตอของเมืองเพชรบุรีกับเมืองอื่นๆ อาทิ สุโขทัย สุพรรณภูมิ ราชบุรี 
นครศรีธรรมราช และจีน  โดยใชหลักฐานทางดานเอกสาร เชน จดหมายเหตุจีน พงศาวดาร ตํานาน 
ศิลาจารึก และหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในบริเวณเมืองเพชรบุรี    จากบทความนี้ทําใหสามารถ
ทราบถึงพัฒนาการของเมืองเพชรบุรีไดวาเริ่มมีมาตั้งแตในสมัยทวารวดีสืบเนื่องตอกันมาจนกระทั่ง
เขาสูสมัยอยุธยา เมืองเพชรบุรีจึงถูกลดความสําคัญลงเปนเพียงเมืองทาขนาดเล็ก105 
 ในปเดียวกันนี้ นายจารึก วิไลแกว นักโบราณคดีกรมศิลปากร ไดเขียนบทความเกี่ยวกับ
โบราณสถานวัดกําแพงแลง  ลงในวารสารเมืองโบราณฉบับเดียวกัน  กลาวถึงกลุมอาคาร
โบราณสถานภายในวัดกําแพงแลง ซ่ึงประกอบดวยปรางคขนาดใหญจํานวน 5 องค กอศิลาแลง 
ประดับลวดลายปูนปน ในจํานวนนี้แบงเปนปรางคประธาน 1 องค และปรางคทิศอีก 4 องค 

                                                 
104 สุภัทรดิศ ดิศกุล, “โบราณสถานและวัดในเขตจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี,” 185. 
105 ศรีศักร วัลลิโภดม, “เพชรบุรีกับความเปนนครประวัติศาสตร,”  เมืองโบราณ  17,4 (ตุลาคม-

ธันวาคม 2534) : 17-42. 
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ลอมรอบดวยกําแพงศิลาแลงทั้งสี่ดาน ที่กําแพงมีประตูเขาออกตรงกลางดาน ดานละ 1 ประตู  
ภายในกําแพงมีสระน้ํารูปส่ีเหล่ียมอยูบริเวณดานหนากลุมปรางคทั้ง 5 องค และจากการขุดแตง
ปรางคทิศตะวันออก ไดพบทางเดินเชื่อมระหวางองคปรางคกับปรางคประธาน ทําใหมีการตั้ง
ขอสังเกตวา ดานอื่นๆ อาจจะมีทางเดินเชื่อมตอกันในลักษณะนี้ดวยก็ได นอกจากนี้ยังกลาวถึง
ประติมากรรมรูปเคารพที่สําคัญ ซ่ึงพบในบริเวณโบราณสถานแหงนี้ ไดแก พระโพธิสัตวอวโลกิเต
ศวรเปลงรัศมี 8 กร พบในบริเวณปรางคทิศตะวันตก  และพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 4 กร พบอยู
ในบริเวณใกลเคียงกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี และไดสรุปอายุจากหลักฐานที่กลาวมา
ทั้งหมดวาเปนศิลปะสถาปตยกรรมแบบบายน สรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18106 
 เมื่อป พ.ศ. 2531  เพ็ญพรรษ ดํารงศิริ  ไดเขียนบทความลงในพิพิธภัณฑสาร เร่ือง 
“โลเกศวรเปลงรัศมี ที่พบจากการบูรณะวัดปราสาทกําแพงแลง  จังหวัดเพชรบุรี” กลาวถึง
โบราณวัตถุช้ินสําคัญที่พบจากการขุดแตงบูรณะโบราณสถาน คือ ช้ินสวนของพระโพธิสัตวอวโลกิ
เตศวรเปลงรัศมี และพระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ ซ่ึงพบที่บริเวณฐานปรางคองคทางดานทิศ
ตะวันตก  อยางไรก็ตาม พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีที่พบจากโบราณสถานแหงนี้ เหลืออยู
เฉพาะทอนบนของลําพระองค และไมมีเศียร107 
 กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดกําแพงแลงเปนโบราณสถานของชาติ 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 52  ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2578  และประกาศระวางแนวเขตใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 101  ตอนท่ี 27 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2527  มีเนื้อที่ทั้งส้ิน 7 ไร 1 งาน 62 
ตารางวา ตอมาเมื่อปลายป พ.ศ. 2530 ไดดําเนินการขุดแตงบูรณะโบราณสถาน ซ่ึงเสร็จในชวงกลาง
ป พ.ศ. 2531108 
 ป พ.ศ. 2545 ไดมีการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานวัดกําแพงแลงนี้เปนคร้ังลาสุด โดย
ดําเนินงานขุดตรวจรอบฐานปรางคประธานองคกลาง และอาคาร(โคปุระ)ที่อยูทางดานตะวันออก 
ซ่ึงขุดหางจากแนวฐานออกไปประมาณ 2-3 เมตร  ในขณะเดียวกันไดขุดลอกบริเวณสระน้ํา  และ
บูรณะแนวกําแพงแกวดานทิศเหนือและทิศตะวันออกบางสวน  โบราณวัตถุที่คนพบจากการ
ดําเนินงานครั้งนี้ สวนใหญมีอายุอยูในรุนหลังจากการสรางโบราณสถานในคราวแรกที่เปนอิทธิพล
เขมร อาทิ ช้ินสวนภาชนะดินเผาจากแหลงเตาบานบางปูน ช้ินสวนเครื่องถวยสุโขทัย ช้ินสวน
เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิงและชิง กระเบื้องมุงหลังคาในสมัยอยุธยา และเตาปูนสําริด เปนตน 
                                                 

106 จารึก วิไลแกว, “วัดกําแพงแลง,”   เมืองโบราณ  17,4 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2534) : 104-110. 
107 เพ็ณพรรษ ดํารงศิริ, “โลเกศวรเปลงรัศมีที่พบจากการบูรณะวัดปราสาทกําแพงแลง จังหวัด

เพชรบุรี,” พิพิธภัณฑสาร  1,6 (พฤศจิกายน 2531) : 27-31. 
108 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในหนวยศิลปากรที่ 2, 124. 
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ในชวงทายของรายงานการขุดแตงฯ ไดสรุปเกี่ยวกับอายุสมัยโบราณสถานวัดกําแพงแลงไววา     
“...นาจะสรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตามแบบสถาปตยกรรมเขมรแบบบายน และมีพัฒนาการ
สืบเนื่องตอมาเปนระยะๆ โดยสังเกตจากลายปูนปนที่ประดับปราสาทประธานรวมสมัยกับลวดลาย
ปูนปนที่ปราสาทขอม วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตน แตจาก
ลักษณะความแข็งกระดางและไมชัดเจนของลาย อาจเนื่องมาจากการบูรณะหลายครั้งจนทําให
รายละเอียดของลวดลายขาดหายหรือไมวิจิตรบรรจง...” 109  

จากการดํ า เนินงานทางโบราณคดีค ร้ังนี้  จึ งทํ าใหมีการถมสระน้ํ าที่ อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของกลุมปรางค เพื่อปองกันการลมพังทลายของสวนกําแพงแลง เนื่องจากกรม
ศิลปากรเห็นวาจากการขุดตรวจในบริเวณสระน้ํา ไมพบหลักฐานทางโบราณคดีใดๆที่ เปน
สวนประกอบหรือมีความสัมพันธกับองคปรางค (ภาพที่ 284-285) 
 

สภาพโดยทั่วไปของแหลง 
 ปราสาทวัดกําแพงแลง ตั้งอยูที่ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงอยูในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรีในปจจุบัน สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนที่ราบลุมใกลแมน้ํา โดยอยูหางจากแมน้ํา
เพชรบุรีไปทางตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร  (ดูแผนที่ 9, แผนผังที่ 13) 
 รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม เคยกลาวถึงลักษณะชุมชนโบราณที่เมืองเพชรบุรีไว
วา110 
 “เมืองเพชรบุรีตั้งอยูริมฝงตะวันออกของแมน้ําเพชรบุรี ปรากฏรองรอยของแนวคูเมือง
และกําแพงเมืองที่มีผังเปนรูปส่ีเหล่ียมที่ใกลจะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมากกวาสี่เหล่ียมผืนผา คือ
ประมาณความยาวของแตละดานไดราว 1 กิโลเมตร เมืองนี้อาศัยแมน้ําเพชรบุรีที่อยูทางดานหนา
ของเมืองเปนคูเมืองดานตะวันตก นับเปนลักษณะเมืองทาเชนเดียวกันกับเมืองราชบุรี.... 
 ลักษณะของผังเมืองที่เปนรูปสี่เหล่ียมนี้เปนผังเมืองแบบสม่ําเสมอ   มีอายุต่ําจากสมัย
ทวารวดีลงมา มักพบมากในสมัยลพบุรีจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน 
 ส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงอายุของเมืองเพชรบุรีอยางแทจริงก็คือโบราณสถานวัดกําแพงแลง 
ที่เปนสถาปตยกรรมแบบขอมสมัยบายน....” 
 จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา แตเดิมเมืองเพชรบุรีเปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ําคัน
ดินลอมรอบแบบสม่ําเสมอ คือเปนรูปสี่เหล่ียม ซ่ึงเปนลักษณะแผนผังของชุมชนโบราณที่มีอายุ
ตั้งแตสมัยลพบุรีเปนตนมา 
                                                 

109 บริษัทพรอนันตการชางจํากัด, รายงานวัดกําแพงแลง ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
(รายงานเสนอตอสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี , 2545), 49. 

110 ศรีศักร วัลลิโภดม, “เพชรบุรีกับความเปนนครประวัติศาสตร,” : 25-26. 
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 นอกจากนี้ในรายงานวิจัยของผูชวยศาสตราจารยทิวา ศุภจรรยา และผูชวยศาสตราจารย
ผองศรี วนาสิน เกี่ยวกับชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ ไดสํารวจพบชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา
คันดินที่บริเวณเมืองเพชรบุรีในเขตตําบลทาราบแหงหนึ่ง111 ยังคงพอมองเห็นรองรอยคูน้ําคันดินอยู
บาง โดยเหลืออยูเพียงแนวคันดินทางดานตะวันออกเทานั้น หางจากแนวแมน้ําประมาณ 1,200 
เมตร (วัดระยะทางจากในภาพถายทางอากาศ)  แนวคันดินดานนี้วางตัวตามแนวตั้งขนานกับแนว
แมน้ําจากทิศเหนือลงมาทิศใต มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ   จากนั้นจึงหักมุมมาทาง
ตะวันตก ซ่ึงเหลือรองรอยอยูเล็กนอย  เมื่อพิจารณาจากรองรอยแนวคูน้ําคันดินที่หลงเหลืออยูเพียง
เล็กนอยของเมืองเพชรบุรีนี้ แสดงใหเห็นวาแผนผังของเมืองเพชรบุรีเดิมนั้น นาจะมีผังเปนรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีความยาวของแตละดานใกลเคียงกัน คือประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ และชุมชน
โบราณแหงนี้ไดใชแนวแมน้ําที่อยูทางดานตะวันตกเปนแนวคูเมืองดวย  ภายในคูน้ําคันดินของ
เมืองไดปรากฏรองรอยศาสนสถานปราสาทวัดกําแพงแลง ซ่ึงเปนโบราณสถานที่มีอิทธิพลเขมร
สมัยบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18  โดยที่โบราณสถานแหงนี้ตั้งอยูหางจากแนวแมน้ําเพชรบุรีไป
ทางทิศตะวันออกไมถึง 1 กิโลเมตร 
 อยางไรก็ตาม จากสภาพของเมืองเพชรบุรีในปจจุบันที่มีความเจริญเขามาอยางมากมาย 
มีการตัดถนนหนทาง ประกอบกับการสรางอาคารบานเรือน ตึกแถวตางๆ  ทําใหเชื่อวารองรอยคูน้ํา
คันดินของชุมชนโบราณเมืองเพชรบุรีคงถูกทําลายไปหมดแลว หรือไมก็คงอยูในสภาพที่รกราง 
 

หลักฐานทางโบราณคดี 
 

โบราณสถาน   (ดูแผนผังที่ 15) 
 โบราณสถานวัดกําแพงแลง ประกอบดวยกลุมอาคาร และองคประกอบตางๆ  ดังนี้112 
 1. กลุมปรางค 4 หลัง กอดวยศิลาแลง ประดับลวดลายปูนปน ประกอบดวย ปรางค 3 
หลังตั้งอยูในแนวเดียวกันโดยเรียงจากทิศเหนือ-ใต และปรางคอีกหนึ่งหลังตั้งอยูทางดานตะวันตก
ของปรางคประธานหลังกลาง  มีรายละเอียดดังนี้ 

ปรางคประธานองคกลางมีแผนผังรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุม แตละดานกวางประมาณ 
11.50 เมตร เหลือความสูงในปจจุบันราว 11 เมตร  มีทางเขา 4 ดาน (จตุรมุข)  จากการขุดแตง
โบราณสถานพบวา ในการเตรียมฐานรากของปรางคประธานหลังนี้ ไดมีการปรับพื้นที่บริเวณที่จะ

                                                 
111 ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง

ประเทศไทย, ลําดับที่ 5.1. 
112 บริษัทพรอนันตการชางจํากัด, รายงานวัดกําแพงแลง ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, 

16, 21-26. 
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ทําการกอสรางใหไดระดับกอน จากนั้นจึงกอเรียงฐานรากดวยศิลาแลงสูงประมาณ 80 เซนติเมตร 
(ประมาณสามชั้นศิลาแลง) ในผังรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุม สําหรับรองรับน้ําหนักสวนบนของอาคาร 
(ภาพที่ 272) 

ปรางคองคทางดานทิศเหนือและทิศใตของปรางคประธาน มีลักษณะแผนผังเปนแบบ
เดียวกันทั้งสององค คือ มีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุม แตละดานกวางประมาณ 7.50 เมตร 
ปรากฏทางเขาทางเดียวคือทางทิศตะวันออก อีกสามดานที่เหลือนั้นเปนประตูหลอก  พบรองรอย
ของการกอสรางเพิ่มเติมในครั้งหลังจากงานแรกสราง โดยการกอมุขใหยื่นยาวออกไปทางดานทิศ
ตะวันออกและตะวันตก  (ภาพที่ 273-275) 

ปรางคอีกองคหนึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกดานหลังปรางคประธานองคกลาง ปรางคองค
หลังนี้ชํารุดพังทลายมากที่สุด ปจจุบันเหลือเพียงสวนฐานที่มีลักษณะเปนฐานบัวลูกแกวอกไก กับ
ผนังเรือนธาตุดานทิศเหนือเพียงดานเดียวเทานั้น มีแผนผังรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุม ขนาดแตละดาน
กวางประมาณ 10 เมตร ออกมุขทั้งสี่ดาน ที่กึ่งกลางดานมีบันไดทางขึ้นลงกวางประมาณ 1 เมตร  
สําหรับปรางคดานทิศตะวันตกองคนี้ เคยมีรายงานวา ไดมีการคนพบประติมากรรมรูปเคารพของ
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระพุทธรูปนาคปรก ในบริเวณนี้  (ภาพที่ 276) 
 2.โคปุระ (ประตูซุม) ตั้งอยูหางจากปรางคประธานมาทางดานตะวันออก ประมาณ 14 
เมตร โดยมีแนวตรงกับปรางคประธาน และปรางคดานหลังทางทิศตะวันตก แผนผังของอาคารเปน
รูปกากบาท ออกมุขส่ีดาน มุขดานตะวันออกและตะวันตกยาวประมาณ 2 เมตร มุขดานทิศเหนือ
และใตยาวประมาณ 3.50 เมตร มีทางเขาออก 2 ทาง คือ ทางมุขดานตะวันออก และตะวันตก  สวน
ทางดานทิศเหนือและทิศใตเปนประตูหลอก  ที่มุขทางดานใตฝงตะวันออกของโคปุระนั้น มีการทํา
หนาตางหลอกประดับ โดยสลักเปนลายเสาลูกมะหวดครึ่งหนึ่ง สวนอีกครึ่งของหนาตางไดปลอย
ทึบไว   ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล กลาววาหนาตางหลอกเชนนี้เปนลักษณะในศิลปะ
ขอมแบบบายน สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 อยางแทจริง113 (ภาพที่ 277-283) 

เปนที่นาสังเกตวา โบราณสถานวัดกําแพงแลงไมปรากฏแนวระเบียงคดหรือกําแพง
ช้ันในเชื่อมตอกับโคปุระนี้ ซ่ึงโดยปกติแลวโบราณสถานขอมที่พบมักมีการทําระเบียงคดหรือแนว
กําแพงเชื่อมกับโคปุระ วงลอมรอบกลุมโบราณสถาน 
 3. สระน้ํา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกลุมโบราณสถาน ภายในเขตกําแพง
แกว  จากทะเบียนโบราณสถานแตเดิมนั้น กลาววา สระน้ํากรุดวยศิลาแลง114  และจากสภาพกอน
การขุดแตงโบราณสถาน ในป พ.ศ. 2545 พบวา ขอบของสระน้ําดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ อยู
                                                 

113 สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 27. 
114 กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในหนวยศิลปากรที่ 2, 123. 
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ในสภาพที่คอนขางสมบูรณ  สวนขอบสระดานทิศใตและทิศตะวันตกขาดหายไปทั้งหมด115  
หลังจากที่ไดขุดตรวจบริเวณสระน้ํา และแนวกําแพงแกวทางดานตะวันออกเฉียงเหนือแลว ทําให
ทราบวา ขอบของสระน้ําที่เห็นวามีการกรุศิลาแลงแตเดิมนั้น เปนเพียงฐานรากของกําแพงแกวดาน
ตะวันออกปกเหนือและสวนดานเหนือปกทางดานตะวันออก ซ่ึงแนวกําแพงดานดังกลาว (บริเวณ
ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ) มีลักษณะการทรุดตัว เพราะน้ําหนักสวนบนของแนวกําแพงเอง 
นอกจากนี้แนวกําแพงดานนี้ยังไดซอนเหล่ือมอยูกับขอบสระน้ําทางดานตะวันออกและดานเหนือ 
ดังนั้นจึงทําใหขอบสระน้ําทางดานนี้เกิดการเลื่อนซอนลดหลั่นกัน (เนื่องจากการทรุดตัวดังที่กลาว
ไปแลว) คลายขอบสระน้ําที่กรุดวยศิลาแลง ซ่ึงจากการขุดตรวจในครั้งนี้ทําใหเชื่อวา สระน้ําที่ตั้งอยู
ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของกลุมโบราณสถาน เปนเพียงสระน้ําในยุคปจจุบัน ที่ไมไดมี
ลักษณะการใชงานรวมสมัยกับกลุมโบราณสถานโดยรวมเมื่อคราวแรกสราง จนกระทั่งถึงการทิ้ง
รางของโบราณสถาน116  เพราะฉะนั้นจึงทําใหมีการถมสระน้ําไปในที่สุด เพื่อปองกันการพังทลาย
ของแนวกําแพงแกว  (ภาพที่ 284-285) 
 4. แนวกําแพงแกว117 มีลักษณะกอดวยศิลาแลง ลอมรอบกลุมโบราณสถานทั้งหมด ใน
ผังรูปสี่เหล่ียมผืนผา ขนาดประมาณ 72 x 97 เมตร  จากการขุดตรวจแนวกําแพงทําใหทราบถึง
เทคนิคการกอฐานรากของกําแพงแกว ซ่ึงทําโดยการปรับพื้นที่ใหไดระดับ ใชหินกรวดขนาดปาน
กลางกอทับหนึ่งชั้น แลวใชศิลาแลงกอเปนรากฐานสูงประมาณ 80 เซนติเมตร (ประมาณสามชั้น
ศิลาแลง) จากนั้นจึงกอเรียงศิลาแลงขึ้นเปนรูปทรงของกําแพง โดยมีองคประกอบจากสวนลางขึ้น
ไปหาสวนบน ไดแก หนากระดานลาง บัวคว่ํา เสนลวดสองเสน ทองไม เสนลวดสองเสน บัวหงาย 
หนากระดานบน และบัวคว่ํา ตามลําดับ  แนวกําแพงมีความสูงประมาณ 2.70 เมตร (ไมรวมฐาน
ราก) 
 บนบัวคว่ําของแนวกําแพงบางชวง  เชน  แนวกําแพงดานทิศเหนือ (ภาพที่ 286-287) มี
การทํารอยบากเปนรองในแนวนอนตามความยาวของกําแพง คลายกับเปนรองไวสําหรับรองรับทับ
หลังกําแพง เหมือนเชนที่แนวกําแพงแกวของวัดมหาธาตุราชบุรี  อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบ
แนวกําแพงแกวของโบราณสถานวัดกําแพงแลงนั้น ไมพบรองรอยหลักฐานของทับหลังกําแพงแต
อยางใด 

                                                 
115 บริษัทพรอนันตการชางจํากัด, รายงานวัดกําแพงแลง ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, 

16. 
116 เรื่องเดียวกัน, 26. 
117 เรื่องเดียวกัน, 25-26. 
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 สภาพกําแพงบางชวง มีดินมาทับถมอยูจนเกือบถึงระดับกึ่งกลางความสูงของแนว
กําแพง เชน กําแพงดานทิศเหนือฝงตะวันออกที่ผนังดานนอก (ภาพที่ 285) และกําแพงแทบจะทุก
ดานประสบปญหาที่สําคัญคือ การทรุดตัวของแนวกําแพง มีผลทําใหกําแพงคดโคงไปตามสภาพ
การทรุดตัวของดิน  สําหรับกําแพงดานที่สมบูรณที่สุด คือ กําแพงดานทิศตะวันตกฝงเหนือ อันมี
องคประกอบของกําแพงตั้งแตสวนลางจนถึงสวนบนครบ แตก็มีการทรุดตัวของกําแพงเชนดาน
อ่ืนๆเหมือนกัน  นอกจากนี้ จากการขุดตรวจสอบแนวกําแพงแกวบางชวง ทําใหพบรองรอยการ
เปลี่ยนแปลงของกําแพงเดิมจากงานในระยะแรกสราง (โดยไมไดผานงานบูรณะหรือการขุดแตง
ทางโบราณคดี) โดยเฉพาะอยางยิ่งที่แนวกําแพงดานทิศเหนือและทิศตะวันออก เปนตน 
 

โบราณวัตถุ 
 จากการที่กรมศิลปากรไดดําเนินงานทางโบราณคดีที่โบราณสถานวัดกําแพงแลง เมื่อ
ประมาณ ป พ.ศ. 2530-2531  ทําใหพบประติมากรรมรูปเคารพหลายชิ้น ซ่ึงปจจุบันเก็บรักษาอยูใน
หองคลังของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ที่สําคัญมีดังนี้ 
 1.พระพุทธรูปนาคปรก สลักจากหินทราย มีสภาพชํารุดคอนขางมาก โดยเหลืออยู
ประมาณครึ่งพระองค พระกรหักหายไปทั้งสองขาง เศียรนาคที่มาปรกอยูเบื้องหลังไดหักหายไป
เกือบทั้งหมด พระพุทธรูปทรงครองจีวรหมเฉียง เปดพระอังสาขวา มีชายจีวรขนาดใหญพาดบน
พระอังสาซายยาวลงมา  พระพักตรมีลักษณะสงบนิ่งตามแบบศิลปะขอมสมัยบายน พระเนตรหลับ
สนิท พระโอษฐอมยิ้มเล็กนอย  (ภาพที่ 288) 
 2.ประติมากรรมหินทรายรูปบุรุษ มี 4 กร แตพระกรหักหายไปทั้งหมด ไมมีเศียร ผานุง
ส้ันจีบเปนริ้ว มีชายผารูปหางปลาอยูดานหนา และมีเข็มขัดคาดทับผานุง  ในที่นี้สันนิษฐานวา
ประติมากรรมรูปแบบนี้นาจะเปนรูปเคารพของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร  เนื่องจากเคยมี
รายงานออกมาวา  ไดมีการคนพบรูปเคารพของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร  พระโพธิสัตวอว-
โลกิเตศวรแปดกรแบบเปลงรัศมี และพระพุทธรูปนาคปรก อยูในบริเวณปรางคองคทางดาน
ตะวันตก  สวนในเรื่องอายุสมัยของประติมากรรมนั้น ถาพิจารณาจากลักษณะเครื่องแตงกายดังที่
กลาวไปแลว จะเห็นไดวาเปนแบบศิลปะขอมสมัยบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18  (ภาพที่ 289) 
 3.เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร หินทราย  (ภาพที่ 291) 
 4.ช้ินสวนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี (หินทราย) มีพระพุทธรูปปางสมาธิ
ประทับนั่งเรียงกัน สลักอยูโดยรอบ (ภาพที่ 292)  นักวิชาการบางทานกลาววาประติมากรรมชิ้นนี้
ไดเหลืออยูเฉพาะทอนบนของลําตัว และไมมีเศียร 
 5.แทนฐานพระบาทของประติมากรรมหินทราย  (ภาพที่ 293) 
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อายุสมัย และขอสันนิษฐาน 
 จากหลักฐานที่ เปนส่ิงกอสรางของปราสาทวัดกําแพงแลงโดยภาพรวม  และ
ประติมากรรมรูปเคารพ ตลอดจนหลักฐานทางดานภาพถายทางอากาศของชุมชนโบราณเมือง
เพชรบุรี ดังที่กลาวมาแลว  แสดงใหเห็นวาชุนชนโบราณเมืองเพชรบุรีมีพัฒนาการอยูในชวงสมัย
ลพบุรี โดยไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ ในชวงสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18  และคงมีพัฒนาการสืบตอมาในสมัยอยุธยา ดังเห็นไดจากมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
ส่ิงกอสรางในอาคารบางหลังที่โบราณสถานวัดกําแพงแลง ซ่ึงมีลักษณะแผนผังอาคารผิดไปจาก
ปรางคขอมทั่วไป (เชน ปรางคองคทางดานทิศเหนือและทิศใตของปรางคประธานที่มีการกอมุขให
ยื่นยาวออกไปมาก) รวมทั้งลวดลายปูนปนที่นาจะมีอายุในรุนหลังจากการสรางศาสนสถานในคราว
แรก และโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณวัดกําแพงแลง (เมื่อป พ.ศ. 2545) ที่มีอายุอยูในชวงสมัย
อยุธยา อีกทั้งในบริเวณเมืองเพชรบุรีปจจุบันยังปรากฏวัดวาอาราม ศาสนสถานตางๆ ในชวงอยุธยา
เปนจํานวนหลายแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทท่ี 4 

บทวิเคราะหลักษณะพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนเขมรโบราณ 
บริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน 

 
 ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน เปนพื้นที่ราบตั้งอยูทางดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา 
ครอบคลุมอาณาบริเวณหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย ไดแก จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  สภาพภูมิศาสตร
ทางดานตะวันตกสุดของพื้นที่นี้เปนเขตที่สูง มีเทือกเขาที่สําคัญคือ เทือกเขาถนนธงชัย และตะนาว
ศรี ซ่ึงเปนแนวตอลงมาจากภาคเหนือ  แนวเทือกเขาเหลานี้ไดใชเปนพรมแดนธรรมชาติกั้นระหวาง
ประเทศไทยกับสหภาพพมาออกจากกัน และยังกอใหเกิดตนน้ําลําธารหลายสายไหลลงสูที่ราบที่อยู
ถัดมาทางตะวันออก  ลําน้ําสายสําคัญในพื้นที่นี้คือ แมน้ําแมกลอง และแมน้ําทาจีน  อีกทั้งยังมี
แมน้ําเพชรบุรี ที่อยูทางใตสุดของพื้นที่นี้   นอกจากนี้ยังปรากฏลําน้ําสายเล็กๆ และลําหวยอีกเปน
จํานวนหลายแหงที่มีตนกําเนิดจากเทือกเขาและที่สูงทางดานตะวันตกของภูมิภาคนี้ 
 ดวยสภาพแวดลอมที่มีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลาย ทั้งเทือกเขา ปาไม แหลง
น้ํา ที่ราบ ตามที่กลาวมาขางตน คือปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ดังนั้นจึงทําใหบริเวณ
ลุมน้ําแมกลอง-ทาจีนนี้มีรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยมาเปนระยะเวลานานแลว โดยเริ่มตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรซ่ึงพบหลักฐานที่เกาที่สุดในบริเวณเทือกเขาและที่สูงในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี ตามลุมแมน้ําแควใหญและแควนอย  คนกลุมแรกๆกลุมนี้มีอายุอยูในยุคหินกลาง ราว 
10,000 ปมาแลว ดํารงชีวิตดวยการลาสัตว-หาของปา จับสัตวน้ํามาเปนอาหาร ยังไมรูจักทํา
เกษตรกรรม เปนพวกที่ตั้งถ่ินฐานไมเปนหลักแหลง มีชีวิตแบบเรรอน ยายถ่ินฐานไปเรื่อยตามความ
อุดมสมบูรณของพื้นที่ พักอาศัยตามถ้ําและเพิงผา ใชเครื่องมือที่ทํามาจากหินกรวดแมน้ํานํามา
กะเทาะกันแบบหยาบๆใหเกิดรอยมีคม  จากลักษณะวิถีการดํารงชีวิตแบบดังกลาวทําใหตองมีการ
พึ่งพิงธรรมชาติอยางมาก คนพวกนี้ตองปรับตัวใหสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติ ไมพยายามทํา
กิจกรรมใดๆที่เปนการฝนธรรมชาติหรือการกระทําที่เปนการควบคุมสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
 ตอมาเมื่อราว 4,000 ปมาแลว ตรงกับสมัยกอนประวัติศาสตรในชวงยุคหินใหม หรือ
สมัยโฮโลซีนตอนกลาง  สังคมในชวงเวลานี้ไดมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมใหมๆเกิดขึ้นหลายดาน 
ที่สําคัญคือ การเกิดขึ้นของชุมชนเกษตรกรรม มนุษยรูจักการเพาะปลูก-เล้ียงสัตว แทนที่การ
ดํารงชีวิตแบบเดิมที่เปนการลาสัตว-หาของปา การเกษตรกรรมนี้มีความสัมพันธกับการตั้งถ่ินฐาน
แบบถาวร ซ่ึงจากการที่เร่ิมทําเกษตรกรรม ทําใหคนในชวงระยะเวลานี้ลงมาตั้งบานเรือนในบริเวณ
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ที่ราบลุมใกลแมน้ําทางดานตะวันออกของพื้นที่นี้ เพื่อทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว เครื่องมือท่ีใช
ในชวงเวลานี้มีการขัดฝนอยางประณีตสวยงามที่เรียกวาขวานหินขัด นอกจากนี้มีการทําภาชนะดิน
เผาข้ึนใชกันอยางแพรหลาย โดยรูปแบบภาชนะที่เปนลักษณะเดนของสมัยหินใหมที่พบในภาค
ตะวันตก ไดแก ภาชนะดินเผาขัดผิวมันสีดําและภาชนะสามขา  สภาพสังคมในชวงเวลานี้เร่ิมมี
ความซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ เร่ิมมีระบบชนชั้น มีการแบงงานกันทํา มีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับชีวิต
หลังความตาย และมีประเพณีการฝงศพที่เปนแบบแผน ซ่ึงแหลงโบราณคดีสําคัญที่มีอายุในสมัย
หินใหม ราว 4,000-3,000 ปมาแลว ที่ไดมีการคนพบในบริเวณลุมน้ําแมกลอง-ทาจีน ไดแก แหลง
โบราณคดีบานเกา จังหวัดกาญจนบุรี  แหลงโบราณคดีหนองแชเสา จังหวัดราชบุรี  และแหลง
โบราณคดีที่พบบริเวณอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน  โดยที่บางแหลง เชน ในทองที่ของ
อําเภออูทองนั้นไดมีการอยูอาศัยอยางตอเนื่องจนกระทั่งเขาสูยุคโลหะ อันเปนชวงสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายหรือสมัยหัวเล้ียวหัวตอทางประวัติศาสตร ราว 2,500-1,500 ปมาแลว มี
พัฒนาการทางดานการใชโลหะ (สําริดและเหล็ก) และมีการติดตอแลกเปลี่ยนระหวางชุมชน ทั้ง
ชุมชนที่อยูภายในภูมิภาคเดียวกันอยางเวียดนามและจีนตอนใต และชุมชนภายนอกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เชน อินเดีย โรมัน เปอรเซีย เปนตน   

เปนที่นาสังเกตวาแหลงโบราณคดีที่มีรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยในสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย-สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย มักพบ
ในพื้นที่ราบลุมบริเวณลุมแมน้ําแมกลองตอนลางและลุมแมน้ําทาจีน อาทิ แหลงโบราณคดีริมแมน้ํา
แควนอย แหลงโบราณคดีพงตึก แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี แหลง
โบราณคดีโคกพลับ จังหวัดราชบุรี  เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน  ซ่ึงแสดงใหเห็น
วาสภาพภูมิศาสตรเปนปจจัยสําคัญในการตั้งถ่ินฐานและการดํารงชีวิตของมนุษย เนื่องจากใน
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายหรือยุคเหล็กเปนชวงเวลาที่มีการตั้งถ่ินฐานแบบถาวรแลว มี
ลักษณะสังคมแบบเกษตรกรรม มีการใชโลหะ และที่สําคัญคือมีการติดตอกับชุมชนภายนอกอยาง
เดนชัด จึงทําใหตองมีการตั้งถ่ินฐานอยูบนพื้นที่ราบ และอยูใกลแมน้ําที่สามารถออกสูทะเลได 
 ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายบางแหงไดมีการขยายตัวและพัฒนาขึ้นเปน
บานเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี อันเปนสมัยประวัติศาสตรแรกสุดที่พบในดินแดนที่เปนประเทศ
ไทยปจจุบัน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 หรือ 12 – 16  จากการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนโบราณสมัย
ทวารวดีที่ผานมา พบวาในดานการตั้งถ่ินฐานนั้น มักเลือกที่ตั้งบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา โดยเลือก
พืน้ที่ๆมีลําน้ําสายรองไหลผาน ซ่ึงสามารถไหลออกไปยังลําน้ําสายใหญได แตจะไมนิยมตั้งถ่ินฐาน
อยูใกลแมน้ําสายใหญ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกรงปญหาน้ําทวมในชวงฤดูน้ําหลาก  หรืออาจมีการ
สรางคูน้ําคันดินลอมรอบเมือง ซ่ึงมักพบในชุมชนที่มีขนาดใหญที่ตั้งอยูใกลลําน้ําสําคัญ คูน้ําคันดิน
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ของเมืองสวนใหญมีรูปรางไมสม่ําเสมอ ไมแนนอน เชนรูปกลม รี ส่ีเหล่ียม เมืองแฝด เปนตน 
ชุมชนสมัยทวารวดีโดยทั่วไปมีทั้งชุมชนที่มีคูน้ําคันดิน และไมมีคูน้ําคันดิน ซ่ึงชุมชนที่พบใน
บริเวณลุมน้ําแมกลอง-ทาจีน ที่สําคัญไดแก เมืองนครปฐมโบราณ  เมืองโบราณกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี  แหลงโบราณคดี
พงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  รวมทั้งในลุมน้ําเพชรบุรีที่อยูทางใตของเมืองโบราณ
เหลานี้ยังพบชุมชนสมัยทวารวดีอีกหลายแหงซึ่งเปนชุมชนที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ เชน แหลง
โบราณคดีบานหนองปรง หนองจิก โบราณสถานทุงเศรษฐี เปนตน  ในดานคติความเชื่อของ
ประชากรสมัยทวารวดีพบวา พุทธศาสนานิกายเถรวาทคงเปนศาสนาหลักที่คนสวนใหญนับถือกัน
ในชวงระยะเวลานี้ ดังปรากฏหลักฐานสําคัญคือจารึกภาษาบาลีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมสําคัญ
ทางพุทธศาสนา เชน คาถาเยธมฺมา หลักปฏิจจสมุปบาท อริยสัจสี่  เปนตน  ในขณะเดียวกันยังพบวา
มีการนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน หลักฐานสําคัญคือ การคนพบประติมากรรมรูปพระ
โพธิสัตว ทั้งอวโลกิเตศวร และศรีอาริยเมตไตรย ซ่ึงมีทั้งที่ทําจากวัสดุประเภทดินเผา ปูนปน ศิลา 
และสําริด  รวมทั้งคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ก็ไดเขามามีบทบาทดวย เนื่องจากมีการ
คนพบเทวรูปพระวิษณุและศิวลึงค ตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดีแหงตางๆ  ในสวนของ
โบราณสถานสมัยทวารวดีมักกอดวยอิฐที่มีขนาดใหญ มีแกลบปน โดยมีการเชื่อมอิฐแตละกอนดวย
ดิน จากนั้นจึงฉาบผิวดานนอกดวยปูนและตกแตงศาสนสถานดวยปูนปนหรือดินเผา  อยางไรก็ดี 
โบราณสถานสมัยทวารวดีบางแหงอาจมีการใชหินและศิลาแลงอยูบาง (เปนตนวาโบราณสถาน
คอกชางดิน) 
 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยบริเวณลุมน้ําแมกลอง-
ทาจีน มีคนอยูอาศัยมาเปนระยะเวลานานแลว เร่ิมตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สืบเนื่องจนกระทั่ง
บานเมืองเขาสูสมัยประวัติศาสตรในวัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ถึงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16  

สําหรับอิทธิพลเขมรที่แพรเขามาในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
สามารถแบงไดเปน 2 สมัยใหญๆ ตามการแบงยุคทางประวัติศาสตรของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ 
โดยพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ไดแก สมัยกอนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 
12-14) หลักฐานสําคัญก็คือ การคนพบมุขลึงคและศิวลึงคที่บริเวณเมืองโบราณอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี (ภาพที่ 1-3) และอีกสมัยหนึ่งคือ สมัยเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ 15-18) เริ่มตั้งแต
ชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 ดังปรากฏหลักฐานที่เมืองลพบุรี อาทิโบราณสถานปรางคแขก 
และจารึกพบที่ศาลสูง (ศาลพระกาฬ) เปนตน  อิทธิพลเขมรโบราณไดเขามามีบทบาทกับชุมชน
พื้นเมืองในดินแดนไทยมากขึ้นในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 18  ตรงกับรัชกาลของพระเจาชัยวร
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มันที่ 7  ทั้งนี้ไดพบหลักฐานของชุมชนที่มีรองรอยอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในชวงเวลาดังกลาวเปน
จํานวนหลายแหงในภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย เชน โบราณสถานปรางคสามยอด จังหวัด
ลพบุรี  เมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี  เมืองราชบุรี  โบราณสถานเนินทางพระ จังหวัดสุพรรณบุรี  
โบราณสถานวัดกําแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี เปนตน  ซ่ึงเมื่อวัฒนธรรมเขมรโบราณไดแพรกระจาย
เขามาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทยแลว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมหลายๆดาน (โดยมีความแตกตางจากชุมชนดั้งเดิมทวารวดี) ไดแก ดานการตั้งถ่ินฐาน คติ
ความเชื่อ  แผนผัง รูปแบบ และเทคนิคการกอสรางโบราณสถาน รูปแบบเครื่องใช (ภาชนะดินเผา)  
อีกทั้งยังพบความสัมพันธกับชุมชนอื่นที่อยูรวมสมัยกันในชวงระยะเวลานี้ดวย 
 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 
 จากการศึกษาชุมชนที่ปรากฏรองรอยหลักฐานอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณในชวง
ราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน พบวาชุมชนโบราณเหลานี้มักตั้งถ่ินฐานอยู
ในบริเวณที่ราบลุมใกลแมน้ําสายหลัก (สายสําคัญ) เชน แมน้ําแควนอย แมน้ําแมกลอง แมน้ําทาจีน 
และแมน้ําเพชรบุรี  โดยสวนใหญเปนชุมชนที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ และมีรูปแบบผังเมืองเปนแบบ
ส่ีเหล่ียมสม่ําเสมอ ทรงเรขาคณิต มีทั้งแบบรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส และส่ีเหล่ียมผืนผา 

ลักษณะการวางผังเมืองใหเปนรูปส่ีเหล่ียมสม่ําเสมอแบบนี้ เปนลักษณะแผนผังเมืองใน
วัฒนธรรมเขมรที่พบในประเทศกัมพูชา ชวงพุทธศตวรรษที่ 18  ดังปรากฏที่เมืองพระนครหลวง 
(นครธม) ที่สรางขึ้นในรัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ 7  เมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ 18  อันมีปราสาท
บายนเปนศูนยกลางของเมือง   ลักษณะการวางผังเมืองเปนรูปสี่เหล่ียมและมีการสรางศาสนสถาน
ขึ้นเปนศูนยกลางของเมืองในวัฒนธรรมเขมรนี้ คงเปนการทําขึ้นตามคติความเชื่อทางศาสนาใน
เร่ืองเกี่ยวกับจักรวาล ซ่ึงไดปรากฏทั้งในศาสนาฮินดู และในพุทธศาสนานิกายมหายาน 
 ชุมชนเขมรในลุมน้ําแมกลอง-ทาจีนนั้น ถาเปนชุมชนที่มีขนาดใหญ มักตั้งอยูริมแมน้ํา
มาก  โดยใชแนวแมน้ําดานที่อยูติดกับเมืองเปนคูเมืองดานนั้นดวย เชน เมืองสิงห มีผังเมืองรูป
ส่ีเหล่ียม ตั้งอยูริมแมน้ําแควนอยทางฝงตะวันออก มีการใชแนวแมน้ําเปนคูเมืองทางดานใตของ
เมือง (แผนผังที่ 1)  เมืองราชบุรี มีผังเมืองรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ตั้งอยูริมแมน้ําแมกลองทางฝงตะวันตก 
ใชแนวแมน้ําเปนคูเมืองทางดานตะวันออก (แผนผังที่ 9) และอีกเมืองหนึ่งคือ เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู
ทางฝงตะวันออกของแมน้ําเพชรบุรี มีแนวแมน้ําผานทางตะวันตกของเมือง โดยนาจะใชแนวแมน้ํา
เพชรบุรีเปนคูเมืองดานตะวันตก (ในปจจุบันแนวคูน้ําคันดินแทบจะไมเหลือรองรอยแลว) (แผนผัง
ที่ 13-14) 
 สวนชุมชนเขมรขนาดใหญที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย   อยางเชน  
เมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ก็พบวาไดตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณที่ราบลุมใกลแมน้ําสายหลักดวย
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เชนกัน  ซ่ึงมีแมน้ํามูลไหลผานทางดานทิศเหนือ และลําน้ําจักราชไหลผานทางดานตะวันตกของ
เมือง1  
 นอกจากนี้ยังพบวาชุมชนเขมรโบราณบางแหงในพื้นที่นี้ อันไดแก ชุมชนโบราณเมือง
สิงห ที่นอกจากไดตั้งถ่ินฐานอยูใกลแมน้ําแลว ยังตั้งชุมชนอยูทามกลางเทือกเขา กลาวคือ มีภูเขา
ลอมอยู 3 ดาน คือดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก  สวนดานทิศใตนั้นตั้งอยูริมฝง
แมน้ําแควนอย  สภาพพื้นที่มีความลาดเอียงจากทางเหนือซ่ึงเปนพื้นที่สูงโดยเฉลี่ยราว 600 เมตร ลง
มาทางใตของเมืองที่อยูติดแมน้ํา แนวคูน้ําคันดินของเมืองมีอยู 3 ดานคือ ดานทิศเหนือ ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก โดยแตละดานมีทั้งหมด 7 ช้ัน สวนดานใตที่อยูติดริมแมน้ําแควนอย 
ไมปรากฏแนวคูน้ําคันดินแบบทั้งสามดานดังกลาว แตคงมีการใชแนวแมน้ําธรรมชาตินี้เปนคูเมือง
ไปในตัว (ดังที่กลาวมาแลว)  ถัดจากแนวคูน้ําคันดินเขาไปดานในเมือง ปรากฏเปนแนวกําแพงเมือง
กอศิลาแลง ซ่ึงแนวกําแพงนี้ไดอยูขนานกับแนวคูน้ําคันดินทั้งสามดาน ยกเวนดานทิศใตของเมืองที่
แนวกําแพงเมืองมีลักษณะคดโคงไปตามลําน้ําแควนอย  คูน้ําคันดินหลายๆชั้นของชุมชนโบราณ
เมืองสิงห คงมีประโยชนสําหรับการปองกันน้ําทวม การรองรับน้ําที่ไหลบามาจากเทือกเขาในชวง
ฤดูน้ําหลาก เปนการชะลอการไหลของน้ําไมใหเขามาทวมเมือง เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของเมือง
สิงหมีเทือกเขาอยูโดยรอบ และตั้งอยูริมแมน้ํา  ในขณะเดียวกันคงไวใชเก็บกักน้ําในหนาแลง และ
อาจใชเปนทางระบายน้ําหรือคลองสงน้ําผันน้ําจากแมน้ําเขามาใชภายในเมืองเพื่อการอุปโภค
บริโภค เพราะวาจากการดําเนินงานทางโบราณคดีของกรมศิลปากร พบวาภายในเมืองสิงหบริเวณ
ดานทิศเหนือไดพบรองรอยแนวคูน้ํา และมีสระน้ําอยูหลายแหง  นอกจากนี้การสรางคูน้ําคันดิน
และแนวกําแพงศิลาแลงลอมรอบเมืองคงไวเพื่อการปองกันขาศึกศัตรู  รวมทั้งยังอาจเปนการทําตาม
คติความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลหรือเขาพระสุเมรุตามแบบวัฒนธรรมเขมรก็ได 
 ชุมชนโบราณอีกแหงหนึ่งนอกเหนือจากเมืองสิงหที่มีภูเขาอยูโดยรอบ มีลักษณะภูมิ
ประเทศแบบที่ราบหุบเขา ก็คือชุมชนโบราณเมืองครุฑ (แผนผังที่ 7) ตั้งอยูทางดานตะวันออกของ
เมืองสิงหหางกันประมาณ 5 กิโลเมตร  ลักษณะพื้นที่มีความลาดเอียงจากทางทิศเหนือลงมาทางใต
เชนเดียวกับเมืองสิงห เปนชุมชนที่มีเทือกเขาอยูลอมรอบ ทางดานตะวันตกที่อยูติดกับเขาเมืองครุฑ 
มีลําหวยสายเล็กๆไหลผาน  ลักษณะแผนผังของเมืองครุฑเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาตามแนวนอน โดย
ปรากฏเปนแนวคันดินลอมอยู 3 ดาน ไดแก ดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต  สวนทางทิศ
ตะวันตกที่ติดกับเชิงเขาเมืองครุฑ ไมปรากฏรองรอยแนวคันดินอยูเลย ซ่ึงการที่ไมปรากฏแนวคัน
ดินของตัวเมืองครุฑทางดานนี้ อาจเนื่องมาจากมีการใชเขาเมืองครุฑที่ตั้งอยูทางดานตะวันตกเปน
                                                 

1 ดูภาพถายทางอากาศเมืองพิมายไดที่ กรมศิลปากร, เมืองพิมาย, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 
2531), 14. 
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แนวปราการทางธรรมชาติ ซ่ึงใหทําหนาที่เปนเสมือนแนวกําแพงเมือง (แนวคันดิน)  ลักษณะ
รูปแบบผังเมืองเชนนี้คลายกับที่เมืองสิงห และเมืองราชบุรี  ตางกันแตเพียงวาชุมชนสองแหงหลัง
ไดใชแนวแมน้ําอันเปนปราการทางธรรมชาติเปนแนวคูเมืองแทน 
 จากลักษณะสภาพภูมิศาสตรของเมืองครุฑที่มีเพียงลําหวยสายเล็กๆไหลผาน และที่ตั้ง
ของชุมชนยังอยูหางจากแมน้ําแควนอยซ่ึงเปนแมน้ําสายหลักในบริเวณนี้หลายกิโลเมตร ทําใหอาจ
ทราบไดถึงปญหาสําคัญอันเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของคนภายในชุมชน นั่นคือ คงมีปญหาใน
เร่ืองการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง (ปญหาความแหงแลงนี้อาจเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของ
การทิ้งรางเมือง นอกเหนือจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเปนเมืองปด มีภูเขาอยูลอมรอบ ทําใหมี
การขยายเมืองออกไปไดยาก)  หลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงปญหาในเรื่องการขาดแคลนน้าํกค็อื 
การจัดการในเรื่องการใชน้ํา  ความพยายามแกไขปญหาเรื่องดังกลาว  การควบคุมเรื่องระบบน้ํา 
(การนําน้ํามาใช) ดังพบไดวาทางดานตะวันตกของเมืองที่อยูติดกับเชิงเขาเมืองครุฑ มีลําหวยสาย
หนึ่งไหลผาน (ปจจุบันเรียกกันวาหวยมะไฟ) และที่บริเวณมุมทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมือง 
ปรากฏรองรอยคันกั้นน้ํากอดวยศิลาแลง ซ่ึงไดสรางขวางทางน้ําในลําหวยมะไฟเพื่อกักเก็บน้ําไว  
เปนการนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติอันนาจะมีอยูนอยนิดในพื้นที่นี้มาใชประโยชน โดยการสราง
คันกั้นน้ําไวในลําหวยธรรมชาติ เพื่อเก็บน้ําไมใหไหลทิ้งไปเสียเปลา  แสดงวากอนที่จะมีการสราง
คันกั้นน้ํานั้น ประชากรที่อาศัยในบริเวณเมืองครุฑคงเคยประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา ดังที่กลาว
มาแลว 
 จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาชุมชนที่ปรากฏรองรอยอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณ
ในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน สวนใหญเปนชุมชนที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ มีผังเมืองรูป
ส่ีเหล่ียมสม่ําเสมอ   อยางไรก็ดี  ชุมชนที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบก็พบดวยเชนกัน  ซ่ึงจากการที่
กรมศิลปากรดําเนินการขุดคนทางโบราณคดีที่แหลงโบราณคดีบานกลอนโด อําเภอดานมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อป พ.ศ. 2547-2548 ทําใหพบวาแหลงโบราณคดีแหงนี้แตเดิมเปนชุมชน
ขนาดเล็กที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ โดยปรากฏรองรอยการอยูอาศัยในสมัยลพบุรี ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18 เพียงชวงระยะเวลาเดียว แลวมีการทิ้งรางไป เนื่องจากชั้นดินอยูอาศัยที่ทับถมกัน
ไมหนามาก และหลักฐานที่พบจากการขุดคนทางโบราณคดีก็มีปริมาณไมหนาแนนเชนกัน 
หลักฐานสําคัญที่พบภายในชุมชนไดแก ช้ินสวนเครื่องถวยเขมร ประเภทกระปุกขนาดเล็กเคลือบสี
น้ําตาล  ช้ินสวนเครื่องถวยจีนประเภทไหเคลือบสีน้ําตาล สมัยราชวงศซุงภาคใต และชิ้นสวนตลับ
เคลือบสีขาว (ชิงไป) ผลิตจากแหลงเตาในมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคเหนือและ
ภาคใต  ซ่ึงชิ้นสวนเครื่องถวยตามที่กลาวมานี้ไดคนพบอยูในชั้นดินลางสุดที่มีรองรอยกิจกรรมของ
มนุษย  สวนสาเหตุการทิ้งรางของชุมชนนั้น เช่ือวาอาจเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหมขึ้นในบริเวณ
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ชุมชน เพราะจากการขุดคนไดพบกอนดินเผาไฟทับถมกันหนาแนนมากในชั้นดินที่ระดับประมาณ 
40-50 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยพบในชั้นดินระดับเดียวกับที่พบเครื่องถวย และยังพบตอเนื่องขึ้น
ไปเล็กนอยจากระดับที่พบเครื่องถวย (รวมทั้งแนวคันดินที่เห็นอยูในปจจุบันก็พบกอนดินเผา
หนาแนนเชนกัน)  หลังจากที่ชุมชนนี้ไดถูกทิ้งรางไปแลว ตอมาพบวามีกลุมคนกลับเขามาใชพื้นที่
ในบริเวณนี้อีกครั้ง โดยมีการเก็บกวาดเศษกอนดินเผาที่กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดอยูบนผิวดิน 
แลวนํามากอพูนเปนคันดินลอมรอบชุมชน ดังปรากฏหลักฐานใหเห็นในปจจุบัน (แผนผังที่ 8)  
เพราะฉะนั้นแนวคันดินดังกลาวที่ลอมรอบชุมชนเปนสิ่งที่สรางขึ้นในสมัยหลัง มิใชส่ิงกอสรางที่มี
อายุรวมสมัยวัฒนธรรมเขมร  อยางไรก็ตาม หลักฐานที่ไดจากการขุดคนก็ยังมีไมเพียงพอที่จะตอบ
คําถามเกี่ยวกับอายุสมัยของแนวคันดินวาสรางขึ้นในชวงระยะเวลาใด  และสรางขึ้นดวย
วัตถุประสงคใด  ในขณะนี้ไดแตสันนิษฐานวาแนวคันดินของชุมชนแหงนี้เปนสิ่งที่ทําขึ้นหลังจาก
การทิ้งรางของชุมชนในสมัยลพบุรีไปแลว ซ่ึงถาทราบอายุการกอสรางของแนวคันดินนี้ เราก็อาจ
สามารถทราบไดวา คนกลุมหลังที่กลับเขามาใชพื้นที่บริเวณบานกลอนโดนั้น อยูในชวงระยะเวลา
ใด สมัยใด2 
 สวนชุมชนที่ปรากฏรองรอยอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณหรือมีการอยูอาศัยในชวง
สมัยลพบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18)  มีลักษณะเปนชุมชนรวมวัฒนธรรมแบบเขมร โดยที่
แผนผังชุมชนเปนรูปไมสม่ําเสมอ ก็พบดวยเชนกัน เปนตนวาที่เมืองโบราณบานคูเมือง  อําเภอเดิม-
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เปนชุมชนที่ตั้งอยูในลุมแมน้ําทาจีน ลักษณะพื้นที่เปนที่ลุมต่ํามาก 
ในอดีตบริเวณนี้ เคยเปนทางเดินเกาของลําแมน้ํานอยมากอน (ความสูงเฉลี่ย 4-6 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง)  ผังเมืองมีรูปรางแบบสี่เหล่ียมมุมมน คอนขางกลม ขนาดกวางประมาณ 
500 เมตร ไมมีแนวคันดินหรือกําแพงเมือง ปรากฏเฉพาะคูน้ําลอมรอบ ซ่ึงมีขนาดกวางราว 25-30 
เมตร (แผนผังที่ 12)    จากลักษณะแผนผังเมืองที่มีรูปรางไมสม่ําเสมอดังกลาวแสดงถึงการเปน
ชุมชนในสมัยทวารวดี  แมวาที่เมืองโบราณแหงนี้มีเพียงการสํารวจของกรมศิลปากร และทางคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยที่ยังไมมีการขุดคนก็ตาม  แตก็ไดพบหลักฐานที่ทําใหนาเชื่อ
วาเมืองโบราณนี้นาจะมีรองรอยการอยูอาศัยตอเนื่องจากสมัยทวารวดีจนกระทั่งเขาสูสมัยลพบุรี อัน
เปนชวงเวลาที่วัฒนธรรมเขมรโบราณไดแพรกระจายเขามาในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย 
ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 โดยท่ีรูปแบบผังเมืองไมมีการเปลี่ยนแปลง หลักฐานสําคัญที่สามารถ
กําหนดอายุอยูในชวงเวลาดังกลาว ไดแก ภาชนะดินเผาประเภทเคลือบสีเขียวแบบเขมร  เครื่องถวย

                                                 
2 วสันต เทพสุริยานนท, “สรุปรายงานเบื้องตน ผลการขุดคนทางโบราณคดีทีเมืองโบราณกลอนโด,” 

สํานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี  สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2548. (อัดสําเนา) 
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จีนประเภทตลับเคลือบสีขาวแบบชิงไป และชิ้นสวนไหเคลือบสีน้ําตาลที่ผลิตจากแหลงเตาใน
ประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคใต (ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18) 
 กลาวโดยสรุปในดานการตั้งถ่ินฐานของชุมชนที่ปรากฏรองรอยอิทธิพลเขมรโบราณ
บริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน พบวามักตั้งถ่ินฐานอยูในพื้นที่ราบลุมใกลแมน้ําสายหลัก (แตกตาง
จากชุมชนทวารวดีที่นิยมตั้งถ่ินฐานใกลแมน้ําสายรอง) โดยปรากฏทั้งชุมชนท่ีมีคูน้ําคันดิน
ลอมรอบ และไมมีคูน้ําคันดิน  แตสวนใหญมักเปนชุมชนแบบที่มีคูน้ําคันดินและมีแผนผังชุมชน
เปนรูปสี่เหล่ียมสม่ําเสมอตามแบบวัฒนธรรมเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 
ในประเทศกัมพูชา   บางชุมชนที่มีขนาดใหญ ไดแก เมืองสิงห เมืองราชบุรี และเมืองเพชรบุรี 
พบวาไดตั้งชุมชนอยูติดลําน้ําสําคัญ และใชแนวแมน้ําเปนคูเมือง  ในขณะเดียวกันก็ยังพบชุมชน
แบบที่มีผังรูปรางไมสม่ําเสมอดวย กลาวคือเปนชุมชนสมัยทวารวดีมาแตเดิม ซ่ึงมีรองรอยการอยู
อาศัยสืบตอเนื่องจนกระทั่งถึงสมัยลพบุรี โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบผังเมือง 
 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนเขมรโบราณในภาคตะวันตก ตามที่กลาวมานี้  มีลักษณะ
เชนเดียวกับชุมชนเขมรที่พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีทั้งชุมชนที่มีคูน้ําคันดิน และไมมีคู
น้ําคันดิน  สําหรับชุมชนเขมรโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบนั้น สวน
ใหญมีผังเมืองรูปส่ีเหล่ียมสม่ําเสมอ มีการสรางศาสนสถานตั้งอยูกลางเมือง รวมทั้งไดสรางบาราย 
(สระน้ํา) หรืออางเก็บน้ําขึ้นไวภายในชุมชนดวย   นอกจากนี้ยังพบชุมชนที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ
แบบไมสม่ําเสมอ มีผังรูปทรงกลม รี  ลักษณะเปนชุมชนที่มีพัฒนาการมาตั้งแตสมัยทวารวดีหรือ
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย อยูตอเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 
โดยมักพบในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  เชน จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย  สุรินทร  
ศรีสะเกษ เปนตน3  
 

คติความเชื่อทางศาสนาในชุมชนเขมรภาคตะวันตก 
 กอนหนาที่วัฒนธรรมเขมรโบราณชวงพุทธศตวรรษที่ 18 จะแพรกระจายเขามาในพื้นที่
ทางภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทยนั้น ไดปรากฏชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูในพื้นที่นี้มา
กอนแลวตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยตนประวัติศาสตรในวัฒนธรรม
ทวารวดี ซ่ึงในระยะตนประวัติศาสตรนี้ประชากรไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียเขามาอยาง
                                                 

3 ดูตัวอยางชุมชนที่มีผังรูปไมสม่ําเสมอและพบรองรอยวัฒนธรรมเขมรไดจาก กรมศิลปากร, แหลง
โบราณคดีประเทศไทย เลม 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2533) ; เขมิกา 
หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543). 
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มากมาย ทั้งภาษา ตัวอักษร รวมทั้งคติความเชื่อทางศาสนา โดยพบวาประชากรสมัยทวารวดีไดนับ
ถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเปนหลัก ในขณะเดียวกันยังพบการนับถือนิกายมหายาน และศาสนา
พราหมณ-ฮินดู ซ่ึงรับรูปแบบวัฒนธรรมอินเดียเขามาผสมผสานกับคติความเชื่อของชาวพื้นเมือง 
แลวหลอหลอมกันจนเปนรูปแบบเฉพาะของชุมชนสมัยทวารวดี 
 เมื่ออิทธิพลเขมรในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18  อันตรงกับรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 
7  เขามามีบทบาทกับชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ทําใหชุมชนในบริเวณดังกลาวรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจากอาณาจักรกัมพูชาในดานตางๆ ที่
สําคัญประการหนึ่งคือ ดานคติความเชื่อทางศาสนา โดยพบวาประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนเขมร
ชวงระยะเวลานี้ไดนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีการนับถือศาสนาฮินดู
ดวย ดังปรากฏหลักฐานทั้งที่เปนประติมากรรมรูปเคารพ พระพิมพ และภาพเลาเรื่องในศาสนา  ซ่ึง
พบวัสดุหลากหลายประเภท ไดแก หินทราย ศิลาแลง สําริด และปูนปน   สําหรับหลักฐานอัน
เกี่ยวของกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา  และศาสนาพราหมณ-ฮินดู ที่พบในชุมชนเขมรโบราณ
ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน ที่สําคัญมีดังนี้ 
 

1. พระพุทธรูปนาคปรก  พระพุทธรูปนาคปรกที่พบในชุมชนเขมรโบราณในพื้นที่ลุม
แมน้ําแมกลอง-ทาจีน  สวนใหญสลักจากหินทราย   ไดคนพบอยูหลายแหง ไดแก เมืองสิงห จังหวดั
กาญจนบุรี (ภาพที่ 12-13)  เมืองราชบุรี (ภาพที่ 111-112)  โบราณสถานเนินทางพระ จังหวัด
สุพรรณบุรี (ภาพที่ 146)  ปราสาทกําแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 288)  นอกจากนี้ยังพบโกลน
พระพุทธรูปนาคปรกศิลาแลง (ภาพที่ 186)  และพระพุทธรูปนาคปรกสําริด (ภาพที่ 187) จาก
บริเวณบานหนองแจง ตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

 2. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีที่พบอยู
ในชุมชนเขมรภาคตะวันตกของประเทศไทย ทําจากหินทราย ลักษณะเปนรูปบุรุษประทับยืน มี 1 
เศียร 8 กร แตพระกรไดหักหายไปหมด  บนพระเศียร (พระเกศา) และพระวรกายมีการสลัก
พระพุทธรูปปางสมาธิองคเล็กๆอยูมากมาย ที่ดานหนามวยพระเกศาประดับรูปพระธยานิพุทธอมิ
ตาภะอยูในทาปางสมาธิ อันเปนสัญลักษณที่สําคัญของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (พระธยานิพุทธ
บันดาลใหเกิดพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวมากมายตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน)  บริเวณ
กึ่งกลางพระอุระมีรูปบุคคลขนาดใหญประทับนั่งในทาปรยังกาสนะ (ขัดสมาธิราบ) มี 2 กร ซ่ึงที่
บั้นพระองคก็ไดสลักรูปบุคคลขนาดใหญดังกลาวไวโดยรอบ  และที่รอบขอพระกร ขอพระบาท 
ตลอดจนนิ้วพระบาทของพระองค ยังมีรูปบุคคลขนาดเล็กสลักอยูดวย 
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 การปรากฏพระพุทธรูปขนาดเล็กประทับนั่งปางสมาธิทั้งบนพระเศียร พระวรกาย รอบ
ขอพระกร ขอพระบาท และที่นิ้วพระบาทนั้น  อาจมีความหมายถึงการแบงภาคของพระธยานิ-
พุทธอมิตาภะที่ประทับอยูดานหนามวยพระเกศา   หรืออาจเปนการแบงภาคของพระโพธิสัตวอว-
โลกิเตศวรเองก็ได โดยเปนการทําตามที่ระบุอยูในคัมภีรการัณฑวยุหสูตร  ซ่ึงกลาววา ในทุกๆขุม
พระโลมาของพระโพธิสัตวประกอบดวยแตละหนึ่งจักรวาล4 
 รูปเคารพของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีที่มีลักษณะตามที่ไดบรรยายมานี้ มี
การคนพบแลวที่ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 14) เมืองโบราณที่สระโกสินารายณ 
จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 127) และมีช้ินสวนประติมากรรมหินทรายอีกชิ้นหนึ่งพบจากปราสาทวัด
กําแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการสลักพระพุทธรูปเรียงกันเปนแถวอยูโดยรอบ สันนิษฐานวา
นาจะเปนชิ้นสวนของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี สวนใดสวนหนึ่งซึ่งอาจเปนชิ้นสวน
พระกร หรือขอพระบาทก็ได (ภาพที่ 292)  นอกจากนี้ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยที่จังหวัด
ลพบุรี ยังมีการคนพบรูปเคารพลักษณะดังกลาวจํานวน 2 องค ปจจุบันอยูที่หนาถํ้าของวัดคูหา
สวรรคในเขตอําเภอเมือง แตเปนที่นาเสียดายที่ทางวัดไดมีการดัดแปลงแกไขใหกลายเปนของใหม
จนมีลักษณะผิดไปจากเดิม (ภาพที่ 294)   อยางไรก็ดี ที่บริเวณขอพระบาทขององคหนึ่ง ยังคงพอ
มองเห็นเคาโครงที่เปนของเดิมที่มีการสลักพระพุทธรูปขนาดเล็กรอบขอพระบาท คลายกับองคที่
พบจากปราสาทเมืองสิงห 
 อนึ่ง ไดมีการคนพบเศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสลักจากหนิทรายอยูช้ินหนึ่ง ไดมา
จากวดัถํ้าคูหาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (ภาพที่ 295) ปจจุบันจดัแสดงอยูทีพ่พิิธภัณฑสถาน
แหงชาติ สมเด็จพระนารายณ 
 การทํารูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีเหลานี้ ถือเปนรูปแบบเฉพาะของ
วัฒนธรรมเขมรในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 18 พระองค
ทรงเปนกษัตริยขอมองคสุดทายในสมัยเมืองพระนคร และทรงไดรับการยกยองใหเปนมหาราชแหง
อาณาจักรเขมรโบราณ ทรงนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน พระองคทรงสรางสิ่งกอสรางตางๆที่
เปนประโยชนกับประชาชนไวหลายแหง อาทิ อโรคยศาล (โรงพยาบาล), ที่พักคนเดินทางหรือ
ธรรมศาลา (บานพรอมไฟ) เปนตน ตามที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรคและจารึกปราสาทตา-
พรหม   รูปเคารพอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีที่พบในประเทศกัมพูชามีทั้งที่สลักจากหินทรายและที่เปน
ประติมากรรมสําริด โดยประติมากรรมสลักจากหินทรายไดคนพบอยูหลายแหง ไดแก ที่ปราสาท

                                                 
4 หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระโพธิสัตวเปลงรัศมี,” ศิลปากร 10,2 (กรกฎาคม 2509) : 47 ; ผาสุข 

อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543), 278-279. 
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บานน5 (ภาพที่ 296)  ปราสาทพระถกล (กําปงสวาย)  (ภาพท่ี 297)  ปราสาทพระขรรคที่เมืองพระ
นคร6 (ภาพที่ 298) ปราสาทตาพรหมที่บาตี7 (ภาพที่ 299)   และยังพบในประเทศเวียดนามที่เมือง
บิญดิ่ญ8  ซ่ึงสวนใหญประติมากรรมเหลานี้พระกรมักหักหายไป  นอกจากนี้ที่เปนประติมากรรม
สําริดก็พบดวย โดยมี 1 เศียร 8 กร เชนเดียวกันกับที่ทําจากหินทราย เชน พระโพธิสัตวอวโลกิเต-
ศวรเปลงรัศมีสําริดที่อยูในพิพิธภัณฑกีเมต ประเทศฝรั่งเศส 9 (ภาพที่ 300)   

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีแปดกรมักถือส่ิงของตางๆไวในพระหัตถทั้งแปด 
คือ วัชระ, อังกุศะ(ขอสับชาง), คัมภีร, สังข(ภาพที่ 301)  แตบางรูปเปนพระพุทธรูปประทับ
นั่งขัดสมาธิขนาดเล็ก(ภาพที่ 300),  จักร,  อักษมาลา(ลูกประคํา), หมอน้ํา  และพระขรรค(ดาบ)10  
 อนึ่ง ในประเทศกัมพูชาไดพบรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีที่มีลักษณะเปน
ภาพสลักนูนต่ํา (นอกเหนือไปจากประติมากรรมลอยตัวที่ทําจากหินทรายและสําริดดังที่กลาวไป
แลว) คือที่ปราสาทบันทายฉมาร โดยสลักเปนรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอยูตรงกลางภาพ มี
ภาพบุคคลนั่งอยูในวงกลมซึ่งออกมาจากองคพระโพธิสัตวอยูลอมรอบ เปนเสมือนประภามณฑล
ทั้งหมด 10 วง11 
 แมวาไดพบประติมากรรมรูปเคารพอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีในบริเวณภาคกลางและภาค
ตะวันตกของประเทศไทยเปนจํานวนหลายองค ซ่ึงคงเปนการนําเขามาจากศูนยกลางที่เมืองพระ
นครหลวง (Angkor Thom) ในประเทศกัมพูชา อันเปนราชธานีของอาณาจักรเขมรโบราณสมัยพระ
เจาชัยวรมันที่ 7   แตกลับไมมีรายงานการคนพบรูปเคารพดังกลาวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของ
ไทยเลย ซ่ึงพบเพียงพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพวัชรธร และพระ
ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ที่มักพบอยูในศาสนสถานประจําโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
                                                 

5 Madelaine Giteau, Angkor : Un Peuple - Un Art (Paris : Bibliothèque des Arts, 1976), 86. 
6 Albert Le Bonheur, Angkor : Temples en  peril (Japon : Editions Herscher, 1989), 224-225. 
7 Nandana Chutiwongs, The Iconography of Avalokitesvara in Mainland South East Asia 

(Bangkok : s.n., 1984), pl.152. 
8 พัชรินทร ศุขประมูล, “โบราณคดี ประวัติศาสตร และศิลปกรรมในราชบุรี,” ใน ราชบุรี (กรุงเทพฯ 

: บริษัทอมรินทรพริ้นต้ิงกรุพจํากัด,2534.  กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี  14 ตุลาคม 2534), 113. 

9 Angkor et dix siècles d’ art khmer (Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1997), 
313. 

10 หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “พระโพธิสัตวเปลงรัศมี,” ศิลปากร : 47 ; Nandana Chutiwongs, The 
Iconography of Avalokitesvara in Mainland South East Asia, 346-347 (pl.154). 

11 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 278 (รูปที่ 198). 
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และในทางกลับกันก็ไมพบโบราณสถานที่มีลักษณะเปนศาสนสถานประจําสถานพยาบาลทางภาค
กลางและภาคตะวันตกดวยเชนกัน โดยหมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์12 เคยกลาววาโบราณสถาน
เขมรแบบบายนที่พบทางภาคตะวันตก (เชนวัดกําแพงแลง) นาจะมีลักษณะเปนศาสนสถานประจํา
เมือง อันเปนที่ประดิษฐานพระชัยพุทธมหานาถ ตามที่ไดปรากฏชื่อเมืองตางๆในศิลาจารึกปราสาท
พระขรรคที่มีการสันนิษฐานวานาจะอยูบริเวณทางภาคกลางของไทย 
 

 3. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร สวนใหญสลักจากหินทราย ในภาคตะวันตกไดพบอยู
ที่ปราสาทเมืองสิงห โบราณสถานเนินทางพระ และปราสาทกําแพงแลง  มีลักษณะเปนรูปบุรุษ
ประทับยืน เศียรเดียว 4 กร  พระโพธิสัตวเกลามวยพระเกศาเปนรูปทรงกระบอก ที่ดานหนาของ
มวยมีรูปสลักพระธยานิพุทธอมิตาภะ (พระพุทธรูปปางสมาธิ)  พระพักตรแสดงอาการสงบ พระ
เนตรหลับสนิท พระโอษฐอมยิ้มเล็กนอย อันเปนลักษณะเฉพาะของรูปเคารพในศิลปะเขมรแบบ
บายนสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7  พระหัตถทั้งสี่ถือส่ิงของตางๆกันออกไป ซ่ึงมักอยูไมครบ แต
ลักษณะโดยรวมนั้น พระหัตถขวาบนทรงถืออักษมาลา(ลูกประคํา) พระหัตถซายบนทรงถือคัมภีร
(หนังสือ) พระหัตถขวาลางทรงถือดอกบัว และพระหัตถซายลางทรงถือหมอน้ํา  ทรงนุงผา(สมพต)
ส้ันมีชายผารูปหางปลาตกลงมาทางดานหนา 
 ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กรที่พบในภาคตะวันตก (โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งที่พบจากปราสาทเมืองสิงห)    สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม  ไดแก   กลุมแรกทําจากหินทราย
สีเทา ลักษณะพระพักตรของประติมากรรมเปนแบบเขมรสมัยบายนอยางแทจริง ซ่ึงคงไดนําเขามา
จากศูนยกลางในประเทศกัมพูชา โดยอาจผานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  (เพราะวาไดมี
การคนพบอวโลกิเตศวรสี่กรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย เชนที่ขุดพบจากปราสาทนางรํา 
จังหวัดนครราชสีมา13 เปนตน)  กลุมนี้คนพบที่โบราณสถานหมายเลข 1 เมืองสิงห (ภาพที่ 15-16) 
นอกจากนี้ยังพบเศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรจากปราสาทวัดกําแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี (ภาพที่ 
291)   สวนกลุมที่สอง เปนประติมากรรมหินทรายสีแดง มีลักษณะพระพักตรแบบเขมรผสมฝมือ
ชางพื้นเมือง โดยนาจะสลักขึ้นภายในทองถ่ินนี้เอง  พบจากโบราณสถานหมายเลข 2 เมืองสิงห 
(ภาพที่ 17-22) และโบราณสถานเนินทางพระ จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 147) 
 

                                                 
12 หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “รูปพระโพธิสัตวโลเกศวรพบใหม ณ วัดกําแพงแลง เพชรบุรี,” 

ใน กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 172. 
13 กรมศิลปากร, “รายงานการขุดแตงปราสาทนางรํา,” กองโบราณคดี ฝายควบคุมดูแลรักษา

โบราณสถาน หนวยศิลปากรที่ 6  ปงบประมาณ 2535, 131. (อัดสําเนา) 
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 4. นางปรัชญาปารมิตา  นางปรัชญาปารมิตามีฐานะเปนพระโพธิสัตวเพศหญิงในคติ
พุทธศาสนานิกายมหายาน(ตันตระ) อันเปนคติที่ถือกําเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย โดยเชื่อวาเปนเทพี
ที่กลายรางมาจากคัมภีรปรัชญาปารมิตา  ซ่ึงเปนคัมภีรสําคัญของชาวพุทธมหายาน   นางปรัชญา-
ปารมิตาไดรับการยกยองใหเปนพระโพธิสัตวแหงปญญา เปนผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  
สําหรับผูที่ตองการจะศึกษาวิชาความรูโดยเฉพาะพระธรรมใหแตกฉานจะตองบูชาพระโพธิสัตว
องคนี้14  นางปรัชญาปารมิตาไดรับการนับถือในหลายๆประเทศ นอกเหนือจากในอินเดียแลว ก็มี
ในทิเบต เนปาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกัมพูชา เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับรัชสมัย
พระเจาชัยวรมันที่ 7  ซ่ึงแมวาคติการบูชานางปรัชญาปารมิตาไดมีตนกําเนิดมาจากในประเทศ
อินเดีย แตรูปแบบการทํารูปเคารพของพระโพธิสัตวองคนี้ในประเทศกัมพูชานั้น พบวามีความ
แตกตางกับที่พบในอินเดีย15 โดยรูปเคารพของนางปรัชญาปารมิตาที่พบในประเทศกัมพูชามักทํา
จากหินทราย มีทั้งรูปประทับยืน เชนที่พบจากเมืองพระนครหลวง (Angkor Thom)16 (ภาพที่ 306) 
และประทับนั่งคุกเขาเชนที่พบจากปราสาทพระขรรค เมืองพระนคร17 (ภาพที่ 307) ปกติมี 1 เศียร 2 
กร พระกรทั้งสองขางมักหักหายไปเสมอ แตถาพระกรทั้งสองขางยังคงอยูครบ พระหัตถขวาจะทรง
ถือคัมภีร และพระหัตถซายถือดอกบัว ลักษณะพระพักตรของรูปนางปรัชญาปารมิตาที่สลักจากหิน
ไดอยูในอาการสงบ คือพระเนตรหลับสนิท พระโอษฐอมยิ้มเล็กนอย ตามแบบศิลปะเขมรแบบ
บายนในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7  บนมวยพระเกศาของรูปเคารพทางดานหนามีรูปพระอมิตาภะ 
เชนเดียวกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  ตางกันเพียงมวยพระเกศาของอวโลกิเตศวรมีลักษณะเปน
ทรงกระบอก แตรูปนางปรัชญาปารมิตาในศิลปะเขมรเกลามวยพระเกศาเปนรูปทรงกรวย  
นอกจากนี้แลวรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาที่ทําเปนประติมากรรมสําริดก็พบดวยเชนกัน มีทั้ง
แบบ 1 เศียร 2 กร ในพระหัตถถือส่ิงของดังที่กลาวไปแลว (ขวาถือคัมภีร ซายถือดอกบัว)  และแบบ
หลายเศียรหลายกร เชน ในรูป 11 เศียร 22 กร18 (ภาพที่ 308)  เปนตน 

                                                 
14 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 76-77. 
15 ดูรายละเอียดการทํารูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาในประเทศอินเดียไดจากคัมภีรสาธนมาลา ที่ 

B.Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography : based on the Sadhanamala and other cognate 
tantric texts of rituals (New Delhi : Cosmo Publications, 1985), 84-86. 

16 Angkor et dix siècles d’ art khmer, 307 (รูปที่ 93). 
17 Ibid, 305 ;  หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ประติมากรรมขอม (กรุงเทพ : กรุงสยามการพิมพ,2515), 

รูป 130. 
18 Angkor et dix siècles d’ art khme, 321. 
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 ในศิลปะเขมรแบบบายนนิยมทํารูปนางปรัชญาปารมิตาใหมีฐานะเปนพระโพธิสัตวเพศ
หญิงคูกับพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร โดยแสดงออกมาในรูปของประติมากรรม 3 องคเรียงกัน 
(Trinity) หรือที่เรียกวา “รัตนตรัยมหายาน” คือ รูปเคารพตรงกลางเปนพระพุทธรูปซึ่งนิยมทําปาง
นาคปรก ดานขวาของพระพุทธรูปเปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร(สัญลักษณของความเมตตา
กรุณา) และดานซายคือนางปรัชญาปารมิตา โพธิสัตวแหงปญญา19 (ภาพที่ 309) การทํารูปเคารพใน
ลักษณะที่เปนประติมากรรม 3 องคเชนนี้ไดมีการคนพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยดวย 
เชน ภาพสลักบนทับหลังที่พบจากกูบานแดง จังหวัดมหาสารคาม20  รวมทั้งยังปรากฏอยูในรูปของ
พระพิมพ  

นอกจากนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไดคนพบรูปนางปรัชญาปารมิตา
ลอยตัวสลักจากหินทราย เชนเศียรจากปราสาทจอมพระ จังหวัดสุรินทร (ภาพที่ 310) และ
ประติมากรรมลอยตัวสําริดที่ไดจากการขุดแตงปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ภาพท่ี 311)  
เปนตน  
 ในสวนของภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยที่มีการคนพบรูปนางปรัชญาปารมิตา คอืที่
ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี โดยไดคนพบทั้งหมด 4 ช้ิน มีลักษณะเปนประติมากรรม
ลอยตัว สลักจากหินทราย ซ่ึงในจํานวนทั้งสี่ช้ินนี้ มีอยู 2 ช้ินที่เปนเต็มองคสมบูรณหรือเกือบ
สมบูรณ (ภาพที่ 23-24)  สวนอีก 2 ช้ินที่เหลือนั้นพบเฉพาะสวนเศียร (ภาพที่ 25-26)  ประติมากรรม
รูปนางปรัชญาปารมิตาที่พบเต็มองคนั้น  ช้ินหนึ่งพบอยูที่โคปุระ (ประตูซุม) ดานทิศตะวันตกของ
โบราณสถานหมายเลข 1  ทําจากหินทรายสีเทา (ภาพที่ 23) มีลักษณะเปนประติมากรรมประทับยืน 
1 เศียร 2 กร พระกรทั้งสองขางหักหายไป  ลักษณะพระพักตรเปนแบบประติมากรรมเขมรสมัย
บายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18 อยางแทจริง ซ่ึงคงไดนําเขามาจากศูนยกลางในประเทศกัมพูชา   และ
อีกชิ้นหนึ่งพบที่ระเบียงคดดานทิศเหนือของโบราณสถานหมายเลข 2 สลักจากหินทรายสีแดง 
(ภาพท่ี 24) เปนประติมากรรมประทับยืน มี 1 เศียร 2 กร เชนเดียวกับองคแรก  พระกรทั้งสองขาง
ยังคงอยูครบ โดยพระหัตถขวาทรงถือดอกบัว สวนพระหัตถซายทรงถือคัมภีร  เปนที่นาสังเกตวา
การถือส่ิงของในพระหัตถของรูปนางปรัชญาปารมิตาที่พบจากโบราณสถานหมายเลข 2  มีลักษณะ
ที่แตกตางกับที่พบอยูในประเทศกัมพูชา ซ่ึงโดยปกติแลวรูปนางปรัชญาปารมิตาในกัมพูชา พระ
หัตถขวาไดถือคัมภีร พระหัตถซายถือดอกบัว  แตรูปนางปรัชญาปารมิตาที่พบจากเมืองสิงหถือ

                                                 
19 Ibid, 310. 
20 สมิทธิ ศิริภัทร และมยุรี วีระประเสริฐ, ทับหลัง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรและธนาคารไทยพาณิชย, 

2532), 150-151 ; หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ทับหลังในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2531), 102-
103. 
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ส่ิงของในพระหัตถสลับกันกับที่พบในกัมพูชา อีกทั้งพระพักตรของประติมากรรมที่พบจาก
โบราณสถานเมืองสิงหหมายเลข 2 รูปดังกลาว มีลักษณะคอนขางแข็งกระดาง  ดังนั้นจึงทําใหเช่ือ
วาประติมากรรมรูปนางปรัชญาปารมิตาที่สลักจากหินทรายสีแดง ซ่ึงพบจากโบราณสถานเมืองสิงห
หมายเลข 2  คงเปนกลุมเดียวกันกับรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรที่พบจากโบราณสถานหลัง
เดียวกันนี้ และนาจะทําขึ้นโดยคนในทองถ่ินนี้เอง เนื่องจากมีลักษณะฝมือเปนแบบพื้นเมือง 
แตกตางจากรูปเคารพในชวงระยะเวลาเดียวกันกับที่พบในประเทศกัมพูชา  โดยรูปเคารพที่มี
ลักษณะแบบพื้นเมือง คงมิใชเปนการนําเขามาจากศูนยกลางในประเทศกัมพูชา แตนาจะเปนการ
เลียนแบบประติมากรรมรูปเคารพที่เปนตนแบบซึ่งทําในกัมพูชา 
 

 5. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา  พระไภษัชยคุรุมีฐานะเปนพระพุทธเจาองคหนึ่งใน
จํานวนหลายๆองค ตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน  พระองคเปนผูรักษาโรคภัยไขเจ็บ มีหนาที่
ชวยปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกขทรมานของมนุษยและสรรพสัตวทั้งหลาย พระองคเปน
ที่นิยมนับถือจากชาวพุทธมหายานในประเทศจีน ทิเบต ญี่ปุน และกัมพูชา โดยเชื่อวาถาผูบูชา
เจ็บปวยรางกายที่สวนใด ก็ใหเอามือไปลูบพระไภษัชยคุรุที่ตรงบริเวณนั้น และถาบูชาถูกตอง ผู
บูชาเหลานั้นอาจหายจากโรคทางใจดวย  ในทางประติมาณวิทยาพระไภษัชยคุรุไดฉลององคแบบ
นักบวช ไมสวมเครื่องประดับใดๆ  มีลักษณะมหาบุรุษตางๆ เชน อุรณา(อุณาโลม) อุษณีษะ(พระ
เกตุมาลา) และพระกรรณยาว  ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระหัตถขวาทําปางประทานพร หรือวาง
บนพระเพลาถือโอสถ  พระหัตถซายทําปางสมาธิ  บางทีอาจถือบาตร  มีวรรณะสีฟา21  
 ในศิลาจารึกที่กลาวถึงการสรางอโรคยศาลของพระเจาชัยวรมันที่ 7  ที่พบทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีขอความที่กลาวถึงการสรางรูปเคารพของไภษัชยสุคตประดิษฐาน
ในวิหาร(ศาสนสถาน) พรอมกับการสรางอโรคยศาล(โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล) ของพระเจา
ชัยวรมันที่ 722  แสดงใหเห็นวาพระไภษัชยคุรุทรงทําหนาที่เปนพระพุทธเจาแพทยผูรักษาโรคภัยไข
เจ็บประจําศาสนสถานภายในสถานพยาบาล  เปนรูปเคารพองคสําคัญที่ผูคนในชุมชนเขมรโบราณ 
ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ใหความเคารพนับถือ และเชื่อวาคอยใหความคุมครองปกปกรักษาอโรคย
ศาล ซ่ึงในศิลปะเขมรมักนิยมสรางรูปเคารพของพระไภษัชยคุรุใหมีลักษณะเปนพระพุทธรูป
ทรงเครื่อง (โดยอาจทําเปนพระพุทธรูปนาคปรก) พระหัตถทําปางสมาธิ มีผอบหรือหมอน้ําที่มีฝา

                                                 
21 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 62-63. 
22 ดูตัวอยางคําอาน-แปลจารึกไดจาก จารึกปราสาท จารึกดานประคํา จารึกตาเมือนโตจ ซึ่งพบใน

บริเวณจังหวัดสุรินทร ที่ ชะเอม แกวคลาย, จารึกพระเจาชัยวรมันที่ 7 (กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 
2528), ดานที่ 2 โศลกที่ 4-5. 
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ปดวางอยูในพระหัตถ23   แตจากการดําเนินงานขุดแตงโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย พบวาประติมากรรมรูปเคารพที่มักพบอยูในศาสนสถานประจําสถานพยาบาล ไดแก รูป
พระวัชรธร  วัชรปาณี?ทรงครุฑ พระยมทรงกระบือ รวมทั้งยังพบพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร
ดวย (ซ่ึงไมใชพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีผอบวางอยูในพระหัตถ) อยางไรก็ดี จากการขุดแตง
โบราณสถานเนินทางพระ  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อป  พ .ศ .  2522 ไดคนพบ
ประติมากรรมปูนปนอยูช้ินหนึ่ง มีลักษณะเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ
ภายในซุมเรือนแกว มีวัตถุรูปทรงสามเหลี่ยมวางอยูบนพระหัตถ (ภาพที่ 149) หมอมราชวงศสุริย
วุฒิ สุขสวัสดิ์ สันนิษฐานวาพระพุทธรูปองคนี้อาจหมายถึงพระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา 
เนื่องจากวัตถุทรงสามเหลี่ยมในพระหัตถนั้นอาจหมายถึงผลสมอหรือหมอน้ํา24 แมวาโบราณสถาน
เนินทางพระจะมิใชศาสนสถานประจําสถานพยาบาลก็ตาม 
 อนึ่ง ประติมากรรมที่มีลักษณะเปนพระพุทธรูปประทับนั่งในปางสมาธิ โดยมีวัตถุทรง
สามเหลี่ยมซึ่งอาจหมายถึงหมอน้ําหรือผลสมอวางอยูในพระหัตถนั้น ไดมีการคนพบอยูในบริเวณ
เมืองพิมายดวย25 (ภาพที่ 312) 

นอกจากนี้ ตามโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีลักษณะเปนศาสนสถาน
ประจําโรงพยาบาลนั้น ยังมีการคนพบรูปเคารพอีกแบบหนึ่ง มีลักษณะเปนรูปเคารพหินทราย
ทรงเครื่อง สวมกระบังหนา ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถทั้งสองขางยกขึ้นในระดับพระอุระ
อยูในทาทางที่กําลังประคองหมอน้ํามนตแบบมีฝาปด  ศาสตราจารย ชอง บวสเซอลีเยร26 ตีความ
ประติมากรรมรูปนี้วานาจะหมายถึง พระไภษัชยคุรุ   โดยไดพบเปนจํานวนหลายแหง  อาทิ กูบาน
เขวา จังหวัดมหาสารคาม27(ภาพที่ 182)  กูคันธนาม จังหวัดรอยเอ็ด (ภาพที่ 181)  ปรางคบานปรางค 

                                                 
23 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝายมหายาน, 276. 
24 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เนินทางพระ : แหลงโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัด

สุพรรณบุรี,” เมืองโบราณ 13,4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2530) : 27-28 (รูปที่ 5). 
25 กรมศิลปากร, “รายงานการขุดแตงเมรุพรหมทัต ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา,” 

กองโบราณคดี ฝายควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน หนวยศิลปากรที่ 6  รายงานฉบับที่ 4  ปงบประมาณ 2536, 90 
(รูปที่ 17-18). (อัดสําเนา) 

26 Jean Boisselier, Asie du Sud-Est, Tome I, Le Cambodge (Paris : Editions A. et J. Picard, 

1966), 301. 
27 อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตามหารองรอยขอมและมอญในมหาสารคาม (มหาสารคาม : สํานัก

ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2543), 96-97. 
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จังหวัดนครราชสีมา28  ปราสาทบานสมอ จังหวัดศรีษะเกษ29  ซ่ึงชิ้นสวนพระหัตถที่มีทาทาง
ลักษณะนี้ไดพบในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีดวย   คือที่บริเวณบานหนองแจง   ตําบลไรรถ  อําเภอ
ดอนเจดีย (ภาพที่ 180)  ควรกลาวดวยวาประติมากรรมที่ทําพระหัตถดังกลาว นอกเหนือจาก
ประติมากรรมหินทรายแลว ยังพบที่ทําจากสําริดดวย30 (ภาพที่ 183)  
 

 6. พระพิมพ  พระพิมพเปนวัตถุที่ทําขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนา   องคประกอบสําคัญที่
ใชในการทําคือ แมพิมพ ซ่ึงเปนตัวแบบ  สวนวัสดุที่ใชทํานั้นอาจใชโลหะมาหลอหรือดินมากด
ประทับลงในแมพิมพก็ได  จากการดําเนินงานทางโบราณคดีทั้งการสํารวจและขุดแตงโบราณสถาน
ตามแหลงโบราณคดีในภาคตะวันตกของประเทศไทย ทําใหพบหลักฐานประเภทพระพิมพและ
แมพิมพ โดยมีทั้งวัสดุที่ทําจากดินเผาและโลหะ ซ่ึงไดพบหลายรูปแบบ ที่สําคัญมีดังนี้ 
 แบบที่ 1 แบบตรีกาย  มีลักษณะพิมพที่แสดงรูปพระพุทธเจาทรงเครื่องประทับนั่ง
เรียงกัน 3 องค ในทาขัดสมาธิปางมารวิชัยอยูภายในซุม โดยพระพุทธเจาทั้ง 3 องคดังกลาว อาจ
หมายถึง นิรมาณกาย(กายท่ีบิดเบือนได) แทนดวยพระมานุษยพุทธเจา  ธรรมกาย(พระธรรม) ซ่ึง
เปนกายบริสุทธิ์ หมายถึงพระอาทิพุทธเจา  และสัมโภคกาย(กายที่ตรัสรูแลว) คือพระธยานิพุทธ
เจา31  อันเปนคติของพุทธศาสนานิกายมหายาน  พระพิมพรูปแบบตรีกายนี้ในบริเวณภาคตะวันตก
ไดคนพบอยูที่เมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 67), วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 114) 
และบริเวณบานหนองแจง ตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 208)  เปนตน  
 แบบที่ 2 แบบรัตนตรัยมหายาน (ภาพที่ 68) เปนพิมพแสดงภาพพระพุทธรูปนาคปรก
อยูตรงกลาง ขนาบขางดวยพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรทางดานขวา และนางปรัชญาปารมิตา
ทางดานซาย รูปแบบนี้เปนที่นิยมมากในศิลปะเขมรในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยนอกจากไดทํา
เปนพระพิมพแลว ยังมีที่เปนประติมากรรมรูปเคารพที่ทําจากสําริดดวย  

แบบที่ 3 พระพิมพรูปแบบนี้ไดมีการแบงออกเปน 2 แถว คือ แถวบนแสดงภาพ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ประทับยืน ทําปางประทานอภัยในพระหัตถขวา  เรียงกัน 3 องคอยูภายใน
                                                 

28 รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, “อโรคยศาล : ความรูทั่วไปและขอสังเกตเบื้องตน,” เมืองโบราณ 30, 3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2547) : 38. 

29 กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 2 
พ.ศ. 2503-2504 (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510), 35 (รูปที่ 90). 

30 Emma C. Bunker, Adoration and glory : the golden age of Khmer art (Chicago : Art Media 
Resources, 2004), 290. 

31 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), 19. 
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ซุม ซ่ึงขนาบขางดวยพระพุทธเจาองคเล็กๆประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว และที่แถวลางแสดงภาพ
พระพุทธเจาทรงเครื่องประทับนั่งปางมารวิชัยเรียงกัน 3 องคอยูภายในซุม โดยมีพระพุทธเจาองค
เล็กประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัวอยูภายในซุม ขนาบขางเชนเดียวกับแถวบน พิมพแบบนี้ไดพบ
จากการขุดแตงบริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 115)  และพบที่บริเวณบานหนองแจง 
ตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 204)  
 แบบที่ 4 เปนพิมพที่แสดงภาพพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยบน
ดอกบัวภายในซุมอยูตรงกลาง  แลวขนาบขางดวยพระพุทธรูปนาคปรกที่มีขนาดเล็กกวา
พระพุทธรูปองคตรงกลาง ซ่ึงพระพุทธรูปนาคปรกทั้งสององคที่ขนาบขางนั้นทรงประทับนั่งบน
ดอกบัวที่มีกาน พิมพรูปแบบนี้ไดคนพบอยูหลายแหง อาทิ ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี 
(ภาพที่ 65)  เมืองโบราณบานหนองแจง จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 203,209)  บริเวณเมืองพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา32  เปนตน  
 แบบที่ 5 พิมพ รูปพระโพธิสัตวนางปรัชญาปารมิตา  11 เศียร  22 กร  ประทับ
นั่งขัดสมาธิบนบัลลังก พบที่ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 62) 
 แบบที่ 6 พระพิมพโลหะ  มีลักษณะเปนพิมพทรงสามเหลี่ยมปลายแหลม แสดงภาพ
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ประทับยืนตรง พระหัตถขวายกขึ้นทําปางประทานอภัย สวนพระกรซายอยู
แนบกับลําตัว  พระพิมพรูปแบบนี้สามารถเรียกอีกอยางหนึ่งไดวา พระรวงรางปน ซ่ึงอาจจัดอยู
ศิลปะเขมร อายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงชวงตนพุทธศตวรรษที่ 1933  และไดมีการ
คนพบในแหลงโบราณคดีที่รวมสมัยกับวัฒนธรรมเขมรหลายแหง เชน เมืองสิงห จังหวัด
กาญจนบุรี (ภาพที่ 69)  แหลงโบราณคดีเนินทางพระ จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 171)  เปนตน  
 

 7.  ภาพเลาเรื่องเกี่ยวกับพระวิษณุ   (พระนารายณ)    (ภาพที่ 150)      พบที่โบราณสถาน
เนินทางพระ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีการคนพบประติมากรรมปูนปนอยูช้ินหนึ่ง แสดง
รูปบุรุษประทับยืน มี 4 กร  ขนาบขางดวยรูปสตรี 2 คน  รูปบุรุษที่ประทับยืนอยูตรงกลางนั้นยก
พระบาทซายขึ้นโดยมีสตรีที่นั่งอยูทางดานนี้รองรับไว และที่ดานขวาของรูปบุรุษปรากฏรูปสตรีนั่ง
ชันพระชงฆขวาขึ้น แลวยกมือประสานกันขึ้นที่บริเวณพระอุระ   นักวิชาการไดตีความภาพปูนปน

                                                 
32 กรมศิลปากร, “รายงานการขุดแตงเมรุพรหมทัต ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา,”  

101 (รูปที่ 39). 
33 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เนินทางพระ : แหลงโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัด

สุพรรณบุรี,” : 30. 
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ช้ินนี้วา34 เปนภาพเลาเรื่องในศาสนาฮินดู แสดงภาพพระวิษณุปางวามนาวตาร หรือตรีวิกรม ซ่ึง
พระองคอวตารลงมาเปนพราหมณเตี้ยที่ช่ือ “วามนะ” เพื่อปราบยักษตนหนึ่งที่ช่ือ “พลีฤทธิรุท”  
โดยรูปบุรุษสี่กรประทับยืนยกพระบาทซายในภาพหมายถึงพระวิษณุ (มี 4 กร)  สวนรูปสตรีที่
ขนาบขางนั้นไดตีความกันวาองคเบื้องขวาคงหมายถึงพระลักษมี และสตรีที่อยูเบื้องซายของพระ
วิษณุคงเปนพระภูมิเทวี   ในดานการกําหนดอายุของประติมากรรมปูนปนชิ้นนี้ หมอมเจาสุภัทรดิศ 
ดิศกุล ทรงกลาววา ลักษณะเครื่องทรง (ผานุง) ของรูปบุรุษแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะขอม
สมัยบาปวนที่ยังคงหลงเหลืออยู อันอาจเห็นไดจากชายผาขนาดใหญที่ชักออกมาทางดานพระโสณี
ขวา   อยางไรก็ดี ไดพบวามีเครื่องทรงรุนหลังคือในสมัยบายนปรากฏอยูดวย ซ่ึงเห็นไดจากชายผา
รูปสามเหลี่ยมที่หอยตกลงมาอยูระหวางพระชงฆ   ในขณะที่หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ กลาว
วาลักษณะผานุงของพระวิษณุนั้นเปนรูปแบบของศิลปะเขมรในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 
ถึงราวพุทธศตวรรษที่ 18 (นครวัด-บายน) นอกจากนี้ยังปรากฏฝมือชางทองถ่ินปะปนใน
ประติมากรรมชิ้นนี้ดวย เชน การทํามวยพระเกศาของพระวิษณุใหเปนรูปทรงกระบอกโดยใหปลาย
ผายออกเล็กนอย อันเปนลักษณะมวยพระเกศาที่นิยมกันในศิลปะเขมรสกุลชางในประเทศไทย 
(คลายกับประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวอวโลกิ เตศวรสลักจากหินทรายสีแดงที่พบจาก
โบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 2 -ผูเขียน) โดยสรุปแลว หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ กําหนด
อายุภาพปูนปนรูปพระวิษณุปางวามนาวตารที่พบจากโบราณสถานเนินทางพระชิ้นนี้ไววา คงตรง
กับศิลปะเขมรแบบบายนสกุลชางในประเทศไทย กลาวคือไดปรากฏฝมือชางทองถ่ินเขามาปะปน
นั่นเอง 
 

 8.ประติมากรรมรูปสัตว  ประติมากรรมรูปสัตวที่นาจะมีสวนเกี่ยวของกับคติความเชื่อ
ทางศาสนาในที่นี้คงไดแกรูปสัตว 2 ชนิด คือ ชาง และครุฑ 
 จากการขุดแตงที่โบราณสถานเนินทางพระ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไดพบ
ช้ินสวนประติมากรรมปูนปนชิ้นหนึ่งมีลักษณะเปนรูปชางสวมกระบังหนา สันนิษฐานวาคงเปนรูป
พระคเนศ (ภาพที่ 164) ซ่ึงเปนเทพแหงอุปสรรคตามคติของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในอินเดีย โดย
ประติมากรรมปูนปนที่เชื่อกันวาเปนรูปพระคเนศนี้ มีสภาพชํารุด คงเหลืออยูเฉพาะสวนเศียรตอกับ

                                                 
34 หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ความกาวหนาในการศึกษาประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยสมัยโบราณ,” 

ศิลปวัฒนธรรม 2,9 (กรกฎาคม 2524) : 75 ; หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เนินทางพระ : แหลงโบราณคดี
เขมรแบบบายนในจังหวัดสุพรรณบุรี,” : 28. 
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พระองคทอนบน สูงประมาณ 38 ซ.ม.  มี 2 กร พระหัตถซายไดจับงวงไว   หมอมราชวงศสุริยวุฒิ 
สุขสวัสดิ์ กําหนดอายุพระคเนศปูนปนรูปนี้ไวราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในศิลปะเขมรแบบบายน35  
 นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมรูปครุฑที่พบจากแหลงโบราณคดีเมืองครุฑ อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี  มีลักษณะเปนชิ้นสวนประติมากรรมรูปครุฑทําจากหินทราย อันประกอบดวย
สวนตางๆ ไดแก ช้ินสวนหนาอก ขา เทา สะโพก และปกครุฑ (ภาพที่ 85-91)  ซ่ึงถารูปครุฑหิน
ทรายนี้อยูในสภาพที่สมบูรณ นาจะมีความสูงประมาณ 2.50 เมตร36  นับวาเปนขนาดที่ใหญมาก    
แมวาจะไมพบหลักฐานอยางอื่น (นอกเหนือจากรูปครุฑหินทรายนี้) ที่มีลักษณะเปนรูปเคารพซึ่งจะ
สามารถบงบอกใหทราบถึงคติความเชื่อภายในชุมชนแหงนี้ได   แตวาการทําประติมากรรมรูปครุฑ
ที่มีขนาดใหญเชนนี้ อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อหรือพิธีกรรมบางอยางก็ได โดยรูปครุฑ
อาจมีความหมายถึงการเปนผูพิทักษรักษาศาสนสถาน ซ่ึงปรากฏทั้งในคติพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณ37  สําหรับชุมชนเมืองครุฑนี้อาจมีความสัมพันธกับชุมชนเมืองสิงหที่ตั้งอยูหางออกไปอีก
ไมไกลนัก อยางนอยชุมชนทั้งสองแหงดังกลาวก็เปนชุมชนที่มีอายุรวมสมัยกัน เปนชุมชนที่รับ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 เชนเดียวกัน รูปแบบประติมากรรมครุฑหินทราย
ที่พบจากเมืองครุฑก็แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบบายนในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 
18   โดยอาจเทียบไดกับประติมากรรมรูปบุคคลทรงครุฑ (ครุฑวาหนะ)  ที่พบจากปราสาทบันทาย-
ฉมาร38  ในประเทศกัมพูชา เปนตน 
 
 กลาวโดยสรุป สําหรับดานคติความเชื่อของชุมชนรวมวัฒนธรรมแบบเขมรในภาค
ตะวันตกเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 พบวา พุทธศาสนานิกายมหายานเปนศาสนาหลักที่ประชากร
ในชวงระยะเวลานี้ไดนับถือกัน โดยเปนการรับแบบอยางมาจากอาณาจักรกัมพูชาโบราณในรัชสมยั
ของพระเจาชัยวรมันที่ 7  ซ่ึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรไดเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ินใน
ประเทศไทยอันมีอยูเดิมกอนที่อิทธิพลเขมรจะเขามา กอใหเกิดประติมากรรมบางรูปแบบแตกตาง

                                                 
35 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “เนินทางพระ : แหลงโบราณคดีเขมรแบบบายนในจังหวัด

สุพรรณบุรี,” : 29. 
36 สถาพร ขวัญยืน, “รายงานพิเศษ เมืองครุฑ”  สารกรมศิลปากร  7, 3 (2537) : 9. 
37 ธิดา มิตรกุล,  “คติเรื่องครุฑจากศิลปกรรมแบบเขมรในประเทศไทย”  (วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 
108-111. 

38 ดูตัวอยางประติมากรรมรูปครุฑไดใน หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 
2539), 243. 
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กันออกไปจากศิลปะเขมรในสกุลชางราชธานีที่ศูนยกลางในประเทศกัมพูชา อาทิ ประติมากรรมรูป
เคารพสลักจากหินทรายสีแดงที่พบจากโบราณสถานหมายเลข 2 เมืองสิงห และที่โบราณสถานเนิน
ทางพระ เปนตน ซ่ึงไดแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลเขมรแบบบายน (ราวพุทธศตวรรษที่ 18) ผสมกับ
ฝมือชางพื้นเมือง 
 คติความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายมหายานที่เขามามีบทบาทกับชุมชนรวมวัฒนธรรม
เขมรในภาคตะวันตก ที่สําคัญคือ คติรัตนตรัยมหายาน ซ่ึงมีรูปแบบการทํารูปเคารพเปนสามองค 
ไดแก พระพุทธรูปนาคปรก  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (แทนความกรุณา)  และนางปรัชญาปารมิ-
ตา (แทนปญญา)  ดังปรากฏหลักฐานการทําประติมากรรมรูปเคารพทั้งสามองค ซ่ึงอาจอยูใน
ลักษณะที่เปนรูปเคารพเดี่ยวๆ     หรืออยูในลักษณะที่เปนสามองคเรียงกันในรูปแบบของพระพิมพ
ก็ได เชนที่พบจากปราสาทเมืองสิงห เปนตน 
 ในขณะเดียวกันยังพบวาศาสนาพราหมณ-ฮินดู ก็ไดเขามามีบทบาทกับชุมชนเขมรใน
ภาคตะวันตกในชวงเวลานี้ดวย   ดังปรากฏหลักฐานที่เปนประติมากรรมปูนปนรูปพระวิษณุปาง
วามนาตาร (ตรีวิกรม) และรูปพระคเนศ ซ่ึงพบจากโบราณสถานเนินทางพระ อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 หลักฐานที่กลาวมาทั้งหมดในดานคติความเชื่อนั้น แสดงใหเห็นถึงการผสมผสาน
ระหวางคติความเชื่อทางพุทธศาสนามหายาน กับศาสนาพราหมณ-ฮินดู ในชุมชนโบราณที่รับ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 
ดานสถาปตยกรรม 
 สําหรับดานสถาปตยกรรมที่พบในชุมชนรวมวัฒนธรรมแบบเขมรทางภาคตะวันตก 
(ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน)  ในที่นี้ไดกลาวถึง 3 ประเด็นยอยๆ ไดแก (1) แผนผังและองคประกอบ
หลักทางสถาปตยกรรม  (2) การวางรากฐานตัวอาคารโบราณสถาน และ (3) วัสดุที่ใชในการ
กอสราง  

1. แผนผังและองคประกอบทางสถาปตยกรรม 
 

 กลาวไดวาสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมเขมร หรือที่เรียกรวมๆวา “ปราสาท” นั้น มี
ลักษณะแผนผังเปนทรงเรขาคณิตแบบสมมาตร  มีพื้นที่รูปส่ีเหล่ียมสม่ําเสมอ โดยอาจเปนสี่เหล่ียม
จัตุรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผา  การวางผังกลุมอาคารตางๆ เปนระเบียบไดสัดสวน ซ่ึงแผนผังโดยทั่วไป
ของโบราณสถานเขมรมักประกอบดวยอาคารตางๆหลายสวน ไดแก กลุมปราสาทหรือปรางคอัน
เปนสวนสําคัญที่สุดที่ตั้งอยูใจกลางศาสนสถาน อาจมีเพียงหลังเดียว หรือหลายหลัง (ปรางค
ประธานกันปรางคบริวาร) เชน 3 หรือ 5 หลังก็ได  สวนใหญมักหันหนาหรือมีทางเขาอยูทางดาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 140

ตะวันออกเสมอ  ยกเวนปราสาทบางแหงที่หันไปทางทิศอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเปนเรื่องของคติความเชื่อ
บางอยางหรือเปนเหตุผลทางดานสภาพภูมิศาสตร อาทิ ปราสาทนครวัดหันหนาไปทางทิศตะวันตก 
ปราสาทพิมายหันหนาไปทางทิศใต และปราสาทเขาพระวิหารที่หันหนาไปทางทิศเหนือ  ในสวน
โครงสรางและองคประกอบของปรางคหรือปราสาทแตละหลัง ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ สวน
ฐาน, เรือนธาตุ ภายในเรือนธาตุของปราสาทหรือองคปรางคไวสําหรับเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพ 
หรืออาจเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การที่จะสามารถทราบไดวาโบราณสถานแหงนั้นสราง
ขึ้นตามคติความเชื่อในศาสนาใด สังเกตไดจากรูปเคารพองคสําคัญที่อยูภายในปราสาทนั้นได และ
สวนยอด  โดยทั้ง 3 สวนอยูในผังที่เปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส และมักมีการยอมุมเสมอ 
 นอกเหนือจากปราสาทหรือปรางคอันเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในสถาปตยกรรม
เขมรแลว ยังมีส่ิงกอสรางอื่นๆอีก ไดแก บรรณาลัย มีลักษณะเปนอาคารรูปสี่เหล่ียมผืนผา มักหัน
ไปทางทิศตะวันตก หรือหันเขาหาปรางคประธาน  นอกจากนี้ยังอาจมีปรางคบริวารอยูในบริเวณ
ใกลเคียง ซ่ึงอาจมีอายุสมัยเดียวกับปรางคประธานหรือตางสมัยกันก็ได (เชนที่ปราสาทพิมาย 
ปรางคประธานสรางขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ในศิลปะเขมรแบบนครวัด ในขณะที่ปรางค
หินแดงและปรางคพรหมทัตที่ตั้งอยูใกลเคียงนั้น สรางขึ้นราวตนพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับศิลปะ
เขมรแบบบายน)   กลุมอาคารทั้งหมดที่กลาวมานี้ (ปรางคประธาน ปรางคบริวาร และบรรณาลัย) 
มักมีระเบียงคดและกําแพงแกวลอมรอบในพื้นที่รูปสี่เหล่ียม โดยที่กึ่งกลางของระเบียงคดและ
กําแพงแกวของแตละดาน (หรืออาจเฉพาะที่ทางเขาดานหนาทิศตะวันออก) ปรากฏการทําโคปุระ
หรือซุมประตูทางเขา  ในบางแหงอาจมีการทําเพียงกําแพงแกวลอมรอบ และมีโคปุระอยูเฉพาะ
ทางเขาดานตะวันออก โดยไมปรากฏแนวระเบียงคด อยางเชน ศาสนสถานประจําสถานพยาบาล 
(อโรคยศาล) เปนตน  อีกทั้งในบริเวณใกลเคียงกับศาสนสถานยังพบวา มีการสรางบาราย (สระน้ํา) 
เพื่อใชในการอุปโภคบริโภคภายในชุมชนในบริเวณศาสนสถานดวย 
 อนึ่ง แผนผังของโบราณสถานหรือปราสาทเขมร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยเมืองพระ
นคร (พุทธศตวรรษที่ 15-18)นั้น อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ39 ไดแก แผนผังที่ใชปราสาท
เปนจุดศูนยกลาง มักตั้งบนฐานเปนชั้น (อยางเชนปราสาทพนมบาแค็งในประเทศกัมพูชา) กับ
แผนผังอาคารที่สรางขึ้นตามแนวแกนของศาสนสถาน ซ่ึงทําเปนทางเดินยาวๆ มักตั้งอยูบนเนินเขา 
(เชน ปราสาทเขาพระวิหาร) 
 ในสวนทางภาคตะวันตกของประเทศไทย โบราณสถานเขมรที่พบสวนใหญอยูใน
สภาพที่พังทลาย (เชน โบราณจอมปราสาทที่สระโกสินารายณ, โบราณสถานเนินทางพระ) อัน
                                                 

39 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทหินและทับหลัง (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 
2542), 103. 
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เนื่องมาจากโบราณสถานเหลานี้มีสภาพชํารุดทรุดโทรม เพราะผานกาลเวลามายาวนาน ประกอบ
กับมีการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ จึงเปนตัวเรงใหโบราณสถานเสื่อมโทรมมากขึ้น และสาเหตุอีก
ประเด็นหนึ่งคงเปนเรื่องเกี่ยวกับวัสดุที่ใชดวย นั่นก็คือ อิฐ ซ่ึงมีความคงทนนอยกวาศิลาทรายและ
ศิลาแลง  นอกจากนี้โบราณสถานบางแหงยังพบวามีส่ิงกอสรางในสมัยหลังสรางทับลงบน
โบราณสถานเดิมที่มีลักษณะเปนแบบเขมร หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง / ตอเติมจนทําให
โบราณสถานมีรูปทรงผิดไปจากปราสาทแบบเขมรแตเดิม  อยางไรก็ดี ในภูมิภาคตะวันตกไดพบ
โบราณสถานที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมรวมวัฒนธรรมแบบเขมรสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 อยู
แหงหนึ่งที่มีแผนผังและองคประกอบคอนขางสมบูรณเมื่อเทียบกับแหงอื่นๆ ซ่ึงก็คือที่ปราสาท
เมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีโบราณสถาน 2 กลุมใหญๆ ไดแก 
 โบราณสถานเมืองสิงหหมายเลข 1 (แผนผังที่ 3) มีองคประกอบทางสถาปตยกรรมและ
แผนผังที่เปนแบบเขมร กอดวยศิลาแลง หันหนาไปทางทิศตะวันออก ประกอบดวยอาคารตางๆ 
ไดแก ปราสาทหรือปรางคหลังเดียวตรงกลาง มีแผนผังรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสยอมุม โดยมีมุขที่เปน
ทางเขายื่นออกไปทั้งส่ีทิศ แตสวนยอดของปราสาทไดพังทลายลงมาหมดแลว  ทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของปราสาทประธาน ปรากฏอาคารขนาดเล็กรูปสี่เหล่ียมผืนผาที่เรียกกันวา
บรรณาลัยอยู 1 หลัง   ทั้งปราสาทประธานและบรรณาลัยนี้มีระเบียงคดวงลอมรอบในผังรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา โดยมีโคปุระหรือซุมประตูทางเขาตั้งอยูทั้งสี่ดาน  แนวระเบียงคดนี้มีผนังทึบสอง
ดานซึ่งรองรับสวนหลังคาที่กอดวยศิลาแลงเรียงซอนเหลื่อมกัน (Corbell Arch)  และยังพบบราลี
ประดับที่สันหลังคาของระเบียงคดดวย  บนผนังระเบียงคดดานทิศเหนือมีภาพสลักโกลนเปนรูป
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร ซ่ึงเดิมคงมีปูนปนพอกทับบนโกลนภาพสลัก เพื่อแสดงรายละเอียด
อีกทีหนึ่ง แตปจจุบันปูนปนดังกลาวหลุดรวงหายไปหมดแลว     ทางดานนอกของระเบียงคดและ
โคปุระทิศตะวันออก ปรากฏลานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสปูพื้นศิลาแลง  ส่ิงกอสรางทั้งหมดดังที่กลาวไป
แลวนั้นไดมีแนวกําแพงแกวกอศิลาแลงลอมรอบอีกชั้นหนึ่งในผังรูปสี่เหล่ียมผืนผา มีโคปุระหรือ
ซุมประตูทางเขาตั้งอยูกึ่งกลางของกําแพงแกวดานทิศตะวันออก  และที่ดานนอกกําแพงแกวดานทศิ
ตะวันออกนี้ ซ่ึงตรงกับโคปุระ ยังมีลานทางเดินรูปกากบาทยื่นออกไป โดยตั้งอยูตรงกับประตูของ
กําแพงเมืองสิงห 
 สวนโบราณสถานเมืองสิงหหมายเลข 2 (แผนผังที่ 4) ตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ
ของโบราณสถานหมายเลข 1  โบราณสถานกลุมนี้หันหนาไปทางทิศตะวันออก สรางดวยศิลาแลง 
ปจจุบันคงเหลือให เห็นอยู เพียงสวนฐานซึ่งมีขนาดใหญ   แผนผังและองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมของโบราณสถานหมายเลข 2  มีลักษณะเชนเดียวกับโบราณสถานหมายเลข 1 
ประกอบดวย ปรางคประธานหลังเดียวตั้งอยูตรงกลาง โดยมีโคปุระหรือซุมประตูทางเขาตั้งอยูทั้งสี่
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ดานของปรางคประธาน  อยางไรก็ตาม แผนผังของโบราณสถานกลุมนี้แสดงใหเห็นวาไดมีลักษณะ
บางอยางที่ผิดไปจากโบราณสถานหมายเลข 1 นั่นก็คือ ไมปรากฏการทําระเบียงคดวงลอมรอบกลุม
ปรางคประธานอยางเดนชัด  แมวาไดพบรองรอยการทําทางเดินหรือแนวระเบียงเพื่อเชื่อมตอ
ระหวางปรางคองคกลางกับโคปุระทั้งสามดาน คือ ดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันตก  จาก
ลักษณะเชนนี้อาจทําใหดูเหมือนวามีปรางคสามองคตั้งอยูเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต      กับทั้งที่
โคปุระดานทิศเหนือและทิศใต มีรองรอยการทําทางเดินเปนแนวยาวตอไปทางดานทิศตะวันออก
เพื่อไปเชื่อมกับโคปุระดานนั้น ซ่ึงอาจเปนความพยายามที่จะทําใหเปนแนวระเบียงคดก็ได  แตวา
รองรอยที่กลาวถึงนี้ไดปรากฏเฉพาะที่สวนพื้นเทานั้น โดยไมมีการกอเปนผนังที่มีหลังคาคลุม
ขึ้นมา   ลักษณะแผนผังดังที่กลาวมานี้แสดงถึงความไมสมดุลกันระหวางอาคารตางๆ (แมวาไดมี
องคประกอบทางสถาปตยกรรมแบบเขมรก็ตาม) อาทิ ระหวางปรางคประธานกับโคปุระดาน
ตะวันออกนั้นมีพื้นที่หางกันมาก อีกทั้งยังมีแนวไมตรงกัน (ปกติแลวแนวของอาคารตางๆใน
แผนผังโบราณสถานเขมรมักตรงกันเสมอ มีผังแบบสมมาตร)  ในขณะที่ระหวางปรางคประธานกับ
โคปุระอีกสามดาน คือ ดานทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต มีระยะที่อยูชิดใกลกันมาก  รวมทั้ง
การยอมุมของอาคารแตละหลัง ทั้งปรางคประธานและโคปุระนั้นก็ไมเทากัน โดยอยูในลักษณะที่
เยื้องกันไปมา 
 กลาวโดยสรุป การวางผังของโบราณสถานเมืองสิงหหมายเลข 2  อาจทําใหเห็นถึง
ลักษณะฝมือของชางที่ทําการกอสรางซึ่งคงเปนแบบพื้นเมือง โดยหลักฐานทางดานสถาปตยกรรม
นี้ไดสอดคลองกับการคนพบประติมากรรมรูปเคารพหินทรายที่พบจากโบราณสถานหลังเดียวกันนี้ 
อันแสดงถึงลักษณะพื้นเมืองเชนกัน 
 ในเขตอําเภอเมืองราชบุรี ไดคนพบรองรอยหลักฐานวัฒนธรรมเขมรสมัยพระเจาชัยวร-
มันที่ 7  ปรากฏอยูที่วัดมหาธาตุ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ)  แมวาโบราณสถานแหงนี้มีส่ิงกอสราง
ในสมัยหลัง(คือในชวงอยุธยาตอนตน) สรางทับลงบนศาสนสถานเดิมที่เปนแบบเขมรก็ตาม โดย
หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่ยังคงปรากฏอยูคือ แนวกําแพงศิลาแลงที่
ลอมรอบโบราณสถาน บนแนวกําแพงพบรองรอยการทํารอยบากเปนแนวยาว เพื่อไวสําหรับวาง
แผนหินสลักรูปสามเหลี่ยมหรือที่ เ รียกวาทับหลังกําแพง ซ่ึงที่ตัวทับหลังกําแพงมีการสลัก
พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบภายในซุมเรือนแกวเรียงติดตอกันไปตามความยาวของกําแพง
ศิลาแลง (ภาพที่ 107-108)  ลักษณะการทําทับหลังกําแพงเชนนี้มักพบอยูในประเทศกัมพูชาตาม
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โบราณสถานที่สรางขึ้นในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7  อาทิ ปราสาทบันทายฉมาร40 (ภาพที่ 313) 
ปราสาทพระขรรค เมืองพระนคร41 เปนตน  อีกทั้งยังพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
ไดแก ทับหลังกําแพงจากเนินโคกพระ อําเภอปกธงชัย42 (ภาพที่ 314)   และปราสาทหินเมืองเกา 
อําเภอสูงเนิน43 (ภาพที่ 315) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  เปนตน 
 นอกจากนี้จากการขุดแตงแนวกําแพงแกวทางดานตะวันออกของวัดมหาธาตุจังหวัด
ราชบุรี เมื่อป พ.ศ. 2546 ยังไดคนพบเสาประดับกรอบประตูสลักจากหินทรายชิ้นหนึ่ง (ภาพที่ 119) 
อันเปนชิ้นสวนประดับสถาปตยกรรมของโบราณสถานเขมรแบบหนึ่ง 
 สวนโบราณสถานจอมปราสาท ที่ตั้งอยูภายในเมืองโบราณสระโกสินารายณ อําเภอบาน
โปง จังหวัดราชบุรี และที่โบราณสถานเนินทางพระ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี   ถึงแมวา
โบราณสถานทั้งสองแหงนี้ปจจุบันไดอยูในสภาพที่พังทลายมาก ซ่ึงเหลืออยู เพียงซากฐาน
ปรักหักพัง ทําใหสันนิษฐานถึงรูปแบบของสถาปตยกรรมไดยาก  แตจากการขุดแตงโบราณสถาน
จอมปราสาท  เมื่อป  พ .ศ .  2509  ทําใหคนพบชิ้นสวนที่มี ลักษณะเปนสวนประกอบของ
สถาปตยกรรมอยูหลายชิ้น อาทิ ช้ินสวนกรอบประตูหินทรายสีแดง (ภาพที่ 129)  แทงหินทรายสี
แดง  (ภาพที่  128)  กลีบขนุนไวใชประดับอยูที่สวนยอดของปรางค  อันเปนชิ้นสวนของ
สถาปตยกรรมแบบเขมร  ช้ินสวนยอดโบราณสถานรูปกลีบมะเฟองทําจากศิลาแลง      และจากการ
ขุดแตงโบราณสถานที่เนินทางพระ เมื่อป พ.ศ. 2522  ก็ไดมีรายงานการคนพบกลีบขนุน  และสวน
ยอดโบราณสถานรูปดอกบัว  สําหรับกลีบขนุนที่พบจากโบราณสถานเนินทางพระนี้มีลักษณะเปน
ทรงสามเหลี่ยม แกนขางในทําจากศิลาแลง พอกทับดวยปูนปน มีลวดลายตกแตงประกอบ (ภาพท่ี 
162)   จากการคนพบชิ้นสวนสถาปตยกรรมดังที่กลาวมานี้ในการขุดแตงโบราณสถานจอมปราสาท
และเนินทางพระ   ทําใหสามารถสันนิษฐานรูปทรงของโบราณสถานทั้งสองแหงไดวาคงมีลักษณะ
เปนปรางคแบบเขมร 
 ที่โบราณสถานวัดกําแพงแลง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  สถาปตยกรรมมีลักษณะเปน
ปราสาทแบบเขมร หันหนาไปทางทิศตะวันออก ประกอบดวยกลุมปรางค 4 หลัง กอศิลาแลง โดย

                                                 
40 Philippe Stern, Les Monuments Khmers du Style du Bayon et Jayavarman VII 

(Paris : Presses Universitaires de France, 1965), fig.41. 
41 Ibid, figs.107-108. 
42 กรมศิลปากร, โครงการและรายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2502, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2522), รูปที่ 12. 
43 กรมศิลปากร,  “รายงานการขุดแตงปราสาทหินเมืองเกา,”  ฝายควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน 

กองโบราณคดี กรมศิลปากร  ปงบประมาณ 2534. (อัดสําเนา) 
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เรียงเปนแถวสาม 1 แถว ตามแนวทิศเหนือ-ใต  และปรางคอีกหลังหนึ่งตั้งอยูทางดานทิศตะวันตก
ตรงกับปรางคประธานหลังกลาง  สวนทางดานทิศตะวันออกนั้นมีโคปุระหรือซุมประตูทางเขากอ
ดวยศิลาแลงเชนกัน ตั้งอยูทางดานหนาของปรางคหลังกลางโดยมีแนวตรงกัน   กลุมอาคารดังที่
กลาวมานี้ (ทั้งปราสาท 4 หลัง และโคปุระ) ไดปรากฏแนวกําแพงแกวกอศิลาแลงวงลอมรอบไว
ช้ันหนึ่งในผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  แตเปนที่นาสังเกตวาที่ปราสาทวัดกําแพงแลงนี้ไมมีการทําแนว
ระเบียงคดหรือกําแพงชั้นในวงลอมรอบเชื่อมตอกับโคปุระทางดานตะวันออก เหมือนเชน
โบราณสถานเขมรแหงอ่ืนๆ (แผนผังที่ 15) 
 แมวาโบราณสถานวัดกําแพงแลงนี้อาจยังสรางไมเสร็จ และก็อาจมีการสรางเพิ่มเติมใน
ภายหลังซ่ึงคงเปนในชวงสมัยอยุธยา   อยางไรก็ดี ส่ิงที่สามารถบงบอกใหทราบถึงลักษณะรวมของ
ศิลปะเขมรแบบบายนในรัชสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ไดนั้น ก็คือการทําหนาตางหลอกประดับ โดย
ที่ชวงตอนบนเปนหนาตางทึบไมมีการสลักลวดลายใดๆ สวนตอนลางมีการสลักเปนลายเสาลูก
มะหวด (ภาพที่ 279-280)   ลักษณะการทําเชนนี้อาจเทียบไดกับปราสาทเขมรในประเทศกัมพูชาที่
สรางขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกันโดยทั่วๆไป  อาทิ ปราสาทตาสม44  ปราสาทบันทายฉมาร45 (ภาพ
ที่ 316)  ปราสาทบันทายกเด็ย (Banteay Kdei)46 เปนตน 
 แนวกําแพงแกวที่กอศิลาแลงซึ่งไดวงลอมรอบกลุมโบราณสถานแหงนี้ ทางดานบนของ
แนวกําแพงดังกลาว พบการทํารอยบากเปนรองในแนวนอนตามความยาวของกําแพง (ภาพที่ 286-
287)  มีลักษณะคลายกับเปนรองไวสําหรับรองรับทับหลังกําแพงหรือแผนหินสลักรูปสามเหลี่ยม
เรียงติดตอกัน เหมือนอยางเชนที่พบที่แนวกําแพงของวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 108)   แต
ที่โบราณสถานวัดกําแพงแลงนี้ไมพบหลักฐานที่เปนทับหลังกําแพงแตอยางใด 
 

 2. ฐานรากของสถาปตยกรรมแบบเขมรในภาคตะวันตก 
 

 ผลจากการขุดแตงโบราณสถานแบบเขมรทางภาคตะวันตกที่ผานมาพบวา กอนที่จะมี
การกอสรางอาคารสถาปตยกรรมนั้น จะตองมีการเตรียมฐานราก แลวจึงกอฐานศิลาแลงและตัว
อาคารขึ้นไปเปนรูปทรง   ในการเตรียมฐานรากของโบราณสถานเขมรในภาคตะวันตกนั้น มักมี
การปรับพื้นที่ใหไดระดับกอน แลวใชวัสดุจําพวกทราย, กรวด, ลูกรัง, เม็ดแลง มาปูพื้นบดอัดจน

                                                 
44 Joan Lebold Cohen, Angkor; the Monument of  the god – kings (New York : 

Harry N. Abrams, 1975), plate 95. 
45 Stern, Les Monuments Khmers du Style du Bayon et Jayavarman VII, fig.38. 
46 Ibid, fig.95. 
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แนน  จากนั้นจึงกอศิลาแลงขึ้นมาเปนฐานอาคาร เพื่อรองรับน้ําหนักของอาคารสวนบน  สุดทายจึง
กออาคารขึ้นมาเปนรูปทรง 
 จากการขุดแตงปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี พบวาฐานรากของโบราณสถาน
หมายเลข 1  ที่ช้ันลางสุดเปนชั้นกรวดแมน้ําปนทราย  ถัดขึ้นมาเปนชั้นทรายละเอียด และสุดทาย
กรวดลูกรังอัดแนน กอนที่จะถึงชั้นดินถมซึ่งเปนชั้นบนสุด    สวนที่โบราณสถานหมายเลข 2  ฐาน
รากเปนช้ันลูกรังบดอัดจนแนน  และฐานรากของโบราณสถานหมายเลข 4 เปนทรายกับกรวดแมน้ํา
อัดแนน 
 สวนเมืองครุฑ ที่ตั้งอยูหางจากเมืองสิงหเพียง 5 กิโลเมตรนั้น ภายในเมืองไดพบซาก
ฐานโบราณสถานขนาดเล็กกอศิลาแลง  ซ่ึงฐานรากใชเม็ดแลง เศษหินทรายสีแดง หินขี้นกยูง และ
หินกรวดแมน้ํา วางบดอัดทับลงบนชั้นหินปูนธรรมชาติกอนที่จะกอฐานอาคารศิลาแลงขึ้นไป 
 เมื่อป พ.ศ. 2546  มีการดําเนินงานทางโบราณคดีภายในวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี ซ่ึง
ตั้งอยูบริเวณกลางเมืองโบราณราชบุรี อันมีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาวางตัวตามแนวตั้งยาว
ขนานไปกับลําน้ําแมกลอง โดยไดขุดตรวจที่แนวกําแพงแกวดานทิศตะวันออกและทิศเหนือของวัด  
ผลจากการขุดตรวจในชั้นดินที่มีการกอสรางโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร ทําใหทราบวา กอนที่
จะมีการกอสรางแนวกําแพงศิลาแลง ไดมีการเตรียมฐานรากโดยการนําเม็ดแลงมาปูพื้นบดอัด ซ่ึง
เหนือจากชั้นเม็ดแลงบดอัดนี้จึงใชเปนที่สําหรับกอสรางศาสนสถานเขมร 
 โบราณสถานจอมปราสาท ที่ตั้งอยูเกือบกึ่งกลางเมืองโบราณสระโกสินารายณ อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี วางฐานรากโดยการนําหินที่ทุบแตกและทรายกระทุงบดอัดจนแนน 
จากนั้นจึงปูพื้นดวยศิลาแลงทําเปนฐานอาคาร เพื่อรองรับน้ําหนักอาคารสวนบน 
 และที่ปราสาทวัดกําแพงแลง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  จากการขุดตรวจ เมื่อป พ.ศ. 
2545 ที่บริเวณรอบฐานปรางคประธาน และแนวกําแพงแกว  พบวาฐานรากของโบราณสถานแหงนี้
หลังจากที่ทําการปรับพื้นที่ใหไดระดับแลว ไดใชหินกรวดปูทับชั้นหนึ่ง จากนั้นจึงใชศิลาแลงกอ
เปนฐานสูงประมาณ 80 เซนติเมตร เพื่อไวสําหรับรองรับน้ําหนักสวนบนของอาคาร แลวจึงกอเปน
รูปทรงของตัวอาคารเรียงขึ้นไป 
 

 3. วัสดุที่ใชในการกอสราง 
 

 วัสดุที่เกี่ยวของกับการกอสรางสถาปตยกรรมแบบเขมรในภาคตะวันตกของปะเทศไทย 
มีหลากหลายประเภท ไดแก 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 146

 3.1 ศิลาแลง 
 อาจกลาวไดวาสถาปตยกรรมเขมรสมัยบายน (ราวพุทธศตวรรษที่ 18) ที่พบในประเทศ
ไทยนิยมใชศิลาแลงเปนวัสดุหลักในการกอสราง (ในขณะที่ในประเทศกัมพูชานั้นศาสนสถาน
โดยทั่วๆไปยังคงนิยมใชศิลาทราย)  โบราณสถานเขมรในภาคตะวันตกของไทยมักใชศิลาแลงเปน
วัสดุในการทําฐานของตัวอาคาร   หรืออาจกอเปนอาคารตางๆ  ไดแก  ปราสาท  บรรณาลัย โคปุระ 
ระเบียงคด และกําแพงแกว (เชนที่ปราสาทเมืองสิงห  ปราสาทวัดกําแพงแลง)  นอกจากนี้ยังมีการ
นําดินลูกรังหรือเม็ดแลงมาใชในการเตรียมฐานราก (บดอัดทําเปนฐานรากกอนที่จะกอเปนฐานศิลา
แลงขึ้นรองรับตัวอาคาร)  อีกทั้งยังมีการใชเปนโกลนหรือทําเปนแกนในของประติมากรรมปูนปน 
เชน ภาพสลักอวโลกิเตศวรสี่กรที่ผนังระเบียงคดดานทิศเหนือของปราสาทเมืองสิงหหมายเลข 1 
(ภาพที่ 11) และโกลนพระพุทธรูปนาคปรกที่พบจากบานหนองแจง จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 
186) เปนตน  รวมทั้งยังใชเปนสวนประกอบของสถาปตยกรรมในบางสวน อาทิ กลีบขนุนปรางค  
เชนที่พบจากเมืองสิงห (ภาพที่ 50) และโบราณสถานเนินทางพระ (ภาพที่ 162) 
 โดยธรรมชาติของศิลาแลงนั้น มีลักษณะเปนดินชนิดหนึ่งที่มีสีแดงปนน้ําตาล มีแรเหล็ก
เปนสวนประกอบสูง  มักเกิดในระดับที่ไมลึกจากผิวดินมากนัก  ตอนอยูใตดินมีลักษณะออนนุม
คลายดินเหนียว แตเมื่อพนขึ้นมาอยูบนดินไดทําปฏิกิริยากับอากาศ จะทําใหมีความแข็งตัวพอที่จะ
สามารถใชเปนวัสดุในการกอสรางได  ในเนื้อศิลาแลงมีองคประกอบทางเคมีที่สําคัญ คือ เหล็ก
ออกไซด, อลูมิเนียมออกไซด และซิลิกาออกไซด  อยางไรก็ดี องคประกอบเหลานี้ไดขึ้นอยูกับ
สภาพภูมิศาสตรในแตละแหลงดวย ซ่ึงยอมที่จะมีสวนประกอบตางๆไมเทากัน   บริเวณที่เกิดศิลา
แลงมักเกิดขึ้นในเขตรอนชื้นใกลเสนศูนยสูตร โดยตองมีฤดูฝนกับฤดูแลงสลับกัน และพื้นที่ที่เกิด
มักมีความลาดชันนอย (เชนที่ราบเชิงเขา) หรือไมมีความลาดชันเลย  สวนกระบวนการเกิดนั้นได
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผุพังของหิน ซ่ึงมักมีเนื้อหินคอนขางโปรง น้ําสามารถซึมผานได มีปริมาณ
สารประกอบของแรเหล็กและอลูมิเนียมที่มากพอ  ตองมีการขังของน้ําใตดินอยูระยะเวลาหนึ่ง 
จากนั้นจึงคอยๆแหงไป (สภาพในดินตองมีความชื้น-แหงสลับกันไป)  และตองใชเวลาในการเกิด
เปนระยะเวลาอันยาวนาน  ดินบริเวณที่เกิดศิลาแลงนั้นมักมีธาตุอาหารต่ํา (Low Humus) เพาะปลูก
พืชไมคอยไดผลผลิตมากนัก47  ในสวนของประเทศไทยนั้น ศิลาแลงมักเกิดขึ้นในบริเวณที่เปนเขต

                                                 
47 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน วัฒนชัย บุณยเกียรติ และวิศิษฐ ศรีพัฒนาวัฒน, “ศิลาแลง,” ใน รายงาน

การประชุมเหมืองแรคร้ังที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2509 วาดวยแหลงแรโลหะในประเทศไทย, จัดโดยกรมทรัพยากรธรณี  
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ สมาคมอุตสาหกรรมเหมืองแรแหงประเทศไทย  ณ หอประชุมติโลกราช จังหวัด
เชียงใหม  ระหวางวันที่ 22-27 กุมภาพันธ 2509, 54-60. (อัดสําเนา) และ สิน สินสกุล, ศิลาแลง (Laterite) 
[Online], accessed 17 กุมภาพันธ 2549. Available from http://www.ipst.ac.th/science/know_07.shtml  
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เงาฝนหรืออับฝน อันเปนพื้นที่ที่อยูใกลภูเขา มีสภาพภูมิอากาศคอนขางรอนและแหงแลง ซ่ึงใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยไดคนพบแหลงศิลาแลงแลวในเขตจังหวัดกาญจนบุรีที่บริเวณ
บานทากิเลน โดยอยูหางจากปราสาทเมืองสิงหไปทางทิศตะวันออกอีกไมไกลนัก48 
 อยางไรก็ตาม โบราณสถานในภาคตะวันตกของไทยที่มีการใชศิลาแลงเปนวัสดุในการ
กอสรางนั้น ไมไดมีเฉพาะแตในวัฒนธรรมเขมรเทานั้น  แตกอนหนานี้คือในสมัยทวารวดีก็ปรากฏ
การใชศิลาแลงเปนวัสดุในการกอสรางแลว เชนโบราณสถานคอกชางดินที่เมืองอูทอง49 เปนตน 
 

 3.2  ดินเผา 
 ในที่นี้สามารถจําแนกวัสดุอันเกี่ยวของกับการกอสรางสถาปตยกรรมที่ทํามาจากดินเผา
ไดเปน 3 ชนิด ไดแก 
 

 3.2.1 อิฐ 
 แมวาศิลาแลงเปนวัสดุหลักในการกอสรางโบราณสถานแบบเขมรในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยดังที่กลาวมาแลว เชน ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี และปราสาทวัดกําแพงแลง 
จังหวัดเพชรบุรี  แตจากการดําเนินงานทางโบราณคดีที่ผานมาในโบราณสถานภาคตะวันตก พบวา
มีการใชอิฐเปนวัสดุในการกอสรางดวย ไดแก โบราณสถานเมืองสิงหหมายเลข 3, โบราณสถาน
เนินทางพระ  และโบราณสถานจอมปราสาทที่สระโกสินารายณ   ขนาดของอิฐที่พบจาก
โบราณสถานเนินทางพระ และที่สระโกสินารายณ คอนขางมีขนาดใหญ โดยเฉพาะอิฐจาก
โบราณสถานจอมปราสาทที่สระโกสินารายณนั้น ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร กวางประมาณ 18 
เซนติเมตร และหนาราว 8 เซนติเมตร  อีกทั้งในบางกอนยังพบรองรอยของแกลบปะปนดวย ซ่ึง
คลายกับอิฐในสมัยทวารวดี    สวนอิฐที่พบจากโบราณสถานหมายเลข 3 ภายในเมืองสิงห มีขนาด
เล็กกวาอิฐที่พบจากสระโกสินารายณประมาณเทาตัว คือ มีความยาวประมาณ 18 เซนติเมตร กวาง 9 
เซนติเมตร และหนาราว 6.4 เซนติเมตร50 
 การพบอิฐที่มีลักษณะคลายกับอิฐสมัยทวารวดีในบริเวณโบราณสถานรวมวัฒนธรรม
แบบเขมรในภาคตะวันตกนั้น อาจแสดงใหเห็นถึงความเปนทองถ่ินผสมผสานกับอิทธิพล
วัฒนธรรมเขมรที่รับแบบอยางมาจากในประเทศกัมพูชา สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 (ราวพุทธ
                                                 

48 กรมศิลปากร, เอกสารทางวิชาการเรื่องปราสาทเมืองสิงห (กรุงเทพฯ : สมาพันธ, 2531. เอกสาร
กองโบราณคดีหมายเลข 7/2530), 216. 

49 สมศักดิ์ รัตนกุล, รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานเมืองเกาอูทอง อําเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี (พระนคร : ศิวพร, 2509. กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในงานเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรรบุรี  13 พฤษภาคม พ.ศ.2509), 25. 

50 กรมศิลปากร, เอกสารทางวิชาการเรื่องปราสาทเมืองสิงห, 216. 
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ศตวรรษที่ 18)  โดยกอนที่อิทธิพลเขมรจะเขามาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของไทยนั้น ก็
พบวาไดมีชุมชนสมัยทวารวดีอยูอาศัยมากอน และชุมชนขนาดใหญในสมัยทวารวดีก็มักพบใน
พื้นที่นี้ (เชน เมืองอูทอง เมืองนครชัยศรี เมืองคูบัว เปนตน)  ซ่ึงความเปนสกุลชางทองถ่ินใน
โบราณสถานแบบเขมรในไทย อาจสังเกตไดจากลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานที่มี
ลักษณะเปนพื้นเมืองอันใกลเคียงลวดลายปูนปนในสมัยทวารวดี (นอกเหนือจากที่มีการใชอิฐขนาด
ใหญ) ในขณะที่รูปแบบและแผนผังของโบราณสถานมีลักษณะที่แสดงถึงอิทธิพลเขมร กลาวคือ 
ลักษณะตัวโครงสราง/องคประกอบ/แผนผังของโบราณสถานเปนอิทธิพลเขมร แตลวดลายปูนปน
อันถือเปนการประดับตกแตงในรายละเอียดมีลักษณะเปนแบบพื้นเมือง  อีกทั้งศิลปะเขมรใน
ประเทศกัมพูชามักไมคอยนิยมทําลวดลายปูนปน (โบราณสถานเขมรในกัมพูชาที่มีการใชปูนปน
ประดับบนสถาปตยกรรมที่กอดวยอิฐไดพบในชวงสมัยกอนเมืองพระนคร และชวงตนๆของสมัย
เมืองพระนคร เชนที่ปราสาทพระโค แตหลังจากนี้ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 มักนิยมแกะสลัก
ลวดลายลงบนหินทราย เนื่องจากไดนิยมใชหินทรายเปนวัสดุในการกอสราง) แตกลับนิยมการ
แกะสลักจากหินมากกวา ซ่ึงแตกตางกับโบราณสถานที่มีอิทธิพลเขมรในบริเวณภาคกลางและภาค
ตะวันตกของไทยที่นิยมทําลวดลายปูนปนอยางมาก รวมทั้งในวัฒนธรรมทวารวดีดวย  ส่ิงเหลานี้จึง
นาจะเปนสิ่งที่โบราณสถานเขมรในไทยมีความแตกตางจากวัฒนธรรมเขมรในประเทศกัมพูชา 
 

 3.2.2  กระเบื้อง 
 กระเบื้องใชสําหรับมุงหลังคาอาคารโบราณสถาน ซ่ึงที่มีการคนพบตามโบราณสถาน
แบบเขมรทางภาคตะวันตกของไทย (เชน ปราสาทเมืองสิงห วัดมหาธาตุราชบุรี และโบราณสถาน
สระโกสินารายณ)นั้นไดทําจากดินเผา และไมมีการเคลือบ 
 กระเบื้องมุงหลังคา หรือที่เรียกวา กระเบื้องกาบกลวย ที่พบมีอยู 2 แบบคือ กระเบื้องตัว
ผู มีลักษณะเปนทรงกระบอกผาซีก ปลายดานหนึ่งบานออกเล็กนอยมีสวนของขาหรือปุมยึดเกาะ
ซ่ึงยื่นออกมาจากดานใน โดยอาจจะมีการยื่นออกมาตรงบริเวณสวนกลางของกระเบื้อง  และอีก
แบบหนึ่งคือ กระเบื้องตัวเมีย มีลักษณะเปนกระเบื้องโคงคอนขางแบนกวากระเบื้องตัวผู โดยมี
สวนของขาหรือปุมยื่นออกมาเล็กนอยที่ดานนอกบริเวณสวนกลางของกระเบื้อง  นอกจากนี้ยังพบ
กระเบื้องเชิงชายดวย 
 สําหรับการใชงานของกระเบื้องเหลานี้ จะตองมีการประกอบเขาดวยกัน โดยใช
กระเบื้องกาบกลวยทั้งสองชนิด คือกระเบื้องตัวผูและตัวเมียมุงสลับกัน  กระเบื้องตัวเมียจะตองวาง
หงายโคงขึ้น สวนกระเบื้องตัวผูจะตองวางคว่ําลงโดยตองครอบลงไประหวางกระเบื้องตัวเมีย 2 ตัว 
ในแตละแถวนั้นกระเบื้องทั้ง 2 ชนิดนี้จะตอตรงกันลงมา   และในสวนของกระเบื้องเชิงชายจะเปน
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สวนประดับอยูที่ชายหลังคา โดยที่สวนกรอบดานหลังของกระเบื้องเชิงชายจะครอบตอมาจาก
กระเบื้องตัวผู  และจะตอเนื่องกันเปนระยะๆ ตลอดแนวของชายหลังคา 
 

 3.2.3  บราลี 
 บราลีเปนชิ้นสวนประดับสถาปตยกรรมรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงที่พบตามโบราณสถานใน
วัฒนธรรมรวมแบบเขมรทางภาคตะวันตก (เชนที่เมืองสิงห และสระโกสินารายณ) ทําจากดินเผา 
ไมเคลือบ (ในขณะที่บราลีที่พบในประเทศกัมพูชามักทําจากหินทราย)  มีรูปทรงคลายดอกบัวตูม 
ใชสําหรับประดับที่สวนยอดหรือสันหลังคาของโบราณสถาน 
 

 3.3 ไม 
 ไม นาจะเปนวัสดุที่ใชในการกอสรางโบราณสถานประเภทหนึ่ง เนื่องจากไมเปนวัสดุที่
หางายในทองถ่ิน และการนํามาใชก็ไมยุงยากเทากับวัสดุชนิดอื่น (เชนหินทรายหรือปูนปน)  แต
ขอจํากัดของไมก็คือ มีอายุการใชงานสั้น และเปนวัสดุที่เสื่อมสลายไดงาย โดยเฉพาะในเขตรอนช้ืน
อยางในประเทศไทย  ดังนั้นจากการขุดแตงโบราณสถานแบบเขมรในภาคตะวันตกจึงไมมีรายงาน
การคนพบโบราณวัตถุที่ทําจากไม   อยางไรก็ตาม จากการที่มีการพบโบราณวัตถุประเภทกระเบื้อง
มุงหลังคาดินเผา (ดังที่กลาวไปแลว)  ทําใหเชื่อไดวาคงมีการใชไมเปนวัสดุประกอบในการกอสราง
สถาปตยกรรมดวยเชนกัน โดยอาจใชไมทําเปนเครื่องบน หรือโครงภายใน ตลอดจนฝาเพดานของ
อาคารโบราณสถานที่มีการมุงหลังดวยยกระเบื้องดินเผา 
 

 3.4 ปูนปน 
 จากการดําเนินงานทางโบราณคดีตามโบราณสถานหลายๆแหงในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ทําใหพบรองรอยทั้งปูนฉาบบนตัวโบราณสถานและโบราณวัตถุประเภทปูนปน
จํานวนมาก (เชน ปราสาทเมืองสิงห โบราณสถานเมืองครุฑ โบราณสถานที่สระโกสินารายณ 
โบราณสถานเนินทางพระ เปนตน)  วิธีการทําปูนในสมัยโบราณ หรือที่เรียกวา “ปูนหมัก ปูนตํา”
นั้น อาจทําไดโดยใชวัสดุที่มีสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต เชนพวกหินปูน หรือเปลือกหอยเผา 
แลวบดผสมกับกาวหนังสัตวหรือสวนผสมที่มีความขนเหนียว และอาจคลุกเคลากับน้ําออยเพื่อชวย
ใหปูนแหงตัวชา งายแกการปนแตง 
 ปูนปนมักนิยมพอกทับบนสถาปตยกรรมที่กอดวยอิฐ (เชนในสมัยทวารวดีและ
วัฒนธรรมเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร) หรือพอกทับบนสถาปตยกรรมที่กอดวยศิลาแลง หรือ
โกลนประติมากรรมที่เปนศิลาแลง เพื่อตกแตงลวดลายทํารายละเอียด  
 ลวดลายปูนปนที่พบจากโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรทางภาคตะวันตก สามารถแบง
ออกเปน 3 กลุม ไดแก ปูนปนรูปบุคคล, รูปสัตว และลวดลายพันธุพฤกษา  ซ่ึงประติมากรรมปูน
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ปนที่พบเหลานี้แสดงใหเห็นถึงลักษณะฝมือชางพื้นเมือง ผสมผสานเขากับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร
แบบบายน สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 (ราวพุทธศตวรรษที่ 18) เปนตนวาปูนปนรูปหนาบุคคลคลาย
อสูร ไดพบทั้งที่โบราณสถานเนินทางพระ (ภาพที่ 157-158) โบราณสถานที่สระโกสินารายณ (ภาพ
ที่ 136) หรือปูนปนที่พบจากนครปฐม (ภาพที่ 267)โดยอาจเทียบไดกับใบหนาของอสูรที่กําลังยุด
นาคที่ประตูพระราชวังหลวง ประเทศกัมพูชา  หรือช้ินสวนปูนปนทอนลางของสตรีที่พบจาก
โบราณสถานเนินทางพระ (ภาพที่ 160) ลักษณะเครื่องแตงกายซึ่งก็คือผานุงนั้นไดคลายกับเครื่อง
แตงกายของเทพธิดาบนภาพสลักในชวงสมัยนครวัด-บายน  หรือแมกระทั่งรูปใบหนาบุคคลปูนปน
หันศีรษะดานขางเกลาผมมวย ที่พบจากโบราณสถานเนินทางพระ (ภาพที่ 155) ก็อาจเทียบไดกับ
ภาพสลักบนผนังที่ปราสาทบายน ในประเทศกัมพูชา  เปนตน  
 นอกจากนี้ในการทําปูนปนเปนลวดลายเครื่องประดับนั้นไดเปนที่นิยมในศิลปะทวารวด ี
โดยมักพบการทําลวดลายปูนปน (หรือดินเผา) ประดับบนโบราณสถานที่กอดวยอิฐ  ในขณะที่
ศิลปะเขมรนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวามักนิยมแกะสลักลวดลายลงบนหินทรายมากกวา    อยางไรก็ตาม 
การทําลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานเขมรในประเทศกัมพูชานั้นไดเร่ิมมีการทํามาตั้งแต
ในชวงสมัยกอนเมืองพระนคร โดยทําลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานที่กอดวยอิฐ เชน
ปราสาทสมโบรไพรกุก  และในชวงตนๆของสมัยเมืองพระนคร ก็พบวายังคงมีการทําปูนปน
ประดับบนโบราณสถานที่เปนอิฐอยูบาง เชนที่ปราสาทพระโค ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 15   แต
หลังจากนี้เปนตนไปคือในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 นิยมใชหินทรายเปนวัสดุในการกอสราง 
เพราะฉะนั้นจึงทําใหมีการแกะสลักลวดลายลงบนหินทรายแทนการใชปูนปนประดับโบราณสถาน  
จนกระทั่งถึงชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18  โบราณสถานรวมแบบเขมรสมัยบายนที่พบในประเทศไทย
นิยมใชศิลาแลงเปนวัสดุในการกอสราง  และใชปูนปนพอกทับทําเปนลวดลาย  ในขณะที่
โบราณสถานเขมรสมัยบายนที่สําคัญในประเทศกัมพูชา ยังคงใชศิลาทรายเปนวัสดุหลักเชนเดิม แต
ในสวนของปูนฉาบนั้น พบวาไดมีการทํามาตลอดเวลา แมโบราณสถานจะเปนหินก็ตาม 
 จากที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลเขมรไดเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมทวารวดี
อันเปนวัฒนธรรมทองถ่ินดั้งเดิมในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยที่ยังคงปรากฏอยูตอมาในชวง
ระยะเวลาที่วัฒนธรรมเขมรโบราณไดแพรกระจายเขามา 
 

 3.5 หินทราย 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่ทําจากหินทรายที่พบในชุมชนเขมรโบราณทางภาคตะวันตก
นั้น ไดพบเปนจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับหลักฐานที่ เปนศิลาแลง อิฐ และปูนปน   ซ่ึง
โบราณวัตถุหินทรายที่พบทางภาคตะวันตก สามารถแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมหินทรายสีเทา มีเนื้อ
คอนขางละเอียด  และกลุมหินทรายสีแดง คุณภาพเนื้อหินไมคอยดี คอนขางหยาบ  โบราณวัตถุทีท่าํ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 151

จากหินทรายในชุมชนเขมรทางภาคตะวันตก มักทําจากหินทรายสีแดงโดยสวนใหญ ซ่ึงมีทั้ง
ช้ินสวนที่เปนองคประกอบของสถาปตยกรรม  ประติมากรรมตางๆ  และเครื่องมือเครื่องใช 

โบราณวัตถุที่มี ลักษณะเปนชิ้นสวนประกอบสถาปตยกรรม  ไดแก  สวนยอด
โบราณสถานประเภทปรางค (ทําจากหินทรายสีแดง) ที่พบจากปราสาทเมืองสิงห (ภาพที่ 47)  
ช้ินสวนกรอบประตูหินทรายสีแดงจากโบราณสถานจอมปราสาทที่สระโกสินารายณ (ภาพที่ 129)  
ทับหลังกําแพงสลักจากหินทรายสีชมพู (ภาพที่ 107)  และเสาประดับกรอบประตูที่ขุดพบจากวัด
มหาธาตุ จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 119)  เปนตน 

สวนหลักฐานทางดานประติมากรรมหินทรายที่พบนั้น  มีอยู  2 กลุม  ไดแก  (1)  
ประติมากรรมที่สลักจากหินทรายสีเทา  มีเนื้อคอนขางละเอียด  เชนประติมากรรมรูปเคารพพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีแปดกร และอวโลกิเตศวรสี่กร รวมทั้งรูปนางปรัชญาปารมิตา ที่
พบจากโบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 1 (ภาพที่ 14-16,23) พระพักตรของประติมากรรมกลุมนี้
แสดงถึงลักษณะของศิลปะเขมรสมัยบายน (ราวพุทธศตวรรษที่ 18) อยางแทจริง   และ (2) กลุม
ประติมากรรมที่สลักจากหินทรายสีแดง   กลุมนี้ไดแก  ประติมากรรมรูปเคารพที่พบจาก
โบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 2   ทั้งพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร และนางปรัชญาปารมิตา 
(ภาพที่ 17-22, 24)      อีกทั้งยังมีช้ินสวนประติมากรรมรูปใบหนาบุคคลขนาดใหญทําจากหินทราย
สีแดง มีรองรอยปูนพอกทับ พบที่โบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 2  เชนกัน (ภาพที่ 35-36)  
นอกจากนี้ยังมีแทนฐานประติมากรรมรูปเคารพที่ทําจากหินทรายดวย   รวมทั้งประติมากรรมพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กรจากโบราณสถานเนินทางพระ จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 147)   รูปครุฑ
ยุดนาคทําจากหินทรายสีแดงจากวัดมหาธาตุ  จังหวัดราชบุรี (ภาพที่ 110)     และชิ้นสวนรูปครุฑ
หินทรายขนาดใหญที่พบจากโบราณสถานเมืองครุฑ (ภาพที่ 85-91)  เปนตน 

และอีกกลุมที่มีลักษณะเปนเครื่องมือเครื่องใชทําจากหินทราย ก็อยางเชน หินบดและ
แทน  เปนตน 

จากหลักฐานที่กลาวมานี้จะเห็นไดวาโบราณวัตถุที่พบในชุมชนแบบเขมรทางภาค
ตะวันตก ทั้งที่เปนชิ้นสวนประกอบสถาปตยกรรม และประติมากรรมรูปเคารพ สวนใหญสลักจาก
หินทรายสีแดง  ซ่ึงในดานรูปแบบ ลักษณะฝมือ หรือความประณีตในการทํานั้น พบวากลุมนี้มี
ความประณีตนอยกวา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หยาบกวา กลุมที่สลักจากหินทรายสีเทาทีม่เีนือ้หนิ
คอนขางละเอียดที่พบจากโบราณสถานเมืองสิงหหมายเลข 1 ดังที่กลาวมาแลว   อันอาจแสดงถึง
ลักษณะฝมือของชางที่สลักกลุมประติมากรรมหินทรายสีแดงซึ่งคงเปนกลุมคนทองถ่ินในบริเวณนี้ 
ซ่ึงเปนฝมือที่แตกตางจากกลุมประติมากรรมหินทรายสีเทา โดยที่กลุมหลังนี้คงเปนประติมากรรมที่
อาจถูกสงเขามาจากศูนยกลางในประเทศกัมพูชาก็ได   เพราะฉะนั้น ถากลุมโบราณวัตถุที่ทําจากหิน
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ทรายสีแดงถูกทําขึ้นโดยคนทองถ่ินแลว แสดงวานาจะตองมีแหลงวัตถุดิบหรือแหลงทรัพยากร นั่น
ก็คือ หินทรายสีแดง อยูในบริเวณภูมิภาคตะวันตกของไทยนี้ดวย  ซ่ึงจากการขุดคนทางโบราณคดี
ในบริเวณเมืองสิงห เมื่อป พ.ศ. 2543 ทําใหพบชิ้นสวนโกลนหินทราย (ภาพที่ 75) และสะเก็ดหิน
ทรายจํานวนมาก (ภาพที่ 76)   แสดงวาตองมีกิจกรรมอันเกี่ยวกับการสลักหินทรายขึ้นในบริเวณนั้น 
และตัววัตถุดิบที่ใชก็นาที่จะไดมาจากบริเวณใกลเคียงกันดวย 
 จากหลักฐานทางดานธรณีวิทยาพบวา ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย บริเวณ
จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี มีแหลงหินทรายอยูดวย   ลักษณะเปนกลุมหินราชบุรีหรือกลุมหิน
ไทรโยค มีอายุอยูในชวงยุคเพอรเมียน (ชวงตอนปลายของมหายุคพาลีโอโซอิก) ซ่ึงไดเกิดแทรกอยู
กับชั้นหินดินดานหรือช้ันหินปูน  กลุมหินทรายเหลานี้ไดพบอยูบริเวณอําเภอไทรโยค อําเภอเมือง 
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  เร่ือยไปจนถึงอําเภอจอมบึง อําเภอเมือง อําเภอปากทอ ของจังหวัดราชบุรี 
ซ่ึงมีกลุมหินทรายสีแดงอยูดวย 51  

 

 3.6 เครื่องมือเหล็ก   ดูรายละเอียดจากหัวขอรูปแบบเครื่องมือเครื่องใชเครื่องประดับ ใน
ประเภทโลหะ 
 

ดานรูปแบบเครื่องมือเคร่ืองใชและเครื่องประดับ 
 จากการดําเนินงานทางโบราณคดีที่ผานมาทั้งการสํารวจและขุดคนในบริเวณชุมชนที่มี
อายุรวมวัฒนธรรมแบบเขมรในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย (ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน) ทําให
พบเครื่องมือเครื่องใชรวมถึงเครื่องประดับภายในชุมชนเหลานั้นหลากหลายประเภท มีทั้งที่ทําจาก
หิน โลหะ และดินเผา  ที่สําคัญมีดังนี้ 
 1.ประเภทหิน  ไดแก 
  - ขวานหินขัด  พบจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 1 ปราสาทเมือง
สิงห บริเวณดานตะวันออกของปรางคประธาน  มีลักษณะเปนขวานหินขัดที่ไมมีบา รูปดานตัดเปน
รูปสามเหลี่ยม ผิวดานนอกขัดเรียบ ไมมีบา   เปนที่ทราบกันดีวาเครื่องมือหินขัดเปนวัฒนธรรมที่
เร่ิมใชกันมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรยุคหินใหม แตก็ไมจําเปนที่จะมีการใชกันเพียงเฉพาะ
สมัยกอนประวัติศาสตรเทานั้น ซ่ึงหมายความวารูปแบบเครื่องมือชนิดนี้อาจมีการใชในสมัยตอๆมา

                                                 
51 ดูรายละเอียดใน กรมทรัพยากรธรณี, ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมทัพยากรธรณี 

กระทรวงอุตสาหกรรม, 2544. จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  5 ธันวาคม 2542), 133-134 ; นิคม จึงอยูสุข, “ธรณีวิทยาราชบุรี,” ใน 
ราชบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534. จัดพิมพเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี 14 ตุลาคม 2534), 39. 
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ในชวงยุคสมัยประวัติศาสตรดวย โดยอาจมีหนาที่การใชงานเฉพาะอยาง ไมไดใชทั่วๆไปอยางใน
สมัยกอนประวัติศาสตร   ในกรณีของปราสาทเมืองสิงหที่มีการพบขวานหินขัดในขณะขุดแตง
บริเวณปรางคประธานนั้น ในแงของประโยชนใชสอยแลว อาจเกี่ยวของกับการกอสรางศาสน
สถานก็ได 
  - แทนหินทรายรูปกลม  พบ 1 ช้ินที่บริเวณปราสาทเมืองสิงห มีลักษณะเปน
แทนรูปกลมทําจากหินทราย มี 3 ขา ที่ขอบดานขางสลักเปนลายขีดสลับลายกากบาท ขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 23 เซนติเมตร  สูง 6.8 เซนติเมตร  ในขณะนี้ยังไมทราบหนาที่การใชงาน
วาทําขึ้นเพื่อจุดประสงคใด 
  - หินบดและแทน  คงไวใชสําหรับบดเมล็ดพืชที่มีเปลือกแข็ง  ประกอบดวย 
2 สวน คือ ตัวแทนรองรับ กับลูกกลิ้งที่ใชในการบด  โดยแทนที่รองรับลูกกลิ้งในเวลาบดนั้น มีทั้งที่
เปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา และรูปกลม  ซ่ึงในชุมชนรวมวัฒนธรรมแบบเขมรทางภาคตะวันตก ไดมีการ
คนพบอยูที่เมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี     และเมืองโบราณบานหนองแจง จังหวัดสุพรรณบุรี   
เปนตน   ควรกลาวดวยวา หินบดและแทนนี้เปนรูปแบบเครื่องมือเครื่องใชทั่วๆไปที่พบอยูตาม
ชุมชนในสมัยทวารวดีดวย  
  - สะเก็ดหิน และชิ้นสวนโกลนหินทราย  ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีใน
บริเวณเมืองสิงห เมื่อป พ.ศ. 2543   ผลจากการขุดคน ณ ขณะนี้ ทําใหทราบเพียงวาในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทยโดยเฉพาะที่ชุมชนโบราณเมืองสิงห มีแหลงสกัดหรือกระเทาะหิน
เพื่อที่จะใหออกมาเปนชิ้นงาน เพราะวาพบสะเก็ดหินทรายเปนจํานวนมาก    อยางไรก็ดี จากผลการ
ขุดคน ก็ยังไมสามารถทราบไดวาช้ินงานที่ทําออกมานั้นจะมีรูปรางหนาตาเปนอยางไร ทําขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคใด หรือมีประโยชนใชสอยอยางไร (อาจจะเปนประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรม
ประดับสถาปตยกรรม หรือเครื่องมือเครื่องใช)  แมวาไดมีการพบโกลนหินทราย แตก็ยังไมสามารถ
ที่จะตอบคําถามไดวาโกลนชิ้นนั้นเปนโกลนของอะไร โดยที่โกลนนั้นอาจเปนเพียงชิ้นสวนโกลน 
ซ่ึงเปนของที่ชางสลักทิ้งแลว อาจไมใชตัวช้ินงานจริง หรือเปนของเสียที่ถูกทิ้งแลวก็ได 
 2.ประเภทโลหะ 
  - ช้ินสวนหัวคานหามรูปพญานาค  ทําจากสําริด มีลักษณะเปนรูปพญานาค 5 
เศียร  ตรงกลางหนาอกของนาคมีลายดอกจันทร   จากการขุดแตงปราสาทเมืองสิงห จังหวัด
กาญจนบุรี ไดคนพบเปนจํานวน 3 ช้ิน ที่บริเวณขางระเบียงคดดานทิศเหนือของโบราณสถาน
หมายเลข 2  โดยทั้งสามชิ้นนี้มีขนาดใกลเคียงกัน คือกวางประมาณ 16 เซนติเมตร และสูงประมาณ 
40 เซนติเมตร   ช้ินสวนหัวคานหามเหลานี้ใชสําหรับประดับราชรถหรือคานหาม โดยที่สวนโคน
ของเศียรพญานาคจะตองมีการนําไปตอกับคาน ซ่ึงคานนี้อาจจะเปนเสลี่ยงคานหามหรืออาจจะเปน
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คานของยานพาหนะที่มีลออยางเชนราชรถก็ได  ดังนั้นจึงไมจํากัดการใชเฉพาะคานหามเพียงอยาง
เดียว  และคงเปนการใชในกิจพิธีเกี่ยวกับศาสนาหรือไมก็คงใชในราชสํานักสําหรับชนชั้นสูง ซ่ึง
มิใชเคร่ืองใชสําหรับสามัญชนทั่วไป  ผลจากการดําเนินงานทางโบราณคดีในประเทศไทยที่ผานมา
ทําใหมีการคนพบช้ินสวนหัวคานหามรูปพญานาคในลักษณะที่คลายคลึงกันนี้ในบริเวณเมือง
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดมาจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 11 ภายในเมือง
โบราณดังกลาว52 
  - แหวนทองคํา  แหวนทองคําไดคนพบเปนจํานวน 2 วงจากการขุดแตง
ปราสาทเมืองสิงห มีขนาดเสนผาศูนยกลางใกลเคียงกันคือ 2.3 และ 2.7 เซนติเมตร  ทั้งสองวงมี
ลักษณะเปนแหวนทําดวยทองคํา ประดับหัวแหวน แตหัวแหวนที่เคยอาจประดับดวยอัญมณีตางๆ
ไดหลุดหายไปแลว  ที่รอบๆหัวแหวนมีลวดลายเม็ดไขปลา และมีหนามเตยอยู 4 อัน 
  - เครื่องมือเหล็ก  จากการขุดแตงโบราณสถานที่ปราสาทเมืองสิงห จังหวัด
กาญจนบุรี ไดคนพบเครื่องมือเหล็กจํานวนหนึ่ง โดยมีทั้งเหล็กยึดรูปตัวไอ(I) และตัวที(T)  รวมถึง
เครื่องมือเหล็กสกัดปลายแบนคลายประเภทสิ่ว  เครื่องมือเหล็กที่กลาวมานี้คงเกี่ยวของกับการ
กอสรางโบราณสถาน โดยเฉพาะเหล็กรูปตัวไอและตัวทีนั้น ไวสําหรับใชยึดกอนศิลาแลง 2 กอน
เขาไวดวยกัน เนื่องจากที่ตัวเหล็กบางชิ้นมีเศษตะกั่วติดอยู  ซ่ึงในการจะยึดกอนศิลาแลงนั้น ชางได
บากหินใหมีรูปรางตามเครื่องมือเหล็กเหลานั้นเสียกอน แลวจึงวางเครื่องมือเหล็กรูปตัวไอหรือตัวที
ในรองที่บากไว จากนั้นจึงเทตะกั่วที่หลอมละลายปดทับ  เพราะฉะนั้นจึงทําใหมีรองรอยของตะกั่ว
ติดอยูบนเหล็กบางชิ้น 
  - ตะกั่วเจาะรู  พบที่บริเวณปราสาทเมืองสิงห  มีลักษณะเปนตะกั่วแทงตัน
ทรงกระบอกเจาะรูตรงกลาง  สวนปลายดานหนึ่งกวางกวาอีกดานหนึ่ง ไดสันนิษฐานกันวาอาจใช
เปนตุมถวงน้ําหนัก โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.7-2 เซนติเมตร  สูง 1.8 เซนติเมตร 
  - โลหะเนื้อชินตะกั่ว  จากการขุดคนทางโบราณคดีที่แหลงโบราณคดีบาน
กลอนโด อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไดคนพบโลหะที่เปนเนื้อชินตะกั่วอยู 2 ช้ิน คือ 
ช้ินแรกมีลักษณะเปนแผนบางๆ มีขนาดประมาณ 0.7 x 2.0 เซนติเมตร  สวนอีกชิ้นหนึ่งมีลักษณะ
รูปทรงคลายกําไล คือเปนทรงกลม มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 6 เซนติเมตร 
  อนึ่ง  จากการขุดคนแหลงโบราณคดีรวมวัฒนธรรมแบบเขมรในภูมิภาค
ตะวันตกนั้น ไดมีการคนพบเศษตะกรันเหล็ก (Slag) ดวย   แตพบในปริมาณที่ไมมากนัก โดยพบอยู
ในบริเวณเมืองสิงห และบานกลอนโด ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงโบราณวัตถุประเภทตะกรันนี้
                                                 

52 ศักดิ์ชัย พจนนันทวาณิชย และสรัญญา สุริยรัตนกร, นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ปราจีนบุรี, 
พิมพครั้งที่ 2. พิเศษ เจียจันทรพงษ บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 86-87. 
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เปนของเหลือทิ้งที่ไดจากการถลุงโลหะ  เพราะฉะนั้นการคนพบสิ่งของเหลานี้ในแหลงโบราณคดีก็
แสดงวาบริเวณดังกลาวนาที่จะมีกิจกรรมอันเกี่ยวกับการถลุงโลหะหรือการใชโลหะ 
 

 3.ประเภทดินเผา  สําหรับประเภทนี้ สวนใหญที่พบมักเปนชิ้นสวนภาชนะดินเผาแบบ
ตางๆ โดยภาชนะที่พบตามชุมชนในวัฒนธรรมรวมแบบเขมรนั้นมีทั้งแบบเคลือบที่ผิวและแบบไม
เคลือบ มีหลากหลายรูปแบบ และมีที่มาจากหลายๆแหลง  ซ่ึงภาชนะเหลานี้ไดแตกตางกับภาชนะที่
พบตามชุมชนโบราณสมัยกอนหนาคือในวัฒนธรรมทวารวดีทั้งในดานของรูปทรงและเนื้อดิน 
กลาวคือลักษณะภาชนะดินเผาที่พบตามชุมชนทวารวดีมักเปนเนื้อไมแกรง(Earthenware) ไมมีการ
เคลือบ และรูปทรงที่สําคัญก็ไดแกพวกชาม อาง ตะคัน หมอมีสัน หมอกนกลม กุณฑี เปนตน53 
 รูปแบบภาชนะดินเผาที่พบในชุมชนรวมวัฒนธรรมแบบเขมรทางภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ที่สําคัญไดแก 
 3.1 ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน หรือเนื้อไมแกรง  สวนใหญภาชนะประเภทนี้มักมี
เนื้อคอนขางหยาบ มีความพรุนสามารถซึมซับน้ําไดดี  เผาในอุณหภูมิคอนขางต่ํา  รูปทรงมักเปน
แบบธรรมดา งายๆ เชน ตะคัน หมอกนกลม เปนตน  อยางไรก็ตาม มีภาชนะรูปแบบหนึ่งที่
นาสนใจ ซ่ึงพบที่เมืองสิงห มีลักษณะรูปทรงคลายพาน คือเปนภาชนะมีเชิง และท่ีกนดานในไดทํา
เปนแทนยกขึ้นมา  ลักษณะภาชนะรูปทรงนี้คลายกับรูปแบบเครื่องถวยเขมรเคลือบแบบสีน้ําตาล
และแบบเคลือบสีเขียว54 ซ่ึงลาสุดไดมีการสํารวจพบในเขตจังหวัดบุรีรัมยบริเวณบานตาจรูก (หมูที่ 
4) ตําบลโคกยาง อําเภอประโคนชัย โดยเปนภาชนะทรงพานเคลือบสีน้ําตาล ที่กนดานในมีแทน
เล็กๆตั้งอยูตรงกลาง55    แตตางกันที่ภาชนะจากเมืองสิงหช้ินนี้ไมมีการเคลือบที่ผิว 
 นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุประเภทดินเผาที่นาสนใจอีกชิ้นหนึ่ง พบที่เมืองสิงห  มี
ลักษณะเปนเครื่องปนดินเผาทรงกลมรี ขึ้นรูปดวยมือ เนื้อดินคอนขางหยาบ ไมเคลือบ มีการเจาะ
ทะลุถึงกัน 2 ดาน(หัว-ทาย)  บริเวณรอบๆรูที่เจาะมีการทําลวดลายขูดขีดเปนลายแฉก และมีลายขีด
เปนเสนตามแนวยาวของลําตัว  ปจจุบันยังไมทราบประโยชนใชสอยที่แนนอนของโบราณวัตถุช้ิน
นี้วาทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใด  ซ่ึงโบราณวัตถุประเภทดินเผาที่มีรูปทรงเชนนี้และที่สําคัญคือมีการ
                                                 

53 ดูรายละเอียดที่  ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี 
(ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 140-146. 

54 See  Diana Stock, ed., Khmer Ceramics  9th-14th Century (Singapore : Southeast Asian Ceramic 
Society, 1981), fig. 9. 

55ขอมูลจากการสํารวจแหลงโบราณคดีรอบเขาพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย เมื่อป พ.ศ.2547-2548 โดย
นางสาวปรียานุช จุมพรม  นักโบราณคดีประจําอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง (สัมภาษณเมื่อวันที่ 21 มกราคม 
พ.ศ. 2549) 
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เจาะรูตลอดถึงกันสองดาน ไดมีลักษณะคลายกับเครื่องเคลือบเขมรที่มีลักษณะเชนเดียวกันนี้โดยมี
ทั้งเคลือบสีเขียวและสีน้ําตาล56  สันนิษฐานวาอาจใชเปนตุมถวงน้ําหนักหรือลูกดิ่งสําหรับในงาน
กอสราง  
 3.2  ภาชนะดินเผาประเภทเคลือบ  มีทั้งแบบเนื้อแกรง(Stoneware) และแบบพอรซเลน
หรือเนื้อกระเบื้อง (Porcelain)  จากการดําเนินงานทางโบราณคดีทั้งการสํารวจและขุดคนตามชุมชน
โบราณรวมวัฒนธรรมแบบเขมรทางภาคตะวันตก ทําใหพบภาชนะประเภทนี้หลากหลายรูปแบบ 
ทั้งเคลือบสีน้ําตาล สีเขียว และเคลือบสีขาว  หลากหลายรูปทรง เชน กระปุก ไห โถ ตลับ ชาม  และ
ถาจัดกลุมภาชนะตามแหลงผลิต ก็พบวาสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามแหลงที่มา 
ไดแก เครื่องถวยเขมรซึ่งสวนใหญผลิตจากแหลงเตาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแถบ
จังหวัดบุรีรัมย  กับเครื่องถวยที่ผลิตในประเทศจีน (อาจมาจากหลายแหลงเตา)  ซ่ึงที่สําคัญมี
รายละเอียดดังนี้ 
  - เครื่องถวยเขมรเคลือบสีน้ําตาล ที่พบในบริเวณชุมชนรวมวัฒนธรรมแบบ
เขมรในภาคตะวันตก สวนใหญเปนประเภทกระปุกขนาดเล็กเคลือบสีน้ําตาล  นอกจากนี้ก็มี
ช้ินสวนไหเทาชางแบบที่มีเชิง และชิ้นสวนไหรูปชาง เปนตน โดยไดพบทั้งที่เมืองสิงห บานกลอน
โด จังหวัดกาญจนบุรี และที่เมืองโบราณบานหนองแจง จังหวัดสุพรรณบุรี  เครื่องถวยที่พบเหลานี้
นาจะมีแหลงผลิตอยูในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางแถบจังหวัดบุรีรัมย 
  - เครื่องถวยเขมรเคลือบสีเขียวไดพบจากการสํารวจในบริเวณบานหนองแจง 
ตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 
  - เครื่องถวยเขมรเคลือบสีเขียว มีลักษณะเปนชิ้นสวนฝาของภาชนะประเภท
โถ  พบจากการสํารวจที่เมืองโบราณบานคูเมือง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  บนฝามี
การตกแตงลวดลายดวยการเซาะรองขีดเปนแนวตั้ง (ภาพที่ 256)  ดอน รูนีย (Dawn Rooney) เคย
กลาวถึงภาชนะประเภทนี้วาเปนภาชนะที่มาจากแหลงเตาในประเทศกัมพูชา57  ฝาภาชนะแบบนี้มี
การคนพบอีกในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เชนที่แหลงโบราณคดีบานวังจั่นนอย อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี58  

                                                 
56 Hiroshi Fujiwara, Khmer Ceramics from the Kamratãn Collection in the Southeast Asian 

Ceramics Museum, Kyoto (Bangkok : White Lotus, 1990). 
57 Dawn Rooney, Khmer Ceramics (Singapore : Oxford University Press, 1984), 97 (plate 73). 
58 กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย เลม 2 (กรุงเทพฯ : ฝายวิชาการ กองโบราณคดี, 2531), 

75-77. 
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  - เครื่องถวยจีนเคลือบสีขาว รูปทรงสวนใหญเปนประเภทตลับ ผลิตจาก
แหลงเตาในมณฑลฝูเจี้ยน (มีทั้งเตาหนานอัน เตาเตอฮั๋ว และเตาอันจี) อายุราวพุทธศตวรรษที่16-18 
สมัยราชวงศซุงภาคเหนือ – ซุงภาคใต  ตลับประเภทนี้ไดคนพบอยูหลายแหงในภูมิภาคตะวันตก
ของประเทศไทย เชน เมืองสิงห บานกลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี  เมืองราชบุรีบริเวณวัดมหาธาตุ  
เมืองโบราณบานหนองแจง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน   นอกจากนี้ยังพบรูปทรงประเภทชาม
เคลือบสีขาวมีลายกลีบบัว เชนที่พบจากเมืองสิงห (กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ในชวง
ราชวงศซุงภาคใต) 
  - ภาชนะเคลือบสีน้ําตาล แบบเนื้อแกรง มีรูปทรงเปนประเภทไหมีหู ซ่ึงที่หู
ของภาชนะมักมีลายรูปหนาสัตว (คลายหมู?)  และบริเวณไหลภาชนะมีลายพิมพรูปมังกร  ภาชนะ
กลุมนี้ผลิตจากเตาสือเสา (Cizao lilns) มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน59  อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 
ถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 19  ในชวงสมัยราชวงศซุงภาคใตจนถึงตนราชวงศหยวน  ภาชนะกลุมนี้
ไดพบที่เมืองสิงห บานกลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี และเมืองโบราณบานหนองแจง จังหวัด
สุพรรณบุรี 
  - ภาชนะประเภทจานเคลือบสีเขียว บริเวณกนดานในมีลายปลาคู ผลิตจาก
เตาหลงฉวน ประเทศจีน สมัยราชวงศซุงภาคใต – ราชวงศหยวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 – ตน
พุทธศตวรรษที่ 19  พบที่เมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี และเมืองราชบุรีในแมน้ําแมกลอง  เปนตน 
  - ภาชนะประเภทชามเคลือบสีเขียว มีลายขูดขีด  ผลิตจากเตาโถงอัน มณฑล
ฝูเจี้ยน ประเทศจีน  พบที่เมืองราชบุรีในแมน้ําแมกลอง 
 

ดานความสัมพันธระหวางชุมชนรวมวัฒนธรรมแบบเขมรในภาคตะวันตกกับชุมชนอื่น 
 

 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในชุมชนรวมแบบเขมรในภาคตะวันตก (ลุมแมน้ําแม
กลอง-ทาจีน)  อาจทําใหทราบถึงความสัมพันธ หรือการติดตอแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนได ที่
สําคัญ คือ ความสัมพันธกับชุมชนเขมรในประเทศกัมพูชา และชุมชนรวมแบบเขมรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  ความสัมพันธกับราชสํานักจีน และความสัมพันธระหวางชุมชนรวม
สมัยภายในภูมิภาคเดียวกันในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย 

                                                 
59 Li Jian’an , “Some Questions of the Research of the Export Ceramics in Song and Yuan Periods 

in Fujian Area,” International Conference Chinese Export Ceramics and Maritime Trade 12th-15th 
Century         24-25/6/2004, Jointly organized by Chinese Civilisation Centre, City University of Hong Kong 
and Antiquities and Monuments Office, Leisure and Cultural Services Department : 25-33, 228-232. 
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การติดตอหรือความสัมพันธกับชุมชนเขมรจากศูนยกลางในประเทศกัมพูชา ที่สําคัญมี
อยู 2 ชวง  คือ  สมัยกอนเมืองพระนคร  หลักฐานจากการคนพบมุขลึงคที่บริเวณเมืองโบราณอูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  และอีกชวงหนึ่งคือในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พุทธศตวรรษที่ 18) ซ่ึง
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรไดเขามามีบทบาทกับชุมชนโบราณในภูมิภาคตะวันตกอยางมาก หลักฐาน
ที่สําคัญคือ พุทธศาสนานิกายมหายานแบบตันตระ คติรัตนตรัยมหายาน อันเปนที่นิยมนับถือกันใน
ประเทศกัมพูชาชวงระยะเวลานั้น   ดังปรากฏหลักฐานการทํารูปเคารพที่มี ลักษณะเปน
ประติมากรรม 3 องค ไดแก พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตว
ปรัชญาปารมิตา โดยพบทั้งที่เปนประติมากรรมเดี่ยวๆ และแบบสามองคเรียงกันในรูปของพระ
พิมพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการคนพบประติมากรรมพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีแปดกรที่ได
พบในภาคตะวันตกนี้ และกลุมประติมากรรมสลักจากหินทรายสีเทาที่พบจากปราสาทเมืองสิงห 
(โบราณสถานหมายเลข 1) ไดแสดงถึงความเปนเขมรอยางแทจริง (ไมใชกลุมที่เปนพื้นเมือง)   
นอกจากนี้รูปแบบผังเมืองที่มีลักษณะรูปสี่เหล่ียมสม่ําเสมอ ก็แสดงถึงรูปแบบผังเมืองในวัฒนธรรม
เขมร ซ่ึงมีความแตกตางจากผังเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีอันเปนชุมชนดั้งเดิมในบริเวณภาคกลาง
และภาคตะวันตกที่มีลักษณะรูปทรงไมสม่ําเสมอ  อีกทั้งลักษณะแผนผังและองคประกอบของ
โบราณสถานก็ยังแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลเขมรเชนกัน (ดังไดกลาวมาแลวในดานสถาปตยกรรม) 
 นอกจากการติดตอสัมพันธกับบานเมืองในประเทศกัมพูชาแลว ชุมชนในบริเวณภาค
ตะวันตกนี้ยังอาจติดตอกับชุมชนโบราณในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยดวย ดังพบ
หลักฐานประเภทเครื่องถวยสมัยลพบุรีโดยมักพบเคลือบสีน้ําตาลเปนสวนใหญ (เคลือบสีเขียวก็พบ
บาง แตไมมาก) เชนที่พบจากเมืองสิงห  แหลงโบราณคดีบานกลอนโด  จังหวัดกาญจนบุรี  และจาก
เมืองโบราณบานหนองแจง จังหวัดสุพรรณบุรี   ซ่ึงเครื่องถวยเหลานี้นาจะมีแหลงผลิตอยูในบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางแถบจังหวัดบุรีรัมย เพราะไดมีการคนพบแหลงเตาอยูในบริเวณ
นั้น 
 จากการที่ไดคนพบเครื่องถวยจีนตามแหลงโบราณคดีที่มีอายุรวมสมัยกับวัฒนธรรม
เขมร ซ่ึงตรงกับสมัยราชวงศซุงของจีน (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18) ในบริเวณภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย รวมทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศกัมพูชาดวย โดยพบทั้งใน
แหลงที่เคยเปนเมืองทาในอดีต อยางเชนเมืองราชบุรี เมืองเพชรบุรี และตามแหลงที่เปนชุมชน
โบราณ หรือศาสนสถาน  ทําใหเชื่อวาในชวงเวลาดังกลาวนี้ไดมีการติดตอสัมพันธกันระหวาง
บานเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอันเปนชวงระยะเวลาที่อิทธิพลเขมรจากอาณาจักร
กัมพูชาโบราณกําลังแพรกระจายเขามาในชุมชนโบราณในภาคกลางและภาคตะวันตกประเทศไทย 
กับราชสํานักจีนในสมัยราชวงศซุง ดังพบหลักฐานที่เปนเครื่องถวยจีนประเภทตางๆ ทั้งเคลือบสี
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ขาว เคลือบสีเขียว เคลือบสีน้ําตาล  และมาจากหลายๆแหลงเตา  หลากหลายรูปทรง ทั้งประเภท
ตลับ จาน ชาม ไห เปนตน 
 อีกทั้งภายในชุมชนภูมิภาคเดียวกันบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย ยังอาจมี
ความสัมพันธกันดวย ไดแก ที่บริเวณเมืองลพบุรี จากหลักฐานที่ปรางคสามยอด  เมืองสิงห เมือง
ครุฑ จังหวัดกาญจนบุรี  เมืองราชบุรีโบราณ และเมืองสระโกสินารายณ ที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําแม
กลองในเขตจังหวัดราชบุรีปจจุบัน  โบราณสถานเนินทางพระ เมืองโบราณบานหนองแจง ในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี  และอาจรวมถึงเมืองเพชรบุรีที่บริเวณปราสาทวัดกําแพงแลง  เนื่องจากชุมชน
โบราณทั้งหมดที่กลาวมานี้ไดมีอายุอยูรวมสมัยกัน ระยะเวลาใกลเคียงกัน มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน 
(อยางเชนการทําลวดลายปูนปนประดับศาสนสถาน)  และตางก็รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจาก
อาณาจักรกัมพูชาโบราณในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 เขามาเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐาน
ทางดานคติความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายมหายาน การทํารูปเคารพในคติรัตนตรัยมหายานตาม
แบบวัฒนธรรมเขมร ดังที่ไดกลาวไปแลวในชวงตนๆของหัวขอนี้ ซ่ึงมีความแตกตางกันกับคติ
ความเชื่อในวัฒนธรรมทวารวดีที่ไดนับถือนิกายเถรวาทเปนหลัก  

อยางไรก็ดี แมวาอิทธิพลเขมรไดเขามามีบทบาทกับชุมชนโบราณในบริเวณภาคกลาง
และภาคตะวันตกของประเทศไทยในหลายๆดาน อันไดแก ดานรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน คติความเชื่อ
ทางศาสนา ดานการกอสรางสถาปตยกรรม และรูปแบบเครื่องมือเครื่องใช  แตจากหลักฐานที่พบ
ในบริเวณดังกลาวแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมเขมรไดเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมทวารวดีอันมีอยู
ดั้งเดิมในพื้นที่นี้ ดังจะเห็นวาแมวาลักษณะสถาปตยกรรม องคประกอบ แผนผังของโบราณสถาน
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลเขมร แตรายละเอียดปลีกยอยบางประการไดแสดงถึงความเปนทองถ่ิน อาทิ 
ลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานที่มีลักษณะเปนแบบพื้นเมืองคลายในศิลปะทวารวดี  อีกทั้ง
การทําลวดลายปูนปน (หรือดินเผา)ประดับศาสนสถานยังเปนที่นิยมในศิลปะทวารวดีดวย รวมถึง
การทํารูปเคารพสวนใหญที่สลักจากหินทรายสีแดงก็แสดงใหเห็นถึงลักษณะฝมือชางที่เปนแบบ
ทองถ่ิน ซ่ึงแตกตางจากประติมากรรมหินทรายสีเทา (ที่พบจากโบราณสถานหมายเลข 1 เมืองสิงห) 
ที่แสดงถึงลักษณะศิลปะเขมรแบบบายนในสกุลชางราชธานีอยางแทจริง. 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1     ตารางแสดงฐานรากของสถาปตยกรรมรวมแบบเขมรในภาคตะวันตก 

 
 ฐานราก 
เมืองสิงห 
โบราณสถานหมายเลข 1 
โบราณสถานหมายเลข 2 
 
เมืองครุฑ 
 
 
วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี 
(แนวกําแพงดานตะวันออกและเหนือ) 
 
โบราณสถานจอมปราสาท 
ที่สระโกสินารายณ อําเภอบานโปง 
 
ปราสาทกําแพงแลง 
(ขุดตรวจที่รอบฐานปรางคประธาน กับ
แนวกําแพงแกว) 

 
(จากลางสุด) ชั้นกรวดแมน้าํปนทราย, ทรายละเอียด และกรวดลูกรังอัดแนน 
ดินลูกรัง, เม็ดแลงเล็กๆ อัดแนน 
 
เม็ดแลง, เศษหินทรายแดง, หินขี้นกยูง และหินกรวดแมน้ํา วางบดอดัทับลงบนชั้นหินปูนธรรมชาติ แลวจึงกอฐาน
อาคารศิลาแลง 
 
ใชเม็ดแลงมาปูพื้นบดอัดทําเปนฐานราก แลวจึงกอสรางแนวกําแพงศิลาแลง 
 
 
ฐานรากเปนหนิที่ทุบแตกกับทราย กระทุงบดอัดจนแนน  จากนั้นจึงคอยปูพื้นศิลาแลงทําเปนฐานอาคาร 
 
 
ทําโดยการปรบัพื้นที่ใหไดระดับกอน แลวจึงใชหินกรวดปูทับหนึ่งชัน้  จากนัน้จึงใชศิลาแลงกอเปนฐานสูง
ประมาณ 80 เซนติเมตร (ประมาณสามชัน้ศิลาแลง) ทัง้นี้เพื่อไวสําหรับรองรับน้ําหนักอาคารสวนบน  สุดทายจึง
กอเปนรูปทรงขอตัวอาคารเรียงขึ้นไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมดานตางๆ ระหวางชุมชนทวารวดี กบั 
ชุมชนเขมร ในภูมภิาคตะวนัตก (ลุมแมน้าํแมกลอง-ทาจีน) 

 
 ชุมชนทวารวด ี(พุทธศตวรรษที่ 11-16) ชุมชนเขมร พุทธศตวรรษที่ 18 
แบบแผนการตั้งถิ่นฐาน 
 
 
 
 
 
แผนผังชุมชน 
 
 
 
คติความเช่ือทางศาสนา 
 
 
 
สถาปตยกรรม 
 
 
 
 
 
 
ภาชนะดินเผา 
 

- มักเลือกต้ังถิ่นฐานใกลแมน้ําสายรอง 
ที่แยกจากแมน้ําสายสําคัญ เชน เมืองคูบัว 
เมืองพระประโทน เปนตน 
 
 
 
- คูน้ําคันดินลอมรอบรูปรางไมสม่ําเสมอ 
 
 
 
- พุทธศาสนานิกายเถรวาทเปนหลัก 
- นิกายมหายาน 
- ศาสนาฮินดู (ไศวะ-ไวษณพ) 
 
-โบราณสถานมักกอดวยอิฐสอดิน มี
ลวดลายปูนปนประดับ แตก็พบการใชศิลา
แลงอยูบาง 
 
 
 
 
- ภาชนะแบบเนื้อไมแกรง (Earthenware) 
และไมเคลือบ 

- มักเลือกต้ังถิ่นฐานอยูใกลแมน้ําสาย
ใหญ  บางแหงมีการใชแนวแมน้ําเปน
คูเมืองดานใดดานหนึ่ง อาทิ เมืองสิงห 
ชุมชนบานกลอนโด  เมืองราชบุรี  
เมืองสระโกสินารายณ  เมืองเพชรบุรี 
 
- คูน้ําคันดินลอมรอบแบบสี่เหลี่ยม
สม่ําเสมอ  มีทั้งแบบจัตุรัสและผืนผา 
 
 
- พุทธมหายาน แบบตันตระ (คติ
รัตนตรัยมหายาน) เปนหลัก 
- ศาสนาฮินดู 
 
- สวนฐานโบราณสถานกอศิลาแลง 
ตัวองคปรางคมีทั้งศิลาแลงและอิฐ 
ประดับลวดลายปูนปน อีกทั้งยังพบ
ช้ินสวนสถาปตยกรรมทําจากหิน
ทรายสีแดง (เมืองสิงห เมืองราชบุรี 
สระโกสินารายณ) 
 
- ภาชนะแบบเนื้อแกรง(Stoneware) 
เคลือบสีน้ําตาลและสีเขียวแบบเขมร 
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3  ตารางเปรียบเทียบแสดงความแตกตางระหวางวัฒนธรรมเขมร (พุทธศตวรรษที่ 18) ใน
ภาคตะวันตกของประเทศไทย  กับประเทศกัมพูชา 

 
 ภาคตะวันตกของไทย ประเทศกัมพูชา 
แผนผังโบราณสถาน แผนผังไมเปนระเบียบ มีความไมสมดุล

กันระหวางกลุมอาคารตางๆ ผิดกับ
ปราสาทเขมรทั่วไป 
 

โบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 2   

 
 

แผนผังแบบสมมาตร     รูปสี่เหลี่ยม-
สม่ําเสมอ  เปนระเบียบไดสัดสวน  
เชน 
 

ปราสาทบายน 

 
 

วัสดุที่ใชกอสราง ศิลาแลง, อิฐ, ปูนปน, หินทรายสีแดง - หินทรายโดยสวนมาก (โบราณสถาน
สําคัญ หรือกลุมอาคารหลัก เชน
ปราสาทประธาน) 
- ศิลาแลง  

ประติมากรรมรูปเคารพ หินทรายสีเทา หินทรายสีแดง ศิลาแลง 
สําริด 

หินทรายสีเทา, สําริด 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่4   ตารางเปรียบเทียบรูปเคารพอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีหินทรายที่พบในภาคตะวันตก กับที่อื่นในประเทศไทย และประเทศกัมพูชา 
 

รูปเคารพ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศกัมพชูา 
 

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลง
รัศมี  หินทราย 

ปราสาทเมืองสิงห 

 
สระโกสินารายณ 

 
ปราสาทกําแพงแลง 

 
 

 

ลพบุรี 
 

ไมพบ 
ประสาทพระถกล 

 
ปราสาทบานน 

 
ปราสาทพระขรรค 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบกลุมประติมากรรมรูปเคารพอวโลกิเตศวรสี่กรหินทรายสีเทา (ตนแบบ)  และประติมากรรมหินทรายสีแดง (เลียนแบบ) ในภาค
ตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และประเทศกัมพูชา  

ภาคตะวันตกของไทย 

หินทรายสีเทา หินทรายสีแดง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศกัมพูชา 

อวโลกิเตศวรสี่กร   พบที่ 
โบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 1  

 
 

 
 

พบที่ปราสาทกําแพงแลง 

 

อวโลกิเตศวรสี่กร  พบที่ 
โบราณสถาน เมืองสิงห หมายเลข 2 

 
 

 
 

พบที่โบราณสถานเนินทางพระ 

 

 
ปราสาทนางรํา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

เมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

  

อวโลกิเตศวรสี่กร  พบที่ 
ปราสาทบันทายฉมาร 

 
 

พบที่ประตูผี  พระราชวังหลวง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบประติมากรรมรูปเคารพนางปรัชญาปารมิตาที่พบในภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และประเทศกัมพูชา  
ภาคตะวันตกของไทย 

หินทรายสีเทา หินทรายสีแดง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศกัมพูชา 

 

นางปรัชญาปารมิตา 
โบราณสถานหมายเลข 1 เมืองสิงห 

 

 

 

นางปรัชญาปารมิตา 
โบราณสถานหมายเลข 2 เมืองสิงห 

 

 

 

ปราสาทจอมพระ (สุรินทร) 
อโรคยศาล 

 

 
 

 

นางปรัชญาปารมิตา 
พบที่ปราสาทพระขรรค  

 
 

พบที่พระราชวังหลวง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบรูปเคารพไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาทีพ่บในภาคตะวันตก กับที่อื่นในประเทศไทย และประเทศกัมพูชา 
รูปเคารพ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศกัมพชูา 

 

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา 
เนินทางพระ (ปูนปน) 

 
 
 

วัดพระพายหลวง 

 
 

พิมาย 

 
 

พระไภษัชยคุรุสําริด 

 
  

ชิ้นสวนพระหัตถจากหนองแจง 

 
 

 
 
 

- 
 

 

 
ปรางคกูบานเขวา 

กูคันธนาม 
ปราสาทนางรํา 

ปรางคบานปรางค 
ปราสาทบานสมอ 

 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบแมพิมพดินเผารปูนางปรัชญาปารมิตา 11 เศียร 22 กร ที่พบจากภาคตะวนัตก กับแหงอื่นๆ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

แมพิมพดินเผารูปนางปรัชญาปารมิตา 
11 เศียร 22 กร พบที่ปราสาทเมืองสิงห  
จังหวัดกาญจนบุรี 

แมพิมพสําริดรปูนางปรัชญาปารมิตา  
11 เศียร 22 กร (องคกลาง)  ปจจุบันเก็บ
รักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ     
พิมาย 

ประติมากรรมลอยตัวสําริดรปูนาง
ปรัชญาปารมิตา 11 เศียร 22 กร 
พบที่จังหวัดนครราชสีมา 

ประติมากรรมลอยตัวสําริดรปูนาง
ปรัชญาปารมิตา 11 เศียร 22 กร ปจจุบัน
เก็บรักษาอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
กรุงพนมเปญ 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบแสดงความสัมพันธระหวางชุมชนเขมรภาคตะวันตกกับชุมชนรวมสมัยแหงอื่นๆ จากหลักฐานประติมากรรมปูนปน
ประดับศาสนสถาน 

ปูนปนรูปใบหนาอสูร  

 
 

สระโกสินารายณ 

 

 
 

เนินทางพระ 

 

    
 

นครปฐม 
(เจดยีจุลประโทน) 

 

 

 
 

ปรางคสามยอด 

 

    
 

อสูรยุดนาคหนิทราย 
ประตูพระราชวังหลวง 

ปูนปนบุคคลสวมกะบัง
หนา 

 
 

 
 

เมืองสิงห 

 

 
 

สระโกสินารายณ 

 

 
 

เนินทางพระ 

 

 
นครปฐม 

(เจดยีจุลประโทน) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 ตารางเปรียบเทียบแสดงความสัมพันธระหวางชุมชนเขมรภาคตะวันตกกับชุมชนรวมสมัยแหงอื่นๆ จากหลักฐานประติมากรรมปูนปน
ประดับศาสนสถาน 

ปูนปนใบหนาบุคคลหัน
ดานขาง เกลาผมมวยไว
ขางหลัง 

 

 
 

เนินทางพระ 
 

 

                                
                                                ภาพสลักปราสาทบายน 
 

ปูนปนชิ้นสวนทอนลาง
ของรูปสตรี 

 

 
 

เนินทางพระ 

 

                                                              
        เทพธิดาปราสาทนครวัด          ปราสาทเจาสายเทวดา                 ปราสาทบายน                 ปราสาทตาพรหม 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “รองรอยวัฒนธรรมเขมรในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน” มี
จุดมุงหมายที่สําคัญคือ เพื่อศึกษาประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน ภายหลังจากการรับอิทธิพลเขมรเขา
มาในพื้นที่แลว ไดกอใหเกิดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงในดานใดบาง โดยมีขอบเขตการศึกษา
ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี  นครปฐม  และเพชรบุรี  
 ผลจากการศึกษาในเรื่องดังกลาวพบวา  อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรไดเริ่มแพรกระจายเขา
มาในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย (ลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน) ตั้งแตในชวงสมัยกอนเมือง
พระนคร ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14   อันเปนชวงระยะเวลาที่อยูรวมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดี 
หลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน คือ การคนพบมุขลึงคและศิวลึงคจากบริเวณเมืองโบราณอูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี   ซ่ึงแสดงถึงการนับถือศาสนาพราหมณและความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณ
บริเวณดังกลาว กับอาณาจักรเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร (ฟูนัน-เจนละ)  
 อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจากศูนยกลางในประเทศกัมพูชาไดเขามามีบทบาทมากขึ้นกับ
ชุมชนโบราณในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน ในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 18  ตรงกับ
รัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 7  กษัตริยอาณาจักรเขมรโบราณที่ขึ้นปกครองอยูที่เมืองพระนคร-
หลวง (นครธม)   โดยหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพระองค ไดพบตามชุมชนโบราณ
ตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง-ทาจีน ที่สําคัญไดแก  ปราสาทเมืองสิงห  ชุมชนโบราณเมืองครุฑ  
เมืองราชบุรี      เมืองโบราณที่สระโกสินารายณ     โบราณสถานเนินทางพระ   เมืองโบราณที่บาน
หนองแจง  และปราสาทกําแพงแลง  เปนตน     ซ่ึงเมื่ออิทธิพลเขมรดังกลาวแพรกระจายเขามาใน
พื้นที่นี้แลว ไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดานตางๆ อันมีความแตกตางกับ
ชุมชนดั้งเดิมในสมัยทวารวดีที่มีการอยูมากอนในพื้นที่นี้  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สําคัญ 
ไดแก 
 ดานรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน พบวาชุมชนโบราณที่ปรากฏรองรอยอิทธิพลเขมรทางภาค
ตะวันตก มักตั้งถ่ินฐานอยูในพื้นที่ราบลุมใกลแมน้ําสายหลัก โดยมีทั้งชุมชนที่มีคูน้ําคันดิน
ลอมรอบ และไมมีคูน้ําคันดิน  แตสวนใหญมักเปนชุมชนแบบที่มีคูน้ําคันดินและมีแผนผังชุมชน
เปนรูปสี่เหล่ียมสม่ําเสมอตามแบบวัฒนธรรมเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบในประเทศกัมพูชา   
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บางชุมชนที่มีขนาดใหญ ไดแก เมืองสิงห เมืองราชบุรี และเมืองเพชรบุรี  พบวาไดตั้งชุมชนอยูติด
ลําน้ําสําคัญ และใชแนวแมน้ําเปนคูเมือง  ในขณะเดียวกันก็ยังพบชุมชนแบบที่มีผังรูปรางไม
สม่ําเสมอดวย ซ่ึงมีลักษณะเปนชุมชนสมัยทวารวดีมาแตเดิม อันมีพัฒนาการของบานเมืองตอเนื่อง
จนกระทั่งเขาสูในชวงที่รวมสมัยกับวัฒนธรรมเขมร โดยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบผัง
เมือง 
 สําหรับดานคติความเชื่อนั้น จากหลักฐานที่เปนประติมากรรมรูปเคารพซึ่งพบบริเวณ
พื้นที่ภาคตะวันตก ในชุมชนรวมสมัยกับวัฒนธรรมเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18 พบวาพุทธศาสนา
นิกายมหายานเปนศาสนาหลักที่ประชากรในชวงระยะเวลานี้ไดนับถือกัน โดยเปนการรับแบบอยาง
มาจากอาณาจักรกัมพูชาโบราณในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7  ซ่ึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรได
เขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ินในประเทศไทยอันมีอยูเดิมกอนที่อิทธิพลเขมรจะเขามา 
กอใหเกิดประติมากรรมบางรูปแบบแตกตางกันออกไปจากศิลปะเขมรในสกุลชางราชธานีที่
ศูนยกลางในประเทศกัมพูชา อาทิ ประติมากรรมรูปเคารพสลักจากหินทรายสีแดงที่พบจาก
โบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 2   

คติความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายมหายานที่เขามามีบทบาทกับชุมชนรวมวัฒนธรรม
เขมรในภาคตะวันตก ที่สําคัญคือ คติรัตนตรัยมหายาน ซ่ึงมีรูปแบบการทํารูปเคารพเปนสามองค 
ไดแก พระพุทธรูปนาคปรก  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (แทนความกรุณา)  และนางปรัชญาปารมิ
ตา (แทนปญญา)  ดังปรากฏหลักฐานการทําประติมากรรมรูปเคารพทั้งสามองค ซ่ึงอาจอยูใน
ลักษณะที่เปนรูปเคารพเดี่ยวๆ     หรืออยูในลักษณะที่เปนสามองคเรียงกันในรูปแบบของพระพิมพ 
ตามชุมชนโบราณในภาคตะวันตกที่มีอายุรวมสมัยกับวัฒนธรรมเขมร 

อยางไรก็ดี ยังพบวาศาสนาพราหมณ-ฮินดู เขามามีบทบาทกับชุมชนเขมรในภาค
ตะวันตกในชวงเวลานี้ดวย ดังปรากฏหลักฐานที่เปนประติมากรรมปูนปนรูปพระวิษณุปางวามนา-
ตาร (ตรีวิกรม) และรูปพระคเนศ ซ่ึงพบจากโบราณสถานเนินทางพระ อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 

หลักฐานที่กลาวมาทั้งหมดในดานคติความเชื่อนั้น แสดงใหเห็นถึงการผสมผสาน
ระหวางคติความเชื่อทางพุทธศาสนามหายาน กับศาสนาพราหมณ-ฮินดู ในชุมชนโบราณที่รับ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 สวนดานการกอสรางสถาปตยกรรม พบวาในเรื่องแผนผังและองคประกอบของ
โบราณสถานนั้น มีลักษณะที่เปนอิทธิพลเขมร กลาวคือ มีแผนผังแบบสมมาตร มีพื้นที่รูปส่ีเหล่ียม 
การวางผังกลุมอาคารตางๆ เปนระเบียบไดสัดสวน  ซ่ึงโบราณสถานเขมรโดยทั่วไปนั้นมัก 
ประกอบดวยกลุมอาคารตางๆ หลายสวน ไดแก  ปราสาทหรือปรางคประธาน โดยอาจมีปรางค
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บริวารหรือไมมีก็ได  บรรณาลัย  ระเบียงคด  กําแพงแกว  โคปุระ หรือซุมประตู และสระน้ํา  
ตัวอยางโบราณสถานรวมแบบวัฒนธรรมเขมรในภูมิภาคตะวันตกที่สําคัญ คือ ปราสาทเมืองสิงห 
และปราสาทวัดกําแพงแลง  สวนโบราณสถานเนินทางพระ และโบราณสถานจอมปราสาทที่สระ
โกสินารายณ แมวาปจจุบันมีสภาพปรักหักพังคงเหลือแตซากฐาน แตจากการขุดพบชิ้นสวน
ประกอบสถาปตยกรรม เชน กลีบขนุน กรอบประตูหินทราย และสวนยอดโบราณสถานรูปกลีบ
มะเฟอง ก็อาจทําใหสันนิษฐานถึงรูปทรงของโบราณสถานสองแหงหลังไดวาคงมีลักษณะเปน
ปรางคเชนเดียวกับที่ปราสาทเมืองสิงห และวัดกําแพงแลง  อยางไรก็ตาม ไดพบโบราณสถานบาง
หลังที่มีลักษณะแผนผังคอนขางสับสน คือ โบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 2 อันอาจแสดงถึง
ลักษณะฝมือของชางที่ทําการกอสรางในชวงเวลานั้นซึ่งคงเปนฝมือชางทองถ่ิน 
 ในการวางฐานรากของสถาปตยกรรมแบบเขมรที่พบในภาคตะวันตก พบวามีลักษณะ
เปนแบบโบราณสถานเขมรโดยทั่วไป คือ มีการเตรียมฐานรากโดยการใชวัสดุจําพวกทราย, กรวด, 
ลูกรัง หรือเม็ดแลง มาปูพื้นบดอัดจนแนน จึงกอฐานศิลาแลงและตัวอาคารขึ้นไปเปนรูปทรง 
 วัสดุที่เกี่ยวของกับการกอสรางสถาปตยกรรมแบบเขมรในภาคตะวันตก มีหลากหลาย
ประเภท ที่สําคัญคือ ศิลาแลง ใชกอเปนตัวอาคาร (ที่ปราสาทเมืองสิงห และปราสาทกําแพงแลง) 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งมักนิยมใชทําเปนฐานอาคาร  นอกจากนี้ก็ยังมีอิฐ ซ่ึงที่เนินทางพระ และที่
สระโกสินารายณ พบวาอิฐที่ใชขนาดคอนขางใหญ คลายอิฐที่ใชอยูในโบราณสถานสมัยทวารวดี  
อีกทั้งยังมีพวกปูนฉาบ/ปูนปน กระเบื้องดินเผา และวัสดุที่เปนหินทราย กับทั้งเครื่องมือเหล็กอยู
บาง  รวมถึงอาจจะมีไมดวย  ซ่ึงอยางนอยก็คงใชทําเปนโครงสรางสวนบนของอาคาร 
 ดานรูปแบบเครื่องมือเครื่องใช ที่สําคัญที่พบในชุมชนรวมสมัยกับวัฒนธรรมเขมรทาง
ภาคตะวันตก คือกลุมภาชนะดินเผาแบบเคลือบ ซ่ึงมีทั้งเคลือบสีน้ําตาล และเคลือบสีเขียว รูปทรง
สวนใหญที่พบโดยมากมักเปนประเภทกระปุกขนาดเล็ก นอกจากนี้ก็ยังมีช้ินสวนของไหดวย 
รูปแบบภาชนะเหลานี้คงผลิตจากแหลงเตาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางแถบจังหวัด
บุรีรัมย และคงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 
 สุดทายคือ ในเรื่องความสัมพันธระหวางชุมชนที่ปรากฏอิทธิพลเขมรในภาคตะวันตก 
กับชุมชนอ่ืนๆที่อยูรวมสมัยกัน  ซ่ึงจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบนั้น อาจทําใหทราบถึง
ความสัมพันธกับชุมชนที่อยูใกลเคียง และชุมชนที่อยูหางไกลออกไป ที่สําคัญไดแก  

ความสัมพันธกับชุมชนเขมรจากศูนยกลางในประเทศกัมพูชา หลักฐานสําคัญคือ 
อิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายานแบบตันตระ คติรัตนตรัยมหายาน อันเปนที่นิยมนับถือกันใน
ประเทศกัมพูชาในชวงรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7  ซ่ึงไดเขามาถึงในภูมิภาคตะวันตก  ดัง
ปรากฏหลักฐานการทํารูปเคารพที่มีลักษณะเปนประติมากรรม 3 องค ไดแก พระพุทธรูปนาคปรก 
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พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตวปรัชญาปารมิตา โดยพบทั้งที่เปนประติมากรรม
เดี่ยวๆ และแบบสามองคเรียงกันในรูปของพระพิมพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการคนพบประติมากรรม
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีแปดกรที่ไดพบในภาคตะวันตกนี้ และกลุมประติมากรรมสลัก
จากหินทรายสีเทาที่พบจากปราสาทเมืองสิงห (โบราณสถานหมายเลข 1) ไดแสดงถึงความเปน
เขมรอยางแทจริง (ไมใชกลุมที่เปนพื้นเมือง)   นอกจากนี้รูปแบบผังเมืองที่มีลักษณะเปนทรง
เรขาคณิต โดยอาจเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส ก็แสดงถึงรูปแบบผังเมืองในวัฒนธรรม
เขมร ซ่ึงมีความแตกตางจากผังเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีอันเปนชุมชนดั้งเดิมในบริเวณภาคกลาง
และภาคตะวันตกที่มีลักษณะรูปทรงไมสม่ําเสมอ  อีกทั้งลักษณะแผนผังและองคประกอบของ
โบราณสถานก็ยังแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลเขมรเชนกัน 

ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ดังพบ
หลักฐานประเภทเครื่องถวยสมัยลพบุรีโดยมักพบเคลือบสีน้ําตาลเปนสวนใหญ (เคลือบสีเขียวก็พบ
บาง แตไมมาก) เชนที่พบจากเมืองสิงห  แหลงโบราณคดีบานกลอนโด  จังหวัดกาญจนบุรี  และจาก
เมืองโบราณบานหนองแจง จังหวัดสุพรรณบุรี   ซ่ึงเครื่องถวยเหลานี้นาจะมีแหลงผลิตอยูในบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางแถบจังหวัดบุรีรัมย เพราะไดมีการคนพบแหลงเตาอยูในบริเวณ
นั้น 
 ความสัมพันธกับราชสํานักจีน สมัยราชวงศซุง ถึงตนราชวงศหยวน ซ่ึงจากการที่ได
คนพบเครื่องถวยจีนตามแหลงโบราณคดีที่มีอายุรวมสมัยกับวัฒนธรรมเขมร ซ่ึงตรงกับสมัย
ราชวงศซุงของจีน (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18) ในบริเวณภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย รวมทั้ง
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศกัมพูชาดวย โดยพบทั้งในแหลงที่เคยเปนเมือง
ทาในอดีต อยางเชนเมืองราชบุรี เมืองเพชรบุรี และตามแหลงที่เปนชุมชนโบราณ หรือศาสนสถาน  
ทําใหเชื่อวาในชวงเวลาดังกลาวนี้ไดมีการติดตอสัมพันธกันระหวางบานเมืองในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอันเปนชวงระยะเวลาที่ อิทธิพลเขมรจากอาณาจักรกัมพูชาโบราณกําลัง
แพรกระจายเขามาในชุมชนโบราณในภาคกลางและภาคตะวันตกประเทศไทย กับราชสํานักจีนใน
ชวงเวลานั้น ดังพบหลักฐานที่เปนเครื่องถวยจีนประเภทตางๆ ทั้งเคลือบสีขาว เคลือบสีเขียว เคลือบ
สีน้ําตาล  โดยมาจากหลายๆแหลงเตา  หลากหลายรูปทรง ทั้งประเภทตลับ จาน ชาม ไห เปนตน 
 ความสัมพันธกับชุมชนใกลเคียงภายในชุมชนภูมิภาคเดียวกันบริเวณภาคกลางและภาค
ตะวันตกของไทย ไดแก เมืองลพบุรีจากหลักฐานที่ปรางคสามยอด  เมืองสิงห เมืองครุฑ จังหวัด
กาญจนบุรี   เมืองราชบุรีโบราณ และที่บริเวณสระโกสินารายณ จังหวัดราชบุรี  โบราณสถานเนิน
ทางพระ  เมืองโบราณบานหนองแจง ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  และอาจรวมถึงเมืองเพชรบุรีที่
บริเวณปราสาทวัดกําแพงแลง  เนื่องจากชุมชนโบราณทั้งหมดที่กลาวมานี้ไดมีอายุอยูรวมสมัยกัน 
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ระยะเวลาใกลเคียงกัน คือในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 18  มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน (เชนการทํา
ลวดลายปูนปนประดับศาสนสถาน)  และตางก็รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรกัมพูชา
โบราณในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 เขามาเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานทางดานคติความ
เชื่อทางพุทธศาสนานิกายมหายาน การทํารูปเคารพในคติรัตนตรัยมหายานตามแบบวัฒนธรรมเขมร  
 จากการคนพบรองรอยชุมชนโบราณ และหลักฐานดานโบราณวัตถุสถานที่ปรากฏ
อิทธิพลเขมรในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7  ดังที่กลาวไปแลวนั้น อาจสะทอนใหเห็นถึงพระราช
อํานาจของกษัตริยเขมรพระองคนี้ที่นาจะมีการแผขยายเขามาในบริเวณภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย  แมวาในพื้นที่ดังกลาวจะยังไมมีการคนพบศิลาจารึกของพระองคก็ตาม   แตก็ไดพบ
หลักฐานที่เปนประติมากรรมรูปเคารพสลักจากหินทรายสีเทา อันจัดอยูในกลุมสกุลชางราชธานี  มี
รูปแบบจัดอยูในศิลปะเขมรสมัยบายนอยางแทจริง โดยเฉพาะรูปเคารพพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
เปลงรัศมี ที่พบในหลายๆแหงทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ไดแก  เมืองสิงห  เมืองโบราณที่
สระโกสินารายณ  ปราสาทกําแพงแลง  รวมทั้งที่เมืองลพบุรีในภาคกลาง  ซ่ึงสามารถเทียบไดกับ
รูปเคารพแบบเดียวกันที่พบในประเทศกัมพูชา อาทิ จากปราสาทบานน  ปราสาทพระขรรค  
ปราสาทพระถกล เปนตน  ที่สําคัญก็คือ รูปเคารพสําคัญแบบนี้ควรที่จะมีการคนพบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยดวย ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับกัมพูชาโดยตรง  แตกลับไมมีรายงานการ
คนพบเลย  อีกทั้งประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีที่พบทางภาคตะวันตกนั้น 
ไมไดพบเพียงชิ้นเดียว  แตไดมีการคนพบอยูหลายองคดังที่กลาวมาแลว และสถานที่พบเหลานี้ก็
เปนชุมชนรวมวัฒนธรรมแบบเขมรที่มีขนาดใหญ (ทั้งเมืองสิงห สระโกสินารายณ เมืองเพชรบุรี 
และเมืองลพบุรี)  ซ่ึงคงเปนเมืองสําคัญในชวงสมัยลพบุรีทางภาคกลางและภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ที่ไดปรากฏชื่อในจารึกปราสาทพระขรรคที่พบในบริเวณเมืองพระนคร ประเทศ
กัมพูชา ที่สําคัญไดแก  ลโวทยปุระ คงหมายถึงเมืองลพบุรี จากหลักฐานโบราณสถานที่ปรางคสาม-
ยอด  ศรีชัยสิงหปุระ นาจะหมายถึงเมืองสิงห มีหลักฐานสําคัญที่ปราสาทเมืองสิงห  ชัยราชปุระ
นาจะหมายถึงบริเวณเมืองราชบุรี อันปรากฏหลักฐานอยูที่วัดมหาธาตุ  ศรีชัยวัชรปุระ อาจหมายถึง
เมืองเพชรบุรี  มีหลักฐานที่ปราสาทกําแพงแลง   และสุวรรณปุระคงมีที่ตั้งอยูบริเวณภาคตะวันตก
ของไทยคอนขางแนนอน โดยนาจะหมายถึงสุพรรณบุรี (หรือเมืองสุพรรณภูมิซ่ึงปรากฏอยูในชวง
สมัยอยุธยา) หลักฐานสําคัญคือ โบราณสถานเนินทางพระ  นอกจากนี้ยังพบรองรอยชุมชนโบราณ
ที่บริเวณบานหนองแจงดวย 
 อยางไรก็ตาม  อิทธิพลเขมรที่เขามาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของไทยนั้น ได
มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมทวารวดีอันเปนวัฒนธรรมทองถ่ินของพื้นที่นี้  ดวยเหตุนี้จึงทําให
วัฒนธรรมเขมรในประเทศไทยมีความแตกตางกับวัฒนธรรมเขมรที่พบจากศูนยกลางในประเทศ
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กัมพูชา โดยไดแสดงออกถึงความเปนพื้นเมือง อาทิ การทําลวดลายปูนปนประดับโบราณสถาน 
และประติมากรรมรูปเคารพสลักจากหินทรายสีแดง  เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการคนพบหลักฐานทางดานประติมากรรมและชิ้นสวนประกอบสถาปตยกรรมที่ทํา
จากหินทรายสีแดงในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เชนที่ปราสาทเมืองสิงห วัดมหาธาตุ 
จังหวัดราชบุรี และโบราณสถานที่สระโกสินารายณ  ซ่ึงประติมากรรมรูปเคารพที่สลักจากหินทราย
สีแดงนั้นมีลักษณะฝมือชางพื้นเมือง แตกตางจากศิลปะเขมรที่พบในกัมพูชาโดยทั่วไปซึ่งสลักจาก
หินทรายสีเทา  ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณวัตถุพื้นเมืองเหลานี้นาจะทําขึ้นภายในทองถ่ินที่ไม
ไกลจากตัวศาสนสถานแหงนั้นๆ โดยวัสดุที่ใช นั่นก็คือ หินทรายสีแดง  ควรจะหาไดจากในทองถ่ิน
บริเวณนั้นเชนกัน  ดวยเหตุนี้จึงทําใหเชื่อวา นาจะมีแหลงหินทรายอยูในบริเวณภาคตะวันตกของ
ไทย  เพราะฉะนั้นควรท่ีจะมีการหาแหลงหินทรายเพิ่มเติม (โดยเฉพาะหินทรายสีแดงหรือสีชมพู) 
ภายในทองถิ่นภาคตะวันตก   ท้ังนี้รวมถึงแหลงศิลาแลงที่ใชในการสรางศาสนสถาน ท้ังจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และในบริเวณใกลเคียง  มีการพบแหลงทรัพยากรเหลานี้อยู
ในบริเวณใดบาง และคนในสมัยโบราณไดมีการนําทรัพยากรจากบริเวณใดมาใชในการสรางศาสน
สถานหรือประติมากรรมรูปเคารพ  
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บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห จังหวัด
กาญจนบุรี  3 เมษายน 2530. 

_________. ราชบุรี.  กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งกรุพจํากัด, 2534.  (กรมศิลปากรจัดพิมพ
เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี 14 ตุลาคม 2534). 

_________. “รายงานการขุดแตงปราสาทนางรํา.”   ฝายควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน  หนวย
ศิลปากรที่ 6  ปงบประมาณ 2535. (อัดสําเนา) 

_________.  “รายงานการขุดแตงปราสาทหินเมืองเกา.”   ฝายควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน  กอง
โบราณคดี  ปงบประมาณ 2534. (อัดสําเนา) 

_________. “รายงานการขุดแตงเมรุพรหมทัต ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา.” กอ
ฝายควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน หนวยศิลปากรที่ 6   รายงานฉบับที่ 4   ปงบประมาณ 
2536. (อัดสําเนา) 

_________.  “รายงานการสํ ารวจ เมืองโบราณบ านคู เมือง . ”  สํ านักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2  สุพรรณบุรี, 2541. (อัดสําเนา) 
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กรมศิลปากร. “รายงานการสํารวจเมืองโบราณเมืองครุฑ ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี.”  ฝายวิชาการสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 
สุพรรณบุรี,  มีนาคม 2543. (อัดสําเนา) 

_________. รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค 2 
พ.ศ. 2503-2504. พระนคร : กรมศิลปากร, 2510. 

_________. “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานคูเมือง ตําบลทุงคลี อําเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี.” โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคกลาง) , 2528. (อัดสําเนา) 

_________. “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานแจงงาม   หมู 4     ตําบลแจงงาม   อําเภอ
หนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี.”  สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ที่ 2  สุพรรณบุรี, 2544. (อัดสําเนา) 

_________.  “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานดอนคา หมู 6  ตําบลหนองสาหราย อําเภอ
ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี.” สํานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี  สํานักโบราณคดี, 
2546.  (อัดสําเนา) 

_________. “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานดอนมะกัก หมู 7  บานดอนตาไล ตําบล
สระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี.”  สํานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี  สํานัก
โบราณคดี, 2546.  (อัดสําเนา) 

_________. “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานปลายน้ํา หมู 4  ตําบลสระแกว อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี.”  สํานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี  สํานักโบราณคดี, 2546. (อัด
สําเนา) 

_________. “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานหนองแจง.”  โครงการโบราณคดีประเทศไทย 
(ภาคกลาง), 2529.  (อัดสําเนา) 

_________. “รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานบริเวณสระโกสินารายณ อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี.”  ศิลปากร  10, 2 (2509) : 35-44. 

_________. หนังสือนําชมอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห.  กรุงเทพฯ : บริษัท คัมปาย อิมเมจจิ้ง 
จํากัด, มปป. 

_________. แหลงโบราณคดีประเทศไทย เลม 2. กรุงเทพฯ : ฝายวิชาการ กองโบราณคดี, 2531.  
_________.  แหลงโบราณคดีประเทศไทย เลม 4.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย, 2533. 
_________. เอกสารทางวิชาการเรื่องปราสาทเมืองสิงห. กรุงเทพฯ : สมาพันธ, 2531.  เอกสารกอง

โบราณคดีหมายเลข 7/2530. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 179

 

กองแกว วีระประจักษ. “จารึกปราสาทเมืองสิงห.” ศิลปากร 31, 1 (มีนาคม-เมษายน 2530) : 50-54. 
เขมิกา หวังสุข.  “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดีเมืองเสมา 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. 

คริสเตียน ลองเดส. “เหรียญสมัยโรมันพบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.” แปลโดย ภูธร ภูมะธน 
ศิลปากร 26, 1 (มีนาคม 2525) : 110-112. 

จารึก วิไลแกว.  “วัดกําแพงแลง.”   เมืองโบราณ  17, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2534) : 104-160. 
จิตร ภูมิศักดิ์.   สังคมไทยลุมแมน้ําเจาพระยากอนสมัยศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ : ไมงาม, 2526. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายวิจัย.  ภูมิลักษณประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2534.  (จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ และเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา  2 เมษายน 
2534). 

ฉันทนา สุรัสวดี. “การศึกษาปราสาทเมืองสิงห ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2530. 

ฉ่ํา   ทองคําวรรณ.  “คําจารึกภาษาสันสกฤตบนแผนทองแดง.”  ใน โบราณวิทยาเรื่องเมืองอูทอง, 
23-25.  พระนคร : ศิวพร, 2509.  (กรมศิลปากรรวบรวมจัดพิมพเนื่องในงานเสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  13 พฤษภาคม 
2509). 

ชอง บวสเซอลีเยร.  ความรูใหมทางโบราณคดีจากเมืองอูทอง. แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล.  
พระนคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, 2511.  (กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในงานฉลองครบ 
20 ป ของสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ   6 มีนาคม 2511). 

_________.  “เมืองอูทองและความสําคัญของเมืองอูทองในประวัติศาสตรไทย.”  ใน โบราณวิทยา
เร่ืองเมืองอูทอง.  พระนคร : ศิวพร, 2509.   (กรมศิลปากรรวบรวมจัดพิมพเนื่องในงาน
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2509).  

ชะเอม แกวคลาย. จารึกพระเจาชัยวรมันท่ี 7. กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ, 2528. 
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ชิน อยูดี. บานดอนตาเพชร : รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว ,  2519.  (กรมศิลปากรพิมพ เนื่องในโอกาสจัดนิทรรศการพิ เศษ  ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ในเทศกาลเขาพรรษา พ.ศ. 2519). 

_________.  “รายงานการสํารวจและขุดคนเรื่องราวกอนประวัติศาสตรที่จังหวัดกาญจนบุรีของ
คณะสํารวจไทย-เดนมารค.” ใน ชิน อยูดี : บิดาแหงวิชากอนประวัติศาสตรไทย, 13-81. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, 2529. 

_________. สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ, 2529. 
ดุษฎี สมบุณยะวิโรจน.  “รูปแบบเมืองทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย.” สารนิพนธประกอบ

การศึกษาตามระเบียบปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522. 

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี. พระนคร : โรงพิมพ
คุรุสภาพระสุเมรุ, 2511.  (พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ หมอมลําดวน ดิศกุล ณ 
อยุธยา  22 กรกฎาคม 2511). 

ทิวา ศุภจรรยา  และผองศรี  วนาสิน . ทะเบียนตําแหนงท่ีตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย .  
กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2526. 

ธิดา มิตรกุล.  “คติเร่ืองครุฑจากศิลปกรรมแบบเขมรในประเทศไทย .” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2527. 

นิติพันธุ ศิริทรัพย.  “พระพิมพดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524. 

บริษัทพรอนันตการชางจํากัด. “รายงานวัดกําแพงแลง ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.” 
รายงานเสนอตอสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่  1 ราชบุรี          
กรมศิลปากร, 2545.  (อัดสําเนา) 

บันเทิง พูลศิลป. “แหลงโบราณคดีในสุพรรณบุรี,” เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
“สุพรรณบุรี : ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรม , วันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2530  ณ 
หองประชุมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดโดยสถาบันไทยศึกษา ฝายวิชาการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และจังหวัดสุพรรณบุรี. 

ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 4 .  พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
และโบราณคดี สํานักนายกรัฐมนตรี, 2513. 
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ปริวรรต ธรรมาปรีชากร. “การตีความโบราณวัตถุที่ไดจากการสํารวจบริเวณบางแกว-บางแขม.” 
เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ขอมูลใหมที่ไดจากการสํารวจลุมน้ําบางแกว-บาง
แขม จังหวัดนครปฐม จัดที่อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล หอสมุดพระราชวังสนาม-
จันทร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 สิงหาคม 2548. (อัดสําเนา) 

ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา. เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง : 
การศึกษาตําแหนงท่ีตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2524. 

ผาสุข อินทราวุธ. ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี.  กรุงเทพฯ : 
ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. 

_________. พุทธปฏิมาฝายมหายาน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543. 
_________. สุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางโบราณคดี. กรุงเทพฯ  : ภาควิชาโบราณคดี คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 
พรชัย สุจิตต. รายงานผลการสํารวจและศึกษาขอมูลเบื้องตนของกลุมโบราณคดีสมัยกอน

ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรตอนตนของลุมน้ําทาจีน. ภาควิชามานุษยวิทยา คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2528. 
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แผนที่ 1  แสดงตําแหนงทีต่ั้งชุมชนโบราณเมืองสิงห ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี 
ที่มา : แผนที่ทหารมาตราสวน 1:50,000   พิมพคร้ังที่ 2 – RTSD    ลําดับชุด L7017 ระวาง 4837 III 
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แผนที่ 2  แสดงตําแหนงทีต่ั้งชุมชนโบราณเมืองครุฑ ตําบลสิงห อําเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี 
ที่มา : แผนที่ทหารมาตราสวน 1 : 50,000  พิมพคร้ังที่ 1-RTSD  ลําดับชุด L7017  ระวาง 4837II 
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แผนที่ 3   แสดงตําแหนงแหลงโบราณคดีกลอนโด หมูที่ 2  บานกลอนโด  ตําบลกลอนโด  
อําเภอดานมะขามเตี้ย  จังหวดักาญจนบุรี 

ที่มา : แผนที่ทหารมาตราสวน 1: 50,000  ลําดับชุด L7017 ระวาง 4836 I  พิมพคร้ังที่ 3-RTSD 
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แผนที่ 4  แสดงตําแหนงเมืองราชบุรีโบราณ  บานเตาอิฐ ตําบลหนาเมอืง อําเภอเมือง จังหวดัราชบรีุ 
 
ที่มา : แผนที่ทหารมาตราสวน 1: 50,000 ลําดับชุด L 7017  ระวาง 4936 II  พิมพคร้ังที่ 1-RTSD 
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แผนที ่5   แสดงตําแหนงเมอืงโบราณโกสินารายณ   ตาํบลทาผา อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบุรี 
 
ที่มา : แผนที่ทหารมาตราสวน 1 : 50,000 ลําดับชุด L 7017 ระวาง 4936 I  พิมพคร้ังที่ 1-RTSD 
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แผนที่ 6   แสดงตําแหนงแหลงโบราณคดีเนินทางพระ ตําบลบานสระ  อําเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ที่มา : แผนที่ทหาร มาตราสวน 1 : 50,000  ลําดับชุด L 7017  ระวาง 5038 III  พิมพคร้ังที่ 1-RTSD 
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แผนที่ 7  แสดงตําแหนงเมืองโบราณบานหนองแจง ตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดยี จังหวัดสุพรรณบรีุ 
 

ที่มา : แผนที่ทหารมาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L 7017 ระวาง 4938II  พิมพคร้ังที่ 1-RTSD 
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แผนท่ี 8  แสดงตําแหนงเมืองโบราณบานคูเมือง   หมูที่ 2   ตําบลทุงคลี    อําเภอเดิมบางนางบวช     
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ที่มา : แผนที่ทหารมาตราสวน 1: 50,000  ลําดับชุด L 7017 ระวาง 5838 IV พิมพคร้ังที่ 2-RTSD 
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แผนที่ 9   แสดงตําแหนงชุมชนโบราณเมืองเพชรบุรีบริเวณวัดกําแพงแลง    ตําบลทาราบ    
อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี 

 
ที่มา : แผนที่ทหารมาตราสวน 1 : 50,000  ลําดับชุด L7017  ระวาง 4935 II   พิมพคร้ังที่ 3-RTSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 196

 
 
 
 
 
แผนที่ 10    แผนที่แสดงตําแหนงชุมชนโบราณที่สําคัญบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน 

      ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร-เขมร 

สัญลักษณ :                        กอนประวัติศาสตร 
                     ทวารวดี 
                                    เขมร 
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แผนที่ 11   แผนที่แสดงตาํแหนงโบราณสถานเขมรชวงพุทธศตวรรษที่ 18   
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แผนผังที่ 1  ภาพถายทางอากาศชุมชนโบราณเมืองสิงห 
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แผนผังที่ 2  แสดงรายละเอียดตําแหนงที่ตัง้ของโบราณสถานภายในเมอืงสิงห 
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แผนผังที่ 3  แผนผังโบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 1   

ท่ีมา : กรมศิลปากร, เมืองสิงหและปราสาทเมอืงสิงห จังหวัดกาญจนบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท โมเดรน 
เพรส จํากัด, 2530), 45. 

 
 

 
แผนผังที่ 4  แผนผังโบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 2   

ท่ีมา : กรมศิลปากร, เมืองสิงหและปราสาทเมอืงสิงห จังหวัดกาญจนบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท โมเดรน 
เพรส จํากัด, 2530), 48. 
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แผนผังที่ 5  แผนผังโบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 3   

ท่ีมา : กรมศิลปากร, เมืองสิงหและปราสาทเมอืงสิงห จังหวัดกาญจนบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท โมเดรน 
เพรส จํากัด, 2530), 50. 

 
 

 
แผนผังที่ 6  แผนผังโบราณสถานเมืองสิงห หมายเลข 4   

ท่ีมา : กรมศิลปากร, เมืองสิงหและปราสาทเมอืงสิงห จังหวัดกาญจนบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท โมเดรน 
เพรส จํากัด, 2530), 51. 
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แผนผังที่ 7  ภาพถายทางอากาศชุมชนโบราณเมืองครุฑ 
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แผนผังที่ 8  ภาพถายทางอากาศบริเวณแหลงโบราณคดีบานกลอนโด 
 
ที่มา : ทิวา ศุภจรรยา และผองศรี วนาสิน, ทะเบียนตําแหนงท่ีตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526). 
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แผนผังที่ 9  ภาพถายทางอากาศเมืองราชบุรีโบราณ 

 
ที่มา : ทิวา ศุภจรรยา และผองศรี วนาสิน, ทะเบียนตําแหนงท่ีตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526). 
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แผนผังท่ี 10   ภาพถายทางอากาศเมืองโบราณโกสินารายณ 

 

 
แผนผังท่ี 10.1   ภาพลายเสนแผนผังเมืองโบราณโกสินารายณ 

ท่ีมา : นิตยสารศิลปากร 10,2 (2509) : 61-62. 
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แผนผังที่ 11  ภาพถายทางอากาศเมืองโบราณบานหนองแจง  หมูที่ 4  ตําบลไรรถ อําเภอดอนเจดยี    
จังหวดัสุพรรณบุรี 

 
ที่มา : ทิวา ศุภจรรยา และผองศรี วนาสิน, ทะเบียนตําแหนงท่ีตัง้ชุมชนโบราณในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2526), เลม 6. 
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แผนผังที่ 12  ภาพถายทางอากาศเมืองโบราณบานคูเมือง 
 

ที่มา : ทิวา ศุภจรรยา และผองศรี วนาสิน, ทะเบียนตําแหนงท่ีตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526). 
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ที่มา : กรมศิลปากร,รายงานการสํารวจเมืองโบราณบานคูเมือง, สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, 2541. (อัดสําเนา) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 209

 
 

แผนผังที่ 13  ภาพถายทางอากาศชุมชนโบราณเมืองเพชรบุรี 
 

ที่มา : ทิวา ศุภจรรยา และผองศรี วนาสิน, ทะเบียนตําแหนงท่ีตัง้ชุมชนโบราณในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2526). 
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แผนผังที่ 14  ลายเสนแสดงภาพถายทางอากาศชุมชนโบราณเมืองเพชรบุรี 
 
ที่มา : ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง : 

การศึกษาตําแหนงท่ีตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), 
ลําดับที่ 5.1.  
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แผนผังที่ 15  ผังบริเวณปราสาทกําแพงแลง จังหวัดเพชรบุร ี

ที่มา : บริษัทพรอนันตการชางจํากัด, “รายงานวัดกําแพงแลง ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี”, รายงานเสนอตอสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 
ราชบุรี  กรมศิลปากร, 2545. (อัดสําเนา) 
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