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คําสาํคญั: ปัจจยัการตัง้ถ่ินฐาน / แหลง่โบราณคดีดงแมน่างเมือง 

กกกกกกกกกกกมลพร กีรติยะองักรู: การศกึษาปัจจยัในการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอ

บรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์.  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ผาสขุ 

อินทราวธุ.  150 หน้า. 

 

กกกกกกก การค้นคว้าอิสระครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัการตัง้ถ่ินฐาน และสภาพแวดล้อมในอดีตของ

แหลง่โบราณคดีดงแมน่างเมือง โดยทําการศกึษาจากหลกัฐานทางโบราณคดี โดยเฉพาะการวิเคราะห์หลกัฐาน

ประเภทกระดกูสตัว์ท่ีได้จากการขดุค้นในหลมุขดุค้นท่ี 3 และ4 ร่วมกบัหลกัฐานเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กกกกกกกกจากหลกัฐานทางโบราณคดีได้แสดงถึงกิจกรรมการใช้พืน้ท่ีในการอยู่อาศยั 2 ช่วงระยะเวลาคือ 

ระยะท่ี 1 อยู่ในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 15 – 16 เน่ืองจากมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทเศษภาชนะ

ดินเผา ร่องรอยการฝังศพ และชิน้สว่นหม้อพรมนํา้ เป็นต้น ตอ่มาในระยะท่ี 2 อยู่ในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 16 – 

18 ซึ่งอาจเป็นช่วงท่ีมีการรับอิทธิพลเขมรเข้ามาแล้วภายในเมืองโบราณดงแม่นางเมือง เน่ืองจากการพบ

หลกัฐานทางโบราณคดีประเภทเคร่ืองถ้วยเขมรท่ีมาจากแหลง่เตาบนเทือกเขาพนมกเุลน จารึกดงแม่นางเมืองท่ี 

มีข้อความท่ีแสดงถึงระบบการปกครองท่ีอาจได้รับอิทธิพลจากเขมร และระยะท่ี 2 นีย้งัมีหลกัฐานทางโบราณคดี 

ท่ีแสดงถึงการติดต่อกบัชุมชนภายนอก เช่น เคร่ืองถ้วยจีน ลกูปัดแก้ว ลกูปัดหินกึ่งอญัมณี และเคร่ืองแก้ว เป็น

ต้น 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบว่าทัง้ปัจจยัทางกายภาพ และปัจจยัทางวฒันธรรมมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานท่ีแหล่ง  

โบราณคดีดงแมน่างเมือง ซึง่ปัจจยัทางกายภาพท่ีสําคญัท่ีนํามาสูก่ารตัง้ถ่ินฐานของท่ีน่ี อาจเน่ืองมาจากความ  

อดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ี ซึง่จากการวิเคราะห์กระดกูสตัว์พบวา่ สภาพแวดล้อมในอดีตนัน้อาจมีสภาพพืน้ท่ีเป็นป่า  

โปร่ง มีทุง่หญ้า ดินโป่ง และหนองนํา้ท่ีเอือ้อํานวยต่อการตัง้ถ่ินฐาน สําหรับปัจจยัทางวฒันธรรมถือเป็นปัจจยัท่ี

เกิดขึน้ตามมาหลงัจากท่ีมีการตัง้ถ่ินฐานแล้ว โดยปัจจยัท่ีสาํคญันัน้อาจเน่ืองมาจากปัจจยัด้านเศรษฐกิจ เพราะ

ได้พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงการติดต่อกบัชุมชนภายนอก เช่น เคร่ืองถ้วยจีน เคร่ืองถ้วยเขมร และ

เคร่ืองแก้ว เป็นต้น  
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กกกกกกกกThis independent study aims to examine the settlement factors and  the  environment in the past of Dong 
Mae Nang  Mueang Archaeological Location. The study was conducted  through  archaeological evidence, especially 
the analysis based on the  proof  of  animal bones type derived  from digging  in  excavation pits  3 and 4 , along  with 
a variety of  related documentary evidences. 
กกกกกกกกArchaeological evidence has shown the activities of land use for residence for two periods.  For the first 
period, during approximately the 15th - 16th Buddhist Century due to the discovery of  archaeological evidences in the 
category of  pottery fragments, traces of burial,  parts  of  Sprinkler, etc. Later, for the second  period of approximately 
16th  – 18th  Buddhist Century,  which might be the time  which was probably for having already adopted the Khmer 
influence in  Dong Mae Nang Mueang Ancient City.  This is because the discovery of archaeological evidences 
relating to Khmer crockery from the kiln source on Phnom Kulen Mountain Range includes the Dong Mae Nang 
Mueang inscription with the contents that represents the regime as probably affected by the Khmer influence.  
Moreover, this second period comprised archaeological evidences that has shown the contact with the outside 
communities such as Chinese crockery, glass beads, semi- gem stone beads and glassware, etc. 
กกกกกกกThe study results have revealed that both physical factors and cultural elements have affected the 
settlement at Dong Mae Nang Mueang Archaeological Location. The important physical factors which have led to the 
settlement here are probably due to the abundance of area. The analysis of animal bones has found that the condition 
of environment in the past might be sparse forest area with grasslands, salt lick and swamps. The cultural elements 
are factors that after occur the settlement here that the important factors may be due to economic factors because the 
discovery of archaeological evidences that has shown the contact with the outside communities such as Chinese 
crockery, Khmer crockery and glassware, etc.   
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กิตตกิรรมประกาศ 

 
กกกกกกกกการค้นคว้าอิสระเล่มนีจ้ะเสร็จสมบูรณ์ลงมิได้หากปราศจากความอนุเคราะห์จาก
บคุคล สถาบนั องค์กรตา่ง ๆ ท่ีให้การชว่ยเหลือทางด้านข้อมลู ความรู้ และประสบการณ์ใหม ่ๆ 

กกกกกกกกขอขอบคณุอาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากรทกุท่านท่ีให้การศกึษา และ
ประสบการณ์ใหม ่ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาจารย์จากภาควิชาโบราณคดีทกุทา่น 
กกกกกกกกขอกราบขอบพระคณุศาสตราจารย์เกียรติคณุ.ดร.ผาสขุ อินทราวธุ ท่ีกรุณารับลกูศิษย์
คนนีใ้ห้อยูใ่นการควบคมุการท าการค้นคว้าอิสระเลม่นีจ้นส าเร็จ 

กกกกกกกกขอกราบขอบพระคณุผู้ชว่ยศาสตราจารย์มยรีุ วีระประเสริฐ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีคอยให้
ค าแนะน าตา่ง ๆ ในการเรียนวิชาโบราณคดี 

กกกกกกกกขอขอบพระคณุรศ.พ.อ.หญิง มาลีวรรณ เหล่ียมศิริเจริญ อาจารย์ประจ าภาควิชากาย
วิภาคศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
และสอนวิธีการศกึษาชิน้สว่นกระดกูสตัว์ 
กกกกกกกกขอขอบคุณพ่ีโป้ย ท่ีช่วยแนะน าหัวข้อ พร้อมข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ พร้อมกับให้
ความชว่ยเหลือในด้านตา่ง ๆ เป็นอยา่งดี 
กกกกกกกกขอขอบคณุพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ รุ่นปีการศึกษาเดียวกนัท่ีคอยให้ก าลงัใจ เป็นท่ีปรึกษา และ
ความชว่ยเหลือตา่ง ๆ  
กกกกกกกกขอกราบขอบพระคณุพ่อ และแม่ ขอบคณุพ่ีชาย ท่ีให้การช่วยเหลือด้านทนุทรัพย์ และ
คอยเป็นก าลังใจ ถามไถ่ความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระเล่มนี ้ขอบคุณความรักอัน
บริสทุธ์ิท่ีพอ่ และแมม่อบให้ลกูคนนีต้ลอดมา 
กกกกกกกกสุดท้ายนีข้อบคณุตวัเองท่ีกล้า ท้า ลองประสบการณ์ใหม่ ๆ ในงานโบราณคดี ซึ่งถือ
เป็นงานท่ีไม่ง่ายนัก แต่ก็มีเสน่ห์ และความสนุกในตัวเองท าให้เกิดอาการหลงรักในงานด้านนี ้
ขึน้มา และขอบคณุในความอดทน ความมุง่มัน่จนในท่ีสดุก็ท ามนัจนส าเร็จ 
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