
 ง 

51101203: สาขาวชิาโบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร์ 
ค าส าคญั:  ชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาท/ความสมัพนัธข์องชุมชนโบราณ 
  ชญาดา  สุวรชัชุพนัธุ:์ ความสมัพนัธข์องชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทกบัชุมชน
ภายนอกในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 19 - ตน้พุทธศตวรรษที ่ 24.  อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ:์ 
ผศ.ดร.จริสัสา  คชาชวีะ.  174 หน้า. 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนโบราณ     
ในจงัหวดัชยันาทกบัชุมชนภายนอกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 24 โดย
ท าการศกึษาแหล่งโบราณคดใีนเขตจงัหวดัชยันาททัง้สิน้ 13 แหล่ง เพื่อทราบถงึความสมัพนัธ์
ชุมชนโบราณร่วมสมยั โดยท าการศึกษา เปรยีบเทียบ วิเคราะห์ ตีความจากหลกัฐานทุก
ประเภท ได้แก่ หลักฐานลายลักษณ์อักษรทัง้จารึก พระราชพงศาวดาร เอกสารอื่นๆ 
โบราณสถาน และโบราณวตัถุ 

ผลการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนโบราณในจงัหวดัชยันาทกับชุมชน
ภายนอกแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับอาณาจกัรสุโขทัย หรภิุญชัย-ล้านนา และกรุงศรี
อยธุยา 

ความสมัพนัธก์บัอาณาจกัรสุโขทยัปรากฏหลกัฐานทีเ่มอืงแพรกศรรีาชาว่าเป็นเมอืง
ทีอ่ยูใ่นอาณาเขตของอาณาจกัรสุโขทยั ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางโบราณคดทีีม่ลีกัษณะทาง
ศลิปกรรมซึง่แสดงถงึอทิธพิลสุโขทยั 

ความสมัพนัธก์บัอาณาจกัรหรภิุญชยั-ลา้นนาสะทอ้นไดจ้ากรปูแบบศลิปกรรมซึง่คง
เป็นผลจากการขยายอ านาจการปกครองของกรงุศรอียธุยานัน่เอง 

ความสมัพนัธ์กบักรุงศรอียุธยา ในสมยัอยุธยาตอนต้นเมอืงแพรกศรรีาชามฐีานะ
เป็นเมอืงลูกหลวงซึง่หลกัฐานทางโบราณคดแีสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์อย่างชดัเจนระหว่าง
เมอืงสุพรรณบุร ีลพบุร ีและกรุงศรอียุธยา เช่นเดยีวกนัผลดงักล่าวคงเป็นผลมาจากการขยาย
พระราชอาณาจกัรไปทางเหนือ 
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 The purpose of this research is to study to the relationship of ancient 
communities in Chainat province with other ancient communities in 14th – last 19th 
century A.D. The study is made by excavation reports, survey reports and surveying 11 
archaeological sites in Chainat province. And comparing with other communities, 
interpreting and analyzing from all of artifacts; inscriptions, historical records, ancient 
monuments and artifacts. 
The result of the study showed the conclusion that the ancient communities in Chainat 
province related to 3 ancient contemporary communities; Lanna Sukhothai and 
Ayuthaya. 
 The relationship of ancient communities in Chainat province with Ayuthaya 
communities is very clear. The artifacts from Chainat especially the monuments are 
similar to the monuments in Ayuthaya Suphanburi Petchburi and Lopburi. 
 The relationship of ancient communities in Chainat province with Sukhothai 
communities seen from the elements which resemble the monuments in Sukhothai and 

Sisatchanalai. 
 The relationship with Lanna communities is not much. In this way may 
presume that Lanna communities influenced on the ancient communities in Chainat by 
Ayuthaya and Sukhothai communities 
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