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กกกกกกกกKAMOLPORN  KRERATIYAAUNKOOL:  A STUDY OF SETTLEMENT RESOURCES AT DONG MAE NANG MUANG, 
BANPHOT PHISAI  DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCES.  INDEPENDENT STUDY ADVISOR: Professor Emeritus Dr.  
Phasuk Intrawut.  150 pp. 
  
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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมา และความสาํคัญของปัญหา 

กกกกกกกกมนุษย์ทัง้ในอดีต และปัจจบุนัย่อมต้องการท่ีอยู่อาศยั หรือท่ีกําบงัทางธรรมชาติ เพ่ือ

เป็นสิ่งท่ีป้องกนัลม ฝน แสงแดด และภยัอนัตรายตา่ง ๆ  เป็นต้น ดงันัน้จึงทําให้เกิดวิวฒันาการใน

การตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ เช่น ในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ผู้คนมกัอาศยัอยู่ตามถํา้ หรือเผิงผา อยู่

ไม่เป็นหลกัแหล่ง และยงัชีพด้วยการเก็บของป่า ล่าสตัว์ แตเ่ม่ือเร่ิมเข้าสู่สมยัประวตัิศาสตร์ผู้คน

เร่ิมมีการสร้างบ้านเรือนอยู่เป็นหลกัแหล่งมากขึน้ มีการทําเกษตรกรรม และหตัถกรรม การศกึษา

การตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์นัน้ เหมือนเป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ กบัสภาพแวดล้อม 

เน่ืองจากมนุษย์ได้ใช้ความพยายามดัดแปลง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เช่น การดัดแปลง หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั สร้างสรรค์

บ้านเมือง และสิ่งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ เพ่ือการดํารงชีวิตท่ีดีขึน้0

1 

กกกกกกกกการตัง้ถ่ินฐาน (settlement) หมายถึง การบกุเบิก การสร้าง และการเข้าอยู่อาศยัของ

มนุษย์ โดยการครอบครองพืน้ท่ีส่วนหนึ่งส่วนใดของผิวโลกท่ีไม่มีผู้ ใดอาศัยมาก่อน ซึ่งจะอยู่

รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่บ้าน และเป็นเมือง หน่วยของการตัง้ถ่ินฐานจึงเป็นการแสดงออกซึ่งการ

จัดการพืน้ท่ีของมนุษย์ในรูปของอาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และการใช้ท่ีดิน ตลอดจนถึง

ผลกระทบท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อม1

2  

กกกกกกกกการตัง้ถ่ินฐานทางโบราณคดีนัน้ แชเรอร์ และแอชมอร์ 2

3 (Sharer and Ashmore) ได้

อธิบายวา่คือ การศกึษาการแพร่กระจายกิจกรรม และการเข้าครอบครองพืน้ท่ีอยูอ่าศยัของมนษุย์ 

                                                           
กกกกกกกก1 ฉตัรชยั พงศ์ประยรู, การตัง้ถิ่นฐานมนุษย์: ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา

ภมูิศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2536), 1.  

กกกกกกกก2  เร่ืองเดียวกนั.  และนําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ, ภมิูศาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน 

สโตร์, 2528), 1. 

กกกกกกกก3 Sharer R. J. and Ashmore W., Archaeology Discovering Our Past (Mayfield, 1994), 436 – 

437.  
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โบราณในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลด้านทําเลท่ีตัง้ และร่องรอยท่ียงัเหลืออยู่มาทําการศกึษา

ในเบือ้งต้น และใช้ข้อมลูด้านโบราณวตัถ ุและนิเวศวตัถมุาพิจารณาในลําดบัตอ่ไป การศกึษาการ 

ตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ในอดีตนัน้อาจใช้การศกึษาในลกัษณะของสหสาขาวิชาการตา่ง ๆ มาร่วมใน

การพิจารณาหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในแหล่งโบราณคดี เช่น การศกึษาด้านภูมิศาสตร์ ธรณี

สณัฐาน พฤษศาสตร์ และสตัวศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือช่วยให้การตีความทางโบราณคดีมีความชดัเจน 

เข้าใจ และสร้างภาพในอดีตให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้ ตัวอย่างการศึกษาการตัง้ถ่ินฐานใน

ประเทศไทย เชน่  

กกกกกกกกการขดุค้นท่ีหนองโน จงัหวดัชลบรีุ บ้านหลมุข้าว และเนินอโุลก จงัหวดันครราชสีมา ท่ี

มีผู้ เช่ียวชาญทางด้านธรณีสณัฐานมาร่วมงาน โดยทําการเก็บตวัอย่างดินจากหลมุขดุค้นลึกลงไป

ถึงชัน้ดนิทบัถมทางธรรมชาติ และดินจากบริเวณใกล้เคียงกบัแหล่งโบราณคดี เพ่ือศกึษาลกัษณะ

ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมในอดีต เช่น ทางเดินของแม่นํา้เก่า สนัทรายเก่า และการทบัถม

ของดินตะกอนทะเล  เป็นต้น จากการขุดตัดขวางตลอดแนวคูนํา้ คันดิน ท่ีเนินอุโลก จังหวัด

นครราชสีมาเพ่ือศึกษาชัน้ดิน ผลปรากฏว่า สิ่งท่ีเคยเข้าใจว่าเป็นคนํูา้ คนัดินนัน้แท้จริงแล้ว คือ 

ร่องทางเดินของแม่นํา้เก่า 3

4 ฉะนัน้หากปราศจากการศึกษาทางด้านธรณีสัณฐาน งานค้นคว้า

ทางด้านโบราณคดีก็คงจะขาดข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ในอดีต และก่อให้เกิดความเข้าใจ

ผิด เป็นผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการแปลความถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในอดีตได้ 

กกกกกกกกนอกจากนีก้ารใช้ข้อมลูด้านกระดกูสตัว์ท่ีขดุพบตามแหล่งโบราณคดีตา่ง ๆ มาช่วยใน

การอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีต เช่น การศึกษาด้านการวิเคราะห์กระดูกสัตว์จากแหล่ง

โบราณคดีบ้านโคกคอน ตําบลโคกสี  อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร ของอษุา สมทรัพย์ ผลการศกึษา

พบกระดกูสตัว์ประเภทกวาง เก้ง หมู ไก่ สุนขั ววั ควาย จระเข้ เต่า ปลา ตะพาบ หอยกาบใหญ่ 

หอยโขง่ หอยขม จากลกัษณะสตัว์ท่ีพบเป็นสตัว์ท่ีอาศยัอยู่ตามป่าเต็งรัง หรือป่าโปร่งแบบแล้ง ป่า

ดงดบิ และป่าท่ีมีหญ้าขึน้สงู พร้อมกบัมีแหลง่นํา้ และหนองนํา้4

5 

กกกกกกกกการท่ีมนษุย์เลือกตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีตา่ง ๆ มีสาเหตมุาจากสิ่งสําคญัหลายประการ แต่

ลกัษณะทางกายภาย เช่น ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และความอดุมสมบรูณ์ของดินถือเป็น

                                                           
กกกกกกกก4 ชาร์ลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์, สยามดึกดําบรรพ์: ยุดก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย 

(กรุงเทพมหานคร: ริเวอร์ บุ๊คส์, 2542), 39. 

กกกกกกกก5 อษุา สมทรัพย์, “การวิเคราะห์กระดกูสตัว์จากแหลง่โบราณคดีบ้านโคกคอน ตําบลโคกสี อําเภอ

สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2544), 133.  
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ปัจจัยลําดับต้น ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกตัดสินใจเพ่ือตัง้ถ่ินฐานโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสมัย

โบราณ ประชากรส่วนใหญ่มักเลือกตัง้ถ่ินฐานบริเวณซึ่งเป็นท่ีราบลุ่มดินมีความอุดมสมบูรณ์ 

เพราะมนษุย์ต้องอาศยันํา้ และดนิ เพ่ือการบริโภค และการเพาะปลกู อีกทัง้ยงัใช้นํา้เพ่ือการติดตอ่

คมนาคม แลกเปล่ียนสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดชุมชนท่ีพัฒนาขึน้ตามลําดับ 5

6 ทัง้นีย้ังมีปัจจัยทาง

วฒันธรรม และประชากร ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัง้ถ่ินฐานอีกด้วย6

7 

กกกกกกกกสําหรับการศึกษาปัจจยัในการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์ในอดีตนัน้ นบัว่ามีความสําคญั

อย่างมากในงานโบราณคดี เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีทําให้เข้าใจถึงเหตผุลของมนษุย์ในอดีตท่ี

จะเลือกพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีใช้ในการตัง้ถ่ินฐาน โดยจะศกึษาถึงวิธีการในการเลือกตัง้ถ่ิน

ฐานวา่มีแบบใด มีการอยูอ่าศยัในสภาพแวดล้อมแบบไหน และเหตใุดมนษุย์จึงเลือกตัง้ถ่ินฐานใน

ลกัษณะเช่นนัน้ อีกทัง้ยงัช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะภูมิประเทศสภาพแวดล้อม และ

ทรัพยากรตา่ง ๆ ท่ีเคยมีในอดีต  

กกกกกกกกพืน้ท่ีท่ีผู้ศึกษาเลือกใช้ในการศึกษา คือ ชุมชนโบราณดงแม่นางเมือง ตัง้อยู่ท่ีอําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์จัดเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่บริเวณท่ีราบภาคกลาง

ตอนลา่ง (ท่ีราบเจ้าพระยา) ของประเทศไทย มีพืน้ท่ีเป็นรูปสามเหล่ียม ชัน้ตะกอนเกิดจากการทบั

ถมของแม่นํา้ แต่ก็มีหลกัฐานท่ีแสดงถึงการเคยมีนํา้ทะเลรุกลํา้เข้ามาจนถึงจังหวัดอุทัยธานีใน

ปลายยุคไพลสโตซีน (45,000 – 14,000 ปี) การรุกลํา้ของนํา้ทะเลค่อย ๆ ถอยลงไปจนถึงช่วง

สดุท้ายเม่ือประมาณ 11,000 – 3,000 ปีมาแล้ว7

8  

กกกกกกกกลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดันครสวรรค์ คล้ายแอ่งกะทะ พืน้ท่ีตอนกลางเป็นแอ่งท่ี

ต่ําของท่ีราบนํา้ท่วมถึง สูงจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 22 เมตร แต่บริเวณขอบทางตะวันออก 

และตะวันตก พืน้ท่ีจะมีระดบัค่อย ๆ สูงขึน้ แม่นํา้สําคญัคือ แม่นํา้ปิง กับแม่นํา้น่าน ซึ่งไหลมา

                                                           
กกกกกกกก6 นงคราญ กาญจนประเสริฐ, “สภาพแวดล้อม (ทางภูมิศาสตร์) ของจังหวัดนครสวรรค์,” ใน  

นครสวรรค์: รัฐกึ่งกลาง รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 

(นครสวรรค์: วิทยาลยัครูนครสวรรค์, 2528), 27. 

กกกกกกกก7 นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ, ภมิูศาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2528), 13. 

กกกกกกกก8 ไพฑูรย์ พงศะบุตร และคณะ, ภูมิลักษณ์ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2534.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในวโรกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ และเจริญพระชนมายคุรบ 36 พรรษา 2 เมษายน 2534), 

45. 
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รวมกันเป็นแม่นํา้เจ้าพระยา 8

9 จากการสํารวจภาพถ่ายทางอากาศได้พบแหล่งท่ีตัง้ชุมชนโบราณ

ภายในเขตจงัหวดันครสวรรค์เป็นจํานวน 20 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งชมุชนโบราณเฉพาะท่ีมีคนํูา้คนัดิน

ล้อมรอบ หรือท่ีมีสระนํา้ขนาดใหญ่ เขตจงัหวดันครสวรรค์นัน้ตัง้อยู่ในท่ีราบเจ้าพระยาตรงบริเวณ

เช่ือมตอ่ระหวา่ง “ท่ีราบเจ้าพระยาตอนบน” และ “ท่ีราบเจ้าพระยาตอนลา่ง”9

10   

กกกกกกกกสําหรับการศึกษาท่ีผ่านมาของชุมชนโบราณดงแม่นางเมืองนัน้ เร่ิมมีการศึกษาเม่ือปี

พ.ศ. 2499 โดยนายมานิต วลัลิโภดม ทําการออกสํารวจชุมชนโบราณดงแม่นางเมือง ต่อมาในปี

พ.ศ. 2510 ได้ทําการขดุค้นท่ีชมุชนโบราณแห่งนี ้แตก่ลบัไม่ปรากฏข้อมลูนอกจากบนัทึกข้อความ 

จึงทําให้นกัวิชาการในสมยัต่อมาทราบแต่เพียงว่าแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองนัน้เป็นแหล่ง

โบราณคดีสมยัทวารวดี และพบจารึก ซึง่ระบศุกัราชพ.ศ. 171010

11  

กกกกกกกกตอ่มาในปีพ.ศ. 2551 – 2552 พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์ 1 1

12 ได้ทําการสํารวจ และขุด

ค้นชุมชนโบราณดงแม่นางเมือง เพ่ือศึกษาลําดับชัน้วัฒนธรรม และพัฒนาการชุมชน รวมถึง

ความสมัพันธ์กับชุมชนโบราณโดยรอบเพ่ือสร้างภาพรวมของชุมชนโบราณดงแม่นางเมืองให้มี

ความชดัเจนย่ิงขึน้ ผลจากการศกึษาได้พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีความน่าสนใจ เช่น หลมุฝัง

ศพบริเวณเนินดินโบราณสถาน แวดินเผา เคร่ืองมือเหล็ก แท่นหินบด ชิน้ส่วนของหม้อพรมนํา้ 

เคร่ืองถ้วยจีน และเคร่ืองถ้วยเขมร รวมถึงชิน้สว่นกระดกูสตัว์ เป็นต้น  

                                                           
กกกกกกกก9 นงคราญ กาญจนประเสริฐ, “สภาพแวดล้อม (ทางภูมิศาสตร์) ของจังหวัดนครสวรรค์,” ใน 

นครสวรรค์: รัฐกึ่งกลาง รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, 

24., และ “สภาพแวดล้อม และโบราณคดีในจงัหวดันครสวรรค์,” เร่ืองเดียวกนั, 337. 

กกกกกกกก10 ดรูายละเอียดใน ทิวา ศภุจรรยา, “แหลง่ชมุชนโบราณในเขตจงัหวดันครสวรรค์,” ใน นครสวรรค์: 

รัฐกึ่งกลาง รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, 29 – 31. 

กกกกกกกก11 พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแมน่างเมือง อ.บรรพต

พิสยั จ.นครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 4. ดูรายละเอียดใน นครสวรรค์: รัฐกึ่ งกลาง รายงานการสัมมนา

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, 553 -574., กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย 

เล่ม 4 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่  17 – 18 (กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแห่งชาติ 2529), เอกสารวิชาการ

หอสมดุแหง่ชาติ อนัดบัท่ี 7/2529.  

กกกกกกกก12 เร่ืองเดียวกนั. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

กกกกกกกกจากการศึกษาลําดับชัน้วัฒนธรรมนัน้ได้พบหลักฐานการอยู่อาศัยมาตัง้แต่พุทธ

ศตวรรษท่ี 16 (ปลายสมยัทวารวดี1 2

13) หรือก่อนหน้านัน้เล็กน้อย และคงอยู่เร่ือยมาจนถึงราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 18 ดงันัน้จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีได้จากการขุดค้น และการศึกษาถึงลําดบัชัน้

วฒันธรรมทําให้ผู้ศกึษามีความสนใจในเร่ืองของการตัง้ถ่ินฐาน ซึง่อาจตัง้ข้อสนันิษฐานได้ว่าปัจจยั

ทางกายภาพ และปัจจัยทางวัฒนธรรม ถือเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดการตัง้ถ่ินฐานในบริเวณนี ้

เน่ืองจากแหล่งโบราณคดีแห่งนีต้ัง้อยู่ระหว่างทางนํา้สาขาของแม่นํา้ปิง และแม่นํา้น่าน ซึ่งอุดม

สมบูรณ์ไปด้วยตะกอนนํา้พา ทําให้เกิดพืน้ท่ีท่ีมีดินท่ีเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม และอาจใช้

เส้นทางนํา้เส้นนีเ้พ่ือการคมนาคม แลกเปล่ียนสินค้า และวฒันธรรม นอกจากนีก้ารพบเจอชิน้ส่วน

กระดูกสัตว์ในสัตว์ตระกูลกวาง และสัตว์ตระกูลวัว – ควาย เป็นต้นนัน้ ยังสะท้อนให้เห็นถึง

สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ์เม่ือครัง้ในอดีตอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก1.กเพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตัง้ถ่ินฐานของคนในอดีตท่ีชมุชนโบราณ 

ดงแมน่างเมือง 

กกกกกกกก2.กเพ่ือศกึษาสภาพแวดล้อมในอดีตจากการวิเคราะห์กระดกูสตัว์ท่ีได้จากการขดุค้น 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1.กทําให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานของคนในอดีตท่ีชุมชนโบราณดงแม่

นางเมือง 

กกกกกกกก2.กทําให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในอดีต 

 

 

 
                                                           
กกกกกกกก13 กําหนดอายเุชิงเทียบจากลกัษณะภาชนะดินเผามีสนัในรูปแบบสนัมนท่ีพบในระยะสดุท้าย (ระยะ

ท่ี 6 พ.ศ. 1343 – 1593) ของเมืองจนัเสน ดรูายละเอียดใน Bennet Bronson and Gearge F. Dales, 

Excavation at Chansen, แปลโดย ศิวะลย์ี ภูเ่พ็ชร์, “การขดุค้นท่ีจนัเสน พ.ศ. 2511 – 2512,” ใน นครสวรรค์: 

รัฐกึ่งกลาง รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวดันครสวรรค์, 60.  และพิมพ์

ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแมน่างเมือง อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์

,” 189 – 191. 
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ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกกในการศึกษาครัง้นีจ้ะทําการศึกษาถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการตัง้ถ่ินฐานของคนในอดีต

บริเวณชุมชนโบราณดงแม่นางเมืองว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจเลือกแหล่ง

โบราณคดีแหง่นีเ้ป็นท่ีตัง้ถ่ินฐาน โดยจะทําการศกึษาทางโบราณคดีร่วมกบัการศกึษาในสาขาวิชา

อ่ืน ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ธรณีสนัฐาน และสตัวศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในอดีต 

และในการวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีนัน้จะใช้หลกัฐานท่ีได้จากการสํารวจ และขดุค้นในปี

พ.ศ. 2551 – 2552 รวมถึงบนัทกึข้อความท่ีได้จากการสํารวจ และขดุค้นในปี พ.ศ. 2509 – 2510  

  

วิธีการศึกษา 

 กกกกกกกก1.กรวบรวมข้อมลูเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศ เช่น  

รายงานการสํารวจ รายงานการขดุค้น รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หนงัสือ บทความ 

วิชาการ ข้อมูลทางด้านทฤษฎีในการตัง้ถ่ินฐาน ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลทางธรณีวิทยา  

รวมถึงแผนท่ี และภาพถ่ายตา่ง ๆ   

กกกกกกกก2.กสํารวจ และเก็บข้อมูลภาคสนาม เก่ียวกบัสภาพพืน้ท่ีของชนุชนโบราณดงแม่นาง

เมือง โดยการจดบนัทกึข้อมลู และถ่ายภาพเพ่ือนํามาศกึษาวิเคราะห์   

กกกกกกกก3.กนําข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจภาคสนาม และการวิเคราะห์โบราณวตัถท่ีุได้จากการ

ขดุค้นมาแปลความทางโบราณคดี เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัในการตัง้ถ่ินฐาน โดยเน้นวิธีการวิเคราะห์

กระดกูสตัว์  

กกกกกกกก4.กสรุปผลการศกึษา    

กกกกกกกก5.กนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาทัง้หมดมาเรียบเรียง จัดพิมพ์เป็นการค้นคว้าอิสระ 

และนําเสนอผลงาน  

 

แหล่งข้อมูล 

กกกกกกกก1. หอสมดุมหาวิทยาลยัศลิปากร 

กกกกกกกก2.  หอสมดุแหง่ชาติ 

กกกกกกกก3.  ห้องสมดุกรมป่าไม้ 

กกกกกกกก4.  ห้องกายวิภาค คณะสตัวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กกกกกกกก5.  สํานกังานวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีการตัง้ถิ่นฐาน 

 

กกกกกกกกหนึ่งในปัจจัยส่ีท่ีเป็นความต้องการพืน้ฐานท่ีสําคัญของมนุษย์ก็คือ การสร้างท่ีอยู่

อาศยั แต่เน่ืองจากมนุษย์เป็นสตัว์สงัคมขัน้สงูจึงสามารถสร้างวฒันธรรมจากประสบการณ์ และ

การเรียนรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะสงัคม หรือชมุชนเพ่ือนํามาใช้อยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม และปรับตวั 

หรือดดัแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ดงัจะเห็นว่าอารยธรรม

ของโลกได้เร่ิมเจริญขึน้ จากเขตท่ีราบลุ่มแม่นํา้คือ บริเวณปากนํา้หลายสายไม่ว่าจะเป็นลุ่มแม่นํา้

ไนล์ ไทกริส ยเูฟรติส คงคา หรือฮวงโฮ เป็นต้น ซึ่งตะกอนทบัถมท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติทําให้การ

ผลิตพืชพนัธุ์ธญัญาหารเพียงพอแก่สมาชิกของชนุชน  

กกกกกกกกนอกจากนีลํ้านํา้ตา่ง ๆ เหล่านีย้งัช่วยในเร่ืองของเส้นทางคมนาคมติดตอ่ระหว่างกลุ่ม

ชนจนเกิดความเจริญเร่ือยมา เม่ือเวลาผา่นไปมนษุย์รู้จกัวิธีดดัแปลงนําประโยชน์จากธรรมชาติมา

ใช้มากขึน้ การตัง้ถ่ินฐานก็ขยบัขยายจากริมฝ่ังแม่นํา้ หรือชายฝ่ังทะเลซึ่งเป็นท่ีราบคอ่นข้างต่ํา ลึก

เข้าไปในแผน่ดนิ หรือบริเวณท่ีสงูขึน้ และเพ่ือให้การดํารงชีวิตอยู่รอดจึงได้มีการขดุค ูและสร้างคนั

ดินกักเก็บนํา้ขึน้ ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์โดยตรงแก่การเพาะปลูก และการดํารงชีวิตแล้วยงั

เป็นเสมือนแนวล้อมรอบอาณาเขตแสดงความเป็นเจ้าของ และป้องกันการรุกรานจากศตัรูได้อีก

ด้วย 0

1 โดยท่ีขนาดของตัวชุมชนท่ีขยายใหญ่ออกไปอาจเป็นเพราะปัจจัยต่าง ๆ เช่น จํานวน

ประชากรเพิ่มขึน้ และในท่ีสุดก็เกิดแหล่งชุมชนท่ีแยกออกไปตัง้ขึน้อีกหลาย ๆ ชุมชนท่ีมีการ

ติดต่อกัน พอมาถึงชุมชนในระดบัใหญ่ ๆ แล้วเราจะเห็นได้ว่าสังคม และวัฒนธรรมของชุมชน

เหลา่นีมี้ความซบัซ้อนมากขึน้ โดยเฉพาะทางด้านระบบความเช่ือ ระบบเศรษฐกิจ การปกครอง  

                                                           
กกกกกกกก1 ผอ่งศรี วนาสนิ และทิวา ศภุจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝ่ังทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง

ประเทศไทย: การศึกษาตําแหน่งที่ ตัง้และภูมิศาสตร์สัมพันธ์ (กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่

ผลงานวิจยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524), 11 – 12. 
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การเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม และทางสถาปัตยกรรม ดงัเห็นได้จากแหล่งศาสนสถานตา่ง ๆ 

และการสร้างคเูมือง กําแพง หรือคนัดนิเป็นต้น1

2 

กกกกกกกกสําหรับร่องรอยท่ีแสดงถึงกิจกรรมมนุษย์ท่ีเก่าท่ีสุดเท่าท่ีพบในประเทศไทยนัน้มี

หลกัฐานท่ีชดัเจนอยู่ท่ีภาคใต้ จงัหวดักระบ่ี ซึ่งมีอายปุระมาณ 37,000 ปีมาแล้ว จากการศกึษา

ร่องรอยกิจกรรม หรือพฤติกรรมของมนุษย์สมยัโบราณต่าง ๆ ทําให้เราทราบถึงสภาพแวดล้อม 

ความสามารถในการปรับตวั และการดดัแปลงทรัพยากรทางธรรมชาติให้เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

เพ่ือการยังชีพ นอกจากนีเ้รายังทราบถึงความซับซ้อนในเร่ืองของความคิด และความเช่ือของ

มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีมีพัฒนาการ และได้สะสมมาเป็นอารยธรรมครัง้ยุคหินจนถึง

ปัจจุบนั การดํารงชีวิตของมนษุย์ในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์เท่าท่ีพบหลกัฐานในประเทศไทยนัน้ 

มนษุย์จะดํารงชีพโดยการตัง้ถ่ินฐานแบบชัว่คราว หรือเคล่ือนย้ายเร่ร่อนไปยงับริเวณอ่ืน ซึ่งจะพบ

มากบริเวณถํา้ หรือเพิงผา ยงัชีพด้วยการเก็บของป่า ลา่สตัว์ และรู้จกัการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

กกกกกกกกตอ่มาเม่ือมนษุย์มีประสบการณ์การเรียนรู้กบัธรรมชาติมากขึน้ หรือมีประชากรเพิ่มขึน้ 

ทําให้มนษุย์รู้จกัท่ีจะมีการตัง้ถ่ินฐานท่ีถาวร เร่ิมยงัชีพด้วยการทําการเกษตรกรรม มีการผลิตวตัถุ

สิ่งของใช้มากขึน้ และมีการติดต่อกับชุมชนอ่ืน ๆ จนเกิดการค้าการติดต่อ จึงอาจทําให้ได้รับ

อิทธิพลบางส่วนทางด้านความเช่ือ รวมถึงระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองทางสงัคม และ

วฒันธรรม ซึง่เป็นผลให้เกิดความเป็น “เมือง” ขึน้มา2

3 

กกกกกกกกการตัง้ถ่ินฐานมนุษย์นัน้สามารถพิจารณาได้หลายแง่มุมจากนกัวิชาการหลายสาขา 

ไม่ว่าจะเป็นนักภูมิศาสตร์ นักผังเมือง สถาปนิก นักสังคมวิทยา และนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่ง

นกัวิชาการหลายสาขาท่ีกล่าวถึงนีอ้าจมองการตัง้ถ่ินฐานมนุษย์จากทรรศนะเดียวกันคือ การตัง้

ถ่ินฐานจดัเป็นระบบเปิดแบบพลวตัท่ีประกอบด้วย 1)กจํานวนประชากร ซึง่หมายถึงมนษุย์ท่ีเข้าไป

ครอบครองพืน้ท่ีตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป โดยมีรูปแบบในการตัง้ถ่ินฐานแบบชัว่คราว ต่อมาเม่ือจํานวน

ประชากรเพิ่มขึน้รูปแบบการตัง้ถ่ินฐานก็จะขยายใหญ่ขึน้เป็นการตัง้ถ่ินฐานท่ีถาวรมากขึน้ โดย

อาจมาในรูปแบบของหมูบ้่าน เมืองเล็ก หรือกลุม่หมู่บ้านเป็นต้น 2)กรูปแบบ และ3)กองค์ประกอบ

ย่อย หมายถึงมนุษย์ในฐานะเป็นบุคคล สังคมคือ ระบบปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ โครงสร้างคือ 

                                                           
กกกกกกกก2 พรชยั สจิุตต์, “พฒันาการของชุมชนสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในประเทศไทย,” ใน การตัง้ถิ่นฐาน

ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต (การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ท่ี 28 วันท่ี 31 

มกราคม 2533), 1. 

กกกกกกกก3 เร่ืองเดียวกนั, 2 – 14. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

สิ่งก่อสร้างทกุรูปแบบ และโครงขา่ยคือ ระบบการคมนาคมติดตอ่ทกุชนิด ซึ่งพลวตัทัง้ 3 อย่างนีจ้ะ

มีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมทางสงัคม และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาต3ิ

4  

กกกกกกกกตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของประเทศไทย 

(2521) กลา่ววา่ การตัง้ถ่ินฐานเป็นการแสดงออกซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ และสิ่งแวดล้อม

ในเชิงประสาน และเกือ้กลูกนั การตัง้ถ่ินฐานมีบทบาทท่ีสําคญัอย่างย่ิงตลอดมาในประวตัิศาสตร์

ของมนุษยชาติ ในฐานะท่ีเป็นจุดกําเนิดของระบบสงัคม การปกครอง และวฒันธรรม การตัง้ถ่ิน

ฐานจะดํารงอยูไ่ด้ก็ตอ่เม่ือสามารถพฒันาชีวิตมนษุย์ภายใต้เง่ือนไข 4 ประการคือ 

กกกกกกกก1.กตอบสนองความต้องการพืน้ฐานด้านตา่ง ๆ ของมนษุย์ได้อยา่งเพียงพอ 

กกกกกกกก2.กรักษาสภาวะสมดลุกบัสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรตา่ง ๆ ได้ 

กกกกกกกก3.กมีความเสมอภาคทางสงัคม 

กกกกกกกก4.กมนษุย์สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ด้อยา่งมีศกัดิ์ศรี และคณุคา่แหง่การเป็นมนษุย์4

5 

กกกกกกกกการตัง้ถ่ินฐาน (settlement) คือ การสร้างท่ีอยู่อาศยัของมนษุย์ ซึ่งอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม 

เป็นหมู่บ้าน เป็นเมือง และมีส่วนประกอบท่ีสําคญัคือ คน พืน้ท่ี และการติดตอ่ระหว่างกนั รวมถึง

การใช้บริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในกลุ่มนัน้ ๆ เช่น โรงเรียน วัด 

สาธารณปูโภคตา่ง ๆ เป็นต้น นอกจากนีก้ารตัง้ถ่ินฐานยงัหมายรวมถึง การท่ีมนษุย์อพยพย้ายถ่ิน

ท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือเข้าไปตัง้ถ่ินฐานในดนิแดนแหง่ใหมอี่กด้วย5

6 

กกกกกกกกโจนส์ (Jones) กล่าวว่าการตัง้ถ่ินฐานหมายถึง การศกึษาถึงความสมัพันธ์ระหว่าง

มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอันเน้นถึงท่ีกําบงั (shelter) ท่ีอาศยั (habitat) ตลอดจนสิ่งอํานวยความ

สะดวกสบายท่ีมนษุย์ได้คดิสร้างขึน้มา รวมถึงการศกึษารูปแบบ การกระจาย และประเภทของการ

ตัง้ถ่ินฐาน 

กกกกกกกกแฟร์ไซด์ (Johnson E. Fairchid) กล่าวว่า แม่นํา้มีอิทธิพลต่อการตัง้ถ่ินฐานมนุษย์ 

เพราะเป็นแหล่งนํา้จืดอนัสําคญัท่ีส่งเสริมให้มีอาหาร การคมนาคม เมืองต่าง ๆ มกัจะตัง้อยู่ใกล้

แม่นํา้ โดยใช้แม่นํา้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับบริเวณอ่ืนได้สะดวก แหล่งอารยธรรมต่าง ๆ 

                                                           
กกกกกกกก4 ฉตัรชยั พงศ์ประยรู, การตัง้ถิ่นฐานมนุษย์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2536), 1 – 2.  

กกกกกกกก5 เร่ืองเดียวกนั. 

กกกกกกกก6 นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ, ภมิูศาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2528), 1. 
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ของโลกก็ได้พฒันาจากบริเวณลุ่มแม่นํา้ เช่น แม่นํา้ไตกรีส – ยูเฟรตีส แม่นํา้สินธุ แม่นํา้ฮวงโห 

นอกจากนีแ้มนํ่า้ยงัชว่ยในการเผยแพร่วฒันธรรมตา่ง ๆ สูบ่ริเวณรอบนอกอีกด้วย6

7 

กกกกกกกกดงันัน้ระบบการตัง้ถ่ินฐานเป็นระบบเปิดท่ีซบัซ้อนท่ีอยู่ในลักษณะพลวตัตลอดเวลา 

การเปล่ียนแปลงของระบบขึน้อยู่กับปฏิสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบทางด้านมนุษย์ สงัคม และ

กายภาพ ซึ่งได้รวมกนัเป็นระบบการตัง้ถ่ินฐาน ระบบการตัง้ถ่ินฐานกลบัมีอิทธิพลอย่างลึกซึง้ต่อ

บริเวณรอบ ๆ และในเวลาเดียวกันระบบการตัง้ถ่ินฐานเองก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจ 

และสงัคมซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคมุของระบบ แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด ระบบการตัง้ถ่ินฐานก็เป็นตวั

บง่ชีล้กัษณะ และวิธีการใช้ทรัพยากรของมนษุย์บนผิวโลก เพราะเป็นแหล่งท่ีมนษุย์จะเป็นตวัการ

ทําลายภูมิประเทศ พืชพรรณ สตัว์ และสิ่งแวดล้อม จนในท่ีสุดก็จะทําลายความสขุทางกาย และ

ทางใจของมนุษย์เราเอง คุณภาพชีวิตส่วนหนึ่ง ท่ีมนุษย์แสวงหาขึน้อยู่กับคุณภาพของ

สภาพแวดล้อมท่ีมนษุย์อาศยั7

8  

กกกกกกกกการศกึษาวิชาภมูิศาสตร์การตัง้ถ่ินฐานถือว่าเป็นพืน้ฐานของการศกึษาวิชาภูมิศาสตร์

มนษุย์ (human geography) เพราะการตัง้ถ่ินฐานเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบั

สิ่งแวดล้อม และการตัง้ถ่ินฐานนัน้ไม่ใช่จะสะท้อนถึงการปรับตวัของมนษุย์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

ทางธรรมชาติ (physical environment) เพียงอย่างเดียว แต่ยังสัมพันธ์ไปถึงสิ่งแวดล้อมทาง

วฒันธรรม (cultural environment) อีกด้วย เชน่ สงัคม ศาสนา ซึ่งผลจากความสมัพนัธ์ของการตัง้

ถ่ินฐานของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทัง้ 2 อย่างนัน้ ทําให้การสร้างท่ีอยู่อาศยัในแต่ละพืน้ท่ีมีความ

แตกตา่งกนั8

9  

กกกกกกกกชิสชอล์ม (Chisholm) ได้พยายามอธิบายว่า การตัง้ถ่ินฐานมนษุย์จะเร่ิมตรงไหนนัน้

ยอ่มขึน้อยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ ประการไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมแตเ่พียงอย่างเดียว ในการเลือก

ทําเลสร้างบ้านแต่อาจขึน้อยู่กับความได้เปรียบจากทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ต้องการ 

โดยจะขึน้อยู่กับระยะทางในการเดินทางเพ่ือประกอบการเกษตร ผลท่ีปรากฏออกมาคือ 

ความสมัพนัธ์ของตวัอาคารบ้านเรือน และการใช้ท่ีดินรอบ ๆ หมู่บ้าน นัน่คือรูปแบบของแหล่งตัง้

                                                           
กกกกกกกก7 นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ, ภมิูศาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน, 84. 

กกกกกกกก8 ฉตัรชยั พงศ์ประยรู, “วิธีการศกึษาการตัง้ถ่ินฐานมนษุย์เชิงระบบนิเวศน์,” ใน การตัง้ถิ่นฐานของ

มนุษย์ และคุณภาพชีวิต, 1 – 2. 

กกกกกกกก9 นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ, ภมิูศาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน, 1. 
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ถ่ินฐาน และการใช้ท่ีดิน นอกจากนีย้ังสันนิษฐานอีกว่า กลุ่มคนท่ีไปตัง้ถ่ินฐานใหม่นัน้ย่อมมี

พืน้ฐานทางวฒันธรรมปนอยูด้่วย9

10 

กกกกกกกกในทางโบราณคดีได้มีนกัวิชาการหลายท่านตัง้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการศกึษาการตัง้ถ่ิน

ฐานไว้ว่า การท่ีมนษุย์ตัง้ถ่ินฐานอยู่อย่างถาวรนัน้ อาจมองเห็นได้จากวตัถุสิ่งของท่ีมนษุย์ผลิตใช้

ภายในชุมชน ซึ่งมีหลุมฝังศพปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนัน้ด้วย และตราบใดท่ีมนุษย์มี

วฒันธรรมทางวตัถสุะสมใช้มากขึน้ โอกาสท่ีจะเร่ร่อนย้ายถ่ินฐานบอ่ย ๆ ก็มีน้อยลงโดยเฉพาะถ้า

มีปริมาณของสมาชิกเพิ่มขึน้มาก และมีการลงทนุสร้างสิ่งก่อสร้างถาวร เช่น ศาสนสถาน เป็นต้น 

ซึ่งปัจจยัท่ีอาจทําให้มีการย้ายถ่ินฐานของชุมชนท่ีตัง้อยู่อย่างถาวรแล้วคือ ภยัจากธรรมชาติ และ

ภยัจากพฤตกิรรมของมนษุย์ เชน่ สงคราม หรือถกูโจมตีจากกลุ่มท่ีมีอํานาจ และพลงัมากกว่า โดย

ท่ีหากไมมี่ภยัจากตวัอยา่งท่ียกมาแล้ว ชมุชนนัน้ก็อาจคงอยูสื่บกนัมาหลายชัว่อายคุน10

11 

กกกกกกกกทัง้นี ้Butzer กล่าวถึงปัจจยัขัน้พืน้ฐานทางธรณีสณัฐาน (geomorphological factor) 

ท่ีเหมาะสมในการตัง้ถ่ินฐานของชนุชนสมยัโบราณ โดยจําแนกออกเป็น 7 แหลง่คือ 

กกกกกกกก1.กบริเวณท่ีเกิดการทบัถมของตะกอนนํา้พดัพา (alluvial site) 

กกกกกกกก2.กบริเวณท่ีเกิดการทบัถมแถบทะเลสาป หรือหนองนํา้ (lacustrine site) 

กกกกกกกก3.กบริเวณท่ีเกิดการทบัถมโดยการพดัพาของลม (aeoline site) 

กกกกกกกก4.กบริเวณท่ีเกิดการทบัถมในพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนั (slope site) 

กกกกกกกก5.กบริเวณท่ีเกิดการทบัถมในพืน้ท่ีท่ีลกัษณะเป็นถํา้ (cave site) 

กกกกกกกก6.กบริเวณท่ีเกิดการทบัถมแถบชายฝ่ังทะเล (coastal site) 

กกกกกกกก7.กบริเวณท่ีเกิดการทบัถมบนผิวดนิ (surface site)11

12 

 

 

 

                                                           
กกกกกกกก10 ฉตัรชัย พงศ์ประยรู, การตัง้ถิ่นฐานมนุษย์ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ, 40. อ้างจาก Chisholm 

Michael, Rural Settlement and Land Use (London: Hutchinson University Library, 1962).  

กกกกกกกก11 พรชยั สจิุตต์, “พฒันาการของชมุชนสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในประเทศไทย,” ใน การตัง้ถิ่นฐาน

ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต, 8 – 9. 

กกกกกกกก12 อนชุาต ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา, “ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานของเมืองโบราณ

สมยัทวารวดี บริเวณตําบลคูบวั อําเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2525), 8. อ้างจาก Butzer W. Karl, 

Environment and Archeology (London: Methuen, 1971). 
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ลักษณะการตัง้ถิ่นฐาน12

13 

กกกกกกกกการตัง้ถ่ินฐานตามภูมิภาคต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

เป็นสําคญั รองลงมาคือ สิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม ซึ่งอิทธิพลดงักล่าวมีผลทําให้ลกัษณะการตัง้

ถ่ินฐานแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

กกกกกกกก1.กการตัง้ถ่ินฐานแบบชัว่คราว (mobility settlement) เป็นการตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีใด

พืน้ท่ีหนึ่งในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ แล้วจะมีการเคล่ือนย้ายเร่ร่อนไปยงับริเวณอ่ืนต่อไป การตัง้ถ่ิน

ฐานในลักษณะนีม้กัจะขึน้อยู่กับสภาพทางธรรมชาติเป็นสําคญั กลุ่มชนท่ีมีการตัง้ถ่ินฐานแบบ

ชัว่คราว มกัประกอบอาชีพง่าย ๆ เพียงเพ่ือหาอาหารมาบริโภคให้เพียงพอในชีวิตประจําวนัเท่านัน้ 

ซึง่อาชีพท่ีสําคญัคือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1กการเก็บของป่า และล่าสตัว์ (gathering and hunting) คือ อาชีพท่ี

ออกเก็บ หา สิ่งท่ีมีอยูต่ามธรรมชาต ิเชน่ การเก็บผลไม้ป่า เผือก มนั ดกัสตัว์ จบัปลา เป็นต้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2กการเลีย้งสตัว์แบบเร่ร่อน (nomadic herding) มกัจะเลีย้งสตัว์ท่ีกิน

พืชเป็นอาหาร เช่น ววั แพะ แกะ เป็นต้น โดยสตัว์เหล่านีส้ามารถเลีย้งเป็นฝงูได้ และให้ประโยชน์

หลายอยา่ง เชน่ เนือ้ นม หนงั เขา และยงัได้แรงงานจากสตัว์ด้วย 

กกกกกกกก2.กการตัง้ถ่ินฐานแบบก่ึงถาวร (semipermanent settlement) เป็นการตัง้ถ่ินฐานเพ่ือ

อยูอ่าศยั และประกอบอาชีพการเพาะปลกู โดยใช้วิธีการโคน่ป่า ถาง และเผาป่า เพ่ือนําพืน้ท่ีมาใช้

ในการเพาะปลูก 2 – 5 ปี ลกัษณะการปลูกพืชนัน้จะไม่มีการใส่ปุ๋ ยบํารุงดิน ฉะนัน้เม่ือดินหมด

ความอุดมสมบูรณ์ ก็จะอพยพย้ายถ่ินท่ีอยู่อาศยัใหม่ โดยจะหาพืน้ท่ีใหม่ท่ีสามารถจะใช้ในการ

เพาะปลกูตอ่ไป 

กกกกกกกก3.กการตัง้ถ่ินฐานแบบถาวร (sedentary settlement) เป็นการตัง้ถ่ินฐานอยู่กบัท่ีเป็น

หลกัแหล่งแน่นอน โดยมีลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานท่ีอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มในบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติดี นอกจากนีย้ังมีภาษา ศาสนา สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นแกนกลาง

ร่วมกนั 

 

 

 

 

 

                                                           
กกกกกกกก13 นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ, ภมิูศาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน, 2 – 7. 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัง้ถิ่นฐาน13

14 

กกกกกกกกในการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการกระจายของการตัง้ ถ่ินฐานนัน้ได้มีนัก

ภมูิศาสตร์หลายทา่นได้อธิบายถึงปัจจยัตา่ง ๆ ดงันีคื้อ 

กกกกกกกกเทรวาร์ตา ได้กลา่วถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัง้ถ่ินฐานไว้ 3 ประการคือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.กปัจจยัเก่ียวกบัสภาพทางธรรมชาติ (natural factors) ได้แก่ สภาพภูมิ

ประเทศ อากาศ ดนิ แร่ธาต ุแหลง่นํา้ เป็นต้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.กปัจจยัเก่ียวกับวฒันธรรม (cultural factors) ได้แก่ สงัคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ทศันคต ิเป็นต้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.กปัจจยัเก่ียวกบัประชากร (demographic factors) ได้แก่ ความ

แตกตา่งของประชากรเก่ียวกบัการเกิด การตาย การย้ายถ่ิน เป็นต้น แตใ่นงานวิจยัเลม่นีจ้ะไมข้่อ

กลา่วถึงปัจจยัทางด้านนี ้เน่ืองจากไมท่ราบอตัราการเกิด การตาย และการย้ายถ่ิน 

กกกกกกกกโรบนิสนั ได้อธิบายถึงการเลือกบริเวณท่ีตัง้ถ่ินฐานของประชากรในแตล่ะบริเวณขึน้อยู่

กบัความต้องการของแตล่ะบคุคลท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พอสรุปปัจจยัสําคญัได้ดงันีคื้อ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.กแหลง่นํา้เพ่ืออปุโภค และบริโภค (water supplies) 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.กดนิอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การเกษตร (farming land) 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.กความปลอดภยัจากการรุกราน (defence possibilities) 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.กพืน้ท่ีแห้งปราศจากนํา้ทว่ม (dry land) 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.กแหลง่กําบงัจากภยัธรรมชาต ิ(shelter) 

 

ทฤษฎีแหล่งกลาง (Central Place Theory)15  

กกกกกกกกเป็นทฤษฎีท่ีจะมองลกัษณะของการตัง้ถ่ินฐานในแนวนอน (horizontal arrangement) 

และใช้บทบาทหน้าท่ีเพิ่มเข้ามาในการแบง่ประเภทของการตัง้ถ่ินฐาน การวางรูปแบบในแนวนอน

โดยทัว่ไปอาจมองได้ 3 แบบคือ 

กกกกกกกก1.กลักษณะยาวรี (linear pattern) ลักษณะการตัง้ถ่ินฐานแบบนีอ้าจตัง้อยู่ตาม

เส้นทางคมนาคมตา่ง ๆ เช่น ลํานํา้ ทางเดิน หรือถนน เป็นศนูย์กลางสําหรับประกอบกิจกรรมตา่ง 

ๆ  

                                                           
กกกกกกกก14 เร่ืองเดียวกนั, 13 – 14.  

กกกกกกกก15 ฉตัรชยั พงศ์ประยรู, ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัง้ถิ่นฐาน, เอกสารประกอบคําบรรยายวิชา GE 323, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2520), 8 – 10.  
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กกกกกกกก2.กลักษณะรวมกลุ่ม (cluster pattern) โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแหล่งท่ีประกอบ

กิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ เช่น อตุสาหกรรมเหมืองแร่ การท่องเท่ียว ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวเกิดจากความ

ได้เปรียบทางธรรมชาตเิป็นสว่นใหญ่ หรือขึน้อยูก่บัแหลง่ทรัพยากรเป็นสําคญั 

กกกกกกกก3.กลกัษณะทัว่ไป (uniform pattern) ลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานแบบนีม้กัเป็นศนูย์กลาง

การบริการต่าง ๆ และโดยทัว่ไปจะกระจายอยู่ในบริเวณกว้าง เพราะขึน้อยู่กบับทบาทหน้าท่ีของ

ศนูย์กลางเหลา่นัน้เอง 

กกกกกกกกคําว่า “แหล่งกลาง” คริสตัลเลอร์ หมายถึง เมืองท่ีทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในด้าน

บริการสินค้าตา่ง ๆ ตอ่บริเวณรอบนอก ทฤษฎีแหล่งกลางคือ หลกัเกณฑ์ท่ีคิดค้นขึน้เพ่ืออธิบายถึง

ลําดบัความสําคญัของการตัง้ถ่ินฐานในแง่ทําเลท่ีตัง้เปรียบเทียบกัน โดยยึดเอาจํานวน ขนาด 

บทบาท หน้าท่ี และชว่งระยะหา่งของแตล่ะแหง่เป็นหลกั ทํานองเดียวกนัท่ีเวบเบอร์อธิบายถึงทําเล

ท่ีตัง้ของแหล่งอุตสาหกรรม และทูเนนอธิบายทําเลท่ีตัง้ของการใช้ท่ีดินทางเกษตร แต่ทัง้นี ้

ศนูย์กลางนัน้ต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มท่ีโดยการคมนาคมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันัน้รัศมีไกล

สดุของแหล่งกลางท่ีบริเวณสินค้าจะไปถึง (range of a central goods) ก็วดัจากการเข้าถึง การ

คมนาคมไกลสดุท่ีลูกค้าจะมารับบริการจากแหล่งกลาง ถ้าเลยระยะแหล่งกลางนัน้ไปแหล่งกลาง

นัน้จะไมส่ามารถบริการได้ ผู้คนอาจไปรับบริการจากแหลง่อ่ืน ๆ ทัง้นีเ้พราะระยะทางไกลขึน้สินค้า

อาจแพงขึน้ 

กกกกกกกกการเข้าถึง หมายถึงความคล่องตวัในการติดตอ่กับสถานท่ีหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นตวัแปรด้าน

คณุภาพของสถานท่ี แตใ่นแง่เทศสมัพนัธ์ การเข้าถึงอาจวดัในเชิงเปรียบเทียบจากทําเลท่ีดินแปลง

หนึ่งท่ีเกิดจากระบบความสัมพนัธ์ของเส้นทางคมนาคม ในทางปฏิบตัิ การเข้าถึง คือคณุสมบตัิ

ด้านความเป็นศนูย์กลาง หรืออยู่ใกล้แห่งอ่ืน ทําเลอ่ืน ซึ่งแนวความคิดเก่ียวกับการเข้าถึงนัน้จะมี

ความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัแนวความคดิเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีน้อยท่ีสดุ โดยเฉพาะในแง่ท่ีวดักัน

ด้วยคา่เดินทาง หรือวดักนัในรูปของคา่เช่าท่ีเสียไปสําหรับทําเลของท่ีดินแปลงหนึ่งในแบบจําลอง

การใช้ท่ีดนิภายในตวัเมือง 
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การศึกษาปัจจัยในการตัง้ถิ่นฐานสมัยทวารวดี 

กกกกกกกกการศึกษาปัจจยัในการตัง้ถ่ินฐานสมยัทวารวดีนัน้ได้มีผู้ สนใจทําการศกึษาไว้อย่าง

มาก และได้นําวิธีการตา่ง ๆ มาประยกุต์ใช้ในการศกึษา เชน่ 

กกกกกกกกอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา 1 5

16 ได้ทําการศกึษาปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ

ตัง้ถ่ินฐานของเมืองโบราณสมัยทวารวดี บริเวณตําบลคูบวั อําเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

เพ่ือให้ทราบถึงอิทธิพลของปัจจยัสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ และทางด้านวฒันธรรมท่ีมีผลต่อ

การตัง้ถ่ินฐานของเมืองโบราณ และเพ่ือเป็นการหารูปแบบในการศึกษาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเมืองโบราณในสถานท่ีอ่ืน ๆ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานคือ ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ มีความอดุมสมบรูณ์ของ

ดินสงู มีลําห้วยชินสีห์ และลําห้วยคบูวัเป็นลํานํา้สําคญัท่ีไหลผ่านตวัเมือง โดยมีเส้นทางไหลลงสู่

แม่นํา้อ้อม และแม่นํา้แม่กลอง ซึ่งช่วยในการคมนาคมติดต่อกับพืน้ท่ีภายใน และต่างประเทศ 

เน่ืองจากท่ีตัง้ของเมืองอยู่ใกล้กบัแนวชายฝ่ังทะเลเดิม นอกจากนีปั้จจยัทางวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การตัง้ถ่ินฐานคือ การวางผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามมุมน มีการรับอิทธิพลทางพทุธศาสนา

จากประเทศอินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะ และหลังคุปตะ มีการผลิตเคร่ืองใช้โลหะ และลูกปัด

ตลอดจนมีการติดต่อค้าขายกับเมืองต่าง ๆ ลกัษณะสงัคมเป็นสงัคมท่ีมีความซบัซ้อน และมีการ

แบ่งงานกันทํา นอกจากนีห้ลกัฐานทางโบราณสถาน และโบราณวตัถท่ีุพบยงัแสดงถึงการติดต่อ

กบัประเทศอินเดียโดยรับเอาวฒันธรรม และเทคโนโลยีท่ีสงูกวา่มาใช้พฒันาเมือง 

กกกกกกกกสมัฤทธ์ิ สุขเมือง 1 6

17 ได้ทําการศกึษาปัจจยัสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัง้ถ่ิน

ฐานของชมุชนโบราณสมยัทวารวดีบริเวณชายฝ่ังด้านตะวนัออก หรือเรียกว่าพืน้ท่ีลุ่มแม่นํา้บางปะ

กงในปัจจบุนั ซึ่งประกอบด้วยเมืองโบราณท่ีสําคญั 3 เมืองคือ เมืองดงละคร เมืองศรีมโหสถ และ

เมืองพระรถ โดยศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลทางโบราณคดี ภูมิศาสตร์ สถิติภูมิอากาศ ข้อมูลทาง

ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา อทุกวิทยา โบราณวตัถ ุกระดกูสตัว์ท่ีได้จากการขดุค้น และข้อมลูด้านพฤษ

ศาสตร์ มาอธิบายร่วมกนั ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทกุชนิดเอือ้อํานวย

ผลดีตอ่การตัง้ถ่ินฐาน กล่าวคือมีสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสมอยู่ใกล้แม่นํา้ใหญ่ 3 สาย และอยู่

                                                           
กกกกกกกก16 อนชุาต ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา, “ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานของเมืองโบราณ

สมยัทวารวดี บริเวณตําบลคูบวั อําเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2525). 

กกกกกกกก17 สมัฤทธ์ิ สขุเมือง, “ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานของเมืองโบราณสมยัทวารวดี

บริเวณชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2531). 
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ใกล้ชายฝ่ังทะเล รวมถึงมีลํานํา้ท่ีสามารถใช้ตดิตอ่ระหว่างเมืองกบัทะเลได้ ซึ่งแม่นํา้ และลํานํา้นีมี้

ปริมาณท่ีเพียงพอเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค การทําการเกษตร รวมถึงใช้เป็นเส้นทางในการ

คมนาคม และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ สภาพภูมิอากาศมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อการทํา

การเกษตร ทัง้ในเร่ืองปริมาณนํา้ฝน อณุหภมูิ สําหรับสภาพดนิเหมาะแก่การปลกูพืช และปลกูข้าว 

กกกกกกกกนอกจากการทําการเกษตรแล้วท่ีเมืองพระรถ ยงัได้พบเศษกระดกูสตัว์จํานวนมาก ซึ่ง

เป็นทัง้กระดกูของสตัว์เลีย้ง เช่น หม ูสุนขั ววั ควาย และกระดกูของสตัว์ป่า เช่น ววัป่า ควายป่า 

เก้ง กวาง รวมถึงสตัว์นํา้ทัง้ปลานํา้จืด และหอยแครง ซึ่งสตัว์เหล่านีค้งได้มาจากบริเวณใกล้ชมุชน

ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่ง ทุง่หญ้า และมีค ูคลอง หนอง บงึอยู่ทัว่ไป รวมถึง

ป่าชายเลนอีกด้วย 

กกกกกกกกชยารพ ปิยะปราโมทย์ และไพลิน โรจน์ทนงชยั 1 7

18 ได้ทําการศกึษาปัจจยัการตัง้ถ่ินฐาน

ของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมยัทวารวดีในบริเวณลุ่มแม่นํา้ป่าสัก

ตอนกลาง โดยศกึษาจากลกัษณะธรณีสณัฐานของแหล่งโบราณคดีในพืน้ท่ีศกึษา ซึ่งลกัษณะทาง

ธรณีสณัฐานนัน้มีความสมัพนัธ์กบัคณุสมบตัิต่าง ๆ ของดิน และสภาพของพืน้ท่ีนัน้ ๆ เช่น ความ

ราบเรียบของผิวดิน ความลาดเทของพืน้ท่ี ระดบัความสูงของพืน้ท่ี ความลึกของดิน สภาพการ

ระบายนํา้ของดนิ ความสามารถในการอุ้มนํา้ของดิน การไหลบา่ของนํา้บนหน้าดิน สภาพการท่วม

ขงัของนํา้ในพืน้ท่ี โครงสร้างของดิน และความอดุมสมบรูณ์ของดิน รวมถึงความเหมาะสมในการ

ปลกูพืชพรรณตา่ง ๆ ผลการศกึษาพบวา่ชมุชนในชว่งระยะท่ี 3 และ4 จะเลือกอยู่ในธรณีสณัฐานท่ี

มีสมรรถภาพในการปลกูข้าวได้ผลดี และสามารถขยายพืน้ท่ีในการทํานาได้ดี เน่ืองจากเป็นชมุชน

ท่ีมีขนาดใหญ่ และมีประชากรอยู่มาก ตา่งกับชุมชนในช่วงท่ี 1 และ2 ท่ีไม่จําเป็นต้องเลือกพืน้ท่ี

ราบลุ่มท่ีมีแนวกว้างสามารถขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกข้าวได้เน่ืองจากมีจํานวนประชากรน้อยกว่า 

ปัจจยัหลกัท่ีทําให้เกิดการตัง้ถ่ินฐานในบริเวณนีคื้อการมีลํานํา้ป่าสกั และลํานํา้สาขา ซึ่งเป็นแหล่ง

ทรัพยากรท่ีเอือ้ต่อการยงัชีพไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการจบัสตัว์นํา้มาบริโภค หรือจะใช้เพ่ือการ

เกษตรกรรม 

                                                           
กกกกกกกก18 ชยารพ ปิยะปราโมทย์ และไพลนิ โรจน์ทนงชยั, “การศกึษาปัจจยัการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนโบราณ

สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ตอนปลายถึงสมยัทวารวดีในบริเวณลุ่มแม่นํา้ป่าสกัตอนกลาง” เอกสารประกอบการ

สมัมนาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2540. 
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กกกกกกกกศภุรัตน์ ต่ีคะกลุ 1 8

19 ได้ทําการศึกษาปัจจยัในการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนโบราณซบัจําปา 

โดยศึกษาจากรายงายการสํารวจ และขุดค้นแหล่งโบราณคดีบริเวณลุ่มแม่นํา้ป่าสกั และพืน้ท่ี

ใกล้เคียง รวมถึงการวิเคราะห์หลกัฐานท่ีได้จากการขุดค้นในปีพ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2545 ผล

การศกึษาพบว่าปัจจยัในการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนโบราณซบัจําปาสามารถแบง่เป็น 2 ประเภทคือ 

1)กปัจจยัทางกายภาพ ได้แก่ ความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ

คนท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีนีไ้ด้อย่างเพียงพอ 2)กปัจจยัทางเศรษฐกิจ คือท่ีตัง้ของเมืองอยู่ใน

บริเวณใกล้ชอ่งเขาขาดอนัเป็นเส้นทางสมยัโบราณท่ีใช้เดนิทางระหวา่งภาคกลางกบัภาคอีสาน ทํา

ให้เมืองแหง่นีก้ลายเป็นศนูย์กลางการค้าแหง่หนึง่ท่ีมีความสําคญัในสมยัทวารวดี 

                                                           
กกกกกกกก19 ศุภรัตน์ ตี่คะกุล, “การศึกษาปัจจัยการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนโบราณซับจําปา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547). 
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บทท่ี 3 

ลักษณะภูมิศาสตร์ และแหล่งทรัพยากรในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

 

กกกกกกกกจงัหวดันครสวรรค์ถือเป็นจงัหวดัท่ีมีความเป็นมายาวนาน 0

1 ทัง้ยงัมีการปรากฏช่ือเรียก

ของจงัหวดันครสวรรค์แตกตา่งกนัไปตามยคุสมยั ได้แก่ “เมืองพระบาง” ในสมยัสโุขทยั ซึ่งปรากฏ

ช่ืออยูใ่นจารึกสโุขทยัหลายหลกั เช่น จารึกนครชมุ ด้านท่ี 2 และจารึกเขาสมุนกฏู ด้านท่ี 42 ตอ่มา

เม่ือสมยัอยธุยาในพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิตเิรียกว่า “นครพงัคา” 2

3 จนกระทัง่ถึงสมยั

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถได้เปล่ียนมาเป็น “นครสวรรค์” นอกจากนีย้งัมีช่ือท่ีชาวเมืองเรียกขาน

กันอีกหลายช่ือ เช่น “เมืองชอนตะวัน” เน่ืองจากตัวเมืองตัง้หันหน้าไปทางตะวันออก ทําให้

แสงอาทิตย์ส่องเข้าหน้าเมือง “เมืองส่ีแคว” เพราะเป็นเมืองท่ีมีแม่นํา้ 4 สาย คือ ปิง วงั ยม น่าน 

ไหลมาบรรจบกนัเป็นแม่นํา้เจ้าพระยา และ “ปากนํา้โพ” ซึ่งเป็นช่ือท่ีเรียกกนัติดปากมาตัง้แตอ่ดีต

จนถึงปัจจุบนั โดยมีข้อสันนิษฐานอยู่ 2 ข้อคือ อาจมาจากคําว่า ปากนํา้โผล่ เพราะเป็นบริเวณ

                                                           
กกกกกกกก1 ดงัเห็นได้จากหลกัฐานการพบซากดึกดําบรรพ์ของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม (Mammals) ท่ีสญูพนัธุ์ไป

จากเมืองไทยแล้ว คือ ฮิปโปโปเตมสั (Hippopotamus) สตัว์เมืองร้อนท่ีรู้กนัวา่อยูใ่นแอฟริกาเท่านัน้ ควายขนาด

ใหญ่ (Bulbalus) และช้างโบราณ (Stegodon Species) ซึง่พบเป็นกะโหลกศีรษะ เขา และฟัน ในระหวา่งการขดุ

ปักตอม่อสร้างสะพานเดชาติวงศ์ เมื่อปีพ.ศ. 2486. ดูรายละเอียดใน วรรณี ภูมิจิตร และสุรพล นาถะพินธุ, 

“โบราณคดีนครสวรรค์: หลักฐานเก่า – ใหม่,” ใน  นครสวรรค์ : รัฐกึ่ งกลาง รายงานการสัมมนา

ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, (นครสวรรค์: วิทยาลยัครูนครสวรรค์, 2528), 79 

– 80. 

กกกกกกกก2 กรมศิลปากร, ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทยั (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบั

ลชิช่ิง, 2548), 66 – 70, 97. 

กกกกกกกก3 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจนัทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุง

ศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ, คาํให้การชาวกรุงเก่า, คาํให้การขุดหลวงหาวัด (นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 

2553), 390. 
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ปากนํา้ท่ีแม่นํา้ปิง และแม่นํา้น่านมาโผล่รวมกนัเป็นต้นแม่นํา้เจ้าพระยา หรืออาจเป็นเพราะมีต้น

โพธ์ิขนาดใหญ่อยูต่รงปากนํา้ จงึเรียกกนัวา่ “ปากนํา้โพธ์ิ” และกลายมาเป็น “ปากนํา้โพ”3

4 

กกกกกกกกจงัหวดันครสวรรค์จดัอยูใ่นพืน้ท่ีของท่ีราบภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย โดยเม่ือ

แบง่เขตย่อยออกมาแล้วทําให้อยู่บริเวณท่ีราบเจ้าพระยาตอนบน ซึ่งมีระดบัความสงูโดยทัว่ไปอยู่

ระหวา่ง 5 – 12 เมตร จดัเป็นดนิดอนสามเหล่ียมเก่า ระบบธารนํา้จะมีลกัษณะของธารนํา้ท่ีราบดนิ 

ดอนสามเหล่ียม คือมีลํานํา้สาขาแยกจากลํานํา้สายใหญ่กระจายสู่ทุ่งราบ ดงัจะเห็นได้ว่าแม่นํา้

เจ้าพระยาเร่ิมมีสาขาแยกไปทางตะวนัตกเป็นแม่นํา้สุพรรณบุรี – ท่าจีน ท่ีอําเภอวดัสิงห์ จงัหวดั

ชยันาท และใต้อําเภอเมืองชยันาทลงมา ก็มีลํานํา้สาขาแยกจากแม่นํา้เจ้าพระยาอีกสายหนึ่งคือ 

แม่นํา้น้อย ส่วนท่ีจงัหวดัสิงห์บรีุมีลํานํา้สาขาแยกไปจากแม่นํา้เจ้าพระยาคือ แม่นํา้ลพบรีุ โดยทัง้

แม่นํา้ลพบุรี และแม่นํา้น้อย จะไหลมาลงแม่นํา้เจ้าพระยาอีกครัง้ท่ีอําเภอเมืองฯ และอําเภอบาง

ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนแม่นํา้สุพรรณบุรี – ท่าจีนนัน้ไหลไปออกทะเลท่ีจังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งนอกจากแม่นํา้เจ้าพระยา และสาขาต่าง ๆ แล้ว ยงัมีแม่นํา้สายอ่ืน ๆ ท่ีไหลมาลง

แม่นํา้เจ้าพระยาคือ แม่นํา้สะแกกรัง ไหลลงแม่นํา้เจ้าพระยาท่ีจงัหวดัอุทยัธานี และแม่นํา้ป่าสกั 

ไหลลงแมนํ่า้เจ้าพระยาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา4

5 

 

ลักษณะธรณีวิทยาของท่ีราบลุ่มภาคกลาง (The Central Plain) 

กกกกกกกกท่ีราบลุ่มภาคกลางเกิดจากการเคล่ือนไหวของรอยเล่ือนใหญ่ ได้แก่ รอยเล่ือนแม่ปิง 

(ตอ่เลยไปเกือบเช่ือมกบัรอยเล่ือนเมย) รอยเล่ือนอุตรดิตถ์ (นํา้ปาด) และรอยเล่ือนเจดีย์สามองค์ 

ในยุคครีเทเชียสตอนปลายถึงยุคเทอร์เชียรี ซึ่งการเกิดแอ่งเทอร์เชียรีในบริเวณภาคเหนือ ภาค

ตะวนัตกตอนบน และการเกิดรอยเล่ือนในแนวเหนือ – ใต้นัน้ ทําให้เกิดการสะสมตวัขึน้บนบกแบบ

เนินตะกอนนํา้พารูปพดั ท่ีราบตะกอนนํา้พา ทางนํา้ ทะเลสาบ และแบบก่ึงทางนํา้กบัทะเลสาบ5

6  

                                                           
กกกกกกกก4 สภุรณ์ โอเจริญ, เรียบเรียง, “นครสวรรค์: จงัหวดั,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 6 

(2542): 2891 – 2892. 

กกกกกกกก5 ไพฑูรย์ พงศะบุตร และคณะ, ภูมิลักษณ์ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2534.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในวโรกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ และเจริญพระชนมายคุรบ 36 พรรษา 2 เมษายน 2534), 

44 – 46. 

กกกกกกกก6 กรมทรัพยากรธรณี, ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรธรณี, 2544), 23. 
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กกกกกกกกท่ีราบลุ่มภาคกลางนีค้รอบคลุมพืน้ท่ีทัง้หมดของท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาตอนบน และ

ตอนล่าง ซึ่งเกิดจากการกระทําของแม่นํา้ท่ีไหลลงสู่อ่าวไทย ประกอบด้วยแม่นํา้สายสําคญัคือ 

แมนํ่า้เจ้าพระยา และแมนํ่า้ปิง วงั ยม นา่น ซึง่เป็นแมนํ่า้สาขาท่ีไหลจากภเูขาสงูทางภาคเหนือของ

ประเทศ โดยพัดพาตะกอนมาสะสมตัวในพืน้ท่ีตอนล่างท่ีเคยอยู่ใต้ระดับนํา้ทะเลมาก่อนจน

กลายเป็นพืน้ท่ีราบกว้างใหญ่โผล่เหนือระดบันํา้ทะเล การทบัถม และสะสมตวัของตะกอนนีไ้ม่

เพียงแต่เกิดจากการกระทําของแม่นํา้ท่ีไหลจากท่ีสูงทางภาคเหนือเท่านัน้ หากยงัเกิดจากการ

กระทําของแม่นํา้ท่ีไหลจากท่ีสงูทางด้านตะวนัตกคือ แม่นํา้แม่กลอง และแม่นํา้สะแกกรัง เป็นต้น 

และด้านตะวันออกคือ แม่นํา้ป่าสัก แม่นํา้ลพบุรี และแม่นํา้บางปะกง เป็นต้น จนในท่ีสุดเกิด

ตอ่เน่ืองเป็นท่ีราบผืนเดียวกนัทัง้บริเวณตอนบน และตอนลา่ง 

กกกกกกกกท่ีราบลุ่มภาคกลางเป็นท่ีราบกว้างใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยมีลักษณะคล้ายรูป

สามเหล่ียมด้านเทา่ สว่นท่ีแคบท่ีสดุอยูท่างด้านทิศเหนือ และยาวตอ่เน่ืองลงมาจนถึงอ่าวไทย โดย

มีแนวเนินเขา และเขาโดด ๆ ปรากฏให้เห็นเป็นหย่อม ๆ ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์ แนวเนินเขา 

และเขาโดด ๆ เหลา่นี ้จะใช้เป็นแนวในการแบง่ท่ีราบลุม่ภาคกลางออกเป็น 2 บริเวณคือ  

กกกกกกกก1.กท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนบน (Upper Central Plain) มีอาณาเขตครอบคลุมพืน้ท่ี

บางส่วนของจงัหวดัอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร ต่อเน่ืองลงมาจนถึงบริเวณ

ปากนํา้โพ จงัหวดันครสวรรค์ ลกัษณะภูมิประเทศเป็นพืน้ท่ีลอนลาด (undulating terrain) มีความ

สงูโดยเฉล่ียระหว่าง 40 – 60 เมตร จากระดบันํา้ทะเลปานกลาง ประกอบด้วยตะกอนท่ีเกิดจาก

การกร่อน (erosion) และผุพัง (weathering) ของหินเดิมหลังจากนัน้ถูกพัดพา (transport) มา

สะสมตัว (deposition) โดยทางนํา้เกิดเป็นพืน้ท่ีราบนํา้ท่วมถึง (flood plain) ตะพักลุ่มนํา้ 

(terrace) และท่ีลุม่นํา้ขงั (swamp) 

กกกกกกกกตะกอนท่ีสะสมตวัอยู่ในบริเวณนีส้่วนมากเป็นตะกอนนํา้พา และตะกอนธารนํา้พาท่ี

สะสมตวัอยู่บนหินดินดาน (bed rock) ซึ่งหินดินดานในท่ีราบภาคกลางตอนบนอยู่ท่ีระดบัตืน้กว่า

ตอนล่าง จึงทําให้ตะกอนยุคควอเทอร์นารีในบริเวณนีห้นาน้อยกว่าบริเวณท่ีราบภาคกลาง

ตอนล่าง ตะกอนเหล่านีส้่วนมากประกอบด้วย กรวด ทรายหยาบ ดินเคลย์ หรือดินเหนียว ซึ่ง

ตะกอนทัง้ 3 ชนิดจะมีกระบวนการสะสมตวัทางธรณีวิทยา ทัง้ท่ีเกิดเป็นชัน้สลบักนั และเป็นเลนส์ 

โดยเห็นได้ตามพืน้ผิวทัว่ไปแล้วลาดเอียงลงไปเป็นแอง่ลกึสู่ท่ีราบภาคกลางตอนลา่ง 6

7 

กกกกกกกก2.กท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง (Lower Central Plain) มีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ี

ตอนล่างของจังหวัดนครสวรรค์ ตัง้แต่บริเวณปากนํา้โพเร่ือยมาจนถึงปากแม่นํา้เจ้าพระยาท่ี

                                                           
กกกกกกกก7 เร่ืองเดียวกนั, 214. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

จงัหวดัสมทุรปราการ ระดบัความสงูของบริเวณนีต่ํ้ากว่าท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนบน เช่น ขอบตลิ่ง

แมนํ่า้เจ้าพระยา ในเขตจงัหวดันครสวรรค์ ชยันาท สิงห์บรีุ มีความสงูเฉล่ียประมาณ 20 เมตร จาก

ระดับนํ า้ทะเลปานกลาง จากนัน้ระดับความสูงจะค่อย ๆ ลดลงจนถึงบริ เวณจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยมีความสูงเฉล่ีย 2.5 เมตร จากระดับนํา้ทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิ

ประเทศของบริเวณท่ีอยู่ใกล้แม่นํา้เจ้าพระยาจะเห็นร่องรอยการเคล่ือนท่ีของแม่นํา้สายนีจ้าก

ลกัษณะของทะเลสาบรูปแอก (oxbow lake) และรอยทางนํา้โค้งตวดั (meander scar) ตัง้แต่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่ือยมาจนถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ห่างจากปากแม่นํา้เจ้าพระยา

ประมาณ 21 กิโลเมตร มีระดบัความสูงเฉล่ียประมาณ 1.5 เมตร จากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 

โดยทัว่ไปบริเวณนีมี้ลกัษณะแบนราบแผก่ระจายเป็นบริเวณกว้างซึ่งเกิดจากการไหลบา่เข้ามาของ

ทะเลโบราณ แล้วถอยร่นออกไปในช่วงเวลาต่อมา จากหลักฐานชนิดตะกอนท่ีมาสะสมตวั และ

ลกัษณะภูมิประเทศจะพบว่าในท่ีราบนีป้ระกอบไปด้วยท่ีลุ่มชืน้แฉะ (marsh) ท่ีราบลุ่มนํา้ท่วมถึง 

(tidal flat) ดินดอนสามเหล่ียม (delta) หาดทราย (beach) และสนัดอนทราย (sand bar) 8 พืน้ท่ี

บริเวณนีเ้ป็นบริเวณท่ีท้องพืน้นํา้ตืน้เขิน ทําให้มีการตกตะกอนเกิดเป็นสันดอน นํา้จึงเปล่ียน

ทางเดนิเพราะไหลไมส่ะดวก เกิดเป็นสาขาของนํา้ (distributaries) แยกกระจายออกก่อนท่ีจะไหล

ลงสู่อ่าวไทย ดินตะกอนท่ีทับถมในบริเวณนีจ้ะประกอบไปด้วยเนือ้ดินท่ีเป็นดินเหนียวปนทราย

เล็กน้อย เก็บกกันํา้ได้ดี จงึเหมาะสําหรับการปลกูข้าวแบบนาลุม่8

9  

กกกกกกกกเน่ืองจากท่ีราบภาคกลางตอนล่างมีลกัษณะเป็นแอ่งลึก ตะกอนยุคควอเทอร์นารี จึง

คอ่นข้างหนาตัง้แตป่ระมาณ 300 ถึง 2,000 เมตร ความหนาของตะกอนจึงขึน้อยู่กับลกัษณะภูมิ

ประเทศของหินดานท่ีรองรับอยู่ด้านล่าง ตะกอนเหล่านีแ้บง่ออกเป็น 2 กลุ่มคือ ตะกอนสมยัไพลส

โตซีน และตะกอนสมยัโฮโลซีน 

กกกกกกกกตะกอนสมยัไพลสโตซีน ส่วนมากเป็นตะกอนท่ีเกิดจากการสะสมตวัโดยทางนํา้บนบก 

ทัง้ตะกอนนํา้พา และตะกอนธารนํา้พา รวมถึงตะกอนตะพักลุ่มนํา้ ซึ่งตะกอนส่วนใหญ่

ประกอบด้วยกรวด ทรายขนาดตา่ง ๆ และดินเหนียว โดยมีการสะสมตวัเป็นแนว เป็นชัน้ และเป็น

เลนส์ สว่นบนสดุของตะกอนในสมยันีเ้ป็นดนิเหนียวเนือ้แนน่ (stiff clay) ปะปนกบัทราย และกรวด 

เนือ้ดินแน่น และแข็ง มีสีเทาจนถึงสีนํา้ตาลอ่อน ส่วนมากมีจดุประ (mottle) สีส้ม สีแดงอยู่ในเนือ้ 

และมีเม็ดเหล็ก แมงกานีสตลอดจนเม็ดปนูปะปนอยูด้่วย บางบริเวณเป็นชัน้ดินลกูรัง และศิลาแลง 

                                                           
กกกกกกกก8 เร่ืองเดียวกนั, 4 – 5. 

กกกกกกกก9 สวาท เสนาณรงค์, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 

2516), 34 – 35. 
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แสดงถึงผิวบนสดุของตะกอนสมยัไพสโตซีน ท่ีบอกถึงสภาพแวดล้อมท่ีเปิดโล่งของพืน้ท่ีในอดีต ซึ่ง

เป็นท่ีราบตะกอนนํา้พา และอยู่ท่ีระดบัความลึกประมาณ 10 – 20 เมตร จากระดบันํา้ทะเล

ปัจจบุนั อายสุมยัของตะกอนสมยัไพลสโตซีนนีท่ี้เก่าแก่ท่ีสดุคือ อายท่ีุได้จากกระดกูฮิปโปโปเตมสั 

และฟันกรามของสเตโกดอน อินสิกนิส (Stegodon Insignis) ซึ่งพบระหว่างการก่อสร้างสะพานเด

ชาติวงศ์บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้อายุประมาณสมัยไพลสโตซีนตอนล่าง (Lower 

Pleistocene) คือประมาณ 1.8 – 0.8 ล้านปี ในขณะท่ีอายุท่ีใหม่ท่ีสดุคือ ตะกอนท่ีพบจากบ้าน

แพรกษา จงัหวดัสมทุรปราการ ได้คา่อาย ุ35,460 + 1,300 ปี 

กกกกกกกกตะกอนสมัยโฮโลซีน การเปล่ียนแปลงระดบันํา้ทะเลในสมยันี ้ถือเป็นกระบวนการ

สําคญัท่ีทําให้ท่ีราบภาคกลางตอนล่างมีลกัษณะราบเรียบแผ่เป็นบริเวณกว้าง การสะสมตวัอย่าง

รวดเร็วของตะกอนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณท่ีแม่นํา้เจ้าพระยาไหลลงมาปะทะกบันํา้ทะเล ทํา

ให้ความเร็วในการไหลของแมนํ่า้ลดลง จงึมีการสะสมตวัของตะกอนบริเวณปากแม่นํา้ เกิดเป็นดิน

ดอนสามเหล่ียมปากแม่นํา้ (delta) หรือเรียกว่า “ดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํา้เจ้าพระยา” 

ตะกอนทะเลท่ีสะสมตวัในบริเวณนีส้่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการนํา้ขึน้นํา้ลง (tide dominated) 

ซึ่งตะกอนส่วนมากเป็นดินเคลย์ และทรายแป้ง สีเทา และเทาเขียว เนือ้นุ่ม และเนียน รู้จกักนัใน

นามของ “ดนิเคลย์ทะเล” (Marine Clay) โดยจะพบมากบริเวณกรุงเทพฯ ตะกอนชดุนีว้างตวัอยู่ใต้

ชัน้ตะกอนท่ีราบนํา้ขึน้ถึง (intertidal flat) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินเคลย์สลบัชัน้ทราย และทรายแป้ง มี

ซากพืชผุ และเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย ตะกอนทะเลเหล่านี ้มีตะกอนดินเคลย์ซึ่งเป็นทัง้ส่วนท่ีผุ

พงัของดินเคลย์ทะเลเดิม และดินเคลย์ปนทรายตลอดจนทรายแป้งท่ีเกิดจากกระแสนํา้หลากของ

แมนํ่า้ในปัจจบุนั ตะกอนกลุ่มนีมี้สีนํา้ตาลอ่อน มีจดุประสีเหลืองจดั ซึ่งแสดงถึงดินท่ีเป็นกรด หรือ

เรียกวา่ “ดนิเปรีย้ว” อายสุมยัของตะกอนชัน้นีมี้ตัง้แต ่7,800 + 40 จนถึง 900 – 800 ปีท่ีผา่นมา   

กกกกกกกกจากลกัษณะของตะกอนทัง้ 2 กลุ่มท่ีเกิดขึน้นีทํ้าให้สามารถอธิบายวิวฒันาการของ

พืน้ท่ีราบลุ่มภาคกลางได้ว่า ในสมัยไพลสโตซีนเป็นช่วงท่ีมีการผุพัง และการกัดเซาะของ

หินดินดานจนกลายเป็นตะกอนแล้วถูกพดัพาไปสะสมตวัในท่ีลุ่มต่ําของแอ่งภาคกลาง ต่อมาใน

สมยัไพลสโตซีนตอนปลายบางบริเวณท่ีอยูใ่กล้ชายทะเล เม่ือเกิดคล่ืนลม และระดบันํา้ทะเลสงูขึน้ 

จึงได้พัดพาเอาเปลือกหอย และทรายมาทับถมบริเวณขอบของอ่าวไทยตอนบน จากนัน้เม่ือ

ระดบันํา้ทะเลลดลงพืน้ท่ีราบปากคลองก็กลายเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่ง เม่ือมีฝนตกสลบักบัแห้งแล้ง ทํา

ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ในชัน้ตะกอน เกิดเป็นลกูรัง และศิลาแลงอยู่บนผิวของตะกอนชุดไพลส

โตซีนทัง้ในบริเวณท่ีราบภาคกลางตอนบน และตอนล่าง ถือเป็นเคร่ืองบ่งชีใ้ห้เห็นว่าพืน้ผิวนีเ้คย

โผลส่มัผสัอากาศก่อนท่ีจะมีตะกอนจากนํา้ทะเลในสมยัโฮโลซีนมาปิดทบั 
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กกกกกกกกในสมัยโฮโลซีน ระดับนํา้ทะเลสูงขึน้ถึงระดบัสูงสุดประมาณ 6,000 ปีท่ีผ่านมาใน

ระดบัความสูงประมาณ 4 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปัจจุบนั และได้ท่วมเข้าไปไกลสุดถึงบริเวณ

ตอนบนของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากนัน้นํา้ทะเลขยบัขึน้ลงตลอดเวลาจนกระทัง่ลดระดบัลง

มาอยู่ท่ีระดบัปัจจบุนั เม่ือประมาณ 900 – 800 ปีท่ีผ่านมา การเปล่ียนแปลงของระดบันํา้จึงทําให้

เกิดเป็นท่ีราบภาคกลางตอนล่าง หลงัจากนัน้เม่ือเกิดนํา้ล้นตลิ่ง และนํา้ท่วมจึงได้มีตะกอนนํา้พา 

และตะกอนท่ีราบนํา้ท่วมในสมยัปัจจบุนัปิดทบัชัน้ตะกอนสมยัโฮโลซีนอีกชัน้หนึ่ง ดงัท่ีพบเห็นใน

ปัจจบุนั9

10 

 
แผนท่ี 1 แสดงแนวชายฝ่ังทะเลเดมิในสมยัทวารวดี  

ท่ีมา: ผอ่งศรี วนาสิน และทิวา ศภุจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝ่ังทะเลเดิมของท่ีราบภาค

กลางประเทศไทย: การศึกษาตําแหน่งท่ีตัง้ และภูมิศาสตร์สัมพันธ์ (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจยั ฝ่ายวิจยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524), 46.  

                                                           
กกกกกกกก10 กรมทรัพยากรธรณี, ธรณีวิทยาประเทศไทย, 214 – 218. 
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กกกกกกกกจะเห็นได้ว่าเม่ือศึกษาจากแผนท่ีแสดงแนวชายฝ่ังทะเลเดิม และการค้นพบซากสตัว์

ดกึดําบรรพ์ในสมยัไพลสโตซีน คือกระดกูฮิปโปโปเตมสั และฟันกรามของช้างสเตโกดอน อินสิกนิส 

(Stegodon Insignis) ท่ีพบระหว่างการก่อสร้างสะพานเดชาติวงศ์บริเวณจงัหวดันครสวรรค์ ซึ่งมี

คา่อายปุระมาณสมยัไพลสโตซีนตอนล่าง (Lower Pleistocene) หรือประมาณ 1.8 – 0.8 ล้านปี

มาแล้ว จากหลกัฐานสตัว์ทัง้ 2 ชนิดนี ้เป็นสตัว์ท่ีมีถ่ินอาศยัอยู่ในบริเวณแหล่งนํา้จืดท่ีมีปริมาณนํา้

มาก 1 0

11 ซึ่งแสดงถึงพืน้ท่ีในบริเวณจงัหวัดนครสวรรค์ เม่ือประมาณ 1.8 – 0.8 ล้านปีมาแล้ว มี

ลกัษณะใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศในปัจจุบนั คือเป็นท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่ และมีทางนํา้ไหล

ผา่น ทัง้นีย้งัแสดงถึงวา่ในสมยัไพลสโตซีนตอนต้น – ตอนลา่ง พืน้ท่ีในจงัหวดันครสวรรค์นัน้ไม่ได้มี

การรุกลํา้เข้ามาของนํา้ทะเล ตอ่มาเม่ือถึงสมยัโฮโลซีนท่ีมีการเปล่ียนแปลงระดบันํา้ทะเลอยู่หลาย

ครัง้นัน้ พืน้ท่ีบริเวณจงัหวดันครสวรรค์ก็ไม่ได้แสดงถึงการรุกลํา้เข้ามาของนํา้ทะเลเช่นเดียวกบัใน

สมยัไพลสโตซีน  

 

ท่ีตัง้ และอาณาเขตของจังหวัดนครสวรรค์ 

กกกกกกกกจงัหวดันครสวรรค์ตัง้อยู่บริเวณเขตรอยต่อระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลาง

ตอนบน ระหว่างเส้นละติจดูท่ี 15 องศา 15 ลิปดาเหนือกบั 16 องศา 07 ลิปดาเหนือ และระหว่าง

ลองจิจูดท่ี 99 องศา 07 ลิปดาตะวันออก กับ 100 องศา 46 ลิปดาตะวันออก ซึ่งอยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 237 กิโลเมตร 1 1

12 และมีอาณาเขตติดตอ่กบัพืน้ท่ีจงัหวดั

ใกล้เคียง ดงันี ้

กกกกกกกกกกกกกกกกทิศเหนือ  ตดิตอ่กบัจงัหวดักําแพงเพชร และจงัหวดัพิจิตร 

กกกกกกกกกกกกกกกกทิศใต้  ตดิตอ่กบัจงัหวดัอทุยัธานี ชยันาท สิงห์บรีุ และลพบรีุ 

กกกกกกกกกกกกกกกกทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

กกกกกกกกกกกกกกกกทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัจงัหวดัตาก12

13 

 

 

 

 
                                                           
กกกกกกกก11 บุญส่ง เลขะกุล และจารุจินต์ นภีตะภฏั, สัตว์กีบ (กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของครุุสภา, 

2533), 39.  

กกกกกกกก12 ปิติชยั พงษ์วานิชอนนัต์, นครสวรรค์ (กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2543), 33. 

กกกกกกกก13 กรมพฒันาท่ีดิน, แผนการใช้ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (กรุงเทพมหานคร: ทวิ, 2527), 2.  
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สภาพภูมิประเทศ 

กกกกกกกกลกัษณะภมูิประเทศในจงัหวดันครสวรรค์ จะเป็นท่ีราบลุ่มแม่นํา้ คล้ายแอ่งกะทะ 1 3

14 ซึ่ง

พืน้ท่ีตอนกลางของจังหวดัจะเป็นแอ่งท่ีต่ําของท่ีราบนํา้ท่วมถึง สูงจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง

ประมาณ 22 เมตร แตบ่ริเวณขอบทางตะวนัออก และทางตะวนัตกพืน้ท่ีจะมีระดบัคอ่ย ๆ สงูขึน้ ๆ 

โดยเฉพาะบริเวณเขาตาอโุจทางด้านทิศตะวนัตกของอําเภอลาดยาว จะมีระดบัสงูมากถึง 1,780 

เมตร จากลกัษณะภมูิประเทศท่ีปรากฏ สามารถแบง่พืน้ท่ีออกได้เป็น 4 เขตยอ่ยคือ 

กกกกกกกก1.กเขตภูเขาสงูด้านตะวนัตกของอําเภอลาดยาว เป็นต้นกําเนิดของลํานํา้แม่วงศ์ และ

แม่นํา้สะแกกรัง เป็นบริเวณเดียวท่ียงัมีป่าดงดิบเหลืออยู่เพราะเป็นท่ีสูง และเป็นเขตป่าสงวน

แห่งชาติ (ป่าแม่วงศ์-แม่เปิน) ภูเขาท่ีสําคญัในเขตนีคื้อ เขาชนกันโดยมีลํานํา้แม่วงศ์ตดัผ่านช่อง

เขาในลกัษณะ Watergap  

กกกกกกกก2.กเขตท่ีราบเนินตะกอนรูปพดั เป็นพืน้ท่ีตอ่เน่ืองมาจากเขตภูเขาสงูด้านตะวนัตกของ

อําเภอลาดยาว มีพืน้ท่ีค่อนข้างลาดเทจากท่ีสูงทางตะวันตกมาทางตะวนัออก จึงทําให้ตวัเมือง

ลาดยาวประสบปัญหานํา้ท่วมระดบัสงูประจํา ปัจจบุนัมีการปลกูพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และมนั

สําประหลงั แตสํ่าหรับพืน้ท่ีราบต่ําจะใช้ในการทํานา 

กกกกกกกก3.กเขตท่ีราบขัน้บนัไดทางตะวนัออก เป็นขอบของท่ีราบขัน้บนัไดซึ่งต่อเน่ืองมาจาก

จงัหวดัเพชรบูรณ์ พืน้ท่ีมีลกัษณะสงู ๆ ต่ํา ๆ เป็นลอนคล่ืน ทําให้ประชากรตัง้ถ่ินฐานกระจายเป็น

หยอ่ม ๆ นอกจากจะทํานาในพืน้ท่ีราบลุม่แล้ว ในเขตนีย้งัมีความสําคญัมากในการปลกูพืชไร่  

กกกกกกกก4.กเขตท่ีราบลุ่มตอนกลาง คือพืน้ท่ี 2 ฝ่ังของแม่นํา้เจ้าพระยา แม่นํา้ปิง และแม่นํา้

นา่น มีประชากรอาศยัอยูห่นาแนน่ท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีราบลุม่ดนิคอ่นข้างอดุมสมบรูณ์14

15 

 

ลักษณะทางธรณีวิทยา 

กกกกกกกกจงัหวดันครสวรรค์อยู่ในธรณีโครงสร้างของแม่นํา้เจ้าพระยา หรือท่ีเรียกว่า “กราเบน” 

(Graben) อายุทางธรณีของพืน้ท่ีมีตัง้แต่เก่าท่ีสุด จนถึงปัจจุบนั กลุ่มหินท่ีสําคญั ได้แก่บริเวณ

ภูเขาสูงทางตะวันตกของอําเภอลาดยาว เป็นหินอายุเก่าแก่ท่ีสุดคือ กลุ่มหินอุทัยธานี อายุ

ประมาณมหายคุพรีแคมเบรียน (มากกวา่ 600 ล้านปี) บริเวณเขาหลวง เป็นหินทฟัฟ์ เขามะโน เขา

หนอ่ เขาแก้ว เป็นหินปนู และหินอ่อน ส่วนเขากบเป็นหินเชิร์ต กลุ่มหินเหล่านีมี้อายปุระมาณยคุดี

                                                           
กกกกกกกก14 ปิติชยั พงษ์วานิชอนนัต์, นครสวรรค์, 36.  

กกกกกกกก15 นงคราญ กาญจนประเสริฐ, “สภาพแวดล้อม(ทางภูมิศาสตร์)ของจังหวัดนครสวรรค์,” ใน 

นครสวรรค์: รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, 24. 
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โอเนียน – โซลเูรียน (440 ล้านปี) หินปนูพบมากในอําเภอตากฟ้า อําเภอพยหุะคีรี อําเภอตาคลี มี

อายปุระมาณยคุเพอร์เมียน (270 – 28 ล้านปี) บริเวณเขาชนกนัในอําเภอลาดยาว เป็นหินทรายสี

แดง หินดินดาน หินกรวดมน และหินกรวดภูเขาไฟ มีอายปุระมาณยคุจแูรสสิค (180 ล้านปี) หิน

อคันี มีอายปุระมาณมหายคุเมโซโซอิค (135 – 230 ล้านปี) มีทัง้ท่ีดนัตวัพ้นเปลือกโลก และดนัตวั

ภายใต้เปลือกโลก เชน่ หินแกรนิต หินไดออไรต์ หินแอนดีไซต์15

16 

กกกกกกกก 

ลักษณะภูมิอากาศ 

กกกกกกกกลกัษณะภูมิอากาศของจงัหวดันครสวรรค์แบง่ตามวิธีการของ Koppen คือ มีลกัษณะ

ร้อนชืน้แบบสะวนันา (Tropical savannah climate: “AW”) โดยจะมีช่วงฤดฝูน และฤดแูล้งแบ่ง

แยกกันอย่างเห็นเด่นชัด ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในฤดฝูนทําให้มีฝนตก

ตลอดฤด ูและในฤดหูนาว ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ อากาศแห้งแล้ง และ

บางระยะมีอากาศเย็น ปริมาณฝนโดยเฉล่ียตลอดปีมีปริมาณปานกลาง ซึ่งบางครัง้เรียกอากาศ

แบบนีว้า่ “Tropical Wet – Dry Climate” 

กกกกกกกกพืชพรรณธรรมชาติท่ีพบในเขตภูมิอากาศแบบนีคื้อ ป่าโปร่งสลบัทุ่งหญ้า โดยป่าไม้

ส่วนใหญ่ในเขตอากาศร้อนชืน้เป็นพวกป่าเบญจพรรณ และป่าไม้เนือ้แข็งซึ่งเหมาะแก่การสร้างท่ี

อยูอ่าศยั16

17 

กกกกกกกกอุณหภูมิ จากสถิติอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ ท่ีทําการสํารวจโดยสถานีตรวจ

อากาศนครสวรรค์ในอําเภอเมือง ท่ีสํารวจในช่วง 11 ปี (พ.ศ. 2515-2525) มีคา่ 37.8๐C ในเดือน

เมษายน และอุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 17.9๐C ในเดือนมกราคม คา่อุณหภูมิเฉล่ียในรอบปีประมาณ 

28.4๐C 

กกกกกกกกปริมาณนํา้ฝน ในบริเวณพืน้ท่ีตอนกลาง และทางด้านทิศตะวนัตกของจงัหวดั ในรอบ

ปีจะมีฝนตกโดยเฉล่ีย 1,081.9 มิลลิเมตร และจํานวนวนัท่ีมีฝนตกเฉล่ีย 108.6 วนั ส่วนบริเวณ

ทางด้านทิศตะวันออก มีฝนตกเฉล่ีย 1,128.7 มิลลิเมตร แต่ปริมาณนํา้ฝนส่วนใหญ่นัน้จะมี

ปริมาณมากในช่วงฤดูฝนชุก และมีปริมาณมากท่ีสุดในเดือนกันยายน และสิงหาคม ดังนัน้

                                                           
กกกกกกกก16 คณะอํานวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการ

ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภมิูปัญญาจังหวัดนครสวรรค์ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2542), 

2. 

กกกกกกกก17 นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ, ภมิูศาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2528), 27. 
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ลกัษณะการกระจายของนํา้ฝนในรอบปีจึงไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลกูพืชตลอดทัง้ปี เน่ืองจาก

บางระยะต้องประสบกบัภาวะฝนทิง้ชว่งยาวนาน และบางระยะเกิดภาวะนํา้ทว่มพืชเสียหาย 

กกกกกกกกความชืน้สัมพัทธ์ เป็นปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณนํา้ฝน และเป็นปฏิภาคกลับกับ

อณุหภูมิในแต่ละเดือน ซึ่งมีคา่โดยเฉล่ียตลอดปีประมาณ 69.6% โดยท่ีเดือนกนัยายนมีความชืน้

สมัพทัธ์สูงสดุ 82.7% ส่วนในช่วงฤดแูล้ง และฤดรู้อน ความชืน้ในอากาศไม่แตกต่างกันมากนกั 

และมีคา่ต่ําท่ีสดุในเดือนกมุภาพนัธ์ประมาณ 59.5%18 

 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.กทรัพยากรดนิ 

กกกกกกกกจากการสํารวจของกองสํารวจดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน  แบบค่อนข้างหยาบ 

(reconnaissance soil survey) ทําให้ทราบว่า พืน้ท่ีในจงัหวดันครสวรรค์มีดินทัง้หมด 90 ชดุดิน 

ซึง่มีคณุสมบตัทิางกายภาพ และทางเคมีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะชดุดนิ 

กกกกกกกกพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของจงัหวดันครสวรรค์ อยู่ในบริเวณตอนเหนือของท่ีราบภาคกลาง และ

มีบางส่วนท่ีคาบเก่ียวกบัภาคอ่ืน คือ ทางด้านทิศตะวนัออกซึ่งเป็นเขตติดตอ่กบัจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

และทางด้านทิศตะวนัตกซึ่งติดตอ่กบัจงัหวดัตาก และอทุยัธานีเป็นเทือกเขา และทิวเขาสงู ดงันัน้

พืน้ท่ีจึงเป็นแอ่งตรงกลาง ยกตวัสูงขึน้ไปทางทิศตะวนัตก และทิศตะวนัออก ดินท่ีเกิดขึน้จึงเกิด

จากวตัถุต้นกําเนิดดินในลกัษณะ หรือสภาพพืน้ท่ีประเภทต่าง ๆ กัน ซึ่งพอจะแบ่งออกได้เป็น 8 

ประเภทคือ 

กกกกกกกก1.กท่ีราบนํา้ท่วมถึง (flood plain) เป็นบริเวณพืน้ท่ีส่วนใหญ่ทางตอนกลางของพืน้ท่ี

จงัหวดั เกิดจากผลการกระทําของนํา้ไหล เน่ืองจากบริเวณนีมี้แม่นํา้ไหลผ่านหลายสาย คือ แม่นํา้

ปิง แม่นํา้ยม แม่นํา้น่าน และแม่นํา้เจ้าพระยา ตลอดจนมีลําห้วยอยู่โดยทัว่ไป ในฤดฝูนเม่ือเกิด

ภาวะนํา้ท่วมก็จะพดัพาเอาตะกอนมาทบัถมกนัทกุปี ตะกอนท่ีมีเนือ้หยาบจะอยู่ใกล้ลํานํา้ ทําให้

เกิดสนัริมนํา้ (river levee) ตะกอนเนือ้ละเอียดถกูพดัพาไปในท่ีลุ่ม (river basin) ซึ่งเป็นวตัถตุ้น

กําเนิดดนิของพืน้ท่ีในบริเวณดงักลา่ว เป็นบริเวณกว้างขวาง โดยเฉพาะระหว่างแม่นํา้ปิง กบัแม่นํา้

นา่น ดนิท่ีเกิดขึน้ได้แก่ ดนิชดุสรรพยา ดนิชดุชยันาท ดนิชดุชมุแสง ดินชดุราชบรีุ ดินชดุสิงห์บรีุ ดิน

ชดุพิมาย ดินชดุบ้านโพด หน่วยผสมของดินบริเวณสนัริมนํา้ และหน่วยผสมของดินตะกอนลํานํา้

ใหม่ จะมีลกัษณะของดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่ การระบายนํา้ค่อนข้างเลว และเลว มีจุดประของ

                                                           
กกกกกกกก18 กรมพฒันาท่ีดิน, แผนการใช้ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์, 3 – 5. 
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เหล็กอ๊อกไซด์เป็นสีตา่ง ๆ ความอดุมสมบรูณ์ของดินปานกลาง ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในการทํา

นา และปลกูไม้ผลตา่ง ๆ บริเวณสนัริมนํา้  

กกกกกกกก2.กลานตะพกัลํานํา้กลางเก่ากลางใหม่ (semi-recent terrace) เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่สงู และ

มีอายุมากกว่า ทัง้ยงัไกลจากแม่นํา้มากกว่าบริเวณท่ีราบนํา้ท่วมถึง ในปัจจุบนันํา้จากแม่นํา้จะ

ทว่มไมถึ่ง เน่ืองจากการยกตวัสงูขึน้ของพืน้ท่ี หรือนํา้ทะเลลดลง ทําให้แม่นํา้มีการกดัเซาะลงไปใน

แนวดิง่มากขึน้ และจะสร้างท่ีราบนํา้ทว่มถึงอนัใหมข่ึน้มา ท่ีราบเก่าก็จะกลายเป็นลานตะพกัลํานํา้ 

ซึง่เกิดจากกระบวนการนํา้ไหลเป็นสําคญั พบจอมปลวกขึน้กระจดักระจายอยู่ทัว่ ๆ ไป สภาพพืน้ท่ี

ราบเรียบถึงเป็นลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยส่วนใหญ่มีความลาดชนัไม่เกิน 1% ในพืน้ท่ีนา และไม่

เกิน 2% ในท่ีดอน ความสูงจากระดบันํา้ทะเลปานกลางประมาณ 30-50 เมตร พบเป็นบริเวณ

กว้างทางตอนเหนือของอําเภอบรรพตพิสยั อําเภอท่าตะโก ทางทิศตะวนัตกของอําเภอหนองบวั 

และบริเวณตอนกลางของอําเภอลาดยาว ดินบริเวณนีจ้ึงมีวตัถุต้นกําเนิดมาจากตะกอนท่ีมีเนือ้

ละเอียด หรือปานกลาง ได้แก่ ดินชุดหางดง ดินชุดนครปฐม ดินชุดสระบุรี ดินชุดแม่สาย ดินชุด

เชียงราย ดนิชดุมโนรมย์ ดนิชดุเพชรบรีุ ดินชดุบ้านหม่ี ดินชดุช่องแค ดินชดุท่าเรือ ดินชดุพาน  ดิน

ชุดวฒันา ดินชุดท่าตะโก ดินชุดกําแพงเพชร ดินคล้ายดินกําแพงเพชร แตเ่นือ้ดินเป็นทราย ดิน

คล้ายดนิเพชรบรีุ แตมี่สีเทา ดนิคล้ายนครปฐมแตเ่ป็นกรดในชัน้ล่าง ซึ่งลกัษณะของดินส่วนใหญ่มี

เนือ้ดินเป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย การระบายนํา้คอ่นข้างเลว มีจดุประเป็นสีต่าง ๆ ความ

อดุมสมบรูณ์ของดินส่วนใหญ่ปานกลาง นอกจากชดุดินเชียงราย และชดุดินพานเท่านัน้ท่ีมีความ

อดุมสมบรูณ์ต่ํา พืน้ท่ีบริเวณนีใ้ช้ประโยชน์ในการทํานาในท่ีลุม่ และปลกูพืชไร่บนท่ีดอน 

กกกกกกกก3.กลานตะพกัลํานํา้ระดบัต่ํา (low terrace) เป็นบริเวณท่ีมีอายมุากกว่าท่ีราบนํา้ท่วม

ถึง และลานตะพกัลํานํา้กลางเก่ากลางใหม่ ซึ่งเป็นส่วนท่ีหลงเหลือ (remnant) ของท่ีราบนํา้ท่วม

ถึงเก่า (old flood plain) และอยู่สูงกว่าระดบัของลานตะพกัลํานํา้กลางเก่ากลางใหม่ ลกัษณะ

พืน้ท่ีราบเรียบ ส่วนใหญ่มีความลาดชนัไม่เกิน 1% ดินบริเวณนีจ้ึงมีวตัถตุ้นกําเนิดมาจากตะกอน

เก่า ท่ีมีเนือ้หยาบ หรือปานกลาง บางแหง่พบศลิาแลงอยู่ด้วย ได้แก่ ดินชดุร้อยเอ็ด ดินชดุอบุล ดิน

ชดุศรีเทพ ดินชดุสีทน ดินชุดวิเชียรบรีุ ดินชดุปากท่อ ดินชุดเดิมบาง ดินชดุอ้น ดินชดุเพ็ญ ดินชุด

สกล ดินชดุโกรกพระ ดินชุดเขาย้อย ดินปากท่อท่ีมีสีนํา้ตาลในดินล่าง ดินเดิมบางท่ีมีสีนํา้ตาลใน

ดินล่าง ลักษณะของดินส่วนใหญ่มีเนือ้ดินเป็นดินเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดิน

เหนียวปนกรวด ดินร่วนเหนียวปนกรวด การระบายนํา้ค่อนข้างเลว มีจุดประเป็นสีต่าง ๆ ความ

อุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา ปัจจุบนัใช้ประโยชน์ในการทํานา ซึ่งบางบริเวณเปล่ียนสภาพมาจากป่า

แดง และบางสว่นท่ียงัคงเป็นสภาพป่าแดงท่ีเส่ือมโทรมอยู ่
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กกกกกกกก4.กลานตะพกัลํานํา้ระดบัสงู (high terrace) เป็นบริเวณท่ีเกิดจากการทับถมของ

ตะกอนจากลํานํา้เก่าท่ีมีอายุมากท่ีสดุ มีการกัดเซาะโดยนํา้ ทําให้สภาพภูมิประเทศเป็นแบบลูก

คล่ืนลอนลาด อยู่สงู และไกลจากแม่นํา้มากกว่าลกัษณะพืน้ท่ีท่ีเกิดจากการทบัถมของตะกอนลํา

นํา้ประเภทอ่ืน ๆ ความสงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลางประมาณ 50 – 80 เมตร ลกัษณะพืน้ท่ีนีเ้กิด

เป็นหย่อม ๆ มีไม่มากนักส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอหนองบงั และอําเภอไพศาลี ดินท่ีเกิดขึน้ใน

บริเวณนีมี้วตัถุต้นกําเนิดมาจากตะกอนนํา้เก่าท่ีมีเนือ้หยาบ หรือปานกลาง และพบศิลาแลงอยู่

ด้วยซึ่งมีทัง้เป็นก้อนเล็ก ๆ ขนาดก้อนกรวด และก้อนใหญ่ ได้แก่ ดินชดุโคราช ดินชุดสตึก ดินชุด

โพนพิสัย ดินชุดยางตลาด ดินชุดกําบง ดินชุดสันป่าตอง ดินชุดนํา้พอง และดินชุดวาริน ซึ่ง

ลกัษณะของดินส่วนใหญ่จะมีเนือ้ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว

ปนกรวด การระบายนํา้ดีถึงดีมาก ความอดุมสมบรูณ์ต่ํา ในปัจจบุนัถกูใช้ประโยชน์ในการปลกูพืช

ไร่ เป็นป่าเส่ือมโทรม และท่ีรกร้างวา่งเปลา่ 

กกกกกกกก5.กเนินตะกอนรูปพดัติดตอ่กนั (coalesing fans) เกิดจากกิจกรรมของลําห้วย ลําธาร

ต่าง ๆ ท่ีพัดพาเอาตะกอนมาทับถมในบริเวณปากทางของหุบเขาต่าง ๆ จนทําให้เกิดพืน้ท่ีท่ีมี

ลกัษณะคล้ายรูปพดัหลาย ๆ อนัท่ีมาตอ่เน่ืองกนั เกิดกระบวนการทบัถมจากการพดัพาโดยลํานํา้ 

(channeled flow) รวมทัง้การชะล้างโดยนํา้จากท่ีสูงมาสู่ท่ีต่ํา (slope wash) ประการหลงันีจ้ะ

พบว่ามีตะกอนขนาดเล็ก หรือก้อนกรวด ก้อนหินทบัถมอยู่เป็นชัน้บาง ๆ เหนือชัน้ของหินพืน้ฐาน 

(base rocks) พืน้ท่ีลักษณะเนินตะกอนรูปพดันีพ้บเป็นบริเวณกว้างทางด้านทิศตะวนัตกของ

อําเภอลาดยาว ซึ่งมีเทือกเขาสูง และลําห้วยมาก เกิดการทบัถมบริเวณปากทางของลําห้วยสาย

ต่าง ๆ สภาพพืน้ท่ีจึงเป็นลูกคล่ืน ลอนลาด วตัถุต้นกําเนิดดินเป็นตะกอนท่ีมีหลายขนาดรวมทัง้

ก้อนกรวดก้อนหิน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตะกอนเนือ้ปานกลางหรือหยาบจากการสลายตัวของ

หินแกรนิต หินแปรท่ีแปรสภาพมาจากหินแกรนิต และถกูพดัพามา ซึ่งได้แก่ ดินชดุลาดยาว ดินชดุ

บ้านไร่ ดนิชดุดงยางเอน ดนิชดุอทุยั ดินชดุม่วงคอ่ม ดินชดุมาบบอน ดินชดุภูสนา ลกัษณะของดิน

สว่นใหญ่เนือ้ดนิเป็นดนิร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนกรวด มีการระบาย

นํา้ดี ความอดุมสมบรูณ์คอ่นข้างต่ํา และต่ํา ปัจจบุนัถกูใช้ประโยชน์ในการปลกูพืชไร่ และบางส่วน

เป็นป่า 

กกกกกกกก6.กลานตะพกัปนูมาร์ล (marl terraces) พบเป็นกว้าง อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้

ของจังหวัด บริเวณเขตอําเภอตาคลี อําเภอตากฟ้า ลักษณะพืน้ท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด หรือ

ราบเรียบลาดเทจากเชิงเขาลงสู่ท่ีราบลุ่ม ซึ่งเข้าใจว่าถูกปรับให้ราบเรียบโดยกระบวนการ 

Denudation พบเขาโดด (inselbergs) อยู่หลายแห่ง เรียกพืน้ท่ีนีว้่าเป็นท่ีราบแบบ Piedmont 
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Plain เกิดจากหินปนูสลายตวั และเกิดการทบัถมของปนูมาร์ล หรือ Lime Concretion อยู่เป็นชัน้

หนา บางแห่งหนามากกว่า 10 เมตร ซึ่งจะเป็นวตัถุต้นกําเนิดดินประเภทหินปนูท่ีสลายตวัมาทบั

ถมกัน ทําให้เกิดดินชุดลพบุรี ดินชุดตาคลี ดินคล้ายชุดตาคลี แต่เป็นพวกดินบราวฟอเรส ดิน

ลพบุรีประเภทอยู่ในบริเวณท่ีต่ํา ดินลพบุรีมีสีเทาในดินล่าง และหน่วยผสมของดินชุดตาคลี 

ลกัษณะของดนิมีเนือ้ดนิเป็นดนิเหนียว ดนิร่วนเหนียว ดินร่วน ดินเหนียวปนกรวดหิน มีการระบาย

นํา้ดี ความอดุมสมบรูณ์สงู ปัจจบุนัถกูใช้ประโยชน์ในการปลกูพืชไร่ นอกจากดินลพบรีุประเภทอยู่

ในบริเวณท่ีต่ํา ถกูใช้ประโยชน์ในการทํานา 

กกกกกกกก7.กพืน้ท่ีผิวท่ีเหลือค้างจากการกดักร่อน (dissected erosion surface) บริเวณนีมี้การ

ปรับพืน้ท่ีให้ราบเรียบลงโดยการชะล้างพงัทลายของหินพืน้ฐานตา่ง ๆ (base rocks) การกดัเซาะ

โดยลําห้วยลําธารสายตา่ง ๆ ร่วมกบัขบวนการอ่ืน ๆ เช่น Mass movement, Slope wash ทําให้

ความลาดชัน และระดับของพืน้ท่ีลดลงจากเดิม ในปัจจุบนัจึงเป็นพืน้ท่ีแบบลูกคล่ืนลอนลาด 

ระดบัความสงูจากนํา้ทะเลปานกลางประมาณ 80 – 150 เมตร วตัถตุ้นกําเนิดดินจึงเป็นประเภท

การสลายตวัอยูก่บัท่ีของหินชนิดตา่ง ๆ และวสัดถุกูเคล่ือนย้ายในระยะทางสัน้ ๆ จากการสลายตวั

ของหินดินดาน ได้แก่ ดินชดุปากช่อง ดินชุดบ้านจ้อง ดินชุดเชียงคาน ดินชุดวงัไฮ และดินชุดทบั

กวาง ซึง่อาจเกิดจากหินปนูผสมอยูด้่วย สว่นหินพวกแอนดไิซด์ และบะซอลท์ จะสลายตวัให้ดินชดุ

ลํานารายณ์ ดนิชดุชยับาดาล ดนิชดุสมอทอด ดินชดุโคกพล ูดินชดุหนองมด ดินชดุท่าล่ี และหินไร

โอไลท์ สลายตวัให้ดนิชดุไพศาลี ลกัษณะของดนิมีเนือ้ดนิเป็นดนิเหนียว ดินร่วนเหนียว ดินร่วน ดิน

เหนียวปนกรวดหิน มีการระบายนํา้ดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางถึงสูง ปัจจุบนัถูกใช้

ประโยชน์ในการปลกูพืชไร่ 

กกกกกกกก8.กภูเขา (mountain) เป็นบริเวณท่ีมีความลาดชนัมากกว่า 35% พบมากทางด้านทิศ

ตะวันตกของจังหวัด เขตติดต่อกับจงัหวดัอุทัยธานี และตาก ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นเขต

ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และบริเวณอ่ืน ๆ เป็นหย่อม ๆ ความสูงของยอดเขามีตัง้แต่ 200 - 

1,780 เมตร จากระดบันํา้ทะเลปานกลาง มีหินพืน้ฐานหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งสลายตวัให้ดินชนิด

ตา่ง ๆ กนัผนัแปรตามชนิดของหินในบริเวณนัน้ ๆ แต่ยงัไม่มีการสํารวจจําแจกเป็นชุดดิน ในการ

สํารวจระดบันีจํ้าแนกไว้อย่างหยาบ ๆ เป็นหน่วยผสมของดินในบริเวณท่ีสงูตามชนิดของหินท่ีเป็น

วตัถตุ้นกําเนิด 6 หนว่ยผสม คือ หนว่ยผสมของดนิในท่ีสงู 1 ถึง 6 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วดินบริเวณนีเ้นือ้

ดินมีลกัษณะเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินเหนียว ท่ีมีการระบายนํา้ดี และในปัจจบุนัมีบางส่วน
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ยงัคงสภาพเป็นป่าไม้ ซึ่งมีลกัษณะหินโผล่อยู่ทัว่ไป และบางส่วนถกูบุกรุกทําลายใช้เพาะปลกูพืช

ไร่แล้ว18

19  

กกกกกกกกลกัษณะของดนิในจงัหวดันครสวรรค์ แบง่ได้เป็น 4 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้

กกกกกกกก1.กดินนา มีลักษณะเป็นดินเหนียวเนือ้ละเอียด ดินเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว 

และดนิเหนียวปนกรวด การระบายนํา้ไม่ดี ความอดุมสมบรูณ์คอ่นข้างสงู เหมาะสําหรับการทํานา

ครอบคลุมพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 60 ของพืน้ท่ีจงัหวัด ได้แก่ บริเวณตอนกลางของอําเภอตาคลี 

อําเภอหนองบวั อําเภอโกรกพระ และอําเภอไพศาลี ตอนบน และตอนกลางของอําเภอเมือง และ

อําเภอเก้าเลีย้ว บริเวณทิศตะวันออกของอําเภอลาดยาว ทิศตะวนัตกของอําเภอพยุหะคีรี ทิศ

ตะวนัออก และทิศตะวนัตกของอําเภอชุมแสง ตอนบนสดุของอําเภอตากฟ้า และอําเภอท่าตะโก 

และกระจายทัว่พืน้ท่ีอําเภอบรรพตพิสยั 

กกกกกกกก2.กดินไร่ มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปน

กรวด การระบายนํา้ดีถึงดีมาก ความอดุมสมบรูณ์คอ่นข้างต่ํา เหมาะสําหรับการปลกูพืชไร่ และไม้

ยืนต้น ครอบคลุมพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 20 ของพืน้ท่ีจังหวัด ได้แก่ บริเวณเขตติดต่อระหว่าง

อําเภอลาดยาวกับก่ิงอําเภอแม่วงก์ ตอนกลางของอําเภอหนองบวั อําเภอชมุแสง อําเภอเก้าเลีย้ว 

และอําเภอเมือง ตอนล่างของอําเภอท่าตะโก ทิศตะวนัออกของอําเภอไพศาลี อําเภอพยุหะคีรี 

และอําเภอตาคลี ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตกของอําเภอโกรกพระ และกระจายอยู่ทัว่ไปในพืน้ท่ี

อําเภอตากฟ้า 

กกกกกกกก3.กดินตืน้ เป็นกลุ่มดินท่ีมีศกัยภาพต่ํา หน้าดินตืน้เกินไปไม่เหมาะสําหรับใช้ในการ

กสิกรรม ความอดุมสมบรูณ์ต่ํา ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 10 ของพืน้ท่ีจงัหวดั ได้แก่ บริเวณ

ตอนล่างของอําเภอเมือง ตอนบนสุดของอําเภอไพศาลี ทิศตะวันออกของอําเภอพยุหะคีรี 

ตอนกลาง และตอนลา่งบางสว่นของอําเภอทา่ตะโก 

กกกกกกกก4.กภูเขา เป็นกลุ่มดินท่ีมีหินปนูมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ครอบคลุมพืน้ท่ีประมาณ

ร้อยละ 10 ของพืน้ท่ีจงัหวดั ได้แก่ บริเวณทิศตะวนัออกของอําเภอเมือง อําเภอโกรกพระ อําเภอ

บรรพตพิสัย อําเภอลาดยาว อําเภอตากฟ้า และอําเภอไพศาลี ตอนล่างของอําเภอหนองบัว 

อําเภอพยหุะคีรี อําเภอตาคลี รวมถึงตอนลา่งของอําเภอทา่ตะโกด้วย 

กกกกกกกกนอกจากดนิตืน้ และดนิภเูขาแล้ว ในจงัหวดันครสวรรค์ยงัมีลกัษณะของดินท่ีไม่เหมาะ

แก่การกสิกรรม เน่ืองจากลกัษณะทางเคมีบางประการ ซึง่จําแนกได้ดงันี ้

กกกกกกกก1.กดนิกรวดทราย คือ ดนิท่ีมีเนือ้หยาบเกินไป พบกระจายในพืน้ท่ีทกุอําเภอ 

                                                           
กกกกกกกก19 เร่ืองเดียวกนั, 10 – 13. 
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กกกกกกกก2.กดนิดาน คือ ดนิท่ีมีเนือ้ดินอดัแน่นคล้ายหินดาน พบทัว่ไปในพืน้ท่ีทกุอําเภอ ยกเว้น

อําเภอชมุแสง และอําเภอเก้าเลีย้ว 

กกกกกกกก3.กดินจืด คือ ดินท่ีมีธาตุอาหารสําหรับพืชน้อยเกินไป พบในพืน้ท่ีทุกอําเภอของ

นครสวรรค์ 

กกกกกกกก4.กดินเค็ม คือ ดินท่ีมีเกลืออยู่ในเนือ้ดินมาก พบในพืน้ท่ีของอําเภอโกรกพระ อําเภอ

พยหุะคีรี อําเภอไพศาลี อําเภอลาดยาว และอําเภอตากฟ้า 

กกกกกกกก5.กดินเปรีย้ว คือ ดินท่ีมีความเป็นกรดจดั พบในท้องท่ีอําเภอเมือง อําเภอโกรกพระ 

อําเภอตาคลี อําเภอพยหุะคีรี และอําเภอตากฟ้า 

กกกกกกกก6.กหน้าดินถกูชะล้าง คือ ดินบริเวณท่ีมีความลาดชนัสงูถกูชะล้างพงัทลายได้ง่าย พบ

ในทกุอําเภอ ยกเว้นอําเภอเก้าเลีย้ว 

กกกกกกกกพืน้ท่ีนอกเหนือจากนีจ้ะเป็นกลุ่มดินคละ ซึ่งพบบ้างท่ีอําเภอเก้าเลีย้ว อําเภอตากฟ้า 

อําเภอบรรพตพสิยั อําเภอหนองบวั และอําเภอไพศาลี19

20 

 

2.กทรัพยากรนํา้ 

กกกกกกกกจากการศกึษาสภาพทรัพยากรนํา้ในพืน้ท่ีจงัหวดันครสวรรค์สามารถแบง่ตามประเภท

ของแหลง่นํา้ได้ ดงันี ้

กกกกกกกก1.กแหล่งนํา้ในอากาศ หรือนํา้ฝน ถือเป็นแหล่งนํา้ทางธรรมชาติท่ีสําคญัท่ีสดุสําหรับ

ใช้ในการเกษตร การอุปโภค บริโภค และยงัเป็นต้นกําเนิดของแหล่งนํา้ต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งจงัหวดั

นครสวรรค์นัน้ อยู่ในเขตมรสมุซึ่งมีฝนตกปานกลาง ฤดฝูนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน

ตลุาคม ปริมาณนํา้ฝนโดยเฉล่ียประมาณ 1,081.9 ม.ม.ตอ่ปี 

กกกกกกกก2.กแหล่งนํา้ผิวดิน ได้แก่ นํา้ในแม่นํา้ และลําห้วยลําคลองสายต่าง ๆ ซึ่งมีต้นกําเนิด

จากเทือกเขาทางด้านทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตกของจงัหวดั นอกจากนีก็้ยงัมีจากการกําเนิด

ในท้องถ่ินอ่ืนแล้วไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย แม่นํา้สายใหญ่ท่ีมีประโยชน์ และมี

ความสําคญัตอ่ความเป็นอยู ่และเศรษฐกิจของประชากรมีดงัตอ่ไปนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1กแม่นํา้เจ้าพระยา เกิดจากการไหลมารวมกนัของแม่นํา้ปิง และน่านท่ี

บริเวณปากนํา้โพ แล้วไหลลงทางทิศใต้สูท่ี่ราบลุม่ภาคกลางตอนลา่ง จนออกสูท่ะเลท่ีอา่วไทย 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2กแมนํ่า้ปิง ไหลผ่านอําเภอบรรพตพิสยั อําเภอเก้าเลีย้ว และมาบรรจบ

กบัแมนํ่า้นา่นเป็นแมนํ่า้เจ้าพระยาบริเวณปากนํา้โพ 

                                                           
กกกกกกกก20 ปิติชยั พงษ์วานิชอนนัต์, นครสวรรค์, 42 – 46. 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.3กแมนํ่า้นา่น เป็นลํานํา้สายใหญ่ท่ีไหลผ่านท้องท่ีอําเภอชมุแสง และมา

บรรจบกบัแมนํ่า้ปิงท่ีปากนํา้โพ  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4กแม่นํา้ยม มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดแพร่ แล้วไหลผ่าน

จงัหวดัในภาคเหนือลงมาบรรจบกบัแมนํ่า้นา่นบริเวณอําเภอชมุแสง 

กกกกกกกกนอกจากแม่นํา้สายใหญ่ ๆ ท่ีไหลผ่านจังหวดันครสวรรค์แล้ว ยงัมีลํานํา้สายเล็ก ลํา

คลอง หนอง และบึงท่ีถือเป็นแหล่งนํา้บนผิวดินท่ีสําคญัอีกด้วย เช่น คลองโพธ์ิ มีต้นกําเนิดจาก

เทือกเขาสูงในท้องท่ีอําเภอลาดยาว ทางด้านทิศตะวนัตกของจงัหวดั คลองบอน คลองท่าตะโก 

และคลองเจ็ดดง ในท้องท่ีอําเภอท่าตะโก ไหลลงสู่บงึบอระเพ็ด ซึ่งถือเป็นแหล่งนํา้ทางธรรมชาติท่ี

สําคญั และมีขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการอปุโภค และเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์สตัว์นํา้ท่ีสําคญั 

กกกกกกกก3.กแหลง่นํา้ใต้ดนิ ได้แก่ นํา้บาดาล สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1กนํา้บาดาลตามแหล่งสะสมตะกอนในหุบเขา ตะกอนดังกล่าว

ประกอบด้วย ดนิเหนียว เศษหินตา่ง ๆ เชน่ หินทราย หินปนู หินอคันี ซึ่งผพุงัแตกหกั และถกูพดัพา

มาสะสมปะปนกัน แต่ระยะทางท่ีพดัพามาสัน้มาก จึงไม่มีโอกาสปรับตวั หรือเรียงตวั (sorting) 

ตะกอนจงึมีความพรุน และการซมึผา่นของนํา้บาดาลได้น้อย สว่นใหญ่จงึไมใ่ห้นํา้ หรือให้น้อย 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2กนํา้บาดาลในกรวดทรายท่ีราบลุ่ม หรือลุ่มนํา้หลากตะกอน 

ประกอบด้วยชัน้ดินเหนียวสลบัดินทรายจากแม่นํา้ปิง แม่นํา้น่าน ในลุ่มนํา้แคบ ๆ ขนานไปกับลํา

นํา้กว้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร ซึ่งสามารถแบง่ออกได้ 2 ส่วนคือ ส่วนตอนเหนือแม่นํา้เจ้าพระยา ซึ่ง

พบชัน้นํา้ชัน้แรกประมาณ 20 เมตรจากผิวดิน ชัน้ท่ีสองประมาณ 30-40 เมตร ชัน้ท่ีสามประมาณ 

60-70 เมตรจากผิวดิน และอาจพบอยู่ลึกถึง 120 เมตร จากผิวดิน ชัน้หินท่ีรองรับข้างใต้เป็นหิน

พวก Andesite Limestons Phyllite Rhyolite ส่วนท่ีสองอยู่ใต้บงึบรเพ็ด หรือตัง้แตบ่ริเวณปากนํา้

โพลงมา พบชัน้นํา้ชัน้แรกประมาณ 15 เมตรจากผิวดนิ ชัน้ท่ีสองประมาณ 33 เมตร จากผิวดิน หิน

ท่ีรองรับข้างใต้ได้แก่ หินแปร เช่น หินชนวน (slate) พบความเค็มของนํา้ท่ีอําเภอชุมแสงซึ่ง

คาดคะเนว่าอาจเกิดจากการทําเหมืองแร่ยิปซั่ม ทางบริเวณฝ่ังตะวันออกของจงัหวัดในท้องท่ี

อําเภอหนองบวัซึ่งอยู่ใกล้เคียงกนั หรืออาจเกิดจากนํา้ทะเลหนนุไปตามร่องนํา้ขณะท่ีนํา้ขึน้ และ

ลงในยคุไพลซิโตซีน ซึง่มีอายปุระมาณ 500,000-1,000,000 ปีมาแล้ว 

กกกกกกกกแตจ่ากการสํารวจขดุเจาะนํา้บาดาลในบริเวณท้องท่ีตา่ง ๆ แล้วพบว่า คณุภาพของนํา้

บาดาลโดยทัว่ ๆ ไปมีตะกอนของเหล็กอยู่สูงเกินมาตรฐานนํา้ด่ืม และพบว่าท่ีอําเภอโกรกพระมี

ความกระด้างมาก และท่ีอําเภอชมุแสงมีความเคม็มาก20

21 

                                                           
กกกกกกกก21 กรมพฒันาท่ีดิน, แผนการใช้ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์, 43 – 45. 
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ำนกัหอ
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3.กทรัพยากรป่าไม้ 

กกกกกกกกทรัพยากรป่าไม้ของจงัหวดันครสวรรค์ในอดีตพืน้ท่ีท่ีเป็นภูเขา ท่ีดอน และค่อนข้าง

ดอนนัน้ เป็นพืน้ท่ีป่าไม้เกือบทัง้หมด จากข้อมูลการแปรภาพถ่ายทางอากาศปี 2504 จังหวัด

นครสวรรค์มีพืน้ท่ีป่าไม้ประมาณ 2,951 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.7 ของเนือ้ท่ีจงัหวดั 

แตเ่ม่ือจํานวนประชากรเพิ่มมากขึน้ ความต้องการพืน้ท่ีทางการเกษตรเพิ่มขึน้จึงทําให้เกิดการบุก

รุกทําลายป่า พืน้ท่ีป่าไม้โดยเฉพาะท่ีเป็นท่ีราบจึงหมดไป รวมถึงบริเวณท่ีเป็นภูเขาก็ถูกบุกรุก

ทําลายด้วย 2 1

22 จนกระทัง่ปัจจุบนัจากข้อมูลการแปรภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าปี 2541 เนือ้ท่ีป่าไม้

ของจงัหวดันครสวรรค์คงเหลือเพียงประมาณ 662 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.90 ของเนือ้

ท่ีจงัหวดั22

23 

กกกกกกกกชนิดของป่าไม้ท่ีพบในจงัหวดันครสวรรค์จําแนกได้เป็น 4 ประเภทดงันี ้

กกกกกกกก1.กป่าดงดิบเขา พรรณไม้ท่ีพบได้ส่วนมากเป็นต้นไม้ในวงศ์ไม้ก่อ ได้แก่ ก่อเดือย ก่อ

ลิน้ ก่อหนาม และยงัมีท่ีเป็นไม้เดน่ เชน่ กะเพราต้น จําปาป่า อบเชย เหมือดคน และดําดง เป็นต้น 

และตามบริเวณลําต้น และก่ิงของต้นไม้ใหญ่ต่าง ๆ เหล่านีจ้ะมีพวกไลเคน และมอส ขึน้ปกคลุม

อยูท่ัว่ไป 

กกกกกกกก2.กป่าดงดบิแล้ง พรรณไม้ท่ีอยูใ่นป่าชนิดนีท่ี้เป็นไม้เรือนยอดเดน่ ซึ่งเป็นไม้ในวงศ์ยาง 

ได้แก่ ยางแดง ยางนา กระบาก พะยอม มะหาด กะเบากลกั พลวง และลําดวน สงัคมป่าดงดิบ

แล้งมีไม้ท่ีให้ผลรับประทานได้หลายชนิด และเป็นอาหารของสตัว์ป่าในพืน้ท่ี เช่น ลําไยป่า คอแลน 

มะหวด ไทร และมะไฟป่า เป็นต้น 

กกกกกกกก3.กป่าเบญจพรรณ พรรณไม้ท่ีสําคญัท่ีพบในป่าชนิดนี ้เป็นไม้มีคา่ทางเศรษฐกิจหลาย

ชนิด ได้แก่ ไม้สกั มะค่าโมง ประดู่ ชิงชนั แดง ช้อ และเสลา นอกจากนีย้ังมีไม้พืน้ล่างซึ่งเป็นไผ่

ชนิดตา่ง ๆ ขึน้อยูไ่ด้แก่ ไผป่่า ไผไ่ร่ ไผซ่างนวล และไผร่วก เป็นต้น 

                                                           
กกกกกกกก22 ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง, ข้อมูลพืน้ฐาน และสรุปภาพรวมการดําเนินงานด้านป่าไม้จังหวัด

นครสวรรค์ปี 2541, สาํนกังานป่าไม้จงัหวดันครสวรรค์ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์, 10.   

กกกกกกกก23 ธงชยั จารุพพฒัน์, ทรัพยากรป่าไม้ของโลก, สว่นวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ สํานกัวิชาการป่าไม้ 

กรมป่าไม้, 2543, 12.    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกก4.กป่าเต็งรัง พรรณไม้มีค่าท่ีพบในป่าชนิดนี ้ได้แก่ เต็ง รัง ยางตราด ยางเหียง ยาง

พลวง ประดู ่พะยอม มะขามป้อม สมอไทย นอกจากนีย้งัมีไม้พืน้ล่าง ได้แก่ ไผ่เพ็ก และปรง เป็น

ต้น23

24 

 

4.กทรัพยากรแร่  

กกกกกกกกชนิดของแร่ และแหลง่แร่ท่ีพบในจงัหวดันครสวรรค์มีดงันี ้

กกกกกกกก1.กแร่ยิปซัม่ พบท่ีอําเภอหนองบวั 

กกกกกกกก2.กแร่เหล็ก พบท่ีเขาตาคลี อําเภอตาคลี และเขาบอ่เหล็ก เขาบอ่แก้ว อําเภอพยหุะคีรี 

กกกกกกกก3.กแคลเซียมคาไบค์ พบท่ีอําเภอเมือง และอําเภอตาคลี 

กกกกกกกก4.กหินออ่น พบท่ีอําเภอบรรพตพิสยั 

กกกกกกกก5.กดนิขาว พบท่ีอําเภอตาคลี 

กกกกกกกก6.กดนิมาร์ล พบโดยทัว่ไปในจงัหวดั24

25 

กกกกกกกก7.กหินแกรนิต พบท่ีอําเภอบรรพตพิสยั 

กกกกกกกก8.กเฟลด์สปาร์ ใช้ประโยชน์ในการผลิตถ้วยชาม เคร่ืองเคลือบดินเผากระเบือ้งตา่ง ๆ 

ตลอดจนเคร่ืองเคลือบโลหะ พบท่ีอําเภอตาคลี 

กกกกกกกก9.กหินปนู พบกระจายอยูท่ัว่ไปในจงัหวดั 

กกกกกกกก10.กทราย พบทัว่ไปในบริเวณลุม่นํา้ปิง 

กกกกกกกกนอกจากนีย้งัพบแร่ดีบุก วุลแฟรม และแร่แมงกานีส บริเวณทิศตะวนัตกของอําเภอ

ลาดยาว แตย่งัมิได้นํามาใช้ประโยชน์ เน่ืองจากมีปริมาณน้อยเกินไป25

26 

 

5.กทรัพยากรสตัว์  

กกกกกกกกสตัว์ป่าท่ีสํารวจพบ ได้แก่ สมเสร็จ และเลียงผา ซึ่งเป็นสตัว์ป่าสงวน นอกจากนี ้ยงัมี

สตัว์ป่าขนาดใหญ่ท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์อีกหลายชนิด เชน่ ช้างป่า กระทิง ววัแดง เสือโคร่ง เสือดาว หมี 

                                                           
กกกกกกกก24 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภมิูปัญญา จังหวัดนครสวรรค์, 69 – 70.    

กกกกกกกก25 กรมพฒันาท่ีดิน, แผนการใช้ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์, 64.    

กกกกกกกก26 ปิติชยั พงษ์วานิชอนนัต์, นครสวรรค์, 54 – 55.    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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และพวกลิง คา่ง ชะนี สตัว์จําพวกนก ได้แก่ นกเหย่ียว และนกอินทรีบางชนิด นอกจากนีย้งัพบนก

ชนิดตา่ง ๆ อีกมาก26

27 

 

กกกกกกกกทัง้นีแ้หล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองได้ตัง้อยู่ภายในอําเภอบรรพตพิสัย จึงขอกล่าว

เก่ียวกับสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะทางธรณีวิทยา ลกัษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

ของอําเภอบรรพตพิสยัไว้ในบทนีด้้วย 

 

1.กสภาพภูมิประเทศ อาํเภอบรรพตพสัิย 

กกกกกกกกลกัษณะพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของอําเภอบรรพตพิสยัจะเป็นท่ีราบโดยเฉพาะพืน้ท่ีในตําบล

ด่านช้าง ตําบลบึงปลาทู ตําบลหนองกรด และตําบลตาสัง ส่วนพืน้ท่ีของตําบลหูกวาง ตําบล

อ่างทอง ตําบลตารีด เป็นพืน้ท่ีสงู ๆ ต่ํา ๆ มีภูเขาเตีย้ ๆ อยู่เป็นแห่ง ๆ ซึ่งภูเขาเหล่านีจ้ะเป็นภูเขา

หินปนู และภเูขาหินออ่น  

กกกกกกกกเน่ืองจากพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอําเภอเป็นท่ีราบทําให้พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม

โดยมีทัง้สิน้ประมาณ 416,242 ไร่ และมีพืน้ท่ีป่าไม้ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง

ตามภูเขา ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวขงันํา้ได้ดีเหมาะแก่การทํานา โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ี

ตําบลหนองกรด และตําบลบงึปลาท ูมีดนิตะกอนอดุมสมบรูณ์มาก และในบางพืน้ท่ีจะเป็นดินร่วน

ปนทราย เช่น ในตําบลอ่างทอง ตําบลหกูวาง ตําบลบ้านแดน จึงเหมาะแก่การปลกูพืชไร่ จําพวก

ถัว่เขียว อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น 

กกกกกกกกมีลกัษณะทางธรณีวิทยาท่ีเกิดจากการสะสมตวัของตะกอนในท่ีราบลุ่ม ทราย ทราย

แป้ง และพืน้ท่ีชืน้แฉะ พร้อมทัง้มีตะกอนรูปพดัโบราณ เศษหินตีนผา และตะกอนเก่าในท่ีราบลุ่ม

ของตะพดัสูง และต่ํา ประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแป้ง และศิลาแลง นอกจากนีบ้ริเวณเขา

หนอ่ – เขาแก้วยงัเป็นภเูขาหินออ่นชัน้หนา สว่นใหญ่มีสีเทา และสีขาว 

 

 

 

                                                           
กกกกกกกก27 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภมิูปัญญา จังหวัดนครสวรรค์, 70.  
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แผนท่ี 2 แสดงลกัษณะธรณีวิทยาของอําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ 

ท่ีมา: โครงการศกึษา และจดัทําข้อมลูสารสนเทศภมูิศาสตร์จงัหวดันครสวรรค์ จดัทําโดย กรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม  

กระทรวงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ร่วมกบั บริษัท นแูมพ จํากดั. (กรุงเทพมหานคร: กรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม, 2546), 42. 37 
 



38 

2.กลักษณะภูมิอากาศ อาํเภอบรรพตพสัิย 

กกกกกกกกอําเภอบรรพตพิสยัมีลกัษณะอากาศแบบร้อนชืน้ ฤดรู้อนมีอณุหภูมิสงูเฉล่ียประมาณ 

35 องศาเซลเซียส และฤดหูนาวจะมีอณุหภมูิต่ําเฉล่ียประมาณ 22 องศาเซลเซียส มีปริมาณฝนตก

ประมาณ 1,084.50 มิลลิเมตรตอ่ปี27

28 

 

3.กทรัพยากรธรรมชาต ิอาํเภอบรรพตพสัิย 

1.กทรัพยากรดนิ 

กกกกกกกกเม่ือศึกษาจากแผนท่ีกลุ่มชุดดินท่ีพบในอําเภอบรรพตพิสยั จังหวดันครสวรรค์แล้ว

พบว่ากลุ่มชุดดินท่ีมีพืน้ท่ีมากท่ีสุดของอําเภอบรรพตพิสยันัน้ คือ กลุ่มชุดดินท่ี 7 โดยมีพืน้ท่ีรวม 

88,756.49 ไร่ ของพืน้ท่ีทัง้หมด (459,109.05 ไร่) ซึ่งกลุ่มชดุดินท่ี 7 นีจ้ะมีลกัษณะเนือ้ดินเป็นดิน

เหนียว มีสีนํา้ตาล หรือสีนํา้ตาลปนเทา พบจดุประสีนํา้ตาล สีแดงปนเหลือง นํา้ตาลปนแดง หรือสี

แดงปะปนตลอดชัน้ดนิ กลุ่มชดุดินนีเ้กิดจากตะกอนลํานํา้ เป็นดินลึก มีการระบายนํา้คอ่นข้างเลว 

พบตามพืน้ท่ีราบเรียบ หรือคอ่นข้างราบเรียบ ในฤดฝูนจะขงันํา้ลึก 30 – 50 เซนติเมตร นาน 3 – 4 

เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มีค่าความเป็นกรดด่าง 6.0 – 7.0 ซึ่ง

ประกอบด้วยชดุดินนครปฐม ผกักาด เดิมบาง อุตรดิตถ์ ท่าตมู สโุขทยั พิจิตร กลุ่มชดุดินท่ี 7 นีจ้ะ

มีความเหมาะสมในการทํานามากกว่าปลกูพืชไร่ ไม้ผล และพืชผกั แตใ่นช่วงฤดแูล้งถ้ามีแหล่งนํา้

ธรรมชาต ิหรือแหลง่นํา้ชลประทานก็จะยงัสามารถปลกูพืชไร่ และพืชผกัตา่ง ๆ ได้28

29 

 

                                                           
กกกกกกกก28 เสวก ใจสะอาด, เรียบเรียง, “บรรพตพิสยั: อําเภอ,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 7 

(2542): 3107 – 3108. 

กกกกกกกก29 คาํอธิบายกลุ่มชุดดิน, เข้าถงึเมื่อ 13 มกราคม 2556, เข้าถงึได้จาก  

http://giswebldd.ldd.go.th/modified/tableFrame.htm.   
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ภาพท่ี 1 แสดงกลุม่ชดุดนิท่ีพบในเขตอําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ 

ท่ีมา: ดดัแปลงภาพจาก ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชดุดินรายตําบล กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์, เข้าถึงเม่ือ 13 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://giswebldd.ldd.go.th/  

 

2.กทรัพยากรนํา้ 

กกกกกกกกอําเภอบรรพตพิสยัถือเป็นอําเภอท่ีมีแหล่งนํา้ตามธรรมชาติเป็นจํานวนมาก ซึ่งนบัว่ามี

ความเหมาะสมในการทําเกษตรกรรม บางแห่งมีสตัว์นํา้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งลําคลองท่ีสําคญัได้แก่ 

คลองกระถินในตําบลบางตาหงาย คลองกระดานในตําบลบ้านแดน คลองนํา้จามในตําบลบาง

แก้ว คลองแหลมยางในตําบลหกูวาง คลองสองหน่อในตําบลตาสงั คลองเคียนในตําบลหนองกรด 

คลองวงัขอนในตําบลดา่นช้าง คลองจงัวดัในตําบลหนองตางู เป็นต้น ทัง้นีย้งัมีแม่นํา้ปิงไหลผ่าน 

ซึ่งมีความยาวทัง้สิน้ประมาณ 28 กิโลเมตร โดยไหลผ่านพืน้ท่ีตําบลตาขีด ตําบลบางแก้ว ตําบล

บ้านแดน ตําบลตาสงั ตําบลทา่งิว้ ตําบลตาหงาย และตําบลหกูวาง 29

30 

 

                                                           
กกกกกกกก30 เสวก ใจสะอาด, เรียบเรียง, “บรรพตพิสยั: อําเภอ,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง, 

3107 – 3108. 
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3.กทรัพยากรป่าไม้ 

กกกกกกกกพืน้ท่ีในเขตอําเภอบรรพตพิสยันัน้ในอดีตได้มีทรัพยากรป่าไม้อยู่ในพืน้ท่ีคือ พืน้ท่ีเขต

ป่าดงยางห้วยพลบั มีเนือ้ท่ี 1,000 ไร่ ซึ่งปัจจบุนัไม่มีสภาพป่าหลงเหลืออยู่ มีแตพื่น้ท่ีท่ีราษฎรเข้า

ครอบครองทํากินมานาน สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบทัง้หมด และได้มอบให้สํานกังานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก) เข้าดําเนินงานทัง้ป่า  

 

 
แผนท่ี 3 แสดงท่ีตัง้ของป่าดงยางห้วยพลบั 
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4.กทรัพยากรแร่ 

กกกกกกกกทรัพยากรแร่ท่ีปรากฏในเขตอําเภอบรรพตพิสยันัน้เป็นจําพวกหินอ่อน หินเเกรนิต และ

หินปูน ซึ่งแหล่งทรัพยากรนัน้อาจได้มาจากภูเขาหินปูนท่ีมีช่ือว่า “เขาหน่อ – เขาแก้ว” ตัง้อยู่

บริเวณตําบลบ้านแดน ริมทางหลวงพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ – กําแพงเพชร มีระยะทางจากตวั

จงัหวดัประมาณ 45 กิโลเมตร และจากท่ีวา่การอําเภอบรรพตพิสยัประมาณ 18 กิโลเมตร 

 
ภาพท่ี 2 แสดงท่ีตัง้ของเขาหนอ่ – เขาแก้ว 

ท่ีมา: ดดัแปลงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth 
 

เขาหนอ่ – เขาแก้ว 
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บทท่ี 4 

ข้อมูลทางโบราณคดีของแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง 

 

สภาพภูมิศาสตร์ 

กกกกกกกกแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของ 2 ตําบลคือ พืน้ท่ีส่วนภายในคเูมือง

เป็นพืน้ท่ีของตําบลเจริญผล และส่วนภายนอกคูเมืองด้านตะวันตกเป็นพืน้ท่ีของตําบลตาสัง 

อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ ซึง่อําเภอบรรพตพิสยัมีอาณาเขตตดิตอ่ดงันีคื้อ  

กกกกกกกกทิศเหนือ  ตดิตอ่กบัอําเภอขาณวุรลกัษณ์บรีุ จงัหวดักําแพงเพชร 

กกกกกกกกทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัอําเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตร 

กกกกกกกกทิศใต้  ตดิตอ่กบัอําเภอเก้าเลีย้ว และอําเภอเมืองนครสวรรค์ 

กกกกกกกกทิศตะวนัตก  ตดิตอ่กบัอําเภอขาณวุรลกัษ์บรีุ จงัหวดักําแพงเพชร0

1 

 

ประวัตกิารศึกษา 

กกกกกกกกแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองอาจเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัครัง้แรกในกลางปี พ.ศ. 2499 เม่ือ

ครัง้ท่ีมีชาวบ้านไปพบโคกเจดีย์ พระพุทธรูป และพระพิมพ์ จึงได้แจ้งให้กบัหน่วยงานราชการของ

จังหวัดนครสวรรค์ทราบ ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จึงได้ส่งเร่ืองให้กับกรมศิลปากร กรม

ศิลปากรจึงได้ให้นายมานิต วลัลิโภดม ครัง้เป็นหวัหน้ากองโบราณคดี กับนายจํารัส เกียรติก้อง 

หวัหน้าแผนกสํารวจ เดนิทางไปตรวจพิจารณาโบราณวตัถโุบราณสถานท่ีพบ 

กกกกกกกกปลายปี พ.ศ. 2509 – 2510 กรมศิลปากรได้ดําเนินการจดัส่งเจ้าหน้าท่ีกองโบราณคดี

โดยมีนายมานิต วลัลิโภดมเป็นหวัหน้าคณะขึน้ไปสํารวจขดุค้น และขดุแตง่1

2 

 

 

                                                           
กกกกกกกก1 เสวก ใจสะอาด, เรียบเรียง, “บรรพตพิสยั: อําเภอ,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 7 

(2542): 3107. 

กกกกกกกก2 นครสวรรค์: รัฐกึ่งกลาง รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด

นครสวรรค์ (นครสวรรค์: วิทยาลยัครูนครสวรรค์, 2528), 561. 
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กกกกกกกกพ.ศ. 2530 นคร สําเภาทิพย์ และคณะ ได้ดําเนินการสํารวจ และสมัภาษณ์ชาวบ้าน 2

3 

กกกกกกกกพ.ศ. 2542 สํานกัศิลปะ และวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ ได้รายงาน

โครงการการศกึษาสํารวจข้อมูลเพ่ือการวางแผนการจดัการ และประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศลิปกรรมบ้านดงแมน่างเมือง  

กกกกกกกกพ.ศ. 2543 – 2544 จตรุพร เทียมทินกฤต ได้ดําเนินการขุดค้นศกึษาชัน้วฒันธรรม 2 

หลมุ 

กกกกกกกกพ.ศ. 2546 นายประกิจ ลัคนผจง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ได้ค้นคว้าเสนอ

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท เร่ือง “วดัดงแมน่างเมือง” ตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร3

4 

กกกกกกกกพ.ศ. 2552 นางสาวพิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์ ได้ทําการขดุค้นทางโบราณคดี และ

เสนอเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต เร่ือง “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่

นางเมือง อ.บรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์” ตอ่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร4

5 

กกกกกกกกปีพ.ศ. 2553 กรมศิลปากร ได้ดําเนินการขดุค้นบริเวณหลุมขุดค้นโบราณสถาน (MS 

1)  

 

สภาพแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง 

กกกกกกกกแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองอยู่ห่างจากตลาดบางตาหงาย หรือฝ่ังแม่นํา้ปิงไปทาง

ทิศเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร ลกัษณะของเมืองจะมีคชูัน้นอกชัน้ใน มีเนินดินกําแพงอยู่กลาง

เมือง กว้างยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนินโคกเล็กใหญ่หลายแห่ง แหล่งนํา้ท่ีใช้อุปโภคบริโภค

ได้มาจากแมนํ่า้ปิงท่ีอยูท่างด้านตะวนัตก และคลองวงัตะเคียนท่ีอยู่ทางด้านตะวนัออก ซึ่งคลองวงั

ตะเคียนนีเ้ป็นลํานํา้ท่ีติดต่อกับแม่นํา้น่านท่ีปากนํา้เชิงไกร มีระยะทางจากดงแม่นางเมืองถึง

ปากนํา้เชิงไกรประมาณ 45 – 48 กิโลเมตร  

กกกกกกกกแผนผงัเมืองโบราณดงแม่นางเมือง มีลกัษณะเป็นเมืองรูปส่ีเหล่ียมมมุมน มีคชูัน้นอก 

และชัน้ในล้อมรอบ 2 ชัน้ ชัน้นอกอยู่ทางทิศตะวนัตก และชัน้ในอยู่ทางทิศตะวนัออก มีขนาดยาว

                                                           
กกกกกกกก3 นคร สาํเภาทิพย์, “เขากะหลอ่น: แหลง่โบราณคดีท่ีจดุประกายความคิดโบราณคดีมวลชน,” เมือง

โบราณ 19, 2 (เมษายน – มิถนุายน 2536): 95 – 100. 

กกกกกกกก4 ประกิจ ลคันผจง, “วดัดงแมน่างเมือง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546). 

กกกกกกกก5 พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอ

บรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวตัิศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552). 
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จากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก 650 เมตร และกว้างจากทิศเหนือไปทิศใต้ 630 เมตร พืน้ท่ีของ

เมืองทางทิศตะวันตกเป็นท่ีดอนสูงกว่าทางทิศตะวันออก ภายในเมืองชัน้ในมีลําคลองปรากฏ

ร่องรอยติดต่อกัน 7 สาย โดยเฉพาะในลําคูเมืองด้านทิศตะวนัออกมีนํา้ขงัอยู่เป็นตอน ๆ ลํานํา้

ใหญ่ท่ีไหลมาจากทางเหนือท่ีมาชว่ยหลอ่เลีย้งเมืองเรียกว่า “ห้วยขมิน้ กบัมาบกร่าง” และท่ีคเูมือง

ด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้มีคลองระบายนํา้เรียกว่า “คลองคต และคลองยาง” ทางหลวงจงัหวดัท่ี

ตดัเป็นถนนถมดินจากตลาดบางตาหงายริมแม่นํา้ปิงฝ่ังตะวนัออกตรงข้ามท่ีว่าการอําเภอบรรพต

พิสยั จะเช่ือมต่อไปยงัอําเภอโพทะเล จงัหวดัพิจิตรนัน้ ผ่านไปทางตะวนัออกของเมืองธานยบุรี 

ห่างคนัดินกําแพงเมืองประมาณ 370 เมตร ประมาณระยะทางจากเมืองธานยบุรี ถึงท่ีว่าการ

อําเภอบรรพตพิสยัราว 14 – 15 กิโลเมตร5

6  

 

 

 

                                                           
กกกกกกกก6 นครสวรรค์: รัฐกึ่งกลาง รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด

นครสวรรค์, 554, 561. 



45 

 

 
แผนผงัท่ี 1 แสดงแผนผงัแหลง่โบราณคดีดงแมน่างเมือง 

ท่ีมา: ดดัแปลงภาพถ่ายทางอากาศจาก Point Asia และแผนผงัเมืองธานยบรีุ6

7 

                                                           
กกกกกกกก7 เร่ืองเดียวกนั, 560. 

ห้วยขมิน้ 

มาบกร่าง 

คลองคต 

N 

45 
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กกกกกกกกกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตบ้านดงแม่นางเมือง ตําบลตาสัง อําเภอบรรพตพิสัยนัน้ เป็น

กลุ่มชุดดินท่ี 15 ซึ่งกลุ่มชุดดินนีมี้ลักษณะเนือ้ดินเป็นพวกดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปน

ทรายแป้ง ดินบนมีสีนํา้ตาลปนเทา ดินล่างสีนํา้ตาล หรือสีเทาปนชมพ ูพบจดุประสีเหลือง หรือสี

นํา้ตาลปนเหลืองตลอดชัน้ดิน ในดินชัน้ล่างมกัจะพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส 

กลุ่มชุดดินนีเ้กิดจากวตัถตุ้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํา้ พบบริเวณพืน้ท่ีราบเรียบ หรือค่อนข้าง

ราบเรียบ และเป็นดินลึกมาก มีการระบายนํา้ค่อนข้างเลว ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

คอ่นข้างต่ํา ถึงปานกลาง มีค่าความเป็นกรดดา่งประมาณ 6.0 – 7.5 ซึ่งประกอบด้วยชดุดินแม่

สาย ชดุดนินา่น ชดุดนิหลม่สกั ชดุดินแม่ทะ ชดุดินเฉลียงลบั และชดุดินลบัแล  กลุ่มชดุดินท่ี 15 นี ้

สว่นใหญ่จะใช้ในการทํานามากกวา่การปลกูพืชไร่ ไม้ผล และพืชผกั แตใ่นชว่งฤดแูล้งถ้ามีแหล่งนํา้

ธรรมชาต ิหรือแหลง่นํา้ชลประทานก็จะยงัสามารถปลกูพืชไร่ และพืชผกัตา่ง ๆ ได้7

8 ซึ่งลกัษณะดิน

ของกลุ่มชุดดินท่ี 15 นีก็้มีความสอดคล้องกับลกัษณะดินท่ีได้จากการขุดค้นทําให้อาจสนันิษฐาน

ได้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนษุย์ในสมยันัน้ ได้ว่ามีลกัษณะท่ีคล้ายกบัมนษุย์ในยุคปัจจบุนั คือมี

การดําเนินชีวิตด้วยการทําการเกษตร มีการเพาะปลกู ทําไร่ทํานา 

 

แผนท่ี 4 แสดงกลุม่ชดุดนิท่ีพบท่ีบ้านดงแมน่างเมือง 

                                                           
กกกกกกกก8 คาํอธิบายกลุ่มชุดดิน, เข้าถงึเมื่อ 13 มกราคม 2556, เข้าถงึได้จาก  

http://giswebldd.ldd.go.th/modified/tableFrame.htm.  
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หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร 

กกกกกกกกจากการศึกษาแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองท่ีผ่านมา ได้พบหลกัฐานประเภทลาย

ลกัษณ์อักษรท่ีสําคญัคือ จารึกดงแม่นางเมือง และจารึกบนแผ่นอิฐ เป็นภาษาสันสกฤต แต่ไม่

สามารถอา่นได้อีก 1 ชิน้8

9 

กกกกกกกกจารึกดงแมน่างเมือง มีลกัษณะเป็นศลิาจารึกหินชนวน ขนาดสงู 175 เซนติเมตร กว้าง 

37 เซนตเิมตร และหนา 22 เซนตเิมตร ใช้อกัษรขอม ภาษาบาลี ภาษาเขมร และภาษาไทย 9

10  ระบุ

ปีมหาศกัราช 1089 ซึ่งตรงกับปีพุทธศกัราช 1710 พบท่ีดงแม่นางเมือง บ้านมาบมะขาม ตําบล

บางตาหงาย อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ เนือ้หาในจารึกทัง้ 2 ด้านกล่าวถึง การถวาย

สิ่งของบูชา และท่ีนา ให้กับพระสรีรธาตุ ซึ่งมีพระนามว่า “กมรเตงชคตศรีธรรมาโศก” 1 0

11 ซึ่งมี

รายละเอียดดงันี ้

กกกกกกกกคําแปลภาษามคธในด้านท่ี 1 

กกกกกกกกกกกกกกกกอโศกมหาราช ทรงธรรม เดชะ 

กกกกกกกกกกกกกกกกพละ และมีความกล้าหาผู้ เสมอมิได้ มีรับสัง่ 

กกกกกกกกกกกกกกกกมายงัพระเจ้าสนุตัต์วา่ ทา่นจงให้ท่ีนาบชูา 

กกกกกกกกกกกกกกกกพระธาต ุฯ พระเจ้าสนุตัต์จงึประกาศกระ 

กกกกกกกกกกกกกกกกแสพระราชโองการให้ประชาชนทราบ ฯ… 

กกกกกกกกกกกกกกกก…………………………………………… 

กกกกกกกกกกกกกกกก………………(ชํารุด)…………………… 

กกกกกกกกกกกกกกกก…………………………………………… 

กกกกกกกกคําแปลภาษาเขมรในด้านท่ี 2 

กกกกกกกกกกกกกกกกสิ่งสกัการท่ีมหาราชาธิราชผู้ มีพระนาม 

กกกกกกกกกกกกกกกกว่ากรุงศรีธรรมาโศก ถวายแดพ่ระสรีร 

กกกกกกกกกกกกกกกกธาต ุซึง่มีพระนามวา่กมรเตงชคตศรี 

                                                           
กกกกกกกก9 ประเสริฐ ณ นคร, “ประวตัิศาสตร์นครสวรรค์จากจารึก,” ใน นครสวรรค์: รัฐกึ่งกลาง รายงาน

การสัมมนาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ , 139. 

กกกกกกกก10 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 (กรุงเทพมหานคร: หอสมดุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 

2529), 109. 

กกกกกกกก11 ฉ่ํา ทองคําวรรณ, “จารึกดงแมน่างเมือง,” ศิลปากร 5, 6 (มีนาคม 2505): 51 – 54.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกกกกกกกกกธรรมาโศก ณ ตําบลธานยปรุะ 11

12 เชน่ใน 

กกกกกกกกกกกกกกกกบญัชีนี ้ข้าบาทมลู ผู้ มีวรรณทกุเหลา่ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2012, พาน 22, ถ้วยเงิน 22, ช้าง 100 

กกกกกกกกกกกกกกกกม้า 100 นาค 100 สีวิกา สอง, เป็น 

กกกกกกกกกกกกกกกกพระบชูา, วนัหนึง่ ข้าวสาร 40 ลิ ฯ 

กกกกกกกกกกกกกกกกมหาเสนาบดีผู้หนึง่ช่ือศรีภวูนาทิตย์ 

กกกกกกกกกกกกกกกกอิศวรทวีป นํากระแสพระราชโองการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกราชาธิราชมายงักรุงสนุตั ผู้ครอบครอง 

กกกกกกกกกกกกกกกกณ ธานยปรุะ บณัฑรูใช้ให้ถวายท่ีนาซึง่ 

กกกกกกกกกกกกกกกกได้กําหนดเขตไว้แล้ว เป็นพระบชูากมรเตง 

กกกกกกกกกกกกกกกกชคต ใน(มหา)ศกัราช 1089 ขึน้ 15 

กกกกกกกกกกกกกกกกค่ํา เดือนสาม วนัอาทิตย์ บรูพาษาฒ 

กกกกกกกกกกกกกกกกฤกษ์ เพลา 1 นาฬิกา ฯ 

กกกกกกกกกกกกกกกกอนึง่ ความสวสัดีจงมี, เวลาเท่ียง ฯ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกรุงสนุตัทําบชูากมรเตงชคต ถวายท่ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกนาซึง่ได้กําหนดเขตไว้แล้ว เชน่ในบญัชีนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกกนา.....บรูพาจดฉฺทิง (คลอง) ปัศจิมจด 

กกกกกกกกกกกกกกกกภเูขา.....ทกัษิณจดบางฉฺวา.....อดุร 

กกกกกกกกกกกกกกกกจดฉฺทิงชฺรูกเขวะ (คลองหมแูขวะ) นาโสรง 

กกกกกกกกกกกกกกกกขฺยํา นาตฺรโลม นาทฺรกง บรูพาจดคลอง 

กกกกกกกกกกกกกกกกเปร ปัศจิมจดศฺรก ทกัษิณจดบงึสฺดก อดุร 

กกกกกกกกกกกกกกกกจดคลองนาพระชคต บรูพาจดกํตงิ อาคเนย์ 

กกกกกกกกกกกกกกกกจด.....อดุรจดศฺรก.....ผสมนาซึง่ได้ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกําหนดเขตไว้แล้วเป็นห้าอเลอ ฯ 

กกกกกกกกนอกจากหลกัฐานประเภทจารึกแล้ว ยงัมีตํานานกล่าวถึงดงแม่นางเมือง คือ ตํานาน

ดงแม่นางเมือง ซึ่งตามตํานานเล่าว่า ดงแม่นางเมืองมีเจ้าผู้ครองนครเป็นเจ้าหญิงท่ีทรงสิริโฉม

งดงามเป็นท่ีร่ําลือกันไปทัว่ทกุแคว้น ทําให้มีบรรดาเจ้าชายต่างเมืองทัง้หลายเกิดพระทยัปฏิพทัธ์ 

                                                           
กกกกกกกก12 ธานยะ แปลวา่ น.ข้าว อ้างอิงจาก กรมวิชาการ, สสํกฤต – ไท – อังกฤษอภธิาน (พระนคร: โรง

พิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2511), 600. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รีบสง่ของบรรณาการมาทาบทามสูข่อ แตก็่เกิดพร้อมกนัทัง้ 3 เมือง คือ 1) เจ้าเมืองกําแพงเพชร 2) 

เจ้าเมืองทางพิจิตร 3) ผู้ เล่าจําไม่ได้ว่าเป็นเมืองใด ทําให้เจ้าหญิงตดัสินพระทยัไม่ถูกว่าจะเลือก

เจ้าเมืองใดดี เพราะถ้าเลือกเจ้าเมืองใดเจ้าเมืองหนึ่งอีก 2 เมืองก็จะต้องบาดหมางกัน จึงได้ย่ืน

ข้อเสนอให้เจ้าชายทัง้ 3 แข่งขนักันจองถนนจากเมืองของเจ้าหญิง ทางแถบเขาดินด้านเหนือของ

แมน่างเมือง (ซึง่ยงัพอให้เห็นเป็นร่องรอยได้จนทกุวนันี)้ ให้บรรจบกบัเมืองของตน ถ้าใครเสร็จก่อน

ก็จะได้อภิเษกกับเจ้าหญิง เม่ือเจ้าชายทัง้ 3 ตกลง การจองถนนก็เร่ิมขึน้ โดยเจ้าชายในเขตเมือง

กําแพงเพชร เร่ิมต้นสร้างถนนท่ีหวับงึเฒ่า ทางตะวนัตกของเมือง เจ้าชายเมืองพิจิตรสร้างค่ายทํา

ถนนอยู่ท่ีวงฆ้อง ใกล้เขาดินบ้านหนองหญ้าปล้องเด๋ียวนี ้ส่วนเจ้าชายอีกองค์หนึ่งเร่ิมต้นท่ีท่าเสา 

ปากบึงปลาทู ทีหลังเจ้าชาย 2 องค์นัน้ พอเห็นว่าจะไม่ทันการจึงเทขนมขันหมากเสียหมด ซึ่ง

บริเวณท่ีขนมเกล่ือนเร่ียรายอยูน่ัน้เลยได้ช่ือวา่ “ทุง่ขนมหก” แตก็่ยงัไมไ่ด้รือ้คา่ยสร้างถนนออกไป  

กกกกกกกกแต่แล้วการสร้างถนนก็ต้องล้มเลิกเพราะตา่งฝ่ายตา่งริษยาคอยกลัน่แกล้งเม่ือเห็นว่า

อีกฝ่ายสร้างได้ลํา้หน้ากว่า จึงเป็นเหตใุห้เกิดเร่ืองใหญ่ถึงรบพุ่งกัน ระหว่างท่ีเกิดการรบพุ่งกัน

ยืดเยือ้อยู่นัน้ ทางฝ่ายเจ้าหญิงก็ได้ตระเตรียมอพยพทิง้เมืองไปอยู่ท่ีอ่ืน เพราะไม่ประสงค์จะ

แตง่งานกบัเจ้าชายองค์ใดทัง้สิน้ นางประกาศให้ราษฎรเก็บข้าวของ ทรัพย์สมบตัิใส่เกวียนแล้วหนี

ไปสร้างเมืองใหมอ่ยูท่ี่หาดทรายงาม กวา่เจ้าชายทัง้สามจะรู้เร่ืองเจ้าหญิงก็หนีไปไกลแล้ว ทําให้ทัง้ 

3 พระองค์ พร้อมใจกนัสงบศกึ เพราะคดิได้วา่ทัง้ผู้แพ้ และผู้ชนะไมไ่ด้รับอะไรเลย จึงหนัมาช่วยกนั

ฝังศพแม่ทพัของตนไว้ในเมืองเจ้าหญิง แล้วเลิกทพักลบับ้านเมืองของตน ปล่อยดงแม่นางเมืองไว้

เป็นสสุานแหง่ความรักตัง้แตค่รัง้นัน้เป็นต้นมา12

13 

 

หลักฐานท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

กกกกกกกกโบราณสถาน และโบราณวตัถ ุ 

กกกกกกกก1.กเจดีย์หมายเลข 1 เป็นเจดีย์ 8 เหล่ียม ฐานแตล่ะเหล่ียมยาว 3 เมตร ส่วนองค์เจดีย์

ได้พงัลงมาเหลืออยูส่งูจากพืน้ฐาน 0.68 เมตร พืน้โดยรอบองค์เจดีย์ปดู้วยอิฐ กว้างประมาณ 1.45 

เมตร บริเวณเนินดินได้พบพระพิมพ์ดินเผา ทําเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ สมยัทวารวดีขนาดกว้าง 

6.5 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร 1 องค์ และดําเนินการขดุเจาะกลางองค์เจดีย์ลึกลงไป 3 เมตร

                                                           
กกกกกกกก13 คณะอํานวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการ

ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภมิูปัญญาจังหวัดนครสวรรค์ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2542), 

133 – 134. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เศษ แต่ไม่พบหลกัฐาน เบือ้งต้นได้ทําการบูรณะโดยขนอิฐเก่าสมยัเดียวกันมาเสริมพืน้ และฐาน

เจดีย์ พร้อมขึน้รูปถนนเป็นวงเวียนไว้ 

กกกกกกกก2.กเจดีย์หมายเลข 2 เป็นเจดีย์รูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ส่วนองค์เจดีย์หกัพงัลงมาเหลืออยู่สงู

จากพืน้ดิน 0.60 เมตร ฐานล่างสุดขนาด 12 x 12 เมตร ขณะทําการขดุเปิดพืน้ท่ีโดยรอบด้าน

ตะวนัตก มุมทิศใต้ลึก 0.40 เมตร ได้พบพระพุทธรูปปางสมาธิดินเผาชํารุด สมัยทวารวดีขนาด

กว้าง 11 เซนตเิมตร ยาว 12 เซนติเมตร 1 องค์ และด้านตะวนัออก มมุทิศใต้ลึก 0.40 เมตร ได้พบ

เศียรพระพทุธรูปดนิเผาชํารุด สมยัทวารวดี 1 เศียร 

กกกกกกกก3.กโบราณสถานหมายเลข 3 เป็นเนินดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 

36 เมตร มีการก่ออิฐเป็นเข่ือนกันดินพังสูงประมาณ 0.8 เมตร ห่างจากเข่ือนกันดินพังนีข้ึน้มา

ประมาณ 7 เมตร มีแผน่หินปักเป็นระยะคล้ายพทุธเสมา ทดลองขดุตรวจท่ีโคนแผ่นหินแล้ว ไม่พบ

หลกัฐานอะไร และทําการทดลองขุดเจาะเป็นหลุมใหญ่ 3 หลมุ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร 

แตก็่ไมพ่บโบราณวตัถ ุ

กกกกกกกก4.กเจดีย์หมายเลข 4 เป็นเจดีย์รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร 

ขณะทําการขุดลอกรากฐานด้านตะวนัตกได้พบผอบสงัคโลกจีนมีฝา ขนาดกว้าง 5.5 เซนติเมตร 

ยาว 8 เซนติเมตร 1 ใบ ภายในมีเศษอิฐยงัไม่ได้เผาบรรจอุยู่ และบริเวณใกล้เคียงกันขุดลึกลงไป 

0.20 เมตร ได้พบกล่องดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 14 x 12.5 x 2.3 เซนติเมตร มีฝาปิด 

ภายในมีมลูดนิอดัเตม็ และหลงัจากได้เข่ียมลูดินออกพบพระพทุธรูปสําริดปางสมาธิ สมยัทวารวดี 

ขนาดกว้าง 7.3 เซนติเมตร สูง 9.5 เซนติเมตร 1 องค์ ห่างออกไปจากแนวรากฐานทางด้าน

ตะวันตกประมาณ 0.50 เมตร เม่ือขุดลึกลงไป 1.30 เมตร จากระดับพืน้ดินปัจจุบัน พบโครง

กระดกูมนษุย์ฝังในทา่ทางตา่ง ๆ 6 โครง 

กกกกกกกก5.กเจดีย์หมายเลข 5 อยูภ่ายในเมือง เป็นเจดีย์ท่ีเคยฝังศลิาจารึกดงแม่นางเมือง แตไ่ด้

ถกูลกัลอบขุดจนได้รับความเสียหาย และได้พบพระพิมพ์ทําด้วยชินกับดินเผาประมาณ 20 องค์ 

ซึ่งทําเป็นพระปางมารวิชัยทรงเทริด มีเรือนแก้ว สมัยลพบุรี ทําการขุดลอกหารากฐานเพ่ือ

ประมาณขนาด และรูปทรงของเจดีย์ ทําให้ทราบว่ามีขนาดยาว 12.20 เมตร กว้าง 1.50 เมตร สูง 

0.80 เมตร ก่อยอ่มมุ 

กกกกกกกก6.กเจดีย์หมายเลข 6 เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ขนาด 8.50 x 8.50 เมตร ทําการขดุเจาะ

กลางเจดีย์ลกึ 6 เมตร กว้าง 2 เมตร แตไ่ม่พบโบราณวตัถ ุบริเวณมมุด้านตะวนัออกมีหลกัหินแบน 
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ๆ ปักแนบกับฐาน และจากการศึกษาของพิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์ 1 3

14 พบว่าทางด้านทิศ

ตะวนัออกของเนินมีบอ่นํา้ขนาดเล็กซึง่ยงัมีนํา้ขงัอยู ่

กกกกกกกก7.กโบราณสถานหมายเลข 7 เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีขนาด 9.40 x 8.50 เมตร ด้าน

ตะวันตกตรงกลางก่อคล้ายเป็นมุขย่ืนออกไป 2 ตอน และท่ีด้านเหนือห่างมุมตะวันออกมา

ประมาณ 2.50 เมตร มีแผน่หินเสมาปักอยู ่1 แผน่ แตเ่ดมิปักซ้อนกนัอยู ่3 แผน่ 

กกกกกกกก8.กเจดีย์หมายเลข 8 อยู่ในเมืองห่างจากเจดีย์หมายเลข 5 มาทางทิศเหนือประมาณ 

100 เมตร มีสภาพเสียหายมาก และไมพ่บโบราณวตัถ ุทัง้ยงัไมมี่การดําเนินงานทางโบราณคดี 

กกกกกกกก9.กเจดีย์หมายเลข 9 เป็นเจดีย์ฐานหกเหล่ียม ยาวด้านละ 2 เมตร ทําการขดุเจาะตรง

กลางลึก 2.50 เมตร ได้พบเศษตุ่มดินเผาถูกทบัอยู่ก้นหลุมหลายชิน้ ทําการขุดเปิดดินรอบฐาน

เจดีย์ด้านตะวนัออกกว้างประมาณ 1.50 เมตร ได้พบหลกัหินปักอยู่ตรงมมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

หลกั พร้อมทําการทดลองขดุพืน้ดนิระหวา่งฐานเจดีย์ กบัหลกัหินลึก 1.20 เมตร ได้พบโครงกระดกู 

1 โครงแตเ่สียหายมาก 

กกกกกกกก10.กโบราณสถานหมายเลข 10 เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ขนาด 6 x 6 เมตร สร้างด้วยดิน

เผา บางส่วนทําลกัษณะเหมือนก้อนเสาวางเรียงกันคล้ายหมอน ทดลองขุดตรวจพืน้ท่ีรอบ ๆ ได้

พบเศษเคร่ืองปัน้ดนิเผาเล็กน้อย 

กกกกกกกก11.กเจดีย์หมายเลข 11 ไม่สามารถสันนิษฐานรูปทรงได้เน่ืองจากถูกลักลอบขุดจน

ได้รับความเสียหายมาก แตไ่ด้ลองขดุค้นแล้ว พบแมพ่ิมพ์พระพทุธรูปดินเผา สมยัทวารวดี ชํารุด 1 

ชิน้ พระพิมพ์ดินเผาปางสมาธิคร่ึงองค์ และโครงกระดกูผวุางทบัอยู่บนดอกจนัทร์ทองคําบาง ๆ 

ดอกหนึง่ 

กกกกกกกก12.กเจดีย์หมายเลข 12 มีสภาพเสียหายมาก แตเ่คยมีผู้พบพระพทุธรูปสําริดปาง และ

สมยัตา่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 18 องค์ วางทบัอยู่บนโครงกระดกูมนุษย์ไม่น้อยกว่า 20 โครง และทําการ

ขดุพบพระพทุธรูปสําริด สมยัทวารวดี 2 องค์ทําเป็นพระนัง่ และพระยืนปางโปรดสตัว์ นอกจากนี ้

ยงัพบลกูปัดพืน้สีขาวลายทางสีดํา 17 เม็ด 

กกกกกกกก13.กเจดีย์หมายเลข 13 อยู่ในส่วนขยายของเมืองบริเวณป่าไผ่ เป็นเจดีย์รูปส่ีเหล่ียม

จตัรัุส สมยัทวารวดี ขนาด 12 x 12 เมตร เหลือเป็นฐานก่ออิฐอยู่สูง 1.80 เมตร บริเวณกลางเชิง

ฐานด้านตะวนัออกก่อย่ืนเป็นฐานรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 20 x 1.10 x 2.80 เมตร ทําการขดุแตง่

แล้วแตไ่มพ่บโบราณวตัถ ุ

                                                           
กกกกกกกก14 พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์,  “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอ

บรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์,” 73. 
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กกกกกกกก14.กเจดีย์หมายเลข 14 อยู่ในกลุ่มเดียวกับหมายเลข 13 รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 

6.20 x 6.20 เมตร ขดุตรวจแล้วไมพ่บโบราณวตัถ ุ

กกกกกกกก15.กโบราณสถานหมายเลข 15 อยู่นอกตวัเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 60 เมตร 

ใกล้ฝ่ังตะวันตกของห้วยขมิน้ มีลักษณะเป็นเนินดินคล้ายจอมปลวก เม่ือทําการขุดลอกเพ่ือหา

รากฐาน พบสิ่งท่ีคาดว่าน่าจะเป็นเตาเผาภาชนะ เพราะมีช่องใส่ฟืนอยู่ทางด้านตะวันออก 

ปากกว้างราว 0.60 เมตร และเม่ือตรวจสอบเศษภาชนะท่ีพบใกล้กบัเตาแล้ว เป็นแบบเดียวกบัพบ

ท่ีเจดีย์หมายเลข 13 

กกกกกกกก 

การดาํเนินงานทางโบราณคดีของพมิพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์ 

กกกกกกกกได้แบง่การดําเนินงานออกเป็น 2 สว่นคือ การสํารวจ และการขดุค้นทางโบราณคดี 

1.กการสํารวจ แบง่พืน้ท่ีท่ีทําการสํารวจออกเป็น 2 สว่นคือ 

กกกกกกกกสว่นภายในคเูมือง พบวา่คนํูา้คนัดินยงัมีสภาพสมบรูณ์ เน่ืองจากมีการขดุลอกในสมยั

หลัง และยังมีนํา้ไหลอยู่ชาวบ้านจึงยังคงมีการใช้ประโยชน์ ปัจจุบนัคูเมืองยังคงมีนํา้ไหลเวียน

ภายในเมืองร่วมกับทางนํา้ธรรมชาตินอกเมืองเป็นอย่างดี พืน้ท่ีภายในคเูมืองปัจจุบนัถูกใช้เป็น

พืน้ท่ีเกษตรกรรม จากการสํารวจส่วนใหญ่พบเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดิน (earthenware) แต่ก็มี

เศษภาชนะดนิเผาเนือ้แกร่ง (stoneware) ปะปนบ้าง ทัง้นีย้งัพบหลกัหินท่ีไม่มีการขดัแตง่อยู่หลาย

จดุ ซึ่งหลกัหินเหล่านีมี้กล่าวถึงในบนัทึกรายงานการขุดค้นปี 2510 ว่ามีการกระจายตวัอยู่ในบาง

พืน้ท่ีของเมือง แตไ่ม่พบร่วมกบัโบราณสถาน ซึ่งอาจพบเพียงหลกัเดียว แตบ่างจุดพบปักเรียงกัน

เป็นแนว และบางจดุพบปักเป็นรูปสามเหล่ียม ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนในแหล่งโบราณคดีสมยัทวาร

ว ดี ใ นภ า ค กล า ง  แ ล ะ ไ ม่ป รา ก ฏ บ่อ ย นัก ใ น ปร ะ เ ทศ ไ ทย  น อก จ า กบ า ง แ ห่ ง ใน ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทัง้นีภ้ายในเมืองยงัได้พบเนินดิน 2 เนินอยู่บริเวณกลางเมือง ซึ่งไม่ห่างกัน

มากนกั โดยเนินทัง้ 2 เนินนีก็้คือ 

กกกกกกกก-กโบราณสถานหมายเลข 6 ตัง้อยู่ทางทิศเหนือ ปรากฏแนวผนงัอิฐท่ีมีแผ่นหินท่ีอาจ

เป็นใบเสมาปักติดอยู่กบัโบราณสถาน  เม่ือตรวจสอบกับข้อมูลเดิมของพ.ศ. 2510 ก็ตรงกบัเจดีย์

หมายเลข 6 แผ่นหินท่ีพบนัน้ข้อมลูเดิมระบุว่าเป็นหลกัหินท่ีปักแนบอยู่กบัฐานมมุด้านตะวนัออก 

ซึง่ทางด้านตะวนัออกของเนินนัน้มีบอ่นํา้ขนาดเล็ก และยงัมีนํา้ขงัอยู ่ 

กกกกกกกก-กโบราณสถานหมายเลข 5 อยูถ่ดัมาทางทิศใต้ ได้พบจารึกหลกัท่ี 35 (จารึกดงแม่นาง

เมือง) จากข้อมลูเดิมขณะท่ีมีการลกัลอบขุด เม่ือขุดลึกไปราว 1.50 เมตร ก็พบหลกัศิลาปักตัง้อยู ่

พอขดุถึงโคนพบวา่มีอิฐก่อเป็นฐานประกอบไว้ โดยรอบ ๆ ฐานมีพระเคร่ือง และโถบรรจกุระดกูฝัง
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อยู่ ซึ่งข้อมูลเก่าจากการขดุค้นทําให้ทราบว่าเป็นโบราณสถานท่ีถกูลกัลอบขดุมานานแล้ว และมี

รูปทรงไมช่ดัเจน คงเหลือแตเ่พียงสว่นฐานด้านตะวนัตกอยูแ่ถบหนึง่ 

กกกกกกกก-กกลุ่มหินท่ีชาวบ้านเรียกว่า “กรุหมอเต้ก” อยู่ทางทิศใต้ เป็นกลุ่มหินขนาดราว 1 – 2 

เมตร วางตวัอยู่ จากการสอบถามชาวบ้าน บริเวณ “กรุ” นีเ้คยมีคนลักลอบขุดได้โบราณวัตถุไป

มาก และยงัพบโครงกระดกูซึง่มีแผน่ทองคําวางทบัอยู ่

กกกกกกกกส่วนภายนอกคูเมือง มีวัดดงแม่นางเมืองอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนนอกคู

เมืองชัน้ในอยู่ใกล้กับห้วยขมิน้ ภายในเขตวดัมีร่องรอยของโบราณสถานสมยัทวารวดี มีฐานรูป

ส่ีเหล่ียมจตัรัุสอยู ่1 แหง่ สอบถามจากชาวบ้านพบว่าเป็นเจดีย์หมายเลข 13 บริเวณผิวดินพบเศษ

ภาชนะดนิเผา แตไ่มม่ากเทา่ในเมือง นอกจากนีย้งัพบเศษอิฐ และชิน้สว่นของเคร่ืองมือเหล็ก 

กกกกกกกก-กเจดีย์หมายเลข 13 ตัง้อยู่ห่างจากวดัดงแม่นางเมืองไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้

เล็กน้อย เป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุสขนาดประมาณ 12 x 12 เมตร แตไ่มพ่บโบราณวตัถ ุ

กกกกกกก-กสระนํา้โบราณ อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของวดัดงแม่นางเมือง เป็นสระนํา้รูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

กกกกกกกกจากการสํารวจในวนัท่ี 19 ธ.ค. 2555 สภาพพืน้ท่ีภายในเมืองโบราณดงแม่นางเมือง

ในปัจจบุนั เป็นพืน้ท่ีทําการเกษตรของชาวบ้าน โดยมีการทําไร่ เช่น อ้อย มนั มะลิ นอกจากนีย้งัใช้

พืน้ท่ีบางสว่นทํานาข้าว และยงัคงชกันํา้จาก “คลองคต” ท่ีอยูบ่ริเวณด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของ

เมือง ซึง่เคยมีมาตัง้แตอ่ดีตนัน้ เข้ามาเลีย้งพืน้ท่ีท่ีทําการเกษตร ทัง้นีภ้ายในคนํูา้รอบเมืองก็ยงัคงมี

นํา้ไหลอยู่ตลอด และก็ยงัคงมีการใช้งานจากชาวบ้านในละแวกนัน้ บริเวณด้านทิศตะวนัตกของ

เขตเมืองโบราณดงแม่นางเมืองยังมีชาวบ้านได้เข้าไปสร้างท่ีอยู่อาศยัอีกด้วย และยังพบเศษ

ภาชนะดินเผาเนือ้ดิน เคร่ืองถ้วยจีน เคร่ืองถ้วยเขมรจากเตาพนมกเุลน กระจายอยู่ทัว่ไปบริเวณท่ี

เดนิสํารวจ  
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แผนท่ี 5 แสดงสภาพพืน้ท่ีของเมืองโบราณดงแมน่างเมือง และคลองคตท่ีมีการชกันํา้เข้ามาใช้ 

ท่ีมา: กรมแผนท่ีทหาร, กิ่งอําเภอบึงนาราง, ระวาง 5041 III, แผนท่ีประเทศไทย ลําดบัชดุ L  

7018, 2546, มาตราสว่น 1: 50,000.   

ภาพท่ี 3 แสดงสภาพพืน้ท่ีของเมืองโบราณดงแมน่างเมือง และคลองคตท่ีมีการชกันํา้เข้ามาใช้ 

ท่ีมา: ดดัแปลงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth 
 

N 
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ภาพท่ี 4 แสดงเศษภาชนะดนิเผาท่ีพบบนผิวดนิ 

   

ภาพท่ี 5 แสดงคนํูา้ท่ีเช่ือมตอ่กบัคลองคต และการชกันํา้มาใช้ในการเกษตรกรรม 

 

2.กการขดุค้น 

กกกกกกกกวิธีท่ีใช้ในการขดุค้นมี 2 วิธีคือ 1)กการขุดค้นตามระดบัชัน้ดินสมมตุิ (level system) 

2)กการขุดค้นตามชัน้ดินทางโบราณคดี (context) ซึ่งการขดุค้นตามระดบัชัน้ดินสมมตุิจะกําหนด

เป็นระดบัละ 10 เซนติเมตร โดยใช้ในหลมุขดุค้นท่ี 1 และในส่วนของหลุมขดุค้นอ่ืน ๆ จะเป็นการ

ขดุค้นตามชัน้ดนิทางโบราณคดี ผลการขดุค้นมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 6 แสดงตําแหนง่หลมุขดุค้น โบราณสถานหมายเลข 5, 6 และเจดีย์หมายเลข 13 
* ยงัไมไ่ด้ดําเนินการขดุค้น 

หลมุขดุค้นท่ี 2 

หลมุขดุค้นท่ี 1 

หลมุขดุค้นท่ี 3 

โบราณสถานหมายเลข 6 

เจดย์ีหมายเลข 13 

โบราณสถานหมายเลข 5 

หลมุขดุทดสอบคนัดิน 

หลมุขดุค้นท่ี 4 

หลมุขดุค้นโบราณสถาน (MS 1) 

หลมุขดุค้นโบราณสถาน(MS 2)* 
N 
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หลมุขดุค้นท่ี 1 

กกกกกกกกพืน้ท่ีขุดค้นอยู่บริเวณเมืองขยายทางด้านทิศเหนือใกล้กับศาลาริมทาง และลาน

เอนกประสงค์ ตรงข้ามกบัวดัดงแม่ศรีเมือง ซึ่งบริเวณนีเ้ดิมเคยเป็นท่ีตัง้ของศาลาวดัเก่าของวดัดง

แมน่างเมือง พืน้ท่ีขดุค้นอยูไ่มไ่กลจากศาลาวดัเก่า สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปก่อนการขดุค้นถกูปกคลุม

ด้วยวชัพืชขนาดกลางจําพวกไม้พุม่ และไม้เถา 

กกกกกกกกผลการขดุค้น และลําดบัการก่อตวัของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีมีรายละเอียดดงันี ้

กกกกกกกก-กชัน้ดิน top soil เป็นชัน้ดินท่ีเกิดขึน้ในสมยัปัจจุบนั โดยเกิดจากการปรับพืน้ท่ีเพ่ือ

การก่อสร้างราว 30 ปีท่ีแล้ว  

กกกกกกก -กชัน้ดนิท่ี 1 อาจเป็นชัน้ดนิ Top soil เดมิก่อนปรับพืน้ท่ี พบเศษภาชนะดนิเผาเล็กน้อย 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 2 เกิดจากการขดุหลมุเสาของอาคารเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว ซึ่งแสดงถึงการขดุตดั

ลงไปจากชัน้ดนิท่ี 1 หรือ Top soil เดมิ 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 3 เป็นชัน้ดินท่ีไม่ต่อเน่ืองท่ีอาจเกิดจากการปรับพืน้เพ่ือเตรียมก่อสร้างโดย

อาจนําเอาดนิจากท่ีอ่ืนมาถม พบเศษภาชนะดนิเผาเล็กน้อย 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 4 เร่ิมตัง้แต ่40 – 100 cm.dt. ชัน้ดินนีไ้ม่พบการรบกวนในสมยัปัจจบุนั จึง

อาจเป็นชัน้ดินท่ีอยู่อาศัยในอดีต ทัง้ยังพบเศษภาชนะดินเผาเพิ่มมากขึน้จากชัน้ดินด้านบน 

โดยเฉพาะการพบเศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิท่ีเป็นชิน้สว่นภาชนะมีสนั 2 ชิน้ 

กกกกกกกก-กชัน้ดนิท่ี 5 เร่ิมตัง้แต ่100 – 120 cm.dt. แสดงถึงการใช้พืน้ท่ีอย่างเบาบาง เน่ืองจาก

พบเศษภาชนะดนิเผาเพียง 2 ชิน้ 

กกกกกกกก-กชัน้ดนิท่ี 6 เร่ิมตัง้แต ่ 120 – 150 cm.dt. ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดีซึง่เป็น

ลกัษณะของการทิง้ร้าง แตล่กัษณะดนิเป็นกลุม่ดนิร่วนเหนียวสลบักบัดนิทรายบาง ๆ ซึง่เป็น

ลกัษณะของดนิท่ีเกิดจากตะกอนนํา้พาเน่ืองจากนํา้ทว่ม และขอบเขตการรบกวนจากชัน้ดนิท่ี 2 ได้

สิน้สดุลงในชัน้ดนินี ้

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 7 เร่ิมตัง้แต ่150 – 160 cm.dt. พบเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินเพิ่มมากขึน้

จากชัน้ดินด้านบน (ชัน้ดินท่ี 6) หลกัฐานท่ีน่าสนใจท่ีพบคือ ชิน้ส่วนหม้อพรมนํา้ (Sprinkler) ซึ่ง

เป็นหลกัฐานประเภทเดน่ทําให้อาจสนันิษฐานได้วา่ชัน้ดนินีเ้ป็นชัน้ดินท่ีอยู่ในสมยัทวารวดี และชัน้

ดนินีมี้ลกัษณะท่ีตอ่เน่ืองกบัชัน้ดนิท่ี 6 คือมีชัน้ทรายแทรกเป็นริว้บาง ๆ สลบักบัดนิร่วนเหนียวสีดํา 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 8 เร่ิมตัง้แต ่160 – 210 cm.dt. เป็นชัน้ดินท่ีตอ่เน่ืองมาจากชัน้ดินท่ี 7 ซึ่ง

เป็นชัน้ดินท่ีมีการอยู่อาศยั โดยได้พบเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินเพิ่มมากขึน้จากชัน้ดินท่ี 7 แต่ก็มี

สภาพเหมือนถกูแช่นํา้ และมีคราบเกาะเม่ือพิจารณาแล้วพบว่าเป็นคราบทรายท่ีอาจเป็นตะกอน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นํา้พดัเกาะอยู่แน่นมาก ซึ่งแสดงถึงสภาพพืน้ท่ีท่ีมีการไหลหลากของนํา้ หลกัฐานท่ีน่าสนใจท่ีพบ

คือ พบภาชนะมีสนัซึง่เป็นหลกัฐานประเภทเดน่ และชัน้ดินเป็นชัน้ท่ีอยู่อาศยัสมยัแรกสดุของพืน้ท่ี

บริเวณนี ้

กกกกกกกก-กชัน้ดนิท่ี 9 เร่ิมต้นท่ีระดบั 210 cm.dt. เป็นชัน้ดินท่ีไม่พบร่องรอยกิจกรรมของมนษุย์ 

ซึง่เป็นชัน้ดนิธรรมชาต ิ

กกกกกกกกอาจสรุปได้ว่าพืน้ท่ีหลมุขุดค้นท่ี 1 นีมี้การเข้ามาใช้พืน้ท่ี 2 ช่วงเวลา คือช่วงแรกเป็น

ช่วงท่ีมีนํา้หลาก และอาจมีนํา้ท่วม หลักฐานท่ีพบในหลุมขุดค้นไม่พบหลักฐานประเภทสินค้า

นําเข้า และปริมาณของโบราณวัตถุน้อย จึงอาจตีความได้ว่ามีการอยู่อาศยัเบาบางกว่าในเขต

เมืองหลกัเม่ือเทียบกบัปริมาณโบราณวตัถขุองหลมุขดุค้นท่ี 3 และ4 ซึง่อยูภ่ายในเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 1 แสดงลําดบัชัน้ดนิหลมุขดุค้นท่ี 1 

ท่ีมา: พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 86. 
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ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะเนือ้ดนิ คา่สีดนิ คา่ความเป็นกรด – ดา่งของดิน ในหลมุขดุค้นท่ี 1  

 

ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน  ค่าสีดนิ  ค่าความเป็นกรด – ด่าง  หมายเหตุ  

 ระดบัผิวดิน 0 – 30 cm.dt.  คอ่นข้างร่วน และม ีsilt ปนอยู ่ 10 YR 4/4 Dark Yellowish Brown  5.5 (กรดปานกลาง )   

ระดบั (1) 30 - 40 cm.dt. เนือ้ดินแนน่ขึน้ และมีสเีข้ม  10 YR 4/2 Dark Grayish Brown  5.0 (กรดปานกลาง ) 

บริเวณด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และตะวนั ตกเฉียงเหนือพบกลุม่

ดินสเีหลอืง 

 
  บริเวณกลุม่ดินสเีหลอืง 5.0 (กรดปานกลาง) 

 

 
  10 YR 5/6 Yellowish Brown     

ระดบั (2) 40 - 50 cm.dt. เนือ้ดินคอ่นข้างแข็ง ดินเกาะตวั 10 YR 4/6 Dark Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง) -  

 
กนัเป็นก้อนใหญ่       

ระดบั (3) 50 - 60 cm.dt. เนือ้ดินคอ่นข้างแนน่ขึน้ 10 YR 4/4 Dark Yellowish Brown 5.5 (กรดปานกลาง)  - 

ระดบั (4) 60 - 70 cm.dt. เนือ้ดิน consistence ปานกลาง 10 YR 5/6 Yellowish Brown 5.5 (กรดปานกลาง) ด้านตะวนัตกเฉียงเหนือดิน 

 
sub-angular blocky structure     คอ่นข้างแนน่  

ระดบั (5) 70 - 80 cm.dt. ดินคอ่นข้างร่วน 10 YR 5/6 Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง)  - 

ระดบั (6) 80 - 90 cm.dt ดินคอ่นข้างร่วน บางสว่นจบัตวั 10 YR 4/6 Dark Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง) -  

 
เป็นก้อนขนาดเลก็       

60 
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ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ระดบั (7) 90 - 100 cm.dt. ดินบางสว่นร่วนมากขึน้ 10 YR 5/8 Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง)   

  แตด่ินบางสว่นยงัคอ่นข้างแข็ง     -  

  มีทราย และsilt ปนมากขึน้       

ระดบั (8) 100 - 110 cm.dt. เนือ้ดินน่ิมมากขึน้ ร่วนซุย  10 YR 5/8 Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง) -  

  มีทรายปนมาก       

ระดบั (9) 110 - 120 cm.dt.   - 10 YR 5/6 Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง) -  

ระดบั (10) 120 - 130 cm.dt. ดินปนทราย 10 YR 4/6 Dark Yellowish Brown 7.5 (ดา่งออ่น) 
ในช่วงท้ายระดบัเนือ้ดินเร่ิมมี

ความแข็งขึน้ 

ระดบั (11) 130 - 140 cm.dt. เป็นดินแบบเดยีวกบัระดบับน 10 YR 4/6 Dark Yellowish Brown 7.5 (ดา่งออ่น)  - 

  เนือ้ดินเร่ิมมีความแข็งขึน้       
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ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ระดบั (12) 140 - 150 cm.dt. เป็นดินแบบเดยีวกบัระดบับน 10 YR 4/6 Dark Yellowish Brown 7.5 (ดา่งออ่น) * บางสว่นของเนือ้ดินมีแนวสขีาวแทรกอยูเ่ลก็ 

  เนือ้ดินเร่ิมมีความชืน้มากขึน้ และ    น้อยซึง่อาจเป็นชัน้แร่ marl แทรกตวัอยู ่

  เนือ้ดินมีปริมาณของทรายมาก 10 YR 3/4 Dark Yellowish Brown   ซึง่แร่ marl นีจ้ะทําให้เนือ้ดินเมื่อชืน้ หรือเปียก 

        จะคอ่นข้างออ่นนุม่ แตเ่มื่อแห้งจะมีความแขง็ 

        มาก 

        ** ในชว่งปลายระดบัพบชัน้ดินร่วนสเีข้มสลบั 

        กบัชัน้ดินทรายบาง ๆ ซึง่อาจเป็นลกัษณะท่ี 

        แสดงถงึกระบวนการการทบัถม (deposit) 

        ของตะกอนท่ีพดัพาจากนํา้ (erosion) ซ้อน 

        ทบักนัหลายชัน้ 

ระดบั (13) 150 - 160 cm.dt. เนือ้ดินยงัคงเป็นชัน้ทรายบาง ๆ     พบก้อน marl 1 ก้อนบริเวณด้านตะวนัออก 

  สลบักบัชัน้ดินปนทรายสนํีา้ตาล  -  - เฉียงใต้ของชัน้ดิน 

  เข้ม       

ระดบั (14) 160 - 170 cm.dt.  - 10 YR 3/4 Dark Yellowish Brown 5.5 (กรดปานกลาง) -  
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ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ระดบั (15) 170 - 180 cm.dt. ดินมีสอีอ่นลง แตเ่นือ้ดินยงัคง 10 YR 7/3 Very Pale Brown 5.5 (กรดปานกลาง) * ดินในชัน้นีบ้างสว่นเร่ิมพบจดุประ (mottles) 

  เป็นดินร่วนปนทราย และทราย และบริเวณ mottles   ซึง่เป็นลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีอาจมกีารทว่มขงั 

  แป้งเหมือนเดิม และมีความชืน้ 10 YR 5/6 Strong Brown   ของนํา้ หรือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความชืน้สงู 

  มากขึน้     ** พบก้อน marl 3 ก้อนบริเวณด้านตะวนัออก 

        เฉียงใต้ของหลมุขดุค้น 

ระดบั (16) 180 - 190 cm.dt. เป็นดินปนทราย มีจดุประส ี     เนือ้ดินในชัน้ดินมเีศษตะกอนของ laterite 

  นํา้ตาลแดงลกัษณะคล้ายกบั     ซึง่ลกัษณะเช่นนีม้ีลกัษณะคล้ายกบัตะกอน 

  laterite ดินมีความชืน้สงูเนือ้ดิน  - -  ในยคุควอเทอร์นารีชว่งไพลสโตซนี 

  ยงัคงเป็นชัน้ดินสเีข้มบาง ๆ สลบั       

  กบัชัน้ทรายบาง ๆ        

ระดบั (17) 190 - 200 cm.dt. เป็นดินปนทราย เนือ้ดินคอ่นข้าง 10 YR 6/3 Very Pale Brown 8.5 (ดา่งปานกลาง)   

  ชืน้มาก ยงัคงพบจดุประ และ  และบริเวณ mottles    - 

  เม็ดแลงท่ีมีสภาพเป่ือยยุย่ 10 YR 5/6 Strong Brown     
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ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ระดบั (18) 200 - 210 cm.dt.  เนือ้ดินมีสเีทาออ่น ดินมีความชืน้ 10 YR 7/2 Light gray 8.5 (ดา่งปานกลาง) ยงัคงพบเมด็แลงปะปนอยู ่

  สงู เนือ้ดินเป็นดินร่วนปนทราย  และบริเวณ mottles     

  โดยมีปริมาณทราย และทราย 10 YR 3/4 Dark Yellowish Brown     

  แป้ง (silt) เพ่ิมมากขึน้       

ระดบั (19) 210 - 220 cm.dt. เป็นดินทรายสอีอ่น เนือ้ร่วนมาก 10 YR 7/2 Light gray 8.5 (ดา่งปานกลาง) ยงัคงปรากฏการกระจายตวัของเม็ดแลงอยู ่

  มีทรายแป้งปนอยูม่าก และบริเวณ mottles     

    10 YR 3/4 Dark Yellowish Brown     

ระดบั (20) 220 - 230 cm.dt. เป็นดินทรายสอีอ่น เนือ้ร่วนมาก 10 YR 7/2 Light gray 8.5 (ดา่งปานกลาง) ยงัคงปรากฏการกระจายตวัของเม็ดแลงอยู ่

  มีทรายแป้งปนอยูม่าก และม ี และบริเวณ mottles     

  ความชืน้สงู 10 YR 3/4 Dark Yellowish Brown     

ระดบั (21) 230 - 240 cm.dt. เป็นดินทรายสอีอ่น เนือ้ร่วนมาก 10 YR 7/2 Light gray 8.5 (ดา่งปานกลาง) ยงัคงปรากฏการกระจายตวัของเม็ดแลงอยู ่

  มีทรายแป้งปนอยูม่าก และม ี และบริเวณ mottles     

  ความชืน้สงู 10 YR 3/4 Dark Yellowish Brown     

ระดบั (22) 240 - 250 cm.dt. -   - -  ลกัษณะดินยงัคงเหมือนเดมิ และไมพ่บ 

        โบราณวตัถจุึงอาจเป็นชัน้ดินธรรมชาติแล้ว 
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กกกกกกกกจากผลการขุดค้น และลําดบัการก่อตัวของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีทําให้สามารถ

ศกึษาชัน้วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในหลุมขุดค้นท่ี 1 ได้คือ มีลําดบัชัน้วฒันธรรม 1 ชัน้วฒันธรรมท่ีอยู่

ในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 16 (ปลายสมัยทวารวดี) แต่อาจเป็นการเข้ามาใช้พืน้ท่ีใน 2 ช่วง

ระยะเวลาคือ ช่วงระยะเวลาท่ี 1 ตรงกบัชัน้ดินสมมติท่ี 7 – 8 (150 – 210 cm.dt.) เน่ืองจากมีการ

พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีบง่บอกถึงการใช้พืน้ท่ีในการอยู่อาศยั เช่น ชิน้ส่วนหม้อพรมนํา้ และ

ภาชนะมีสนั เป็นต้น ทัง้นีใ้นช่วงการอยู่อาศยัระยะท่ี 1 นีพ้บว่าลกัษณะดินเป็นดินท่ีบอกถึงช่วง

ระยะเวลาท่ีมีนํา้ไหลหลากจึงอาจทําให้เกิดการทิง้ร้างพืน้ท่ีไปในช่วงเวลาหนึ่ง ต่อมาพบว่ามีการ

เข้ามาใช้พืน้ท่ีอีกครัง้จงึสนันิษฐานวา่เป็นการอยูอ่าศยัในช่วงระยะเวลาท่ี 2 ซึ่งตรงกบัชัน้ดินสมมติ

ท่ี 4 (40 – 100 cm.dt.) เน่ืองจากมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีบง่บอกถึงการใช้พืน้ท่ีในการ

อยู่อาศยั เช่น เศษภาชนะดินเผา และชิน้ส่วนภาชนะมีสนั เป็นต้น แตท่ัง้นีก้ารเข้ามาใช้พืน้ท่ีใน 2 

ชว่งระยะเวลานีก็้มิได้มีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมแตอ่ยา่งใด 

 

หลมุขดุค้นท่ี 2  

กกกกกกกกพืน้ท่ีขดุค้นอยูบ่ริเวณสว่นนอกเมือง และนอกแนวคนัดินไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของเมือง ใกล้กับลํานํา้ห้วยขมิน้ท่ีเป็นสาขาหนึ่งของแม่นํา้ปิง จากการสํารวจได้พบหินตัง้ 

(Standing Stone) กระจายอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงหลายชิน้ แตก็่ยงัไม่ทราบหน้าท่ีการใช้งานท่ีแน่ชดั 

สภาพพืน้ท่ีโดยทั่วไปก่อนการขุดค้นมีการทํากสิกรรมพืชไร่ พืน้ท่ีโดยรอบมีการแบ่งตามแต่ละ

เจ้าของท่ีดนิ ซึง่มีการทําคนัดนิใหมเ่พ่ือกัน้พืน้ท่ี และมีการเคล่ือนย้ายหินตัง้ไปท่ีคนัดนิ 

กกกกกกกกผลการขดุค้น และลําดบัการก่อตวัของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีมีรายละเอียดดงันี ้

กกกกกกกก-กชัน้ดนิ top soil เร่ิมตัง้แต ่ 0 – 60 cm.dt. เป็นชัน้ดนิท่ีถกูรบกวนจากการทํา

เกษตรกรรม 

กกกกกกกก-กชัน้ดนิท่ี 1 เร่ิมตัง้แต ่40 – 70 cm.dt. เป็นชัน้ดนิท่ีไม่ถกูรบกวนในปัจจบุนัจึงอาจเป็น

ชัน้ดินสุดท้ายท่ีมีการอยู่อาศยัในพืน้ท่ีบริเวณนี ้ได้พบเศษอิฐเล็กน้อย และเศษภาชนะดินเผาเนือ้

ดนิ (earthenware) ท่ีเนือ้มีลกัษณะเป็นเนือ้หยาบเพิ่มมากขึน้จากชัน้ดนิ Top soil 

กกกกกกกก-กชัน้ดนิท่ี 2 เร่ิมตัง้แต ่70 – 110 cm.dt. เป็นชัน้ดนิท่ีมีการอยู่อาศยัตอ่เน่ืองจากชัน้ดิน

ท่ี 1 ซึง่มีปริมาณเศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิเพิ่มมากขึน้จากชัน้ดินด้านบน 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 3 เร่ิมตัง้แต ่70 – 140 cm.dt. พบหลกัฐานทางโบราณคดีน้อยลงมาก ซึ่ง

อาจเป็นชัน้ดนิสดุท้ายท่ีมีการอยู่อาศยัของมนษุย์ 
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กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 4 เร่ิมต้นท่ีระดบั 105 cm.dt. เป็นชัน้ดินธรรมชาติ (sterile) ไม่พบร่องรอย

การอยูอ่าศยัของมนษุย์ 

กกกกกกกกอาจสรุปได้ว่าพืน้ท่ีนีมี้การอยู่อาศยัเบาบาง เน่ืองจากพืน้ท่ีเดิมอาจเป็นท่ีลุ่มต่ํา หรือ

หนองนํา้ท่ีอาจมีนํา้ท่วมขงั ซึ่งพิจารณาจากลกัษณะของดินท่ีเป็นดินเหนียว และลกัษณะของชัน้

ดนิท่ีไมร่าบเรียบ บางสว่นเป็นพืน้ท่ีท่ีอาจเป็นหลมุ หรือท่ีลุ่ม ซึ่งในสมยัตอ่มาท่ีลุ่มนีไ้ด้ตืน้เขิน และ

มีคนเข้ามาอยู่อาศยั แต่ก็เป็นการอยู่อาศยัในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ จึงทําให้ไม่สามารถสรุปชัน้

วัฒนธรรมท่ีชัดเจนได้ เน่ืองจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบนัน้มีสภาพค่อนข้างกร่อน และมี

จํานวนน้อยทําให้ไมส่ามารถกําหนดอายเุชิงเทียบได้ 
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ลายเส้นท่ี 2 แสดงลําดบัชัน้ดนิหลมุขดุค้นท่ี 2 

ท่ีมา: พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 88. 
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ตารางท่ี 2 แสดงลกัษณะเนือ้ดนิ คา่สีดนิ คา่ความเป็นกรด – ดา่งของดนิ ในหลมุขดุค้นท่ี 2 

 

ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ระดบัผิวดิน 0 - 40 cm.dt.  เนือ้ดินคอ่นข้างแข็ง และแนน่ 10 YR 5/3 Brown 5.0 (กรดปานกลาง) -  

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 1  เนือ้ดินคอ่นข้างแขง็ไปถึงแข็งมาก     บริเวณด้านใต้ของหลมุพบกลุม่ดนิสดีํา ซึง่ 

 (context 1) มีปริมาณของดินเหนียวปะปน -  -  อาจเป็นรอยท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรจําพวกรถ 

  และจบัตวักนัเป็นก้อนด ี     ไถท่ีเข้ามาปรับพืน้ท่ี และขดุตออ้อยออก 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 2  เนือ้ดินแข็งมาก มีสเีข้มขึน้ และม ี 10 YR 5/8 Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง) ลกัษณะดินคล้ายกบัดินท่ีอาจเคยมีนํา้ทว่ม 

 (context 2) ลกัษณะคล้ายดินเหนียวปน ม ี     ขงัเน่ืองจากพบแร่ดินเหนียว (clay) ปนอยู ่

  โครงสร้างของดินเป็น subangular-       

  angular blocky       

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 3  ดินมีสเีข้มขึน้ เนือ้ดินเป็นดินร่วน 10 YR 3/1 Very Dark Gray 5.0 (กรดปานกลาง) สภาพดินเหมือนกบัดินท่ีเคยถกูนํา้ทว่มขงั  

 (context 3) เหนียว (loamy clay) เนือ้ดินแขง็ และ   หรือเคยเป็นแอง่นํา้มาก่อน เนือ้ดนิมีจดุประปน 

  
โครงสร้างของดินเป็น angular 

blocky 
10 YR 3/4 Dark Yellowish Brown   
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ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 4  เนือ้ดินออ่นลง ลกัษณะดินเป็นดนิ -  -   - 

 (context 4) ทรายบาง ๆ สลบักบัดินเหนียวสเีข้ม       

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 5 เนือ้ดินเป็นดินเหนียวสเีข้ม ท่ีปรากฏ     ได้ปรากฏเศษของตะกอนท่ีเป็น laterite 

 (context 5) ร่องรอยของชัน้ทรายบาง ๆ สลบักบั  -  -   

  ดินสเีข้มซึง่เป็นดินร่วนปนซิลท์แทรกอยู ่       
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หลมุขดุทดสอบ (คนัดนิ) 

กกกกกกกกพืน้ท่ีท่ีทําการขดุค้นคือพืน้ท่ีท่ีอยู่ริมถนน ด้านตะวนัออกของวดัดงแม่ศรีเมือง หรือทาง

ทิศตะวนัตกฝ่ังด้านนอกของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปก่อนการขดุค้น คนั

ดนิยงัคงปรากฏร่องรอยให้เห็น และคนํูา้ยงัคงมีการใช้งานอยูจ่นถึงปัจจบุนั  

กกกกกกกกผลการขดุค้น และลําดบัการก่อตวัของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีมีรายละเอียดดงันี ้

กกกกกกกก-กชัน้ทบัถมท่ี 1 พบปริมาณเศษภาชนะดนิเผาน้อย อาจเป็นชัน้กิจกรรมชว่งหลงัสดุ 

กกกกกกกก-กชัน้ทับถมท่ี 2 พบปริมาณเศษภาชนะดินเผามากขึน้ และหลายชิน้ท่ีพบนัน้เป็น

ภาชนะมีสนั ทัง้นีย้งัแสดงถึงระดบัของคนัดนิเดมิ ท่ีสว่นบนอาจถกูตดัในอดีต ในขณะท่ีชัน้ทบัถมท่ี  

3 นัน้อาจเก่ากวา่ หรือร่วมสมยักบัชัน้ทบัถมท่ี 2   

กกกกกกกก-กชัน้ทบัถมท่ี 3 พบกลุ่มเศษภาชนะดินเผาบริเวณมมุล่างสดุของหลมุด้านตะวนัออก 

ซึ่งพบชิน้ส่วนปากภาชนะดินเผาหลายชิน้ท่ีบริเวณขอบคูนํา้ และสามารถประกอบกันได้เป็น 

ภาชนะทรงอา่ง มีสนั  

กกกกกกกก-กชัน้ทบัถมท่ี 4 อาจเป็นชัน้ท่ีเกิดขึน้จากการขดุลอกคนํูา้ และนําตะกอนขึน้มาถมส่วน

ท่ีเป็นคนัดนิเดมิ 

กกกกกกกก-กชัน้ทับถมท่ี 5 เป็นชัน้ดินบนในสมัยปัจจุบนั เกิดจากการนําเอาตะกอนจากคนํูา้

ขึน้มาถม ทําให้คนัดนิมีระดบัสงูขึน้เชน่เดียวกบัชัน้ทบัถมท่ี 4 

กกกกกกกก-กชัน้ทบัถมท่ี 6 เป็นชัน้ดินท่ีอยู่ใต้ชัน้ทบัถมท่ี 3 และเป็นชัน้ดินท่ีไม่พบหลกัฐานทาง

โบราณคดี 

กกกกกกกก-กชัน้ทบัถมท่ี 7 อาจเป็นชัน้ดนิธรรมชาตเิน่ืองจากไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี 

กกกกกกกก-กชัน้ทบัถมท่ี 8 เป็นชัน้ดนิธรรมชาต ิ
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ลายเส้นท่ี 3 แสดงลําดบัชัน้ดนิหลมุขดุทดสอบคนัดนิ 

ท่ีมา: พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง 

อําเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

สมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 90. 

 

กกกกกกกกจากลําดบัชัน้ทบัถมทางโบราณคดี และภาพลายเส้นอาจสรุปได้ว่า ชัน้ทบัถมท่ีแสดง

ถึงกิจกรรมของมนษุย์ในอดีตคือ ชัน้ทบัถมท่ี 1 – 3 โดยมีชัน้ทบัถมท่ี 3 เป็นชัน้ดินท่ีแสดงกิจกรรม

การใช้พืน้ท่ีในการอยู่อาศยัในช่วงระยะหนึ่งแล้วจึงทําการสร้างคนัดิน (ชัน้ทบัถมท่ี 2 ) ทบัไปบน

พืน้ท่ีอยู่อาศยั (ชัน้ทบัถมท่ี 3 ) ส่วนชัน้ทบัถมท่ี 1 นัน้สนันิษฐานว่าอาจเกิดจากการซ่อมคนัดินให้

สงูขึน้โดยทบัไปบนชัน้ทบัถมท่ี 2 ซึ่งเป็นระดบัของคนัดินเดิม สําหรับชัน้ทบัถมท่ี 4 และ5 เกิดจาก

การขดุลอกคนํูา้ และนําเอาตะกอนขึน้มาถมส่วนท่ีเป็นคนัดินเดิม ซึ่งถกูกระทําโดยมนษุย์ในสมยั

ปัจจบุนั และชัน้ทบัถมท่ี 6 – 8 เป็นชัน้ทบัถมท่ีไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี 
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ตารางท่ี 3 แสดงลกัษณะเนือ้ดนิ คา่สีดนิ คา่ความเป็นกรด – ดา่งของดิน ในหลมุขดุทดสอบ (คนัดิน) 

 

ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 1  เนือ้ดินเป็นดินทรายปนทรายแป้ง (silt) 10 YR 4/4 Dark Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง) -  

(context 1)      

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 2  เนือ้ดินเป็นสเีทาปนนํา้ตาล เป็นดิน 10 YR 4/2 Dark Grayish Brown 5.5 (กรดปานกลาง   

 (context 2) ทรายปนดินร่วน และทรายแป้ง      -  

  เนือ้ดินคอ่นข้างแนน่กวา่ context 1       

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 3  ดินมีสอีอ่น เป็นดินทรายร่วนมาก 7.5 YR 6/3 Light Brown 5.0 (กรดปานกลาง)  - 

(context 3)     

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 4  coarse sand and silt 10 YR 6/3 Pale Brown with 5.0 (กรดปานกลาง) พบร่องรอยของจดุประ (mottles) 

 (context 4)   Orange Flechs   ท่ีแสดงวา่เป็นดินฝัง (buried soil) 

    (10 YR 7/8)   ซึง่จดุประท่ีเกิดขึน้แสดงถึงกระบวน 

        การ oxidation ท่ีเกิดจากการถกูทบั 

        ถม โดยอาจเป็นชัน้ท่ีเกิดขึน้จากการ 

        ขดุลอกคนํูา้ และนําตะกอนขึน้มาถม 

        สว่นท่ีเป็นคนัดินเดิม 
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ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 5  silty sand 10 YR Grayish Brown 5.0 (กรดปานกลาง) ชัน้ดินนีเ้ป็นชัน้ดินปัจจบุนัท่ีเกิดจาก 

 (context 5)       การนําเอาตะกอนจากคนํูา้ขึน้มาถม 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 6  เนือ้ดินเป็นทรายท่ีมีกรวดแมนํ่า้ขนาด 7.5 YR 6/4 Light Brown 5.0 (กรดปานกลาง) เป็นชัน้ดินท่ีอยูใ่ต้ context 3 

 (context 6) ปานกลางถึงใหญ่ปน       

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 7  เนือ้ดินเป็นทรายละเอียดลกัษณะ 10 YR 4/6 Dark Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง)   

 (context 7) คล้ายทรายแมนํ่า้ ซึง่อาจเป็นพืน้ท่ีท่ี     -  

  เคยมกีารทบัถมของตะกอนจากแมนํ่า้       

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 8  เนือ้ดินมีลกัษณะของดินตะกอนท่ีมี 10 YR 7/6 Yellow 5.0 (กรดปานกลาง) เป็นชัน้ดินธรรมชาต ิ

 (context 8) laterite ปน ซึง่มีลกัษณะเช่นเดียวกบั       

  หลมุขดุค้นท่ี 1 และ2       
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กกกกกกกกจากผลการขุดค้น และลําดบัการก่อตัวของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีทําให้สามารถ

ศกึษาชัน้วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในหลมุขดุทดสอบคนัดินคือ มีลําดบัชัน้วฒันธรรม 1 ชัน้วฒันธรรมท่ี

อยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 16 (ปลายสมัยทวารวดี) เน่ืองจากได้พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ี

แสดงถึงการใช้พืน้ท่ีในการเข้ามาอยู่อาศยัท่ีตรงกบัชัน้ทบัถมท่ี 3 โดยมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงการอยู่

อาศยั เชน่ เศษภาชนะดนิเผา และภาชนะทรงอา่งมีสนั เป็นต้น 

 

หลมุขดุค้นท่ี 3  

กกกกกกกกพืน้ท่ีขุดค้นอยู่บริเวณกลางเมือง ใกล้กับโบราณสถานหมายเลข 5 และโบราณสถาน

หมายเลข 6 ซึ่งเป็นบริเวณท่ีเคยพบจารึกหลกัท่ี 35 (จารึกดงแม่นางเมือง) สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไป

ก่อนการขดุค้นถกูรบกวนจากการทําการเกษตร คือการไถพรวนเพ่ือปรับพืน้ท่ีโดยใช้เคร่ืองจกัร  

กกกกกกกกผลการขดุค้น และลําดบัการก่อตวัของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีมีรายละเอียดดงันี ้

กกกกกกกก-กชัน้ดนิ top soil อาจเป็นชัน้วฒันธรรมสดุท้าย แตถ่กูรบกวนจงึไมท่ราบบริบทดัง้เดมิ 

กกกกกกกก-กชัน้หลกัฐานท่ี 1 (context 5 feature 1) เป็นชัน้หลกัฐานท่ีเกิดจากพฤติกรรมการ

บริโภคโดยพบกระดกูสตัว์ท่ีมีร่องรอยการบริโภคซึ่งพบรอยตดั (cut marked) แต่กระดกูมีสภาพ

เสียหายมาก เน่ืองจากอาจเป็นเพราะการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และดินมีสภาพเป็นกรดซึ่ง

ส่งผลต่อการคงสภาพของอินทรียวัตถุ ชัน้หลักฐานนีแ้สดงให้เห็นถึงกิจกรรมการใช้พืน้ท่ีช่วง

สดุท้ายก่อนท่ีจะมีการละทิง้พืน้ท่ีไป 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 1 (context 1) เป็นชัน้ดินท่ีคงบริบทตามสภาพเดิม ไม่มีการรบกวนใน

ปัจจุบนัหลกัฐานท่ีพบเป็นกลุ่มหม้อมีสนั (Carrinated Pot) ซึ่งเป็นโบราณวตัถุประเภทเด่นของ

สมยัทวารวดี จงึอาจกลา่วได้วา่ชัน้ดนินีเ้ป็นชัน้ดนิท่ีมีอายอุยูใ่นสมยัทวารวดี 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 2 (context 2) และชัน้หลกัฐานท่ี 2 (context 6 feature 2) โดยท่ี feature 2 

วางตวัอยู่ใน context 2 หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ คือหลกัฐานท่ีเป็นสินค้านําเข้าจํานวนมาก 

เช่น ลูกปัดแก้ว หินก่ึงอัญมณี และชิน้ส่วนเคร่ืองแก้วท่ีสันนิษฐานว่าเป็นขวดขนาดเล็ก ชัน้ดินนี ้

แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของโบราณวตัถท่ีุมาจากตา่งชาติ ซึ่งน่าจะแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีเจริญรุ่งเรือง และการติดต่อกับชุมชนท่ีเป็นเมืองท่าทัง้ท่ีเป็นเมืองท่าชายฝ่ังทะเล (sea port 

town) และเมืองทา่ท่ีอยูใ่นภาคพืน้ทวีป (in-land port town)  

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 3 (context 3) และชัน้หลกัฐานท่ี 3 (context 7 feature 3) พบปริมาณ

โบราณวตัถปุระเภทสินค้านําเข้าลดลง แตพ่บหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทกระดกูสตัว์เพิ่มมาก

ขึน้ และมีขนาดใหญ่ขึน้ ซึ่งแสดงถึงพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีอาจเก่ียวข้องกับการบริโภค หรือการทิง้ขยะ 
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โดยเป็นลกัษณะเดียวกบั feature 2 และcontext 2 รวมทัง้ feature 1 และcontext 1 ซึ่ง feature 

จะวางตวัอยู่ในชัน้ดินท่ีมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีอาจเก่ียวข้องกบัการบริโภค หรือการทิง้ขยะ 

ท่ีแสดงถึงลักษณะการใช้พืน้ท่ีท่ีต่อเน่ืองโดยมีกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในลักษณะเดียวกัน แต่ช่วง

ระยะเวลาตา่งกนั 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 4 (context 4) เป็นชัน้ดินสดุท้าย เน่ืองจากเม่ือขดุลึกลงไปประมาณ 30 

เซนตเิมตร ก็มีนํา้ซมึขึน้มาตลอดจงึต้องหยดุการขดุค้นในระดบั 150 cm.dt. หลกัฐานท่ีพบคือ เศษ

ภาชนะดินเผาไม่มาก กระดกูสตัว์ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ซึ่งหลายชิน้เป็นส่วนของเขาสตัว์ตระกูลเก้ง – 

กวาง 

กกกกกกกกเน่ืองจากหลุมขุดค้นท่ี 3 นีขุ้ดไม่ถึงชัน้ดินธรรมชาติจึงไม่ทราบชัน้วฒันธรรมแรกสุด 

และลกัษณะการใช้พืน้ท่ีในช่วงแรก แตใ่นส่วนของชัน้ดินอ่ืนทัง้จากหลกัฐานประเภทสินค้านําเข้า 

ภาชนะพืน้เมือง และกระดกูสตัว์ทําให้เห็นว่ามีการใช้พืน้ท่ีอย่างหนาแน่น ซึ่งอาจมีการเลือกพืน้ท่ี

บางแหง่เป็นพืน้ท่ีทิง้ขยะ หรือพืน้ท่ีท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการบริโภค และมีการใช้งานหน้าท่ีเดิมตอ่มา

หลายชว่งเวลาจนถึงชัน้วฒันธรรมสดุท้ายก่อนท่ีจะมีการละทิง้พืน้ท่ีไป 

กกกกกกกกอาจสรุปได้ว่าระยะเวลาของการใช้พืน้ท่ีนีอ้ยู่ในสมยัทวารวดี ราวพทุธศตวรรษท่ี 16 – 

17 เน่ืองจากการพบหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทเคร่ืองถ้วยทัง้ท่ีเป็นเคร่ืองถ้วยจีน และเคร่ือง

ถ้วยเขมรจากแหล่งเตาพนมกุเล็น และวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของนําเข้า ซึ่งบ่งชีอ้ายุสมัยราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 16 – 17  
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ลายเส้นท่ี 4 แสดงลําดบัชัน้ดนิหลมุขดุค้นท่ี 3  

ท่ีมา: พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 93. 
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ตารางท่ี 4 แสดงลกัษณะเนือ้ดนิ คา่สีดนิ คา่ความเป็นกรด – ดา่งของดิน ในหลมุขดุค้นท่ี 3 

 

ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ระดบัผิวดิน (3 - 45 cm.dt.) ดินคอ่นข้างร่วนซุย เป็นดินร่วนปน 10 YR 3/4 Dark Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง)  - 

  ทรายแป้ง (silt)       

  
    ชัน้หลกัฐานนีแ้ทรกตวัอยูใ่ต้ชัน้ดนิ 

 feature 1 (ระดบั 28 - 62 cm.dt.) - -  -  ระดบัผิวดิน (top soil) และอยูใ่น 

        ระดบัเดียวกบั context 1 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 1 (context 1) ดินมีความแข็ง สเีข้ม และเป็นดินร่วน 10 YR 2/1 Black  5.0 (กรดปานกลาง) * เป็นชัน้ดินท่ีวางตวัถดัจาก top soil  

(ระดบั 40 - 77 cm.dt.) เหนียว (clay loam)     และfeature 1 

        ** ชัน้ดินนีน้า่จะเป็นชัน้ดินท่ีไมม่กีาร 

        รบกวนของเคร่ืองจกัรกลในปัจจบุนัแล้ว 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 2 (context 2) เป็นดินร่วนปนทราย และซิลท์ 10 YR 3/3 Dark Brown 5.0 (กรดปานกลาง) เป็นชัน้ดินท่ีวางตวัอยูใ่ต้ context 1 

(ระดบั 43 - 87 cm.dt.) (silty sandy loam) คอ่นข้างชืน้     และfeature 1 

feature 2 (ระดบั 60 - 90 cm.dt.) เป็นดินร่วนปนทราย และซิลท์ 10 YR 3/3 Dark Brown 5.0 (กรดปานกลาง) วางตวัอยูร่ะหวา่ง context 2 และ 

  (silty sandy loam) คอ่นข้างชืน้     context 3 
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ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 3  ดินเร่ิมเปลีย่นเป็นสเีหลอืงมากขึน้ 10 YR 4/4 Dark Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง)   

(context 3) มีปริมาณทรายปะปนมากขึน้ และ     -  

(ระดบั 77 - 115 cm.dt.)  เป็นดินร่วนปนทราย และซิลท์       

  (silty sandy loam) คอ่นข้างชืน้       

feature 3  เป็นดินร่วนปนทราย (sandy loam) 10 YR 5/4 Yellowish Brown 5.0 (กรดปานกลาง) คล้ายกบั feature 2 และวางตวัอยู ่

(ระดบั 84 - 98 cm.dt.)        ในระดบัเดียวกบั context 3 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 4  ดินมีความชืน้มากขึน้ และเป็นดนิร่วน 10 YR 6/6 Brownish Yellow 5.5 (กรดปานกลาง) พบดินมีจดุประ (mottles) สเีทาเข้มปน 

(context 4) ปนทรายปนซิลท์ (silty sandy loam และบริเวณ mottles     

 (ระดบั 115 - 150 cm.dt.) and gravial inclusion) 10 YR 3/1 Very Dark Gray     
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กกกกกกกกจากผลการขุดค้น และลําดบัการก่อตัวของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีทําให้สามารถ

ศึกษาชัน้วัฒนธรรมท่ีเกิดขึน้ในหลุมขุดค้นท่ี 3 คือ มีลําดับชัน้วัฒนธรรม 2 ชัน้วัฒนธรรมท่ีอยู่

ในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 16 (ปลายสมยัทวารวดี) และช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 16 – 17 (ปลาย

สมยัทวารวดีได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมเขมร) ซึ่งชัน้วฒันธรรมท่ี 1 นัน้เป็นวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้

ตรงกบัชัน้ทบัถมทางโบราณคดีท่ี 4 (context 4) (115 – 150 cm.dt.) เน่ืองจากมีการพบหลกัฐาน

ทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงการใช้พืน้ท่ีในการเข้ามาอยู่อาศยั เช่น เศษกระดกูสตัว์ และเศษภาชนะ

ดินเผา และชัน้วัฒนธรรมท่ี 2 เป็นวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ตรงกับชัน้ทบัถมทางโบราณคดีท่ี 1 – 3 

(context 1 – 3) (40 – 115 cm.dt.) เน่ืองจากมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงกิจกรรม

การใช้พืน้ท่ีในการอยูอ่าศยั การบริโภค หรือการทิง้ขยะ เชน่ เศษภาชนะดนิเผาและเศษกระดกูสตัว์ 

รวมถึงการมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงการติดต่อกับชุมชนภายนอก เช่น เคร่ืองถ้วยจีน และเคร่ืองถ้วย

เขมรจากแหลง่เตาพนมกเุล็น 

 

หลมุขดุค้นท่ี 4 

กกกกกกกกตัง้อยู่ในเมืองโบราณด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ใกล้กับคนัดิน สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไป

ก่อนการขุดค้นถูกปรับ และไถพรวนเพ่ือทําการเกษตร มีความลาดเอียงจากทิศเหนือไปใต้

ประมาณ 1 – 2 องศา 

กกกกกกกกผลการขดุค้น และลําดบัการก่อตวัของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีมีรายละเอียดดงันี ้

กกกกกกกก-กชัน้ดิน top soil อาจเป็นชัน้วัฒนธรรมสุดท้าย แต่ชัน้ดินได้ถกูรบกวนจากการ

เกษตรกรรมในลักษณะการไถพรวนซึ่งทําให้ชุดหลักฐานเคล่ือนท่ีไปจากตําแหน่งเดิมในแนว

ระนาบ (horizontal line) แต่ก็น่าจะมีการรบกวนในแนวดิ่ง (vertical line) ไม่มากไปกว่า 50 

เซนตเิมตร ซึง่เป็นระดบัของผานไถท่ีลกึท่ีสดุ 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 1 (context 1) เป็นชัน้ดินท่ีแสดงถึงการอยู่อาศยัอย่างชดัเจน เน่ืองจากได้

พบปริมาณหลกัฐาน และมีความหนาแนน่มาก คือได้พบตะครันดินเผาหลายชิน้ กระดกูสตัว์หลาย

ประเภทท่ีมีร่องรอยการตดั เคร่ืองถ้วยจีน และเคร่ืองถ้วยเขมร ทัง้นีย้งัพบร่องรอยกลุ่มหลกัฐานท่ี

แสดงถึงพฤติกรรมการบริโภคคือ feature 1 และfeature 2 ซึ่งเป็นกลุ่มของภาชนะดินเผา และ

กระดกูสตัว์ รวมถึงชัน้หลกัฐานท่ีเป็นหลมุขยะ (feature 3) ท่ีถกูขดุลงไปตัง้แตช่ัน้ดนินีด้้วย 

กกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 2 (context 2) เป็นชัน้ดินท่ีวางตวัอยู่ใต้ context 1, context 11 (feature 1), 

context 12 (feature 2) และcontext 3 (feature 3) ลกัษณะของชดุหลกัฐานเป็นรูปแบบเดียวกบั
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ชัน้ดนิท่ี 1 แตมี่ความหนาแน่นน้อยกว่า ซึ่งชัน้ดินนีเ้ป็นชัน้ดินท่ีเกิดขึน้ก่อน และแสดงถึงความเบา

บางของกิจกรรมการบริโภค ก่อนท่ีจะเพิ่มปริมาณมากขึน้หลายเทา่ในชัน้ดนิท่ี 1 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 4 (context 4) พบหลกัฐานทางโบราณคดีน้อยมากเม่ือเทียบกบัชัน้ดินท่ี 2 

และชัน้ดินท่ี 5 ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายปนซิลท์ ซึ่งการลดลงของปริมาณหลกัฐานทาง

โบราณคดีในชัน้ดินนีอ้าจหมายถึงช่วงเวลาท่ีพืน้ท่ีนีถ้กูทิง้ร้าง มีการโยกย้ายบ้านเรือน หรืออาจมี

การตัง้ถ่ินฐานท่ีเบาบาง ซึง่ในท่ีนีอ้าจตีความได้วา่ชัน้ดนินีเ้ป็นระยะแรกเร่ิมท่ีมีการอยู่อาศยั 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 5 (context 5) เป็นการลดปริมาณของกรวดทรายท่ีเป็นส่วนหนึ่งของดิน

ตะกอนนํา้พา และการเพิ่มขึน้ของปริมาณอินทรียวัตถุ ซึ่งแสดงถึงการเปล่ียนแปลงทางนํา้ท่ีบ่ง

บอกถึงสภาวะการเกิดนํา้ทว่มขงั และนํา้ไหลหลากในฤดฝูน อนัอาจเป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการสร้างคู

นํา้คนัดนิของชมุชนท่ีชว่ยในเร่ืองของการจดัการนํา้ และป้องกนันํา้ท่วม โดยสอดคล้องกบัลกัษณะ

ทางกายภาพของดินท่ีปรากฏในชัน้ดินท่ี 6 และชัน้ดินท่ี 7 ท่ีดินมีลักษณะเป็นดินตะกอนนํา้พา 

และอาจสรุปได้วา่ชัน้ดินท่ี 5 นีเ้ป็นชัน้ดินท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง หรือภายหลงัการซ่อมคนํูา้คนัดินเพ่ือ

การจดัการนํา้ 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 6 (context 6) เป็นชัน้ดินท่ีพบปริมาณโบราณวตัถเุพิ่มขึน้ และพบชิน้ส่วน

ของเคร่ืองถ้วยจีน โดยอาจเปรียบเทียบลําดบัชัน้ทบัถมระหว่างหลมุขดุค้นได้ว่า ชัน้ดินท่ี 6 ของ

หลมุขดุค้นท่ี 4 นีน้่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกบัชัน้ดินท่ี 2 ในหลมุขดุค้นท่ี 3 นอกจากนีย้งัพบ

กลุ่มลูกปัดหินก่ึงอญัมณี ลูกปัดแก้วหลากสี และจากลกัษณะทางกายภาพของชัน้ดินท่ีกล่าวไป

แล้วประกอบกบัชดุหลกัฐานท่ีมีความสมัพนัธ์กบักลุม่เมืองท่าชายฝ่ังทะเล ทําให้อาจสนันิษฐานได้

ถึงระยะเวลาท่ีมีการซอ่มคนํูา้คนัดนิวา่นา่จะอยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 16 – 17 โดยกําหนดอายจุาก

เคร่ืองถ้วยจีน และเคร่ืองถ้วยเขมรท่ีมาจากเตาพนมกเุล็น 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 7 (context 7) พบร่องรอยของหลมุเสา (context 10 feature 4) ท่ีอาจเป็น

หลมุเสาบ้าน หรือกระทอ่ม ท่ีเป็นการขดุหลมุตดัชัน้ดนิธรรมชาตลิงไปเพ่ือฝังเสา 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 8 (context 8) เป็นชัน้ดินแรกเร่ิมท่ีมีการเข้ามาใช้พืน้ท่ีในการอยู่อาศยั ซึ่ง

เป็นชว่งเวลาท่ีมีนํา้ไหลหลาก และอาจทว่มขงัในพืน้ท่ีบางชว่งเวลา  

กกกกกกกกอาจสรุปได้ว่าพืน้ท่ีนีมี้การใช้งานในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 – 17 โดยกลุ่มคนท่ีใช้วตัถุ

ทางวัฒนธรรมของทวารวดี ปะปนกับวัฒนธรรมของเขมร เน่ืองจากได้พบกลุ่มเคร่ืองถ้วยจีนท่ี

กําหนดอายไุด้ในราวพทุธศตวรรษท่ี 16 -17 และเคร่ืองถ้วยเขมรจากแหล่งเตาพนมกเุล็นท่ีมีอายุ

ในช่วงเวลาเดียวกัน ประกอบกับหลักฐานด้านศิลปกรรมคือ แม่พิมพ์ประติมากรรมท่ีมีอายุราว
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ทวารวดีตอนปลาย และหลกัฐานจากกลุ่มภาชนะดินเผาเนือ้ดิน ซึ่งพบเป็นภาชนะมีสนั และมีการ

ตกแตง่ผิวตามแบบภาชนะในสมยัทวารวดีตัง้แตช่ัน้ดินแรกจนถึงชัน้ดนิสดุท้าย 
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ลายเส้นท่ี 5 แสดงลําดบัชัน้ดนิหลมุขดุค้นท่ี 4 

ท่ีมา: พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 95. 
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ตารางท่ี 5 แสดงลกัษณะเนือ้ดนิ คา่สีดนิ คา่ความเป็นกรด – ดา่งของดิน ในหลมุขดุค้นท่ี 4 

 

ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ระดบัผิวดิน (0 - 50 cm.dt.) เป็นดินร่วนปนซิลท์ (silty loam) ไม ่ 5 Y 2.5/2 Black 4.5 (กรดรุนแรง)  - 

  เกาะตวั       

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 1 (context 1) เป็นดินร่วนเหนียวปนซิลท์  10 YR 3/2 Very Dark Grayish Brown 4.5 (กรดรุนแรง) -  

(ระดบั 50 - 105 cm.dt.) (clay silty loam)        

feature 1 (spread) เช่นเดียวกบั context 1  - -  วางตวัอยูใ่น context 1 

(ระดบั 70 - 85 cm.dt.)         

feature 2(ระดบั 85 - 95 cm.dt.) เป็นดินร่วนเหนียวปนซิลท์  10 YR 4/4 Yellowish Brown 5.5 (กรดปานกลาง) เป็นชัน้หลกัฐานท่ีตอ่เน่ืองจาก 

  (clay silty loam)      feature 1 แตล่ดขนาดลงเหลอื 

        แตเ่ฉพาะกลางหลมุ ซึง่วางตวัอยู ่

        ใน context 1 

feature 3 (ระดบั 89 - 175 cm.dt.) เป็นดินร่วนปนทราย สเีข้ม  10 YR 3/4 Dark Yellowish Brown 6.5 (กรดออ่น) วางตวัอยูใ่น context 1 และเป็น 

  เนือ้ร่วนซยุ (sandy loam)     หลมุท่ีถกูขดุลงไป 
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ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 2 (context 2) เป็นดิน silty sandy loam 10 YR 4/4 Yellowish Brown 5.5 (กรดปานกลาง) เป็นชัน้ดินท่ีถกูรบกวนในอดตี 

(ระดบั 102 - 130 cm.dt.)       โดยถกูขดุลงไปจาก context 1 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 4 (context 4) เป็นดิน silty sandy loam 10 YR 4/4 Yellowish Brown 5.5 (กรดปานกลาง) วางตวัอยูใ่ต้ context 2 และ 

(ระดบั 130 - 153 cm.dt.)       ระดบัเดียวกบั feature 3 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 5 (context 5) เป็นชัน้ดินสเีหลอืงบาง ๆ ท่ีม ี 2.5 Y 6/4 Light Yellowish Brown 5.5 (กรดปานกลาง) * วางตวัอยูใ่ต้ context 4 และ 

(ระดบั 153 - 170 cm.dt.) ลกัษณะดินเป็นดิน silty loam with     เป็นระดบัลา่งสดุของ feature 3 

  gravial inclusion     ** ดินมีลกัษณะของตะกอนนํา้ 

        พดัพา (erosion deposit) คือ 

        เป็นชัน้ดินท่ีมดีินสเีหลอืง มจีดุ 

        ประปน และมีตะกอนประเภท 

        กรวด และทรายทบัถม 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 6 (context 6) เป็นดิน silty sandy loam with 10 YR 4/4 Yellowish Brown 5.5 (กรดปานกลาง) ดินมีร่องรอยของตะกอนนํา้พดัพา 

(ระดบั 170 - 190 cm.dt.) clay and gravial inclusion     ท่ีชดัเจนมาก และเนือ้ดินมีปริมาณ 

        ของทราย และกรวดปะปนอยูม่าก 
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ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 7 (context 7) 

(ระดบั 185 - 210 cm.dt.) 

เป็นดิน silty sandy loam with 

clay and gravial inclusion 

10 YR 4/2 Dark Yellowish 

Brown 
5.0 (กรดปานกลาง) 

วางตวัอยูใ่ต้ context 6 และเป็น 

ลกัษณะของชัน้ดินท่ีเกิดจาก 

ตะกอนนํา้พดัพา มีสเีข้มขึน้เลก็น้อย 

feature 4 context 10 ในสว่นท่ีเป็นกลุม่ดินสดีําเป็นดินร่วน 10 YR 3/1 Very Dark  6.5 (กรดออ่น) * เป็นชัน้หลกัฐานของร่องรอยท่ีอาจ 

(ระดบั 205 - 273 cm.dt.) (loam with organic matter inclusion) Gray    เป็นหลมุเสา (post hole) ซึง่มขีอบ 

  ท่ีมีอินทรียวตัถปุะปนอยูส่งู     เขตท่ีไมส่มํา่เสมอ 

        ** เป็นกลุม่ดินสดีาํรูปกลม หรือเกือบ 

        กลม วางตวักระจดักระจายทัว่หลมุ 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 8 (context 8) เป็นดิน silty loamy sand เกาะตวัเป็น 7.5 YR 5/6 Strong Brown 5.0 (กรดปานกลาง) วางตวัอยูใ่นระดบัเดยีวกบั feature 4 

(ระดบั 210 - 230 cm.dt.) แผน่คอ่นข้างแข็ง และดินคอ่นข้างชืน้       

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 9 (context 9) เป็นดิน silty loamy sand เกาะตวัเป็น 7.5 YR 5/6 Strong Brown 5.0 (กรดปานกลาง) * วางตวัอยูใ่นระดบัเดยีว และใต้ 

(ระดบั 210 - 280 cm.dt.) แผน่แข็ง และดินคอ่นข้างชืน้     feature 4 

        ** เป็นชัน้ดินธรรมชาต ิ
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กกกกกกกกจากผลการขุดค้น และลําดบัการก่อตัวของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีทําให้สามารถ 

ศึกษาชัน้วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในหลุมขดุค้นท่ี 4 คือ มีลําดบัชัน้วฒันธรรม 1 ชัน้วฒันธรรมท่ีอยู่

ในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 16 – 17 (ปลายสมยัทวารวดีได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมเขมร) แตอ่าจ

เป็นการเข้ามาอยูอ่าศยัใน 2 ช่วงระยะเวลาคือ ช่วงระยะเวลาท่ี 1 เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดขึน้ตรงกบัชัน้

ทบัถมทางโบราณคดีท่ี 5 – 8 (context 5 – 8) เน่ืองจากการพบเจอหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดง

ถึงกิจกรรมการเข้ามาใช้พืน้ท่ีในการอยูอ่าศยั เช่น เศษภาชนะดินเผา เศษกระดกูสตัว์ และร่องรอย

หลุมเสาท่ีเป็นการขุดตัดชัน้ดินธรรมชาติลงไป รวมถึงสิ่งของท่ีแสดงถึงการติดต่อกับชุมชน

ภายนอก เช่น เคร่ืองถ้วยจีน เคร่ืองถ้วยเขมรท่ีมาจากแหล่งเตาในเทือกเขาพนมกุเล็น และลูกปัด

หินก่ึงอญัมณี เป็นต้น ทัง้นีล้กัษณะดินท่ีเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาท่ี 1 นีเ้ป็นลกัษณะดินท่ีแสดงถึง

ร่องรอยของตะกอนนํา้พาโดยเนือ้ดินมีปริมาณของทราย และกรวดปะปนอยู่มากซึ่งตรงกับ

ลกัษณะดินท่ีเกิดขึน้ในชัน้ทบัถมทางโบราณคดีท่ี 6 (context 6) จึงอาจทําให้เกิดการทิง้ร้างพืน้ท่ี

ไปในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ซึ่งตรงกบัชัน้ทบัถมทางโบราณคดีท่ี 4 (context 4) ตอ่มาสนันิษฐานว่า

อาจมีการซอ่มคนํูา้คนัดิน สงัเกตได้จากลกัษณะดินท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงทําให้มีการเข้ามาใช้พืน้ท่ี

อีกครัง้หนึง่ในชว่งระยะเวลาท่ี 2 ซึ่งเกิดขึน้ตรงกบัชัน้ทบัถมทางโบราณคดีท่ี 1 – 2 (context 1 – 2) 

เน่ืองจากการพบเจอหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงกิจกรรมการเข้ามาใช้พืน้ท่ีในการอยู่อาศยั 

เชน่ ตะครันดินเผา และเศษกระดกูสตัว์ รวมถึงสิ่งของท่ีแสดงถึงการติดตอ่กบัชมุชนภายนอก เช่น 

เคร่ืองถ้วยจีน เคร่ืองถ้วยเขมรท่ีมาจากแหล่งเตาในเทือกเขาพนมกุเล็น เป็นต้น แต่ทัง้นีก็้มิได้

หมายความว่ากลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ ณ ท่ีแห่งนีใ้น 2 ช่วงระยะเวลาจะมีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม

แตอ่ยา่งใด 

 

หลมุขดุค้นโบราณสถาน (MS 1)15 

กกกกกกกกเป็นเนินดินท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองโบราณ และไม่ไกลจากคนัดินด้าน

ทิศใต้ มีขนาดประมาณ 16 x 20 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร รูปทรงเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีแผ่น

หินปนูรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าจํานวน 4 ชิน้วางอยูบ่นเนินดนินี ้ซึง่แผน่หินเหล่านีมี้การขดัแตง่เล็กน้อยให้

เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า อาจสนันิษฐานได้วา่เป็นใบเสมาท่ีแตเ่ดิมนัน้อาจจะปักล้อมรอบศาสนสถาน 

และเนินดนินีเ้องก็อาจจะเป็นอโุบสถ หรือสถปู สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปก่อนการขดุค้นถกูปกคลมุด้วย

ไม้ยืนต้นขนาดกลางจําพวกสะเดา และเถาย่านาง โดยก่อนท่ีจะทําการขดุค้นนัน้ได้มีการรบกวน

จากชาวบ้านมาทําการขุดหน้าดินพืน้ท่ีโดยรอบเนินดินนีเ้พ่ือเอาหน้าดิน ดงันัน้จึงไม่สามารถทํา

                                                           
กกกกกกกก15 ผู้ขดุค้นคือ นางสาวพิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์ 
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การขุดค้นพืน้ท่ีทัง้หมดได้ ผู้ขดุค้นจึงได้เลือกพืน้ท่ีบริเวณทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (NEQ) ซึ่ง

เป็นพืน้ท่ีท่ีไมถ่กูรบกวนเพ่ือทําการขดุค้น โดยมีขนาด 5 x 7 เมตร  

กกกกกกกกผลการขดุค้น และลําดบัการก่อตวัของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีมีรายละเอียดดงันี ้

กกกกกกกก-กชัน้ดนิ top soil เป็นชัน้ดนิท่ีมีการทบัถมอินทรียวตัถท่ีุเกิดขึน้ในช่วงหลงั 

กกกกกกกก-กชัน้ดนิท่ี 1 (context 1)16 เป็นชัน้ดนิท่ีพบร่องรอยของสิ่งก่อสร้างในสมยัทวารวดีตอน

ปลายโดยกําหนดอายจุากหลกัฐานประเภทลวดลายปนูปัน้ นอกจากนีย้งัพบเศษอิฐ และชิน้ส่วน

ปนูปัน้จํานวนมาก เศษภาชนะดินเผา จากการวิเคราะห์รูปทรงภาชนะดินเผาท่ีพบนัน้ส่วนใหญ่

เป็นภาชนะทรงพาน ชาม และภาชนะมีสนั 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 2 (context 2) คือชัน้ดินท่ีพบใน feature 1 ซึ่งเป็นหลมุท่ีถกูขดุขึน้ภายหลงั 

เป็นชัน้ดินท่ีเกิดในสมยัเดียวกบัชัน้ top soil เน่ืองจากลกัษณะ และองค์ประกอบของดินเป็นอย่าง

เดียวกนั 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 3 (context 3) ปรากฏร่องรอยของพิธีกรรมการฝังศพ ท่ีคาดว่าน่าจะอยู่ใน

สมยัทวารวดี โดยพบหลมุฝังศพ 5 หลมุ และมีชัน้ดินท่ีเป็นร่องรอยของหลมุท่ีสนันิษฐานว่าขดุขึน้

เพ่ือฝังศพ นอกจากนีย้งัได้พบแนวศิลาแลง ท่ีอาจเป็นส่วนรองรับนํา้หนกัของสถาปัตยกรรมท่ีอยู่

ด้านบนในชัน้ดินท่ี 1 แตอ่ย่างไรก็ตามในบริเวณ feature 9 ซึ่งเป็นหลมุจนถึงบริเวณท่ีติดกับผนงั

ไมพ่บแนวของศลิาแลงท่ีตอ่เน่ืองเหมือนกบัวา่แนวดงักล่าวนีห้ยดุอยูใ่นบริเวณของ feature 9 

กกกกกกกก-กชัน้ดนิท่ี 4 (context 4) เป็นชัน้ดนิท่ีอยูใ่น feature 9 ประกอบด้วยหลมุฝังศพ 2 หลมุ

คือ feature 11 และfeature 12 ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่นอกขอบเขตของแนวศิลาแลงพอดี ซึ่งชัน้ดินท่ี 4 

และfeature 9 นีแ้สดงถึงกิจกรรมการขดุหลมุเพ่ือวางศพลงไปอย่างน้อยท่ีสดุจํานวน 2 ศพ และ

อาจมีความสมัพนัธ์กบั ดeature ซึง่เป็นหลมุฝังศพท่ีอยูใ่นระดบับนด้วย 

กกกกกกกก-กชัน้ดินท่ี 5 (context 5) เป็นชัน้ดินท่ีพบอยู่ใต้ชัน้ดินท่ี 3 และ4 โดยพบเฉพาะในส่วน

ของ trench ท่ีขดุเพ่ือตรวจสอบขอบเขตของเนินดนิ ซึง่ชัน้ดินนีเ้ป็นชัน้ดินธรรมชาติ (sterile) ไม่พบ

ร่องรอยการใช้พืน้ท่ีในชัน้ดนินี ้โดยสามารถเปรียบเทียบได้กบัชัน้ดินธรรมชาติท่ีพบในหลมุขดุค้นท่ี 

1, 2, 3, 4 และหลมุขดุทดสอบคนัดนิ 

กกกกกกกกอาจสรุปได้ว่าถ้าพิจารณาจากกฎการทบัถมตามลําดบัชัน้ (Law of Superposition) 

จะเห็นได้ว่าชัน้ดินท่ีอยู่บนสดุเป็นชัน้วฒันธรรมสดุท้าย คือชัน้ดินท่ีประกอบด้วยหลกัฐานประเภท

ศิลปกรรมท่ีอยู่ในสมัยทวารวดีตอนปลาย ท่ีพบร่วมกับภาชนะดินเผาประเภทภาชนะทรงชาม 

                                                           
กกกกกกกก16 ในชัน้ดินนีไ้ด้พบร่องรอยของหลมุท่ีถกูขดุขึน้ใหม่โดยอาจเป็นหลมุท่ีเกิดจากการขดุค้นของกรม

ศิลปากรโดยนายมานิต วลัลโิภดม ในพ.ศ. 2511 หรืออาจเป็นหลมุท่ีเกิดจากการลกัลอบขดุโดยชาวบ้านในพืน้ท่ี 
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(Bowl) และภาชนะมีสนั (Carrinated Vessel) ซึ่งชัน้หลกัฐานนีอ้ยู่เหนือชัน้หลกัฐานท่ีเป็นแนว

ศิลาแลง และชัน้ดินท่ีพบหลุมฝังศพ โดยอาจกําหนดอายุของชัน้หลักฐานทัง้ท่ีเป็นแนวศิลาแลง 

และหลมุฝังศพเหลา่นีไ้ด้วา่ควรท่ีจะเกิดขึน้ก่อนชัน้ดินสมยัทวารวดีตอนปลาย 

กกกกกกกกอย่างไรก็ตามชัน้หลักฐานท่ีเป็นแนวศิลาแลงนัน้อาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรับ

นํา้หนกัหลกัของอาคารท่ีอยูใ่นชัน้ดนิท่ี 1 ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว แตจ่ากการขดุค้นพบว่าแนวศิลาแลง

นีไ้ม่ได้ยาวต่อเน่ือง แตด่เูหมือนว่าจะมาสิน้สดุท่ี feature 11 และfeature 12 ท่ีเป็นโครงกระดกู

หมายเลข 6 และโครงกระดกูหมายเลข 7 และแนวศิลาแลง (feature 8) นีก็้น่าจะเกิดขึน้ภายหลงั

การฝังศพท่ีปรากฏในหลมุดงักล่าว ดงันัน้จึงทําให้การตีความหน้าท่ีการใช้งานของแนวศิลาแลงนี ้

เปล่ียนไปกลา่วคือ ภายหลงัจากท่ีมีการฝังศพใน feature 9 แล้วจงึมีการวางแนวศลิาแลงนี ้
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ลายเส้นท่ี 6 แสดงลําดบัชัน้ดนิหลมุขดุค้นโบราณสถาน (MS 1) 

ท่ีมา: พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 97. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 89 
 



90 

 

ตารางท่ี 6 แสดงลกัษณะเนือ้ดนิ คา่สีดนิ คา่ความเป็นกรด – ดา่งของดิน ในหลมุขดุค้นโบราณสถาน (MS 1) 

 

ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

ระดบัผิวดิน  ดินมีสนํีา้ตาลเข้ม   5.5 (กรดปานกลาง) เป็นชัน้ดินท่ีเกิดจากการทบัถมของซากพืช 

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 1(context 1) เป็นดิน sandy clay loam 10 YR 4/4 Dark Yellowish Brown -  - 

feature 1 context 2 เป็นดินร่วน มีอินทรียวตัถปุนมาก 10 YR 4/3 Brown  - * ด้านตะวนัตกของหลมุได้พบกลุม่ดินส ี

  (loam with organic matter     เข้มรูปคร่ึงวงกลมท่ีตอ่เน่ืองกบัระดบั 

  inclusion)     top soil ท่ีระดบั 55 cm.dt. ซึง่ feature 

        นีเ้ป็นร่องรอยของหลมุท่ีถกูขดุขึน้ภายหลงั 

        ** ดินท่ีอยูใ่น feature เป็นดินท่ีถกูทบัถม 

        ลงไปในภายหลงัด้วยเช่นกนั (filled) ซึง่ 

        เป็นดินชนิดเดียวกบัท่ีอยูใ่นชัน้ top soil 

feature 2 brick spread  -  -  - วางตวัอยูใ่ต้ top soil และเร่ิมขึน้ใน 

        context 1 

feature 3  -  - -  -  

ชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 3 (context 3) ดินคอ่นข้างแขง็ และแนน่     วางตวัอยูใ่ต้ context 1 และfeature 2 

(ระดบั 90 - 94 cm.dt.) เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย -   -   

  (sandy clay loam)       

90 
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ชัน้ดินสมมต ิ ลักษณะเนือ้ดิน ค่าสีดนิ ค่าความเป็นกรด - ด่าง หมายเหตุ 

feature 4 skeleton 2 -  -  -- เป็นสว่นหนึง่ของ context 3 ท่ีวางตวัอยู ่

        ใต้ feature 2 (brick spread) 

feature 5 skeleton 3  - -   - วางตวัอยูใ่น context 3 และอยูใ่ต้ 

        feature 4 skeleton 2 

feature 13 skeleton 8  - -   - เป็นสว่นหนึง่ของ context 3 เช่นเดียว 

        กบั feature 4 และfeature 5 

feature 8 laterite foundation  -  - -  แนวศิลาแลง 

 
      วางตวัอยูใ่ต้ feature 8 laterite ซึง่ 

context 4 feature 9 pit  -   -  - feature นีม้ีลกัษณะเป็นหลมุท่ีถกูขดุ 

        ขึน้เพ่ือฝังศพ 

feature 10 skeleton 5 -  -   - วางตวัอยูใ่ต้ feature 5 skeleton 3 

        และเป็นสว่นหนึง่ของ feature 9 pit 

feature 11 skeleton 6   - -   - -  

feature 12 skeleton 7  - -  -  -  

Trench ดินร่วนปนทรายอดัตวักนัแนน่ 7.5 YR 5/6 Strong Brown 5.0 (กรดปานกลาง) -  
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กกกกกกกกจากผลการขุดค้น และลําดบัการก่อตัวของชัน้ทบัถมทางโบราณคดีทําให้สามารถ  

ศกึษาชัน้วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในหลมุขดุค้นโบราณสถาน (MS 1) คือ มีลําดบัชัน้วฒันธรรม 1 ชัน้ 

วฒันธรรมท่ีอยูใ่นชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี 15 – 17 (กลางสมยัทวารวดี – ปลายสมยัทวารวดีท่ีได้รับ

อิทธิพลเขมร) เน่ืองจากการพบเจอหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงกิจกรรมการเข้ามาใช้พืน้ท่ีท่ี

เป็นกิจกรรมการฝังศพ ชิน้สว่นปนูปัน้ และเคร่ืองถ้วยเขมรท่ีมาจากแหลง่เตาในเทือกเขาพนมกเุล็น 

รวมถึงแผน่หินปนูรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 8 แผน่วางรอบเนินสนันิษฐานวา่อาจเป็นหลกัเขต หรือเสมา16

17 

กกกกกกกกจากการขุดค้นทางโบราณคดีทัง้ 6 หลุมขุดค้น และข้อมูลท่ีมีอยู่ในขณะนีทํ้าให้

สันนิษฐานได้ถึงลําดับชัน้วัฒนธรรมท่ีเกิดขึน้ท่ีเมืองโบราณดงแม่นางเมืองได้ว่ามีลําดับชัน้

วฒันธรรม 2 ชัน้วฒันธรรมคือ ชัน้วัฒนธรรมกลางสมยัทวารวดี – ปลายสมยัทวารวดี (ราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 15 – 16) และชัน้วฒันธรรมปลายสมยัทวารวดีท่ีได้รับอิทธิพลเขมร (ราวพทุธศตวรรษท่ี 

16 – 18) แต่การสรุปอย่างคร่าว ๆ ในขัน้ต้นนีก็้มิได้หมายความว่าท่ีแหล่งโบราณคดีดงแม่นาง

เมืองจะมีวฒันธรรม 2 วฒันธรรมนีแ้ตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง เน่ืองจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ

นัน้ยงัแสดงถึงความตอ่เน่ืองทางวฒันธรรม (ตารางท่ี 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
กกกกกกกก17 ดูรายละเอียดใน พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์ และสตีเฟ่น เมอร์ฟีย์, “พิธีปลงศพสมัยก่อน

ประวตัิศาสตร์ตอนปลาย – ทวารวดี หลกัฐานใหม่จากดงแม่นางเมือง,”  เมืองโบราณ 37, 4 (ตุลาคม – 

ธนัวาคม 2554): 148 – 158.  
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ตารางท่ี 7 แสดงลําดบัชัน้วฒันธรรมของแหลง่โบราณคดีดงแมน่างเมือง 

 

ลาํดบัชัน้วฒันธรรม อายสุมยั หลกัฐานทางโบราณคด ี
หลกัฐานท่ีแสดงถึงการตดิตอ่/

ได้รับอิทธิพลจากตา่งถ่ิน 

1 ราวพทุธศตวรรษท่ี 15 – 16 

-กกิจกรรมการฝังศพ 

- 

-กตะคนัดินเผา 

-กภาชนะดินเผามีสนั 

-กเศษภาชนะดินเผา 

กกก-กแบบมีสนั 

กกก-กแบบท่ีมีการ

ตกแตง่ด้วยลายเชือก

ทาบ แมพิ่มพ์ไม้ลาย ขดู

ขีด และลายกดประทบัรูป

สามเหลีย่มแบบฟันปลา 

-กเศษกระดกูสตัว์ 

-กชิน้สว่นหม้อพรมนํา้ 

2 ราวพทุธศตวรรษท่ี 16 – 18 

-กชิน้สว่นปนูปัน้ -กเคร่ืองถ้วยจีน 

กกก-กกลุม่เตาติง้ 

กกก-กกลุม่เตาชีชนุ 

กกก-กกลุม่เตาจ่ิงเตอ๋เจิน้ 

กกก-กกลุม่เตาหนานอนั 

-กภาชนะดินเผามีสนั 

-กเศษภาชนะดินเผา 

กกก-กแบบมีสนั 

กกก-กแบบท่ีมีการตก 

แต่งด้วยลายเชือกทาบ 

แม่ พิมพ์ไ ม้ลาย ขูดขีด 

และลายกดประทบัรูป 

-กเคร่ืองถ้วยเขมรจากแหลง่เตา

บนเทือกเขาพนมกเุลน็ 

-กใบเสมา 

สามเหลีย่มแบบฟันปลา -กจารึกดงแมน่างเมือง 

-กเศษกระดกูสตัว์ -กลูกปัดแก้ว และลูกปัดหิน

กึ่งอญัมณี 

 -กเคร่ืองแก้ว 
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บทท่ี 5 

บทวิเคราะห์ และสรุป  

 

การวิเคราะห์ปัจจัยในการตัง้ถิ่นฐานของแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง 

กกกกกกกกหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีบง่บอกถึงความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีแหล่งโบราณคดีดงแม่

นางเมืองก็คือ ข้อความท่ีปรากฏอยู่ในจารึกดงแม่นางเมืองท่ีส่ือถึงความอดุมสมบรูณ์ ดงัข้อความ

ท่ีกล่าวถึงการอทิุศถวายสิ่งของตา่ง ๆ และท่ีนาให้กบัพระสรีรธาต ุซึ่งมีพระนามว่ากมรเตงชคตศรี

ธรรมาโศก ณ ตําบลธานยปรุะ และถ้ามองในเร่ืองของช่ือ “ธานยปรุะ” ซึ่งแปลความหมายได้ถึง 

“ข้าว” นัน้ก็ยงัส่ือถึงความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีแหลง่โบราณคดีดงแมน่างเมือง  

กกกกกกกกจากการศกึษาท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าปัจจยัทางด้านกายภาพ และปัจจยัทางด้าน

วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการตัง้ ถ่ินฐานของมนุษย์ในอดีต ฉะนัน้เ พ่ือให้เข้าใจ และเห็นถึง

ความสมัพนัธ์ระหว่างการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ในบริเวณแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง จึงได้ทํา

การวิเคราะห์แยกรายละเอียดในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

กกกกกกกก1.กปัจจยัทางด้านกายภาพ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ลกัษณะทาง

ธรณีวิทยา แหล่งนํา้ ดิน และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองตัง้อยู่

ตามลกัษณะทางกายภาพ ดงันี ้

กกกกกกกกสภาพภูมิประเทศกแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีราบ

เจ้าพระยาตอนบน และอยูก่ึ่งกลางระหวา่งลํานํา้สาขาของแมนํ่า้ปิง และแม่นํา้น่าน โดยท่ีแม่นํา้ปิง

นัน้มีต้นกําเนิดบริเวณดอยถ้วย อําเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ไหลลงไปทางใต้ผ่านอําเภอตา่ง 

ๆ ได้แก่ อําเภอเชียงดาว อําเภอแม่แตง อําเภอแม่ริม อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอสารภี อําเภอ

หางดง อําเภอสนัป่าตอง อําเภอเมืองลําพูน อําเภอป่าซาง อําเภอบ้านโฮ่ง อําเภอจอมทอง และ

อําเภอฮอด จากนัน้ไหลผ่านเข้าไปในเขตจงัหวดัตาก มาบรรจบกบัแม่นํา้วงั ท่ีบ้านปากวงั อําเภอ

บ้านตาก จงัหวดัตาก ไหลลงไปทางใต้ผ่านอําเภอเมืองกําแพงเพชร บรรจบกบัแม่นํา้น่านท่ี ตําบล

แควใหญ่ อําเภอเมืองนครสวรรค์ รวมความยาวทัง้หมด 600 กิโลเมตร ในสมยัโบราณแมนํ่า้ปิง 

บริเวณท่ีมาบรรจบกับแม่นํา้วงั ท่ีบ้านปากวงั อําเภอบ้านตาก จงัหวดัตาก และไหลรวมกันลงมา

ทางใต้นัน้เรียกว่า “แม่นํา้โพ” เม่ือไหลมาบรรจบกบัแม่นํา้น่านท่ีนครสวรรค์ บริเวณท่ีบรรจบกนัจึง
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เรียกว่า “ปากนํา้โพ” 0

1  แม่นํา้ปิงนัน้ถือว่าเป็นแม่นํา้สายสําคญัสายหนึ่งท่ีไหลลงมาจากทางเหนือ 

พร้อมพดัพาตะกอนตา่ง ๆ มาทบัถมกนัเป็นผลให้เกิดความอดุมสมบรูณ์สู่ท่ีราบภาคกลาง และยงั

เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางนํา้ท่ีเช่ือมโยงการติดต่อระหว่างภาคเหนือกบัภาคกลาง และภาค

ตะวนัตก1

2  

กกกกกกกกสําหรับแม่นํา้น่านมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาหลวงพระบางซึ่งเป็นเส้นเขตแดนระหว่าง

ประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณดอยภูแวในเขตอําเภอปัว จงัหวดั

พะเยา ไหลจากทิศเหนือแล้วมาเข้าทางทิศตะวนัตกของอําเภอทุ่งช้าง จากนัน้ไหลลงมาทางใต้

ผ่านอําเภอเชียงกลาง อําเภอปัว อําเภอท่าวังผา อําเภอเมืองน่าน อําเภอเวียงสา ลงอ่างเก็บนํา้

เข่ือนสิริกิตติ์ ผ่านอําเภอนาน้อย ไหลเข้าสู่อําเภอท่าปลาของจงัหวดัอตุรดิตถ์ ผ่านอําเภอนํา้ปาด

แล้วจึงไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านอําเภอต่าง ๆ ได้แก่ อําเภอตรอน อําเภอพิชัย เข้าเขตจังหวัด

พิษณุโลก ผ่านอําเภอพรหมพิราม อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอบางกระทุ่ม เข้าเขตจงัหวดัพิจิตร 

ผา่นอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมลูนาก และไหลไปบรรจบกบัแม่นํา้ยมท่ีหน้า

วดัพระธาต ุบ้านเกยไชย อําเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค์ สุดท้ายไหลไปบรรจบกับแม่นํา้ปิงท่ี

ตําบลแควใหญ่ อําเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ รวมความยาวทัง้สิน้ 770 กิโลเมตร2

3 

กกกกกกกกการตัง้เมืองอยู่บริเวณลํานํา้สาขาของแม่นํา้ทัง้ 2 สายนีถื้อว่าเป็นการเลือกตัง้ในทําเล

ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากแมนํ่า้ทัง้ 2 สายเป็นแม่นํา้ท่ีมีความยาวมาก และมีความอดุมสมบรูณ์ นําพา

ตะกอนตา่ง ๆ สว่นหนึง่มาทบัถมให้เกิดความอดุมสมบรูณ์ในพืน้ท่ีแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง 

ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งหาอาหาร การอุปโภคบริโภค รวมถึงอาจใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคม

ติดตอ่ระหว่างภาคกลาง กบัภาคเหนือ ดงัท่ี แฟร์ไซด์ (Johnson E. Fairchid) ได้กล่าวว่า แม่นํา้มี

อิทธิพลต่อการตัง้ถ่ินฐานมนุษย์ เพราะเป็นแหล่งนํา้จืดสําคัญท่ีส่งเสริมให้มีอาหาร และการ

คมนาคม  

                                                           
กกกกกกกก1 นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ภูมิศาสตร์กายภาพภาคเหนือของประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 

(เชียงใหม:่ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2534), 26. 

กกกกกกกก2 สวาท เสนาณรงค์, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 

2529), 52. 

กกกกกกกก3 ราชบณัฑิตยสถาน, อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, 

2525), 92.  และนวลศิริ วงศ์ทางสวสัดิ์, ภมิูศาสตร์กายภาพภาคเหนือของประเทศไทย, 31. 
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กกกกกกกกสภาพภูมิอากาศกแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองนัน้ตัง้อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อน

ชืน้ ซึง่เป็นบริเวณท่ีมีอณุหภูมิ และปริมาณนํา้ฝนสงู เรียกว่า “Tropical Rainy Climate” 3

4 ลกัษณะ

ของเขตภมูิอากาศแบบร้อนชืน้นีจ้ะสง่ผลดีตอ่การทําการเกษตร เน่ืองจากให้ปริมาณนํา้ฝนมาก ซึ่ง

สอดคล้องกบัการดํารงชีวิตของผู้คนในสมยันัน้ ท่ียงัชีพด้วยการทําการเกษตรเป็นหลกั 

กกกกกกกกแหล่งนํา้กพืน้ท่ีบริเวณแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองนัน้ถือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีแหล่งนํา้ท่ี

อดุมสมบรูณ์ ดงัเช่นการมีคลองคต ไหลผ่านบริเวณทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมือง มีลําห้วยขมิน้ 

และมาบกร่าง ไหลผ่านบริเวณทิศเหนือของเมือง (แผนผงัท่ี 1) การมีแหล่งนํา้อยู่ใกล้ ๆ บริเวณ

เมืองนัน้ ทําให้ง่ายต่อการนํานํา้มาใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือใช้เป็นเส้นทางในการติดต่อออก

ไปสู่ลํานํา้ใหญ่ ซึ่งลกัษณะการมีแหล่งนํา้อยู่ใกล้ตวัเมืองนีค้ล้ายกับท่ีพบท่ีเมืองสมยัทวารวดีในท่ี

อ่ืน ๆ เช่น ชมุชนโบราณท่ีบ้านคเูมือง อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ โดยชมุชนโบราณแห่งนีจ้ะมี

ลํานํา้ไหลผ่านตัว เมืองโบราณคือ คลองตาแก้ว คลองไก่ล้าน และลําการ้อง 4

5 แต่เม่ือศึกษา

ภาพถ่ายทางอากาศในปัจจบุนัพบวา่คลองไก้ล้านนัน้ไม่เหลือร่องรอยปรากฏให้เห็นแล้ว และเมือง

โบราณ บริเวณตําบลคบูวั อําเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ซึ่งมีลําห้วยคบูวั และลําห้วยชินสีห์

ไหลผา่นตวัเมือง นอกจากนีย้งัมีลําห้วยเล็ก ๆ หลายสายไหลมารวมกบัลําห้วยคบูวั และลําห้วยชิน

สีห์ ทําให้กลายเป็นลําห้วยท่ีมีปริมาณนํา้อดุมสมบรูณ์ย่ิงขึน้5

6 

                                                           
กกกกกกกก4 นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ, ภมิูศาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2528), 16. 

กกกกกกกก5 สนิชยั กระบวนแสง, “สภาพทางภมูิศาสตร์ของเมืองโบราณบ้านคเูมือง ตําบลห้วยชนั อําเภออินทร์

บรีุ จงัหวดัสงิห์บรีุ,” ใน การขุดค้น และการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อาํเภออินทร์

บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2524), 6. 

กกกกกกกก6 อนชุาต ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา, “ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานของเมืองโบราณ

สมยัทวารวดี บริเวณตําบลคบูวั อําเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2525), 55. 
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ภาพท่ี 7 แสดงแหลง่นํา้ของชมุชนโบราณท่ีบ้านคเูมือง อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ 

ท่ีมา: ดดัแปลงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth 

 
ภาพท่ี 8 แสดงแหลง่นํา้ของเมืองโบราณ บริเวณตําบลคบูวั 

ท่ีมา: อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, “ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานของเมือง

โบราณสมยัทวารวดี บริเวณตําบลคบูวั อําเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

2525), 20.   

ลาํการ้อง คลองตาแก้ว 

N 
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กกกกกกกกดินกกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองนัน้คือ กลุ่มชุดดินท่ี  15   

ซึ่งกลุ่มชุดดินนี ้เนือ้ดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีนํา้ตาล  

ปนเทา ดินล่างสีนํา้ตาลหรือสีเทาปนชมพพูบจดุประสีเหลือง หรือสีนํา้ตาลปนเหลืองตลอดชัน้ดิน   

กลุ่มชุดดินนีเ้กิดจากวตัถตุ้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํา้ พบบริเวณพืน้ท่ีราบเรียบ หรือค่อนข้าง 

ราบเรียบ มีการระบายนํา้ค่อนข้างเลว ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติคอ่นข้างต่ําถึงปานกลาง   

ซึ่งคณุสมบตัิของกลุ่มชดุดินนีส้่วนใหญ่ใช้ทํานา ส่วนในฤดแูล้งบริเวณใกล้แหล่งนํา้ใช้ปลกู พืชผกั  

ตา่ง ๆ หรือพืชไร่บางชนิด ซึง่สอดคล้องกบัลกัษณะดนิท่ีได้จากการขดุค้นของทกุหลมุขดุค้น  

 กกกกกกกกแหล่งทรัพยากรธรรมชาติกสําหรับแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองมีแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนกั โดยมีภูเขาหินปนูเรียกว่า “เขาหน่อ – เขาแก้ว” ซึ่ง

สันนิษฐานว่าอาจจะนําหินปูนจากภูเขาแห่งนี ้มาทําการผลิตใบเสมาขึน้ใช้เองภายในชุมชน 

เน่ืองจากใบเสมาท่ีพบบริเวณเนินโบราณสถาน (MS 1) เป็นใบเสมาท่ีทําขึน้อย่างง่าย ๆ เพ่ือให้ได้

รูปทรง และทํามาจากหินปนู อย่างไรก็ตามควรท่ีจะมีการศกึษาทางโบราณคดีของเขาหน่อ – เขา

แก้วตอ่ไป สําหรับป่าไม้มีป่าไม้ท่ีเรียกว่า “ป่าดงยางห้วยพลบั” จากการวิเคราะห์กระดกูสตัว์ท่ีพบ 

ทําให้สนันิษฐานได้ถึงสภาพแวดล้อมในอดีตได้ว่า พืน้ท่ีใกล้เคียงแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง

นัน้ มีสภาพแวดล้อมเป็นป่าประเภทป่าโปร่ง มีทุ่งหญ้า ดินโป่ง และหนองนํา้ เน่ืองจากได้พบ

กระดกูสตัว์ประเภท สตัว์ตระกูลววั – ควาย สตัว์ตระกลูกวาง สตัว์ตระกลูเต่า – ตะพาบ และสตัว์

นํา้ตระกูลปลา เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะพบกระดูกสตัว์ประเภทสตัว์ตระกูลววั – ควาย และสตัว์

ตระกลูกวางในสดัส่วนท่ีมากกว่าสตัว์ชนิดอ่ืน (ดจูากตารางการวิเคราะห์กระดกูสตัว์ท่ีได้จากการ

ขุดค้น) โดยท่ีสัตว์ทัง้ 2 ตระกูลนีจ้ะมีลกัษณะทางกายภาพท่ีมีเขายาว และกว้าง ทําให้ไม่ชอบ

อาศยัอยูใ่นป่ารกทบึ ทัง้นีย้งัเป็นการบอกถึงความแตกตา่งของพืน้ท่ีได้อีกด้วย เน่ืองจากสตัว์แตล่ะ

ชนิดจะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั 
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ภาพท่ี 9 แสดงท่ีตัง้ของภเูขาหินปนู “เขาหนอ่ – เขาแก้ว”  

ท่ีมา: ดดัแปลงภาพจาก Google Earth 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงท่ีตัง้ของป่าดงยางห้วยพลบั 

ท่ีมา: ดดัแปลงภาพจาก ระบบฐานข้อมลูกลุ่มชดุดินรายตําบล กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ เข้าถึงเม่ือ 13 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://giswebldd.ldd.go.th/ 

เขาหนอ่ – เขาแก้ว 

ดงแมน่างเมือง 

ดงแมน่างเมือง 

ป่าดงยางห้วยพลบั 

N 
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กกกกกกกก2.กปัจจยัด้านวฒันธรรม หลงัจากท่ีมนษุย์ได้เลือกพืน้ท่ีหนึ่งเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานโดยดจูาก

ความเหมาะสมทางกายภาพของพืน้ท่ีแล้ว สิ่งท่ีตามมาหลงัจากได้เลือกพืน้ท่ีตัง้ถ่ินฐานแล้วก็คือ

ปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีทําให้เกิดการรังสรรค์สิ่งต่าง ๆ มากมายให้เกิดขึน้ในบริเวณท่ีมีการตัง้ถ่ิน

ฐาน ณ ท่ีแหง่นัน้ ซึง่ปัจจยัทางวฒันธรรมเหลา่นีไ้ด้แก่ 

กกกกกกกกการวางผงัเมือง (urban planning) จากการศึกษาของดษุฎี สมบุณยะวิโรจน์ พบว่า

การวางผังเมืองสมัยทวารวดีในภาคกลางนัน้ส่วนใหญ่มีรูปแบบการวางผังเมืองท่ีมีรูปร่างไม่

สม่ําเสมอ นอกเหนือจากนีก็้จะเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น แบบกลม และแบบรี เป็นต้น โดยเฉพาะ

เมืองท่ีมีรูปร่างไมส่ม่ําเสมอนัน้สว่นมากจะตัง้อยู่บนท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่นํา้ และขดุคเูมืองตามสภาพ

ภมูิศาสตร์บงัคบั คือขดุเช่ือมระหวา่งคเูมืองกบัแม่นํา้ท่ีตดัผ่าน หรืออาศยัธรรมชาติ คือแม่นํา้เป็นคู

ด้านหนึ่งซึ่งเป็นปราการธรรมชาติ หรือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําหรับป้องกันศตัรู ทัง้ยังอาศยัแม่นํา้

สําหรับทําการกสิกรรมอีกด้วย 6

7 การดดัแปลงพืน้ท่ีเพ่ือวางผงัเมืองของแหล่งโบราณคดีดงแม่นาง

เมือง คือการขุดคนํูา้รอบเมืองโดยคเูมืองด้านทิศตะวนัออกจะมีการขุดคเูช่ือมต่อกับคลองคต ซึ่ง

คลองคตนีเ้ป็นคลองท่ีเช่ือมต่อกบัคลองเคียนในปัจจบุนั โดยท่ีตวัคลองเคียนเองจะเช่ือมต่อไปยงั

คลองอ่ืน ๆ แล้วไปออกแมนํ่า้นา่นท่ีปากนํา้เชิงไกร มีระยะทางจากดงแมน่างเมืองถึงปากนํา้เชิงไกร

ประมาณ 45 – 48 กิโลเมตร และคนํูา้ด้านทิศเหนือของเมืองจะอาศยัลํานํา้สาขาของแม่นํา้ปิง ท่ี

เช่ือมตอ่กนัมาจนเป็นห้วยขมิน้ และมาบกร่าง รูปแบบการวางผงัเมืองของแหล่งโบราณคดีดงแม่

นางเมือง (แผนผงัท่ี 1) นีย้งัพบได้กบัเมืองอ่ืน ๆ ท่ีร่วมสมยักนั เช่น ท่ีเมืองโบราณศรีเทพ ตัง้อยู่ใน

เขตตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ เมืองโบราณศรีเทพนัน้จดัอยู่ในเขตภาคเหนือ

ตอนล่าง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกันระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีแม่นํา้ท่ีสําคญั

ไหลผ่าน 2 สายคือ แม่นํา้ป่าสัก ท่ีอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 4 กิโลเมตร มีต้น

กําเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ และลํานํา้เหียง ท่ีอยู่ห่างจากแม่นํา้ป่าสกัมาทางทิศตะวันออก

ประมาณ 2 กิโลเมตร ลํานํา้เหียงนีเ้ป็นลํานํา้สาขาของแม่นํา้ป่าสกั ท่ีไหลแยกออกจากอําเภอ

วิเชียรบรีุ และไหลไปบรรจบกบัแม่นํา้ป่าสกัอีกครัง้ท่ีบ้านท่า ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองศรีเทพลง

ไปประมาณ 8 กิโลเมตร ลักษณะผังเมืองเป็นเมืองแฝดประกอบด้วยเมืองใน และเมืองนอก 

ภายในเมืองจะมีสระนํา้กระจายอยู่ทัว่ไป เมืองในมีผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสมน หรือรูปเกือบ

กลมมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยคนํูา้คนัดิน มีช่องทางเข้าออก

จํานวนทัง้สิน้ 8 ชอ่งทาง สว่นเมืองนอกมีผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามมุมน อยู่ทางทิศตะวนัออก

                                                           
กกกกกกกก7 ดษุฎี สมบณุยะวิโรจน์, “รูปแบบเมืองทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย” (สารนิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2522), 77 – 78. 
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ของเมืองใน มีขนาดใหญ่ประมาณ 2 เทา่ของเมืองใน และล้อมรอบด้วยคคูนัดินเช่นเดียวกนั มีช่อง

ทางเข้าออก 7 ชอ่งทาง7

8 

กกกกกกกกแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง กับเมืองโบราณศรีเทพนัน้ถือได้ว่าเป็นเมืองท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนั เน่ืองจากมีการวางรูปแบบผงัเมืองท่ีคล้ายกนั และหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบก็

มีลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั เช่น การพบคติการใช้ใบเสมาปักล้อมรอบโบราณสถาน โดยท่ีใบเสมาท่ี

ใช้นัน้จะเป็นใบเสมาท่ีเป็นแบบแผ่นหินธรรมชาติ และใช้วสัดเุป็นหินปนู และการพบเจออิทธิพล

วฒันธรรมเขมร 

 
แผนผงัท่ี 2 แสดงแผนผงัเมืองโบราณศรีเทพ 

ท่ีมา: ดดัแปลงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth 

 

กกกกกกกกการจดัการนํา้กประชาชนท่ีแหลง่โบราณคดีดงแม่นางเมืองมีความรู้เร่ืองการจดัการนํา้ 

เน่ืองจากเม่ือศึกษาชัน้ทบัถมทางโบราณคดีท่ีหลุมขุดทดสอบคนัดินแล้วพบว่า การสร้างคนํูา้คนั

ดนินีเ้กิดขึน้หลงัจากท่ีมีการตัง้ถ่ินฐานแรกเร่ิมในชัว่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงได้มีการสร้างคนํูา้คนัดิน 

โดยอาจมีจดุมุ่งหมายเพ่ือช่วยในเร่ืองการชลประทาน ป้องกนันํา้ท่วมในฤดนํูา้หลาก เก็บกกันํา้ไว้

ใช้ในฤดแูล้ง และการผนันํา้ให้ไหลเลีย้งทัว่ทัง้เมือง จากหลกัฐานเก่ียวกบัลกัษณะดินท่ีได้จากหลมุ

ขุดค้นท่ี 4 ในชัน้ทบัถมทางโบราณคดีท่ี 5 (Context 5) (ดจูากตารางลักษณะเนือ้ดิน) ท่ีแสดงถึง

การเป็นชัน้ดินท่ีดินมีลกัษณะของตะกอนนํา้พดัพาคือ เป็นชัน้ดินท่ีดินมีสีเหลือง มีจดุประปน และ

                                                           
กกกกกกกก8 กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดตรวจหลุม 1868/68 เมืองโบราณศรีเทพ อาํเภอศรี

เทพ จังหวดัเพชรบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2532), 1 – 2. 

N 
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มีตะกอนประเภทกรวด และทรายทบัถม ซึง่เป็นลกัษณะของดินท่ีถกูนํา้ท่วมขงัในช่วงเวลาหนึ่ง ทํา

ให้เกิดการสร้างคนํูา้คนัดินขึน้มาเพ่ือป้องกันนํา้ท่วม โดยสงัเกตได้จากการเปล่ียนแปลงลกัษณะ

ของดินในชัน้ทับถมทางโบราณคดีท่ี 4 (Context 4) ท่ีลักษณะดินเป็นดินปนทรายแป้ง (silty 

sandy loam) แต่สําหรับคนํูา้คนัดินด้านทิศตะวนัตกท่ีเป็นส่วนของเมืองขยายนัน้กลบัเป็นการ

สร้างท่ีไม่เอือ้อํานวยต่อความต้องการ ซึ่งอาจเป็นเพราะพืน้ท่ีทางด้านทิศตะวนัตกนีมี้ความสูง

มากกวา่ทางทิศตะวนัออก สงัเกตได้จากการมีคลองระบายนํา้ หรือร่องนํา้ขนาดเล็กท่ีขดุขึน้ภายใน

เมืองท่ีระบายนํา้ออกทางด้านทิศตะวนัออกโดยอาจใช้ “คลองคต” เป็นคลองระบายนํา้ออกนอก

เมือง ทําให้อาจสนันิษฐานได้ว่าคนํูา้คนัดินด้านทิศตะวนัตกท่ีอยู่ภายในเมืองสร้างหลงัคนํูา้คนัดิน

ด้านทิศตะวนัตกท่ีอยูน่อกเมือง  

กกกกกกกกนอกจากนีเ้ม่ือศกึษาภาพถ่ายทางอากาศในปัจจบุนัท่ียงัคงมีร่องรอยปรากฏอยู่พบว่า 

ประชาชนท่ีน่ีรู้จกัการผนันํา้ท่ีมีอยู่ทางธรรมชาติให้เข้ามาหล่อเลีย้งภายในเมือง คือ ทางด้านทิศ

เหนือของเมืองจะอาศยัการผนันํา้จากทางนํา้สาขาของแม่นํา้ปิง ทําให้เกิดห้วยขมิน้ และมาบกร่าง 

โดยท่ีเส้นทางนํา้ของห้วยขมิน้จะเป็นทางนํา้ธรรมชาติ ท่ีในปัจจบุนัก็ยงัมีการขดุลอกอยู่8 9 และมาบ

กร่างนัน้จะเกิดจากการขดุคลองท่ีเช่ือมตอ่กบัคลองคตทางด้านทิศเหนือ และทําการขดุสระก่อนท่ี

จะเข้าตวัเมือง ซึ่งสนันิษฐานว่าอาจมีหน้าท่ีในการกกัเก็บนํา้ หรือเป็นการชะลอนํา้ และทางทิศ

ตะวันออกของเมืองจะมีการขุดคลองระบายนํา้ให้ออกไปสู่คลองคต ซึ่งเป็นคลองท่ีไหลไปออก

แม่นํา้น่านดงัท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ลกัษณะการจดัการนํา้แบบนีย้งัพบได้อีกท่ีเมืองโบราณอินทร์

บรีุ จงัหวดัสิง์บรีุ9

10  

 

 

 

 

 

 

                                                           
กกกกกกกก9 สมัภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว, หวัหน้าภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 1 เมษายน 2556. 

กกกกกกกก10 สินชยั กระบวนแสง, “สภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบ้านคูเมือง ตําบลห้วยชัน อําเภอ

อินทร์บรีุ จงัหวดัสงิห์บรีุ,” ใน การขุดค้น และการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อําเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, 8 – 10. 
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ภาพท่ี 11 แสดงเส้นทางนํา้ และการจดัการนํา้ของแหลง่โบราณคดีดงแมน่างเมือง 

ท่ีมา: ดดัแปลงภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth  

 

 
ภาพท่ี 12 แสดงเส้นทางนํา้ และการจดัการนํา้ของเมืองโบราณอินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ 

ท่ีมา: สินชัย กระบวนแสง, “สภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบ้านคูเมือง ตําบลห้วยชัน 

อําเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ,” ใน การขุดค้น และการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณท่ี

บ้านคูเมือง อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2524), ไม่

ปรากฏเลขหน้า. 

 

คลองคต คลองไกร ห้วยขมิน้ มาบกร่าง 

N 
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กกกกกกกกเศรษฐกิจ ท่ีเกิดขึน้ท่ีแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองอาจจะเป็นในแง่ของการติดต่อ

แลกเปล่ียนสินค้ากบัชมุชนอ่ืน ซึ่งหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีบง่บอกถึงการติดต่อคือ การพบเคร่ือง

ถ้วยเขมรจากแหล่งเตาพนมกุเลน และเคร่ืองถ้วยจีนจากแหล่งเตาหลายแห่ง รวมถึงเคร่ืองแก้ว 

และลกูปัดแก้ว ลกูปัดหินก่ึงอญัมณี ท่ีบง่บอกว่ามีการติดตอ่กบัเมืองท่าชายฝ่ังทะเล การพบเจอ

สินค้าตา่งชาตนีิอ้าจเป็นการบอกถึงการติดตอ่ของแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองกบัพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ี

อาจเกิดขึน้จากการตดิตอ่ใน 2 ลกัษณะคือ 1)กในกลุ่มของเคร่ืองถ้วยจีน ลกูปัด และเคร่ืองแก้วนัน้ 

อาจเข้ามาจากเมืองท่าชายฝ่ังทะเลท่ีอยู่ในท่ีราบเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งอาจเป็นเมืองท่าชายฝ่ัง

ทะเล แล้วส่งผ่านมาทางแม่นํา้เจ้าพระยาซึ่งเป็นทางนํา้สายหลกัของท่ีราบภาคกลาง แตก่ลุ่มของ

เคร่ืองถ้วยเขมรนัน้ อาจสง่ผา่นมาจากทางลุม่นํา้ลพบรีุ – ป่าสกัแล้วเข้าสู่แม่นํา้เจ้าพระยาโดยผ่าน

กลุม่เมืองทา่ท่ีอยูใ่นภาคพืน้ทวีป เชน่ แหลง่โบราณคดีจนัเสน และแหล่งโบราณคดีโคกไม้เดน เป็น

ต้น หรืออาจใช้เส้นทางบกทางอ่ืนเป็นเส้นทางในการติดต่อ และ2)กอาจเป็นการเข้ามาพร้อมกัน

จากเมืองท่าเมืองเดียวกัน โดยเมืองท่าดงักล่าวนัน้ติดต่อกับเมืองท่าท่ีอยู่ชายฝ่ังทะเล และทํา

หน้าท่ีในการแพร่กระจายสินค้าไปยงัชมุชนตา่ง ๆ (distribution center) พร้อมจดัสินค้าเป็นกลุ่ม ๆ 

เชน่ ในกลุม่หนึง่อาจประกอบไปด้วยเคร่ืองถ้วยจีนจากแหล่งเตาหลาย ๆ แห่ง และกลุ่มเคร่ืองถ้วย

เขมร หรืออาจรวมไปถึงกลุ่มลกูปัด และเคร่ืองแก้ว แล้วจึงส่งตอ่ไปยงัชมุชนตา่ง ๆ ท่ีอยู่ลึกเข้ามา

ในภาคพืน้ทวีป10

11  

กกกกกกกกศาสนา และคติความเช่ือ ประชานชนท่ีอาศัยท่ีแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง

สนันิษฐานวา่คงจะนบัถือศาสนาพทุธ เน่ืองจากมีการค้นพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงการ

นบัถือพทุธศาสนา เชน่ โบราณสถาน พระพิมพ์ดนิเผา พระพทุธรูป และคตกิารใช้ใบเสมา เป็นต้น 

กกกกกกกกจากการศกึษารายงานการสํารวจ และขดุค้นเม่ือปีพ.ศ. 2499 และ2510 ของมานิต  

วลัลิโภดม ทําให้สนันิษฐานได้ถึงรูปแบบการสร้างโบราณสถาน และเจดีย์ได้ 5 รูปแบบคือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.กรูปแปดเหล่ียม ได้แก่ เจดีย์หมายเลข 1 การก่อสร้างเจดีย์แปดเหล่ียมนี ้

ยงัพบได้อีกท่ีเมืองโบราณคบูวั จงัหวดัราชบรีุคือ ซากฐานเจดีย์หมายเลข 20 และฐานเจดีย์ท่ีบ้าน

นายเลิศ พิบลูย์แถว ซึง่มีทัง้แบบยอ่มมุ และไมย่อ่มมุ11

12 

                                                           
กกกกกกกก11 พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอ

บรรพตพิสยั จังหวดันครสวรรค์”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 180. 

กกกกกกกก12 อนชุาต ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา, “ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานของเมืองโบราณ

สมยัทวารวดี บริเวณตําบลคบูวั อําเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ,” 92. 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.กรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ได้แก่ เจดีย์หมาย 2, เจดีย์หมายเลข 4, เจดีย์หมาย 

เลข 6, โบราณสถานหมายเลข 10, เจดีย์หมายเลข 13, และเจดีย์หมายเลข 14   การก่อสร้างเจดีย์

รูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสนีย้งัพบได้อีกท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ 1 2 13 เมืองโบราณโคกไม้

เดน จงัหวดันครสวรรค์คือ เจดีย์หมายเลข 1, เจดีย์หมายเลข 2, เจดีย์หมายเลข 4, เจดีย์หมายเลข 

13, เจดีย์หมายเลข 8, เจดีย์หมายเลข 9, เจดีย์หมายเลข 15 และเจดีย์หมายเลข 1114 และเมือง

โบราณคูบัว จังหวัดราชบุรีคือ เจดีย์หมายเลข 2, เจดีย์หมายเลข 9, เจดีย์หมายเลข 6, เจดีย์

หมายเลข 12, เจดีย์หมายเลข 15, เจดีย์หมายเลข 39, เจดีย์หมายเลข 41 และเจดีย์หมายเลข 

4215 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.กรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ได้แก่ โบราณสถานหมายเลข 3 และโบราณสถาน

หมายเลข 7 การก่อสร้างโบราณสถานรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้านีย้บัพบได้อีกท่ีเมืองโบราณคบูวั จงัหวดั

ราชบรีุคือ เจดีย์หมายเลข 11, เจดีย์หมายเลข 18, และเจดีย์หมายเลข 2516 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.กรูปแบบท่ีมีการก่อย่อมมุ ได้แก่ เจดีย์หมายเลข 5  

กกกกกกกกกกกกกกกก5.กรูปหกเหล่ียม ได้แก่ เจดีย์หมายเลข 9  

กกกกกกกกพระพิมพ์ดินเผาท่ีพบท่ีแหล่งโบราณคดีแห่งนีน้ัน้สามารถจดัแบง่รูปแบบได้ 3 รูปแบบ

16

17 ดงันี ้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.กพระพิมพ์พุทธประวัติตอนมหาปาฏิหาริย์ท่ีแสดงภาพพระพุทธเจ้า

ประทับนั่งห้อยพระบาท เคียงข้างด้วยบริวารทัง้ด้านขวา และด้านซ้าย ตอนบนทําเป็นรูป

พระพทุธเจ้าประทบันัง่ขดัสมาธิบนดอกบวั 3 องค์ ซึ่งรูปแบบพระพิมพ์แบบนีย้งัพบได้อีก เช่น ท่ี

เมืองนครปฐมโบราณ และทางภาคใต้ของประเทศไทย 

                                                           
กกกกกกกก13 ผาสขุ อินทราวธุ และคนอ่ืน ๆ , รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อําเภอกมลา

ไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2538), 

50. 

กกกกกกกก14 กรมศิลปากร, โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแห่งใหม่ และรายงานการขุดค้นโบราณวัตถุสถาน 

ณ บ้านโคกไม้เดน อาํเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร, 2508), 20 – 25. 

กกกกกกกก15 อนชุาต ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา, “ปัจจยัทางสิง่แวดล้อมท่ีมีผลตอ่การตัง้ถ่ินฐานของเมอืงโบราณ

สมยัทวารวดี บริเวณตาํบลคบูวั อําเภอเมอืงราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ,” 88. 

กกกกกกกก16 เร่ืองเดียวกนั, 91. 

กกกกกกกก17 ผู้ศกึษาทําการศกึษาจากพระพิมพ์ดินเผาท่ีเก็บไว้ในอาคารพิพิธภณัฑ์วดัดงแม่นางเมือง เมื่อตอน

ไปสาํรวจพืน้ท่ีในวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 13 แสดงพระพิมพ์พทุธประวตัติอนมหาปาฏิหาริย์ 

ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่อาคารพิพิธภณัฑ์วดัดงแมน่างเมือง 

 
ภาพท่ี 14 แสดงพระพิมพ์พทุธประวตัติอนมหาปาฏิหาริย์ พบท่ีเมืองนครปฐมโบราณ และทาง 

                ภาคใต้ของประเทศไทย 

ท่ีมา: ยอร์ช เซเดส์, “ตํานานพระพิมพ์,” ใน ตาํนานอักษรไทย ตาํนานพระพิมพ์ การขุดค้นท่ี

พงตึก และความสําคัญต่อประวัติศาสตร์สมัยโบราณแห่งประเทศไทย ศิลปะไทยสมัย

สุโขทัย ราชธานีรุ่นแรกของไทย (กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2507), ไม่ปรากฏ

เลขหน้า. 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.กพระพิมพ์ซุ้ มพุทธคยา ท่ีแสดงภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ีซุ้ ม

ล้อมรอบ ด้านข้างแวดล้อมด้วยเจดีย์ท่ีมีขนาดใหญ่ – เล็ก ซึง่เป็นพระพิมพ์ท่ีได้รับมาจากพระพิมพ์

ซุ้ มพุทธคยาท่ีพบท่ีอินเดีย ประทับอยู่ภายใต้ซุ้ มโค้งต่อเน่ือง โดยส่วนยอดเป็นแบบศิขรแบบ

เดียวกับ “มหาวิหารโพธิ” ท่ีพทุธคยา ประเทศอินเดีย เบือ้งหลงัทัง้ปรากฏก่ิงก้านของต้นไม้ ท่ีอาจ

หมายถึงต้นศรีมหาโพธ์ิ และแสดงธรรมจกัรมุทรา หรือวิตรรกะมุทรา 2 พระหตัถ์ หรือมารวิชยัก็

เป็นได้ มีทา่ประทบันัง่ท่ีอาจเป็นวีราสนะ (ขดัสมาธิราบ) หรือปรลมัภาปทาสนะ (นัง่ห้อยพระบาท) 

สําหรับท่ีดงแม่นาเมืองก็พบพระพิมพ์ในกลุ่มนีห้ลายองค์ ซึ่งแสดงภาพพระพุทธเจ้าในท่าสมาธิ

มทุรา ประทบันัง่ขดัสมาธิภายใต้ซุ้มตอ่เน่ืองท่ีอาจเป็นอาคาร และมีต้นโพธ์ิอยู่เบือ้งหลงั ด้านซ้าย 

และขวาเป็นพระสาวก 2 องค์ ซึ่งรูปแบบพระพิมพ์แบบนีย้งัพบได้อีก เช่น ท่ีพงตกึ อําเภอท่ามะกา 

จงัหวดักาญจนบรีุ และเมืองนครปฐมโบราณ 

 
ภาพท่ี 15 แสดงพระพิมพ์ซุ้มพทุธคยา  

ท่ีมา: พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง 

อําเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

สมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 153. 
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ภาพท่ี 16 แสดงพระพิมพ์ซุ้มพทุธคยา พบท่ีพงตกึ 

ท่ีมา: ยอร์ช เซเดส์, “ตํานานพระพิมพ์,” ใน ตาํนานอักษรไทย ตาํนานพระพิมพ์ การขุดค้นท่ี

พงตึก และความสําคัญต่อประวัติศาสตร์สมัยโบราณแห่งประเทศไทย ศิลปะไทยสมัย

สุโขทัย ราชธานีรุ่นแรกของไทย (กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2507), ไม่ปรากฏ

เลขหน้า. 

 
ภาพท่ี 17 แสดงพระพิมพ์ซุ้มพทุธคยา พบท่ีเมืองนครปฐมโบราณ 

ท่ีมา: ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อกัษรสมยั, 2542), 287. 
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กกกกกกกกกกกกกกกก3.กพระพิมพ์ท่ีแสดงพระพทุธรูปประทบันัง่ภายใต้ร่มโพธ์ิ โดยทําอิริยาบถ

ขดัสมาธิราบบนบลัลงัก์เหล่ียมท่ีมีพนกัพิง พระหตัถ์อยู่ในอิริยาบถท่ีค่อนข้างแปลกคือ พระหตัถ์

ขวาหงายขึน้ในระดบัพระอุทร พระดชันี และพระองัคฐุจีบเป็นวง พระหตัถ์ซ้ายหงายขึน้วางเหนือ

พระเพลา ประภามณฑลล้อมรอบพระเศียร โดยตกแต่งขอบนอกด้วยปลายเปลวเพลิง แวดล้อม

พระพุทธองค์ทัง้ 2 ข้างเป็นเคร่ืองสูง ได้แก่ จามร 2 คนั บงัแทรก หรือบงัสูรย์ 2 เล่ม เคร่ืองสูงไม่

ทราบชนิด 2 อนั และฉตัรกางกัน้เหนือพระเศียร นอกจากนีย้งัมีบคุคลด้านละ 3 คนทําท่านมสัการ

พระพทุธองค์ด้วย 1 7

18 รูปแบบพระพิมพ์แบบนีมี้ความใกล้เคียงกับกลุ่มพระพิมพ์ท่ีพบในภาคอีสาน 

เชน่ ท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ 

 
ภาพท่ี 18 แสดงพระพิมพ์รูปพระพทุธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิราบบนบลัลงัก์ 

ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่อาคารพิพิธภณัฑ์วดัดงแมน่างเมือง 

                                                           
กกกกกกกก18 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, “พระพทุธรูป และพระพิมพ์ทวารวดีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552),110. 
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ภาพท่ี 19 แสดงพระพิมพ์รูปพระพทุธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิราบบนบลัลงัก์  

               พบท่ีเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง 

ท่ีมา: ผาสขุ อินทราวุธ และคนอ่ืน ๆ , รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อําเภอ

กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ  (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2538), ไมป่รากฏเลขหน้า. 

 

กกกกกกกกนอกจากนีย้ังมีหลักฐานด้านพระพุทธรูปท่ีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 1 ชิน้คือ 

พระพุทธรูปสลักนูนต่ําบนแผ่นหินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแสดงวิตรรกะมุทรา 2 พระหตัถ์ตามอย่าง

ศิลปะสมยัทวารวดี ซึ่งพระพุทธรูปชิน้นีถู้กค้นพบโดยชาวบ้านบริเวณเจดีย์หมายเลข 13 ระหว่าง

การไถพรวนเพ่ือปรับพืน้ท่ีเป็นการเพาะปลูกเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว 1 8

19 และยงัมีระบบความเช่ือเร่ืองการ

อทิุศสิ่งของถวายให้กับผู้ตาย ดงัท่ีปรากฏข้อความอยู่ในจารึกดงแม่นางเมือง แต่ทัง้นีค้วามเช่ือ

เก่ียวกับการอุทิศสิ่งของให้ผู้ตายนีอ้าจเกิดขึน้แตก่ับเฉพาะกษัตริย์เท่านัน้ เน่ืองจากหลมุขุดค้นท่ี

พบโครงกระดกูมนษุย์นัน้ไม่ได้พบสิ่งของท่ีฝังอยู่ร่วมกบัโครงกระดกู รวมไปถึงคติการปักหลกัหิน 

หรือใบเสมาท่ีมีหน้าท่ี 1)กเป็นการแสดงเขตบริเวณท่ีศกัดิ์สิทธ์ิในทางศาสนา 2)กเป็นการสร้างขึน้

เพ่ือการกศุล แล้วนําไปปักไว้ในเขตศกัดิ์สิทธ์ิ 3)กเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสมบรูณ์ในตวัเอง คือทําหน้าท่ี

                                                           
กกกกกกกก19 พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอ

บรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์,” 146. 
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เช่นเดียวกับพระสถูปเจดีย์ หรือพระพุทธรูป 1 9

20 ซึ่งการใช้ใบเสมาทําหน้าท่ีต่าง ๆ นีอ้าจเป็นการ

ได้รับ แนวคติความเช่ือมาจากทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สนันิษฐานว่าอาจได้รับอิทธิพลมา

จากเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ เน่ืองจากท่ีเมืองโบราณฟ้าแดด

สงยางนีมี้การพบใบเสมาเป็นจํานวนมาก และจากการศึกษาชัน้วฒันธรรมของเมืองโบราณฟ้า

แดดสงยางยงัแสดงถึงชัน้วฒันธรรมท่ีมีการติดตอ่แลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัชมุชนโบราณร่วมสมยั

ในภมูิภาคเดียวกนั ภมูิภาคอ่ืน ๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน20

21 

 
ภาพท่ี 20 แสดงพระพทุธรูปสลกันนูต่ําบนแผน่หินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า แสดงวิตรรกะมทุรา  

               2 พระหตัถ์ 

ปัจจบุนัเก็บรักษาไว้ท่ีวดัดงแมน่างเมือง 

 

 

 

                                                           
กกกกกกกก20 ศรีศกัร วลัลโิภดม, “เสมาอิสาน,” เมืองโบราณ 1, 2 (มกราคม – มีนาคม 2518): 114. 

กกกกกกกก21 ผาสขุ อินทราวธุ และคนอ่ืน ๆ , รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อาํเภอกมลา

ไสย จังหวดักาฬสนิธ์ุ, 14 – 15. 



112 

กกกกกกกกระบบการปกครอง และสงัคมกจากข้อความในจารึกดงแม่นางเมือง แสดงถึงสงัคมท่ีมี

ระบบการปกครองแบบแบ่งชัน้วรรณะ ซึ่งอาจมีระบบกษัตริย์ท่ีมีอํานาจในการปกครองสูงสุด 

ดงัเชน่ข้อความท่ีกลา่วถึงกษัตริย์ท้องถ่ินนามว่า “พระเจ้าสนุตัต์” ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลการปกครอง

ในรูปแบบนีม้าจากทางเขมร เน่ืองจากลกัษณะของจารึกท่ีมีการใช้ภาษาเขมรร่วมด้วยในการจารึก  

ข้อความ อีกทัง้ข้อความในจารึกยงัปรากฏคําว่า กมรเตง ชคต นัน้ยงัส่ือได้ถึงการรับเอาอิทธิพล

ของเขมรเข้ามาใช้ ซึ่งอาจเป็นได้ทัง้การรับเอาเพียงคติความเช่ือ และลกัษณะการปกครองรวมไป  

ถึงคตคิวามเช่ือเก่ียวกบัเทวราชาเข้ามาใช้ ซึ่งอาจจะเป็นการปกครองโดยชนชัน้ปกครองท่ีอาจเป็น

ชาวเขมร หรือขุนนางท่ีอยู่ใต้อํานาจเขมร 2 1

22 การปรากฏคําว่า “กมรเตง ชคต” ของจารึกดงแม่นาง

เมืองนีย้งัเปรียบเทียบได้กับจารึกท่ีมีลกัษณะภาษาเดียวกัน ในสมยัก่อนหน้านี ้หรือร่วมสมยักัน   

ตวัอยา่งเชน่22

23   

กกกกกกกกจารึกปราสาทหินพนมวนั 3 เป็นจารึกอกัษรขอมโบราณ ภาษาเขมร พทุธศกัราช 1625  

เนือ้หาในจารึกกลา่วถึงพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 6 ทรงมีพระราชโองการให้บรรดาพระกมรเตงอญัคนอ่ืน 

ๆ ชว่ยกนัดแูลอาศรม และให้ถวายสิ่งของแดก่มรเตงชคตเป็นประจํา 

กกกกกกกกจารึกปราสาทหินพิมาย 3 เป็นจารึกอกัษรขอมโบราณ ภาษาเขมร พทุธศกัราช 1655 

เนือ้หาในจารึกกล่าวถึงพระกมรเตงอญัศรีพิเรนทราธิบดีพรมเมืองโฉกวะกุล ได้สถาปนากมรเตง

ชคตเสนาบดีไตรโลกยวิชยั ซึง่เป็นเสนาบดีแหง่กมรเตงชคตพิมาย ฯ พร้อมด้วยการถวายท่ีดนิ  

กกกกกกกกจารึกปราสาทหินพิมาย 4 เป็นจารึกอกัษรขอมโบราณ ภาษาเขมร พทุธศตวรรษท่ี 17 

เนือ้หาในจารึกกลา่วถึง ศรีวิเรนทราธิบดีวรมะ แหง่เมืองโฉกวะกลุ ได้สร้างรูปกมรเตงชคตเสนาบดี 

กกกกกกกกจารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 เป็นจารึกอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมร พุทธศกัราช 

1664 เนือ้หาบางตอนในจารึกกล่าวถึง ภควัตบาทกัมรเตงอญัคุรุศรีทิวากรบณัฑิต ได้สร้างเกษ

ตราธิคม แล้วถวายทรัพย์สินแก่เทวสถานทัง้ปวง เช่น กมัรเตงชคตศรีภทัเรศวร ดงัพระราชนิพนธ์

ของพระบาทกมัรเตงอญัศรีสริุยวรมนัเทวะ ทรงนิพนธ์ไว้ และทรงรับสัง่ให้จารไว้ท่ีเสล่ียงทอง พร้อม

ทัง้ถวายทรัพย์สินเหลา่นีด้้วย เพ่ือท่ีจะสง่ไปถวายแก่เทวสถานทกุ ๆ แหง่ 

                                                           
กกกกกกกก22 พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอ

บรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์,” 180. 
กกกกกกกก23  กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 4 (กรุงเทพมหานคร: หอสมดุแหง่ชาติ กรมศิลปากร, 

2529), 25 – 31, 35 – 40, 59 – 61, 77 – 95, 121 – 129. 
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กกกกกกกกจารึกขนัทรงกลมสําริด เป็นจารึกอกัษรขอม ภาษาเขมร พุทธศกัราช 1730 เนือ้หาใน

จารึกแปลความได้ว่า ไทยธรรม พระกมรเตงอญั ศรีวิเรนทราธิบดีวรม แด่กมรเตงชคต ศรีวิเรศวร 

ณ ตําบลสงัโวกต 1109 ศก ฯ 

กกกกกกกกจารึกขนัทรงวงรีสําริด เป็นจารึกอกัษรขอม ภาษาเขมร พุทธศกัราช 1730 เนือ้หาใน

จารึกแปลความได้ว่า ไทยธรรม พระกมรเตงอญั ศรีวิเรนทราธิบดี แด่กมรเตงชคต ศรีวิเรศวร ณ 

ตําบลสงัโวกต 1109 ศกฯ 

กกกกกกกกจากตวัอยา่งท่ียกมานีจ้ะเห็นได้วา่เนือ้หาในจารึกสว่นใหญ่จะเป็นเนือ้หาท่ีกล่าวถึงการ

อทุิศสิ่งของถวายตา่ง ๆ ให้แก่กมรเตงชคต ซึ่งเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัจารึกดงแม่นางเมือง ทัง้นี ้

นอกจากหลักฐานประเภทจารึกท่ีส่ือถึงการรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแล้ว ยังมีหลักฐานอีก

ประเภทหนึง่คือ การพบเคร่ืองถ้วยเขมรจากแหล่งเตาในเทือกเขาพนมกเุลน ซึ่งถึงแม้ว่าเคร่ืองถ้วย

เขมรจะกําหนดอายไุด้ราวพทุธศตวรรษท่ี 16 – 17 แตก็่สามารถแสดงถึงอิทธิพลวฒันธรรมเขมรท่ี

ได้แผ่เข้ามาถึงแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองก่อนท่ีจะนําระบบการปกครองเข้ามาบริหาร

บ้านเมือง 

 

การวิเคราะห์หลักฐานประเภทกระดูกสัตว์ท่ีได้จากการขุดค้น 

กกกกกกกกผู้ศกึษา ร่วมกบั รศ.พ.อ.หญิง มาลีวรรณ เหล่ียมศิริเจริญ 2 3

24 ได้นํากระดกูสตัว์ท่ีได้จาก

การขดุค้นจากหลมุค้นขดุท่ี 3 และหลมุขดุค้นท่ี 4 มาวิเคราะห์เพิ่มเติม เพ่ือให้เห็นถึงชนิดของสตัว์

ท่ีอาจมีเพิ่มมากขึน้ และเพ่ือศกึษาวิเคราะห์สตัว์บางชนิดว่าเป็นกระดกูสตัว์เลีย้ง หรือกระดกูสตัว์

ป่า วิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะมีการวดัส่วนตา่ง ๆ ของกระดกูบางชิน้ท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ และ

บอกถึงความแตกต่างได้ โดยศกึษาเปรียบเทียบกบักระดกูสตัว์ในปัจจุบนัท่ีเก็บรักษาไว้ท่ีห้องเก็บ

กระดูกสัตว์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสตัวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

และเปรียบเทียบกบัภาพตวัอยา่งกระดกูสตัว์จากเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กกกกกกกกการวิเคราะห์กระดกูสตัว์ท่ีพบในแหล่งโบราณคดีว่าเป็นสัตว์อะไรบ้างนัน้ จะช่วยใน

เร่ืองของการศึกษาสภาพแวดล้อม (environment) รอบ ๆ แหล่งโบราณคดีท่ีเกิดขึน้ในอดีต 

นอกเหนือไปจากการรู้วา่ชมุชนในสมยันัน้มีการดํารงชีวิต (subsistence) อยา่งไรบ้าง  

 

                                                           
กกกกกกกก24 อาจารย์ประจําภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ตารางท่ี 8 แสดงการวิเคราะห์กระดกูสตัว์ท่ีได้จากการขดุค้นในหลมุขดุค้นท่ี 3 

 

ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

context 1 40 - 77 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

context 1 40 - 77 cm.dt. Humerus สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 1 40 - 77 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

feature 1 28 - 62 cm.dt. Radius สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 1 28 - 62 cm.dt. Tibia สตัว์ตระกลูกวาง 2   

feature 1 28 - 62 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 1 28 - 62 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

feature 1 28 - 62 cm.dt. Scapula สตัว์ตระกลูกวาง  1   

context 2 43 - 87 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 2  AB 43 - 87 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

context 2 43 - 87 cm.dt. Humerus สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 2 43 - 87 cm.dt. Scapula สตัว์ตระกลูกวาง 1   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

context 2 43 - 87 cm.dt. Ulna สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 2 43 - 87 cm.dt. Ulnar Carpal สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 2 43 - 87 cm.dt. Fused Central and 4th Tarsal สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 2 43 - 87 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

context 2 43 - 87 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 2 43 - 87 cm.dt. Scapula สนุขั? 1   

context 2 43 - 87 cm.dt. Ulnar Carpal สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 2 43 - 87 cm.dt. Vertebra ปลา 1   

feature 2 AB  60 - 90 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

feature 2 AB  60 - 90 cm.dt. Vertebra - - ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

feature 2 AB  60 - 90 cm.dt. Ribs สตัว์ตระกลูกวาง - บางชิน้มีร่อยรอยสบั 

feature 2  60 - 90 cm.dt. Tibia สว่นปลาย สนุขั? 2   

feature 2  60 - 90 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Scapula สนุขั? 1   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

feature 2  60 - 90 cm.dt. Calcaneus สนุขั? 2   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Scapula สตัว์ตระกลูกวาง 2   

feature 2  60 - 90 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Ribs ววั -   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Ribs สตัว์ตระกลูกวาง -   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Vertebra ววั 1   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Vertebra สนุขั? 1   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Calcaneus สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Ulnar Carpal สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Scapula สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Scapula ววั 3   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Ulnar Carpal สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูววั - ควาย 2   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

feature 2 AB  60 - 90 cm.dt. Ribs ววั -   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง -   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Tibia สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Calcaneus สตัว์ตระกลูกวาง 2   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Scapula สนุขั? 2   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Humerus สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 2  60 - 90 cm.dt. Middle Phalanx ววั 1   

context 2  AB 43 - 87 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

context 2 43 - 87 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 2 43 - 87 cm.dt. Middle Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 2   

context 2 43 - 87 cm.dt. Distal Phalanx สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 2 43 - 87 cm.dt. Ribs สตัว์ตระกลูกวาง -   

context 2 43 - 87 cm.dt. Ulnar Carpal สตัว์ตระกลูกวาง 1   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

context 2 43 - 87 cm.dt. Scapula สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 2 43 - 87 cm.dt. Scapula สนุขั ? 2   

context 3  AB 77 - 115 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 3  AB 77 - 115 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง 2   

context 3   77 - 115 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

context 3   77 - 115 cm.dt. ฟัน - - ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

context 3   77 - 115 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 3   77 - 115 cm.dt. Fused Central and 4th Tarsal สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 3   77 - 115 cm.dt. Fused 3rd and 4th Metacarpal สว่นบน สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 3  AB 77 - 115 cm.dt. Ribs ววั?, สตัว์ตระกลูกวาง?  2   

context 3  AB 77 - 115 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 3  AB 77 - 115 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง -   

context 3   77 - 115 cm.dt. Distal Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 3   77 - 115 cm.dt. Calcaneus สนุขั? 1   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

context 3   77 - 115 cm.dt. Fused Central and 4th Tarsal ววั (ตวัเลก็) 1   

context 3   77 - 115 cm.dt. Fused 3rd and 4th Metatarsal สว่นบน ววั (ตวัเลก็) 2   

context 3   77 - 115 cm.dt. Tibia สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 3   77 - 115 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 3   

context 3   77 - 115 cm.dt. Radius สว่นบน สนุขั? 1   

context 3   77 - 115 cm.dt. Radius สว่นบน สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 3   77 - 115 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

feature 3 84 - 98 cm.dt. Ribs ววั -   

feature 3 AB 84 - 98 cm.dt. Vertebra - - ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

feature 3 AB 84 - 98 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

feature 3 84 - 98 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

feature 3 AB 84 - 98 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 1   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

feature 3 AB 84 - 98 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูววั - ควาย 2   

feature 3 84 - 98 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สว่นปลาย ววั 1   

feature 3 84 - 98 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 3 84 - 98 cm.dt. Humerus สว่นปลาย สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

feature 3 84 - 98 cm.dt. Ulna สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 3 84 - 98 cm.dt. Olecranon สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 3 84 - 98 cm.dt. Tibia สว่นปลาย ววั 1   

feature 3 84 - 98 cm.dt. Ulnar Carpal สตัว์ตระกลูกวาง 2   

feature 3 84 - 98 cm.dt. Olecranon Tuber สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

feature 3 84 - 98 cm.dt. Calcaneus ววั 1   

context 3 77 - 115 cm.dt. - - - ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

context 4 115 - 150 cm.dt. Humerus สว่นปลาย สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 4 115 - 150 cm.dt. Humerus สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 4 115 - 150 cm.dt. Vertebra ปลา -   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

context 4 115 - 150 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง -   

context 4 115 - 150 cm.dt. Ribs - - ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

context 4 115 - 150 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

feature 3 84 - 98 cm.dt. - - - ไมส่ามารถวิเคราะห์ได้ 

context 4 115 - 150 cm.dt. Middle Phalanx สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 4 115 - 150 cm.dt. Fused 3rd and 4th Metatarsal สว่นบน ววั 1   

context 4 115 - 150 cm.dt. Ribs สตัว์ตระกลูววั - ควาย -   
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ตารางท่ี 9 แสดงการวิเคราะห์กระดกูสตัว์ท่ีได้จากการขดุค้นในหลมุขดุค้นท่ี 4 

 

ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

top Soil 0 - 50 cm.dt. กระดอง เตา่ -   

top Soil 0 - 50 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

feature 1 70 - 85 cm.dt. Distal Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 1 70 - 85 cm.dt. Tibia สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 1 70 - 85 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 1 70 - 85 cm.dt. Vertebra ปลา 1   

feature 1 70 - 85 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 1 50 - 105 cm.dt. Calcaneus สตัว์ตระกลูกวาง 2   

context 1 50 - 105 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

context 1 50 - 105 cm.dt. Tibia สว่นปลาย สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 1 50 - 105 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

feature 3 89 - 175 cm.dt. Radius ววั 1   

feature 3 89 - 175 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

feature 2 85 - 95 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

feature 2 85 - 95 cm.dt. Middle Phalanx สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

feature 2 85 - 95 cm.dt. Mandible สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 2 85 - 95 cm.dt. เขา สตัว์ตระกลูกวาง -   

context 1 50 - 105 cm.dt. Fused 2nd & 3rd Tarsal ววั 1   

context 1 50 - 105 cm.dt. Olecranon Tuber ววั 1   

context 1 50 - 105 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สว่นบน ววั (ตวัเลก็) 1   

context 1 50 - 105 cm.dt. กลุม่ Tarsal Bone ววั 1   

context 1 50 - 105 cm.dt. Ulna สตัว์ตระกลูกวาง ?, สนุขั ? 1   

context 1 50 - 105 cm.dt. Radius สว่นลา่ง สตัว์ตระกลูกวาง ?, สนุขั ? 1   

context 1 50 - 105 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 1 50 - 105 cm.dt. ฟัน หม ู(มีเขีย้ว) 1   

context 1 50 - 105 cm.dt. ฟัน สตัว์เคีย้วเอือ้ง -   

context 1 50 - 105 cm.dt. เปลอืกหอย - 2   

context 1 50 - 105 cm.dt. Vertebra ปลา 1   

context 1 50 - 105 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง 2   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

context 3 feature 3 89 - 175 cm.dt. Intermediate Carpal ววั 2   

context 3 feature 3 89 - 175 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 3 feature 3 89 - 175 cm.dt. Middle Phalanx สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 3 feature 3 89 - 175 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 3 feature 3 89 - 175 cm.dt. Calcaneus สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 3 feature 3 89 - 175 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 2 102 - 130 cm.dt. Ischium สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 2 102 - 130 cm.dt. Vertebra ปลา 1   

context 2 AB 102 - 130 cm.dt. Ulnar Carpal สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 2 AB 102 - 130 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal  สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 2 AB 102 - 130 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 3   

context 2 AB 102 - 130 cm.dt. Middle Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 2   

context 2 AB 102 - 130 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metacarpal สตัว์ตระกลูกวาง 2   

context 2 AB 102 - 130 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง 4   

context 2 AB 102 - 130 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 2 AB 102 - 130 cm.dt. เขา สตัว์ตระกลูกวาง 1   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

context 2 102 - 130 cm.dt. Tibia สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 3   

context 2 102 - 130 cm.dt. Ischium สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 2 102 - 130 cm.dt. Distal Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 5 AB 153 - 170 cm.dt. Vertebra ววั -   

context 5 AB 153 - 170 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง -   

context 5 153 - 170 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 5 153 - 170 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สนุขั ? 1   

context 5 AB 153 - 170 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 5 153 - 170 cm.dt. Vertebra ววั 3   

context 5 153 - 170 cm.dt. Ribs ววั 1   

context 6 170 - 190 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง 2   

context 6 170 - 190 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 6 170 - 190 cm.dt. Vertebra ปลา 2   

context 6 170 - 190 cm.dt. Humerus สว่นบน ววั 1   

context 6 170 - 190 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metacarpal สว่นบน ววั 1   

context 6 170 - 190 cm.dt. Humerus สว่นปลาย ววั 1   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

context 6 170 - 190 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metacarpal สว่นปลาย ววั 2   

context 6 170 - 190 cm.dt. Humerus ? ไก่ ? 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Middle Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Middle Phalanx ววั 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 2   

context 6 170 - 190 cm.dt. Fused Central and 4th Tarsal สนุขั ? 1   

context 6 170 - 190 cm.dt. Radius สว่นบน สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Ribs สตัว์ตระกลูกวาง -   

context 6 170 - 190 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 7 185 - 210 cm.dt. Ribs ววั -   

context 7 185 - 210 cm.dt. Ribs สตัว์ตระกลูกวาง -   

context 7 185 - 210 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูววั - ควาย 4   

context 7 185 - 210 cm.dt. Calcaneus สตัว์ตระกลูกวาง ?, สนุขั ? 1   

context 7 185 - 210 cm.dt. Middle Phalanx สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 7 185 - 210 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 2   

context 7 185 - 210 cm.dt. Fused Central and 4th Tarsal ววั 1   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

context 7 185 - 210 cm.dt. กลุม่ Tarsal Bone ววั 3   

context 7 185 - 210 cm.dt. Humerus สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 7 185 - 210 cm.dt. Tibia สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 7 AB 185 - 210 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 7 185 - 210 cm.dt. Humerus สว่นปลาย ววั 1   

context 7 185 - 210 cm.dt. Trochlear notch, Olecranon tuber สนุขั ? 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Ulnar Carpal ววั (ตวัเลก็) 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Proximal Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Middle Phalanx สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Proximal Phalanx ววั (ตวัเลก็) 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Scapula สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Tibia สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Tibia สว่นปลาย ววั 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สว่นปลาย ววั 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Fused 3rd & 4th Metatarsal สว่นบน สตัว์ตระกลูกวาง 1   
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ชัน้ทับถมทางโบราณคด ี ระดับ (cm.dt.) ชื่อชิน้ส่วนกระดูก ชนิดสัตว์ จาํนวน หมายเหตุ 

context 6 170 - 190 cm.dt. Scapula สตัว์ตระกลูกวาง 2   

context 6 170 - 190 cm.dt. Ischium สตัว์ตระกลูกวาง 2   

context 6 170 - 190 cm.dt. Fused Central and 4th Tarsal สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 6 170 - 190 cm.dt. Distal Phalanx สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Vertebra สนุขั ? 1   

context 6 AB 170 - 190 cm.dt. Vertebra สตัว์ตระกลูกวาง ? 1   

context 6 170 - 190 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 6 170 - 190 cm.dt. Fused Central and 4th Tarsal สตัว์ตระกลูกวาง 1   

context 6 170 - 190 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 7 185 - 210 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

context 8 210 - 230 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

feature 4 205 - 273 cm.dt. Radial Carpal สตัว์ตระกลูววั - ควาย 1   

feature 4 205 - 273 cm.dt. กระดอง สตัว์ตระกลูเตา่ - ตะพาบ -   

feature 4 205 - 273 cm.dt. Tibia สว่นปลาย สตัว์ตระกลูกวาง 1   

feature 4 205 - 273 cm.dt. - หอยขม 1   
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กกกกกกกกจากตารางการวิเคราะห์กระดกูสตัว์สามารถสรุปตระกลูสตัว์ท่ีพบท่ีแหล่งโบราณคดีดง

แมน่างเมืองได้ดงันี ้

กกกกกกกก1.กสตัว์ตระกลูววั – ควาย 

กกกกกกกกกกกกกกกก-กววั มีนิสยัชอบอาศยัอยู่รวมกนัเป็นฝงูราว 10 – 15 ตวับริเวณป่าโปร่ง 

โดยมีตวัเมียเป็นจา่ฝงู ออกหากินตอนพลบค่ําจนถึงเช้าตรู่ และนอนตามพุ่มไม้เวลากลางวนั แตจ่ะ

ไม่ชอบนอนแช่ปลกั และไม่ดรุ้าย ชอบกินหญ้าอ่อน ใบไม้ หน่อไม้อ่อน ยอดไม้ ดอกไม้ป่า ผลไม้

บางชนิด และดินโป่ง 2 4

25 ซึ่งกระดูกสัตว์ประเภทวัวนีพ้บได้ทัง้ท่ีอาจเป็นสัตว์เลีย้ง และสัตว์ป่า 

เน่ืองจากในสว่นท่ีเป็นสตัว์เลีย้งนัน้ได้พบกระดกูส่วน Fused 3rd & 4th Metatarsal ส่วนบน ท่ีเป็น

ของววัท่ียงัมีขนาดไมโ่ตเตม็ท่ี โดยอาจเลีย้งเพ่ือไว้ใช้งานด้านการเกษตรกรรม 

 

    
 

ภาพท่ี 21 แสดงกระดกู Fused 3rd & 4th Metatarsal สว่นบนของววัท่ีอาจเป็นสตัว์เลีย้งเพ่ือใช้ใน   

               งานเกษตรกรรม 

 

 

 

 

                                                           
กกกกกกกก25 สริุนทร์ มจัฉาชีพ, สัตว์ป่าเมืองไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2544), 4 – 5. 
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กกกกกกกกกกกกกกกก-กกระทิง (Bos gaurus) เป็นววัป่าขนาดใหญ่ มกัอยู่รวมกนัเป็นฝงูจํานวน

ตัง้แต ่2 – 50 ตวั สว่นมากจะเป็นลกูกระทิง และตวัเมียเป็นสว่นใหญ่ ตวัผู้จะสามารถตอ่สู้กบัจ่าฝงู

เพ่ือครอบครองตวัเมียภายในฝูง แต่ถ้าแพ้ก็จะเป็นกระทิงโทนต่อไป กระทิงมกัจะออกหากินใน

เวลาเย็น และกลางคืน หลบัพกัผ่อนในเวลากลางวนั โดยจะกินหญ้าระบดั หน่อไม้ โป่งดิน และ

เมล็ดไม้ท่ีชอบคือมะคา่โมง 25

26  

 
ภาพท่ี 22 แสดงลกัษณะของกระทิง 

ท่ีมา: แอล บรู๊ซ เคคล่ีู, Wildlife in The Kingdom of Thailand: สัตว์ป่าในราชอาณาจักรไทย, 

แปลโดย ผอ่งพรรณ ธมัทะมาลา พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: ศิริวฒันาอินเตอร์พริน้ท์, 2543), 

21.  

 

กกกกกกกกกกกกกกกก-กควายป่า (Bubalus bubalis) มีลกัษณะคล้ายควายบ้าน แตข่นาดใหญ่

กวา่มาก แข็งแรง ควายป่านัน้มีสายตาไม่ดี แตมี่จมกู และหท่ีูไวตอ่ประสาทสมัผสั มีนิสยัดรุ้าย ไม่

เกรงกลวัคน และสตัว์ป่าในตระกลูเดียวกนั จะชอบอยู่รวมกนัเป็นฝงูใหญ่ท่ีมีตวัเมีย และตวัผู้ ท่ียงั

โตไม่เต็มวยั ส่วนตวัผู้ ท่ีโตเต็มวยัมกัชอบอยู่ตามลําพัง แต่จะรวมกลบัเข้าฝูงเม่ือถึงฤดผูสมพนัธุ์ 

ควายป่ามกัอาศยัอยูต่ามป่าทุง่ หรือป่าโปร่งตามลุ่มต่ําท่ีมีหนองบงึ และลําห้วยลําธารสําหรับนอน

แช่ปลกั ด้วยขนาดเขาท่ีใหญ่ และยาวมากทําให้ควายป่าไม่ชอบอยู่ตามป่าทึบท่ีมีต้นไม้หนาแน่น 

                                                           
กกกกกกกก26 กลุม่งานวิจยัสตัว์ป่า สาํนกัอนรัุกษ์สตัว์ป่า กรมอทุยานแหง่ชาติสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช, ฐานข้อมูล

สัตว์ป่าเมืองไทย, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thaiwildlife.info/wildlife.php  

http://www.thaiwildlife.info/wildlife.php
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และชอบออกหากินในเวลาเช้า และเย็น โดยจะกินพวกหญ้าตา่ง ๆ ใบไม้ หน่อไม้ และลกูไม้ตา่ง ๆ

26

27  

 
ภาพท่ี 23 แสดงลกัษณะของควายป่า 

ท่ีมา: แอล บรู๊ซ เคคล่ีู, Wildlife in The Kingdom of Thailand: สัตว์ป่าในราชอาณาจักรไทย, 

แปลโดย ผอ่งพรรณ ธมัทะมาลา พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: ศิริวฒันาอินเตอร์พริน้ท์, 2543), 

25. 
 

กกกกกกกก2.กหมปู่า (Sus scrofa) มีนิสยัชอบอาศยัอยู่รวมกนัเป็นฝงูตามป่าชืน้ใกล้หนองนํา้ 

ออกหากินตอนเช้า พลบค่ํา และตอนกลางคืน ชอบนอนปลกัในเวลากลางวนั บางครัง้ตวัผู้จะออก

หากินตามลําพงั ตวัเมียท่ีมีอายมุากอาจเป็นจ่าฝงูนําลกูฝงูออกหากิน หมปู่าจะกินทัง้พืช และสตัว์

เป็นอาหาร โดยพืชท่ีชอบจะเป็นพวกข้าวโพด ข้างฟ่าง เผือกมนั รากไม้ หญ้า หน่อไม้ สําหรับสตัว์

ท่ีกินจะเป็นพวก หน ูง ูไส้เดือน จิง้จก กบ ปลา ป ูหอย ซึง่นบัวา่เป็นสตัว์ท่ีกินไมเ่ลือก27

28  

 

 

 

 

                                                           
กกกกกกกก27 กลุม่งานวิจยัสตัว์ป่า สาํนกัอนรัุกษ์สตัว์ป่า กรมอทุยานแหง่ชาติสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช, ฐานข้อมูล

สัตว์ป่าเมืองไทย, เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thaiwildlife.info/wildlife.php 

กกกกกกกก28 สริุนทร์ มจัฉาชีพ, สัตว์ป่าเมืองไทย, 19. 

http://www.thaiwildlife.info/wildlife.php
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กกกกกกกก3.กสตัว์ในตระกลูกวาง (Cervidae)28

29  

กกกกกกกกกกกกกกกก-กกวางป่า (Cervus unicolor) มีนิสยัชอบอาศยัอยู่ตามลําพงั หรือเป็น

กลุ่ม ออกหากินตามชายป่า และทุ่งโล่งเวลากลางคืน และตอนเช้า เวลากลางวนัหลบันอนในพุ่ม

ไม้ใกล้ชายป่า มกัชอบลงไปแช่นํา้นอนปลกัเหมือนกระบือ และว่ายนํา้เก่ง ชอบกินใบไม้ ยอดไม้

ออ่นมากกวา่หญ้า เปลือกออ่นของต้นไม้ และดนิโป่ง 29

30 

 
ภาพท่ี 24 แสดงลกัษณะของกวางป่า 

ท่ีมา: สริุนทร์ มจัฉาชีพ, สัตว์ป่าเมืองไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2544), 

10. 
 

กกกกกกกกกกกกกกกก-กเนือ้ทราย, ตามะแน (Cervus porcinus) มีนิสัยชอบอยู่ตามลําพัง

มากกว่ารวมกนัเป็นฝูง ตามทุ่งหญ้า และหาดทรายริมฝ่ังแม่นํา้ ทุ่งหญ้าหนองบงึ ชอบนอนในป่า 

และพงหญ้า ไม่ชอบอยู่ตามป่าเขา ปกติจะออกหากินตอนเย็นถึงเช้าตรู่ ตวัผู้จะตอ่สู้กันในช่วงฤดู

ผสมพนัธุ์ ไมช่อบนอนปลกั และว่ายนํา้เก่ง มีประสาทรับสมัผสักลิ่น และเสียงดี ชอบกินหญ้าตาม

ริมฝ่ังแมนํ่า้โดยเฉพาะหญ้าระบดั ยอดไม้ออ่น หนอ่ไม้ และผลไม้บางชนิด30

31
 

                                                           
กกกกกกกก29 ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงสตัว์ในตระกลูกวางท่ีเขาของสตัว์นัน้สามารถแตกก่ิงได้ เน่ืองจากลกัษณะทาง

กายภาพของกระดกูสตัว์ท่ีพบนัน้ มีลกัษณะคล้ายกนั และขนาดเทา่ ๆ กนัสาํหรับสตัว์ตระกูลนี ้นอกจากนีย้งัพบ

เขาสตัว์ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัสตัว์ในตระกลูนี ้จึงอาจเป็นไปได้วา่กระดกูสตัว์ท่ีพบนัน้อาจจะเป็นสตัว์ในตระกูลนี ้

ทัง้หมด 

กกกกกกกก30 สริุนทร์ มจัฉาชีพ, สัตว์ป่าเมืองไทย, 10 – 11. 

กกกกกกกก31 เร่ืองเดียวกนั, 12 – 13. 
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ภาพท่ี 25 แสดงลกัษณะของเนือ้ทราย, ตามะแน 
ท่ีมา: สริุนทร์ มจัฉาชีพ, สัตว์ป่าเมืองไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2544), 

13. 
 

กกกกกกกกกกกกกกกก-กละมัง่, ละอง (Cerous eldi) มีนิสยัชอบอยู่รวมกนัเป็นฝงูขนาดย่อมตาม

ทุง่หญ้าท่ีมีนํา้ขงั ไมช่อบป่ารก ปกตแิล้วละมัง่ตวัผู้จะชอบหากินอิสระตวัเดียว ในช่วงตอนเช้า และ

ตอนเย็น แตฤ่ดผูสมพนัธุ์จะอยู่รวมฝงูกนั ชอบกินหญ้าระบดัท่ีเกิดขึน้ภายหลงัไฟไหม้ทุ่งหญ้าแล้ว 

นอกจากนีย้งักินผลไม้ ใบไม้ป่าบางชนิดด้วย ในประเทศไทยนัน้เคยพบละมัง่อยู่ทัว่ทกุภาคตามทุ่ง

หญ้าในท่ีราบสงูป่าเตง็รังท่ีเป็นป่าโปร่ง ยกเว้นภาคใต้ซึง่เป็นป่าดงดบิ31

32 

                                                           
กกกกกกกก32 เร่ืองเดียวกนั, 14 – 15.  
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ภาพท่ี 26 แสดงลกัษณะของละมัง่, ละอง 

ท่ีมา: สริุนทร์ มจัฉาชีพ, สัตว์ป่าเมืองไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2544), 

14. 
 

กกกกกกกกกกกกกกกก-กอีเก้ง, ฟาน (Muntiacus muntjak) มีนิสยัชอบอยู่ตามลําพงัตวัเดียว

ตามพงหญ้า และป่าทัว่ไป เว้นแต่ในช่วงฤดผูสมพนัธุ์จะอยู่เป็นคู่ออกหากินตอนเย็น และเช้าตรู่ 

กลางวนัหลบันอนตามพุม่ไม้ ชอบกินใบไม้อ่อน หน่อไม้อ่อน และผลไม้ ได้แก่ มะขามป้อม มะม่วง

ป่า เป็นต้น32

33 

 
ภาพท่ี 27 แสดงลกัษณะของอีเก้ง, ฟาน 

ท่ีมา: สริุนทร์ มจัฉาชีพ, สัตว์ป่าเมืองไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2544), 

16. 

                                                           
กกกกกกกก33 เร่ืองเดียวกนั, 16. 
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กกกกกกกกกกกกกกกก-กเก้งหม้อ, อีเก้งดํา, ฟานดํา (Muntiacus feac) มีนิสยัชอบอยู่ตามลําพงั 

หรือเป็นฝงู 2 – 3 ตวั ตามป่าดงดิบเชิงเขา หรืออยู่เป็นคูใ่นฤดผูสมพนัธุ์ ออกหากินตอนพลบค่ํา 

กลางคืน และเช้าตรู่ตามทุ่งชายป่า บริเวณใกล้แหล่งนํา้ ชอบกินหญ้าระบดั ใบไม้ และดินโป่ง 

ปกตแิล้วจะอยูไ่มค่อ่ยไกลจากแหลง่นํา้ เพราะชอบกินนํา้บอ่ย33

34
 

 

ภาพท่ี 28 แสดงลกัษณะของเก้งหม้อ, อีเก้งดํา, ฟานดํา 

ท่ีมา: สริุนทร์ มจัฉาชีพ, สัตว์ป่าเมืองไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2544), 

17. 

 

กกกกกกกก4.กสนุขั กระดกูท่ีพบนัน้ไม่อาจจําแนกได้ว่าเป็นกระดกูสนุขัท่ีเป็นสตัว์เลีย้ง หรือสตัว์

ป่าแต่จากการดําเนินงานวิเคราะห์กระดกูสตัว์ของอาจารย์อําพัน กิจงามท่ีวิเคราะห์กระดกูสตัว์

ของแหล่งโบราณคดีบ้านกอก อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้วิเคราะห์ว่าเป็นสุนัขเลีย้ง 

(Canis familaris) ซึ่งอาจมาจากสุนขัจิง้จอก (Canis aureus) สนุขัป่า (Cuon alpinus) สุนขัป่า 

(Canis lapus chanco) ในภาคตะวนัตกของจีน หรือสุนขัป่า (Canis lupus pallipes) พบท่ี

ประเทศอินเดีย34

35 ฉะนัน้จงึอาจทําให้สนันิษฐานได้วา่กระดกูสตัว์ท่ีพบท่ีแหลง่นีอ้าจเป็นกระดกูสนุขั

ท่ีเป็นสตัว์เลีย้ง ซึง่อาจเลีย้งไว้เพ่ือทําหน้าท่ีในการเฝ้ายาม หรืออาจใช้เพ่ือการบริโภค เน่ืองจากมี 

 

                                                           
กกกกกกกก34 เร่ืองเดียวกนั, 17. 

กกกกกกกก35 อําพัน กิจงาม และโสมสดุา รัตนิน, “การวิเคราะห์กระดูกสตัว์ และเศษภาชนะดินเผา แหล่ง

โบราณคดีบ้านกอก,” ศิลปากร 25, 4 (กนัยายน 2524): 75. 
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การพบร่องรอยการบริโภคสุนัขเป็นอาหารด้วยโดยพบท่ีแหล่งโบราณคดีปึกรี จังหวัดลพบุรี 3 5

36 

นอกจากนีย้งัพบท่ีแหลง่โบราณคดีหอเอก จงัหวดันครปฐม36

37 

กกกกกกกก5.กสัตว์ในตระกูลเต่า – ตะพาบ สัตว์ตระกูลนีผู้้ ศึกษาไม่ได้ทําการวิเคราะห์อย่าง

ละเอียด แต่เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และ

ร่วมสมยักนั เช่น ท่ีเมืองโบราณคบูวั 3 7

38นัน้พบว่าชนิดของเตา่ท่ีพบนัน้เป็นเตา่นา (Emydidae) หรือ

เตา่บก (Testudinidae) ซึง่เม่ือศกึษาถึงระบบนิเวศวิทยาของเตา่ทัง้ 2 ชนิดพบว่าเตา่นานัน้ชอบอยู่

ในแหล่งนํา้ เช่น ลําธาร ห้วย หนอง บงึ และทุ่งนา ส่วนเต่าบกจะชอบอยู่ในป่าโปร่ง และสามารถ

ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพป่าท่ีถกูถางได้เป็นอยา่งดี 

กกกกกกกกสําหรับตะพาบนัน้อาจเป็นตะพาบ Trionyx cartilaginous และตะพาบ Chitra indica 

ซึง่ตะพาบทัง้ 2 ชนิดนีจ้ะชอบอยูอ่าศยัอยูใ่นหนองนํา้ท่ีมีนํา้ขงัตลอดปี 

กกกกกกกกสําหรับกระดองเตา่ท่ีพบท่ีแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองนัน้เป็นกระดองเตา่ทัง้ท่ีพบ

เป็นชิ น้ส่วน และเป็นแบบเกือบเต็มตัว  ซึ่งสัตว์ตระกูลนีเ้ ป็นสัตว์ ท่ีพบมาตัง้แต่สมัยก่อน

ประวตัิศาสตร์เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแหล่งโบราณคดีประเภทหลุมฝังศพ เช่น ท่ีแหล่ง

โบราณคดีบ้านพนุ้อย แหลง่โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ และแหล่ง

โบราณคดีโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี 3 8

39 และยังพบได้ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไป 3 9

40 โดยอาจ

                                                           
กกกกกกกก36 พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์,” 172. อ้างจาก อําพัน กิจงาม, “วัฒนธรรมโบราณในลุ่มนํา้ป่าสัก,” ใน 

โบราณคดีลุ่มนํา้ป่าสัก: โครงการพัฒนาลุ่มนํา้ป่าสักอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (กรุงเทพมหานคร:  สมา

พนัธุ์, 2540), 39. 

กกกกกกกก37 สฤษดิ์พงศ์ ขนุทรง, พัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ: การขุดค้นแหล่งโบราณคดีหอ

เอก (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 54. 

กกกกกกกก38 อนชุาต ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา, “ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานของเมืองโบราณ

สมยัทวารวดี บริเวณตําบลคบูวั อําเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ,” 65 – 66. 

กกกกกกกก39 สาํนกัศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยธุยา, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนา

เมืองขีดขิน ตาํบลบ้านหมอ อาํเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี [ซีดีรอม], กรกฎาคม 2550. อ้างจาก วรพจน์ 

หิรัณยวฒุิกุล, “การศึกษารูปแบบความเช่ือของเคร่ืองประดบัท่ีทําจากกระดองเต่าท่ีพบท่ีแหลง่โบราณคดีบ้าน

โป่งมะนาว ตําบลห้วยขนุราม อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ” (การศึกษาเฉพาะบคุคลตามหลกัสตูรปริญญา

ศิลปศาสตรบณัฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 19 – 23. 

กกกกกกกก40 จิตราภรณ์ วอนเผ่ือน, “การศึกษากระดองเต่าท่ีพบจากการขุดค้นในแหลง่โบราณคดีสมยัก่อน

ประวตัิศาสตร์ตอนปลายถึงสมยัทวารวดีในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย” (การศึกษาเฉพาะบุคคลตาม

หลกัสตูรปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 33 – 48. 
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สันนิษฐานได้ถึงความสําคัญของสัตว์ตระกูลนีใ้นแง่ของคติความเช่ือท่ีมีมาตัง้แต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบอยู่ในวัฒนธรรมหลายแห่งของโลก เช่น อียิปต์  กรีก-โรมัน 

อินเดีย จีน ญ่ีปุ่ น และมอญ เป็นต้น  คติความเช่ือหลกัท่ีสมัพนัธ์กบัเตา่นัน้ น่าจะมาจากการท่ีเตา่

เป็นสตัว์ท่ีมีความอดทน มีอายยืุนยาว มีความสามารถในการดํารงชีพได้ทัง้บนบก และในนํา้ เต่า

จงึเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของความแข็งแรง ทนทาน และอายยืุน40

41 

 
ภาพท่ี 29 แสดงลกัษณะกระดองเตา่ 

ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่อาคารพิพิธภณัฑ์วดัดงแมน่างเมือง 

 

กกกกกกกก6.กสตัว์จําพวกปลา41

42 ได้แก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกก-กปลาช่อน (Channa striata) มีลกัษณะลําตวัอวบกลมยาวเรียว ท่อน

หางแบนข้าง หวัแบนลง เกล็ดมีขนาดใหญ่ ปากกว้าง มีฟันซ่ีเล็ก ๆ บนขากรรไกรทัง้สองข้าง ครีบ

หลัง และครีบก้นยาวจนเกือบถึงโคนหาง ครีบหางกลม มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจจึง

                                                           
กกกกกกกก41 สาํนกัศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยธุยา, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนา

เมืองขีดขิน ตาํบลบ้านหมอ อาํเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี [ซีดีรอม], กรกฎาคม 2550. ดรูายละเอียดใน 

วรพจน์ หิรัณยวุฒิกุล, “การศึกษารูปแบบความเช่ือของเคร่ืองประดับท่ีทําจากกระดองเต่าท่ีพบท่ีแหล่ง

โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตําบลห้วยขนุราม อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ,” 7 – 17 ; และจิตราภรณ์ วอน

เผ่ือน, “การศกึษากระดองเต่าท่ีพบจากการขดุค้นในแหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ตอนปลายถึงสมยั

ทวารวดีในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย,” 21 – 32. 

กกกกกกกก42 พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง อําเภอ

บรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์,” 166, 173. 
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สามารถเคล่ือนไหวไปบนบก และฝังตวัอยู่ในโคลนได้เป็นเวลานาน ๆ และมีถ่ินอาศยัแพร่กระจาย

ตามแหลง่นํา้ตา่ง ๆ กินเนือ้สตัว์ตา่ง ๆ เป็นอาหาร 

กกกกกกกกกกกกกกกก-กปลาชะโด (Channa micropeltes) เป็นปลานํา้จืดท่ีค่อนข้างด ุลําตวั

เรียวยาวเป็นรูปทรงกระบอก ลกัษณะครีบต่าง ๆ คล้ายกับปลาช่อน แต่เม่ือโตเต็มวยัจะมีขนาด

ใหญ่กว่า และมีถ่ินอาศยัในแม่นํา้ และอ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่ทัว่ทกุภาคของประเทศไทย กินสตัว์

นํา้ตา่ง ๆ เป็นอาหาร 

กกกกกกกกกกกกกกกก-กปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) เป็นปลานํา้จืดท่ีไม่มี

เกล็ด ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ลําตัวเรียวยาว สันหลังค่อนข้างตรง ส่วนหน้าจะลาดลงไปจนถึง

บริเวณปาก หน้าทู่ ปากกว้าง พบเห็นได้ตามแม่นํา้ลําคลอง ในท่ีร่มใกล้พืชพนัธุ์ไม้นํา้ หรือบริเวณ

ใต้แพ กร่ํา หรือใต้กอผกัตบชวา นบัตัง้แต่ลุ่มนํา้เจ้าพระยาไปจนถึงจงัหวดันครสวรรค์ และลํานํา้

โขง กินซากสตัว์ และซากพืชท่ีเนา่เป่ือยรวมทัง้วชัพืช ลกูหอย หนอน ไส้เดือนเป็นอาหาร 42

43 

กกกกกกกก7.กสตัว์จําพวกหอย ท่ีพบ และสามารถระบไุด้ว่าเป็นหอยขมมีจํานวน 1 ชิน้ หอยขม

เป็นหอยนํา้จืดขนาดเล็ก มีเปลือกเป็นเกลียวยอดแหลม เปลือกหนา และแข็ง ชอบอาศยัอยู่ในนํา้

นิ่ง ไม่ลึก ตามบริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นโคลน หรือดินปนทราย ในคคูลอง และท่ีลุ่มเกือบทุกแห่งในภาค

ต่าง ๆ กินพวกสาหร่ายสด และเน่าเป่ือย ใบไม้ใบหญ้าผุ ๆ ในนํา้ รวมทัง้ซากอินทรีย์ท่ีเน่าเป่ือย 

และผงตะกอนทีจมอยูต่ามผิวดนิเป็นอาหาร43

44 

 
ภาพท่ี 30 แสดงหอยขมท่ีได้จากการขดุค้น 

 

 

                                                           
กกกกกกกก43 กรมประมง, ภาพปลา และสัตว์นํา้ของไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 4 (กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของครุุ

สภา, 2545), 148, 188. 

กกกกกกกก44 เร่ืองเดียวกนั, 276. 
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การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทาํให้เกิดการทิง้ร้าง 

กกกกกกกกมาร์ค จี สตีเวนสนั (Marc G. Stevenson) ทําการศกึษาเก่ียวกบักระบวนการการละ

ทิง้แหลง่โบราณคดี (Abandonment Process) ซึ่งเสนอว่า หากมีการละทิง้แหล่งโบราณคดีไปโดย

มีการวางแผนล่วงหน้า มกัจะพบหลกัฐานทางโบราณคดีหลงเหลืออยู่ไม่มากนกั แต่หากมีการละ

ทิง้แหลง่โบราณคดีไปอยา่งกะทนัหนั มกัจะพบหลกัฐานทางโบราณคดีอยา่งหนาแน่น44

45 

กกกกกกกกการวิเคราะห์ปัจจยัการทิง้ร้างของแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองในงานวิจยัครัง้นีจ้ะ

พิจารณาจากการขุดค้นในหลุมขดุค้นท่ี 4 เน่ืองจากหลุมขุดค้นนีส้ามารถขุดค้นได้ถึงระดบัชัน้ดิน

ธรรมชาติ และยงัมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงร่องรอยการอยู่อาศยัคือ หลมุท่ีสนันิษฐานว่าอาจเป็นหลุม

เสาบ้านในระดบัชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 7 (context 7) และสําหรับกิจกรรมการใช้พืน้ท่ีในระยะ

สดุท้ายนัน้จะกําหนดให้เกิดขึน้ในชัน้ดินทางโบราณคดีท่ี 1 (context 1) ซึ่งอาจเป็นการอยู่อาศยั

ระยะสดุท้าย แม้ว่าในชัน้ดิน top soil อาจจะเป็นกิจกรรมระยะสดุท้ายเช่นกนั แตช่ัน้ดิน top soil 

นัน้ถกูรบกวนจากการทําการเกษตรกรรมของคนสมยัปัจจบุนัจึงทําให้ไม่ทราบบริบทท่ีเกิดขึน้ในชัน้

ดินนี ้หลกัฐานทางโบราณคดีประเภทเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินธรรมดา (earthenware) ท่ีได้จาก

ชัน้ดนิทางโบราณคดีท่ี 1 (context 1) นัน้ถือได้ว่ามีความหนาแน่นมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัชัน้ดินอ่ืน 

ๆ คือมีจํานวน 3,210 ชิน้ (ตารางท่ี 10) นอกจากเศษภาชนะเนือ้ดินธรรมดาแล้วก็ยงัพบหลกัฐาน

ทางโบราณคดีอ่ืน ๆ ด้วย เชน่ เคร่ืองถ้วยจีน เคร่ืองถ้วยเขมร เศษกระดกูสตัว์ แวดินเผา และตะคนั

ดินเผา เป็นต้น การปรากฏความหนาแน่นของหลักฐานทางโบราณคดีท่ีเกิดขึน้กับชัน้ดินทาง

โบราณคดีชัน้สดุท้ายท่ีสนันิษฐานว่าอาจเป็นชัน้อยู่อาศยัระยะสดุท้ายนัน้ยงัสามารถเปรียบเทียบ

ได้กบัชัน้ดนิสมมตท่ีิ 4 ของแหลง่โบราณคดีหอเอก จงัหวดันครปฐม ซึง่ก็ยงัคงมีความหนาแน่นของ

หลกัฐานทางโบราณคดี45

46 

กกกกกกกกฉะนัน้หากยอมรับในข้อสมมติฐานของมาร์คก็จะตีความได้ว่า การละทิง้พืน้ท่ีของกลุ่ม

คนท่ีอาศยัอยูท่ี่แหลง่โบราณคดีดงแมน่างเมืองเป็นไปอยา่งคอ่นข้างกะทนัหนั แตท่ัง้นีก้ารละทิง้นัน้

อาจไม่ได้เกิดขึน้กบัทกุกลุ่มชนท่ีอาศยัอยู่ท่ีแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง โดยกลุ่มชนท่ีละทิง้ไป

นัน้อาจเป็นกลุ่มชนท่ีเป็นชนชัน้ปกครอง เน่ืองจากยงัพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ียังคงมีความ

                                                           
กกกกกกกก45 สฤษดิ์พงศ์ ขนุทรง, พัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ: การขุดค้นแหล่งโบราณคดีหอ

เอก, 129 – 130. อ้างจาก Marc G. Stevenson, “Toward an understanding of site abandonment 

behavior: evidence from historic mining camp in the Southwest Yukon,” Journal of Anthropological 

Archaeology, 1 (1982): 241. qoted in Schiffer, Michael B., Formation Process of the Archaeological 

Record (University of New Mexico Press: Albuquerque, 1987), 91. 

กกกกกกกก46 เร่ืองเดียวกนั, 129 – 132. 



140 

หนาแนน่อยู ่ปัจจยัท่ีทําให้เกิดการละทิง้พืน้ท่ีอาจสนันิษฐานได้ว่าเกิดจากปัจจยัทางด้านกายภาพ 

และปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านกายภาพนัน้อาจเกิดจากการตืน้เขินของลํานํา้ทาง

ธรรมชาติ เน่ืองจากการทบัถมของตะกอนแม่นํา้ท่ีพดัพามาจากทางทิศเหนือ สําหรับปัจจยัทาง

วฒันธรรมนัน้อาจเกิดจากการเส่ือมอํานาจลงของชนชัน้ปกครอง แตผู่้ศกึษาเห็นว่าถ้าเป็นในเร่ือง

ของชนชัน้ปกครองหมดความสําคัญลง การละทิง้พืน้ท่ีก็น่าจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือ

เตรียมการย้ายถ่ิน ซึ่งจะทําให้พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเบาบาง อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์

ข้างต้นก็เป็นเพียงแค่ข้อสมมติฐานของผู้ศึกษาในเบือ้งต้นเท่านัน้ และควรท่ีจะมีการศึกษาใน

ประเดน็ของการทิง้ร้างตอ่ไป 

 

ตารางท่ี 10 แสดงปริมาณภาชนะดนิเผาประเภท earthenware จากหลมุขดุค้นท่ี 4 

Context 
Population Form 

Pieces Grams Bowl Jar Globular Carrinated Pedestal Basin 

top soil 1523 19895 22 7 51 18 1  

context 1 3210 72257 61 20 61 83 4 2 

feature 1 938 14471 8 1  20   

context 2 297 4547 7  2 6   

context 3 feature 3 346 5661 10 3 3 15   

context 4 101 2164  1 3 1   

context 5 534 7083 5   8   

context 6 2327 27381 18  5 38   

context 7 876 11161 1 4 5 22 2  

context 8 304 3900 1 1  15   

context 9 feature 4 36 711       

ท่ีมา: พิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม์, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง 

อําเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

สมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 298. 
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สรุปผลการศึกษา 

กกกกกกกกจากการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนโบราณดงแม่นางเมือง 

อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยา

ตอนบน และอยู่ก่ึงกลางระหว่างลํานํา้สาขาของแม่นํา้ปิง และแม่นํา้น่านตอนล่าง สนันิษฐานว่ามี

การเข้ามาใช้พืน้ท่ีในการอยู่อาศยั 2 ชัน้วฒันธรรมคือ ชัน้วฒันธรรมท่ี 1 หรือระยะท่ี 1 อยู่ในช่วง

ราวพทุธศตวรรษท่ี 15 – 16 เน่ืองจากมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทเศษภาชนะดินเผา 

ร่องรอยการฝังศพ และชิน้ส่วนหม้อพรมนํา้ เป็นต้น ต่อมาในชัน้วฒันธรรมท่ี 2 หรือระยะท่ี 2 อยู่

ในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 16 – 18 ซึ่งอาจเป็นช่วงท่ีมีการรับอิทธิพลเขมรเข้ามาแล้วภายในเมือง

โบราณดงแม่นางเมือง เน่ืองจากการพบหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทเคร่ืองถ้วยเขมรท่ีมาจาก

แหล่งเตาบนเทือกเขาพนมกเุลน จารึกดงแม่นางเมืองท่ีมีข้อความท่ีแสดงถึงระบบการปกครองท่ี

อาจได้รับอิทธิพลจากเขมร ทัง้นีใ้นชัน้วฒันธรรมนีย้งัแสดงถึงการติดตอ่กบัชนุชนภายนอกดงัเห็น

ได้จากหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทเคร่ืองถ้วยจีน ลูกปัดแก้ว ลกูปัดหินก่ึงอญัมณี และเคร่ือง

แก้ว เป็นต้น ลักษณะการตัง้ถ่ินฐานของแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองเป็นการตัง้ถ่ินฐานแบบ

ถาวรคือ มีการตัง้ถ่ินฐานเป็นหลกัแหลง่แนน่อน และอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสม 

กกกกกกกกการศึกษาในครัง้นีไ้ด้ทําการศึกษาจากหลกัฐานเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึง

ข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจ และขดุค้นในปีพ.ศ. 2509 – 2519 และในปี พ.ศ. 2551 – 2552 พร้อม

ทัง้ได้ทําการวิเคราะห์กระดูกสตัว์เพิ่มเติม ผลการศึกษาพบว่าทัง้ปัจจยัทางกายภาพ และปัจจัย

ทางวัฒนธรรมมีผลต่อการตัง้ถ่ินฐานท่ีดงแม่นางเมือง ซึ่งการเข้ามาอาศัยพืน้ท่ีนีใ้นระยะแรก

มนุษย์อาจใช้ปัจจัยทางกายภาพท่ีสมบูรณ์ของพืน้ท่ีเป็นหลักในการพิจารณาเลือกตัง้ถ่ินฐาน 

ตอ่มาเม่ือได้เลือกตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีนีแ้ล้วก็ทําการพฒันาพืน้ท่ีทําให้เกิดปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีอาจ

เป็นการดึงดูดมนุษย์ในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ให้เข้ามาใช้ดงแม่นางเมืองเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานเพ่ือให้เกิดการ

พฒันาจากชมุชนเล็ก ๆ ขยายกลายเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีความสําคญั 

กกกกกกกกปัจจัยทางกายภาพกท่ีสมบูรณ์ของแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองคือ แหล่ง

โบราณคดีดงแม่นางเมืองตัง้อยู่ในบริเวณท่ีราบเจ้าพระยาตอนบน และอยู่ก่ึงกลางระหว่างลํานํา้

สาขาของแมนํ่า้ปิง และแมนํ่า้น่าน ซึ่งถือว่าเป็นบริเวณท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ทัง้ในเร่ืองของการใช้

เป็นแหลง่หาอาหาร การอปุโภคบริโภค รวมถึงอาจใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี ้

ยงัอยูใ่กล้แหล่งนํา้ท่ีเรียกว่า “ห้วยขมิน้ และมาบกร่าง” ท่ีอยู่ทางตอนเหนือของเมือง และทางด้าน

ตะวนัออกเฉียงใต้ยงัมีคลองระบายนํา้ท่ีเรียกว่า “คลองคต และคลองยาง” ซึ่งคลองคตนีเ้ป็นคลอง

ท่ีเช่ือมต่อกับคลองเคียนในปัจจุบัน โดยท่ีคลองเคียนก็จะเช่ือมต่อกับคลองอ่ืน ๆ ในจังหวัด
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นครสวรรค์แล้วไปออกแมนํ่า้นา่นท่ีปากนํา้เชิงไกรโดยมีระยะทางจากดงแม่นางเมืองถึงปากนํา้เชิง

ไกรประมาณ 45 – 48 กิโลเมตร ซึ่งการมีแหล่งนํา้ท่ีอดุมสมบรูณ์เพ่ือการอปุโภค และบริโภคนีอ้าจ

เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้เกิดการตัง้ถ่ินฐานท่ีแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองตามท่ีโร

บินสันได้อธิบายไว้ ภูมิอากาศของท่ีน่ีเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชืน้มีความเหมาะสมต่อการทํา

การเกษตร ลกัษณะดินอยู่ในกลุ่มชดุดินท่ี 15  โดยกลุ่มชดุดินนี ้มีลกัษณะเนือ้ดินเป็นพวกดินร่วน

เหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีนํา้ตาลปนเทา ดินล่างสีนํา้ตาล หรือสีเทาปน

ชมพพูบจดุประสีเหลือง หรือสีนํา้ตาลปนเหลืองตลอดชัน้ดิน กลุ่มชดุดินนีเ้กิดจากวตัถตุ้นกําเนิด

ดนิพวกตะกอนลํานํา้ พบบริเวณพืน้ท่ีราบเรียบ หรือคอ่นข้างราบเรียบ มีการระบายนํา้คอ่นข้างเลว 

ดนิมีความสมบรูณ์ตามธรรมชาติคอ่นข้างต่ําถึงปานกลาง คณุสมบตัิของกลุ่มชดุดินนีส้่วนใหญ่ใช้

ประโยชน์ในการทํานา ส่วนในฤดแูล้งบริเวณใกล้แหล่งนํา้ใช้ปลกู พืชผกัตา่ง ๆ หรือพืชไร่บางชนิด 

ซึ่งถึงแม้ว่าดินบริเวณแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองจะมีความอุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาติท่ีไม่ดี

นกั แตป่ระชาชนของท่ีน่ีก็มีความรู้ในเร่ืองการจดัการนํา้จึงไม่เป็นอปุสรรคมากนกัตอ่การดํารงชีพ 

และถ้ามองตามปัจจัยขัน้พืน้ฐานทางธรณีสัณฐาน (geomorphological factor) ดงัท่ี Butzer 

กล่าวไว้นัน้ แหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองถือเป็นบริเวณท่ีเกิดจากการทบัถมของตะกอนนํา้พดั

พา (alluvial site) ซึ่งถือเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมในการตัง้ถ่ินฐาน จากการวิเคราะห์กระดกูสตัว์

พบวา่พืน้ท่ีบริเวณนีใ้นอดีตอาจเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง

ในปัจจบุนัความอดุมสมบรูณ์เหล่านีไ้ม่อาจพบเห็นได้อีกแล้ว หรือถ้าพบเห็นได้ก็น้อยเต็มที เช่นใน

ปัจจุบนัสภาพพืน้ท่ีของป่าดงยางห้วยพลบัท่ีอยู่บริเวณแถว ๆ แหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองนัน้

ปัจจุบนันีไ้ม่เหลือสภาพป่าอยู่เลย แต่ในอดีตพืน้ท่ีของป่าแห่งนีอ้าจเป็นป่าจําพวกป่าโปร่ง มีทุ่ง

หญ้า ดนิโป่ง และหนองนํา้ ทัง้นีข้้อความในจารึกดงแมน่างเมืองยงัได้แสดงความอดุมสมบรูณ์ของ

พืน้ท่ีเอาไว้อีกด้วย ดงัข้อความท่ีกล่าวถึงการอุทิศสิ่งของตา่ง ๆ และท่ีนาให้กบัพระสรีรธาต ุซึ่งมี

พระนามว่ากมรเตงชคตศรีธรรมาโศก ณ ตําบลธานยปรุะ ซึ่งความหมายของช่ือยังส่ือถึงการมี

พืน้ท่ีท่ีอดุมสมบรูณ์สามารถทํานาได้ เน่ืองจากคําวา่ “ธานย” แปลวา่ ข้าว  

กกกกกกกกปัจจยัทางวฒันธรรมกอาจเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามมาหลงัจากท่ีได้มีการเลือกตัง้ถ่ินฐานใน

พืน้ท่ีแล้ว ซึ่งเกิดจากการรังสรรค์สิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการของมนุษย์ปัจจยัทางวฒันธรรมท่ี

สําคัญท่ีส่งผลต่อการตัง้ถ่ินฐานท่ีชุมชนโบราณดงแม่นางเมืองนัน้อาจเกิดจากปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจ เพราะแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองตัง้อยู่ใกล้กบัแม่นํา้ปิง และแม่นํา้น่าน โดยอาจใช้

ลําคลองท่ีเป็นลํานํา้สาขาของแม่นํา้ทัง้สองนีเ้ป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกบัเมืองอ่ืน ๆ จึงอาจทํา

ให้สันนิษฐานได้ว่าแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองมีฐานะในการเป็นเมืองทางผ่านท่ีเช่ือมต่อ
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ระหวา่งภาคเหนือ และภาคกลาง โดยมีหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงการติดตอ่กบัเมืองท่าคือ 

กลุ่มเคร่ืองถ้วยจีนท่ีมาจากแหล่งเตาตา่ง ๆ เคร่ืองแก้ว ลกูปัด และลกูปัดหินก่ึงอญัมณี รวมไปถึง

เคร่ืองถ้วยเขมรท่ีมาจากแหล่งเตาในเทือกเขาพนมกุเลน ฉะนัน้เม่ือวิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีการตัง้

ถ่ินฐานแล้วพบว่า ทฤษฎีในการตัง้ถ่ินฐานท่ีแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมืองนัน้สอดคล้องกับ

ทฤษฎีแหล่งกลาง ท่ีในอดีตอาจใช้เมืองโบราณดงแม่นางเมืองนีเ้ป็นเมืองทางผ่านในการติดต่อ

ค้าขายกับชุมชนอ่ืน ๆ ระหว่างภาคกลาง กับภาคเหนือ ซึ่งเมืองโบราณดงแม่นางเมืองนีย้งัมีการ

เข้าถึงท่ีง่ายต่อการติดต่อแลกเปล่ียนค้าขายกับชุมชนแห่งอ่ืน เน่ืองจากพืน้ท่ีภายในเมือง และ

รอบตวัเมืองมีทางนํา้ติดต่อกันถึง 7 สาย และยังมีทางเกวียนท่ีอาจใช้เป็นเส้นทางทางบกเพ่ือ

ตดิตอ่กบัชมุชนแหง่อ่ืน 

 

ข้อเสนอแนะ 

กกกกกกกกควรมีการขุดค้นทางโบราณคดีในส่วนท่ีเป็นเมืองขยายเพิ่มเติม อีกทัง้ควรจะกําหนด

จุด และทําการขุดค้นในส่วนคูนํา้คนัดินด้านทิศตะวนัตกของส่วนภายนอกเมือง เพ่ือตรวจสอบ

ลําดบัการเกิดขึน้ก่อน – หลงั คนํูา้คนัดนิด้านทิศตะวนัตกของภายในเมือง 
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