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48101203 : สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ 

คําสําคญั   :  เครืองประดบั/ระนอง/แหลง่โบราณคดีภเูขาทอง 

 นฤมล กางเกต ุ : เครืองประดบัทีพบในแหลง่โบราณคดีภเูขาทองและบริเวณใกล้เคียง

ในจงัหวดัระนอง. อาจารย์ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.มยรีุ  วีระประเสริฐ และ อ. ร.อ. บณุยฤทธิ 

ฉายสวุรรณ. 140 หน้า. 
 

 วิทยานิพนธ์นีมีจุดมุ่งหมายสําคญัเพือศึกษารูปแบบ ทีมา แหล่งผลิตเครืองประดับ

โบราณและบทบาทความสําคญัแหลง่โบราณคดีภเูขาทองและแหลง่โบราณคดีในบริเวณใกล้เคียง 

รวมทังการศึกษาการติดต่อสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง กับแหล่งโบราณคดี

ใกล้เคียงและแหลง่โบราณตา่งถินโพ้นทะเล ข้อมลูทีใช้ในการศกึษาได้มาจากหลกัฐานโบราณคดี

ประเภทเครืองประดบัตา่งๆ  ทีพบจากการสํารวจและการขดุค้นแหลง่โบราณคดีในจงัหวดัระนอง 

 ผลการศึกษาพบหลักฐานเครืองประดับโบราณทีมีหลากหลายชนิด สามารถแบ่ง

ประเภทของเครืองประดบัออกได้เป็น 5 ประเภท คือ กําไล ตุ้มห ูหวัแหวน จีห้อย และลกูปัด ทีทํา

จากวตัถุดิบต่างชนิดกนั เช่น หิน แก้ว และทองคํา เครืองประดบัทีพบส่วนมากมีทีมาจากอินเดีย 

เช่น เมืองอริกเมด ุซงึเป็นแหล่งผลิตลกูปัดทีสําคญัในช่วงพทุธศตวรรษที 5-9 นอกจากนียงัมีทีมา

จากเวียดนาม ในช่วงพทุธศตวรรษที 6-11 และเปอร์เซีย ช่วงพทุธศตวรรษที 10  

 ส่วนการศึกษาบทบาทความสําคญัของกลุ่มแหล่งโบราณคดีภเูขาทอง จงัหวดัระนอง 

พบว่าเป็นกลุ่มเมืองท่าการค้าทีสําคญัแห่งหนึง โดยมีศูนย์กลางอยู่ทีแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง  

ราวพทุธศตวรรษที 5-9 ทีมีความสมัพนัธ์ทางการค้ากบัเมืองท่าต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

อินเดีย และตะวนัออกกลาง ตอ่มาในช่วงพทุธศตวรรษที 13-14 พบว่ามีการติดต่อทางการค้ากบั

พอ่ค้านกัเดนิทางชาวเปอร์เซียด้วย นอกจากเป็นกลุม่เมืองท่าทีสําคญัในสมยัแรกเริมประวตัศิาสตร์ 

ยงัพบว่ามีการผลิตเครืองประดบั โดยเฉพาะการผลิตลกูปัดหินและแก้ว ซึงสนันิษฐานว่าน่าจะมี

อายรุ่วมสมยักบัแหลง่โบราณคดีควนลกูปัด จงัหวดักระบี และแหลง่โบราณคดีเขาสามแก้ว จงัหวดั

ชุมพร ซึงเป็นเมืองท่าและแหล่งผลิตลกูปัดทีสําคญัในสมยัแรกเริมประวตัิศาสตร์ของภาคใต้ใน

ประเทศไทย 

ภาควิชาโบราณคดี             บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร                  ปีการศกึษา 2552 

ลายมือชือนกัศกึษา........................................ 

ลายมือชืออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. ...........................  2. ............................. 
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48101203  :  MAJOR : HISTORICAL ARCHAEOLOGY 

KEY WORD : ORNAMENT/PHO KAO THONG /RANONG 

 NARUMOL KANGKED : THE ORNAMENT DISCOVERED AT PHU KAO THONG 

ARCHAEOLOGICAL SITES AND VICINITIES IN RANONG PROVINCE. THESIS ADVISORS : 

ASST.PROF. MAYUREE VEERAPRASERT AND BOONYARIT CHAISUWAN.  140 pp. 
 
 The research studies the Ornament discovered at Phu Khao Thong 

Archaeological sites and vicinities in Ranong, Province. It intends to study the typology 

of the Ornament produced site and Phu Kao Thong’s. Role as well as other site such as 

vicinities and neighboring countries. from archaeological evidence found in the area of 

Ranong Province.      

 Result of the research indicates that there are traces which can classify of the 

ornament into 5 type ; bracelets, earring, intaglios, pendant and beads. The raw material 

to be different such as stone glass and gold. The ornament that meet majority has the 

source from Arikamedu at India is the beadmaking site (1st - 3rd   century A.D.) from Vietnam 

(2nd – 6th century  A.D.) and the Persia (5th century A.D.)   
 Regarding the role of these ancient communities, it is likely the port which the 

centre of the communities at  Phu Kao Thong (1st - 3rd   century A.D.) The commercial relation 

with all port  in the South-east Asia , India  and Middle East. Moreover, the connection in 

Persia (7th - 8th century A.D.)  and the significant finds the convinced archaeologists that Phu 

Kao Thong was the beadmaking site with seemed to Khuan Luk Pat at  Khlong Thom, Krabi 

Province and Khao Sam Kaeo at Chum Pon, Province had taken more important role in many 

aspects such as port and beadmaking site in southern region of Thailand. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรพยายามและความตงัใจของผู้วิจยั

และยงัได้รับการสนบัสนนุและความช่วยเหลือจากบคุคลและหน่วยงานตา่งๆ ทีให้ความอนเุคราะห์

แก่ผู้วิจยั จงึขอถือโอกาสขอบพระคณุบคุคลดงัตอ่ไปนี 

 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ มยุรี วีระประเสริฐ อาจารย์ผู้ ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ กรุณาให้

คําปรึกษา ตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์และให้คําแนะนําแนวทางสําหรับการวิจยั และร้อยเอกบณุยฤทธิ 

ฉายสวุรรณ  อาจารย์ทีปรึกษาร่วมทีกรุณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบบันีพร้อมทงัให้คําแนะนําและ

ให้ความช่วยเหลืออนเุคราะห์ข้อมลูตา่งๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาในครังนีเป็นอย่างดี พร้อม

ทงัคณุเรไร นยัวฒัน์ นกัโบราณคดี ทีคอยให้นําแนะนําและช่วยเหลือดแูลในช่วงการเก็บข้อมลูที

จงัหวดัภเูก็ต 

  ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ อาจารย์ผู้ อบรมสังสอนวิชาโบราณคดีสมัย

ประวตัิศาสตร์ให้แก่ผู้วิจยัและกรุณาให้คําแนะนําอนัมีค่าในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ อีกทงั

คณาจารย์ในภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน กรุณาถ่ายทอด

ความรู้ด้านโบราณคดีแขนงตา่งๆ อนัเป็นเครืองมือให้แก่ผู้วิจยัสําหรับการทําวิทยานิพนธ์ฉบบันี 

 พีดา พีสาวทีน่ารักให้ความช่วยเหลือในเรืองทีพกัอาศยั และคอยช่วยเหลือดแูลตลอด

ระยะเวลาทีเก็บข้อมลูอยูที่ภเูก็ต 

 เพือนๆ พีๆ และน้องๆ ปริญญาโทและปริญญาเอกโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ทกุคน 

ทีช่วยดูแล ให้กําลงัใจและเป็นทีปรึกษาในเรืองต่างๆ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาในมหาวิทยาลยั

ศลิปากร เป็นช่วงชีวิตการเป็นนกัศกึษาทีแสนประทบัใจ 

 สุดท้ายทีสําคญัทีสุด คือ บิดาและมารดาของผู้ วิจัย ผู้ ทีมีพระคุณอย่างหาทีสุดมิได้  

เป็นผู้อยูเ่บืองหลงัคอยสนบัสนนุและให้ทกุสงิทกุอยา่งแก่ผู้วิจยั คอยให้กําลงัใจและเป็นแรงผลกัดนั

ทําให้วิทยานิพนธ์เลม่นีสําเร็จลลุว่งได้ 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




