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 In “The Irrigation System in Eastern Thailand During Dvaravati Period” research, 
three Dvaravati ancient cities were studied which were Donglakorn city in Nakornnayok 
province, Srimahosod city in Prachinburi province and Prarod city in Chonburi province. 
This research aimed to study Dvaravati ancient city topography related to its irrigation in 
the ancient period. The irrigation system, pattern and its operating system also were 
studied by merging information such elevation data, satellite image of landscape, map, 
aerial photo and gathering field data. Moreover, soil sample of each area was collected to 
study the water rendition. The results were analyzed then conclude that the irrigation 
system of each ancient city was different and depended on its topography and size. 
However, the topography of these ancient cities were similar such all cities were built on 
the uplands surrounding seasonal flooding. And the characteristic topography led to 
drought problems in the dry season. So the irrigation systems were required and manage 
to store water during rainy season. And the reservoirs were built to reserve water for 
drought period. Furthermore, ground water table of lowland was an important factor to 
irrigation system, it related to natural pond water table and also the reservoirs. The 
engineering hydrology explained that water would gravitate to underground and its rate 
depended on the sub-surface water table especially groundwater table which these water 
tables in lowland area would affect to keep water in upland area. 
 The combining information of topographic elevation data, gradient scale of 
ancient city, the engineering hydrology and ancient sea level were agreeable to explain 
the annual drought problems in these ancient city areas in the present time. It could be 
assumed that the irrigation constructions, which were built to manage water in Dvaravati 
period, could be function effectively and suitable to amount and state of water in that 
period. Because of the sub-surface water and ground water table in the ancient period 
were higher than present water table as ancient sea level information.  The irrigation 
pattern system and managing knowledge of these experimental areas were studied and 
compared to other ancient irrigation systems. The results were according the other 
Dvaravati research works which signified the Dvaravati culture were influenced the 
conformations and concepts of the people who had lived in the  Krishna-Godavari basin. 
Then Dvaravati people took the conformation knowledge and applied to suit their terrain.  
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภาคตะวันออกของประเทศไทยนั้นตามการแบ่งพ้ืนที่ของราชบัณฑิตยสภาได้ระบุไว้ว่ามีทั้งหมด 
7 จังหวัดคือ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด1 แต่ในทางโบราณคดีนั้นเป็น
การยากที่จะใช้เขตการปกครองในปัจจุบันเป็นเส้นแบ่งการศึกษา ซึ่งหากกล่าวถึงภาคตะวันออกแล้ว จาก
หลักฐานทางโบราณคดีจะจัดแบ่งการศึกษาตามลุ่มน้้า คือลุ่มน้้าบางปะกงครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่ จังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ไปจนถึงจังหวัดนครนายก2 บริเวณเหล่านี้ได้มีการพบการกระจายตัวของหลักฐานทาง
โบราณคดีในการอยู่อาศัยของผู้คนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นสืบต่อกันมา 
และมีการพัฒนาเป็นสังคมขนาดใหญ่3จนถึงสมัยทวารวดี ซึ่งเป็นสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดย
มีการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกมาอย่างยาวนาน และมีการค้นพบเมืองโบราณในสมัย
ทวารวดีจ้านวนหลายแห่ง แต่บริเวณที่แสดงเด่นชัดถึงหลักฐานการตั้งถิ่นฐานเป็นรูปแบบเมืองที่มีขนาดใหญ่
และมีสิ่งก่อสร้างที่ชัดเจนนั้นพบได้ 3 เมือง คือ เมืองโบราณดงละครในจังหวัดนครนายก เมืองโบราณศรีมโหสถ
ในจังหวัดปราจีนบุรี และเมืองโบราณพระรถใน จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1) เมืองเหล่านี้มีรูปแบบการสร้างคูน้้า
และคันดินขนาดใหญ่ล้อมรอบเมืองอันเป็นลักษณะที่แสดงถึงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่สืบทอดมาจากชาว
อินเดียสมัยโบราณ คูน้้าและคันดินเหล่านี้มีจุดประสงค์เพ่ือใช้ในการระบายน้้า และต่อมาได้มีการพัฒนาเป็น
ก้าแพงเมือง โดยชาวอินเดียเหล่านี้เดิมมีแหล่งที่อยู่อาศัยในเมืองแถบลุ่มแม่น้้าคงคา-ยมุนา และแถบลุ่มแม่น้้า
กฤษณา-โคทาวรี ดังนั้นเมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณประเทศไทยจึงมีการน้าความรู้ต่างๆ มาปรับใช้และ
เผยแพร่สืบทอดต่อกันมา4 

                                                        
1 นฤมล บุญแต่ง, กำรแบ่งภูมิภำคทำงภูมิศำสตร์, เข้าถึงเมื่อ 19 ตุลาคม 2555,  เข้าถึง

ได้จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1378 
2 ผาสุข อินทราวุธ, ทวำรวดี : กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์จำกหลักฐำนทำงโบรำณคด,ี 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2542), 115-117. 
3 ส้านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, "หนังสือคู่มือน้าชม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 2542”, 25-27. 
4 ผาสุข อินทราวุธ, ทวำรวดี : กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์จำกหลักฐำนทำงโบรำณคด,ี 123-124. 
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น  ำ เป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นในการตั้งถิ่นฐานการอยู่อาศัยของ
มนุษย์จะต้องมีแหล่งน้้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียง5 เพ่ือน้าน้้าไปใช้ในการด้ารงชีวิต ทั้งเพ่ือใช้ในการ
อุปโภค บริโภคและการเพาะปลูกเพ่ือน้าไปใช้เป็นอาหาร จากหลักฐานการศึกษาทางโบราณคดีใน
บริเวณเมืองโบราณสมัยทวารวดี 3 แห่งนั้น ได้มีการแสดงถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายกับ
ชาวต่างชาติ และติดต่อกันเองระหว่างเมืองในแถบลุ่มน้้าบางปะกง6 ซึ่งเมืองเหล่านี้ได้พบสิ่งก่อสร้าง
จ้านวนมากที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากรน้้า ยกตัวอย่างเช่น บ่อน้้าโบราณที่ถูกขุดขึ้นจ้านวน
มาก นอกจากนี้ยังพบคันดินโบราณในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งคูน้้าลักษณะต่างๆที่พบทั้งในบริเวณรอบ
เมืองของทุกเมือง จากการสืบค้นข้อมูลในเบื้องต้นยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานที่
ชัดเจนของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ รวมถึงรูปแบบการก่อสร้าง ความรู้ที่ใช้ในการสร้ างสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
แก้ปัญหา หรือจัดการน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ด้วยสภาพที่ตั้งของเมืองโบราณทั้ง 3 แห่งที่เป็น
พ้ืนที่ศึกษา ถึงแม้มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน แต่ก็มีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก รวมทั้งมี
ลักษณะรูปแบบวัฒนธรรมเดียวกัน และมีหลักฐานว่าแต่ละเมืองนั้นมีความสัมพันธ์กันในหลายด้าน จึง
มีความน่าสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และรูปแบบในการบริหารจัดการน้้าของเมือง
โบราณเหล่านี้ 
 
2. จุดประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 ศึกษาถึงลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของเมืองโบราณในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ในสมัยทวารวดีว่ามีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และสอดคล้องกับการจัดการน้้าในสมัยโบราณ
อย่างไร 

2.2 ศึกษาถึงรูปแบบและระบบการจัดการน้้าของเมืองโบราณในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยในสมัยทวารวดี 

2.3 ศึกษาดินหรือตะกอนที่เกิดจากการขังตัวของน้้าอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างที่สันนิษฐาน
ว่าเกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าในพ้ืนที่ศึกษา 
 
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

3.1 คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาโดยก้าหนดตามแนวลุ่มแม่น้้าบางปะกง ประกอบด้วยเมือง
โบราณทั้งหมด 3 เมือง คือ เมืองโบราณดงละครในจังหวัดนครนายก เมืองโบราณศรีมโหสถในจังหวัด
ปราจีนบุรี และเมืองโบราณพระรถใน จังหวัดชลบุรี ถึงแม้เขตการปกครองในปัจจุบันจังหวัด
นครนายกจัดอยู่ในภาคกลาง แต่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ใช้ค้าว่าภาคตะวันออก ซึ่งได้รวมพ้ืนที่เมือง
โบราณดงละครจังหวัดนครนายกอยู่ในการศึกษาฉบับนี้ด้วย เพราะมีความเกี่ยวข้องในหลักฐานทาง

                                                        
5 สัมฤทธิ์ สุขเมือง, “ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณสมัย

ทวารวดีบริเวณชายฝั่งตะวันออก”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 8-15. 

6 ผาสุข อินทราวุธ, ทวำรวดี : กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดี, 
116. 
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โบราณคดีท่ีกระจายตัวตามแถบลุ่มแม่น้้าบางปะกงลงไปจนถึงจังหวัดชลบุรี 
3.2 ท้าการศึกษาการจัดการน้้าของเมืองโบราณในสมัยทวารวดีจ้านวน 3 เมือง (ดังที่

กล่าวแล้วในเบื้องต้น) โดยศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และเก็บข้อมูลภาคสนาม (หมายเหตุ: 
การเลือกศึกษาสิ่งก่อสร้างในภาคสนามนั้นอาจมีการเลือก สถานที่เพียงแห่งเดียว ในการศึกษาหาก
พบว่าในเมืองโบราณทั้งสามนั้นมีสิ่งก่อสร้างที่คล้ายคลึงกันในทางกายภาพอย่างมาก และอาจขึ้นอยู่
กับสภาพในปัจจุบันที่หลงเหลืออยู่ว่าสถานที่แห่งใดมีสภาพดีที่สุด) 
 
4. วิธีกำรและขั นตอนกำรศึกษำวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั นตอนดังนี  

4.1 การศึกษาเตรียมงาน 
 4.1.1 การทบทวนวรรณกรรม ทางด้านโบราณคดีในพ้ืนที่ศึกษา คือ เมืองดงละครใน
จังหวัดนครนายก เมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี และ เมืองพระรถในจังหวัดชลบุรี 
 4.1.2 การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาทางด้านชลประทานและการจัดการน้้าใน
อดีต ทั้งในพ้ืนที่ที่ท้าการศึกษา และเมืองโบราณในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีอายุสมัยใกล้เคียงกัน 
 4.1.3 รวบรวมและศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศของพ้ืนที่ที่
ท้าการศึกษา เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

4.2 การเก็บข้อมูลในภาคสนาม 
4.2.1 การเก็บข้อมูลทางด้านพิกัด GPSและความสูงของพ้ืนที่ในแต่ละจุดของเมือง

โบราณที่ศึกษา 
4.2.2 การเก็บข้อมูลด้านแหล่งน้้าในพ้ืนที่เมืองโบราณที่ท้าการศึกษา 
4.2.3 การเก็บข้อมูลตัวอย่างดินเพื่อน้ามาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและ

คุณสมบัติทางเคมี ซึ่งจะสามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพพ้ืนที่ในบริเวณนั้นว่าพบตะกอนหรือเคยถูกใช้
งานในการกักเก็บน้้ามาก่อนหรือไม่ 

4.3 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสูงของพ้ืนที่ และน้ามาตีความร่วมกับ

ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่  
4.3.2 ท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างดินที่เก็บรวบรวมได้จากภาคสนาม 
4.3.3 ท้าการวิเคราะห์สิ่งก่อสร้างทางชลประทานถึงการใช้ประโยชน์และหน้าที่ 

4.4 แปลความหมายและสรุปผลการศึกษา 
4.4.1 น้าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลอ่ืนที่ได้เคยมีศึกษาไว้แล้ว และ

ตีความข้อมูลเหล่านั้น 
4.4.2 อธิบายหรือเขียนแบบจ้าลองการจัดการน้้าเพ่ือให้เห็นถึงการจัดการน้้าในพ้ืนที่

ศึกษา 
4.5 เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 

4.5.1เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ 
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5. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
5.1 ทราบลักษณะที่ตั้งของเมืองโบราณในภูมิประเทศท่ีเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและ

สัมพันธ์กับการจัดการน้้าของผู้คนสมัยโบราณในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
5.2 ทราบถึงรูปแบบและระบบการจัดการน้้าของเมืองโบราณในพื้นที่ศึกษา 
5.3 ทราบถึงหน้าที่การใช้งานของสิ่งก่อสร้างทางชลประทานประเภทต่าง ๆ ในพ้ืนที่

ศึกษา 
 
6. แหล่งข้อมูล 

6.1 แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร 
  6.1.1 ส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
        6.1.2 ส้านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
        6.1.3 ส้านักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 
        6.1.4 ส้านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 
       6.1.5 เอกสารตีพิมพ์ทางวิชาการจากสื่อสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 

6.2 แหล่งข้อมูลภาคสนามเป็นข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจและตรวจวัดต่างๆ รวมทั้งเก็บ
ตัวอย่างในบริเวณพ้ืนที่ท้าการศึกษา 
 
7. พื นที่ท ำกำรศึกษำ 

7.1 เมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก 
7.2 เมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
7.3 เมืองโบราณพระรถ จังหวัดชลบุรี 
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ภาพที่ 1  ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงที่ตั้งของพ้ืนที่ศึกษาตามหัวข้อ "การศึกษาการจัดการน้้าในภาค

ตะวันออกของประเทศไทยในสมัยทวารวดี" จาก โปรแกรม Elevation Chart ท้างานบน
ระบบปฏิบัติการ IOS ของเครื่องแสดงผล Apple Ipad 2 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาถึงการจัดการน้้าหรือระบบชลประทานในอดีตนั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษาถึงความเป็นมาของวิทยาการเหล่านั้น หรือข้อมูลบางประการที่จะบ่งบอกได้ว่าผู้คนในสมัย
ทวารวดีน้าความรู้ หรือรูปแบบแนวคิดเหล่านี้มาจากไหน การศึกษาในปัจจุบันบ่งชี้ว่าอารยธรรมทวาร
วดีนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากอินเดียโบราณและพัฒนาจนเกิดเป็นอารยธรรมทวารวดีขึ้นมาจึงมี
ความเป็นไปได้ว่ารูปแบบการจัดการน้้าคงจะรับรูปแบบ และแนวคิดมาจากอินเดียเช่นเดียวกันกับ       
อารยธรรมด้านศาสนา ศิลปะ ฯลฯ อย่างไรก็ตามมุมมองเหล่านี้ยังมีข้อโต้แย้งได้ว่า บางทีความรู้ใน
การน้าน้้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือการจัดการน้้านั้นมีมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่ง
แนวความคิดแบบนี้ก็ได้มีการถกเถียงกันถึงการศึกษาระบบชลประทานในประเทศศรีลังกาและแห่ง
อ่ืน ๆ เช่นกัน 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ท้าการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งในแง่หลักฐานทาง
โบราณคดีที่ศึกษาถึงสิ่งก่อสร้างในระบบชลประทาน และในแง่การตีความทางด้านหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีใช้ทฤษฎีทางด้านการเมืองและสังคมมาเป็นมุมมองถึงการสร้างระบบชลประทานและการ
จัดการน้้าในเมืองโบราณต่าง ๆ ที่มีอายุสมัยที่ใกล้เคียงกับสมัยทวารวดีและมีหลักฐานที่แสดงถึง
รูปแบบทางด้านวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กัน 

 
1. ระบบชลประทานในอินเดียสมัยโบราณ 

การเกษตรกรรมในสมัยอินเดียโบราณนั้นระบบชลประทานในพ้ืนที่ราบลุ่มจะมีการสร้าง
คลองส่งน้้าเพ่ือตัดผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งคลองเหล่านั้นได้แยกสาขาออกมาจากแม่น้้าสายใหญ่ 
และนอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบการกักเก็บน้้าโดยการสร้างท้านบกั้นคลองสาขาเพ่ือให้ระดับน้้าหลัง
ท้านบยกตัวขึ้น และแผ่กระจายออกเป็นพ้ืนที่เก็บกักน้้า หากต้องการให้ระดับน้้ายกตัวสูงขึ้นอีกก็จะใช้
วิธีการปิดช่องระบายน้้าของท้านบให้เล็กลงระดับน้้าก็จะยกตัวสูงขึ้น การส่งน้้าเข้าสู่ พ้ืนที่ท้า
เกษตรกรรมนั้นจะใช้คลองขนาดเล็กที่ขุดไปตามสถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยแรงดันน้้าจากอ่าง เก็บน้้า 
เมื่อระดับน้้าที่อ่างเก็บน้้ามีปริมาณมากจะมีแรงดันเพ่ือส่งน้้าให้ไหลออกไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ใน
ระยะทางท่ีไกล  

ในการสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่นั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยพระราชาตามความเชื่อ
หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่มีการสืบต่อกันมาภายใต้แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน ใน
ประเทศอินเดียนั้นการสร้างเขื่อนกั้นน้้าขนาดใหญ่ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าได้เริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัย
ใด แต่การศึกษาด้านชลประทานขนาดใหญ่บางแห่งในประเทศอินเดีย เช่น บริเวณทะเลสาบโพชปูร 
(Bhojpur) ใกล้กับเมืองโพปาล (Bhopal) นั้น มีสิ่งก่อสร้างเป็นเขื่อนกั้นน้้าขนาดใหญ่ โดยที่ฐานของ 
ต่อมาภายหลังได้ถูกท้าลายลงโดยการรุกรานของชาวมุสลิม อีกสถานที่หนึ่งในบริเวณทางอินเดียตอน



 

 

7 

เหนือมีการศึกษาการชลประทานโดยพบหลักฐานจากงานเขียนของศูย์ยะ(Suyya) วิศวกรผู้ยิ่งใหญ่
แห่งกษัตริย์ อวันติวรมันต์ (Avantivarman) ผู้ปกครองแคชเมียร์ (Kashmir) อยู่ในช่วงสมัยราว
คริสต์ศตวรรษที่ 9 (พุทธศตวรรษที่ 14) มีฉายาว่าเป็นผู้สร้างสายน้้าแห่งอินดูส (Indus) และเฌราน 
เขื่อนนั้นมีความกว้างถึง 100 ฟุต และมีหลักฐานว่าสร้างโดยกษัตริย์โพชา ปาระมารา (Bhoja 
Paramara) อายุราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 11 (พุทธศตวรรษที่ 16) ครอบคลุมพ้ืนที่ 250 ตารางไมล์  
(Jhelan) ซึ่งมีความคดเคี้ยวของล้าน้้าเหมือนงู และพ้ืนที่ถัดลงมาทางใต้ได้พบอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่
ชื่อว่า วิชัยยะนคารา (Vijayanagara) ซึ่งมีหลักฐานบ่งชี้ว่าในตอนเริ่มแรกก่อสร้างนั้นก่อสร้างไม่ส้าเร็จ
จนกระทั่งในช่วงสมัยกษัตริย์กฤษณะเทวารายา (Krisna Deva Raya) ได้น้านักโทษจ้านวนกว่า 
20,000 คนมาด้าเนินการสร้างจนส้าเร็จ และต่อมาภายหลังสิ่งก่อสร้างทางชลประทานส่วนใหญ่ของ
ชาวฮินดูในบริเวณอินเดียเหนือได้ถูกท้าลายลงโดยชาวมุสลิมที่บุกรุกเข้ามาภายหลัง1 

นอกจากนี้ได้มีการศึกษาระบบชลประทานของอินเดียในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ทางพุทธ
ศาสนาตอนกลางของประเทศอินเดียบริเวณเข่ือนกั้นน้้าใกล้กับกลุ่มโบราณสถานสาญจี (Sanchi) โดย
การส้ารวจศึกษาบริเวณโดยรอบพบว่ามีการกระจายตัวของคันกั้นน้้าทั่วไปทั้งบริเวณใกล้เคียง ใน
การศึกษามีการเก็บเอาเกสรของพืชที่ได้จากการเจาะเก็บตัวอย่างดินน้ามาศึกษาประกอบด้วย ใน
บริเวณเขื่อนกั้นน้้าที่สาญจีนั้น มีบางช่วงที่มีการตัดถนนสมัยใหม่ผ่านแนวเขื่อนจึงพบโบราณวัตถุใน
บริเวณเขื่อนนี้เป็นจ้านวนมาก การเรียงตัวของชั้นดินที่ทับถมในแกนกลางของเขื่อนเป็นดินสีด้า และ
ภายนอกมีการน้าหินมาทับเป็นชั้นหนา และนอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาเป็นจ้านวนมากปะปน
อยู่ (ภาพที่ 2) ผลจากการน้าโบราณวัตถุไปตรวจหาอายุโดยวิธีการ Optically Stimulated 
Luminescence ผลของอายุที่ได้นั้นสอดคล้องกับอายุกลุ่มโบราณสถานและโบราณวัตถุที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง นอกจากนี้ในบริเวณเขื่อนยังพบรูปสลักของพญานาคซึ่งมีอายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 (พุทธ
ศตวรรษท่ี 6) และผลการเก็บตัวอย่างเกสรพืชนั้นปรากฏว่าพบเป็นเกสรพืชประเภทหญ้าและข้าวเป็น
ส่วนมาก (ภาพที่ 3, 4) แสดงถึงพ้ืนที่ในบริเวณที่เป็นอ่างเก็บน้้ามีการใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกใน
บริเวณเดียวกัน ผลการศึกษาทั้งหมดมีข้อสรุปว่า การเจริญของชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นควบคู่ไป
กับการสืบทอดทางเทคโนโลยีด้านชลประทานและการเพาะปลูก ซึ่งมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้
ได้ผลผลิตมากเพียงพอต่อจ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งหากเพาะปลูกโดยอาศัยปัจจัยน้้าตาม
ธรรมชาติจะสามารถท้าได้เพียงครั้งเดียวภายในหนึ่งปี แต่เมื่อมีการจัดสรรน้้าด้วยระบบชลประทานจึง
ท้าให้มีระยะเวลามากขึ้นในการเพาะปลูก และนอกจากนี้วัฒนธรรมทางศาสนาที่แพร่กระจายไปใน
พ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศอินเดียรวมทั้ง   ศรีลังกาก็มักพบหลักฐานด้านการชลประทานด้วยเช่นกัน2 

 

                                                        
1A.L. Bashnam, The wonder that was india,  (Collins: Fontana, 1972), 194. 
2Julian Shaw et al., “Ancient Irrigation and Buddhist History in Central 

India: Optically Stimulated Luminescence Dates and Pollen Sequences from the 
Sanchi Dams,” Asian perspectives 2007, 46,1 (2007): 166-201. 
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ภาพที่ 2 แสดงภาพแนวตัดของแนวเขื่อนโบราณที่พบโบราณวัตถุ 
ที่มา: Julian Shaw et al., “Ancient Irrigation and Buddhist History in Central India: 
Optically Stimulated Luminescence Dates and Pollen Sequences from the Sanchi 
Dams,” Asian perspectives 46, 1 (2007): 178. 

ภาพที่ 3 รูปภาพแสดงละอองเรณูของพืชที่พบโดยการเจาะหลุมทดสอบด้วยสว่านเจาะดิน 
ที่มา: Julian Shaw et al., “Ancient Irrigation and Buddhist History in Central India: 
Optically Stimulated Luminescence Dates and Pollen Sequences from the Sanchi 
Dams.” Asian perspectives 46, 1 (2007): 193. 
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ภาพที่ 4  รายชื่อละอองเรณูพืชที่พบโดยการเจาะหลุมทดสอบด้วยสว่านเจาะดิน 
ที่มา: Julian Shaw et al., “Ancient Irrigation and Buddhist History in Central India: 
Optically Stimulated Luminescence Dates and Pollen Sequences from the Sanchi 
Dams.” Asian perspectives 46, 1 (2007): 194 

 
ในบริเวณภาคใต้ของประเทศอินเดียเป็นดินแดนที่ตั้งของเมืองท่าการค้าขนาดใหญ่หลาย

เมือง ฤดูกาลของอินเดียในภาคใต้นั้นมีช่วงฤดูฝนในช่วงสั้นเพียง 3-4 เดือนเท่านั้น ที่จะสามารถเก็บ
กักน้้าไว้ใช้ให้พอเพียงได้ตลอดทั้งปี ขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นของปีระดับน้้าในแม่น้้าสายหลักต่าง 
ๆ จะมีการเพ่ิมระดับสูงขึ้นอย่างมาก จึงท้าให้มีช่วงเวลาที่สั้นในการที่จะขุดสระน้้าเพ่ือเก็บไว้ใช้ในฤดู
แล้งได้ ผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการชลประทานในอินเดียใต้บ่งชี้ว่า ในการเริ่มต้นสร้างสระเก็บ
กักน้้าหรือระบบชลประทานบริเวณอินเดียใต้นี้อาจมีความเชื่อมโยงกับการสร้างอนุสาวรีย์และอาคาร
ขนาดใหญ่ที่ใช้หินเป็นวัตถุดิบในบริเวณอินเดียใต้3 ราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 3-4 (พุทธศตวรรษที่ 8-9) 
สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับระบบชลประทานที่น่าสนใจพบในเมืองนาคารชุนโกนฑะ (Nagarjunakonda) ใน
แถบลุ่มแม่น้้ากฤษณามีภูมิประเทศของเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้า และพ้ืนที่ด้านหลังเป็นภูเขา ซึ่งแหล่ง
น้้าที่ได้นั้นมาจากล้าธารในเทือกเขารวมทั้งน้้าใต้ดินที่ ไหลซึมออกมา เข้าสู่ระบบสิ่งก่อสร้างทาง
ชลประทานคือ คลองที่ถูกขุดและดาดด้วยอิฐหรือหินรวมทั้งมีประตูในการปิดเปิดน้้า เพ่ือให้น้้าไหล
เข้าสู่ตัวเมืองและบ่อน้้าซึ่งนิยมท้าข้ึนเป็นรูปแบบขอบขั้นบันได (ภาพที่ 5) และมีท่อระบายน้้าส่วนเกิน
ลงสู่แม่น้้าได้ แต่ในช่วงหน้าแล้งนั้นด้วยว่าสภาพที่ตั้งของเมืองอยู่ในระดับที่ต่้าและระดับน้้าในแม่น้้ามี
ระดับท่ีสูง จึงสามารถท่ีจะน้าน้้าจากแม่น้้าเข้าสู่ระบบเดียวกันนั้นเพ่ือการใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน4 

 
 

                                                        
3H. Sarkar, “Kesarapalle, 1962,” Ancient India 22 (1966): 35-37. 
4H. Sarkar, B.N. Misra. “Nagarjunakonda,” Archaeological Survey of India 

(Calcutta: Sree Saraswaty Press, 1966), 20.   
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ภาพที่ 5  บ่อน้้าขอบแบบขั้นบันไดภายในเมือง  Nagarjunakonda 
ที่มา: H. Sarkar, B.N. Misra. “Nagarjunakonda,” Archaeological Survey of India (Calcutta: 
Sree Saraswaty Press, 1966), Plate XIII 

 
ในบริเวณรัฐอานธรประเทศ (Andhara Pradesh) และทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) ได้มี

การพบระบบชลประทานขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองการใช้น้้าในระดับท้องถิ่นเพ่ือการ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะ โดยมีการสร้างอ่างเก็บน้้าสี่เหลี่ยมและที่มุมด้านใดด้านหนึ่งจะมีการท้าประตู
ระบายที่เชื่อมต่อกับคลองขนาดเล็กส่งน้้าออกไปสู่ทุ่งนา อ่างเก็บน้้าประเภทนี้จะถูกสร้างขึ้นในช่วง
ปลายของฤดูฝนเพ่ือเก็บน้้าไว้ใช้ในหน้าแล้งที่จะเข้ามาถึงในไม่ช้า แต่ว่าด้วยสภาพของอ่างเก็บน้้าที่
สร้างข้ึนอย่างไม่แน่นหนาจึงพังลงได้อย่างง่ายดาย เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งอันยาวนานดินที่อยู่บริเวณพ้ืนอ่าง
จะแตกร้าวด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์และต้องมีการซ่อมแซมใหม่ในทุก ๆ ปี5 นอกจากนี้ยังพบ
ระบบชลประทานที่แยกส่วนออกจากการเกษตรกรรมอย่างชัดเจน คือระบบที่อยู่ในศาสนสถาน ซึ่งจะ
เริ่มต้นด้วยน้้าที่ท้าการรดลงบนศิวลึงค์หรือรูปเคารพ และผ่านลงบนแท่นโยนิไหลลงสู่ร่องน้้าภายใน 
ศาสนสถาน และไหลออกผ่านท่อภายนอกหรือที่เรียกว่าท่อ "โสมสูตร" ลงสู่แหล่งน้้าหรือบ่อน้้าประจ้า 
ศาสนสถานเพ่ือให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการพิธีกรรมเชิง
สัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ6 ดังนั้นน้้าที่ออกมาจึงมีความศักดิ์สิทธ์ตามคติความเชื่อในขณะนั้น 

ความนิยมของผู้น้าชุมชนในการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่สามารถพบได้ในหลายระดับ
ของสังคม โดยพบได้ตั้งแต่ระดับพระราชาลงไปจนถึงเจ้าเมือง ระดับหมู่บ้าน และในส่วนของศาสนา 
ซึ่งในระดับพระราชานั้นได้มีหลักฐานที่ชัดเจนด้านคตินิยมในการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ ดังเช่น 

                                                        
5J. Stargardt,  Satingpra I: The Environmental and Economic 

Archaeology of South Thailand (United Kingdom: Oxford, 1983), 186. 
6Ibid., 187. 
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อ่างเก็บน้้าชื่อ มเหนทรฏะทะกะ (Mahendratataka) ซึ่งมีศิลาจารึกการสร้างของพระเจ้ามเหนทรวร
มัน(Mahendravarman) แห่งราชวงศ์ปัลลวะและพระปนัดดาพระเจ้าปรเมศวรวรมัน
(Paramesvaravarman) เป็นจารึกบนแผ่นทองแดงที่กล่าวถึงการบริจาคทรัพย์เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างอ่างเก็บน้้าในบริเวณกาญจีปุรัม (Kancipurum) ในช่วงราวครึ่งแรกและครึ่งหลัง คริสต์ศตวรรษ
ที่ 7 7 (พุทธศตวรรษที่ 12)  ซึ่งการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่นี้มีเหตุผลในเรื่องความต้องการน้้า
ในช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานเพ่ือให้มีน้้าแจกจ่ายไปเพ่ือใช้ในด้านเกษตรกรรม และการประปาภายในตัว
เมืองที่ต้องมีน้้าตลอดเวลาและรูปแบบการบริจาคทรัพย์ในการสร้างอ่างเก็บน้้านี้ได้พบหลักฐานการ
สืบทอดต่อมาในสมัยคงคา-ปัลลวะ (Ganga-Pallavas) และ โจฬะ (Colas) 

นอกจากนี้การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากแหล่งน้้าที่ใช้ร่วมกันนั้นได้มีหลักฐานอย่าง
ชัดเจนถึงการคิดภาษีในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน้ามาใช้ในการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าให้อยู่ใน
สภาพที่ดี ซึ่งภาษีเหล่านี้ถูกจ่ายในรูปแบบต่างๆ และมีการควบคุมโดยคณะกรรมการหมู่บ้านที่ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้านั้น ผลประโยชน์จากภาษีจะถูกส่งเข้าไปสู่กษัตริย์และกระจายออกมาใน
รูปแบบการบริหารงานเศรษฐกิจโดยรัฐ8 นอกจากนี้มีหลักฐานด้านจารึกที่ระบุว่าหากผู้ครอบครอง
ที่ดินไม่สามารถจ่ายภาษีได้คณะกรรมการมีสิทธิในการยึดที่ดินเพ่ือน้ามาให้ผู้อ่ืนได้ครอบครองแทน 
มากไปกว่านั้นเรือที่ใช้สอยหรือจับปลาภายในอ่างเก็บน้้านั้นจะต้องมีการจ่ายภาษี โดยการขุดรอกดิน
จากก้นอ่างขึ้นมาถมคันดิน หรือถนนริมน้้าเช่นในอัตรา 140 ตะกร้าหรือเท่ากับ 60 ลูกบาตรเมตรต่อ
หนึ่งวัน หรืออาจจ่ายเป็นค่าอาหารส้าหรับแรงงาน 6 คนที่ท้างานโดยคิดเป็นน้้าหนักข้าวตามอัตราชั่ง
โบราณ9 

ในปัจจุบันหลักฐานทางด้านการชลประทานที่ยิ่งใหญ่ในอดีตยังหลงเหลือให้พอมองเห็น
ได้ในบริเวณประเทศอินเดียทางตอนใต้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพบหลักฐานการก่อสร้างในช่วงสมัย
ราชวงศ์ปัลลวะ โดยหลักฐานเหล่านี้นั้นมาจากจารึกที่พบซึ่งจะเป็นที่นิยมสร้างขึ้นเพ่ือบ่งบอกชื่อ
ผู้สร้างและจุดประสงค์ของการสร้าง เช่นอ่างเก็บน้้าที่อุตตระมัลลา (Uttaramallur) ซึ่งปัจจุบันอ่าง
เก็บน้้าแห่งนี้ได้ถูกแบ่งครึ่งจากการสร้างถนนขนาดใหญ่ และพ้ืนดินบริเวณด้านใต้ของถนนนั้นล้วน
เป็นตะกอนที่เกิดจากการเก็บกักน้้าเป็นระยะเวลานาน ประสิทธิภาพในการเก็บน้้าของอ่างเก็บน้้าแห่ง
นี้สามารถที่จะเก็บน้้าได้ถึง 27.1 ล้านลูกบาตรเมตร โดยมีชื่อเรียกอ่างเก็บน้้าแห่งนี้ตามจารึกที่พบว่า 
วายิระเมกก้าตตกะ (Vayiramegatataka) ข้อมูลในการศึกษาถึงสิ่งก่อสร้างทางชลประทานขนาดใหญ่
พบว่าสิ่งก่อสร้างประเภทอ่างเก็บน้้าที่มีขนาดใหญ่นั้นจะถูกสร้างขึ้นในช่วงการเจริญรุ่งเรืองของ
ราชวงศ์ปัลลวะเป็นส่วนมาก และยังส่งอิทธิพลขยายไปสู่ประเทศใกล้เคียงคือศรีลังกาอย่างชัดเจน10  

                                                        
7India Archaeology department, “Epigraphia Indica,” 1893, 153. 
8V. Venkayya, “Irrigation in Southern India in Ancient Time,” Calcutta, 

Archaeological Survey of India 1906, Annual Report 1903-4: 205-211. 
9J. Stargardt, Satingpra I: The Environmental and Economic 

Archaeology of South Thailand, 267. 
10R.A.L.H. Gunawardhana, “Inter-Social transfer of Hydraulic technology in 

Pre-Colonial South Asia,” Southeast Asian Studies (SAS) Tokyo 22, 2 (1984): 119-120. 
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2. ระบบชลประทานศรีลังกาสมัยโบราณ 
หากกล่าวถึงอารยธรรมในประเทศศรีลังกาแล้ว สิ่งที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดคือการสร้าง

ระบบชลประทานของชาวศรีลังกาในอดีต จุดประสงค์หลักของระบบชลประทานนั้นคือการเก็บกักน้้า
ไว้ภายในอ่างเก็บน้้า ในระหว่างฤดูฝน และระบายน้้าออกตามช่องทางที่สร้างขึ้นสู่ทุ่งนาในช่วงฤดูแล้ง 
ดังตัวอย่างสถานที่แห่งหนึ่งชื่อว่าราชะราตะ (Rajarata) ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบขนาดใหญ่ใช้ในการ
ปลูกข้าวและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) และโปลอนนารุวะ 
(Polonnaruwa) ซึ่งเริ่มมีการก่อตั้งเมืองตั้งแต่ในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล 

อารยธรรมในประเทศศรีลังกานั้นได้เริ่มก่อตัวอย่างเด่นชัดควบคู่ ไปพร้อมกับความเจริญ
ของพุทธศาสนาที่แผ่เข้ามาในช่วงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดียราวเกือบ 300 ปีก่อน
คริสตกาล โดยที่ผู้คนจากหลายภูมิภาคในประเทศอินเดียเข้ามาตั้งรกรากพร้อมทั้งน้าเอาความรู้เรื่อง
การปลูกข้าวหลายฤดูกาลและน้าเอาความรู้ในการสร้างระบบชลประทานเข้ามาด้วย ต่อมาได้มีการ
พัฒนาระบบชลประทานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรที่ต้องการอาหารมากขึ้น
ตามล้าดับ นอกจากนี้แล้วความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูงที่น้ามาใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างทาง
ศาสนาเช่น สถูป และ เจดีย์ต่างๆ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการสร้างขึ้นพร้ อมไปกับอ่างเก็บน้้าใน
บริเวณใกล้เคียง11 (ภาพที่ 6) อย่างไรก็ดีได้มีการศึกษาว่าบางทีการสร้างระบบชลประทานนั้นมีมา
ก่อนการรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาในศรีลังกาอย่างช้านาน ด้วยเพราะได้มีการพบรูปเคารพของ
พญานาคซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นบริเวณแหล่งน้้าเหล่านั้น12 
 

                                                        
11Anuradha Seneviratna, The springs of sinhala civilization, (An 

illustrated Survey of the Ancient Irrigation System of Sri Lanka) (New Delhi: Raj 
Press, 1983),  42. 

12R.L. Brohier, Ancient Irrigation Works in Ceylon, (Sri-Lanka: Colombo, 
Government Press, 1934-1935), 19-34. 
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ภาพที่ 6  แผนที่แสดงที่ตั้งของอ่างเก็บน้้าในเมือง Anuradhapura 
ที่มา: V. Venkayya, “Irrigation in Southern India in Ancient Time,” Calcutta, 
Archaeological Survey of India 1906, Annual Report 1903-4: 205 

ในการก่อสร้างระบบชลประทานของศรีลังกาได้มีการพบหลักฐานยืนยันถึงการก่อสร้าง 
เรื่องอายุสมัย และตัวผู้ก่อสร้าง เช่นศิลาจารึกที่มีการจารึกถึงสมัยที่สร้างและผู้สร้างไว้เป็นอย่างดี แต่
ในวงการศึกษาของศรีลังกาเองก็ได้มีการถกเถียงกันถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบชลประทานนี้
ออกเป็นสองแนวทาง คือ 

1. ความรู้ในเรื่องระบบชลประทานนั้นมาจากการที่ชาวอารยันอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
ดินแดนของศรีลังกา และน้ามาเผยแพร่ 

2. ความรู้ในเรื่องระบบชลประทานเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของศรีลังกาเอง
ทั้งหมด 

R.A.L.H. Gunawardane กล่าวว่าการสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยหินที่มีขนาดใหญ่นั้นล้วน
ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียรวมทั้งเทคโนโลยีการถลุงเหล็ก และน้าเหล็กมาใช้ประโยชน์เช่นกัน ส่วน
ในการเพาะปลูกข้าวในท้องถิ่นนั้นได้พบว่าระบบชลประทานขนาดเล็กมีการใช้มาอย่างช้านานแล้วโดย
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มีหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนอยู่13 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่
ของหลายอารยธรรมรวมทั้งในศรีลังกานั้นเป็นเรื่องที่มีความจ้าเป็นในระดับรัฐที่จะต้องมีการสร้าง
ระบบเก็บกักน้้าหรืออ่างเก็บน้้ารวมทั้งทางระบายหรือเครือข่ายการส่งน้้า โดยมีการพบหลักฐานตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่  2 (พุทธศตวรรษที่  7) ในคัมภีร์ภาษาบาลี  “สมันตาปาศะฎีกะ” 
(Samantapasadika) นอกจากนี้งานวรรณกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 5 (พุทธศตวรรษที่ 10) ยังพูดถึง
ประตูระบายน้้าของอ่างเก็บน้้าที่ชื่อว่า “อุตธกา นิทฒะมานา ตุมพะ”(Udaka niddhamana 
tumba) โดยมีการใช้ค้าโบราณว่า "ตุมพะ" (Tumba) ซึ่งพบได้อีกเช่นกันในจารึกภาษาทมิฬในรัฐ
ทมิฬนาฑู อายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 10-11 (พุทธศตวรรษที่ 15-16) อันหมายถึงประตูระบายน้้า ซึ่ง
หลักฐานดังกล่าวอาจสันนิษฐานถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบเทคโนโลยีการสร้างระบบชลประทาน
ระหว่างอินเดียใต้กับศรีลังกาซึ่งหากตรวจสอบและเปรียบเทียบรูปแบบอ่างเก็บน้้าและประตูระบาย
น้้าของอินเดียใต้กับศรีลังกาแล้ว พบว่าในช่วงสมัยราชวงศ์โจฬะ (Cola) ที่มีอ้านาจปกครองไปถึงศรี
ลังการาวคริสต์ศตวรรษที่ 10-11 (พุทธศตวรรษที่ 15-16) ท้าให้เห็นได้ว่าความรู้ต่าง ๆ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนกันอย่างมากในช่วงปลายสมัยอนุราธปุระ ถึงช่วงต้นสมัยโปลอนนารุวะ14 

รูปแบบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่นั้นมักจะมีการสร้างแนวคันดินขนาดใหญ่
เพ่ือปิดกั้นแนวพื้นที่ราบลุ่มปลายล้าธารเพื่อให้เกิดการเก็บกักน้้าได้ ดังเช่นคันดินหลายแห่งในศรีลังกา
พบว่ามีความยาวของคันดินหลายกิโลเมตร ดังตัวอย่างเช่นคันดินที่มีความยาวมากที่สุดคือ 14.4 
กิโลเมตร ที่ชื่อว่าทะเลแห่งพาระกรามพะ Sea of Parakramba นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้้าที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิประเทศแบบเดียวกันนั้นคือ อ่างเก็บน้้าคันทาไร (Kantalai Tank) มีคันดินยาว 1.6 กิโลเมตร อ่าง
เก็บน้้าอัลไล (Allai Tank) คันดินยาว 800 เมตร แต่อ่างเก็บน้้าที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีการกล่าวกันว่าเก็บ
น้้าไว้ใช้ได้นานถึงสองปีโดยฝนไม่ตกคือ อ่างเก็บน้้ามิณเนริยาอันยิ่งใหญ่ (The Great Minneriya 
tank) แต่มีความยาวคันดินเพียง 900 เมตร 

ในการเลือกต้าแหน่งที่ตั้งของอ่างเก็บน้้าและการค้านวณหาความหนาของคันดินเพ่ือให้
รับแรงดันของน้้าภายในอ่างในต้าแหน่งสูงสุด วิศวกรในสมัยโบราณนั้นมีความรู้ความสามารถอย่าง
มากเพราะต้องมีการวางแผนการก่อสร้างและค้านวณการก่อสร้างส่วนประกอบสิ่งก่อสร้างในทาง
ชลประทาน เช่น การสร้างประตูระบายและคลองระบายไปในที่ต่าง ๆ  นอกจากนั้นความรู้ในเรื่อง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมก็มีความเชี่ยวชาญเช่นกัน ซึ่งวิศวกรต้องทราบสภาพดินในสถานที่ก่อสร้าง การ
บดอัดดินเพื่อสร้างแนวคันดินรวมทั้งการตัดหิน และการขนส่งวัสดุทีมีน้้าหนักมากในระยะทางไกล ซึ่ง
ส่วนใหญ่การก่อสร้างก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี หากเป็นอ่างเก็บน้้าที่มีขนาดใหญ่รูปแบบของ
ประตูระบายนั้นต้องมีความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่เพ่ือให้ทนต่อแรงดันของน้้าได้ดังเช่นอ่างเก็บน้้า
ปาวัฏ-กูรัม (Pavat-Kulam) ซึ่งมีรูปแบบประตูระบายน้้าที่ท้าขึ้นอย่างแน่นหนาโดยใช้อิฐเป็นตัวบุผนัง
ภายในทางเดินน้้าและใช้ดินทับไปบนโครงสร้างอิฐอีกชั้นหนึ่ง โดยภายในโครงสร้างของประตูระบาย
ด้านที่อยู่กับตัวอ่างน้้านั้นจะมีช่องสี่เหลี่ยมที่ก่อให้พ้นระดับน้้าในอ่างเรียกช่องนี้ว่า พิโสโกทุวา

                                                        
13R.A.L.H. Gunawardhana, “Inter-Social transfer of Hydraulic technology in 

Pre-Colonial South Asia” Southeast Asian Studies(SAS) Tokyo 22, 2 (1984): 117-118. 
14Ibid, 81. 
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(Bisokotuwa) ซึ่งมีหน้าที่ท้าให้แรงดันน้้าที่จะไหลออกทางช่องระบายอีกด้านของประตูมีแรงดันที่
ลดลงบริเวณภายในช่องพิโสโกทุวา นี้จะมีการบุผนังด้วยหินหรืออิฐที่มีคุณภาพดีขนาดใหญ่ โดยที่ช่อง
ทางเข้าสู่บ่อลดแรงดันนี้จะมีขนาดเล็กและทางเดินน้้าภายในตัวเขื่อนนั้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นในบริเวณ
ปลายทางออกซ่ึงประตูระบายแบบนี้พบได้หลายแห่งในศรีลังกา ซึ่งวิธีการแบบนี้เพ่ิงจะมีการน้ามาใช้
ในงานวิศวกรรมสมัยใหม่ในยุโรปเมื่อไม่นานมานี้ โดยใช้หลักการเดียวกันกับพิโสโกทุวา ในยุโรป
เรียกว่า Valve-pit แต่วิธีการเหล่านี้นั้นพบในศรีลังกามานานกว่า 2,000 ปีมาแล้ว (ภาพที่ 7,8)15

นอกจากโครงสร้างตัวเขื่อนและประตูระบายแล้ว เมื่อน้้าถูกปล่อยออกมาคลองส่งน้้าก็มีความส้าคัญ
ในล้าดับต่อมาเพราะเครือข่ายคลองส่งน้้าจะน้าน้้าไปยังที่ต่าง ๆ ตามต้องการเพ่ือหล่อเลี้ยงทุ่งนาใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม (ภาพที่ 9) 

  

 
ภาพที่ 7  แสดงโครงสร้างภายในประตูระบายของอ่างเก็บน้้า Pavat-Kulam 
ที่มา: H. Parker, Ancient Ceylon (New Delhi: Asian Educational Services, 1981), 379. 

                                                        
15H. Parker, Ancient Ceylon (New Delhi: Asian Educational Services, 1981), 

379. 
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ภาพที่ 8  แสดงโครงสร้างภายในของประตูระบายของอ่างเก็บน้้า Nuwara Waewa 
ที่มา: H. Parker, Ancient Ceylon (New Delhi: Asian Educational Services, 1981) 

ภาพที่ 9  แสดงระบบคลองส่งน้้าในพ้ืนที่ระบายสีทึบหรือทุ่งนา (Paddy fields) ซึ่งคลองส่งน้้าเหล่านี้   
จะมีประตูเปิดปิด (pick up weir) ที่สามารถบังคับน้้าได้และพ้ืนที่ด้านข้างสีขาวคือพ้ืนที่ 
ราบสูง 

ที่มา: H. Parker, Ancient Ceylon (New Delhi: Asian Educational Services, 1981) 
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ในการเก็บภาษีการใช้น้้านั้นในศรีลังกามีรูปแบบที่คล้ายกับในอินเดียเช่นกันแต่ที่พิเศษ
และโดดเด่นคือ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างนั้นในศรีลังกาจะมีระบบที่เรียกว่าราชกริยา  (Rajakariya) ซึ่ง
หมายถึงการท้างานเพ่ือสังคมเช่น การใช้แรงงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกจะ
กลับไปท้างานตามปรกติหรืออีกทางหนึ่งอาจมีการใช้แรงงานท้างานเพ่ือให้บุคคลที่ตนนั้นสังกัดอยู่ 16 
ผลประโยชน์ที่ได้ก็จะกลับไปสู่กษัตริย์และเกษตรกรในที่สุด ซึ่งในรูปแบบนี้พบได้โดยมีหลักฐานด้าน
จารึกที่กล่าวถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการเก็บภาษีที่ดินและน้้า โดยพระราชาจะบริจาคให้กับ        
ศาสนสถานหรือองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เช่น จารึกกล่าวถึงพระราชาได้ถวายผลประโยชน์จาก
ภาษีอากรน้้าจากอ่างเก็บน้้า ทิสสา-เววา (Tissa-veva) ในเมืองอนุราธปุระ โดยเนื้อความในจารึกได้
กล่าวถึงพระราชาได้ถวายผลประโยชน์จากภาษีแก่ศาสนสถานชื่อ  อิสุราเมรุโบอุปุลวานกะสุพคีรี 
(Isurameru Bo-Upulvan-Kasub-giri) ซึ่งการถวายทานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงการท้าบุญในพุทธ
ศาสนาเป็นพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์หรือเป็นประเพณีท่ีท้าสืบต่อกันมา17 

 
3. ระบบชลประทานประเทศพม่าในสมัยโบราณ 

ในดินแดนประเทศพม่าในปัจจุบัน ชนชาติแรกที่ได้ตั้งรกรากและได้รับอารยธรรมอินเดีย
เข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นคือชาว "ปยู" (Pyu) โดยชาวปยูได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในตอนกลางของ
ประเทศในบริเวณเมืองแปรเก่า (Old Prome) ตั้งแต่ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 10 ก่อตั้งรัฐชื่อศรี
เกษตร (Sri ksetra) ในบริเวณปัจจุบันนี้เรียกว่า ฮมอร์ซา (Hmawza) และอีกสองเมืองที่เด่นชัดคือ
เมืองไบถาโน (Beikthano) และเมืองฮาลิน (Halin) หรือ ฮาลิงยี่ (Halingyi)18 เมืองโบราณเหล่านี้มี
ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเมือง จึงมีการใช้เครื่องมือทางชลประทานในการ
แก้ปัญหาที่ต่างกัน แต่ที่แน่ชัดคือทุกเมืองนั้นมีรูปแบบการสร้างอ่างเก็บน้้าของตนเองและคลองส่งน้้า
เพ่ือการเกษตรที่เหมือนกัน หลักฐานทางด้านสิ่งก่อสร้างและหลักฐานการกระจายตัวทางโบราณคดีบ่ง
บอกได้ว่า เมืองไบถาโน และเมืองฮาลิน มีเพียงการเพาะปลูกตามฤดูกาลเท่านั้นเพราะหลักฐาน
สิ่งก่อสร้างนั้นไม่ใหญ่นักและบริเวณท่ีพบโบราณวัตถุก็อยู่ในวงแคบจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณโดยรอบ
ในอดีตต้องเป็นป่าไม้และแห้งแล้งส่วนเมืองศรีเกษตรนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพาะปลูกนอก
ฤดูกาลเพราะการกระจายตัวของหลักฐานการอยู่อาศัยและสภาพพ้ืนที่นั้นมีความเหมาะสม ประกอบ
กับระบบชลประทานที่เอ้ืออ้านวย19 หลักฐานที่พบเกี่ยวกับการจัดการชลประทานในจารึกนั้นพบว่ามี
จารึกที่กล่าวถึงระบบชลประทาน แต่เป็นในสมัยพุกามโดยที่ศาสตราจารย์จี เอช ลูช ให้ความเห็นว่าค้าที่

                                                        
16R.L. Brohier, Ancient Irrigation Works in Ceylon, 19. 
17Epigraphia Zeylanica, Vol. I, 1904-12, London, Oxford University Press,  

Vessagiri Inscriptions, 29-38. 
18ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิ :ีากณลักโานทางโบราณกดี  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษร

สมัย,  2548), 68-69. 
19J. Stargardt, The Ancient Pyu of Burma (Singapore: PACSEA CAMBRIDGE, 

1990), 53. 
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กล่าวถึงระบบชลประทานในช่วงต้นนั้นไม่ใช่ภาษาพม่า และน่าจะมีความเก่าแก่กว่ามาก20 
3.1 รูปแบบสิ่งก่อสร้างที่พบได้ในระบบชลประทานของชาวปยูโบราณสามารถแบ่ง

ออกได้ดังนี้ 
 3.1.1 กันกั้นน้้าณรือเขื่อนกั้นน้้า (weirs) สร้างขวางล้าน้้าเพ่ือให้น้้าด้านหลังคันกั้น

มีระดับที่สูงกว่าด้านหน้าซึ่งมักเลือกสร้างขวางบริเวณที่ปลายโค้งของล้าน้้า โดยที่มุมลาดเอียงของคัน
กั้นจะสร้างเอียง 45 องศา เพ่ือเวลาที่ฤดูน้้าหลากแรงปะทะของน้้าจะลดน้อยลง  และอีกด้านหนึ่งจะ
สร้างในลักษณะค่อย ๆ ลาดเอียงลงจนสู่ระดับท้องน้้าซึ่งในการสร้างนั้นอาจมีการใช้ไม้ซุงเป็น
โครงสร้างและน้าก้อนหินมาใส่เพื่อเพ่ิมความแข็งแรง (ภาพที่ 10) การเลือกต้าแหน่งที่สร้างนั้นมีผลใน
ฤดูน้้าหลากที่น้้าจะไหลแรงและระดับสูงขึ้นจนไหลมาด้วยความเร็วเมื่อผ่านโค้งมาจนปะทะกับคันกั้น
น้้าจะไหลเข้าสู่คลองที่ขุดไว้ (ภาพที่ 11) ในยุคการยึดครองอาณานิคมของอังกฤษได้มีการส้ารวจ
ทางด้านชลประทานพบว่ามีสิ่งก่อสร้างประเภทนี้เป็นจ้านวนมาก ซึ่งบางแห่งได้มีการซ่อมแซมต่อ ๆ
กันมาในสมัยของพม่าที่ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์ต่าง ๆ และเมื่อพยายามค้นหาต้นก้าเนิดว่ามีมา
ตั้งแต่สมัยใดกลับไม่สามารถระบุอายุสมัยได้ และยังมีข้อมูลอีกว่าในระบบชลประทานระดับหมู่บ้านมี
การก่อสร้างเช่นกันแต่มีการเปลี่ยนวัสดุที่หาได้ง่ายขึ้น เช่นทรายและดิน21 ระบบชลประทานที่ใหญ่
ระดับรัฐนั้นพบว่ามีมาก่อนสมัยพุกามด้วยหลักฐานทางด้านโบราณคดีและการศึกษาในสมัยปัจจุบัน 
Janice Stargardt กล่าวว่าจากหลักฐานที่พบในพ้ืนที่แถบหุบเขา ยิน (Yin Valley) รอบ ๆ เมืองไบถา
โน ได้พบการสร้างระบบชลประทานที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ซึ่งหลักฐานเหล่านี้พบได้จากภาพถ่าย
ทางอากาศที่แสดงให้เห็นแนวคลองส่งน้้าโบราณที่ทอดตัวผ่านทุ่งนา และอ่างเก็บน้้าที่เป็นระบบ
เชื่อมต่อกันอย่างชัดเจน22 ซึ่งการสร้างแนวคันกั้นน้้าแบบนี้สามารถวางระบบเป็นขั้นตอนจากแม่น้้า
ใหญ่ลงมาสู่คลองและลดขนาดลงมาสู่คลองส่งน้้าในบริเวณทุ่งนาตามล้าดับซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะต้องมีการ
สร้างและค้านวณควบคู่กันระหว่างคลองส่งน้้าและตัวคันกั้น นอกจากนี้แล้วยังพบเขื่อนกั้นน้้าขนาด
เล็กที่มีประตูระบายซึ่งโดยมากจะพบในล้าคลองที่มีขนาดไม่ใหญ่มากที่เชื่อมต่อจากคลองใหญ่ลงสู่ทุ่ง
นา โดยที่ตัวเขื่อนจะใช้โครงสร้างไม้ยึดติดกับผนังล้าคลองทั้งสองด้านและมีบางส่วนยื่นเข้ามาในล้า
คลองโดยที่ตัวโครงสร้างนั้นจะถูกอัดด้วยหินให้มีความแข็งแรงภายในและในส่วนของประตูระบายนั้น
จะท้าด้วยไม้เนื้อแข็งซ่ึงทนทานต่อแรงดันน้้าได้ 

  

                                                        
20G.H. Luch, “Old Kyaukse and the coming of the burmans,” J.B.R.S. 1959, 

XLII: 75-112. 
21B.H. Samuelson, “Report on the Irrigation Works in the Magwe District,”  

Rangoon and prepended (1914): 73-75. 
22J. Stargardt, The Ancient Pyu of Burma, 59-60. 
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ภาพที่ 10  รูปแบบโครงสร้างของคันก้ันน้้าที่พบในพม่า 
ที่มา: Janice Stargardt, The Ancient Pyu of Burma  (Singapore: PACSEA CAMBRIDGE, 
1990) 

 

ภาพที่ 11 ภาพแสดงแม่น้้าและคันกั้นน้้าเพ่ือให้น้้าไหลเข้าสู่คลองขนาดเล็ก 
ที่มา:  J. Stargardt, TheAncient Pyu of Burma (Singapore: PACSEA CAMBRIDGE, 1990). 
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ภาพที่ 12  แสดงแนวคันดินที่ใช้ในการเบี่ยงกระแสน้้าให้เข้าคลองสาขา 
ที่มา: J. Stargardt, The Ancient Pyu of Burma (Singapore: PACSEA CAMBRIDGE, 1990). 

 3.1.2 กันกั้นน้้า คือ สิ่งก่อสร้างอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ในการชลประทานของชาวปยู 
คันกั้นน้้าจะวางตัวขนานไปกับล้าน้้าโดยที่คันนี้จะวางตัวตั้งขึ้นจากท้องน้้าโดยที่วัสดุที่ใช้นั้นจะเป็น
วัสดุที่หาได้ง่ายคือดินเหนียว หรือทรายและมักจะมีความสูงประมาณ 1.2-1.5 เมตร โดยคันดิน
ประเภทนี้จะวางตัวขนานไปกับล้าน้้ามีความยาวที่ประมาณ 400-1,600 เมตร โดยที่ปลายคันดินด้าน
ใกล้กับล้าคลองสายแยกนั้น คันดินจะหันเข้าหาตัวล้าคลองสายที่ต้องการส่งน้้าเข้าไป (ภาพที่ 12) ซึ่ง
คันดินเหล่านี้จะเกิดความเสียหายได้ง่ายเนื่องจากหากในฤดูน้้าหลากกระแสน้้าจะแรงและพัดพาตัว
วัสดุออกไปได้ อย่างไรก็ตามการซ่อมแซมนั้นสามารถท้าได้ง่ายเช่นกันเพราะตัววัสดุนั้นหาได้ทั่วไปและ
สามารถใช้แรงงานในท้องถิ่นได้ ในการสร้างคันกั้นน้้านั้นยังพบว่าอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมท้าขึ้นเพ่ือใช้
กับล้าคลองสายเล็ก คือคันกั้นน้้าที่สร้างด้วยไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งและมีการน้าไม้แผ่นมาเป็นตัวกั้น
(ภาพที่ 13) ซึ่งยังพบว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามด้วยวัสดุที่ได้เลือกใช้ในระบบ
ชลประทานของพม่าจึงมีข้อสงสัยที่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีต้นก้าเนิดที่แท้จริงมาตั้งแต่สมัยใดกันแน่ ซึ่งตัว
วัสดุเองไม่สามารถที่จะคงทนอยู่ได้ยาวนาน แต่ด้วยว่ายังมีหลักฐานที่เด่นชัดในเรื่องโครงสร้างทาง
ชลประทานที่ท้าจากวัสดุที่คงทนกว่าคืออิฐที่ท้าจากดินเผา และตัวหลักฐานนั้นอยู่ที่เมืองฮาลิงยี่  หรือ 
ฮาลิน ซึ่งเป็นประตูระบายน้้าที่ติดกับตัวคันเขื่อนที่ท้าจากดินของอ่างเก็บน้้าที่เรียกว่านาคาโยนี 
(Nagayone) และยังพบในที่อ่ืน ๆ อีกเช่นกันซึ่งประตูระบายของชาวปยูนั้นไม่มีประตูเพ่ือเปิดปิด แต่
จะใช้อิฐสร้างเป็นคันกั้นทางน้้าออกและปล่อยให้น้้าไหลออกตลอดเวลาท้าหน้าที่คล้ายกับทางน้้าล้น 
(Spillways) (ดูภาพที่ 13) 
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ภาพที่ 13  ภาพแสดงโครงสร้างของประตูระบายที่สร้างจากอิฐที่พบในอ่างเก็บน้้าใกล้กับเมือง  

    Halingyi 
ที่มา: J. Stargardt, The Ancient Pyu of Burma (Singapore: PACSEA CAMBRIDGE, 1990). 
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ภาพที่ 14 ภาพแสดงคูเมืองภายในเมือง Sri Ksetra ที่แบ่งได้เป็น 3 ระบบ 
ที่มา: B. Hudson and and T. Lustig, “Communities of the past: A view of the old walls 
and hydraulic system at Srikshetra, Myanmar(Burma)” Journal of Southeast Asia 
Studies 39, 2 (2008): 283. 

 
 3.1.3 อ่างเก็บน้้า เป็นส่วนหนึ่งในระบบชลประทาน สิ่งที่ส้าคัญของการสร้างอ่าง

เก็บน้้าคือการสร้างคันดินกั้นขวางทางน้้าในท่ีลุ่ม ซึ่งในการสร้างนั้นจะใช้แรงงานคนเป็นหลักโดยที่การ
เกณฑ์แรงงานหรือที่เรียกว่าราชการิยา (Rajacarya) ในการสร้างคันดินนั้นจะถูกสร้างบนพ้ืนที่
ด้านล่างของพ้ืนที่มีความลาดเอียง โดยมีสายน้้าจากด้านที่มีระดับอยู่สูงกว่าจ่ายกระแสน้้าให้ และตัว
คันดินนี้จะวางตัวปิดทางน้้าและใช้พ้ืนที่แอ่งด้านข้างคันดินที่มีความสูงทั้งสองข้างเป็นตัวรับน้้าไว้ตรง
กลาง และในคันดินนั้นจะมีการสร้างประตูระบายน้้าลงสู่คลองเพ่ือส่งน้้าไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามความ
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ต้องการ นอกจากนี้ยังพบว่าคันดินกั้นน้้านั้นยังใช้เพ่ือการสัญจร หรือเพ่ือขนย้ายอุปกรณ์ในการซ่อม
บ้ารุงไปพร้อมกันได้ และขนาดของถนนบนคันดินนั้นมีความกว้างประมาณ 3 เมตร ดังตัวอย่างอ่าง
เก็บน้้าของพม่าในสมัยพุกามที่ชื่อว่า เมียกติลา (Meiktila) มีแนวคันดินกั้น 2 แนวยาวประมาณ 1.6 
กิโลเมตร และสามารถบรรจุน้้าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ 15,000 เอเคอร์ และหากเปรียบเทียบในขนาด
และสัดส่วนของคันกั้นกับอ่างเก็บน้้าที่อ่ืนเช่นคาดู (kadu) ฮลาเดา (Hladaw) และฮาลิน (Halin) ที่
ใกล้กับเมืองฮาลิงยี่ (Halingyi) นั้นมีความจุปริมาตรสูงสุดที่ใกล้เคียงกัน23  ซึ่งมีความสอดคล้องกับค้า
กล่าวของศาสตราจารย์คาร์ล เอ. วิทโฟเจล  ที่กล่าวว่า "เมื่อเทคโนโลยีทางการส้ารวจ และการ
ก่อสร้างทางชลประทานได้พัฒนาถึงขีดสุดของยุคสมัยแล้วการกักเก็บน้้าจะสามารถเก็บได้เต็มขีด
ความสามารถของเขื่อนที่ได้สร้างไว้แค่นั้น"24 อันหมายถึงไม่สามารถที่จะผลักดันปริมาณน้้าให้สูงไป
กว่าตัววัสดุและขนาดของพ้ืนที่อ่างเก็บน้้าได้เพราะจะท้าให้เกิดความเสียหาย หรือหากมีปริมาณน้้า
มากเกินความสามารถของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างในสมัยนั้น เช่น หินและดิน จึงมีความแข็งแรงที่ต่้า
และความคงทนที่น้อยกว่าในปัจจุบันมาก 

ในการใช้ประโยชน์จากลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งนั้นพบได้จากเมืองโบราณของชาวปยู คือ
เมืองไบถาโน ซึ่งมีพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกที่สูงกว่าทางตะวันออก โดยมีการสร้างอ่างเก็บน้้าไว้ในด้าน
นั้นและสร้างล้าคลองทอดลงมาทางตะวันออกเพ่ือให้แรงโน้มถ่วงดึงน้้าลงมา สามารถทราบได้จาก
แผนที่แสดงจ้านวนอ่างเก็บน้้าที่อยู่ด้านตะวันตกที่มีความสูงและปริมาณอ่างเก็บน้้าที่มากกว่าด้าน
ตะวันออก ซึ่งวิธีการเช่นนี้ก็พบได้เช่นเดียวกันในเมืองฮาลิน และ ศรีเกษตร อย่างไรก็ตามในแต่ละ
เมืองปัจจัยที่จะเป็นตัวก้าหนดต้าแหน่งและระบบชลประทานคือสภาพภูมิประเทศเป็นหลัก ดังเช่นที่
เมืองศรีเกษตร นั้นมีลักษณะพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้มีความสูงชันเป็นอย่างมากถึง    
152.4 - 121.9 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลางในบางต้าแหน่งและลาดต่้าลงเหลือ 60.1 เมตรจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง จึงท้าให้มีความต่างกันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ย 60 เมตรจากพ้ืนที่ตะวันตกสู่ด้าน
ตะวันออก ปัจจัยนี้ท้าให้น้้าที่ไหลลงมาจากที่สูงมีความแรงเป็นอย่างมากตามล้าธารสายต่าง ๆ 25 และ
หากแบ่งการศึกษาระบบชลประทานของเมืองศรีเกษตร ออกเป็นส่วนแล้วพบว่า ด้านทิศตะวันตกและ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซึ่งบริเวณนี้มีโบราณสถานเป็นซากเจดีย์ขนาดเล็กจ้านวนมาก และลักษณะ
พ้ืนที่นั้นมีความลาดชันสูงและมีป่าไม้หนาแน่น ท้าหน้าที่ดูดซึมน้้าฝนเมื่อตกลงมา และส่งผ่านลงสู่ใต้
ดินได้ดีซึ่งมีผลให้อ่างเก็บน้้าที่อยู่ในพ้ืนที่ลักษณะแบบนี้มีระดับน้้าที่สูงอยู่ได้นานเพราะการรั่วซึมของ
น้้าลงสู่ใต้ดินมีน้อย เพราะระดับน้้าใต้ดินนั้นมีสูงจะเป็นตัวดันให้น้้าอยู่บนผิวดินได้นานในบริเวณนี้มี
อ่างเก็บน้้าอยู่หลายแห่งส่วนใหญ่มีลักษณะกลมและสร้างในพ้ืนที่แอ่งธรรมชาติและมีคลองระบายน้้า
ลดหลั่นลงมาสู่พื้นที่เมือง นอกจากนี้ในบริเวณด้านทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ได้พบหลักฐานการฝังศพ
เป็นจ้านวนมากซึ่งพบอยู่ในไหและอยู่ใกล้กับเจดีย์หลายแห่ง 

คูเมืองของศรีเกษตรนั้นพบว่ามีถึง 3 ชั้นมีความยาวประมาณ 13,500 เมตรและความ

                                                        
23J. Stargardt, The Ancient Pyu of Burma, 64. 
24K. A. Wittfogel, Oriental dispotism: A comparative study of total 

power, (Yale University Press : New Haven, 1957), 151. 
25J. Stargardt, The Ancient Pyu of Burma, 65. 
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กว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 17.5 เมตร และลึกประมาณ 3 เมตร ดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้วคูเมืองแต่ละชั้นนั้น
สามารถบรรจุน้้าได้ 708,600 ลูกบาศก์เมตร และเมื่อน้าปริมาณของน้้าทั้ง 3 คูมารวมกันแล้วจะได้ถึง 
2,125,800 ลูกบาศก์เมตร และคูเมืองจะท้าหน้าที่ส่งน้้าเข้าสู่ตัวเมืองโดยผ่านคลองขนาดเล็กไปตาม
สถานที่ต่าง ๆ และเมื่อถึงฤดูน้้าหลากแล้วคูเมืองสามชั้นนี้มีหน้าที่รับน้้าที่ไหลลงมาอย่างแรงจาก
สภาพพ้ืนที่ลาดชันด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองที่เป็นภูเขา (ภาพที่ 14) น้้าในคูเมืองจะมีความแรง
อย่างมากซึ่งมีข้อมูลการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนั้นว่าเคยลงไปจับปลาในคูเมืองขณะฝน
ตกน้้านั้นเพ่ิมปริมาณอย่างรวดเร็วและไหลแรงจนไม่สามารถยืนอยู่ได้26 

การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นั้นพบได้หลากหลายรูปแบบ เช่นการใช้พ้ืนที่ราบมีน้้าท่วมเพ่ือ
ปลูกข้าวทั้งในตัวเมืองและนอกเมือง ในบางครั้งพบว่ามีการใช้พ้ืนที่ในบริเวณด้านหลังคันดินที่มีน้้าขัง
อยู่ ไม่มากในการปลูกข้าวหลังจากฤดูน้้าหลากผ่านพ้นไปซึ่งเป็นเรื่องของการใช้ พ้ืนที่ ให้ เต็ม
ประสิทธิภาพ27 อย่างไรก็ตามการศึกษาในปัจจุบันพบว่าการเกษตรกรรมในบริเวณเมืองศรีเกษตร 
การเพาะปลูกล้มเหลว 2 ปีใน 3 ปี เพราะว่ามีปัญหาเรื่องความแห้งแล้ง อาจเป็นด้วยที่ตั้งซึ่งอยู่
ระหว่างแนวเทือกเขาที่มีป่าไม้และที่ราบแห้งแล้งตอนกลางของพม่า ด้วยปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้วในฤดู
ฝนจะมีปริมาณน้้ามหาศาลที่ไหลลงมาสู่ที่ราบแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่สามารถเพาะปลูกได้เพราะ
ขาดแคลนน้้า จึงเป็นค้าถามว่าชาวปยูโบราณนั้นสามารถเพาะปลูกได้อย่างไรและได้ใช้วิธีการอะไรใน
การแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วด้วยระบบชลประทานแบบต่าง ๆ ที่ได้มีการสร้างขึ้น
เพ่ือบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ แต่ด้วยปัจจุบันสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลง
ไปจึงท้าให้ระบบต่าง ๆ พบเห็นและท้างานได้ไม่ชัดเจน แต่การใช้เทคโนโลยีทางภาพถ่ายทางอากาศ
และภาพถ่ายดาวเทียมท้าให้การศึกษาได้พบว่าระดับน้้าที่แม้จะมองเห็นไม่ได้ในปัจจุบัน สามารถ
มองเห็นได้ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมส้ารวจทรัพยากร ที่แสดงข้อมูลความชื้นในระดับสีต่าง ๆ จึงพบว่า
น้้าจ้านวนมากนั้นได้ลงไปอยู่ในชั้นใต้ดิน (ภาพที่ 15) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในหน้าฝนนั้นระดับน้้าผิวดิน
และใต้ดินมีผลกับระดับความสูงอย่างมากแต่เมื่อเข้าสู่หน้าแล้งระดับน้้าได้ไหลซึมลงสู่ใต้ดินจน เป็น
ระดับเดียวกับน้้าในพื้นที่ต่้าด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าอย่างชัดเจน28 

                                                        
26B. Hudson, and T. Lustig, “Communities of the past: A view of the old 

walls and hydraulic system at Srikshetra, Myanmar (Burma)” Journal of Southeast 
Asia Studies 39, 2 (2008): 285.       

27Ibid, 288. 
28J. Stargardt, G. Amble, and B. Devereux, “Irrigation Is Forever: A study of 

the post-destruction Movement of water Across the Ancient Site of Sri Ksetra, Central 
Burma. In Lasaponara, R. and Masini, N. (eds) Satellite Remote Sensing; A new tool for 
Archaeology,” Springer Remote Sensing and Digital Image Processing Series 16 
(2012): 247-67. 
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ภาพที่  15  แสดงภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงสีบ่งบอกถึงสภาพความชื้นโดย (a) แสดงภาพถ่าย 

ดาวเทียมเมื่อเดือน กันยายน 2002 (b) แสดงความความสัมพันธ์ของความชื้นและความ
สูงในเดือนกันยายน 2002 ส่วน (c) นั้นแสดงผลเมื่อเดือนมกราคม 2003 แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของความชื้นต่อพ้ืนที่แต่ได้ลดระดับลงในพ้ืนที่สูงลงสู่ใต้ดินอย่างเห็นได้ชัด 

ที่มา      : J. Stargardt, G. Amble and B. Devereux, “Irrigation Is Forever: A study of the 
post-destruction Movement of water Across the Ancient Site of Sri Ksetra, Central 
Burma. In Lasaponara, R. and Masini, N. (eds) Satellite Remote Sensing; A new tool for 
Archaeology,” Springer Remote Sensing and Digital Image Processing Series 16 
(2012): 17. 
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4. ระบบชลประทานกัมพูชาในสมัยโบราณ 
ประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนั้นเป็นดินแดนที่มีความเก่าแก่และมีอารยธรรมของตัวเองมา

อย่างช้านานแต่ในช่วงแรกเริ่มประวัติศาสตร์นั้นชุมชนเมืองได้มีการเริ่มต้นก่อตั้งในบริเวณปากแม่น้้า
โขง บริเวณตอนใต้ของกัมพูชาในปัจจุบัน เมืองที่โดดเด่นและเป็นเมืองท่ายุคต้นนั้นชื่อว่าเมืองออก
แก้ว (Oc Eo) ซึ่งมีการสันนิษฐานกันว่าเมืองออกแก้วนี้เป็นเมืองท่าของรัฐฟูนัน ตามหลักฐาน
การศึกษาทางโบราณคดีโดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส มัลเลอเรต์ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี
จ้านวนมากที่แสดงความเชื่อมโยงเส้นทางการค้าในดินแดนต่าง ๆ ทั้งโบราณวัตถุที่ผลิตในประเทศ
อินเดีย ในกลุ่มประเทศเมดิเตอร์เรเนียน (กรีก-โรมัน) และเปอร์เชีย รวมทั้งเหรียญของกษัตริย์โรมัน
จักรพรรดิแอนโตนิอุส ปิอุส และจักรพรรดิมาร์คุส โอเรลิอุส และอ่ืนๆ นอกจากนี้มัลเลอเรต์ได้ท้าการ
ส้ารวจเมืองออกแก้วอย่างระเอียดและพบว่าเมืองออกแก้วนั้นมีการสร้างระบบคลองส่งน้้าอย่างเป็น
แบบแผน29การศึกษาในระยะต่อมามีการขุดค้นทางโบราณคดีเมืองออกแก้วและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้
ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า มีหลักฐานการอยู่อาศัยในสองระยะคือในระยะแรกนั้นมีการอยู่อาศัยในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 1-3 (พุทธศตวรรษที่6-8) และขาดช่วงไปในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 3 (พุทธ
ศตวรรษท่ี 8) และกลับมาใช้พ้ืนที่อีกในคริสต์ศตวรรษที่ 4-6 (พุทธศตวรรษที่9-11) 

ในระยะแรกนั้นการอยู่อาศัยของชุมชนมักกระจายตัวอยู่บริเวณเนินเขาบาแถซึ่งเป็น
พ้ืนที่สูงน้้าท่วมไม่ถึง และในระยะที่ 2 จะกระจายตัวในบริเวณที่ราบน้้าท่วมถึง คือบริเวณที่ราบออก
แก้ว ส่วนการสร้างศาสนสถานนิยมท้าบนเนินดินซึ่งแสดงให้เห็นว่าในระยะที่ 2 นั้นมีความรู้เรื่องการ
ควบคุมน้้าไม่ให้เข้าท่วมพ้ืนที่โดยการขุดคลองระบายน้้าเป็นจ้านวนมาก30 ซึ่งคลองโบราณเหล่านี้ได้มี
การศึกษาและตีความหน้าที่การใช้งานไปในหลายหน้าที่ คือเพ่ือการชลประทาน, เพ่ือการขนส่งสินค้า
และการเดินทาง มีหลักฐานจากการศึกษาว่าคลองเหล่านี้เป็นคลองที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนทั้งสิ้น 
ทราบได้จากแนวล้าคลองที่ตรงซึ่งผิดกับล้าน้้าที่ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่จะมีความคดเคี้ยว 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีคลองที่เชื่อมต่อจากเมืองออกแก้ว ไปยังเมืองอังกอร์ บุเรย (Angkor Borei) มี
ความยาวถึง 110 กิโลเมตร31 (ภาพที่ 16) ซึ่งได้ค้นพบจากภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงแนวเส้นคลอง
จ้านวนหลายคลอง32 ยังมีหลักฐานด้านจารึกที่กล่าวถึงการสร้างระบบชลประทาน จารึกนี้เป็นภาษา

                                                        
29Malleret, L' Archeologie du Delta du Mekong (Paris: publication de I' 

Ecole Francaise d'Extreme Orient, 1960-62), XLIII-3. 
30Manguin and Vo Si Khai, “Excavation at the Ba The / Oc Eo complex 

(Vietnam): preliminary report on the 1998 campaign” (Southeast Asian Archaeology 
1998 : proceedings of the 7th International Conference of the European Association 
of Southeast Asian Archaeologists, Berlin, 31 August - 4 September 1998). 

31James C. M. Khoo, Art & Archaeology of Fu Nan Pre-Khmer Kingdom of 
the Lower Mekong Valley, (Bangkok: Orchid Press, 2003), 16-17. 

32P. Paris, Anciens canaux reconnus sur photographies aeriennes dans 
les provinces de Ta-Keo, Chau-Doc, Long Xuyen et Rach-Gia, (Paris : Bulletin de 
I'Ecole Francaise d'Extreme Orient, 1941), 365-370. 
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สันสกฤตพบที่ปราสาทพรห์มละเวง (Pram Loven) ดงเทียบมุย (Dong Thep Muoi) ซึ่งมีรูปสลักตัวแทน
ของพระวิษณุในรูปของวิษณุบาท ข้อความในจารึกได้กล่าวถึงกษัตริย์ท้องถิ่นที่ชื่อ  ปุรณะวรมัน
(Purnavorman) และยังมีการกล่าวถึงโอรสที่ชื่อ กุณะวรมัน (Gunavorman) ที่ได้ฉายาว่าเป็นผู้พิชิตแห่ง
หนองน้้า ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้างระบบชลประทานเพ่ือน้าน้้าออกจากพ้ืนที่โดยใช้แรงงานคนจ้านวน
มากเพ่ือการก่อสร้างนี้33 ในการศึกษาเรื่องล้าคลองบริเวณเมืองออกแก้ว นี้ได้มีผู้เข้ามาศึกษาเพ่ิมเติม
ในเรื่องแนวคลองที่ยังไม่มีความชัดเจน โดยได้ตั้งค้าถามในเรื่องการแพร่กระจายของเทคโนโลยีนี้ว่ามา
จากอารยธรรมภายนอกก่อนที่จะขยายเข้ามาสู่พ้ืนที่ภายในดินแดนที่ลึกกว่าคือ  บริเวณเมืองอังกอร์ 
บุเรย (ภาพที่17) 

โดยมีการหาค่าอายุเปรียบเทียบระหว่างแนวคลองที่ทอดมาจากเมืองอังกอร์บุเรย กับ
อายุคลองภายในบริเวณเมืองออกแก้ว ซึ่งอยู่ปากแม่น้้าว่าคลองบริเวณอังกอร์บุเรย สร้างมาก่อนการ
เข้ามาติดต่อค้าขายจากต่างประเทศหรือหมายถึงการสร้างคลองเพ่ืออ้านวยความสะดวกเพ่ือการค้า 
แสดงว่าด้วยการติดต่อค้าขายและรับเอาความรู้ด้านต่าง ๆ เข้ามาการสร้างล้าคลองและความรู้ในเรื่อง
ชลประทานนั้นมาจากภายนอก34 อย่างไรก็ตามได้มีนักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าระบบคลองที่
พบนี้ไม่ใช่เพ่ือการชลประทานแต่เพ่ือเป็นการระบายน้้า เพราะดัวยในฤดูฝนนั้นระดับน้้าจะท่วมพ้ืนที่
เป็นอย่างมากและน้้าในทะเลสาบที่อยู่ด้านบนก็มีปริมาณมหาศาล เพราะหากเป็นคลองเพ่ือการ
ชลประทานจะต้องมีคลองสาขาเพ่ือกระจายน้้าออกไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ35 ผลที่ได้จากการหาค่าอายุคลอง
โดยการเจาะน้าเอาตะกอนใต้ล้าคลองมาหาค่าอายุสรุปได้ว่าอายุคลองที่อยู่ด้านเหนือหรือคลองที่ใกล้
กับอังกอร์บุเรย มีอายุที่เก่าแก่ในราวต้นสหัสวรรษแรก อันแสดงถึงมีการแพร่กระจายของระบบ
เศรษฐกิจในท้องถิ่นก่อนการติดต่อค้าขายจากภายนอกและมีการแสดงถึงหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ในราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 (พุทธศตวรรษที่ 10-11) โดยหลักฐานอ่ืนที่สนับสนุนในเรื่อง
ของการใช้พ้ืนที่ราบเพ่ือการเกษตรคือ การพบเกสรและถ่านจากการเผาพ้ืนที่ในบริเวณที่ดอน โดย
อาจมีการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวบนที่ดอนมาสู่การปลูกข้าวในพ้ืนที่น้้าท่วมถึงในที่ลุ่ม
และสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีอ่ืน ๆ ถึงการเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรฟูนันในราว
คริสต์ศตวรรษที่ 3-6 (พุทธศตวรรษที่ 8-11)36 

 

                                                        
33Coedes, G Deux inscriptions Sanskrites du Fou-nan. (Paris : BEFEO, 

1931), 1-23 
34P. Bishop, D.C.W. Sanderson, and M. T.  Stark, “OSL and radiocarbon 

dating of a pre-Angkorian canal in the Mekong delta, southern Cambodia,” Journal 
of Archaeological Science 31 (2004): 319-336. 

35I. Mabbett, and D. Chandler, The Khmers (Oxford: Blackwell, 1995) 
36P. Bishop, D.C.W. Sanderson, and M. T.  Stark, Journal of Archaeological 

Science 31 (2004): 334. 
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ภาพที่ 16   ภาพแสดงบริเวณเมือง  Oc Eo และบริเวณที่ราบ Xa No  โดยเส้นสีฟ้าแสดงถึงล้าคลองที่ 
 มีอยู่จริง เส้นสีแดงแสดงแนวคลองโบราณที่เห็นได้ตลอดปี, เส้นประสีแดงแสดงแนวคลอง 
 ที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีอยู่ 

ที่มา: J. C. M. Khoo, Art & Archaeology of Fu Nan Pre-Khmer Kingdom of the 
Lower Mekong Valley (Bangkok: The Southeast Asian Ceramic Society, Orchid Press, 
Bangkok, 2003), 48. 
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ภาพที่ 17 แสดงแผนที่บริเวณ Angkor Borei โดยแผนที่แสดงแนวคลองที่ค้นพบโดยนาย Paris และ 
   สภาพพ้ืนที่บริเวณโดยรอบและต้าแหน่งที่ท้าการทดสอบ 

ที่มา: P. Bishop, D.C.W. Sanderson, and M. T. Stark, “OSL and radiocarbon dating of a 
pre-Angkorian canal in the Mekong delta, southern Cambodia,” Journal of 
Archaeological Science 31 (2004): 323. 
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5. การศึกษาระบบชลประทานบริเวณประเทศไทยในสมัยโบราณ 
การศึกษาระบบชลประทานบริเวณประเทศไทยในอดีตนั้นมีข้อมูลที่กล่าวถึงอยู่น้อยมาก

ซึ่งส่วนใหญ่จะกล่าวถึงแต่เพียงอย่างคร่าว ๆ ไม่ได้มีการศึกษาโดยระเอียด แต่ในอดีตที่ผ่านมาจานิส 
สตาร์กาดท ได้ท้าการศึกษาระบบชลประทานที่เมืองสทิงพระในมุมมองศึกษาปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจในอดีต โดยมีเมืองสทิงพระเป็นพ้ืนที่ศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลามี
การพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจ้านวนมากทั่วทั่งบริเวณ ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนลอนตะกอนที่เกิดขึ้น
ใหม่บนชายฝั่งซึ่งอยู่สูงจากระดับน้้าทะเลเพียง 1-2 เมตรจากระดับน้้าทะเลปานกลาง ตัวเมืองนั้น
ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบสงขลาเพียง 3 กิโลเมตร และมีหลักฐานที่มีการพัฒนาร่วมกันกับเมืองอ่ืนคือเมือง
นครศรีธรรมราช จานิส สตาร์กาดท ได้ศึกษาเมืองสทิงพระด้วยข้อมูลด้านการผลิตอาหาร การ
ชลประทาน เพ่ือที่จะอธิบายถึงสิ่งแวดล้อมในสมัยโบราณว่ามีผลต่อการพัฒนาของเมืองอย่างไร 37 ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้อาศัยข้อมูลด้านภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือค้นหาข้อมูลบาง
ประการ และได้พบว่าในเมืองสทิงพระนี้มีระบบคลองส่งน้้าที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่นเชื่อมกับ
แม่น้้าระโนด คลองปากพนัง คลองเมืองนครศรีธรรมราชและสายที่เชื่อมกับทะเลสาบสงขลา โดย
คลองเหล่านี้สามารถแยกจากคลองธรรมดาที่มีลักษณะใหญ่และลึกกว่าคลองทั่วไปที่ใช้ในการส่งน้้าสู่
ทุ่งนาต่าง ๆ (ภาพที่ 18) ในการหาร่องรอยหรือหลักฐานทางโบราณคดีจากภาพถ่ายทางอากาศจะใช้
การสังเกตร่องรอยของพืชที่ผิดปรกติ ซึ่งหากมีสิ่งผิดปรกติในพ้ืนดินหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ดินจะ
เห็นเป็นแนวหรือจุดผิดปรกติที่เรียกว่า Crop-Mark38 ซึ่งในการศึกษาของจานิส สตาร์กาดท ได้พบ
ร่องรอยของสระน้้า และแนวล้าคลองเป็นจ้านวนมากท้าให้มองเห็นระบบชลประทานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
จึงมองเห็นภาพความเชื่อมโยงของเมืองโบราณในบริเวณใกล้เคียงหรือในบริเวณที่เรียกว่าคาบสมุทร
สทิงพระ (satingpra peninsula) และหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเมืองสทิงพระมีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
เพ่ือการส่งออกคือแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการค้าในบริเวณ โคกหม้อ แหล่งถลุงโลหะและตะกั่วที่วัด
ขุนช้างและวัดสามี ซึ่งพบว่ามีหลักฐานการส่งสินค้าเหล่านี้ไปขายที่ยะรัง นครศรีธรรมราช  ไม่เพียง
เท่านั้นยังพบว่าไปไกลถึงสุมาตรา ชวาตะวันออก และทางตะวันตกของศรีลังกา 

  
 

                                                        
37J. Stargardt, Satingpra I : The Environmental and Economic 

Archaeology of South Thailand (United Kingdom: Oxford, 1983), 23. 
38D.R. Wilson, Air Photo Interpretation for Archaeologists (London: B T 

Batsford, 1982), 53-70. 
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ภาพที่ 18 แสดงร่องรอยของสระน้้า พังหลิง, พังหลุง และแนวคลองทางด้านทิศใต้ 
ที่มา: J. Stargardt, Satingpra I : The Environmental and Economic Archaeology of 
South Thailand (United Kingdom: Oxford, 1983), 150-152. 

 
ด้วยหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมดที่กล่าวมาจานิส สตาร์กาดท  ได้ให้ข้อสรุปในเรื่อง

การชลประทานว่าที่เมืองสทิงพระนั้นมีการสร้างคลองขึ้นเพ่ือเป็นทั้งทางระบายน้้าในฤดูที่มีน้้ามาก 
และยังสามารถใช้คลองนี้เป็นเส้นทางในการเดินทางและขนส่งสินค้าไปยังที่ต่าง ๆ โดยพบเครือข่าย
ของคลองที่ขุดขึ้นโดยมนุษย์เชื่อมต่อไปยังทะเล และทะเลสาบสงขลาเมื่อข้ามทะเลสาบสงขลามาอีก
ฝั่งก็จะสามารถพบแม่น้้าเช่น แม่น้้าประเหลียง และแม่น้้าตรัง เพ่ือทะลุไปออกยังฝั่งมหาสมุทรอินเดีย
ได้ (ภาพที่ 19) หลักฐานในบริเวณปากคลองหลายแห่งพบสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยอิฐซึ่งคาดว่าน่าที่จะ
เป็นสถานีเพ่ือควบคุมการเข้าออกระบบคลองและเพ่ือควบคุมประตูระบายน้้า เพราะด้วยภูมิประเทศ
ที่อยู่ต่้าในช่วงฤดูมรสุมระดับน้้าทะเลจะขึ้นสูง หากน้้าทะเลยกตัวและเข้ามาสู่บริเวณพ้ืนที่ทาง
การเกษตรจะท้าให้ดินในพืน้ที่นั้นมีความเค็มจึงต้องมีระบบชลประทานที่ปิดเปิดได้ เพ่ือให้มีการใช้น้้า
จืดจากทะเลสาบสงขลาเป็นตัวผลักดันน้้าเค็มให้ออกจากพ้ืนที่39 ผลจากการเจาะสว่านเจาะดิน
(Auger) ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท้าให้พบว่าตัวเมืองสทิงพระในสมัยโบราณนั้นมีพ้ืนที่แคบกว่าในปัจจุบันมาก
ในด้านทีต่ิดกับอ่าวไทยจะพบร่องรอยของแนวขอบทะเลเดิมที่ขึ้นมาอยู่สูงบนแผ่นดิน แต่ด้านตรงข้าม
ฝั่งทะเลสาบสงขลาพื้นที่ทะเลสาบก็มีปริมาณมากกว่าในปัจจุบัน และในปัจจุบันด้านทะเลสาบเกิดการ
ทับถมสันดอนตะกอนขึ้น (ภาพที่ 20) จึงท้าให้ภายหลังมีพ้ืนดินที่กว้างขึ้นประกอบกับความช้านาญ
และความรู้ในเรื่องระบบชลประทานเป็นอย่างดีท้าให้เกิดการพัฒนาเมืองและการค้ารวมทั้งการเกษตร
                                                        

39J. Stargardt, Satingpra I : The Environmental and Economic 
Archaeology of South Thailand (United Kingdom: Oxford, 1983), 150-152. 
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ให้เมืองสทิงพระด้ารงอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้แล้วด้วยระบบชลประทานที่เน้นการระบาย
น้้าและเป็นเส้นทางขนส่ง มีความคลายคลึงกับเมืองออกแก้วในกัมพูชาเป็นอย่างมากด้วยสภาพที่ตั้ง
ของเมืองอยู่ต่้ามากจึงต้องอาศัยการระบายน้้าออกจากพ้ืนที่เพ่ือจะได้น้าเอาพ้ืนที่นั้นมาใช้ประโยชน์ใน
การเพาะปลูกได้40   

 
ภาพที่ 19  แสดงแผนผังล้าคลองบริเวณด้านเหนือของสทิงพระโดยเส้นประแสดงถึงแนวคลองที่ 

    เชื่อมต่อระหว่างทะเลและทะเลสาบสงขลา สัญลักษณ์ครึ่งวงกลมสีด้าแสดงถึงสิ่งก่อสร้าง 
 ทางชลประทาน สามเหลี่ยมสีด้าคือสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐสมัยโบราณ  
 สี่เหลี่ยมเล็กสีขาวคือสระน้้าโบราณ 

ที่มา: J  .Stargardt, Satingpra I : The Environmental and Economic Archaeology of 
South Thailand (United Kingdom: Oxford, 1983). 

                                                        
40J. Stargardt, Satingpra I : The Environmental and Economic 

Archaeology of South Thailand (United Kingdom: Oxford, 1983), 221. 
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงแนวทะเลโบราณที่พบได้ในภาพถ่ายทางอากาศโดยแนวเส้นด้านขวาที่อยู่ในแถบ 
     สีเข้มกว่าแสดงเส้นสันดอนชายหาดและแถบสีเข้มกว้างแสดงแนวทะเลโบราณ 
ที่มา:  J . Stargardt, Satingpra I: The Environmental and Economic Archaeology of 
South Thailand (United Kingdom: Oxford, 1983). 
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บทที่ 3 

การศึกษาการจัดการน ้าในภาคตะวันออกของประเทศไทยในสมัยทวารวดี 
 

1. เมืองโบราณที่ศึกษา 
เมืองโบราณที่ศึกษา 3 เมืองประกอบด้วย 
1.1 เมืองดงละคร จังหวัดนครนายก 
 เมืองโบราณดงละครเป็นเมืองท่ีมีลักษณะกลมมีคูน้้าคันดินล้อมรอบตั้งอยู่บนเนินดิน

ที่มีความสูง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร สูงกว่าสภาพพ้ืนที่โดยรอบซึ่งมีความสูง 3-5 เมตร
จากระดับน้้าทะเลปานกลาง ภายในเมืองนั้นพบจุดสูงสุดของเนินดินประมาณ 34 เมตรจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลางโดยมีพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ระหว่างเส้นรุ้ง 14 องศา 8 ลิปดา 55 ฟิลิปดา
เหนือ 101 องศา 10 ลิปดา 7 ฟิลิปดาตะวันออก ถึง 101 องศา 10 ลิปดา 28 ฟิลิปดาตะวันออก 

 ลักษณะทางกายภาพของเมืองมีประตูทางเข้า 4 ด้านบริเวณใกล้ ๆ กับประตูด้านนอก
มีสระน้้ารูปสี่เหลี่ยมประจ้าทิศ1 เมืองโบราณนี้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บริเวณหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นเนินรูปวงกลม
ขนาดใหญ่มีเนื้อที่ราว 3,000 ไร่ อยู่ในเขตการปกครองของต้าบลดงละคร อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเอียงเล็กน้อย มีต้นไม้ทั้งที่เป็นไม้ป่า สมุนไพร และพืชสวน
ประเภทไม้ผล เช่น กระท้อน มะม่วง ขนุน มะปราง มะไฟ อยู่ทั่วไปทิศเหนือของเมืองถัดจากชายเนินไป
จะเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบเขตตะพักน้้าเก่า ที่ราบเชิงเขา และเขตเทือกเขาใหญ่ เทือกเขาใหญ่เป็นเทือกเขา
ที่ซับซ้อน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร แนวของเทือกเขาอยู่ในแนวทิศออก-ตก ต่อเข้าไป
ยังประเทศกัมพูชาเป็นเทือกเขาที่ตั้งกั้นเขตลุ่มน้้าบางปะกงออกจากอีสานตอนใต้ทั้งยังเป็นต้นก้าเนิดของ
แม่น้้าล้าธารจ้านวนมากที่ส้าคัญ ได้แก่ แม่น้้านครนายก และแม่น้้าปราจีนบุรี ทิศตะวันออกติดต่อที่ราบ
ลุ่มของเขตลาดตะพักน้้าเก่า ในอดีตเนินดินดงละครเคยเป็นส่วนหนึ่งของลานตะพักน้้าเก่า แต่ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบางอย่าง ซึ่งเป็นการยุบตัวของเปลือกโลกบริเวณนี้2 จึงท้าให้เกิดเนินดินดง
ละครถูกตัดขาดออกจากแนวขอบของตะพักน้้าเก่าออกมา ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับที่ราบลุ่มต่้า ซึ่ง
เป็นที่ราบลุ่มผืนใหญ่ ชาวบ้านมักเรียกพ้ืนที่ในบริเวณเมืองโบราณว่า "สันคูเมือง" บางคนเรียกตามนิทาน
พ้ืนบ้านว่า "เมืองลับแล" นักวิชาการทั่วไปเรียกว่า "เมืองดงละคร"   

                                                        
1กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร อ้าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก, (กรุงเทพฯ: สมาพันธ์, 2536), 68. 
2กรมพัฒนาที่ดิน, แผนการใช้ท่ีดินภาคตะวันออก (กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ,์ 2526), 3.  
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  ในการศึกษาและด้าเนินงานทางโบราณคดีที่ผ่านมานั้นมีการกล่าวถึงเป็นจ้านวนมาก
โดยที่นาย ควอริช เวลส์ ได้กล่าวว่าเป็นเมืองโบราณขนาดกลางสมัยทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 
13-16  มีความสัมพันธ์กับเมืองขนาดใหญ่ เช่น เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีและเมืองอ่ืน ๆ ใน
แถบลุ่มน้้าบางปะกง3 

 พระครูศรีมหาโพธิ์คุณารักษ์ กล่าวถึงเมืองดงละครว่าเป็นเมืองโบราณในสมัยทวาร
วดี และสมัยขอมทั้งยังว่ามีนิทานเกี่ยวกับประวัติเมืองของเมืองดงละคร ในชุมนุมพระบรมราชาธิบาย
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีใจความโดยย่อดังนี้ "ในสมัยที่เขมร (ขอมโบราณ) ยัง
ครองดินแดน ส่วนด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยอยู่นั้นกษัตริย์เขมรได้ครองราชย์สมบัติ ทรงพอ
พระทัยในการมีพระสนมเป็นผู้ชาย พวกอ้ามาตย์เสนาบดี จึงแสวงหาชายรูปงามในเมืองเขมร มา
ถวายอยู่งานตามพระราชอัธยาศัย ถือว่าเป็นความชอบในราชการส่วนหนึ่ง พวกอ้ามาตย์เสนา จึง
แข่งขันกันหาความชอบที่จะแสวงหาชายรูปงามเข้าไปถวาย จนกระทั่งชายรูปงามในเมืองเขมรหมด มี
อ้ามาตย์ผู้หนึ่ง เสาะแสวงหาชายรูปงามในดินแดนไทยไปถวาย พระนางทรงโปรดปรานมาก แต่ชาย
รูปงามนั้นไม่ต้องการจะเข้าไปอยู่ในพระราชวัง (นครขอม) พระนางเธอจึงเจรจากับไทยขอสร้าง
เมืองขึ้นในดินแดนไทย ฝ่ายไทยก็ยอม พระนางจึงโปรดให้สร้างเมืองขึ้นที่ดงละครและพระราชทานให้
พระสนมชาย"4 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาส เมืองดงละครถึง 2 ครั้ง 
พร้อมกับทรงมีพระราชหัตถเลขาเล่าพระราชทานให้พระบรมโอรสาธิราช (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัวพระยศในสมัยนั้น) ในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี 5 

 ในปีพุทธศักราช 2515 อาจารย์พิสิฐ เจริญวงศ์ จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก นายดุสิต บุญธรรม ชาวนครนายก เป็นการขุดค้นทั้งหมด 12 
หลุมทั้งในเขตคันดิน คูเมือง และพ้ืนที่โดยรอบ เป็นการขุดค้นทางโบราณคดี 11 หลุม และการขุด
ตรวจก้าแพงเมืองแบบขั้นบันได จ้านวน 1 หลุม ผลที่ได้นั้นพบว่าแหล่งโบราณคดีทั้งหมดนั้น เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนทั้งในเมืองและบนเนินดินนอกเมือง ขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงแม่น้้า
นครนายก6 

                                                        
3Wales Quarich, Dvaravati : The Ealiest Kingdom of Siam (6th to 11th 

Century A.D.) (London: University of London, 1969), 96-97 
4พระครูศรีมหาโพธิ์คุณารักษ์,  "เมืองโบราณในลุ่มน้้าบางปะกง,” โบราณคดี 2511, 4: 

14-25.  
5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เมื่อ ร .ศ . 127 (พระนคร: โรงพิมพ์อุดม
เดช, 2495), 15-17.  

6กรมศิลปากร, “รายงานการส้ารวจและขุดแต่งโบราณสถาน เมืองดงละคร อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก โดย ส้านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 4 ปราจีนบุรี ส่วนหนึ่งของ
โครงการศึกษาโบราณคดีประวัติศาสตร์เมืองนครนายก ตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี,” 2539, 57. 
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 ในโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคกลาง) พุทธศักราช 2529 กองโบราณคดี 
กรมศิลปากร โดยมีนายสุรพล นาถะพินธุ เป็นผู้ควบคุมและด้าเนินการส้ารวจ และขุดค้นจ้านวน 4 
หลุม บริเวณในตัวเมือง 3 หลุม และนอกตัวเมือง 1 หลุม ผลที่ได้ในการศึกษาครั้งนี้ได้พบหลักฐาน
โบราณวัตถุสมัยทวารวดี เช่น เศษภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายประทับรูปดอกไม้และลายเขียนสีเป็น
เส้นสีแดง เครื่องถ้วยเคลือบสีฟ้าใส ลูกปัดชนิดต่าง ๆ มีข้อสรุปที่ว่า แหล่งที่ท้าการขุดค้นนี้เป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของชุมชนโบราณที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 เนื่องจากประชากรส่วนหนึ่ง
จากชุมชนเดิมขยายออกมาสร้างชุมชนใหม่ เพ่ือร่วมในระบบการติดต่อค้าขายทางไกลที่ใช้เส้นทาง
เดินเรือทะเลและน่าจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนโบราณที่ อ.โคกปีบ จ.ปราจีนบุรี และเมืองระดับ
ศูนย์กลางอ่ืน ๆ แถบลุ่มแม่น้้าบางปะกง7 

 การด้าเนินงานในโครงการส้ารวจแหล่งโบราณคดี ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดีตาม
พระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งโบราณคดีดงละครในปี พุทธศักราช 2532-2533 โดยการส้ารวจขุดค้น และขุดแต่ง 
แหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ของดงละครจ้านวน 8 หลุม โดยเป็นหลุมขุดค้นภายในเมือง  4 หลุม และนอก
เมืองบริเวณท่ีใกล้กับคูเมืองหรือสระน้้าอีก 4 หลุม ซึ่งจากการขุดค้นครั้งนี้ได้มีข้อสรุปว่า ในบริเวณใจ
กลางเมืองนั้นไม่พบร่องรอยของโบราณสถานคล้ายกับที่พบโดยทั่วไป ส้าหรับตัวโบราณสถานนั้ นพบ
อยู่นอกเมืองด้านทิศเหนือในที่ดินของชาวบ้าน และที่ดินของวัดสุวรรณศิริซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันสามารถ
ก้าหนดอายุได้ราว พุทธศตวรรษที่ 14-16 และมีพัฒนาการต่อเนื่องมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 ใน
สมัยลพบุรี และจากหลักฐานพบว่า น่าจะมีความสัมพันธ์กับเมืองศรีมโหสถ ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง
อยู่ห่างออกไปประมาณ 55 กิโลเมตร ซึ่งน่าจะเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคนี้ แม้เมืองดงละคร
จะมีขนาดเล็กกว่า แต่อาจมีความส้าคัญในฐานะตัวกลางระหว่างเมืองศรีมโหสถกับชุมชนอ่ืนทางทิศ
ตะวันตก และทิศเหนือของดงละคร8 

 จากการศึกษาเรื่องเมืองโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง เสนอว่า
เมืองดงละครมีช่องทางที่สะดวกในการติดต่อกับชุมชนชายฝั่งทะเลอ่ืน ๆ ทางทะเลโดยอาจเป็นเมือง
ท่าสมัยโบราณที่ติดต่อค้าขายได้สะดวก9 

 ในการด้าเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีของโครงการอนุรักษ์เมืองดงละคร 2538 โดย
หน่วยศิลปากรที่ 5 ซึ่งมีคุณพีรพน พิสณุพงศ์ เป็นหัวหน้าหน่วย และนางสาวิตรี พิสณุพงศ์ อาจารย์
ประจ้าภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นผู้ร่วมขุดค้น ซึ่งผลของ
การขุดค้นนั้นพบว่าได้พบแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมสมัยทวารวดีตอนปลายต่อ

                                                        
7สุรพล นาถะพินธุ, “ดงละคร ชุมชนสมัยทวารวดี,” ศิลปวัฒนธรรม 7, 11 (กันยายน 

2529): 122.  
8กรมศิลปากร, “รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร อ้าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก,” 2536.  
9ทิวา ศุภจรรยา และ ผ่องศรี วนาสิน, เมืองโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบ

ภาคกลางของประเทศไทย การศึกษาที่ตั งและภูมิศาสตร์สัมพันธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์, 
2524), 39-45. 
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กับสมัยลพบุรี และนอกจากนี้ยังพบศาสนสถานเพิ่มเติมอีกเป็นฐานเจดีย์ทรงกลมก่อด้วยอิฐ10 
 นอกจากนี้ พีรพน พิสณุพงศ์ เสนอว่าเมืองดงละคร อาจเป็นตัวกลางระหว่างเมือง

ศรีมโหสถกับชุนชนเมืองอ่ืน ๆ ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับชุมชนต่าง
ถิ่นใกล้เคียงและต่างถ่ินโพ้นทะเล ดังได้พบหลักฐานชนิดเครื่องถ้วยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน จึงสันนิษฐาน
ว่าในตัวเมืองดงละครนั้นอาจเป็นพื้นที่ส้าหรับชนชั้นปกครอง และประชาชนโดยทั่วไปจะอยู่อาศัยนอก
คันดินคูเมืองในบริเวณโดยรอบ11 

 ในปี พ.ศ. 2538 นางสาวมุฑิตา ณรงค์ชัย ได้เสนอวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ"บทบาททาง
เศรษฐกิจของเมืองโบราณดงละครในฐานะกลุ่มเมืองท่าชายฝั่งทะเลภูมิภาคตะวันออก" ซึ่งได้ท้าการ
ขุดค้นร่วมกับโครงการของกรมศิลปากร และได้น้าเสนอข้อมูลของโบราณวัตถุที่พบในการขุดค้นจึงมี
ข้อสรุปว่าในแต่ละเมืองท่าในภูมิภาคเดียวกันต่างก็เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่า ซึ่งเมืองดงละครน่าที่จะ
ใช้แหล่งแร่ควอทซ์ ที่ใกล้เคียงและสินค้าด้านเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ใช้ในการแลกเปลี่ยนกับเมือง
อ่ืน ๆ จึงท้าให้ด้ารงอยู่ได้12 

 ในปีพุทธศักราช 2539 กรมศิลปากรได้ด้าเนินการศึกษาเมืองดงละคร จังหวัด
นครนายกตามโครงการ "การศึกษาโบราณคดีประวัติศาสตร์เมืองนครนายกตามพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาบรมราชกุมารี" ซึ่งในขณะนั้นเมืองดงละคร จังหวัดนครนายกอยู่ภายใต้การดูแล
ของส้านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 4 ปราจีนบุรี โดยมีเป้าหมายที่จะศึกษาถึง
จ้านวนโบราณสถานต่าง ๆ ของดงละคร และที่ตั้งของโบรารสถานเหล่านั้น รวมทั้งต้องการศึกษาถึง
ความเปลี่ยนแปลงและหาแนวทางการแก้ไขผลกระทบที่มีต่อการอนุรักษ์ และพัฒนาดงละครตาม
พระราชด้าริฯ โดยการด้าเนินงานนั้นกระท้าเป็นสองลักษณะคือ 

  1.1.1 การด้าเนินการส้ารวจหรือหาแหล่งโบราณสถาน ตามเนินดินต่าง ๆ รวมทั้ง
การขุดเจาะเพ่ือหาแนวแล้วขยายหลุมเมื่อพบแนวโบราณสถาน 

 1.1.2 การขุดแต่งตามท่ีเคยได้ด้าเนินการไว้แล้วจากอดีต 
 ผลที่ได้จากการด้าเนินงานนั้นสรุปได้ดังนี้ บริเวณที่ตั้งถิ่นฐานชาวเมืองดงละครสมัย

โบราณนั้นมีการตั้งถ่ินฐานอยู่ทั้งในและนอกเขตคูเมือง ก้าแพงเมือง โดยจะอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น 
บริเวณริมทางน้้าเก่าด้านทิศตะวันตก และจากการส้ารวจโบราณสถานท้าให้ทราบว่ามีการสร้าง
โบราณสถานไว้ 4 บริเวณกว้าง ๆ คือ บริเวณนอกก้าแพงเมืองใกล้ประตูทิศใต้ ภายในก้าแพงเมือง
บริเวณกลางเมือง นอกก้าแพงเมืองใกล้ประตูด้านทิศเหนือ และเนินดินนอกเมืองด้านทิศตะวันตก ริม
ทางน้้าเก่าฝั่งตรงข้าม กับสวนนายประสิทธิ์ ศรีประดับ และนอกจากนั้นจึงมีการเสนอท้าเส้นทาง

                                                        
10ส้านักศิลปากรที่ 5, “รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี โครงการอนุรักษ์เมืองดงละคร,” 

2538.  
11พีรพน พิสณุพงศ์, “แม่น้้าและล้าคลองที่ถูกลืม” ใน เอกสารวิชาการทางโบราณคดี 

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 70-84. (อัดส้าเนา)  
12มุทิตา ณรงค์ชัย, “บทบาททางเศรษฐกิจของเมืองโบราณดงละคร ในฐานะกลุ่มเมือง

ท่า ชายฝั่งทะเลภูมิภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 57-67.  
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คมนาคมและปรับปรุงเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี 
 ลักษณะทางธรณีวิทยาในบริเวณพ้ืนที่เมืองดงละครมีพ้ืนดินลักษณะเป็นหินและดิน

ลูกรัง ได้แก่ ชั้นศิลาแลง ดินแลง ลักษณะกรวดวางทับอยู่เหนือชั้นหินโคราช อยู่บนหมวดหินโคก
กรวด ชั้นบนสุดเป็นทราย ซึ่งนักธรณีวิทยาได้อธิบายว่า ลักษณะของกรวดและดินลูกรังอาจเกิดในยุค
ไพลโตซีน ส่วนทรายนั้นมีลักษณะเป็นทรายทะเลในลักษณะชายหาด (Sand Beach)13 ซึ่งอาจอธิบาย
ได้ว่า การที่เกิดชายฝั่งทะเลในประเทศไทย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าทะเลในสมัยโฮโล
ซีน (Holocene Epoch) ประมาณ 10,000 ปีที่แล้วท้าให้พ้ืนที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็น
พ้ืนที่อยู่ริมฝั่งทะเล โดยหลักฐานที่แสดงได้อย่างเด่นชัดคือ การพบซากหอยนางรมขนาดใหญ่ หรือ
หอยนางรมยักษ์ (Crassostrea Gigas) ซึ่งพบได้บริเวณรอบเมืองดงละครซึ่งหอยดังกล่าวมีลักษณะ
คล้ายกับที่พบในบริเวณวัดหอย อ้าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีอายุประมาณ 5,500 ปี14 

1.2 เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
 เมืองศรีมโหสถหรือที่ทราบกันในชื่อต่าง ๆ เช่น เมืองพระรถ เมืองศรีวัตสปุระ หรือ

เมืองอวัธยปุระ ตั้งอยู่ในอ้าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี สภาพทางภูมิประเทศตั้งอยู่บนพ้ืนที่ดอน
สูงประมาณ 20 เมตรจากระดับน้้าทะเล เป็นพ้ืนที่ริมขอบของที่ราบภาคกลางในลุ่มแม่น้้าบางปะกง  
ตั้งอยู่บนที่ราบขั้นบันไดซึ่งลาดจากแนวเขาสูงทางทิศเหนือ ตะวันออก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ต่อกัน
เป็นแนวภูเขา อ้อมที่ราบลงไปจรดชายฝั่งจังหวัดชลบุรี เมืองศรีมโหสถมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ค่อนข้างรีขอบมุมทั้ง 4 มน มีคูน้้าคันดินล้อมรอบ ขนาดของเมืองกว้าง 700 เมตร ยาว 1,550 เมตร 
มีเนื้อที่ภายในเมือง 752 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา พิกัดที่ตั้งของเมืองตั้งอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 13 องศา 
43 ลิปดา 57 ฟิลิปดา กับเส้นรุ้ง 13 องศา 53 ลิปดา 22 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 101 องศา 25 ลิปดา 
20 ฟิลิปดา แวง 101 องศา 24 ลิปดา 57 ฟิลิปดาตะวันออก 

 สุจิตร วงษ์เทศ ได้กล่าวถึงเมืองศรีมโหสถไว้ว่า "ตัวเมืองนั้นมีลักษณะคล้าย
สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างรี มีขนาด 1,550x700 เมตร คูเมืองกว้างประมาณ 20 เมตร มีก้าแพงเมืองเป็น
บางตอน บริเวณที่ตั้งของเมืองเป็นที่ดอนสูงจากระดับน้้าทะเล 20-30 เมตร มีคูน้้าผ่ากลางเมือง
เรียกว่า คูลูกศร คาดว่ามีประตูเมืองทั้งสี่ด้าน ตรงตามทิศ เพราะมีประตูเมืองท้าเป็นคันดินพิเศษไว้
ตรงตาม ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกเมืองศรีมโหสถตั้งอยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสมเป็น
ศูนย์กลางทางด้านคมนาคม ด้านตะวันออก เป็นที่ราบสูงต่อไปถึงเทือกเขาดงพญาเย็น ติดต่ออ้าเภอ
ประจันตะคาม อ้าเภอกบินทร์บุรี และอรัญประเทศ ออกสู่เขมรได้ทางด้านตะวันตก เป็นที่ราบลุ่มต่อ
ไกลลงไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 55 กิโลเมตร จึงถึงฝั่งอ่าวไทยจึงสันนิษฐานว่า แต่เดิมฝั่ง
ทะเลจะขึ้นมาถึงเขตอ้าเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นเมืองศรีมโหสถจะอยู่ห่างจากชายฝั่ง
ทะเลเพียง 20 กิโลเมตร และจากสภาพปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ทุ่งกว้างเวิ้งว้างสุดตามีร่องน้้าหลายร่องไป
ออกล้าน้้าบางปะกงเรือเดินทะเลสามารถเข้าถึงเมืองได้สะดวก ในด้านสิ่งก่อสร้างคันดินและสระน้้า 

                                                        
13กรมศิลปากร, “รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร อ้าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก,” 2536, 127. 
14สิน สินสกุล, “รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร อ้าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก,” 2536, 151. 
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ต้านานประกอบเรื่องพระมโหสถกับนางอมรเทวีนั้นมีความคล้ายกับต้านานที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในเรื่องเจ้าพ่อศรีเทพ กับเจ้าพ่อเขาเล็ง ส่วนกลุ่มโบราณสถานที่บ้านโคกขวางนั้นน่าที่จะเป็นชุมชนที่มี
ลักษณะคล้ายตัวอ้าเภอเพราะมีชุมชนอยู่ส่วนมาก ในส่วนของคันดินโบราณนั้นเขาคิดว่าสร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นคันกั้นน้้า ซึ่งคอยกั้นน้้าที่ไหลมาจากเทือกเขาดงพระยาเย็น แถบที่ราบสูงกบินทร์บุรี เข้าสู่คูเมือง 
สระน้้า ตลอดจนกั้นไว้หล่อเลี้ยงการเกษตรกรรมในระยะพอสมควรก่อนที่น้้าจะไหลลงสู่ที่ราบ และสู่
ทะเลด้านตะวันตก"15 

 ในอดีตที่ผ่านมาได้มีผู้ศึกษาในทางโบราณคดีเกี่ยวเมืองศรีมโหสถไว้เป็นจ้านวนมาก 
แต่ที่น่าสนใจคือ เมื่อปีพุทธศักราช 2535 พีรพน พิสณุพงศ์  ได้รวบรวมข้อมูลการศึกษาทางด้าน
โบราณคดีและได้จัดท้าหนังสือประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถเล่ม 1 และ 2  จัดพิมพ์
โดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร นอกจากนี้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งด้านการศึกษาและการส้ารวจ
โบราณสถานต่างๆ โดยตัวคุณพีรพนเอง โดยให้ข้อคิดในเรื่องการชลประทานของเมืองศรีมโหสถไว้ว่า 
“บริเวณเมืองศรีมโหสถนี้ไม่มีแม่น้้าสายใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงล้าคลอง และหนองบึงขนาดเล็กอยู่ทั่วไป
ซึ่งจะมีน้้าไหลไม่ตลอดทั้งปี แหล่งน้้าที่ส้าคัญได้แก่ คลองผักชีด้านทิศเหนือ ชวดเจ้าฟ้าและคลองบาง
พลวงทางทิศตะวันออก ชวดอ้อ และชวดโพทางทิศใต้ นอกจากนี้ยังมีหนองน้้าที่เก็บกักน้้าในฤดูฝนไว้ 
เช่น หนองมน หนองปลาช่อน หนองบัว บึงเจ้าฟ้า จึงท้าให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าใต้ดินอย่าง
มากควบคู่กันไป และสามารถพบเห็นบ่อน้้าท่ีขุดข้ึนเป็นจ้านวนมาก”16 (ภาพที่ 21) 

 
 
 

                                                        
15สุจิตต์ วงษ์เทศ, วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด

ปราจีนบุรี (พระนคร: อักษรสัมพันธ์, 2511), 5. 
16พีรพน พิสณุพงศ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 1, (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2535), 19-20. 
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ภาพที่ 21 ภาพแสดงแผนผังเมืองศรีมโหสถบริเวณสีฟ้าแสดงถึงแหล่งน้้าที่พบในเมืองศรีมโหสถ 
ที่มา: ส้านักศิลปากรที่ 5 
 

  ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณเมืองโบราณศรีมโหสถนั้นตั้งอยู่ในบริเวณด้าน
ตะวันออกของที่ราบลุ่มเจ้าพระยา บริเวณท่ีราบลุ่มเจ้าพระยานั้นเกิดจากการกระท้าร่วมกันของเเม่น้้า 
5 สายหลัก คือ แม่น้้าแม่กลอง ไหลมาจากทางด้านทิศตะวันตก แม่น้้าท่าจีน แม่น้้าเจ้าพระยา แม่
น้้าป่าสัก ไหลมาจากทางด้านทิศเหนือ และแม่น้้าบางปะกง มาจากทางด้านทิศตะวันออกบริเวณที่
ราบลุ่มเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกน้้าพัดมาทับถมกันซึ่ง
คาดว่า มีความหนาประมาณ 1,800 เมตร การสร้างตัวของที่ราบลุ่มเจ้าพระยานี้ เกิดจากการไหว
ตัวอย่างช้า ๆ ของเปลือกโลก ทั้งนี้ในอดีตบริเวณนี้ได้รับการทับถมของตะกอน และบริเวณข้างเคียง
โดยรอบ มีการยกตัวขึ้น ท้าให้ที่ราบลุ่มภาคกลางเกิดน้้าทะเลท่วมเข้ามาถึงประมาณจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อประมาณ Late Pleistocene  45,000 ถึงประมาณ 14,000 ปีมาแล้ว และน้้าทะเลได้ท่วมถึง
บริเวณจังหวัดอยุธยา เมื่อประมาณ 11,000ถึง 3,000ปีมาแล้ว17 

  

                                                        
17Nutalaya, P., and Rau, J.J., The Sinking Metropolis. (Bangkok: Episodes. 

1981), 3-8. 
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จากการศึกษาพ้ืนที่ในบริเวณบ้านโคกปีบ อ้าเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าชั้น
ของตะกอนน้้ากร่อยมีอายุในช่วง Lower Pleistocene และระดับพ้ืนที่ดังกล่าวมีความสูงประมาณ      
20 เมตร จากระดับน้้าทะเล ในขณะที่ตะกอนน้้ากร่อยที่มีอายุเท่ากันแต่ทับถมในบริเวณอ่ืน ๆ ของที่
ราบลุ่มภาคกลางมีระดับความสูงเพียง 2-3 เมตรจากระดับน้้าทะเล จากความแตกต่างดังกล่าวแสดง
ให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วง Lower Holocene ซึ่ง
คาดว่ามีอายุประมาณ 4,000-7,500 ปีก่อนสมัยปัจจุบัน18 

1.3 เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี 
 เมืองพระรถเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ประมาณ 1550 x 850 เมตร ต้าแหน่งที่ตั้ง

ทางภูมิศาสตร์นั้นอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 27 ลิบดา 30 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศา 
11 ลิบดาตะวันออก ปัจจุบันอยู่ในเขตต้าบลหน้าพระธาตุ อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัว
เมอืงพนัสนิคมไปทางทิศเหนือ 2 กิโลเมตร บนเส้นทางฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม หรือทางหลวงหมายเลข 
315ปัจจุบันด้านหน้าเมืองที่ติดกับถนนมีโรงสีตั้งอยู่ริมถนนที่ทับกับแนวคันดินเมืองโบราณ  (ภาพที่ 
22) 

 การศึกษาเมืองพระรถในอดีตที่ผ่านมาได้มีการส้ารวจและศึกษาหลายครั้ง โดยครั้ง
แรกนั้นได้มีการกล่าวถึงเมื่อปี พ.ศ. 2474 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทรได้กราบ
บังคมทูลสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ว่าได้มีการค้นพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งของชาว
บ้านเมืองพนัสนิคมในบริเวณเมืองพระรถเป็นพระพุทธรูปประทับยืนมีพุทธลักษณะประหลาดและงาม
มาก สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์กราบทูลต่อไปยังสมเด็จฯกรมพระยาด้ารงราชานุภาพ
ซึ่งขณะนั้นทรงด้ารงต้าแหน่งเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา เมื่อทรงทราบได้สอบถามไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรีได้รับค้ากราบทูลว่าพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นสมบัติของนางน้อย แซ่จัน ชาวบ้านในเขต
เมืองพระรถ19 หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 กรมศิลปากรโดยพันเอกหลวงรณสิทธิราช อธิบดีกรมใน
ขณะนั้นได้ท้าการส้ารวจและจัดท้ารายงานบันทึกไว้ นอกจากนี้พระครู ศรีมหาโพธิ์คณารักษ์ได้
ท้าการศึกษาและส้ารวจเมืองโบราณต่าง ๆ ในลุ่มน้้าบางปะกงได้เสนอต่อกรมศิลปากรให้ท้าการขุด
แตง่โบราณสถานภายในเมืองพระรถที่เรียกว่าเนินธาตุ20 

 ในปีพุทธศักราช 2510 กรมศิลปากรโดยนายบรรจบ เทียมทัด ได้ท้าการส้ารวจและ
ขุดแต่งโบราณสถานเมืองพระรถ อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยได้กล่าวถึงผู้คนที่อพยพเข้ามา
อาศัยในพ้ืนที่บริเวณนี้และเชื่อมต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณนี้สืบได้ถึง
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการอพยพมาจากนครเวียงจันทน์ ชื่อเมืองนั้นแต่เดิม
ไม่มีใครรู้แต่ได้ตั้งขึ้นมาใหม่ภายหลังว่าเมืองพระรถต่อมารัชกาลที่ 3 ได้มีการโปรดเกล้าฯตั้งขึ้นเป็น
เมืองพนัสนิคม ให้พระอินทอาษาเป็นผู้ส้าเร็จราชการเมืองในช่วงรัชกาลที่ 5 โปรดฯให้ยุบเมืองพนัส

                                                        
18ชาติชาย ร่มสนธิ,์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 1, (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2535), 140. 
19มานิต วัลลิโภดม, “พนัสบดีกาลา,” เมืองโบราณ 5, 3 (ตุลาคม – พฤษภาคม 2521): 

81 – 88. 
20พระครูศรีมหาโพธิ์คณารักษ์, เมืองโบราณในลุ่มน ้าบางปะกง, 21. 



 42 

นิคมลงเป็นอ้าเภอพนัสนิคม21 ในการศึกษาครั้งนี้บรรจบ เทียมทัด ได้พบฐานเจดีย์สมัยทวารวดีที่อยู่
นอกเขตก้าแพงเมืองแต่ได้ถูกชาวบ้านสร้างเจดีย์ทับอยู่ตรงกลางซึ่งสร้างก่อนการประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วย โบราณสถาน โบราณวัตถุ พุทธศักราช 2477 โดยฐานเจดีย์เดิมนั้นสร้างด้วย
อิฐสีขาวนวล ก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีความกว้างประมาณ 11.7 เมตร และยาวประมาณ 13.4 เมตร ตรง
กลางเป็นช่องว่างใช้ดินอัดฐานเจดีย์มีความสูงประมาณ 1.6 เมตร 

 ในเวลาต่อมาภาควิชามนุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งน้าโดย
รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ได้ด้าเนินการส้ารวจเมืองพระรถและสรุปก้าหนดอายุจาก
โบราณวัตถุที่พบในบริเวณเมืองพระรถนี้ได้ว่ามีอายุตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 12 - 18 22 นางสาว
อ้าไพ สุลักษณานนท์ ได้น้าเสนอวิทยานิพนธ์ในชื่อ "การศึกษาเมืองพระรถ อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี จากหลักฐานโบราณวัตถุสถานและชั้นดินทางโบราณคดี" โดยที่ท้าการขุดค้นในบริเวณตัวเมือง
พระรถและได้ข้อสรุปที่ว่า ได้มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องเป็น 2 สมัย ในขณะเดียวกันก็มี
ความสัมพันธ์กับเมืองโบราณร่วมสมัยทวารวดีที่อยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยและยังมีการ
ติดต่อทางการค้ากับต่างชาติ23 

                                                        
21บรรจบ เทียมทัด, “รายงานการส้ารวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่าพระรถ 

อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,” ศิลปากร 13, 5 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2551): 79. 
22ศรีศักร วัลลิโภดม, “ร่องรอยของชุมชนโบราณที่ลุ่มน้้าพานทอง,” เมืองโบราณ 5, 3 

(ตุลาคม – พฤษภาคม 2551): 39-52.  
23อ้าไพ สุลักษณานนท์, “การศึกษาเมืองพระรถ อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จาก

หลักฐานโบราณวัตถุสถานและชั้นดินทางโบราณคดี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 11-15. 
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ภาพที่ 22  เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 
ที่มา: ภาพถ่ายทางอากาศ Google Map แสดงผลบนโปรแกรมวัดความสูง Elevation Chart 

  
 นอกจากนี้จะกล่าวถึงการส้ารวจเมืองพระรถ ของอ้าไพ สุลักษณานนท์ ที่ได้ท้าการ

ส้ารวจเมืองพระรถไว้เมื่อ วันที่ 19-21 มกราคม พุทธศักราช 2529 ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 26 ปีมาแล้ว 
อันสามารถบอกถึงต้าแหน่งโบราณสถานได้ดีกว่าในปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันภูมิประเทศอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาดังกล่าวได้มีการพบคันดินก้าแพงเมืองพระรถและพบร่องรอยคันดิน
ก้าแพงเมืองสองชั้น ซึ่งบางส่วนได้ถูกแปลสภาพเป็นพ้ืนที่นาของเอกชนก่อนการประกาศใช้
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504 
โดยที่ก้าแพงเมืองด้านทิศใต้และทิศตะวันตก เป็นคันดินสองชั้นมีร่องรอยคูน้้าอยู่ระหว่างกลาง 
ขณะนั้นตื้นเขินระยะห่างระหว่างก้าแพงสองข้างนี้ห่างประมาณ 34.20 เมตร คันดินด้านทิศใต้ชั้นนอก
เหลือเพียงบางส่วน วัดจากส่วนที่สูงที่สุดประมาณ 2.50 เมตร หนาประมาณ 6 เมตร คันดินชั้นในไม่
สม่้าเสมอ มีความหนาประมาณ 6 เมตร ลักษณะทั่วไปขาดเป็นตอนๆ แต่มีร่องรอยต่อกันตลอดอย่าง
เห็นได้ชัด คันดินด้านทิศตะวันตก ไม่พบร่องรอยของคันดินชั้นนอกเนื่องจากเป็นพ้ืนที่นาทั้งหมด คัน
ดินชั้นในขาดเป็นตอนเช่นเดียวกับทิศใต้ ความสูงและความหนามีขนาดเดียวกันกับทิศใต้ ลักษณะของ
คันดินด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก เป็นคันดินสองชั้นเช่นเดียวกับทิศใต้และทิศตะวันตก คันดิน
ด้านทิศเหนือ ชั้นนอกเหลือเพียง 2 ตอน คันดินชั้นในสูงประมาณ 1.3 เมตร หนาประมาณ 1.6เมตร 
ยาวตอนละ 53 เมตร และ 32 เมตร ส่วนที่สูงที่สุด 2 เมตร หนา 6 เมตร คันดินด้านทิศเหนือมีคลอง
ชลประทานไหลผ่าน ด้านหนึ่งผ่านออกไปนอกเมือง อีกด้านหนึ่งไหลตัดเข้าถึงกลางเมืองในปัจจุบัน  
คันดินด้านทิศตะวันออกถูกถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ตัดผ่านเหลือเพียงมุมคันดินด้านทิศ
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ตะวันออกเฉียงเหนือและมุมคันดินด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
 ข้อมูลการส้ารวจของอ้าไพ สุลักษณานนท์ได้พิจารณาการก่อสร้างและข้อมูลจาก

การขุดค้น เห็นว่าบริเวณท่ีราบลุ่มน้้าพานทองเป็นที่ราบขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณรอบเมืองพระรถ
ไม่มีภูเขาท่ีเป็นก้าแพงธรรมชาติ ดังนั้นคูน้้าและคันดินของแหล่งโบราณคดีนี้มีไว้เพ่ือใช้ ในการป้องกัน
ศัตรู เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในการระบายน้้าป้องกันน้้าท่วมในฤดูน้้าหลาก และเพ่ือเป็นแหล่ง
อาหารในประการสุดท้าย24  

 ลักษณะทางธรณีวิทยาในบริเวณอ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นดินชุด Low 
Humic Gley Soils เกิดในที่ต่้ามีการระบายน้้าที่เลว ลักษณะส้าคัญของดินชนิดนี้คือมีระดับน้้าใต้ดิน
ที่ตื้นและแช่ขังในดินเป็นครั้งคราว เกิดในที่ราบขั้นบันไดเป็นส่วนใหญ่และใช้ในการการปลูกข้าว 
ลักษณะดินจะมีสภาพน้้าขังมีสีจุดประชัดเจนในหน้าตัดของดิน25 ดินด้านบนเป็นดินร่วนเหนียวปน
ตะกอน ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียวมีความสามารถในการอุ้มน้้าดี ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง ส่วนใหญ่ดินจะเป็นกรดถึงเป็นกรดเล็กน้อย สีดินค่อนข้างอ่อน พบอยู่ทั่วไปในเขตอ้าเภอ
พนัสนิคม จัดอยู่ในชนิดของดินร่วนซิลท์ บางคล้า (Bangkla Silt Loam)26 สภาพภูมิอากาศของเมือง
พระรถ มีลักษณะเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาลหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีลักษณะอากาศที่มี
อุณหภูมิสูงตลอดปี มีความชุ่มชื้นหรือฝนตกชุกครึ่งปีแห้งแล้งครึ่งปีซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนชื้นที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย
มากกว่า 2,000 มิลลิเมตร หรือ 70 นิ้วต่อปี27 จึงท้าให้มีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม 

 
2. การศึกษาเรื่องการจัดการน ้าและระบบชลประทานในพื นที่ศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว 

2.1 ทรัพยากรน ้าและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทานในเมืองดงละคร 
จังหวัดนครนายก 

 บริเวณเมืองดงละครนั้นมีสระน้้าประจ้าประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศ และคูเมือง28แหล่งน้้า
ส้าคัญคือ แม่น้้านครนายก และคลองเหมืองซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้้านครนายกทางทิศตะวันออก
นอกจากนี้ยังพบคลองสาขาโดยรอบ เช่น คลองดอนใหญ่ทางทิศเหนือ คลองยางอีกา คลองเจ๊ก และ
คลองโพธิ์ทางทิศใต้ ล้าหนองหลวง และคลองดอนยอทางทิศตะวันตก ล้าน้้าที่น่าจะมีความส้าคัญ
ส้าหรับเมืองโบราณดงละครในอดีต น่าจะเป็นคลองเหมืองซึ่งไหลผ่านเนินดินทางทิศตะวันออก ไป

                                                        
24อ้าไพ สุลักษณานนท์, “การศึกษาเมืองพระรถ อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จาก

หลักฐานโบราณวัตถุสถานและชั้นดินทางโบราณคดี”, 12-14. 
25คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปฐพีวิทยาเบื องต้น 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2523), 94. 
26สวาท เสนาณรงค์, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2512), 46. 
27ภาควิชาภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก), 154-155. 
28กรมศิลปากร, “รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร อ้าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก,” 2536, 7. 
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เชื่อมกับแม่น้้านครนายกทางด้านทิศเหนือเช่นเดียวกับคลองโพธิ์ซึ่งเป็นคลองแยกจากคลองเหมือง ซึ่ง
ล้าน้้าคลองเหมอืงนี้น่าจะเป็นล้าน้้าที่คนในสมัยโบราณน้าเข้าสู่ตัวคูเมืองทางด้านทิศตะวันตก ไหลเข้า
ใกล้ดงละครทางด้านทิศใต้ปัจจุบันยังเห็นเป็นร่องน้้าเก่า29 ดังที่ได้ท้าการกล่าวถึงการศึกษาเมืองดง
ละครที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งไม่พบข้อมูลการศึกษาถึงประเด็นเรื่องระบบชลประทานอย่างจริงจังมาก่อน 
มีเพียงการกล่าวถึงลักษณะทางภูมิประเทศ ความเป็นไปได้ของล้าน้้าที่น้ามาใช้ในเมืองดงละครรวมถึง
ทางน้้าเก่าท่ีพบเท่านั้น30 

 2.2  ทรัพยากรน ้าและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทานในเมือง
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

  2.2.1 คูเมืองในเมืองศรีมโหสถทั้ง 4 ด้านมีความกว้างประมาณ 14-20 เมตร 
คูเมืองด้านทิศเหนือลึก 1-3 เมตร ทิศตะวันออกลึก 3-6 เมตรทิศใต้ลึก 4-8 เมตร และทิศตะวันตกลึก 
3-6 เมตร คูเมืองส่วนใหญ่จะขุดตัดลึกลงไปในชั้นดินธรรมชาติหรือชั้นดาน ซึ่งการขุดตัดเช่นนี้มีที่น่า
สังเกตคือ ในบริเวณด้านทิศตะวันออก ขอบคูเมืองด้านในจะถูกขุดยื่นออกมา 7 เมตร กว้าง 10 เมตร 
ในขณะที่ขอบด้านนอกถูกขุดเว้าเข้าไป 20 เมตร กว้าง 20 เมตร ที่ด้านใต้ก็พบลักษณะเดียวกัน คือ
ขอบคูด้านนอกยื่นเข้าไปหาด้านใน 8 เมตร กว้าง 15 เมตร ซึ่งท้าให้คูเมืองมีความกว้างเพียง 7 เมตร  
จากลักษณะดังกล่าวได้มีผู้วิเคราะห์ถึงหน้าที่ของลักษณะคูน้้าช่วงนั้นว่าน่าจะเป็นฝายน้้าล้น กั้นขวาง
คูเมืองเพ่ือการทดน้้าเป็นระดับ31 นอกจากนี้ในด้านทิศเหนือของคูเมืองยังพบก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่
ที่มีลักษณะกลมและสี่เหลี่ยมมีขนาดใหญ่วางเรียงกันเป็นแนวและบางส่วนมีการซ้อนกัน 4-5 ชั้น 
หลังจากท่ีกรมศิลปากรได้ท้าการขุดค้นพบโบราณวัตถุจ้านวนหนึ่ง ทั้งประเภทภาชนะเนื้อต่าง ๆ และ
โบราณประเภทอ่ืน ทั้งลูกปัดแก้ว แหวนส้าริด หินดุ หินบด แต่ที่ส้าคัญคือประติมากรรมขนาดเล็ก
รูปคชลักษมีที่ไม่มีการพบมาก่อนในเมืองศรีมโหสถ แต่พบในแหล่งโบราณคดีอ่ืน ๆ 32นอกจากนี้ยังพบ 
คูลูกศร คือคูเมืองที่อยู่ตอนกลางของเมืองมีขนาดกว้าง 12-15 เมตรวางแนวแบ่งตัวเมืองเป็นสองส่วน
ซึ่งเป็นคูท่ีขุดเชื่อมระหว่างคูน้้าด้านทิศเหนือและทิศใต้เข้าด้วยกัน33(ภาพที่ 35) 

 2.2.2 คันดินทิศตะวันออกเฉียงใต้ คันดินโบราณเป็นคันดินที่สร้างใกล้กับคู
เมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองศรีมโหสถ ผ่านสระแก้ว สระขวัญ เรื่อยมาทางทิศตะวันออก 
ผ่านนิคมโรคเรื้อนไปสู่เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองศรีมโหสถมีลักษณะ
เป็นสี่เหลี่ยม ตอนกลางของคันดินนี้จะมีร่องน้้าเก่าจากหนองแฟบไหลผ่านเพ่ือไหลลงสู่คูเมืองทางด้าน
ทิศใต้ จากการส้ารวจพบว่าคันดินนี้เป็นตัวบังคับน้้าให้ไหลลงสู่หนองแฟบมีความกว้างประมาณ 2-3 
เมตรสูงประมาณ 2 เมตร และมีคันดินความยาวประมาณอย่างน้อย 1 กิโลเมตร แต่บางตอนคันดิน

                                                        
29พีรพน พิสณุพงศ์, รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร อ้าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก, 9-10. 
30เรื่องเดียวกัน, 11. 
31อ้าพัน กิจงาม, “เมืองศรีมโหสถระบบการเก็บกักน้้า,” ศิลปากร 46, 5 (2546): 72-81. 
32เรื่องเดียวกัน, 79. 
33กรมศิลปากร, “รายงานการส้ารวจลักษณะรายละเอียดทางโบราณคดีภายในเมือง

ศรีมโหสถ ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี,” 2531. 
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ขาดหายไปเนื่องจากถูกท้าลายเพื่อการเพาะปลูกของชาวบ้าน34 
 2.2.3 คันดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คันดินโบราณนอกเมืองด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองศรีมโหสถหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ถนนพระรถ" มีผู้ให้ความสนใจศึกษา
อยู่มากและมีการกล่าวขานของชาวบ้านมาอย่างช้านานในแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย "ถนน
พระรถ" เป็นชื่อที่มีการกล่าวถึงพร้อมกับต้านานโดยมีการกล่าวถึงไปพร้อมกับเมืองศรีมหาโพธิ์หรือที่
ชาวบ้านเรียกว่า "เมืองพระรถ" อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ได้กล่าวถึงต้านานของถนนพระรถว่าเป็น
ต้านานการสร้างถนนที่สร้างขึ้นเพ่ือการอภิเษกสมรสระหว่างพระมโหสถกับนางอมรเทวีแห่งเมืองโคก
ขวาง แต่ด้วยว่ายังสร้างไม่เสร็จก็เลิกกันไป ซึ่งอาจารย์ศรีศักรได้กล่าวถึงถนนพระรถว่ามีความกว้าง
มากถึง 19 เมตร และให้ข้อคิดเห็นว่า "น่าจะเป็นถนนและน่าที่จะใช้เพ่ือการกั้นน้้าให้ไหลจากที่สูง
ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือให้ไหลเข้าสู่สระน้้า และร่องน้้าของเมือง"35 แต่ก็มีผู้ที่ให้ความคิดเห็นที่
แตกต่างกันออกไปบ้างคือ สุจิตต์ วงษ์เทศ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า "ไม่น่าที่จะใช้เป็นเส้นทางคมนาคม แต่
น่าที่จะสร้างขึ้นเพ่ือกั้นน้้าไว้ในการเกษตรกรรมในเวลาพอสมควรก่อนที่น้้าจะไหลสู่ที่ราบลุ่ม และลงสู่
ท้องทะเลด้านทิศตะวันออก"36 

 นอกจากนี้ สมศักดิ์ ทองมูลเนื่อง ได้ท้าสารนิพนธ์ถึงเรื่องแนวคันดินที่เรียกว่า
ถนนโบราณ โดยท้าการศึกษาแนวคันดินจากเมืองศรีมหาโพธิ์ และที่ชุมชนโบราณโคกขวาง ซึ่งใน
ต้านานเรียกว่า ถนนพระรถ และถนนนางอมรเทวี แต่แนวคันทั้งสองนี้ไม่บรรจบเป็นแนวต่อเนื่องกัน 
จึงได้สรุปว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นคันก้ันน้้า แต่ก็ทิ้งท้ายค้าถามไว้ว่าด้วยสภาพภูมิประเทศที่น้้าไหล
มาจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และได้พบบ่อน้้าเป็นจ้านวนมากทางด้านทิศใต้แต่แนวคันดินทั้งสองกลับ
ทอดแนวตะวันออกตะวันตก จึงยังมีข้อสงสัยและขัดแย้งกันอยู่เช่นกัน37 ต่อมาทางกรมศิลปากรได้ท้า
การส้ารวจและท้าแผนผังแนวคันดินในส่วนที่มีการตัดขาดโดยธรรมชาติในปีงบประมาณ 2535 ท้าให้
พบว่าแนวคันดินบางส่วนได้หายไป และก็มีข้อสรุปว่าแนวคันดินทั้งสองไม่อาจที่จะบรรจบกันได้เพราะ
มีความห่างกันถึง 2กิโลเมตร และก็มีข้อสรุปที่ออกไปในสองแนวคืออาจเป็นคันกั้นน้้าเพราะจะกั้นน้้า
ในฤดูน้้าหลาก ให้ไหลสู่เมืองศรีมโหสถซึ่งมีระบบชลประทานรองรับอยู่ แต่ก็มีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงมี
ความกว้างของแนวคันดินที่กว้างเกินความจ้าเป็น38 (ภาพที่ 23) 

 

                                                        
34อ้าพัน กิจงาม, เมืองศรีมโหสถระบบการเก็บกักน้้า, 79. 
35ศรีศักร วัลลิโภดม, “อารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก, ดงศรีมหาโพธิ์กับการด้าเนินงาน

โบราณคดี,” ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, (2545): 65. 
36สุจิตต์ วงษ์เทศ, วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด

ปราจีนบุรี, 11-12. 
37สมศักดิ์ ทองมูลเนือง, “การศึกษาสิ่งก่อสร้างด้วยดินที่เรียกว่า ถนนโบราณภายในเขต

จังหวัดปราจีนบุรี” (สารนิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 53. 
38 พีรพน พิสณุพงศ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 2, (กรุงเทพฯ:  กรม

ศิลปากร, 2536), 85-96. 



 47 

   

ภาพที่ 23  แผนผังแสดงต้าแหน่งคันดินโบราณหรือถนนพระรถ-นางอมรเทวี 
ที่มา: พีรพน พิสณุพงศ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่ม 2, (กรุงเทพฯ:  กรม
ศิลปากร, 2536), 85. 

  2.2.4 สระน้้าภายในตัวเมืองและสระอ่ืน ๆ ที่กระจายตัวโดยรอบเมือง
ศรีมโหสถ จากข้อมูลการส้ารวจและแผนผังของส้านักศิลปากรที่ 5 พบว่าในบริเวณโดยรอบเมือง
ศรีมโหสถนั้นมีการพบสระน้้าเป็นจ้านวนมากที่กระจายตัวโดยรอบเมือง ซึ่งสระน้้าที่ขุดขึ้นส่วนใหญ่จะ
ขุดลึกลงไปในดินด้านใต้ซึ่งเป็นดินลูกรังแข็งมีความหนา จนกระทั่งพบกับน้้าใต้ดินหรือตาน้้า ด้วย
ลักษณะพ้ืนที่ของตัวเมืองศรีมโหสถที่ตั้งอยู่ตรงขอบเนินดินลูกรังที่มีความสูง และด้านทิศใต้มีลักษณะ
ที่สูงกว่าหรือที่เรียกว่าโคกปีกน้้าจะไหลมาทางด้านทิศเหนือของเมืองและลงสู่แอ่งพ้ืนที่ราบขนาดใหญ่ 
ส่วนด้านทิศใต้ที่สูงกว่านั้นมีสภาพดินที่ไม่เหมาะสมในการเกษตรกรรมประเภทข้าวอย่างยิ่ง 

 ในการศึกษาที่ผ่านมามีข้อมูลเรื่องสระน้้าที่พบในบริเวณเมืองศรีมโหสถไว้ โดย
ได้จ้าแนกสระน้้าที่พบในพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

 แหล่งเก็บน ้าที่พบภายในตัวเมืองศรีมโหสถมีดังนี  
1. สระมะเฟือง อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง 
2. สระมะกรูด อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง 
3. สระทองแดง อยู่ด้านทิศใต้ของเมืองติดกับคูลูกศร 

 แหล่งเก็บน ้าที่พบภายนอกตัวเมืองศรีมโหสถ 
1. ทิศเหนือ พบสระน้้า 12 สระ เช่น สระพร้าว สระคู่ ฯลฯ และบ่อน้้า 1 

บ่อ 
2. ทิศตะวันออก พบสระน้้า 10 สระ เช่น สระบันได 9 ขั้น สระบันได 5 

ขั้น ฯลฯ หนองน้้าขนาดใหญ่ 2 แห่งได้แก่หนองขนาก และหนองจระเข้ บ่อน้้าโบราณ 60 บ่อ 
3. ทิศใต้ พบสระน้้า 19 สระ เช่น สระแก้ว สระขวัญ สระกระท้อน ฯลฯ 

และพบบ่อน้้าโบราณอ่ืนอีก 40 บ่อ 
4. ทิศตะวันตก พบสระน้้า 6 สระ เช่น สระขนุน ฯลฯ บ่อน้้าโบราณ 5 

บ่อ   
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5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองศรีมโหสถได้มีการค้นพบบ่อน้้า
โบราณที่มีลักษณะกลมอีกแห่งหนึ่งอยู่บริเวณกลุ่มโบราณสถานบ้านหัวชา 

2.2.5 รายละเอียดของสระน้้าและรูปแบบสระที่พบในบริเวณเมืองศรีมโหสถ 
  2.2.5.1 สระประเภทสี่เหลี่ยมและมีทางเดินลงสระ   
  สระแก้ว มีลักษณะเป็นสระรูปสี่เหลี่ยมขุดลงบนพ้ืนแลงธรรมชาติ ขนาด 

17.5x34 เมตร ลึก 4-5 เมตร ปากสระตัดแต่งย่อมุมกว้าง 4 เมตร หันไปทางทิศตะวันตก มีการสกัด
เป็นทางขึ้น-ลงสระ ผนังสระทุกด้านมีภาพสลักเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ในกรอบสี่เหลี่ยม รวมทั้งสิ้น 41 
ภาพและภาพต่างๆ นั้นได้มีการศึกษามาอย่างช้านาน บริเวณผนังขอบสระทั้งสี่ด้านที่สลักนูนต่้าเป็น
ภาพสัตว์ต่าง ๆ ได้เริ่มมีการขุดแต่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 มีการวิเคราะห์ภาพสัตว์โดยเฉพาะ มกร ซึ่ง
เป็นสัตว์คล้ายจระเข้ซึ่ง ศาสตราจารย์ ช็อง บัวเซอร์ลิเยร์ สันนิษฐานว่าเป็นสมัยทวารวดี (ราวพุทธ
ศตวรรษ   ที่ 11) แต่ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเห็นว่ามกรมีลักษณะคล้ายกับมกรในศิลปะอมราวดี 
(ราวพุทธ-ศตวรรษท่ี 7-9) (ภาพที่ 24-25) 

  สระกระท้อน (ภาพที่ 26) ตั้งอยู่ภายในไร่มันส้าปะหลัง ใกล้กับถนน
ระหว่างสระแก้ว-นิคมโรคเรื้อน นอกเมืองศรีมโหสถด้านทิศใต้ห่างจากคูเมืองประมาณ 100 เมตร 
สภาพพ้ืนที่เป็นไร่เพาะปลูก และปัจจุบันทางเข้าปกคลุมด้วยวัชพืช ลักษณะโดยทั่วไปเป็นสระรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขุดลงบนพ้ืนแลงธรรมชาติ ปากสระตัดแต่งย่อมุมจนมีลักษณะคล้ายฐานโยนิโทรณะ
และมีทางข้ึนลงสระ ขนาดประมาณ 9x14 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร ผนังสระแต่งเรียบ 

 
ภาพที่ 24 ภาพแสดงสระแก้วในฤดูแล้ง  
             (ถ่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์)  
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ภาพที่ 25 ภาพสระแก้วในฤดูฝนปริมาณน้้าเพ่ิมข้ึนมาก  
 (ถ่ายเมื่อเดือนกันยายน) 

 
 

ภาพที่ 26 ภาพแสดงระดับน้้าในสระกระท้อน 
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 สระบันได 5 ขั้น ตั้งอยู่ในกลุ่มโบราณสถานสระมะเขือ โดยอยู่นอกเมือง
ศรีมโหสถทางทิศตะวันออกห่างจากคูเมืองประมาณ 900 เมตร สภาพพ้ืนที่โดยรอบ เป็นพ้ืนที่ท้า
การเกษตร ไร่มันส้าปะหลัง มีขนาด 7.5x12.7 เมตรลึกประมาณ 4 เมตร ปากสระตัดแต่งย่อมุม และมี
ทางลงเป็นบันได 5 ขั้น หันปากสระไปทางทิศตะวันตก ผนังสระทั้ง 3 ด้านสลักเป็นกรอบเสาและคานติด
ผนัง มีจ้านวนเสาด้านละ 5 ต้น ขนาดเสาแต่ละต้นกว้าง 30 เซนติเมตร ห่างกันช่วงละ 1.5 เมตร เป็นเสา
สี่เหลี่ยม (ภาพที่ 27) (ในการเก็บข้อมูลภาคสนามไม่สามารถค้นหาต้าแหน่งสระแห่งนี้ได้) 

  สระบันได 9 ขั้น ตั้งอยู่ห่างจากสระบันได 5 ขั้นไปทางทิศเหนือราว 30 
เมตร เป็นสระที่ตัดแต่งย่อมุมปากสระและมีทางลงเป็นบันได 9 ขั้น แต่ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลวดลายบนผนังสภาพโดยทั่วไปถูกท้าลายเกือบหมด เพราะอยู่ใกล้แหล่งเพาะปลูกของชาวบ้าน39 (ใน
การเก็บข้อมูลภาคสนามไม่สามารถค้นหาต้าแหน่งสระแห่งนี้ได้) 

  2.2.5.2 สระน้้าประเภททรงกลม 
  พบเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นในบริเวณบ้านหัวชา  อยู่ใกล้กับโบราณสถานบ้าน

หัวชาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองศรีมโหสถไปทางตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่าสระ
หนองแวง ลักษณะของสระ เป็นสระที่ขุดลึกลงไปบนแผ่นศิลาแลงธรรมชาติขนาดประมาณ 40 เมตร 
บริเวณโดยรอบเป็นที่ท้าเกษตรกรรมของชาวบ้าน โดยสระแห่งนี้มีการขุดเป็นรูปทรงกลมเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 12 เมตร ลึก 1.5 เมตรไม่ถึงน้้าใต้ดิน ขอบสกัดเป็นสองชั้นลดหลั่นกันลงไปคล้าย
อัฒจันทร์ ผนังแต่งจนเรียบ บริเวณโดยรอบมีศิลาแลงสกัดเป็นรูปทรงกลมเจาะรูตรงกลางคล้ายกับ
เป็นฐานรองรับเสาอาคารเครื่องไม้ (ภาพที่ 28) บ่อบริวาร มี 2 บ่อ เป็นบ่อศิลาแลงขนาดเล็กรูปทรง
กลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เมตร ลึก 5 เมตรถึงระดับน้้าใต้ดิน ปากบ่อด้านหนึ่งมีการสกัดเป็น
ทางลงเป็นขั้นบันได 2 ขั้น ทั้งสองบ่ออยู่ห่างจากสระทรงกลมประธาน 25 เมตร นอกจากนี้ยังมีทาง
ระบายน้้ากว้างประมาณ 40-50 เซนติเมตรที่เชื่อมต่อจากบ่อบริวารสู่บ่อน้้าใหญ่ และต่อระบาย
ออกไปยังทุ่งนา (ภาพที่ 29) นอกจากนี้มีข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในอดีตที่มีผู้เคยพบธรรมจักรศิลาใน
บริเวณสระทรงกลมนี้ และมีการน้ามาเก็บรักษาไว้ที่วัดหัวชาแต่ได้หายไปในภายหลัง และได้เคยมีผู้
พบเห็นสิงโตศิลาอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ นั้น40 

 

                                                        
39พัชรี คุณะสาร, “การศึกษาสระน้้าโบราณนอกศาสนสถานบริเวณเมืองพระรถและบ้าน

หัวชา จ.ปราจีนบุรี” (สารนิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 
23. 

40กรมศิลปากร, “รายงานการส้ารวจโบราณสถานบ่อโบราณสระหนองแวง โครงการ
ส้ารวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน,” 2529, 3-15. 
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ภาพที่ 27 ภาพแสดงการแกะสลักกรอบภายในสระบันได 5 ขั้น 
ที่มา: พัชรี คุณะสาร, “การศึกษาสระน้้าโบราณนอกศาสนสถานบริเวณเมืองพระรถและบ้านหัวชา จ.
ปราจีนบุรี” (สารนิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530) 

 

 
ภาพที่ 28 ภาพแสดงสระน้้ารูปทรงกลมท่ีบ้านหัวชา 
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ภาพที่ 29 สระน้้าบริวารจ้านวนสองบ่อที่มีความลึกถึงระดับน้้าใต้ดินและมีทางน้้าเชื่อมเข้าสู่สระใหญ่ 
 
  2.2.5.3 สระน้้าประเภทสระขนาดใหญ่ 
  สระมรกต เป็นสระที่ถูกขุดขึ้นในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ประมาณ 

115x215 เมตร ลึก 3.5 เมตร ล้อมรอบด้วยคันดินกว้าง 3-5 เมตร (ภาพที่ 30) อยู่ห่างจาก
โบราณสถานหมายเลข 2 มาทางตะวันออก 150 เมตร ภายในสระมีแท่งศิลาแลงกระจัดกระจายอยู่
ทั่วไปซึ่งแท่งศิลาแลงดังกล่าวเดิมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโครงสร้างของอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างบางอย่าง 
แต่ผลที่ได้จากการขุดแต่งโดยนักศึกษาภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
เดือนมีนาคม 2530 พบว่าเป็นแท่งศิลาแลงที่เหลือจากการตัดไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง41 เดิม
สระมรกตเป็นสระที่ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ในสภาพค่อนข้างรกชัฏ และตื้นเขิน ท่ามกลางป่าไม้
ใหญ่และป่าไผ่ขึ้นปกคลุม จนกระทั่งในปี พ.ศ.2522 โครงการสร้างงานในชนบทของสภาต้าบลโคก
ไทย อ้าเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี  ได้จัดตั้งโครงการขุดลอก และขยายขอบสระมรกต ท้าการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสภาพของสระมรกตข้ึนใหม่ 

  สระบัวล้า เป็นสระที่มีขนาดเล็กกว่าสระมรกต อยู่ทางด้านทิศเหนือของ
กลุ่มโบราณสถานหมายเลข 1 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือคล้ายรูปไข่ ขนาดกว้างประมาณ 
100 เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร ขอบสระเป็นคันดินที่ถูกขุดขึ้นมามูลไว้โดยรอบ ซึ่งชื่อสระบัวล้านี้
เป็นชื่อที่ถูกเรียกมาภายหลังในช่วงที่มีการกวาดต้อนผู้คนชาวลาวพวนในสมัยรัชการที่ 342 จาก
การศึกษาชั้นดินธรรมชาติของขอบสระด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และบริเวณท้องสระภายใต้การด้าเนินงาน

                                                        
41นภามาศ วารเวียง และคนอ่ืน ๆ “รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งและขุดค้นที่อ้าเภอโคก

ปีบ จังหวัดปราจีนบุรี,” 2530, 20. 
42กรมศิลปากร “โครงการส้ารวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถาน, รายงานการส้ารวจกลุ่ม

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ,” 2529, 12-13. 
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ของกรมศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ข้อสรุปที่ว่าเป็นสระที่ถูกขุดขึ้นโดยมนุษย์ เนื่องจากในบริเวณนี้
เป็นพ้ืนที่ดอน และจากลักษณะของขอบสระซึ่งคันดินของขอบสระเกิดจากการน้าดินที่ขุดขึ้นมาจาก
สระที่มูลไว้โดยสังเกตจากชั้นดินที่ 1 และ 2 ของคันดินทางทิศเหนือ และทิศใต้ เป็นดินที่มีจุดประสี
น้้าตาลปนเหลืองปนแดง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นชั้นดินที่ถูกน้้าแช่ขังมาเป็นเวลานาน  และมีการแสดง
ลักษณะดินเป็น 2 ชุดและตีความได้ว่ามีการขุดลอกอย่างน้อย 2 ครั้งแต่การขุดลอกสมัยใดบ้างไม่มี
หลักฐานแน่นอน แต่ถ้ามีการเปรียบเทียบกับโบราณสถานสระมรกตซึ่งมีการทับซ้อนกันอย่างน้อย 2 
สมัยจึงอาจสันนิษฐานได้ว่าในครั้งแรกราวก่อนสมัยขอมคือพุทธศตวรรษที่ 12-13 และในสมัยอิทธิพล
ขอมภายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 และด้วยลักษณะของตรงกลางสระเป็นแอ่งกระทะเป็นผลให้
สระนี้มีการตื้นเขินบ่อยครั้งหากเกิดมีฝนตกหนัก ท้าให้ดินบริเวณขอบสระไหลลงสู่ภายใน43 

  หนองขนาก หนองขนาก เป็ นสระน้้ า ขนาดใหญ่ที่ ตั้ ง อยู่ มุ มด้ าน
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองศรีมโหสถ โดยหนองขนากนี้เป็นสระน้้าที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ใกล้กับ
ตัวเมืองศรีมโหสถมาก ตัวหนองขนากตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานหมายเลข 11 ซึ่งได้มีการค้นพบกรอบ
คันฉ่องส้าริดและโบราณวัตถุอ่ืนๆที่เป็นหลักฐานระบุชื่อเมือง ศรีวัตสปุระ44 

  2.2.5.4 สระและบ่อน้้าประเภทอ่ืนๆ 
  บ่อน้้าขนาดเล็กเหล่านี้ตามข้อมูลการส้ารวจของกรมศิลปากรได้มีการ

ค้นพบเป็นจ้านวนมากกระจายตัวอยู่ทั่วไปทั้งบริเวณนอกเมืองและในบริเวณตัวเมืองนับร้อย ๆ บ่อ 
นอกจากนี้การกระจายตัวของสระน้้าขนาดเล็กจะมีความใกล้เคียงกับเนินโบราณสถานยกเว้นเพียง
กลุ่มบ่อน้้าที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถใกล้กับคูน้้าคันดินที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมที่มีอยู่
อย่างหนาแน่นแต่กลับไม่มีเนินโบราณสถานในบริเวณนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
43กรมศิลปากร “รายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานสระมรกต เอกสารกอง

โบราณคดี หมายเลข 17/2534,” 2534, 20-25. 
44บรรจบ เทียมทัด, “การส้ารวจและขุดแต่งโบราณสถานวัตถุสถานเมืองเก่าพระรถ ดง

ศรีมหาโพธิ์ ตอนที่ 1,” 48-59. 
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ภาพที่ 30 สระมรกต 

 
 2.3 ทรัพยากรน ้าและสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทานในเมืองพระรถ 

จังหวัดชลบุร ี
 2.3.1 สระน้้า 
 ภายในเมืองพระรถนี้มีสระน้้าอยู่สองแห่งจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านอาวุโสใน

บริเวณนั้น และราษฎรคนอ่ืน ๆ ในต้าบลหน้าพระธาตุได้ความว่า สระน้้าทั้งสองเป็นสระน้้าเก่าแก่มี
น้้าซึมตลอดปี ไม่เคยแห้งแม้ในฤดูแล้ง สระท้ังสองคือสระฆ้อง และหนองศาลา 

 สระฆ้อง อยู่เกือบกึ่งกลางเมืองค่อนไปทางทิศเหนือเล็กน้อย ปัจจุบันอยู่ใน
บริเวณท่ีดินของเอกชนและไม่ได้ใช้ประโยชน์อีก สระจึงตื้นเขินมาก ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด
กว้างประมาณ 50 เมตร ยาว 25 เมตร 

 หนองศาลา อยู่บนเนินดินใกล้ก้าแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะ
สระค่อนกลม ขนาดเล็กกว่าสระฆ้อง  

 2.3.2 คูน้้า 
 คูน้้าของแหล่งโบราณคดีเมืองพระรถนั้นอยู่ระหว่างกลางคันดินก้าแพงเมือง

สองชั้นกว้าง 35 เมตรมีลักษณะการก่อสร้างมาจากขุดดินขึ้นมาถมคันดินทั้งสองชั้น 
 2.3.3 ล้าคลอง 
 จากการส้ารวจของคุณอ้าไพ เมื่อปี 2529 ได้พบล้าน้้าที่เรียกว่าคลองสระกลาง 

ซึ่งเป็นคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างคลองเมืองและคลองศาลาแดงโดยเริ่มขุดแยกจากคลองเมืองผ่านเข้า
มาภายในเมือง ที่คูเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ไหลผ่านกลางเมืองไปรวมกับคลองศาลาแดงที่บ้านดอน
ทอง เพ่ือให้ชุมชนภายในเมืองมีแหล่งน้้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค ปัจจุบัน (พ.ศ.2529) ตื้นเขินจากการที่
ชาวบ้านได้สร้างบ้านเรือนรุกล้้าและมีการขุดคลองชลประทานขึ้นใหม่ ท้าให้การใช้น้้าลดน้อยลงและ
ตื้นเขินพบได้เพียงบางตอนเท่านั้น45 (ภาพที่ 31) 

                                                        
45อ้าไพ สุลักษณานนท์, “เมืองศรีมโหสถระบบการเก็บกักน้้า,” 38. 
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ภาพที่ 31 แผนผังเมืองพระรถโดยสังเขป 
ที่มา: กรมศิลปากร 
 
3. ข้อมูลและการศึกษาการจัดการน ้าในภาคตะวันออกของประเทศไทยในสมัยทวารวดี 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท้าการเก็บข้อมูลภาคสนามในเรื่องความสูงของพ้ืนที่ (GPS=Global 
Positioning System)  โดยการใช้วิธีการขับรถไปตามเส้นทางในบริเวณที่ต้องการวัดความสูงแล้วจึง
ก้าหนดจุดที่ต้องการทราบข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Ipad 2 แสดงผล46และใช้ระบบปฏิบัติการ 
Elevation Chart 47แล้วจึงน้าข้อมูลความสูงมาแสดงผลบนแผนภูมิจึงได้ลักษณะของพ้ืนที่ตามระดับ
ความสูงที่ได้บันทึกไว้ เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ร่วมกับแผนที่ความสูง ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่าย
ดาวเทียม เพ่ือน้าผลที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนที่ 

การเก็บข้อมูลตัวอย่างดินในพื้นท่ีศึกษาจะใช้ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่ในเบื้องต้น และข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ เพ่ือน้าตัวอย่างดินที่ได้นั้นมาตรวจวิเคราะห์ลักษณะของดิน
เพ่ือที่ท้าการเปรียบเทียบ สี48 และลักษณะดิน กับข้อมูลดินที่ได้เคยศึกษามาแล้วเพ่ือบอกแหล่งที่มา
หรือต้นก้าเนิดของดิน นอกจากนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะน้าดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน
โดยหาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)49เพ่ือที่จะทราบคุณสมบัติทางเคมีของดินอันเป็นข้อมูลที่จะบอก

                                                        
46ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก. 
47ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข. 
48ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค. 
49ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ. 
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แหล่งก้าเนิดของดินได้ว่าเป็นไปตามสมมุติฐานในอดีตหรือไม่ ค่าการน้าไฟฟ้า (ECe)50 หรือค่าความ
เค็มของดินเพ่ือน้ามาวิเคราะห์การหลงเหลือของเกลือในดินว่ามีความเกี่ยวข้องกับระดับน้้าทะเลใน
สมัยโบราณหรือไม่ 

 3.1 เมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก  
  ดังที่ได้ท้าการกล่าวถึงการศึกษาของเมืองดงละครที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งไม่พบข้อมูล

การศึกษาถึงประเด็นเรื่องระบบชลประทานอย่างจริงจังมาก่อน มีเพียงการกล่าวถึงลักษณะทางภูมิ
ประเทศ ความเป็นไปได้ของล้าน้้าที่น้ามาใช้รวมถึงทางน้้าเก่าที่พบเท่านั้น51 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
จึงมีจุดประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงการจัดการน้้าหรือระบบชลประทานในอดีตของเมืองโบราณดงละคร 
ซึ่งมีอายุในสมัยทวารวดี ในขั้นแรกจึงต้องศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองดงละครอย่างระ
เอียด 

 ลักษณะทางกายภาพของเมืองดงละคร จากแผนที่โบราณของกรมแผนที่ทหารที่
รวบรวมเมื่อ พ.ศ.2475 พิมพ์ที่กรมแผนที่ พ.ศ.2481 แสดงเส้นชั้นความสูงและตัวเลขสูงสุดไว้ที่ 36 
เมตรและต้าแหน่งของตัวเมืองอยู่ทางด้านตะวันตกของเนิน(ภาพที่ 32)และจากการแปลความเส้นชั้น
ความสูงแล้วท้าให้เห็นว่าตัวเนินนั้นตรงกลางมีความสูงมากที่สุดและลาดลงในทุกด้าน 52 (ภาพที่ 33) 
เพ่ือทดสอบความถูกต้องของข้อมูลในแผนที่จึงได้ใช้เครื่องมือวัดต้าแหน่งพ้ืนผิวโลก (GPS=Global 
Positioning System) ได้ ลักษณะของตัวเนินเป็นทรงกระทะคว่้า โดยตรงกลางเนินเป็นจุดที่มี
ต้าแหน่งสูงสุดและจะลาดลงในทุกด้านของเนิน และตัวเมืองโบราณดงละครนั้นอยู่ในลักษณะที่ด้ าน
ตะวันออกสูงกว่าในด้านทิศตะวันตกและไปทางด้านทิศใต้จะต่้ากว่าในด้านทิศเหนือ (ตารางที่ 1-3) 
(แผนภูมิที่ 1-3) 

  
 

 
 

ภาพที่ 32 เมืองโบราณดงละครแสดงบนแผนที่โบราณของกรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2481 
ทีม่า: แผนที่โบราณของกรมแผนที่ทหารที่รวบรวมเม่ือ พ.ศ. 2475 พิมพ์ที่กรมแผนที่ พ.ศ. 2481 

                                                        
50ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง.  
51พีรพน พิสณุพงศ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 2, 82.  
52คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปฏิบัติการธรณีวิทยาเบื องต้น 

(Exercises in Elementary Geology) (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523), 135. 
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ภาพที่ 33 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองโบราณดงละคร 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร Worldwide series พ.ศ. 2497 

 



 58 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงความสูงและต้าแหน่งที่ใช้วัดลักษณะของเนินดงละคร โดยวัดตามถนนที่ตัดผ่าน  
 กลางเนิน 

 

 
 

ภาพที่ 34  ภาพประกอบแผนภูมิที่ 1 แสดงต้าแหน่งที่ท้าการวัดค่าความสูงของเนินดงละครบน 
  ภาพถ่ายทางอากาศ Google Map (รายละเอียดของต้าแหน่งและพิกัดแสดงในตาราง 1) 
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ตารางที่ 1  การตรวจวัดเนินดงละครตามถนนที่ตัดผ่านกลางเนิน 

ต้าแหน่งที่ ความสูง(เมตร) Latitude Longitude 

1 7.49 14.146852 101.181747 

2 12.09 14.147573 101.180573 

3 26.71 14.149728 101.176736 

4 29.3 14.150784 101.174794 

5 31.04 14.154136 101.173265 

6 28.37 14.157267 101.171990 

7 26.29 14.158481 101.171509 

8 17.04 14.163117 101.169680 

9 12 14.166994 101.168192 

10 7 14.172013 101.166254 

 

 
แผนภูมิที่ 2  แสดงความสูงและต้าแหน่งที่ท้าการวัดเริ่มจากทิศเหนือผ่านเข้าตัวเมืองดงละครและ 
 สิ้นสุดทางทิศตะวันตกของเมืองโบราณดงละคร 
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ภาพที่ 35  ภาพประกอบแผนภูมิที่ 2 ภาพแสดงต้าแหน่งที่ท้าการวัดค่าความสูงของเนินดงละครบน 
 ภาพถ่ายทางอากาศ Google Map (รายละเอียดของต้าแหน่งและพิกัดแสดงในตารางที ่2) 

 
ตารางที่ 2 การตรวจวัดจากวัดดงละคร – สระน้้าทิศตะวันตก 

ต้าแหน่งที่ ความสูง(เมตร) Latitude Longitude 

1 15.06 14.163024 101.168513 

2 13.76 14.162221 101.166378 

3 17.85 14.159434 101.166325 

4 18.89 14.158022 101.166743 

5 27.01 14.155207 101.166799 

6 26 14.153500 101.165428 

7 19.82 14.154231 101.163142 
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แผนภูมิที่ 3  แสดงความสูงและต้าแหน่งที่ท้าการวัดเริ่มจากขอบชายเนินทางด้านใต้ผ่านประตูทิศใต้ 
               ของเมืองดงละครและวกกลับขึ้นไปทางด้านประตูตะวันออกของเมืองโบราณดงละคร 

 
 

 

ภาพที่ 36 ภาพประกอบแผนภูมิที่ 3 ภาพแสดงต้าแหน่งที่ท้าการวัดค่าความสูงของเนินดงละครบน 
             ภาพถ่ายทางอากาศ Google Map (รายละเอียดของต้าแหน่งและพิกัดแสดงในตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3   การตรวจวัดขอบเนินดงละครทิศใต ้– สระน้้าทิศตะวันออก  

ต้าแหน่งที่ ความสูง(เมตร) Latitude Longitude 

1 10.04 14.148965 101.163648 

2 21.08 14.150305 101.168532 

3 25.97 14.152399 101.170294 

4 26 14.154408 101.169922 
 
 จากข้อมูลด้านลักษณะทางสัณฐานของเนินและต้าแหน่งที่ตั้งของเมืองดงละครท้าให้

พบว่า หากเป็นฤดูฝนที่มีฝนตกชุกแล้วปริมาณน้้าฝนนั้นจะไหลเข้าสู่ตัวเมืองดงละครทางด้านทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือแล้วจะไหลเข้าคูเมืองเมื่อปริมาณน้้ามีมากอันเกิดจากน้้าฝนและน้้าส่วนเกินจะ
ไหลออกสู่ตัวเมืองด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ซึ่งในด้านทิศใต้นั้นจากการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสในบ้านดง
ละคร คือนายสมจิตร อินยฤทธิ53 วิทยากรประจ้าโบราณสถานดงละคร ได้อธิบายถึงลักษณะของเมือง
โบราณดงละครและการใช้น้้าของชาวบ้านก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อน และการขุดลอกคลองของกรม
ชลประทานดังนี้ (ภาพที่ 37) 

 “ในหน้าน้้านั้น น้้าจะมาหลายทิศทางแต่จะไหลออกทางทิศตะวันตก และทางด้าน
ทิศใต้หรือช่องกันเกรา โดยที่หน้าน้้าจะมีปลาว่ายทวนน้้าเข้ามาในคูเมือง จะมีปลาเป็นจ้านวนมาก 
และในทางทิศใต้จะพบโบราณวัตถุเป็นจ้านวนมาก โดยเมื่อชาวบ้านปรับพ้ืนที่โดยใช้รถแบ็คโฮตักดิน
ขึ้นมานั้น จะมเีศษหม้อเป็นจ้านวนมากติดมาด้วย" 

   

                                                        
53 สัมภาษณ์ สมจิตร อินยฤทธิ, วิทยากรประจ้าโบราณสถานดงละคร, 11 มิถุนายน 

2555. 
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ภาพที่ 37 การสัมภาษณ์ข้อมูลของเมืองโบราณดงละครจากคุณสมจิตร อินยฤทธิ 

 จากข้อมูลด้านแผนที่ การวัดด้วย GPS และค้าบอกเล่าของผู้อยู่อาศัยภายในตัวเมือง
ดงละครท้าให้ทราบลักษณะที่ชัดเจนว่า ตัวเมืองดงละครมีการรับน้้าโดยตรงจากน้้าฝนที่ไหลลงมาจาก
พ้ืนที่สูงกว่า และแหล่งน้้าจากภายนอกเกาะนั้นมีน้้าจากคลองเหมืองที่ผ่านมาทางทิศตะวันออกชิดกับ
ตัวเนินในด้านตะวันออกเฉียงใต้และผ่านออกไปทางด้านใต้ ซึ่งคลองเหมืองนี้รับน้้ามาจากแม่น้้า
นครนายกที่มีต้นก้าเนิดจากเขาใหญ่ ในด้านทิศใต้ของเมืองโบราณดงละครนั้นมีช่ องน้้าไหลผ่านที่
เรียกว่า "ช่องกันเกรา" และไหลออกสู่ที่ราบผ่านทางคลองโพธิ์ นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ท้าให้ทราบว่าเมืองโบราณดงละครนั้นมีบ่อน้้าใต้ดินที่เรียกว่า บ่อน้้าทิพย์ ซึ่งเป็นบ่อน้้าที่ชาวบ้ านใช้
กันมาอย่างยาวนานเพราะบ่อน้้าแห่งนี้มีน้้าตลอดทั้งปี แต่ต่อมาภายหลังได้มีการปรับปรุงและตั้งชื่อให้
เกิดความศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้้าทิพย์นี้ตั้งอยู่ในบริเวณท้องคูเมืองด้านประตูทางเข้าทิศเหนืออยู่ในพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ที่ละติจูด 14.157278 องศาเหนือ ลองติจูด 101.166791 องศาตะวันออก ภายในบ่อน้้า
นั้นพบน้้าอยู่ในก้นบ่อ จึงได้ท้าการวัดความลึกของบ่อจากบริเวณผิวดินก้นท้องคูถึงก้นบ่อนั้น มีความ
ลึก 5.5 เมตร และเมื่อท้าการวัดผิวน้้าภายในบ่อกับระดับดินท้องคูมีความลึกที่ 2.96 เมตร และเมื่อ
น้าระดับทั้งสองมาหักลบกันจะได้ระดับน้้าเท่ากับ 2.54 เมตร(ภาพที่ 38)ข้อมูลจากค้าสัมภาษณ์ของ
ลุงสมจิตร อินยฤทธิ ได้กล่าวถึงสภาพของดงละครในสมัยก่อนว่าในหน้าแล้งนั้นชาวบ้านจะมาน้าน้้า
จากบ่อน้้าทิพย์ไปใช้ ซึ่งมีน้้าตลอดทั้งปีและนอกจากนี้ยังมีบ่อน้้าในลักษณะนี้อีกหลายบ่อแต่ได้ตื้นเขิน
ไปเมื่อไม่มีการขุดลอก 

 จากการส้ารวจและการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมจากนาย ธาตรี อินยฤทธิ54 อายุ 52 ปี 

                                                        
54สัมภาษณ์ ธาตรี อินยฤทธิ, ผูอ้้านวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย, 12 มิถุนายน 

2555.  
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ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย  ได้กล่าวว่ายังมีบ่อน้้าเก่าที่ตื้นไปแล้วภายในคูเมืองใกล้กับ
ประตูด้านทิศตะวันตก และเสริมอีกว่าเมื่อสมัยยังเป็นเด็กเคยมีน้้าอยู่ในบ่อตลอด ได้ให้ความกรุณาน้า
ทางไปส้ารวจภายในคูเมืองในทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ที่ พิกัดละติจูด  14.152182 องศาเหนือ 
101.164883 องศาตะวันออก (ภาพที่ 39, 40) จากข้อมูลแผนผังของกรมศิลปากรได้ท้าการส้ารวจไว้
เมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้แสดงให้เห็นถึงสระน้้าในประตูทางเข้าเมืองทั้ง 4 ทิศ (ภาพที่ 41) แต่ที่ได้ท้าการ
บูรณะและเห็นชัดเจนในปัจจุบันนั้นมีเพียงสระทางด้านทิศเหนือ ทางกรมศิลปากรเข้าท้าการขุดลอก 
และขุดแต่งให้เห็นเป็นลักษณะสระสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ภาพที่ 42) ในด้านสระน้้าทิศตะวันตกนั้นเป็นพ้ืนที่
มีการขุดส้ารวจเป็นแนวกากบาท แต่จากการสังเกตพ้ืนที่โดยรอบพบว่ามีลักษณะเป็นแอ่งดินตื้นที่
ตั้งอยู่ในแนวทางน้้าเก่า มีการระบุไว้ในแผนผังของกรมศิลปากร บ่อน้้าอีกสองแห่งคือทิศตะวันออก 
และทิศใต้ไม่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันด้วยสภาพป่าที่รกทึบและไม่สามารถเห็นถึงลักษณะของสระ
น้้าได้ พบเห็นเพียงป้ายบอกต้าแหน่งเท่านั้น ด้วยลักษณะของเนินดงละครที่มีต้นไม้อยู่มาก และด้วย
สภาพภูมิประเทศเมื่อเข้าสู่หน้าฝนจะมีน้้าไหลน้าพาตะกอนดินลงสู่สระน้้าจึงท้าให้ตื้นเขิน ประกอบ
กับได้มีต้นไม้ข้ึนปกคลุมท้าให้ยากท่ีจะระบุต้าแหน่งที่ชัดเจนได้ 

  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในปัจจุบันชาวบ้านเกือบทั้งหมดได้ใช้น้้าในการด้ารงชีพ
จากน้้าใต้ดิน ซึ่งเกือบทั้งหมดนั้นได้ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่าต้องขุดลงไปลึกประมาณ 15 เมตรจากพ้ืนผิว
ดินถึงจะพบน้้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับระดับน้้าในบ่อน้้าทิพย์ทางด้านทิศเหนือของเมืองดงละคร และ
นอกจากนี้ชาวบ้านยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล ในบริเวณต้นน้้า
นครนายกบริเวณเขาใหญ่นั้นระดับน้้าใต้ดินจะลดลงในหน้าแล้ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับน้้าคลอง
เหมืองอันเป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้านครนายกที่ไหลผ่านเข้ามาใกล้กับเนินดงละคร 

  ในปัจจุบันที่มีระดับสูงขึ้นกว่าสมัยก่อนอย่างมากเพราะมีการสร้างเขื่อนไว้เพ่ือกัก
เก็บน้้าและส่งผลไปยังระดับน้้าใต้ดินในบริเวณใกล้เคียงให้มีระดับสูงขึ้นจึงมีผลกับน้้าใต้ดินบริเวณดง
ละครซึ่งอยู่สูงกว่าคงระดับความอ่ิมตัวไว้ได้นานในหน้าแล้ง 

  

 

ภาพที่ 38 วัดความลึกบ่อน้้าทิพย์บริเวณคูเมืองด้านทิศเหนือ  
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ภาพที่ 39  บ่อน้้าเก่าภายในคูเมืองดงละครใกล้ประตูตะวันตก 
 

 
 
ภาพที่ 40 นายธาตรี อินยฤทธิ ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดหนองทองทราย อายุ 52 ปี น้าทางไปยังบ่อ 
             น้้าโบราณภายในคูเมืองด้านทิศตะวันตก 
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ภาพที่ 41 แผนผังเมืองโบราณดงละคร แสดงสระน้้าที่ประตูทั้ง 4 ทิศ ทางน้้าเก่าและหลุมที่ใช้สว่าน 
             เจาะดิน (Auger) เพ่ือเก็บตัวอย่างดิน 
ที่มา: แผนผังโดยกรมศิลปากร 

 

ภาพที่ 42  สระน้้าด้านทิศเหนือของเมืองโบราณดงละครที่ได้รับการขุดแต่งแล้ว 
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การใช้สว่านเจาะดิน (Soil Auger) ในการศึกษา 
 การเลือกใช้สว่านเจาะดินในการศึกษาครั้งนี้เพื่อต้องการใช้เครื่องมือที่มีความสะดวก

ในการศึกษาการทับถมของชั้นดิน ที่เกิดจากการกระท้าของน้้าต้าแหน่งที่เลือกใช้ในการศึกษาดงละคร
นั้นได้เลือกบริเวณศึกษาด้วยกัน 3 ต้าแหน่งในพ้ืนที่บริเวณด้านทิศตะวันตกของเมืองดงละคร จากการ
วิเคราะห์ระดับความสูงของตัวเมืองแล้วคาดว่าพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพ้ืนที่ต่้าที่สุดของตัวเมือง
และจากข้อมูลการศึกษาในอดีตคาดการว่าทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองเป็นพ้ืนที่รับน้้าจาก
ภายนอกจึงได้ท้าการเลือกพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว ในการเก็บตัวอย่างดินนั้นเก็บตัวอย่างทุก ๆ 20 
เซนติเมตรตามความยาวของหัวสว่านเจาะดิน และเมื่อได้ตัวอย่างดินแล้วจึงน้ามาวิเคราะห์สี ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) และความเค็มโดยหาค่าการน้าไฟฟ้า (ECe) 

 หลุมที่ 1 บริเวณภายในคูเมืองด้านทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ใกล้กับบ่อน้้า เก่า
ภายในคูเมือง เพ่ือต้องการศึกษาถึงระดับการทับถมของดินภายในคูเมือง ซึ่งเมื่อท้าการเจาะลึกลงไป
นั้นสภาพของดินเป็นดินเนื้อทรายที่มีกรวดและเศษดินลูกรังปะปนอยู่ การเจาะนั้นลงไปได้ที่ระดับ
ความลึก 180 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างดินได้ 9 ตัวอย่าง (ตารางที่ 4) จึงไม่สามารถเจาะต่อลงไปได้
เพราะด้านใต้มีความแข็งเนื่องจากเป็นชั้นหินและลูกรังอัดแน่น (ภาพที่ 43) 

 

ตารางที่ 4  แสดงค่าสี ค่าpH และค่าที่ได้จากการค้านวณ (ECe) หลุม Auger ที่ 1 ดงละคร  

No. ค่า สี ค่าpH 
ค่าท่ีได้จากการ 
ค้านวณ (ECe) 

ลักษณะดิน 

1 10YR 1/2 7.5 0.16 ดินทรายเนื้อละเอียด 

2 10YR 1/2 7.4 0.16 ดินทรายเนื้อละเอียด 

3 10YR 2/2 7.5 0.16 ดินทรายเนื้อละเอียด 

4 10YR 2/2 8.2 0.16 ดินทรายเนื้อละเอียด 

5 10YR 2/2 8.3 0.11 ดินทรายเนื้อละเอียด 

6 10YR 1/2 8.5 0.11 ดินทรายเนื้อละเอียด 

7 10YR 1/2 8.2 0.11 ดินทรายเนื้อละเอียด 

8 10YR 1/2 8.4 0.16 ดินทรายเนื้อละเอียด 

9 10YR 1/2 8.3 0.11 ดินทรายเนื้อละเอียดมีเม็ดแลงปน 
หมายเหตุ: ตัวอย่างดินที่ 9 เป็นดินทรายละเอียด ไม่สามารถเจาะลงไปได้ 
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ภาพที่ 43 ภาพแสดงหลุมเจาะ Auger ที่ 1 บริเวณภายในท้องคูเมืองด้านทิศตะวันตกค่อนมาทางใต้ 
 
 หลุมที่ 2 เนื่องจากกรมศิลปากรได้ท้าการขุดหลุมทดสอบเพ่ือคูโครงสร้างของคันดิน

และคูเมือง ลักษณะของหลุมทดสอบนั้นพาดยาวระหว่างแนวคันดินลงมาสู่คูเมือง ท้าให้เห็นลักษณะ
ของโครงสร้างชั้นดินได้อย่างชัดเจน (ภาพที่ 44) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ ชั้นดินด้านบนคันดินนั้นเป็นดินสี
แดงลูกรังและเมื่อความชันลงมาสู่ด้านใต้ภายในคูเมืองสีของดินเปลี่ยนไปเป็นลักษณะสีขาวครีมแต่ก็มี
การปนของก้อนหินขนาดเล็กและลูกรังอัดแน่นเป็นชั้น (ภาพที่ 45) จึงได้ตัดสินใจเลือกที่จะท้าการ
เจาะหลุม Auger บริเวณท่ีลึกที่สุดของหลุมซึ่งอยู่ใกล้บริเวณท้องคูเมือง ซึ่งความลึกประมาณ 2 เมตร
จากพ้ืนผิวดินและสามารถเจาะลงไปได้อีกประมาณ 2 เมตร จากก้นหลุมและสามารถเก็บตัวอย่างได้ 
10 ตัวอย่างลักษณะของดินที่พบนั้นเป็นสีเทาเนื้อดินเป็นแป้งระเอียดแต่ในชั้นล่าง ๆ พบเม็ดกรวด
ลูกรังและแถบสีเหลืองในเนื้อดิน (ตารางที่ 5) จนกระทั้งไม่สามารถเจาะลงไปได้เพราะมีความแข็งซึ่ง
คาดว่าน่าจะเป็นชั้นลูกรัง 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าสี ค่าpH และค่าที่ได้จากการค้านวณ (ECe) หลุม Auger ที่ 2 ดงละคร 

No. ค่า สี ค่า pH 
ค่าท่ีได้จากการ 
ค้านวณ (ECe) 

ลักษณะดิน 

1 10YR 4/1 7.2 0.05 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อน 

2 10YR 4/1 7.2 0.05 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อน 

3 10YR 4/2 7.3 0.05 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อน 

4 10YR 5/1 7.2 0.05 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อน 

5 10YR 5/1 7.2 0.05 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อน 

6 10YR 4/1 7.1 0.05 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อน 

7 10YR 3/1 7.2 0.05 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อน 

8 10YR 3/1 7.3 0.05 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อน 

9 10YR 4/2 7.2 0.05 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อนแถบสีเหลือง 

10 10YR 3/3 7.1 0.05 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อนเม็ดลูกรังปน 
หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ 9 เนื้อดินละเอียดสีเทาอ่อนมีแถบสีเหลืองปนและกรวดขนาดเล็ก  
              ตัวอย่างที่ 10 มีกรวดลูกรังขนาดเล็กปนอยู่มาก 
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ภาพที่ 44  ภาพหลุมแนวตัดพาดระหว่างคันดินและคูน้้าใกล้บริเวณประตูทางด้านทิศใต้ 
 

 

ภาพที่ 45 หลุมขุดตรวจบริเวณท้องคูของกรมศิลปากรและแสดงชั้นดินที่เป็นกรวดลูกรังด้านล่าง 



 71 

 หลุมที่ 3 บริเวณสระน้้าในด้านทิศตะวันตกซึ่งปัจจุบันตื้นเขินแต่ทางกรมศิลปากรได้
ท้าการขุดตรวจเป็นหลุมรูปกากบาทซึ่งชั้นดินภายในนั้นเป็นหินขนาดใหญ่และหินกรวดลูกรังที่ทับถม
จนบ่อตื้นเขิน จึงได้ก้าหนดต้าแหน่งเจาะหลุมที่กลางบ่อภายในหลุมขุดตรวจของกรมศิลปากร ซึ่งมี
ความลึกจากพ้ืนผิว 1.8 เมตร จากการเจาะเก็บตัวอย่างดินเจาะได้ลึก 2 เมตรเก็บตัวอย่างดินได้ 17 
ตัวอย่างเพราะสีดินมีความแตกต่างกัน ซึ่งดินส่วนใหญ่ในชั้นบนจะเป็นเนื้อระเอียดสีเทา แต่จะมีกรวด
และเม็ดแลงปะปนอย่างมากในชั้นล่าง ๆ และเนื้อดินเป็นทราย (ภาพที่ 46) (ตารางที่ 6) อย่างไรก็
ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าหินก้อนใหญ่ที่พบในสระน้้านั้นมีขนาดใหญ่และใกล้เคียงกันจ้านวนมากและเมื่อ
พ้นชั้นหินเหล่านั้นไปแล้วไม่พบหินขนาดใหญ่ (ภาพที่ 47) 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าสี ค่าpH และค่าที่ได้จากการค้านวณ (ECe) หลุม Auger ที่ 3 ดงละคร 

No. ค่า สี ค่า pH 
ค่าท่ีได้จากการ 
ค้านวณ (ECe) 

ลักษณะดิน 

1 10YR 6/4 7.2 0.05 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

2 10YR 6/3 7.1 0.05 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

3 10YR 6/4 7.0 0.05 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวลมีจุดสีเหลือง,แดง 

4 10YR 6/4 7.4 0.05 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

5 10YR 6/3 7.3 0.05 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวลมีจุดสีเหลือง,แดง 

6 10YR 7/4 7.3 0.05 
เนื้อละเอียดสีเหลืองนวลมีจุดเหลือง,

แดง,เม็ดแลงปนมาก 

7 10YR 7/4 7.3 0.05 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

8 10YR 7/4 7.3 0.05 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

9 10YR 6/6 7.2 0 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

10 10YR 6/6 7.3 0.05 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

11 10YR 4/4 8.3 0 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

12 10YR 5/4 8.1 0.05 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

13 10YR 4/4 8.2 0 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

14 10YR 4/3 8.2 0 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

15 10YR 5/3 8.4 0.05 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

16 10YR 4/3 7.2 0 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวล 

17 10YR 5/3 7 0.053 เนื้อละเอียดสีเหลืองนวลเม็ดแรงปน 
หมายเหตุ: เกือบทุกตัวอย่างเนื้อดินละเอียดสีเหลืองนวลมีเม็ดกรวดขนาดเล็กปนอยู่ นอกจากตัวอย่าง 

   ที่ 3 มีจุดสีแดงและเหลืองรวมทั้งกรวดปนอยู่ ตัวอย่างที่ 5 มีจุดเหลืองและเม็ดแลงสีแดง 
   ปนอยู่มาก ตัวอย่างที่ 6 มีจุดเหลืองเม็ดแลงปนอยู่มากขึ้น 
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ภาพที่ 46  ภาพหลุมทดสอบของกรมศิลปากรภายในสระน้้าด้านทิศตะวันตก 

 
ภาพที่ 47  ชั้นดินภายในหลุมขุดตรวจของกรมศิลปากร สระน้้าด้านทิศตะวันตก 
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3.2 เมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
การศึกษาในครั้งนี้มีจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวถึงลักษณะที่ตั้งของเมืองโดยละเอียด

เสียก่อนเพื่อที่จะท้าให้เข้าใจความสูงในพ้ืนที่ต่างๆ ของเมืองศรีมโหสถจึงจะอธิบายสิ่งก่อสร้างชนิดอ่ืน
ต่อไปให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นจึงได้น้าข้อมูลความสูงจาก GPS แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้ง
การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่แถบถนนพระรถและนางอมรเทวีคือ นาง
สุนันท์ แพงมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต้าบลหนองโพรง ให้ข้อมูล "ว่าในพ้ืนที่แถบนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าน้้า หรือ
ฤดูฝนที่น้้ามาก ๆ น้้าจะท่วมทั่วทุ่งแต่ในแถบถนนพระรถนั้นน้้าไม่ท่วม ในแถบนี้หรือแถบบ้านหนอง
โพรง หรือแถบถนนนางอมรเทวีน้้าจะท่วมหมดโดยน้้าจะไหลข้ามถนนอมรเทวีไปลงสู่แม่น้้าด้านทิศ
เหนือ"55 

การวิเคราะห์ต้าแหน่งที่ตั้งของเมืองศรีมโหสถนั้นได้ท้าการตรวจวัดด้วย GPS ระยะความ
สูงของตัวเมืองโดยได้ท้าการตรวจวัดใน 2 ต้าแหน่ง ข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาแล้วกล่าวว่าทิศใต้นั้นจะ
มีความสูงมากกว่าและลาดเทลงไปทางทิศเหนือจึงได้ท้าการวัดเพ่ือตรวจสอบข้อมูลโดยการวัดตาม
เส้นทางที่ 1 นั้นจะด้าเนินการจากด้านทิศใต้ภายนอกตัวเมืองตามเส้นทางถนนแล้วผ่านตัวเมืองใน
แนวขวางไปจรดแนวก้าแพงเมืองอีกด้านทางทิศเหนือ และเส้นทางที่ 2 ท้าการวัดขนานไปในทิศทาง
เดียวกับเส้นทางที่ 1แต่ค่อนไปในด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

โดยผลการวัดเส้นทางท่ี 1นั้นท้าให้ทราบว่าบริเวณด้านทิศใต้ของเมืองนั้นมีความสูงเฉลี่ย
ที่ประมาณ 14 เมตรจากระดับน้้าทะเลปานกลางและลาดเทลงไปทางด้านเหนือเล็กน้อยแต่เมื่อหลุด
แนวถนนสาย 3070ที่สร้างติดขอบก้าแพงเมืองออกไปจะมีความลาดชันลงมากจนอยู่ที่ระดับต้าแหน่ง 
7.37 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลางจนจรดบริเวณคลองด้านล่าง (แผนภูมิที่ 4) และนอกจากนี้ผล
จากการวัดแนวเส้นทางท่ี 2 เป็นไปในลักษณะเดียวกันคือเริ่มที่ความสูง13.49 เมตรจากระดับน้้าทะเล
ปานกลางและไปสิ้นสุดที่แนวคลอง 6.39 เมตรจากระดับน้้าทะเลปานกลาง (แผนภูมิที่ 5) แต่สิ่งที่
แสดงให้เห็นชัดอีกประการจากผลที่ได้นั้นคือแนวการวางตัวของเมืองที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะสูง
กว่าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้นั้น ล้าคลองจะมีแนวโค้งเข้าหาใกล้กับตัว
เมืองมากที่สุด (ภาพที่ 49) (ตารางที่ 7-8) จึงมีความเป็นไปได้ที่ทางระบายน้้าของระบบคูเมืองอยู่ใน
บริเวณนี้ ซึ่งแนวคลองบริเวณนี้ไม่ได้ถูกปรับแนวคลองจากระบบชลประทานสมัยใหม่มีเพียงการขุด
ลอกให้มีความชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศเมื่อพ.ศ. 2497 โดยกรมแผนที่ทหาร 
Worldwide Series แล้วยังสามารถเห็นภาพแนวคลองเดิมก่อนการขุดลอกของกรมชลประทานได้
ชัดเจน  

                                                        
55สัมภาษณ์ สุนันท์ แพงมา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต้าบลหนองโพรง อ้าเภอศรีมหาโพธิ์ 

จังหวัดปราจีนบุรี, 20 ตุลาคม 2555.  
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แผนภูมิที่ 4  แสดงเส้นความสูงของเมืองศรีมโหสถเส้นที่ 1 

 
 

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงเส้นความสูงของเมืองศรีมโหสถเส้นที่ 2 
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ภาพที่ 48 ภาพประกอบแผนภูมิที่ 4 และ 5 แสดงการวัดพิกัดความสูงและต้าแหน่งที่วัด GPS บน 
            ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงผลบนโปรแกรม Google Map 
            (รายละเอียดของต้าแหน่งและพิกัดแสดงในตาราง 7,8) 

 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงความสูงเมืองศรีมโหสถ เส้นที่ 1 
ต้าแหน่งที่ ความสูง(เมตร) Latitude Longitude 

1 14.00 13.893996 101.418640 

2 13.54 13.894388 101.418392 

3 14.09 13.894647 101.418227 

4 14.39 13.895158 101.417918 

5 14.08 13.895464 101.417743 

6 14.60 13.896029 101.417483 

7 14.83 13.896585 101.417227 

8 13.99 13.897678 101.416680 

9 14.00 13.898137 101.416469 

10 11.52 13.899166 101.415929 

11 9.22 13.900256 101.415322 

12 8.69 13.900712 101.415350 

13 7.37 13.901823 101.415357 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงความสูงเมืองศรีมโหสถ เส้นที่ 2 
ต้าแหน่งที่ ความสูง(เมตร) Latitude Longitude 

1 13.49 13.889989 101.411879 

2 13.91 13.890374 101.411291 

3 11.70 13.891266 101.411291 

4 11.37 13.892546 101.411168 

7 10.57 13.893506 101.411006 

8 9.85 13.894619 101.410835 

9 9.14 13.895880 101.410822 

10 9.07 13.896787 101.410534 

11 8.94 13.897062 101.410431 

12 8.04 13.897678 101.410008 

13 6.22 13.898315 101.409365 

14 6.34 13.899354 101.408722 

15 7.15 13.900030 101.408061 

16 6.08 13.900554 101.407612 
 
 3.2.1 การศึกษาสิ่งก่อสร้างทางชลประทานที่พบในเมืองศรีมโหสถ 
 การศึกษาสระน ้าและบ่อน ้า โดยจะกล่าวถึงสระน้้าที่มีความส้าคัญที่สุดในบริเวณ

เมืองศรีมโหสถ คือสระแก้ว โดยมีการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาได้วิเคราะห์ในเรื่องหน้าที่การใช้งานไว้
ดังนี้ สระน้้าที่มีการขุดลงไปในชั้นศิลาแลงนั้นอาจให้ประโยชน์ในชั้นแรกคือ การน้าเอาศิลาแลงที่ขุด
ได้ไปใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานบริเวณใกล้เคียง และเมื่อเป็นรูปแบบสระน้้าอย่างชัดเจนแล้วจึงได้
ใช้ประโยชน์ในขั้นต่อไป คือการใช้ในเรื่องอุปโภคบริโภคแต่ด้วยการแกะสลักที่สวยงามในสระแก้วนั้น
ท้าให้เกิดการสันนิษฐานในเรื่องของพิธีกรรม ดังเช่นสระแก้วนั้น ด้วยที่มีการแกะสลักภาพบนผนังเป็น
พิเศษรูปสัตว์มงคล56 และรูปร่าง ที่คล้ายฐานรูปเคารพ รวมทั้งทางขึ้น-ลงสระ ที่แตกต่างจากสระ
โดยทั่วไป จึงมีผู้ให้ข้อสันนิษฐานว่าสระแก้วนี้น่าที่จะเป็นสระส้าหรับพระราชาหรือผู้ครองเมือง

                                                        
56บรรจบ เทียมทัด, “การส้ารวจและขุดแต่งโบราณสถานเมืองเก่าพระรถ ศรีมหาโพธิ์

ตอนที่ 2” ศิลปากร 13, 2 (2512), 76-92. 
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ศรีมโหสถ57 ที่สมบูรณ์ตามคติสมมุติเทพ58 ซึ่งรับมาจากอินเดียและการสกัดทางขึ้น-ลง เพ่ือความ
สะดวกในการลงไปให้ถึงระดับน้้าและท้าพิธีกรรมตามข้อสันนิษฐานได้ ในขณะเดียวกันการพบ
ลักษณะของสระน้้าที่คล้ายคลึงกันในเมืองพระนครของเขมรคือ "สระสรง" ในพระราชวังหลวงที่ก่อ
เขื่อนหินเป็นขั้นบันไดและมีภาพเรียงรายตามล้าดับนอกจากนี้สระที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ สระ
กระท้อน สระบันได 5 ขั้น และสระบันได 9 ขั้น มีขนาดท่ีเล็กกว่าสระแก้วและการแกะสลักลวดลายที่
มีอยู่บ้างแต่ยังไม่เสร็จ สระท้ังสองนี้อาจมีความส้าคัญรองลงมาจากสระแก้ว 59 

 จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นการพบสระน้้าและบ่อน้้าจ้านวนมากบริเวณ
ภายในและภายนอกเมืองศรีมโหสถเป็นจ้านวนมากแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ด้านบนหรือพ้ืนที่บริเวณตัว
เมืองนั้นมีปัญหาในเรื่องแหล่งน้้า แต่ถ้าจะมีการจัดแบ่งประเภทแล้วสระน้้าขนาดใหญ่นั้นน่าที่จะมีการ
สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคให้แก่สาธารณะ  อันได้แก่ หนองขันหมาก หนองแฟบ สระ
มะกรูด สระมรกต สระยายรั้ง สระพร้าว สระมะเฟือง สระมะกรูด และสระทองแดง 

 นอกจากนี้แล้วบ่อน้้าขนาดเล็กจ้านวนมากที่พบกระจายตัวโดยรอบเมืองศรีมโหสถ 
หากพิจารณาจากแผนผังแล้วน่าที่จะมีความสัมพันธ์กับเนินโบราณสถานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบ่อน้้า
เหล่านั้นและเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลการศึกษาถึงเรื่องระบบชลประทานในบริเวณเมืองโบราณศรี
เกษตร ประเทศพม่า พบว่าการสร้างบ่อน้้าประจ้าเจดีย์หรือเนินโบราณสถานที่กระจายตัวอยู่บริเวณ
โดยรอบตัวเมือง60นั้น มีความคล้ายคลึงกันจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกัน 
อย่างไรก็ตามในด้านตะวันออกของเมืองในบริเวณที่ใกล้กับแนวคูน้้าคันดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีการพบ
กลุ่มบ่อน้้าโบราณจ้านวนมากอยู่ในบริเวณนั้น พบการกระจายตัวของเนินโบราณสถานในบริเวณ
ดังกล่าวแต่ไมเ่ป็นรูปแบบที่ชัดเจนว่าเป็นบ่อน้้าประจ้าเนินดินโบราณสถาน (ดูภาพที่ 49) 

 

                                                        
57สุจิตต์ วงศ์เทศ, วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด

ปราจีนบุรี (พระนคร: อักษรสัมพันธ์, 2511), 12-14. 
58สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, น ้า บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนา

พาณิชย์ 2529), 5. 
59พัชรี คุณะสาร“การศึกษาสระน ้าโบราณนอกศาสนสถานบริเวณเมืองพระรถและ

บ้านหัวชา จ.ปราจีนบุรี” (สารนิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2530), 25. 

60J. Stargardt, G. Amble and B. Devereux, “Irrigation Is Forever: A study of 
the post-destruction Movement of water Across the Ancient Site of Sri Ksetra, Central 
Burma” In Lasaponara R and Masini N (eds) Satellite Remote Sensing; A new tool 
for Archaeology. Springer Remote Sensing and Digital Image Processing Series, 16 
(2012): 247-67. 
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ภาพที่ 49 ภาพแสดงแผนผังเมืองศรีมโหสถบริเวณสีฟ้าแสดงถึงแหล่งน้้าที่พบในเมืองศรีมโหสถ 
ที่มา: ส้านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 

 
 สิ่งก่อสร้างภายในคูเมืองด้านทิศใต้ จากข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับเมืองศรีมโหสถที่

ผ่านมา พบสิ่งก่อสร้างภายในคูเมืองหลายต้าแหน่งซึ่งจากการวิเคราะห์และศึกษาในอดีตได้ให้ข้อสรุป
โดยรวมว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทาน โดยสิ่งก่อสร้างในลักษณะแรกนั้นเป็นการขุดผนัง
คูเมืองให้มีการยื่นออกมาในบริเวณกลางคู และมีบางจุดที่ท้าให้เกิดการเว้าเข้าไปภายในผนังด้านข้าง
จากข้อมูลกรมศิลปากรที่ได้มีส้ารวจพบสิ่งก่อสร้างดังกล่าวจ้านวน 3 จุดด้วยกันคือ 

 1. ขอบคูเมืองด้านทิศตะวันออกด้านในมีลักษณะยื่นออกไปกว้างประมาณ 7 เมตร 
ยาว 10 เมตรขอบด้านนอกขุดเว้าเข้าไปมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ 20 เมตร ความกว้าง
ของคูเมืองช่วงนี้ประมาณ 43 เมตร 

 2. อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของนิคมโรคเรื้อน(ศูนย์ช่วยเหลือผุ้ทุพพลภาพและ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ คามิลเลี่ยนโซเชียลเซนเตอร์ ) ลักษณะของขอบศิลาแลงด้านนอกยื่นเข้าหาขอบ
ด้านในของคูเมืองขนาดกว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตรท้าให้คูเมืองจุดนี้กว้างเพียง 7 
เมตรเท่านั้น 

 3. อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของนิคมโรคเรื้อน (ศูนย์ช่วยเหลือผุ้ทุพพลภาพและ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ คามิลเลี่ยนโซเชียลเซนเตอร์) แต่พบว่ามีศิลาแลงยื่นจากขอบคูเมืองด้านใน(ภาพที่ 
50) 
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  การส้ารวจในปัจจุบันพบว่าคูเมืองบริเวณนั้นได้ถูกท้าให้เกิดการปิดกั้นน้้าโดยถาวร
จึงเกิดน้้าขังทั้งบริเวณสองข้างด้านหน้าบริเวณนิคมโรคเรื้อน (ศูนย์ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพและ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ คามิลเลี่ยนโซเชียลเซนเตอร์ ) (ภาพที่ 51) ในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้แผนผังของกรม
ศิลปากรเป็นหลักในการวิเคราะห์และจากแผนผังดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริเวณด้านทิศใต้ของตัว
เมืองที่เรียกว่าหนองแฟบมีหลักฐานการส้ารวจของกรมศิลปากรที่แสดงว่ามีร่องน้้าเก่าหรือร่องน้้าที่ขุด
ลงไปศิลาแลงเป็นแนวยาวทิศทางที่มุ่งสู่หนองแฟบและตัวเมืองทั้งสองข้างของหนองแฟบก็ปรากฏคัน
ดินที่จะก้ันน้้าให้เข้าสู่ระบบของหนองแฟบและคูเมือง จึงมีความเป็นไปได้ว่าร่องน้้านี้มีหน้าที่น้าน้้าลง
สู่หนองแฟบ ซึ่งหนองแฟบในอดีตคงจะมีความเชื่อมต่อกับคูเมืองด้านทิศใต้และตัวหนองแฟบก็จะท้า
หน้าที่ปล่อยน้้าให้เข้าสู่ระบบคูเมืองอีกขั้นหนึ่งเมื่อน้้าเข้าสู่ตัวคูเมืองแล้วก็จะพบกับการขุดแต่งผนังคู
เมืองซึ่งจะส่งผลให้น้้าที่ผ่านมานั้นเกิดการไหลอย่างเร็วผ่านช่องทางภายในคูเมืองที่ผนังได้ยื่นออกมา
ในส่วนที่ 1 และเมื่อผ่านในส่วนที่ 2 ผนังคูเมืองที่ถูกขุดเข้าไปภายในจึงท้าให้เกิดกระแสน้้าวนภายใน
ช่องผนังและไหลออกสู่แนวคูเมืองตามปรกติ ซึ่งสิ่งก่อสร้างในส่วนนี้มีผลท้าให้น้้าที่ไหลผ่านสิ่งก่อสร้าง
มีความเร็วยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับแท่งศิลาแลงในคูเมืองด้านตะวันออกที่มีลักษณะเดียวกันจึงมีหน้าที่และ
จุดประสงค์ในทางเดียวกัน61 

 ด้วยลักษณะของคูเมืองที่ได้มีการค้นพบว่ามีการขุดลึกลงไปด้านทิศใต้โดยเฉลี่ยที่
ประมาณ 4-8 เมตร ด้านทิศเหนือลึกประมาณ 1-3 เมตร ด้านตะวันออกและตะวันตกลึกประมาณ 3-
6 เมตร62 เมื่อน้ามาพิจารณากับลักษณะพ้ืนที่ของตัวเมืองที่ด้านทิศใต้สูงกว่าทิศเหนือการขุดคูเมืองจึง
มีจุดประสงค์ให้มีแนวระดับที่ตรง เพ่ือรักษาให้น้้าไหลไปทั่วถึงทั้งเมือง มากไปกว่านั้นได้เคยมีการ
วิเคราะห์ถึงสภาพคูเมืองที่อาจมีฝายกั้นน้้าในหลาย ๆจุดกระจายตัวอยู่ตามคูเมืองโดยรอบซึ่ง
สันนิษฐานจากทางข้ามเข้าออกเมืองที่พบในปัจจุบันที่อาจเคยเป็นฝายกั้นน้้ามาก่อน63 จากลักษณะ
โดยรวมของคูเมืองที่มีฝายกั้นน้้าหลายที่จึงมีความเป็นไปได้ที่น้้าจะไม่ไหลเวียนในช่วงที่มีน้้าน้อย และ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากน้้าที่ไม่ไหลนั้นคือการก่อตัวของโรคภัย และสภาวะน้้าเน่าเสีย จึงจ้าเป็นที่จะต้องมี
การสร้างระบบไหลเวียนของน้้าคือการสร้างผนังคูเมืองให้มีแท่งที่ยื่นออกมา และผนังที่เจาะลึกเข้าไป
ให้เกิดน้้าที่ไหลเวียนได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อปล่อยน้้าออกมาจากหนองแฟบในทิศใต้ ด้วยความเร็วของน้้าจะ
สามารถผลักดันน้้าให้เกิดการไหลเวียนไปได้รอบคูเมือง 

 

                                                        
61ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ 
62พีรพน พิสณุพงศ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 1, (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2535), 21. 
63อ้าพัน กิจงาม, เมืองศรีมโหสถระบบการเก็บกักน ้า, 77. 
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ภาพที่ 50 ภาพแสดงลักษณะการขุดแต่งคูเมืองให้มีการยื่นออกและเว้าเข้าไปในผนังคูเมือง 
ที่มา: อ้าพัน กิจงาม, เมืองศรีมโหสถ: ระบบการเก็บกักน้้า, ศิลปากร  46, 5 (พ.ศ. 2546),77 

 

 
 

ภาพที่ 51 ด้านซ้ายแสดงแนวคูเมืองด้านหน้านิคมโรคเรื้อน  
     (ศูนย์ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพและสงเคราะห์ผู้ยากไร้ คามิลเลี่ยนโซเชียลเซนเตอร์)  
     ที่มีสิ่งก่อสร้างในคูเมืองได้ถูกแปลสภาพไปไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
     ด้านขวาแผนผังแสดงแนวร่องศิลาแลงที่มุ่งสู่หนองแฟบ 

 
 สิ่งก่อสร้างภายในคูเมืองด้านทิศเหนือ สิ่งก่อสร้างในคูเมืองนี้มีการค้นพบเมื่อมีการ

ขุดลอกคูเมืองด้านทิศเหนือของกรมศิลปากร โดยมีลักษณะเป็นแนวศิลาแลงที่สลักเป็นก้อนกลมขนาด
ใหญ่สองแนววางเรียงกันตามแนวทิศเหนือใต้ โดยมีร่องตรงกลางขนาดใหญ่คั่นกลางแนวทั้งสอง และ
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ในด้านที่ติดผนังคูเมืองมีแนวศิลาแลงก้อนสี่ เหลี่ยมวางตัวยื่นออกมาจากผนัง มีขนาดกว้าง 2.5 เมตร 
ยาว 21 เมตร สูง 60 เซนติเมตร เรียงกันเป็นแนว 5 ชั้น (ภาพที่ 52) การศึกษาในอดีตได้มีข้อ
สันนิษฐานสิ่งก่อสร้างนี้ไปใน 2 แนวทางคือ 

 1. เป็นฝายที่เก็บกักน้้าในคูเมืองและระบายน้้าออกไปนอกเมือง 
 2. เป็นสะพานเพ่ือใช้ในการคมนาคมเข้าออกเมืองเนื่องจากการเรียงตัวเชื่อมคูเมือง

ทั้งสองด้าน และมีหลักฐานด้านการบันทึกเมื่อ พ.ศ.2456 กล่าวถึงการขุดพบครุฑบริเวณคูเมืองด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงบริเวณที่ใช้เป็นทางข้ามและเรียกว่า "ทางสะพานรถ" 64 นอกจากนี้แล้ว
การขุดแต่งเพ่ิมเติมของกรมศิลปากรยังพบโบราณวัตถุจ้านวนมาก ได้แก่ประติมากรรม คชลักษมีดิน
เผา และประเภทเครื่องถ้วยและภาชนะทั้งดินเผาเนื้อแกร่ง และเครื่องเคลือบ จากการก้าหนดอายุ
เศษเครื่องเคลือบ พบว่ามีอายุสมัยตั้งแต่ราชวงศ์ถัง ถึงราชวงศ์ชิง นอกจากนั้นยังพบโบราณวัตถุ
ประเภทอ่ืน เช่น กระปุกดินเผา เบี้ยดินเผา ลูกปัดแก้ว ฯลฯ65 

 งานวิจัยในครั้งนี้ได้พิจารณาถึงหน้าที่สิ่งก่อสร้างในคูเมืองด้านทิศเหนือ มีความ
คิดเห็นว่าสิ่งก่อสร้างนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสะพานมากกว่าที่จะท้าหน้าที่ด้านฝายกั้นน้้าด้วย
ลักษณะของฝายน้้าส่วนใหญ่จะมีการใช้วัสดุที่มีความทึบหนักและไม่สามารถท่ีจะให้น้้าไหลผ่านไปได้66 
ความแตกต่างของสิ่งก่อสร้างในบริเวณนี้ซึ่งมีเสาในลักษณะกลมที่ซ้อนกันหลายชั้นด้วยรูปทรงของตัว
วัสดุแล้วเป็นเครื่องชี้ชัดอย่างดีว่าจงใจที่จะให้น้้าไหลผ่านไปได้อย่างสะดวก และแนวศิลาแลงที่อยู่ติด
กับผนังด้านทิศใต้ก็เป็นการสร้างเพ่ือให้เกิดการเชื่อมต่อกับตัวโครงสร้างด้านในคูเมืองจึงสันนิษฐานได้
ว่าน่าที่จะมีโครงสร้างอื่น ๆบริเวณด้านบนเช่น พ้ืนที่อาจเป็นไม้และผุพังไปตามกาลเวลา ประกอบกับ
หลักฐานทางโบราณวัตถุจ้านวนมากที่พบในขณะขุดแต่งจึงมีน้้าหนักในเรื่องของการมีกิจกรรมของ
ผู้คนในบริเวณนั้นเป็นจ้านวนมาก ซึ่งอาจเป็นการสัญจรข้ามไปมาระหว่างนอกก้าแพงเมืองและใน
ก้าแพงเมือง ผู้วิจัยจึงให้น้้าหนักในการสันนิษฐานไปในแนวทางที่เป็นสะพานมากกว่าที่จะเป็นฝายกั้น
น้้า 

                                                        
64 พีรพน พิษณุพงศ์, ประวัติศาสต์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 1, (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2535), 64-65. 
65 อ้าพัน กิจงาม, เมืองศรีมโหสถระบบการเก็บกักน ้า, 78-79. 
66 Peter Acker, Weirs and Flumes For Flow Measurement, (Cichester: 

John wiley & Sons. Ltd, 1978), 231. 
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ภาพที่ 52  ด้านซ้ายภาพถ่ายบริเวณสิ่งก่อสร้างภายในคูเมืองด้านทิศเหนือถ่ายในเดือนกุมภาพันธ์  
              ด้านขวาถ่ายในเดือนกันยายน 

 การศึกษาคันดินโบราณหรือที่เรียกว่าถนนพระรถและถนนนางอมรเทวี  ใน
การศึกษาที่ผ่านมาได้มีผู้สนใจศึกษาคันดินโบราณแห่งนี้หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่มีความแน่ชัดในเรื่อง
หน้าที่การใช้งานหรือวัตถุประสงค์ในการสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วให้แนวคิดกว้าง ๆ ว่าน่าจะเป็นคันกั้น
น้้าแต่ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเหตุใดจึงมีความกว้างมาก67 กรมศิลปากรโดยคุณพีรพน พิสณุพงศ์ได้ออก
ส้ารวจและตรวจวัดแนวคันดินที่เหลืออยู่พร้อมทั้งพ้ืนที่โดยรวมและให้ข้อคิดเห็นว่าน้้านั้นน่าจะไหล
จากทิศใต้ลงสู่ทิศเหนือปะทะกับคันดินไปทางตะวันออกส่วนคันดินอีกอันที่อยู่ห่างออกไปจะรับหน้าที่
กั้นน้้าที่ไหลล้นจากคันที่ติดกับตัวเมืองศรีมโหสถ68 แต่ส่วนใหญ่ก็จะให้ข้อสรุปที่ว่าน่าที่เป็นคันกั้นน้้า
เพ่ือใช้ในการเกษตร ให้น้้าไหลเข้าสู่แหล่งน้้าในที่ลุ่มและไม่ให้เข้าท่วมตัวเมือง 69 ข้อคิดเห็นทุก
การศึกษานั้นมีความเป็นไปได้ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบสภาพพ้ืนที่จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆดังนี้ จากแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายทางอากาศสมัยโบราณ ภาพถ่าย
ดาวเทียม ความสูงจาก GPS รวมทั้งการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

 การด้าเนินงานในขั้นตอนแรกนั้นได้ท้าการวิเคราะห์แผนที่ของเมืองศรีมโหสถและ
แนวคันดินโบราณ ตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนขอบเนินดินลูกรังขนาดใหญ่และแนวคัน
ดินโบราณหรือถนนพระรถทอดตัวจากเมืองศรีมโหสถได้ปิดกั้นพ้ืนที่ลุ่มด้านตะวันออกและมีล้าคลอง
ชื่อว่าคลองน้้าไหลที่ไหลมาจากทิศใต้ ไหลผ่านตัดกับแนวคันดินบริเวณถัดจากสระมะเขือไปทางทิศ
ตะวันออก (ภาพที่ 53) และเม่ือพิจารณาภาพถ่ายทางอากาศเก่าเมื่อปี พ.ศ. 2497 ในบริเวณเดียวกัน
กลับแสดงให้เห็นแนวล้าคลองที่มีทางออกตัดกับแนวคันดินที่ตรงกับบริเวณสระมะเขืออย่างชัดเจน 

                                                        
67สมศักดิ์ ทองมูลเนือง, การศึกษาสิ่งก่อสร้างด้วยดินที่เรียกว่า ถนนโบราณภายในเขต

จังหวัดปราจีนบุรี, 31. 
68พีระพน พิสณุพงศ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 2, 25. 
69สุจิตต์ วงษ์เทศ,วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด

ปราจีนบุรี, 6. 
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ประกอบกับข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องระบบชลประทานในพ้ืนที่บริเวณนี้มีหลักฐานแน่
ชัดว่าเคยมีแนวคันดินโบราณที่ถนนสาย 3070 สร้างทับ จึงมีข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้ว่าหากมีการปิด
กั้นทางน้้าที่บริเวณสระมะเขือจะท้าให้น้้าท่วมขังบริเวณด้านหลังคันดินในที่ลุ่ม ซึ่งมีเนินดินด้าน
ตะวันตกแถบตัวเมืองศรีมโหสถล้อมรอบ และด้านตะวันออกมีเนินดินบ้านเกาะสมอเป็นตัวปิดพ้ืนที่จึง
ท้าให้เกิดพ้ืนทีเ่ก็บกักน้้าขนาดใหญ่ และจากข้อมูลของกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่ได้ส้ารวจและ
ตรวจวัดแนวคันดินโบราณถนนพระรถ และนางอมรเทวี ท้าให้ทราบได้ว่าตัวแนวคันดินส่วนใหญ่มี
แนวฐานที่กว้างมากถึง 35-40 เมตร และส่วนใหญ่เหลือสภาพความสูงที่ระดับ 1-2 เมตรเท่านั้น70 ซึ่ง
หากมีการเปรียบเทียบรูปแบบการสร้างแนวคันดินเพ่ือการชลประทานในรูปแบบการสร้างเขื่อนหรือ
อ่างเก็บน้้าแล้วจะพบว่าในช่วงอายุสมัยที่ ใกล้ เคียงกับสมัยทวารวดีนั้นได้มีหลายพ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ได้สร้างแนวคันดินที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและมีความสูงของคันดินได้มากกว่านี้จึงอาจ
เป็นไปได้ว่าในสมัยโบราณลักษณะคันดินถนนพระรถจะมีความสูงมากกว่านี้ ความเป็นไปได้ในเรื่อง
การรับรูปแบบการก่อสร้างระบบชลประทานโดยการเลือกพ้ืนที่ลุ่มที่มีล้าน้้าไหลผ่าน พ้ืนที่โดยรอบมี
ความสูงเพ่ือสามารถเก็บน้้าไว้ได้และมีการสร้างเขื่อนดินเป็นระยะทางยาวสามารถพบได้ในเรื่ อง
เกี่ยวกับการศึกษาระบบชลประทานที่ อินเดียใต้ ศรีลังกาและพม่า ซึ่งบางแห่งนั้นได้มีการสร้างคันดิน
หลายกิโลเมตรแต่ความยาวของคันดินนั้นขึ้นกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ว่าจะต้องสร้างแนวคันดินเพ่ือ
ปิดทางน้้ากว้างขนาดไหน71 

 การรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการส้ารวจคันดินโบราณท้ังสองแห่งพร้อมกับเก็บ
ตัวอย่างดินจากคันดินโบราณทั้งสองเพ่ือดูสภาพทางเคมีของดินดังต่อไปนี้ 

 แนวคันดินที่ 1 หรือถนนพระรถที่จุดเริ่มต้นออกจากเมืองศรีมโหสถมาสิ้นสุดที่บ้าน
เกาะสมอปรากฏว่าในปัจจุบันได้เหลือหลักฐานแนวคันดินบริเวณที่แยกตัวออกมาจากถนนสาย 3070 
และสิ้นสุดที่บ้านเกาะสมอเป็นระยะทางประมาณ  1 กิโลเมตร เมื่อท้าการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
คันดินโบราณกับแผนที่ความสูงแล้วพบว่าคันดินที่ 1 หรือถนนพระรถนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะท้า
หน้าที่ปิดกั้นทางน้้าที่ออกมาจากคลองน้้าไหล(ดูภาพที่ 54)โดยที่ร่องน้้าเดิมนั้นอยู่ที่สระมะเขือซึ่งสระ
มะเขือนั้นในแผนผังของกรมศิลปากรและภาพถ่ายทางอากาศในอดีตแสดงให้เห็นเป็นสระ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่สองข้างของทางน้้าและวางตัวขนานไปกับแนวคันดิน แต่ด้วยสภาพในปัจจุบันไม่
สามารถพบสระมะเขือได้ด้วยถูกปรับสภาพพ้ืนที่ไปจนหมด(ภาพที่ 55) เมื่อท้าการวิเคราะห์พ้ืนที่
ความสูงและทางน้้าเก่าจึงได้ข้อสันนิษฐานว่าคันดินที่ 1 หรือถนนพระรถนี้มีหน้าที่เป็นคันกั้นน้้าหรือ
เขื่อนดินด้วยลักษณะพ้ืนที่อันเหมาะสมที่จะใช้เก็บกักน้้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรในที่ลุ่มด้านทิศเหนืออัน
กว้างใหญ่ และทางน้้าที่พบก็เป็นตัวแสดงถึงสภาพพ้ืนที่ร่องน้้ามีระดับต่้าสุดของพ้ืนที่ โดยที่สระ
มะเขือแสดงให้เห็นว่ามีหน้าที่รับน้้าบริเวณตอนปลายของทางระบายนั้น นอกจากนี้แล้วจึงมีข้อ
สันนิษฐานในเบื้องต้นต่อการสร้างสระมะเขือมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการสร้างขึ้นภายหลังจากที่สร้าง
คันดินโบราณแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนที่มีขนาดใหญ่แล้ว เหตุใดจึงต้องสร้างสระน้้าที่
บริเวณทางระบายน้้าอีก เหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดคือเมื่อถึงในระยะเวลาหนึ่งเกิดสภาวะแห้งแล้ง

                                                        
70ดูเพ่ิมเติม, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 2, 85-95. 
71ดูเพ่ิมเติม, บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมระบบชลประทานในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
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อย่างยาวนานจนกระทั่งปริมาณน้้าในพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากเขื่อนดิน จึ งต้องมีการ
ขุดสระน้้าข้ึนภายในที่ลุ่มปลายทางน้้าเพ่ือที่จะเก็บกักน้้าให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้มากที่สุด 

 แนวคันดินที่ 2 หรือคันดินที่วางแนวระหว่างโคกขวางกับหนองขันหมาก จากการ
วิเคราะห์แผนที่และความสูงของพ้ืนที่แล้วคันดินโคกขวางนี้จะรับน้้าจากทิศใต้ที่มีความสูงให้ไหลมา
ประทะกับคันดินและไหลออกทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ลุ่มโดยที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหนอง
ขันหมาก ซึ่งโดยสภาพพ้ืนที่ด้านเหนือของคันดินที่ 2นี้จะเป็นพ้ืนที่ลุ่มติดต่อกับแม่น้้าปราจีนบุรีจึง
สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามีความเป็นไปได้ที่คันดินนี้มีหน้าที่ป้องกันน้้าไม่ให้ไหลออกไปสู่แม่น้้าปราจีนบุรี
มากเกินไปและเก็บน้้าไว้ในที่ลุ่มบริเวณหนองขันหมาก 

 

 
 

ภาพที่ 53 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองศรีมโหสถ 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร Worldwide series พ.ศ. 2497. 
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ภาพที่ 54 แผนที่แสดงความสูงของพ้ืนที่และการจ้าลองทิศทางการไหลของน้้าโดยลูกศรแสดงทิศ 
             ทางการไหลของน้้าไปหาแนวคันดินซึ่งในแผนที่สีเขียวแสดงถึงระดับความสูงของพ้ืนที่และ 

  พ้ืนที่ลุ่มแสดงโดยจุประสีฟ้าบนพื้นสีขาว 
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ 1:50,000 ล้าดับชุด L 7018 ระวาง 5236 I โดยกรมแผนที่ทหาร 

 
 

ภาพที่ 55 ภาพเปรียบเทียบบริเวณสระมะเขือจากภาพถ่ายทางอากาศในอดีตแลในปัจจุบัน 
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  การใช้สว่านเจาะดิน (Soil Auger) ในการศึกษา 
 การเก็บตัวอย่างดินในครั้งนี้ในล้าดับแรกมีจุดประสงค์ที่จะท้าการศึกษาถึงโครงสร้าง

ของแนวคันดินโบราณโดยใช้สว่านเจาะดินเพ่ือเก็บตัวอย่างดินมาประกอบกันให้เห็นถึงโครงสร้างของ
การทับถม แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันนั้นการอยู่อาศัยของประชากรจ้านวนมากและความเจริญใน
ด้านคมนาคมจึงท้าให้เกิดการสร้างถนนคอนกรีตทับลงบนแนวคันดินในแนวคันดินที่ 1 และในบริเวณ
แนวคันดินที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่มีการท้าถนนคอนกรีตแต่เป็นลักษณะ
ของถนนลูกรังอัดแน่นจนไม่สามารถเจาะลงไปได้และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ก็ถูกใช้เพ่ือการเกษตรกรรมและ
อยู่อาศัย (ภาพที่ 56)อย่างไรก็ตามจากการส้ารวจพ้ืนที่อย่างละเอียดจึงได้เลือกพ้ืนที่บริเวณที่คาดว่า
จะได้รับการรบกวนน้อยที่สุด โดยเก็บตัวอย่างดินมาท้าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีเพ่ือให้ทราบถึง
การทับถมของชั้นดินต่างๆ และทราบถึงการท่วมขังของน้้าในบริเวณนั้น(ภาพที่ 57)การเจาะในครั้งนี้
ใช้การก้าหนดชั้นดินโดยก้าหนดตามความยาวของปลายสว่านเจาะดินที่ระดับ 20 เซนติเมตรต่อ 1 
ตัวอย่าง โดยหลุมที่ 1และ 4 นั้นตั้งอยู่ในบริเวณตรงข้ามกันของแนวคันดินเพ่ือต้องการทราบถึงความ
แตกต่างของดินตะกอนที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของคันดิน ส่วนหลุมที ่2 และ 3 นั้นได้เลือกเจาะใน
ด้านนอกคันดินนางอมรเทวีทั้งสองหลุมเพ่ือต้องการทราบลักษณะตะกอนที่เกิดจากการท่วมของ
แม่น้้า และคาดว่าในพ้ืนที่ด้านในของคันดินนางอมรเทวีนั้นมีลักษณะเดียวกับหลุมที่ 1 เพราะในพ้ืนที่
ปลายของคันดินทั้งสองนั้นคือหนองขันหมากซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มหนองน้้าขนาดใหญ่ที่จะขยายตัวในช่วงน้้า
หลากเป็นประจ้าทุกปี 

 

 
ภาพที่ 56 ภาพแสดงต้าแหน่งที่ท้าการเก็บตัวอย่างดินบริเวณแนวคันดินโบราณถนนพระรถ-ถนนนาง 
    อมรเทวี 
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ภาพที่ 57  ภาพด้านซ้ายมือแสดงพื้นที่รอยต่อของถนนคอนกรีตบริเวณแนวคันดินที่ 1 ถนนพระรถ 
     และภาพด้านขวาแสดงพ้ืนทีแนวคันดินที่ 2 ถนนนางอมรเทวีบริเวณท่ีอยู่อาศัย 

   และถนนคอนกรีต 

 หลุมเจาะ Auger 1 บริเวณแนวคันดินที่ 1 ถนนพระรถสภาพพ้ืนที่เป็นถนนลูกรังท่ี
รอการเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตอยู่ใกล้กับป้ายแสดงการสร้างท่อระบายน้้าขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหัวหว้า (ภาพที่ 58)ได้ท้าการเจาะบริเวณไหล่ทางลูกรังโดยสภาพดินในชั้นบน ๆ นั้นมีลักษณะ
เป็นดินเหนียวเจาะลงไปได้เพียงระดับชั้นที่ 5 หรือประมาณ 1เมตรเริ่มมีน้้าซึมเข้ามาเต็มหลุม และได้
ด้าเนินการเก็บตัวอย่างต่อไปจนชั้นที่ 17 หรือลึกประมาณ 3.40 เมตรจึงไม่สามารถเจาะลงไปได้อีก
เพราะมีความแข็งมากเม่ือน้าตัวอย่างที่ได้มาวิเคราะห์ได้ผลดังตารางหลุม Auger ที่ 1เมื่อวิเคราะห์
จากลักษณะดินในเบื้องต้นจะพบว่าดินในชั้นบนมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่มีเนื้อละเอียด แต่เมื่อพ้นชั้น
ที่ 9-14 เริ่มพบดินลูกรังสีแดงปะปนอยู่อย่างหนาแน่น และเมื่อถึงชั้นที่ 15-16 เป็นดินลูกรังที่มีดินสี
ขาวปนและในชั้นสุดท้ายเป็นดินลูกรังท่ีมีสีแดงเข้มมากและมีความแข็ง ผลการวิเคราะห์ทางเคมีและ
ลักษณะดินดังตารางหลุมเจาะ Auger 1 (ตารางที่ 9) 
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ภาพที่ 58  ภาพแสดงบริเวณที่เลือกท้าการเจาะหลุม Auger ที่ 1 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าสี ค่าpH  และค่าที่ได้จากการค้านวณ (ECe) หลุมเจาะ Auger 1 ศรีมโหสถ Lat  
   13.909603 Long 101.454760 

No. ค่าสี ค่า pH 
ค่าท่ีได้จากการ 
ค้านวณ (ECe) 

ลักษณะดิน 

1 10 yr 1/3 5.2 0.24 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

2 10 yr 1/3 5.2 0.06 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

3 10 yr 2/3 5.5 0.24 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

4 10 yr 1/3 5.5 0.24 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

5 10 yr 1/2 5.5 0.3 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

6 10 yr 1/2 5.2 0.6 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

7 10 yr 1/2 5.5 0.18 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

8 10 yr 1/2 5.5 0.24 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

9 10 yr 1/1 5.6 0.24 ดินร่วนมีจุดประสีแดง 

10 10 yr 1/4 5.8 0.24 ดินร่วนมีเม็ดแลงผสม 

11 10 yr 1/4 6.7 1.08 ดินสีแดงมีเม็ดลูกรัง 

12 10 yr 1/4 6.4 0.36 ดินสีแดงมีเม็ดลูกรังขนาดใหญ่ 

13 10 yr 1/4 6.5 0.36 ดินสีแดงมีเม็ดลูกรังขนาดใหญ่ 

14 10 yr 2/8 6.1 0.24 ดินสีแดงมีเม็ดลูกรังขนาดใหญ่ 

15 10 yr 2/8 6.5 0.36 มีดินสีขาวเทาปนในดินสีแดง 

16 10 yr 2/8 6.3 1.02 มีดินสีขาวเทาปนในดินสีแดง 

17 10 r 1/2 6.5 0.42 ดินลูกรังสีแดงเข้มมาก 

 หลุมเจาะ Auger 2 อยู่บริเวณแนวคันดินที่ 2 หรือถนนนางอมรเทวีอยู่ใกล้กับต้น
โพธิใหญ่มีศาลาพระพุทธรูป และในบริเวณนั้นไม่มีการตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านจึงได้ท้าการเลือกเจาะ
ในบริเวณที่คาดว่าไม่มีการรบกวนพ้ืนดิน (ภาพที่ 59) ในการเจาะหลุมที่ 2 นี้สภาพพ้ืนที่เป็นไหล่เนิน
ลาดลงสู่ทุ่งนาที่ไม่มีน้้า ระดับชั้นที่ 1-5 เป็นดินปนทรายและเริ่มมีการปะปนสีส้มของดินลูกรัง แต่เมื่อ
เจาะลงไปในระดับชั้นที่ 4-5 ซึ่งเป็นดินปนทรายเริ่มมีน้้าใต้ดินซึมเข้ามาในหลุมอันแสดงถึงระดับน้้าใต้
ดินที่มีระดับสูง เมื่อพ้นชั้นที่ 8 ลงไปกลับมีดินตะกอนสีเทาปะปนอยู่จนกระทั่งถึงชั้นที่ 13 เป็นดิน
ตะกอนสีออกเทาแต่เมื่อท้าการเจาะต่อไปด้วยปริมาณน้้าใต้ดินที่มากและดินเป็นดินตะกอนที่ละลาย
น้้าเมื่อดึงสว่านเจาะดินขึ้นมาจึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้จึงท้าได้เพียง 13 ชั้นหรือประมาณ 2.60 
เมตร ผลการวิเคราะห์ลักษณะดินและลักษณะทางเคมีดังตารางหลุม Auger 2 (ตารางที่ 10) 
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ภาพที่ 59 ภาพแสดงบริเวณท่ีเลือกท้าการเจาะหลุม Auger ที่ 2  

 
ตารางที่ 10 แสดงค่าสี ค่าpH และค่าที่ได้จากการค้านวณ (ECe) หลุมเจาะ Auger 2 ศรีมโหสถ  Lat  
       13.944154 Long 101.486363 

No. ค่าสี ค่าph 
ค่าท่ีได้จากการ 
ค้านวณ (ECe) 

ลักษณะดิน 

1 10 yr 1/1 5.1 0.84 ดินทรายเนื้อละเอียด 

2 10 yr 1/2 5.5 0.18 ดินทรายเนื้อละเอียด 

3 10 yr 2/3 5.1 0.12 ดินทรายสีออกเทามีจุดสีส้มปน 

4 10 yr 3/2 5.3 0.06 ดินทรายสีออกเทามีจุดสีส้มปน 

5 10 yr 5/2 5.2 0.06 ดินทรายสีออกเทามีจุดสีส้มปน 

6 10 yr 3/3 5.0 0.84 ดินทรายสีเทาดินลูกรังแดงผสม 

7 10 yr 4/1 5.6 0.06 ดินทรายสีเทาดินลูกรังแดงผสม 

8 10 yr 1/4 5.8 0.24 ดินลูกรังแดงมีดินเทาผสม 

9 10 yr 3/4 5.8 0.00 ดินลูกรังแดงมีดินเทาผสม 

10 10 yr 3/4 5.7 0.24 ดินลูกรังมีแถบสีด้าปน 

11 10 yr 2/3 5.5 0.84 ดินตะกอนสีเทามีลูกรัง 

12 10 yr 2/7 6.2 0.24 ดินตะกอนสีเทา 

13 10 yr 2/7 6.0 0.18 ดินตะกอนสีเทา 
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 หลุมเจาะ Auger  3  บริเวณคันดินที่ 2 ถนนนางอมรเทวีตั้งอยู่ห่างจากจุดที่ 2 
ประมาณ 1 กิโลเมตรเป็นบริเวณที่ไม่มีการสร้างบ้านเรือนอยู่  (ภาพที่ 56) การด้าเนินการคล้ายกับที่
ผ่านมาคือตัวอย่างดินในชั้นที่ 1-5 นั้นจะเป็นดินเหนียวมีแถบสีแดงปะปนเมื่อพ้นระดับที่ 4-5 จะมี
น้้าซึมเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่เมื่อผ่านชั้นที ่6 ลงมาถึงชั้นล่างสุดคือชั้นที่ 13 จะเป็นดินร่วนที่มีลูกรังปน
เป็นจ้านวนมากและด้วยสภาพน้้าที่ซึมเข้ามามีปริมาณมากเมื่อขุดในชั้นที่ลึกลงไปเมื่อดึงสว่านขึ้นมา
ปริมาณดินที่ได้มีน้อยมากและละลายน้้าไปเกือบหมดจึงเก็บตัวอย่างได้เพียง 13 ชั้นหรือที่ประมาณ
ความลึก 2.60 เมตรเมื่อน้าตัวอย่างดินมาวิเคราะห์แล้วพบว่าดินในบริเวณนี้มีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ 
และมีค่าการน้าไฟฟ้าหรือความเค็มที่ค่อนข้างต่้ารายละเดียดดังตารางหลุม Auger 3 (ตารางที่ 11) 

 

 
ภาพที่ 60  ภาพแสดงบริเวณที่เลือกท้าการเจาะหลุม Auger ที่ 3 
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ตารางที ่11 แสดงค่าสี ค่าpH  และค่าที่ได้จากการค้านวณ (ECe) หลุมเจาะAuger 3 ศรีมโหสถ Lat  
    13.941115 Long 101.480587 

No ค่าสี ค่า ph 
ค่าท่ีได้จากการ 
ค้านวณ (ECe) 

ลักษณะดิน 

1 10 yr 1/2 5.1 0.3 ดินเหนียวเนื้อละเอียดมีสีแดงปน 

2 10 yr 1/1 5.2 0.36 ดินเหนียวเนื้อละเอียดมีสีแดงปน 

3 10 yr 2/2 5.8 0.36 ดินเหนียวเนื้อละเอียดมีสีแดงปน 

4 10 yr 3/2 5.5 0.3 ดินเหนียวเนื้อละเอียดมีสีแดงปน 

5 10 yr 4/2 5.4 0.3 ดินเหนียวเนื้อละเอียดมีสีแดงปน 

6 10 yr 1/4 5.0 0.72 ดินร่วนมีเม็ดลูกรังปนมาก 

7 10 r 1/2 5.1 0.36 ดินร่วนมีเม็ดลูกรังปนมาก 

8 10 yr 4/3 5.2 0.3 ดินร่วนมีเม็ดลูกรังปน 

9 10 yr 2/3 5.2 0.3 ดินร่วนมีเม็ดลูกรังปน 

10 10 yr 5/2 5.3 0.12 ดินร่วนมีเม็ดลูกรังปน 

11 10 yr 5/2 5.3 0.12 ดินร่วนมีเม็ดลูกรังปน 

12 10 yr 2/3 5.4 0.42 ดินร่วนมีเม็ดลูกรังปน 

13 10 yr 2/2 5.5 0.18 ดินร่วนมีเม็ดลูกรังปน 
 
  หลุมเจาะ Auger 4 บริเวณคันดินที่ 1 หรือถนนพระรถบริเวณหลุมที่ 4 นี้อยู่ฝั่งตรง

ข้ามของหลุมที่ 1 บริเวณสวนไผ่ที่ชาวบ้านท้าการเพาะปลูกไว้ (ภาพที่ 61)การเจาะนั้นด้าเนินการ
เหมือนที่ผ่านมาโดยตัวอย่างดินที่ได้นี้มีลักษณะเป็นดินเหนียวและถัดลงไปจะเริ่มพบเม็ดแรงปนอย่าง
หนาแน่นมากขึ้นตามล้าดับจนกระทั่งชั้นล่าง ๆ จะเป็นดินลูกรังส่วนใหญ่และมีความแข็งมากจนไม่
สามารถเจาะลงไปได้อีกเม่ือน้าดินมาวิเคราะห์ปรากฏว่าดินที่ได้นั้นในชั้นบน ๆ จะเป็นกรดอ่อนแต่เมื่อ
ลึกลงไปความเป็นกรดจะอ่อนลงส่วนค่าความเค็มนั้นน้อยมากดังรายละเอียดตารางหลุมเจาะ Auger 
4 (ตารางที่ 12) 
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ภาพที่ 61 ภาพแสดงบริเวณท่ีเลือกท้าการเจาะหลุม Auger ที่ 4  
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ตารางที่ 12 แสดงค่าสี ค่าpH และค่าที่ได้จากการค้านวณ (ECe) หลุมเจาะ Auger 4 ศรีมโหสถ Lat  
       13.909830 Long 101.454655 

No. ค่าสี ค่า pH 
ค่าท่ีได้จากการ 
ค้านวณ (ECe) 

ลักษณะดิน 

1 10 yr 1/2 4.8 0.3 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

2 10 yr 1/1 5.2 0.24 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

3 10 yr 1/1 5.6 0.24 ดินเหนียวเนื้อละเอียด 

4 10 yr 1/3 5.2 0.24 ดินเหนียวมีแลงปน 

5 10 yr 1/2 5.8 0.30 ดินเหนียวมีแลงปน 

6 10 yr 1/3 5.4 1.08 ดินเหนียวมีแลงปน 

7 10 yr 1/4 5.8 0.3 ดินลูกรังมีเม็ดแลงปนมาก 

8 10 yr 1/4 5.9 0.3 ดินลูกรังมีเม็ดแลงปนมาก 

9 10 yr 1/4 5.8 0.3 ดินลูกรังมีเม็ดแลงปนมาก 

10 10 yr 2/8 5.7 0.24 ดินลูกรังมีเม็ดแลงปนมาก 

11 10 yr 2/6 5.8 0.36 ดินลูกรังสีอ่อนลงมีแลงปน 

12 10 yr 2/6 6.0 0.18 ดินลูกรังสีอ่อนลงมีแลงปน 

13 10 yr 2/8 6.1 0.36 ดินลูกรังสีอ่อนลงมีแลงปน 

14 10 yr 1/4 6.3 0.36 ดินลูกรังสีอ่อนลงมีแลงปน 

15 10 r 3/9 6.3 0.36 ดินลูกรังสีอ่อนลงมีแลงปน 
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 3.3 เมืองโบราณพระรถ จังหวัดชลบุรี 
 ลักษณะทางภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของเมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี เมื่อ

ศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2497 (ภาพที่ 62) ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงผลด้วย
โปรแกรม Google Map และประมวลผลความสูงด้วยโปรแกรม Elevation Chart72 ซึ่งให้ผลความ
สูงโดยเฉลี่ยของเมืองพระรถอยู่ที่ 9-10 เมตรจากระดับน้้าทะเล (ภาพที่ 63) สภาพทางภูมิศาสตร์เมื่อ
พิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศเก่าแล้วจะพบว่าด้านตะวันออกของเมืองจะมีล้าน้้าที่ไหลผ่านตลอด
แนวด้านตะวันออกซ่ึงหากพิจารณาจะพบว่ามีแนวคลองขนาดเล็กเชื่อมต่อกับคลองที่ไหลผ่านตัวเมือง
พนัสนิคมซ่ึงเป็นชุมชนเก่าท่ีตั้งริมฝั่งน้้า และตั้งอยู่ใกล้กับล้าน้้าสายเล็กอ่ืนๆที่ไหลเข้าสู่ล้าน้้าพานทอง
ซึ่งเป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าบางปะกงและไหลออกสู่อ่าวไทย รวมระยะทางจากเมืองพระรถถึงปาก
แม่น้้าบางปะกงประมาณ 25 กิโลเมตร73 ซ่ึงล้าน้้านี้มีชื่อเรียกของชาวบ้านว่าล้าน้้าคลองเมือง 
นอกจากนี้ยังมีล้าน้้าคลองหลวงเป็นล้าคลองที่มาจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดระยอง ไหลผ่าน
ด้านทิศตะวันออกของเมืองเช่นกันแต่ห่างออกไป 2 กิโลเมตรไหลอ้อมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ไปรวมกับล้าน้้าศาลาแดงที่บ้านดอนทองและไปเข้าเขตอ้าเภอพานทองเป็นคลองพานทอง ออกสู่
แม่น้้าบางปะกงที่บ้านพานทองห่างจากตัวเมืองราว 16 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามหากเมื่อพิจารณาจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2497 แล้วพบว่าล้าน้้าคลองสระกลางที่เป็นล้าน้้าที่ไหลผ่านเข้ามาในตัว
เมืองนั้นยังแสดงอยู่อย่างเด่นชัดเชื่อมโยงกับสระฆ้องที่อยู่ภายในเมืองโบราณพระรถ (ดูภาพที่ 62) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
72ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข 
73อภิสิทธ์ เอี่ยมหน่อ, ธรณีวิทยา, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช, 2516), 242. 
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ภาพที่ 62 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเมืองพระรถและบริเวณใกล้เคียง 
ที่มา:  กรมแผนที่ทหาร Worldwide series พ.ศ. 2497 

 

 
 

ภาพที่ 63 เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน 
ที่มา: ภาพถ่ายทางอากาศ Google Map แสดงผลบนโปรแกรมวัดความสูง Elevation Chart 
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 การวิเคราะห์พื นที่และการส้ารวจในปัจจุบัน ในหัวข้อเรื่องการจัดการน้้าในภาค
ตะวันออกของประเทศไทยในสมัยทวารวดีเมืองพระรถ จังหวัดชลบุรีในปัจจุบันความเจริญได้
แพร่กระจายครอบคลุมบริเวณตัวเมืองพระรถทั้งหมดและพ้ืนที่โดยรอบ เมืองพระรถอยู่ภายใต้การ
บริหารงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าพระธาตุ พ้ืนที่ภายในตัวเมืองมีผู้อยู่อาศัย
เป็นจ้านวนมาก มีการเพาะปลูกพืชสวน และมีการปรับพื้นที่เพ่ือสร้างบ้านเรือน ปลูกสร้างอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค เช่นถนน ระบบน้้าประปา จึงท้าให้พ้ืนที่ทั้งหมดถูกแปรสภาพไป อย่างไรก็ตาม
พ้ืนที่ในส่วนคันดินรอบเมืองยังพอที่จะพบเห็นได้บ้าง แต่คันดินส่วนมากก้าลังถูกท้าลายโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์จากชาวบ้านในการท้าเกษตรกรรม ถึงแม้ว่ากรมศิลปากรได้ท้าการขึ้นทะเบียน
โบราณสถานเมืองพระรถไว้แล้วก็ตาม 

 ในเบื้องต้นได้ท้าการส้ารวจลักษณะทางกายภาพของตัวเมืองและเปรียบเทียบข้อมูล
จากแผนที่พบว่าบริเวณตัวเมืองพระรถนั้นมีลักษณะเป็นเนินสูงจากพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยรอบ (ภาพที่ 64) 
โดยด้านทิศตะวันออกมีคลองไหลผ่านบริเวณด้านหน้าเมืองมีชื่อว่า คลองแบ่งหรือคลองเมือง ซึ่ง
เชื่อมต่อกับคลองหลวงที่อยู่ถัดออกไปทางตะวันออก บริเวณในตัวเมืองนั้นมีคลองที่ เชื่อมจากคลอง
แบ่งไหลผ่านเข้ามาภายในตัวเมืองและไปทะลุออกทางตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อว่าคลองสระกลางไหล
ไปบรรจบกับคลองศาลาแดง ซึ่งคลองนี้เป็นคลองดั้งเดิมก่อนที่จะมีการจัดการระบบชลประทาน
สมัยใหม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภาพถ่ายทางอากาศเก่าเม่ือ พ.ศ. 2497 

 คันดินก้าแพงเมืองที่เหลือในปัจจุบันมีสภาพที่ขาดเป็นตอน ๆ ก้าแพงทางด้านทิศใต้
บริเวณที่มีป้ายของกรมศิลปากรจัดท้าไว้ (ภาพที่ 65) เหลือน้อยลงจากการที่ชาวบ้านปรับพ้ืนที่เพ่ือ
สร้างบ้านและมีการถมพ้ืนที่จึงท้าให้คันดินแปรสภาพไป 

 นอกจากนี้แล้ว บรรจบ เทียมทัด ได้เคยกล่าวถึงแนวก้าแพงเมืองพระรถที่บางส่วนมี
การใช้อิฐในการก่อสร้าง74แต่ว่าในปัจจุบันไม่สามารถพบเห็นได้โดยการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 
ได้เก็บข้อมูลจากชาวบ้านในพ้ืนที่ด้วยการสัมภาษณ์ นายสมพงษ์ ละมัย อายุ 65 ปี75 ได้พาไปยัง
บริเวณท่ีเคยมีแนวอิฐในบริเวณก้าแพงเมือง แต่เมื่อไปถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่าไม่พบแนวอิฐแล้ว 
จากร่องรอยแสดงให้เห็นถึงการขุดแนวอิฐออกไปจากคันดินอย่างชัดเจน (พิกัด GPS  ที่ Latitude 
13.462175 Longitude 101.167578) (ภาพที่ 66) นายสมพงษ์ ได้ให้ข้อมูลสภาพพ้ืนที่เมืองพระรถ
ว่า "ในพ้ืนที่บริเวณนี้ไม่เคยเกิดน้้าท่วมมาก่อน เคยมีอยู่อยู่ครั้งเดียวคือเมื่อ 3 ปีก่อนที่น้้ามาเร็วแต่ก็
อยู่ไม่นาน เพราะพ้ืนที่ของเมืองพระรถที่อยู่สูงกว่าพ้ืนที่โดยรอบและแหล่งน้้าที่ชาวบ้านในสมัยก่อนใช้
กันมาอย่างช้านานคือ น้้าจากคลองเมืองที่ไหลผ่านเข้ามาในบริเวณตัวเมือง โดยไหลจากทิศตะวันออก
เฉียงใต้ไปออกด้านทิศเหนือ ชาวบ้านจะชักน้้าจากคลองเมืองไปใช้เพื่อการเกษตร ส่วนสระน้้าสองแห่ง 
คือสระฆ้องและหนองศาลา ก็จะมีน้้าใช้ตลอดทั้งปี" 

 ในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลครั้งนี้ นายสมพงษ์ได้ให้ความกรุณาน้าไปชมแหล่งน้้าที่

                                                        
74บรรจบ เทียมทัด, การส้ารวจและขุดแต่งโบราณสถานเมืองเก่าพระรถ ศรีมหาโพธิ์

ตอนที่2, 81. 
75สมพงษ์ ละมัย, ชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี , สัมภาษณ์, 13 

มีนาคม 2556. 
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สามารถพบได้คือ หนองศาลา ด้วยสภาพในปัจจุบันมีการปลูกสิ่งก่อสร้างล้อมรอบหนองศาลา (พิกัด 
GPS Latitude13.462534 Longitude 101.16972) (ภาพที่ 67) จนขนาดเล็กลงและน้้าภายในมี
กลิ่นเน่าเหม็นจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ส่วนแหล่งน้้าอีกแห่งนั้นคือสระฆ้องไม่สามารถเข้าถึงได้
เพราะอยู่ในพ้ืนที่ของเอกชนมีการสร้างรั้วรอบพ้ืนที่อย่างแน่นหนา การส้ารวจบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
เมืองพระรถพบว่าสภาพโดยรวมได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คูน้้าคันดินที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอยู่
ในบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือยังพบแนวคันดินเป็นแนวยาวและคูที่มีน้้าขังอยู่ช่วงระยะ
ประมาณ 100 เมตรใกล้กับทางออกไปสู่บริเวณท่ีเรียกว่าเนินธาตุนอกก้าแพงเมือง (ภาพที่ 68) 

 

 
ภาพที่ 64 เมืองพระรถอยู่ในบริเวณบ้านหน้าพระธาตุ แสดงพ้ืนที่สีเขียวอ่อนซึ่งหมายถึงเป็นเนินมี 

  ความสูงกว่าบริเวณโดยรอบเล็กน้อยซ่ึงพ้ืนที่ราบโดยรอบเป็นสีขาวจุดฟ้า 
ที่มา: แผนที่ล้าดับชุด L7018 ระวาง 5235 IV กรมแผนที่ทหาร 
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ภาพที่ 65 ป้ายแสดงแนวคันดินเมืองพระรถและการตั้งบ้านเรือนในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 66 สภาพแนวคันดินที่เคยพบแนวอิฐมาก่อนแต่ได้ถูกท้าลายไปในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 67 หนองศาลาในปัจจุบัน 
  

 
 

ภาพที่ 68 แนวคูน้้าคันดินที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ 
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สภาพพ้ืนที่เมืองพระรถนั้นมีลักษณะบางประการที่คล้ายกับเมืองในสมัยทวารวดีโดยส่วน
ใหญ่ ซึ่งจะมีล้าน้้าสายรองไหลผ่านหรืออยู่ใกล้เคียงและใกล้กับบริเวณที่ลุ่มน้้าท่วมถึง76 พ้ืนที่โดยรอบ
เป็นที่ราบขนาดใหญ่จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการไหลหลากของน้้าในฤดูฝน ซึ่งสามารถสันนิษฐานได้
จากการพบเห็นร่องรอยของน้้าหลากได้จากภาพถ่ายทางอากาศเก่าบริเวณด้านทิศเหนือ และทิศใต้
ของเมืองลักษณะร่องรอยนั้นเป็นแนวคันดินที่เป็นริ้วอันเกิดจากการพัดพาของน้้าและเมื่อน้้าแห้งลง
วัชพืชต่างๆ จึงเจริญเติบโตบนแนวตะกอนเหล่านั้น ท้าให้สามารถมองเห็นได้จากภาพถ่ายทางอากาศ 
(ภาพที่ 69, 70) การศึกษาในครั้งนี้จึงได้ศึกษาลักษณะพ้ืนที่และการไหลของน้้า ด้วยลักษณะของพ้ืน
ที่ตั้งของเมืองพระรถอยู่ในพ้ืนที่เนินดินท่ามกลางพ้ืนที่ลุ่มโดยรอบและมีล้าน้้าหลายสายไหลผ่านดัง
ข้อมูลที่ได้กล่าวไว้แล้วแหล่งก้าเนิดของล้าน้้าต่างๆ นั้นอยู่ในบริเวณเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัด
ระยองที่ติดต่อกับอ้าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีเทือกเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่เป็นต้นก้าเนิดล้าน้้า 
ที่มีพ้ืนที่สูงจึงท้าให้น้้านั้นไหลมาสู่พ้ืนที่ด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเมืองพระรถและ 
อ้าเภอพานทองและไหลออกสู่แม่น้้าบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการตรวจวัดลักษณะพ้ืนที่ตาม
ล้าน้้าคลองหลวงที่ไหลมาจากด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองพระรถและมีล้าน้้าสาขาเชื่อมต่อออก
ไปสู่แม่น้้าบางปะกง การวัดความลาดชันของพ้ืนที่ท้าให้พบลักษณะการลาดเทของพ้ืนที่อย่างชัดเจน
ตามลักษณะการไหลของล้าน้้าดังแสดงในแผนภูมิที่ 6 (ตารางที่ 13) 

 

 
 

ภาพที่ 69 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงแนววัชพืชที่ข้ึนเป็นเส้นโค้งขนานกันหลายเส้นด้านทิศเหนือ 
    ของเมืองพระรถ 
ที่มา:  กรมแผนที่ทหาร Worldwide series พ.ศ. 2497 

                                                        
76 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคด,ี 205. 
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ภาพที่ 70 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงแนววัชพืชที่ข้ึนเป็นเส้นโค้งขนานกันหลายเส้นด้านทิศใต้ 
    ของเมืองพระรถ 
ที่มา:  กรมแผนที่ทหาร Worldwide series พ.ศ. 2497 

 

 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงความสูงของพ้ืนที่ล้าน้้าที่ไหลผ่านบริเวณเมืองพระรถชลบุรี โดยมีจุดเริ่มต้นที่ 
     บริเวณอ้าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ใกล้กับเทือกเขาบรรทัดและออกสู่แม่น้้าบางปะกง 
     ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาพที่ 71 ภาพประกอบแผนภูมิที่ 6  แสดงต้าแหน่งจุดวัดระดับความสูงของล้าน้้าที่ไหลผ่านเมือง 

  พระรถ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดของต้าแหน่งและพิกัดแสดงในตาราง 13) 
 

ตารางที่ 13 ตารางแสดงต้าแหน่งGPS ตามแนวล้าคลองที่ไหลผ่านเมืองพระรถ 
ต้าแหน่งที่ ความสูง ต้าแหน่ง Latitude Longitude 

1 44.36 หนองล้าพริก บ่อทอง 13.316225 101.414929 

2 26.50 ห้วยสูง เกาะจันทร์ 13.396844 101.335862 

3 9.79 บ้านโคก หน้าพระธาตุ 
(เมืองพระรถ) 

13.459978 101.162989 

4 5.30 บ้านใหม่ หน้าพระธาตุ 13.479448 101.143414 

5 4.92 พานทอง ชลบุรี 13.479552 101.112700 

6 3.22 บ้านเก่า พานทอง 13.464546 101.056407 

7 0.00 ชลประทานท่าข้าม บางปะกง 13.485524 101.007771 
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 ด้วยข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้มีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเมืองพระรถมี
การอยู่อาศัยอยู่ 2 ช่วงสมัยคือสมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11-16 และ สมัยลพบุรีพุทธศตวรรษที่ 
14-1577พบหลักฐานเครื่องถ้วยต่างชาติที่อาจแสดงถึงการแลกเปลี่ยนค้าขายต่อบุคคลภายนอกและมี
การอยู่อาศัยอย่างยาวนาน จึงเป็นเครื่องแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร จึงเกิดการ
แลกเปลี่ยนค้าขายของคนท้องถิ่นกับคนภายนอก นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียง พบหลักฐานการอยู่
อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีหลักฐานการค้าขายกับบุคคลภายนอกมาตั้งแต่
ระยะเวลานั้น คือแหล่งโบราณคดี โคกพนมดี และแหล่งโบราณคดีโคกระกา อ้าเภอพานทอง  โดยได้
พบหลักฐานการติดต่อค้าขายกับคนต่างถิ่น จากเครื่องประดับประเภทลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยนและอา
เกต โดยมีอายุราว 3,000-2,000 ปีมาแล้ว78ในด้านหลักฐานด้านการเพาะปลูกนั้นพบร่องรอยของข้าว
กับโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาจากการขุดค้น79 แต่ไม่พบหลักฐานด้านการชลประทานขนาด
ใหญ่ในบริเวณเมืองพระรถเลย นอกจากคูเมือง สระน้้าภายในเมืองและล้าน้้าสายต่าง ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจากแผนผังการส้ารวจเมื่อปี พุทธศักราช 2510 โดยบรรจบ เทียมทัด ได้แสดง
แนวคันดินด้านทิศเหนือและทิศใต้ของแนวก้าแพงเมืองไว้อย่างชัดเจน80 และเมื่อท้าการเปรียบเทียบ
กับภาพถ่ายทางอากาศโบราณ รวมทั้งภาพถ่ายดาวเทียมในปัจจุบันยังมองเห็นร่องรอยที่ปรากฏได้
(ภาพที่ 72) นอกจากนี้ตัวพื้นที่บริเวณคันดินรูปสี่เหลี่ยมด้านทิศเหนือมีการเชื่อมต่อกับคลองที่ตัดผ่าน
ตัวเมือง และในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดังกล่าวโดยการขุดบ่อน้้าขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมจึงท้า
ให้เกิดข้อสันนิษฐานได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่ในสมัยโบราณได้มีการสร้างคันดินพ้ืนที่บริเวณนี้เพ่ือการ
กักเก็บน้้าขนาดใหญ่ไว้ใช้ในหน้าแล้งเพ่ือรองรับกับจ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นและขนาดของเมืองที่มี
ใหญ่ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
77อ้าไพ สุลักษณานนท์, การศึกษาเมืองพระรถ อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จาก

หลักฐานโบราณวัตถุสถานและชั นดินทางโบราณคดี, 107-109. 
78ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 115-

116. 
79อ้าไพ สุลักษณานนท์, การศึกษาเมืองพระรถ อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จาก

หลักฐานโบราณวัตถุสถานและชั นดินทางโบราณคดี, 154. 
80บรรจบ เทียมทัด, รายงานการส้ารวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่าพระรถ 

อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, 86. 
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ภาพที่ 72 แสดงแผนผังและภาพถ่ายทางอากาศบริเวณท่ีเป็นแนวคันดินรูปสี่เหลี่ยม บริเวณด้านทิศ 
     เหนือและทิศใต้ของเมืองพระรถ ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงด้านทิศเหนือและได้ถูกใช้ 

   ประโยชน์ในการสร้างบ่อน้้า ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีในอดีตที่จะใช้พื้นที่ในบริเวณคันดินนี้ 
   เพ่ือการกักเก็บน้้า 
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การใช้สว่านเจาะดิน (Soil Auger) ในการศึกษา 
 การเก็บตัวอย่างดินในบริเวณเมืองพระรถ จังหวัดชลบุรีนี้ได้เลือกต้าแหน่งที่ต้องการ

เก็บตัวอย่างโดยอาศัยการส้ารวจพ้ืนที่และเลือกบริเวณที่คาดว่าจะถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์
น้อยที่สุดและคาดว่ามีการกระท้าของน้้าในพ้ืนที่ได้ท้าการเก็บตัวอย่างมาทั้งหมด 4 ต้าแหน่ง (ภาพที่ 
73) 

  โดยหลุมที่ 1ตั้งอยู่ใกล้กับคันดินคูเมืองเพ่ือต้องการที่จะทราบถึงลักษณะดินคูเมือง 
หลุมที่ 2 เลือกพ้ืนที่เคยอยู่ภายในแนวคันดินรูปสี่เหลี่ยมด้านทิศใต้เพ่ือต้องการที่จะทราบลักษณะดิน
ภายในพ้ืนที่ดังกล่าว หลุมที่ 3 และ 4 อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือในบริเวณที่คาดว่ามีการ
ไหลหลากของล้าน้้าในอดีต 

 

 
 

ภาพที่ 73 ภาพแสดงต้าแหน่งที่ตั้งของหลุมเจาะ Auger เพ่ือเก็บตัวอย่างดิน 
 
 หลุมเจาะ Auger 1 มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองพระรถอยู่

ภายในคูเมืองมีที่ตั้งตามพิกัดGPS ที่Latitude 13.462357 , Longitude 101.167269 สภาพพ้ืนที่
เป็นที่เกษตรกรรมเก่าแต่ไม่มีการใช้พ้ืนที่มานาน ลักษณะดินเป็นดินทรายจึงก้าหนดการเก็บตัวอย่าง
ทุก ๆ ความลึก 20 เซนติเมตรตามความยาวของหัวสว่าน ในตัวอย่างดินที่ได้นั้นตัวอย่างที่ 1-3 นั้น
เป็นดินเหนียวปนดินทรายสีออกแดง ตัวอย่างที่ 4 เป็นทรายเม็ดเล็ก ตัวอย่างที่ 5 เป็นดินตะกอนสี
เทาเนื้อละเอียดและ ตัวอย่างที่ 6-9 เป็นดินทราย เมื่อท้าการตรวจวัดค่า pH ที่วัดได้จากหลุมที่ 1 
ทั้งหมดมีค่าเป็นกรดอ่อน ค่าความเค็มที่วัดได้จะมีปริมาณน้อยในชั้นแรก ๆ และมากขึ้นในชั้นที่ลึกลง
ไป(ภาพที่ 74) (ตารางที่ 14)  
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ภาพที่ 74  ลักษณะดินทรายที่พบในหลุมเจาะที่ 1 
 

ตารางที่ 14 ตารางหลุมเจาะ Auger 1 เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี 

No. ค่าสี ค่า pH 
ค่าท่ีได้จากการ 
ค้านวณ (ECe) 

ลักษณะดิน 

1 10 Y 2/1 6.9 0.18 ดินเนื้อละเอียดสีเทาปนดินทรายสีแดง 

2 10Y 3/1 6.4 0.18 ดินเนื้อละเอียดสีเทาปนดินทรายสีแดง 

3 10 GY 2/1 6.5 1.8 ดินเนื้อละเอียดสีเทาปนดินทรายสีแดง 

4 10 YR 3/2 6.5 1.08 ทรายเม็ดหยาบ 

5 10 YR 3/0 4.8 2.28 ดินตะกอนสีเทาเนื้อละเอียด 

6 10 YR 3/1 4.8 2.7 ดินตะกอนสีเทาปนดินลูกรังสีแดง 

7 10 YR 2/2 5.1 2.58 ดินทรายปนดินลูกรังสีแดง 

8 10 YR 3/1 5.2 2.94 ดินทราย 

9 10 YR 3/1 5.5 3.12 ดินทราย 
หมายเหตุ: สภาพดินตั้งแต่ชั้นที่ 7 ลงมาดินมีความแข็งมีลักษณะเป็นทรายแต่มีการอัดตัวแน่น  
      จนไม่สามารถท่ีเจาะลงไปได้ ตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นสุดท้ายดินมีความชื้นสะสมอยู่แต่มาก 

    ที่สุดในชั้นที่เป็นทรายจะมีความชื้นสะสมอย่างเห็นได้ชัด 
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 หลุมเจาะ Auger 2 มีที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหลุมที่ 1 แต่อยู่ในแนวคูเมือง

โบราณด้านทิศใต้มีที่ตั้งตามพิกัด GPS Latitude 13.462004, Longitude 101.166912 สภาพพ้ืน
ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทิ้งร้าง หลุมเจาะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างแนวคันดินโบราณด้านทิศใต้ สภาพ
ดินในชั้นความลึกต่าง ๆมีดินหลายชนิดปะปนกันทั้งดินตะกอนสีเทา ดินทราย และดินลูกรัง 
ตามล้าดับชั้น แต่เมื่อเจาะถึงล้าดับชั้นที่ 9 หรือความลึก 180 เซนติเมตรเป็นดินทรายสีน้้าตาลปนเทา
เปียกแล้วจึงมีน้้าใต้ดินซึมเข้ามาอย่างมาก ผลของการทดสอบค่า pH ของตัวอย่างดินพบว่าดินมีค่า
ความเป็นด่างสูงตั้งแต่ชั้นที่ 2 และค่าความน้าไฟฟ้าหรือ ECe ปรากฏค่าที่สูงเช่นกันซึ่งแสดงว่ามีเกลือ
สะสมอยู่ในดินสูง (ภาพที่ 75) (ตารางที่ 15) 

 

 
 

ภาพที่ 75 ดินในชั้นที่ 9 ของหลุมเจาะ Auger 2 เป็นดินทรายที่มีการอุ้มน้้าไว้เป็นจ้านวนมาก 
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ตารางที่ 15 หลุมเจาะ Auger 2 เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี 

No. ค่าสี ค่า pH ค่าท่ีได้จากการ 
ค้านวณ ECe 

ลักษณะดิน 

1 10 YR 4/1 7.3 1.5 ดินทรายเนื้อหยาบสีออกเทา 

2 10 YR 4/1 8.0 1.8 ดินทรายเนื้อหยาบสีออกเทา 

3 10 YR 3/0 9.0 3.48 ดินตะกอนปนทรายสีออกเทา 

4 10 Y 3/1 8.9 5.82 ดินตะกอนสีเทาปนดินลูกรังสีแดง 

5 10 YR 3/2 9 5.46 ดินตะกอนเทาปนลูกรังแดงและดินทราย 

6 10 YR 5/0 8.8 4.02 ดินตะกอนเทาปนลูกรังแดงและดินทราย 

7 10 YR 4/1 8.9 5.28 ดินทรายสีเทาปนแดง 

8 10 YR 4/1 9 3.84 ดินทรายสีเทาปนแดง 

9 10 YR 4/1 9.2 5.22 ดินทรายสีเทามีน้้าปน 

10 10 YR 4/2 9 6.54 ดินทรายสีน้้าตาลมีน้้าปน 

11 10 YR 4/2 9.1 6.42 ดินทรายสีน้้าตาลมีน้้าปน 
หมายเหตุ: ชั้นดินที่ 9 เป็นทรายที่อุ้มน้้าอย่างมากและมีน้้ามากขึ้นตลอดเวลาจึงไม่สามารถเจาะลงไป 
           ได้อีก โดยหยุดท้าการเจาะที่ล้าดับชั้นที่ 11 

 
หลุมเจาะ Auger ที่ 3 ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับโบราณสถานเนินธาตุ หรือทางด้านทิศ

ตะวันตกของเมืองพระรถ พิกัด GPS ที่ Latitude 13.468313, Longitude 101.159880 และอยู่ใน
แนวคูเมืองเดิมของเมืองพระรถเป็นพ้ืนที่ท้าการเกษตรในปัจจุบัน แต่อยู่ระหว่างเตรียมพ้ืนที่เพ่ือท้า
การเกษตรในรอบต่อไป (ภาพที่ 76) สภาพดินชั้นบนเป็นดินเหนียวแต่เมื่อพ้นชั้นที่ 3-8 เป็นทราย
หยาบ ชั้นที่ 9-12 เป็นดินตะกอนเนื้อละเอียดและมีความเหนียว เมื่อน้าตัวอย่างดินมาตรวจวัดค่า pH 
พบว่าดินมีค่าเป็นด่างอ่อนๆ ในชั้นต้นและมีค่าเป็นกรดมากขึ้นในชั้นล่าง ๆ ส่วนค่าการน้าไฟฟ้า ECe 
หรือการสะสมของเกลือมีค่ามากในช่วงแรกและลดต่้าลงในชั้นล่าง ๆ (ตารางที่ 16) 
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ภาพที่ 76 ภาพแสดงลักษณะดินที่พบในหลุมเจาะ Auger 3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรายที่อุ้มน้้าไว้เป็น 
   จ้านวนมาก 
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ตารางที่ 16 หลุมเจาะ Auger 3 เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี 

No. ค่าสี ค่า pH 
ค่าท่ีได้จากการ
ค้านวณ (ECe) 

ลักษณะดิน 

1 10 GY 1/0 7.8 2.46 ดินเหนียวสีด้า 

2 10 Y 2/1 7.4 2.16 ดินทรายละเอียดสีเทา 

3 10 YR 4/2 7.3 1.56 ทรายหยาบ 

4 10 YR 4/3 7.0 3.24 ทรายหยาบ 

5 10 YR 3/3 5.6 3.48 ทรายหยาบ 

6 10 YR 3/1 7.3 2.34 ทรายหยาบปนดินตะกอนสีเทา 

7 10 YR 4/1 5.5 2.28 ทรายละเอียดสีเทา 

8 10 YR 4/1 4.5 2.58 ดินตะกอนเนื้อละเอียดสีเทา 

9 10 YR 2/0 4.6 0.25 ดินตะกอนเนื้อละเอียด 

10 10 YR 1/1 4.4 1.8 ดินตะกอนเนื้อละเอียด 

11 10YR 2/0 4.5 1.68 ดินตะกอนเนื้อละเอียด 

12 10YR 2/0 4.5 1.74 ดินตะกอนเนื้อละเอียด 

หมายเหต: ตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นชั้นทรายอุ้มน้้าและมีน้้าซึมเข้ามาตลอดจึงท้าให้สามารถเจาะได้ลึกสุดที่ 
    ชั้นที่ 12 เพราะน้้าในหลุมละลายดินจนปะปนกันและไม่สามารถเจาะต่อไปได้ 
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 หลุมเจาะ Auger 4 อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองพระรถ พิกัด GPS ที่ 

Latitude 13.468897, Longitude 101.160852 เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมในปัจจุบันในขณะที่ท้าการ
เจาะนั้นพ้ืนที่ได้ถูกไถเพ่ือเตรียมส้าหรับการท้าการเกษตร (ภาพที่ 77) ดินในชั้นบนนั้นเป็นดินเหนียวมี
ความแห้งแข็งและชั้นล่างเป็นดินตะกอนและปะปนกับดินลูกรังบ้างในบางชั้น แต่มีความแน่นและ
ความชื้นต่้าจึงท้าการเจาะลงไปได้เพียงชั้นที่ 10 หรือระดับ 2 เมตร เมื่อน้าตัวอย่างดินมาท้าการ
วิเคราะห์ได้ผลจากค่า pH ว่าดินมีความเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง และดินมีค่า ECe มีค่าสูงในบาง
ชั้นดิน (ตารางที่ 17) 

 

 
 

ภาพที่ 77   แสดงต้าแหน่งการเจาะ Auger 4 และบริเวณโดยรอบมีการเตรียมพ้ืนที่ท้าการ 
    เกษตรกรรม 
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ตารางที่ 17 หลุมเจาะ Auger 4 เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี 

No. ค่าสี ค่า pH 
ค่าท่ีได้จากการ
ค้านวณ (ECe) 

ลักษณะดิน 

1 10 GY 1/0 6.1 6.9 ดินเหนียวสีเทาด้า แข็ง 

2 10 Y 3/1 6.8 5.1 ดินเหนียวสีเทา แข็ง 

3 10 R 3/2 6.9 4.2 ดินตะกอนปนดินลูกรังสีแดง 

4 10 R 2/4 7.1 3.48 ดินลูกรังสีแดงเข้ม 

5 10 R 3/2 7.0 3.3 ดินตะกอนเทาปนดินลูกรัง 

6 10 YR 3/3 7.2 2.7 ดินตะกอนเทาปนทราย 

7 10 YR 3/1 7.5 1.68 ดินตะกอนมีลูกรังปน เหนียวแข็ง 

8 10 R 1/4 7.5 1.68 ดินตะกอนปนลูกรัง เหนียวแข็ง 

9 10 R 3/2 7.2 1.5 ดินตะกอนปนลูกรัง เหนียวแข็ง 

10 10 R 4/2 7.5 1.5 ดินตะกอนปนลูกรัง เหนียวแข็ง 
หมายเหตุ: สภาพดินในหลุม Auger 4 นั้นมีความเหนียวและแข็งมากตลอดทั้งหลุม ถึงแม้ว่าจะท้า 
      การเลือกพ้ืนที่ ที่คาดว่าในสมัยก่อนจะเป็นโคกดินเก่ามาก่อน แต่พ้ืนดินมีความแข็งและ 

    เหนียวมากจึงท้าการเจาะได้เพียง 10 ตัวอย่างหรือที่ความลึก 2 เมตร 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการน ้าในนาาคตะวันออกของประเทศไทยในนสมัยทวารวดี เมืองดง
ละคร จังหวัดนครนายก 
 

การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาแล้วในเรื่องการจัดการน้ า
และการชลประทานของเมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก ได้พบว่าไม่มีการศึกษาโดยตรงใน
เรื่องนี้มาก่อน มีเพียงการศึกษาถึงรูปแบบของเมืองที่เกี่ยวโยงกับสิ่งก่อสร้างในการจัดการน้ าพียงสอง
อย่างคือ สระน้ าประจ าทางเข้าเมืองทั้งสี่ทิศ และคูน้ ารอบเมืองที่อยู่ระหว่างคันดินก าแพงเมืองทั้งสอง
ชั้น และการสันนิษฐานถึงการน าน้ าจากล าคลองที่อยู่ภายนอกก าแพงเมืองเข้ามาใช้โดยกล่าวถึงล าน้ า
ที่น่าจะมีความส าคัญส าหรับเมืองโบราณดงละครในอดีต น่าจะเป็นคลองเหมืองซึ่งไหลผ่านเนินดินทาง
ทิศตะวันออก ไปเชื่อมกับแม่น้ านครนายกทางด้านทิศเหนือเช่นเดียวกับคลองโพธิ์ซึ่งเป็นคลองเชื่อม
คลองเหมือง ไหลเชื่อมสู่เนินดินดงละครทางด้านทิศใต้ ปัจจุบันยังเห็นเป็นร่องน้ าเก่า ซึ่งล าน้ าคลอง
เหมืองนี้น่าจะเป็นล าน้ าที่คนในสมัยโบราณน าเข้าสู่ตัวคูเมืองทางด้านทิศตะวันตก1 แต่ในการศึกษาใน
ครั้งนี้ได้ท าการตรวจวัดระดับความสูงพ้ืนที่ของเมืองดงละคร ท าการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศเก่า , 
แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า เมืองดงละครนี้มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเลปานกลางที่ 20-
27 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยตัวเมืองมีลักษณะวางตัวเอียงด้านทิศตะวันตกค่อนมาทาง
ใต้ของเนินดงละคร โดยที่ทิศตะวันตกและทิศใต้ของตัวเมืองนั้นอยู่ต่ าที่สุด สภาพภูมิประเทศของเนิน
ดงละครทั้งหมดคล้ายเกาะทรงกระทะคว่ าที่วางตัวอยู่ในพ้ืนที่ราบใกล้กับเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ที่
สามารถเห็นลักษณะภูมิประเทศได้ชัดเจนโดยภาพถ่ายดาวเทียมจ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิงตัวเลข 
DEM(Digital elevation model)2 (ภาพที่ 78) แต่ตัวเนินดินดงละครได้ถูกแยกตัวออกมาจากภูเขา
ใหญ่โดยสภาวะทางธรณีวิทยา(ภาพที่ 79) ซึ่งเรียกลักษณะพ้ืนบริเวณนี้ว่าเป็นลานตะพักน้ าทะเลเก่า
(Old marine terrace)3 

                                                        
1พีรพน พิสณุพงศ,์ รายงานการขุดค้นและขุดแต่งเมืองดงละคร, อ าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก, 2536, 9-10. 
2ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ 
3กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ  )องค์การมหาชน  ( , จากห้วงอวกาศสู่พื นแผ่นดินไทย, (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 
2534), 136-137. 
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ภาพที่ 78 ภาพถ่ายดาวเทียม Aster จ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิงตัวเลข DEM (Digital elevation                                          
  model) รายละเอียด 30 เมตร บริเวณดงละครโดยสีขาวแสดงถึงระดับของพ้ืนที่สูงกว่าสี 
  เข้มโดยรอบ 

 
ภาพที่ 79  ภาพถ่ายดาวเทียม Colour composites ดาวเทียม Landsat 7 บริเวณดงละคร  

   (สีแดง : ความแตกต่างการดูดกลืนคลอโรฟิลล์ในพืชต่าง ๆ)  
ที่มา: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน), จากห้วงอวกาศสู่พื นแผ่นดินไทย (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์,  2534) 

ด้วยลักษณะที่ตั้งดังกล่าวท าให้เมืองดงละครมีแหล่งน้ าหลายสายไหลเข้ามาใกล้บริเวณ
ตัวเมือง แต่ด้วยที่ตั้งของตัวเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับพ้ืนที่ราบหลายเมตรจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะน าน้ าจากล า
คลองภายนอกที่อยู่ต่ ากว่าบริเวณตัวเมืองเข้ามาภายในคูเมือง แหล่งน้ าที่มีความเป็นไปได้ทางเดียว
ของเมืองดงละครนั้นคือ น้ าฝนที่ตกลงมาขังอยู่ในสระน้ าและคูเมือง นอกจากนั้นน้ าจะซึมลงสู่ใต้ดิน
เปลี่ยนสภาพเป็นน้ าใต้ดิน และเมื่อน้ าใต้ดินมีปริมาณมากจนน้ าผิวดินไม่สามารถที่จะซึมลงไปได้ น้ า
ส่วนเกินจะไหลออกสู่พ้ืนที่ภายนอกในบริเวณที่ต่ าที่สุดของเมืองคือบริเวณด้านทิศตะวันตกซึ่งมี
ร่องรอยทางน้ าเก่าอยู่ และด้านทิศใต้ของเมืองซึ่งมีช่องน้ าไหลออกที่เรียกว่า "ช่องกันเกรา" มีทางออก
สู่ภายนอกเชื่อมต่อกับคลองที่เรียกว่า "คลองโพธิ์" ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้พบทางน้ าโบราณจาก



118 
 

 

 

ภาพถ่ายทางอากาศเก่าเมื่อปีพุทธศักราช 2497 (ภาพที่ 80) เป็นตัวแสดงถึงลักษณะทางภูมิประเทศ
ดังกล่าว 

การวิเคราะห์สิ่งก่อสร้างประเภทสระน้ าที่พบในเมืองโบราณดงละคร จากการศึกษา
แผนผังของกรมศิลปากรสระน้ าโบราณนั้นมี 4แห่งประจ าทางเข้าเมืองทัง้สี่ทิศแต่การส ารวจในปัจจุบัน
พบเพียงสองแห่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ สระน้ าด้านทิศเหนือที่ได้รับการขุดแต่งจากกรมศิลปากรแล้ว 
และสระน้ าด้านทิศตะวันตกที่มีการขุดตรวจเป็นแนวกากบาทโดยกรมศิลปากร ผลของการส ารวจและ
ศึกษาในครั้งนี้ได้พบหลักฐานที่เด่นชัดในเรื่องของการขังตัวของน้ าในบริเวณสระน้ าด้านทิศตะวันตก
จากร่องรอยการขุดตรวจของกรมศิลปากรเป็นหินก้อนใหญ่อยู่ด้านบนและถัดลงมาเป็นดินตะกอนที่
ทับถมเป็นความหนาประมาณ1.8 เมตรทีบ่ริเวณก้นหลุม (ดูภาพที่ 47) และได้ทดลองเจาะตรวจลงไป
บริเวณกลางหลุมพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นดินเนื้อละเอียดสีเหลืองนวลแต่ในบางชั้นมีจุดสีเหลืองและแดง
ประปนอยู่ ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของดินและแร่ธาตุต่างๆ ของดินในบริเวณที่สูงกว่าและได้ไหลมา
รวมตัวกันทางด้านทิศตะวันตกในบริเวณที่ท าการเจาะหลุมทดสอบและในชั้นสุดท้ายเป็นดินที่มีเม็ด
ลูกรังอัดแน่น (ดูตารางที่ 6) จึงสันนิษฐานได้ว่าดินในหลุมขุดเจาะนี้เป็นดินตะกอนที่เกิดจากการขังตัว
ของน้ าเป็นเวลานานจึงเกิดดินที่มีสีประในชั้นดิน4 แต่ไม่พบน้ าในบริเวณก้นหลุมเจาะมีเพียงความชื้น
จากดินที่เจาะขึ้นมาเท่านั้น เช่นเดียวกับสระน้ าทางทิศเหนือที่มีการขุดลอกใหม่โดยกรมศิลปากรไม่
พบน้ าอยู่ในสระ (ดูภาพที่ 42) 
  

 

ภาพที่ 80 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองโบราณดงละคร 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, Worldwide series, ภาพถ่ายเมืองโบราณดงละคร  พ.ศ. 2497 

  
การวิเคราะห์สิ่งก่อสร้างประเภทคูน้ ารอบตัวเมืองดงละคร การศึกษาในครั้งนี้ได้อาศัยผล

จากการที่กรมศิลปากรได้ท าการขุดตรวจคูน้ าและคันดิน ผลของการวิเคราะห์ในเบื้องต้นด้วยตาเปล่า
พบว่ามีการแบ่งตัวของชั้นดินอย่างชัดเจน โดยบริเวณที่เป็นคันดินนั้นเป็นดินลูกรังสีแดงอัดแน่นและ

                                                        
4คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปฐพีวิทยาเบื องต้น, ครั้งที่ 

4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2523), 94. 
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เมื่อเข้าสู่บริเวณที่เป็นคูเมืองเป็นดินตะกอนสีขาวทับถมในบริเวณคูน้ า (ดูภาพที่ 44, 45) และในชั้น
ล่างสุดเป็นชั้นดินลูกรังด้านล่างจึงได้เลือกท าการเจาะ Auger หรือสว่านเจาะดิน (หลุมที่ 2) บริเวณ
ปลายสุดของหลุมขุดค้นในบริเวณกลางคูน้ าสามารถเจาะลึกได้ที่ประมาณ2 เมตรจากพ้ืนผิวก้นหลุม
ขุดค้นที่ลึกประมาณ 2 เมตรจากพ้ืนผิวดิน ดินที่ได้นั้นเป็นดินตะกอนสีเทาเนื้อละเอียดจ านวน 8 
ตัวอย่างและมีเพียง 2 ชั้นสุดท้ายที่เป็นดินตะกอนมีหินกรวดลูกรังผสม การสรุปวิธีการก่อสร้างคันดิน
และคูเมืองนั้นสามารถท าได้จากการวิเคราะห์หลุมขุดค้นของกรมศิลปากร โดยการทับถมของชั้นดินที่
ชัดเจนนั้นบ่งบอกถึงการก่อสร้างแนวคันดินจากการขุดดินบริเวณคูน้ าขึ้นมาถมบริเวณสองข้างให้เกิด
เป็นคันดินขึ้นมา ต่อมาเมื่อบริเวณที่ถูกขุดดินขึ้นไปนั้นจะกลายเป็นคูน้ าเพ่ือไว้กักเก็บน้ า เมื่อมีการ
ไหลของน้ าในบริเวณคูเมืองเป็นระยะเวลานานประกอบกับมีการตกตะกอนของน้ าจ านวนมากจึงท า
ให้เกิดการทับถมของดินตะกอน และตัวตะกอนที่มีน้ าหนักประเภทหินกรวดลูกรังเม็ดใหญ่จะจมลงสู่
บริเวณด้านใต้ของก้นคู (ดูภาพที่ 81) อย่างไรก็ตามผลของการเจาะหลุมเจาะที่ 1 นั้นมีความใกล้เคียง
กับผนังดินการขุดตรวจของกรมศิลปากรอย่างมาก ที่เป็นดินทรายเนื้อละเอียดลึกที่ 180 เซนติเมตร
และในชั้นสุดท้ายเป็นชั้นหินลูกรังอัดแน่น (ดูตารางที่ 4) ในด้านสภาวะทางเคมีของดินตัวอย่างที่ได้
จากการเจาะ Auger หรือสว่านเจาะดินนั้นพบว่าอยู่ในสภาพที่เป็นกลางเกือบทั้งหมด และการวัดค่า
เกลือหรือการเหนี่ยวน าไฟฟ้าพบว่ามีเกลืออยู่น้อยมากหรือเกือบไม่มีเลย 

การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการส ารวจและสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เขตเมืองดง
ละครเป็นระยะเวลานานผลที่ได้คือ ชาวบ้านในสมัยก่อนเมื่อเข้าสู่หน้าแล้งจะมาน าน้ าจากบ่อน้ าทิพย์
คือบ่อน้ าที่อยู่ในบริเวณท้องคูเมืองด้านทิศเหนือไปใช้เพราะมีน้ าตลอดทั้งปี ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจบ่อ
น้ าที่อยู่บริเวณด้านทิศเหนือ หรือบ่อน้ าทิพย์ที่ยังใช้งานอยู่จนทุกวันนี้ ประกอบกับข้อมูลจากค า
สัมภาษณ์ผู้ที่อยูอ่าศัยในเมืองดงละคร ได้มีการพบบ่อน้ าที่เคยใช้อยู่บริเวณกลางคูเมืองใกล้ประตูด้าน
ทิศตะวันตกแต่ได้ตื้นเขินไป เมื่อน าข้อมูลที่ได้ท าการวัดระดับผิวดินท้องคูเมืองทิศเหนือจนถึงระดับน้ า
ใต้ดินพบว่ามีความลึก 2.96 เมตร และข้อมูลที่ชาวบ้านได้ให้จากการสัมภาษณ์ว่า ความลึกส่วนใหญ่ที่
ชาวบ้านท าการเจาะน้ าบาดาลแล้วพบน้ านั้นอยู่ที่ 15 เมตร นอกจากนั้นยังมีข้อมูลส าคัญที่ว่าก่อนที่
จะมีการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล ในบริเวณต้นน้ านครนายกบริเวณเขาใหญ่นั้นระดับน้ าใต้ดินจะ
ลดลงอย่างมากในหน้าแล้ง แต่ในปัจจุบันหลังจากมีการสร้างเขื่อนระดับน้ าใต้ดินมีระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับระดับน้ าคลองเหมืองอันเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ านครนายกที่ไหลผ่านเข้ามาใกล้
กับเนนิดงละคร ซึ่งในปัจจุบันมีระดับน้ าที่สูงขึ้นกว่าสมัยก่อนในช่วงหน้าแล้งในอดีตเพราะมีการสร้าง
เขื่อนไว้เพื่อกักเก็บน้ าในปัจจุบัน 

การศึกษาในครั้งนี้พบว่าน้ าใต้ดินมีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน
รวมทั้งคนในสมัยโบราณ และข้อมูลการศึกษาในเรื่องระดับน้ าทะเลโบราณที่มีระดับสูงกว่าปัจจุบัน 5 
ท าให้สันนิษฐานได้ว่าหากด้วยปัจจัยของระดับน้ าบนดินในบริเวณโดยรอบมีปริมาณมาก และปัจจัยใน
เรื่องของการอนุมานว่าในสมัยโบราณป่าไม้มีมากกว่าในปัจจุบัน จะส่งผลในเรื่องระดับน้ าใต้ดินมีความ

                                                        
5ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, เมืองโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบ

าาคกลางของประเทศไทย   : การศึกษาที่ตั งและาูมิศาสตร์สัมพันธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ,์ 
2524), 10. 
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สูงมากกว่าในปัจจุบันเช่นกัน และเมื่อน้ ามีการไหลลงสู่ที่ต่ าได้ช้ากว่าเพราะว่าพ้ืนที่ต่ ามีน้ าอยู่มาก 
ปริมาณน้ าใต้ดินในเนินดงละครจึงมีระดับที่สูงกว่าในปัจจุบัน สระน้ าบริเวณคูเมืองทั้ง 4 ด้านนั้นจึงมี
น้ าอยู่มากแม้กระท่ังในหน้าแล้ง การใช้บ่อน้ าทิพย์ซึ่งเป็นแหล่งน้ าใต้ดินที่มีการขุดลงไปภายในบริเวณ
ท้องคูเมืองนั้นเป็นบริเวณท่ีต่ าที่สุดของเมือง เป็นการใช้น้ าใต้ดินอีกแหล่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับสระน้ าด้าน
ทิศเหนือ จึงมีข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงต้องมีการขุดบ่อน้ าอีกทั้งท่ีอยู่ใกล้กับสระน้ าใหญ่ 

ข้อสันนิษฐานการขุดบ่อน้ าในคูเมืองนั้น อาจจะเป็นการขุดในสมัยหลังที่สระน้ าด้านทิศ
เหนือตื้นเขินหรือท าการขุดในขณะที่สระน้ าใหญ่แห้งเพราะระดับน้ าใต้ดินลดลงจึงต้องแสวงหาแหล่ง
น้ าใหม่ เช่นเดียวกับบ่อน้ าเก่าภายในคูเมืองด้านทิศตะวันตกที่พบจากการสัมภาษณ์และส ารวจ 

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเป็นกรด, ด่าง และความเค็มในดินนั้นพบว่าดินที่ได้จากการ
เก็บตัวอย่างมีความเป็นกลางท าให้ทราบว่าอิทธิพลน้ าขึ้นน้ าลงของระดับน้ าทะเลโบราณที่จะส่งผลใน
เรื่องความเป็นกรดของดินเมื่อมีการตกค้างของน้ าทะเลหรือน้ ากร่อยนั้นไม่มีผลในพ้ืนที่เมืองโบราณดง
ละครข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินพบว่าดินที่อยู่ในบริเวณรอบเนินดงละคร
ส่วนใหญ่หรือที่ราบลุ่มต่ า (Former tidal flat) จังหวัดนครนายกมีสภาพเป็นดินที่เปรี้ยว อันเกิดจาก
ตะกอนทับถมของน้ ากร่อย (Brackish water deposits) มีลักษณะเป็นดินเหนียว ระบายน้ าได้เลว6 
ซึ่งแตกต่างจากตะกอนน้ าที่พบในบริเวณคูเมืองและสระน้ าโบราณที่มีลักษณะเป็นดินทรายที่เกิดจาก
ย่อยสลายของดินต้นก าเนิดของพ้ืนที่เนินดงละคร จึงท าให้ทราบว่าน้ านั้นไหลออกจากดงละคร
ตลอดเวลาในหน้าน้ าหลากและไม่มีการน าน้ าจากภายนอกเข้ามาในคูเมือง กล่าวได้ว่าการจัดการน้ า
ของเมืองโบราณดงละครนั้นใช้การเลือกท าเลที่ตั้งของเมืองเพ่ือให้สูงกว่าระดับน้ าหลากและท่วมถึง ใช้
คูน้ าและคันดินเป็นตัวระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ภายในเมืองเพ่ือให้พ้ืนที่แห้งและเหมาะต่อการอยู่อาศัย 
ใช้สระน้ าทั้งสี่มุมของเมืองในการกักเก็บน้ าไว้ในหน้าแล้งและอาจมีการใช้แหล่งน้ าใต้ดินที่อยู่ลึกกว่าใน
หน้าแล้ง (อธิบายวัฏจักรของน้ าและการใช้น้ าของเมืองโบราณดงละครได้ดังภาพท่ี 82) 
 

                                                        
6กรมพัฒนาที่ดิน, จังหวัดนครนายก, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน2555, เข้าถึงได้จาก

http://r01.ldd.go.th/NYK/webpage/23.htm. 
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ภาพที่ 81 ภายในบริเวณก้นหลุมขุดค้น แสดงการตกตะกอนของเศษหินที่มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนัก 
  มากอยู่ก้นหลุมเป็นชั้น  

 

ภาพที่ 82 ภาพจ าลองการตัดขวางแสดงวัฏจักรของน้ าบริเวณเมืองโบราณดงละคร  
     (1. เมืองโบราณดงละคร 2. เทือกเขาใหญ่ 3. คลองเหมืองแยกจากแม่น้ านครนายก  

   4. สระน้ าบริเวณประตูเมือง 5.บ่อน้ าทิพย์ภายในคูเมือง 6. ระดับน้ าใต้ดิน  
   7. น้ าไหลออกจากเมืองบริเวณทิศตะวันตกเข้าสู่คลองโพธิ์) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการน ้าในนาาคตะวันออกของประเทศไทยในนสมัยทวารวดี เมือง
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
 

การศึกษาในครั้งนี้ได้แยกศึกษาถึงระบบการจัดการน้ าของเมืองศรีมโหสถเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ท าเลที่ตั้งของเมืองศรีมโหสถกับความสัมพันธ์ของสิ่งก่อสร้างภายในคูเมืองและ
คันดินด้านทิศใต้ ด้วยลักษณะตัวเมืองศรีมโหสถนั้นตั้งทแยงระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ตะวันตกเฉียงใต้อยู่บนพ้ืนปลายที่ราบสูงโดยด้านทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ 
ผลการตรวจวัดพ้ืนที่นั้นพบว่าแนวการวางตัวของเมืองที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะสูงกว่าด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ (ดูกราฟที่  4,5 และตารางที่ 7,8) ด้วยสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวเมื่อเกิดฝนตกในปริมาณ
มากน้ าจะไหลลงมาสู่บริเวณตัวเมืองอย่างเห็นได้ชัดเพราะพ้ืนที่ของเมืองอยู่บนปลายที่ราบสูงขนาด
ใหญ่ (ดูภาพที่  54) ตัวเมืองศรีมโหสถจะรับน้ าจากทิศใต้ที่มีความสูงมากกว่าแต่ด้วยที่ตั้งของเมืองอยู่
ขอบเนินพ้ืนที่สูงจึงมีความเสี่ยงในเรื่องการไหลหลากของน้ า จึงได้ท าการสร้างแนวคันดินเพ่ือปกป้อง
การไหลหลากของน้ าในฤดูฝนให้เข้าสู่ระบบคูเมืองโดยผ่านร่องน้ าที่ขุดขึ้นไว้ระหว่างช่องแนวคันดิน
เพ่ือให้ไหลลงสู่หนองแฟบที่อยู่ด้านในคันดินและติดกับคูน้ าของตัวเมืองแล้วจึงเข้าสู่ระบบคูเมือง (ดู
ภาพที่ 52) โดยในคูเมืองดา้นทิศใต้มีสิ่งก่อสร้างที่จะท าให้การไหลของน้ าเร็วยิ่งขึ้นโดยการสร้างผนังคู
เมืองให้มีลักษณะยื่นเข้ามาในคูเมืองเพียงครึ่งเดียวของความกว้างคูเมืองและขุดลึกเข้าไปด้านในผนัง
คันดินจึงท าให้เกิดกระแสน้ าที่ไหลแรงขึ้นและสามารถไหลไปได้ทั่วทั้งตัวเมือง7 (ภาพที่ 83) เพ่ือให้น้ า
ไหลเวียนได้ทั่วทั้งตัวเมืองผลการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการค้นพบว่ามีการขุดคูเมืองลึกลงไปด้านทิศใต้
โดยเฉลี่ยที่ประมาณ 4-8 เมตร ด้านทิศเหนือลึกประมาณ 1-3 เมตร ด้านตะวันออกและตะวันตกลึก
ประมาณ 3-6 เมตร8 ซึ่งมีความสอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่ของตัวเมืองที่ด้านทิศใต้สูงกว่าทิศเหนือการ
ขุดคูเมืองจึงมีจุดประสงค์ให้มีแนวระดับท้องคูเมืองที่ตรงไม่ลาดเอียงเพ่ือรักษาให้น้ าไหลไปทั่วถึงทั้ง
เมือง 

 

                                                        
7ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ. 
8พีรพน พิสณุพงศ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 1, (กรุงเทพฯ: 

ศิลปากร, 2535), 21. 
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ภาพที่ 83 ภาพวาดจ าลองทิศทางการไหลของน้ าบริเวณเมืองศรีมโหสถโดยแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามหลาย 
   เลขดังนี้ 1.สิ่งก่อสร้างภายในคูเมืองด้านทิศเหนือ 2. สิ่งก่อสร้างในคูเมืองที่มีลักษณะยื่น 
   ออกมาภายในคูเมือง 3. สิ่งก่อสร้างภายในคูเมืองที่เว้าเข้าไปภายในผนังคูเมือง 4. ทางน้ า 
   เก่าท่ีไหลเข้าสู่ระบบคูเมือง 5. หนองแฟบที่อยู่ด้านทิศใต้เชื่อมต่อกับทางน้ าเข้าเมือง  
   6. ทางน้ าออกซ่ึงใกล้กับคลองธรรมชาติมากที่สุด 7. คันดินรอบตัวเมือง 8. คันดินกั้นน้ า 
   ด้านทิศใต้ 
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ส่วนที่ 2 คือระบบสระน้ าที่พบจ านวนมากในบริเวณตัวเมืองและนอกตัวเมืองศรีมโหสถ
แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ด้านบนหรือพ้ืนที่บริเวณตัวเมืองศรีมโหสถนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะพบปัญหาใน
เรื่องแหล่งน้ า และจ านวนประชากรจ านวนมากที่อยู่อาศัย จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าน้ าที่อยู่ในสระ
เหล่านี้เป็นน้ าใต้ดินที่ซึมลงไปจากผิวดินและขังตัวอยู่ภายในชั้นดินมีระดับขึ้นลงตามฤดูกาล ซึ่งทราบ
ได้จากภาพถ่ายที่บันทึกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ท าให้ทราบว่าน้ าที่ขังตัวอยู่ในบริเวณตัวเมือง
ศรีมโหสถนั้นจะลดระดับและไหลลงสู่ที่ลุ่มตลอดเวลาจนกระทั่งแห้งไปในช่วงฤดูแล้ง 9 เพราะสภาพ
พ้ืนที่ด้านทิศใต้และทิศตะวันออกของเมืองดงละครมีความสูงมากกว่าด้านทิศเหนือนอกจากนี้แล้วบ่อ
น้ าขนาดเล็กจ านวนมากที่พบกระจายตัวโดยรอบเมืองศรีมโหสถ โดยเฉพาะในบริเวณที่ใกล้กับแนวคู
น้ าคันดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีการพบกลุ่มบ่อน้ าโบราณจ านวนมากและพบการกระจายตัวของเนิน
โบราณสถานในบริเวณดังกล่าว (ดูภาพที่ 49) หากพิจารณาจากแผนผังของกรมศิลปากรพบว่ามีความ
เป็นไปได้อย่างสูงที่บ่อน้ าขนาดเล็กเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับเนินโบราณสถานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับ
บ่อน้ า ซึ่งอาจมีการอยู่อาศัยของผู้คนจ านวนมากในบริเวณใกล้บ่อน้ า  และเมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูล
การศึกษาถึงเรื่องระบบชลประทานในบริเวณเมืองโบราณศรีเกษตร ประเทศพม่า พบว่าการสร้างบ่อ
น้ าประจ าเจดีย์หรือเนินโบราณสถานที่กระจายตัวอยู่บริเวณโดยรอบตัวเมือง 10นั้น มีความคล้ายคลึง
กันจึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกัน (ภาพที่ 84) ตามความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์ในเรื่องความต้องการน้ าเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต 

 

                                                        
9ดูรายละเอียดในภาคผนวก ช. 
10J. Stargardt, G. Amble, and B. Devereux, Irrigation Is Forever: A study of 

the post-destruction Movement of water Across the Ancient Site of Sri Ksetra, Central 
Burma. In Lasaponara, R. and Masini, N. (eds). Satellite Remote Sensing; A new tool 
for Archaeology. Remote Sensing and Digital Image Processing Series, Vol 16 
(United Kingdom: Springer, 2012), 247-267. 
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ภาพที่ 84 แผนผังเมืองศรีเกษตรประเทศพม่าแสดงที่ตั้งโบราณสถานต่าง ๆ และแนวระดับเส้น 

  ความสูง 
ที่มา: J.  Stargardt, G. Amble and B. Devereux. Irrigation Is Forever: A study of the post-
destruction Movement of water Across the Ancient Site of Sri Ksetra, Central Burma. 
In Lasaponara, R. and Masini, N. (eds). Satellite Remote Sensing; A new tool for 
Archaeology. Remote Sensing and Digital Image Processing Series, Vol 16 (United 
Kingdom: Springer, 2012), 247-67. Fig.11.6 
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ด้วยลักษณะภูมิประเทศของเมืองศรีมโหสถและลักษณะทางธรณีวิทยาน้ าจะหายไปจาก
บ่อน้ าอย่างรวดเร็วดังภาพถ่ายที่ได้จากการส ารวจในระยะเวลาที่ต่างกันในหนึ่งปี  (ดูภาพที่ 24และ 
25) และหากพ้ืนที่โดยรอบที่ไม่มีต้นไม้เก็บกักความชื้นและพ้ืนที่ต่ ากว่ามีระดับน้ าใต้ดินคอยช่วยดัน
ระดับน้ าใต้ดินบริเวณเมืองศรีมโหสถไว้ตามหลักการของน้ าใต้ดิน11 ดังนั้นน้ าในบ่อน้ าจะลดระดับลง
เกือบหมดตามฤดูกาลดังนั้นวิธีการที่จะท าให้น้ าใต้ดินคงระดับอยู่ได้นานกว่าระดับน้ าตามธรรมชาติคือ
การเก็บน้ าไว้ในที่ลุ่มคล้ายกับการสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือพยุงระดับน้ าใต้ดินให้ไหลช้าลง จากข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้พบความเป็นไปได้ของระบบการกักเก็บน้ าที่จะช่วยเพ่ิมระดับน้ าใต้ดินของเมือง
ศรีมโหสถให้อยู่สูงได้ คือที่ลุ่มด้านทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถที่อยู่ด้านหลังคันดินถนนพระรถ 

ส่วนที่ 3 จากคันดินระยะทางยาวที่พบในบริเวณที่ลุ่มด้านตะวันออกของเมืองศรีมโหสถ
พบได้สองส่วนคือคันดินที่ 1 หรือที่เรียกว่าถนนพระรถ จากข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้และข้อมูลในอดีต
ท าให้ทราบว่าคันดินนี้อยู่ด้านหน้าพ้ืนที่ลุ่มขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับที่ลุ่มผืนใหญ่แนวการวางตัวกั้นน้ าที่
ไหลมาจากคลองที่ชื่อว่าคลองน้ าไหลซึ่งไหลมาจากที่สูงในด้านทิศใต้ของเมืองศรีมโหสถและพ้ืนที่ด้าน
ทิศใต้ของแนวคันดินเป็นพ้ืนที่ลุ่มโอบล้อมด้วยพ้ืนที่สูงดังนั้นจึงสามารถเก็บน้ าไว้ได้หากมีการปิดทาง
น้ า โดยที่คันดินโบราณนี้เชื่อมระหว่างเมืองศรีมโหสถและเนินดินบ้านเกาะสมอ จึงสอดคล้องกับระบบ
น้ าในสระต่าง ๆที่กล่าวไว้แล้วในส่วนที่ 2 และน้ าที่เก็บไว้ในบริเวณนี้ยังสามารถปล่อยออกมาใช้ใน
การเกษตรกรรมได้ในช่วงฤดูแล้ง คันดินที่ 2 หรือถนนนางอมรเทวีเป็นคันดินที่ออกจากเนินดินบ้าน
โคกขวางที่มีแหล่งโบราณสถานอยู่หลายที่ และตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ าปราจีนบุรี (ภาพที่ 85)แต่ปลายของ
คันดินนี้ด้านตะวันตกไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานที่ใดมีเพียงสถานที่ลุ่มต่ าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหนอง
ขันหมากตามเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมา12 จึงมีความเป็นไปได้ที่คันดินแห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือต้องการใช้ในการ
บังคับน้ าให้ไหลลงสู่ที่ลุ่มหนองขันหมากอันเชื่อมต่อกับที่ลุ่มขนาดใหญ่ด้านทิศเหนือของเมือง
ศรีมโหสถเพ่ือให้น้ าเหล่านั้นมาหล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรกรรม และผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับ
ข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาในเรื่องหน้าที่ของคันดินดังกล่าว13แต่ก็มีข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องแนวแม่น้ า
ปราจีนที่อาจขยายตัวเข้ามาถึงบริเวณแนวคันดินที่ 2 จากการพบทรายบริเวณหลุมเจาะทดสอบที่อยู่
บริเวณติดกับที่ราบติดต่อไปจนถึงแม่น้ าปราจีนบุรีซึ่งทรายเหล่านี้พบได้จากการพัดพาของแม่น้ าไป
ตามล าน้ ารวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า14 (ภาพที่ 86) 

ผลจากการเก็บข้อมูลตัวอย่างดินในสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าคันดินโบราณทั้งสองแห่งนั้น 
ได้ผลที่แตกต่างในเรื่องชนิดของดินอย่างชัดเจนในหลุมที่ 2 ซึ่งเป็นหลุมที่เจาะอยู่ใกล้กับชุมชนโคก

                                                        
11สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ, วิศวกรรมอุทกวิทยา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร, 2551), 204. 
12ศรีศักร วัลลิโภดม, “อารยธรรมฝั่งทะเลตะวันออก, ดงศรีมหาโพธิ์กับการด าเนินงาน

โบราณคดี,” ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, (2545): 67. 
13สุจิตต์ วงษ์เทศ, วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต้าบลโคกปีบ อ้าเาอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด

ปราจีนบุรี (พระนคร: อักษรสัมพันธ์, 2511), 16. 
14สิน สินสกุล, “การจัดการทรัพยากรทรายของประเทศไทย” (เอกสารประกอบการ

สัมมนาทางวิชาการ, กรมทรัพยากรธรณี), 2540, 1. 
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ขวางและอยู่ใกล้กับแนวแม่น้ าปราจีนบุรี ผลของดินที่ได้นั้นเนื้อดินเป็นลักษณะดินทรายส่วนใหญ่และ
ในชั้นล่างสุดเป็นดินตะกอนสีเทา ซึ่งแตกต่างกับผลที่ได้จากหลุมเจาะอ่ืน ๆ ซึ่งในชั้นบนจะเป็นดิน
เหนียวและชั้นล่างเป็นดินลูกรัง ผลของการทดสอบทางกายภาพและเคมีของดินในครั้งนี้แปลความได้
ว่า ในอดีตการขยายตัวของแม่น้ าปราจีนบุรีมีการพัดพาตะกอนมาถึงในบริเวณแนวคันดินที่ 2  เมื่อ
ระดับน้ าสมัยโบราณมีระดับที่สูงและได้มีการน าพาดินทรายมาทับถมในบริเวณแนวคันดินนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบผลจากลักษณะดินทั้งสี่หลุมแล้วจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนว่าดินในชั้นล่างสุดของหลุม 
1 3 และ 4จะเป็นดินดินเหนียวและชั้นล่างเป็นลูกรัง ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางธรณีวิทยาของเมือง
ศรีมโหสถท่ีตั้งอยู่บนเนินลูกรังขนาดใหญ่จึงมีการพัดพาดินลูกรังจ านวนมากออกจากที่สูงลงสู่ที่ราบลุ่ม
ด้านล่างเป็นจ านวนมากแต่ผลของหลุมเจาะที่ 2 นั้นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในชนิดของดินซึ่ง
เป็นทรายที่พบได้จากการพัดพาของล าน้ าหรือตามท่ีราบของล าน้ า15 และความแตกต่างนี้อาจเป็นการ
ขยายตัวของแม่น้ าในอดีตดังนั้นแนวคันดินที่ 2 หรือถนนนางอมรเทวีมีหน้าที่กั้นน้ าไม่ให้ไหลออกสู่
แม่น้ ามากเกินไปและเปลี่ยนทิศทางน้ าให้ไหลไปทางตะวันตกลงสู่ที่ลุ่ม 

ด้วยลักษณะภูมิประเทศของแม่น้ าปราจีนบุรีที่อยู่ใกล้ทะเลและได้รับอิทธิพลของน้ าขึ้น-
น้ าลง แม้กระทั่งในปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มใกล้เคียงตัวเมืองโบราณศรีมโหสถและพ้ืนที่ใกล้เคียงในอ าเภอศรี
มหาโพธิ์ยังได้รับผลกระทบในเรื่องอุทกภัยเป็นประจ าโดยปัญหาที่เกิดขึ้นมีที่มาจากสองสาเหตุคือ 
ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี หากมีปริมาณการตกของฝนมากในพ้ืนที่ต้นน้ า คือแคว
หนุมานที่ไหลมาจากอ าเภอนาดี ผ่านอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และแควพระปรงที่มาจาก
จังหวัดสระแก้วที่มีต้นก าเนิดมาจากเขาสอยดาวจันทบุรี ผนวกกับปัจจัยในเรื่องน้ าทะเลหนุนของ
แม่น้ าบางปะกงที่เป็นแม่น้ าปลายทางของแม่น้ าปราจีนบุรี ด้วยปัจจัยทั้งสองนี้จึงท าให้พ้ืนที่ดังกล่าว
เกิดปัญหาด้านอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง16 ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตระดับน้ าใต้ดินที่ท าการเจาะเก็บ
ตัวอย่างดินที่อยู่ลึกเพียงประมาณ 1 เมตรจากผิวดิน (ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลเป็นเดือนกันยายน พ.ศ. 
2555หลังจากนั้นเพียงหนึ่งเดือนพื้นที่ในบริเวณศรีมหาโพธิ์และศรีมโหสถได้เกิดอุทกภัยอย่างหนัก) 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้และหน้าที่หลักของคันดินโบราณ
ถนนพระรถและนางอมรเทวีว่าเป็นคันดินเพ่ือใช้ในการชลประทาน โดยคันดินที่ 1เป็นเขื่อนกั้นน้ าที่
จะเก็บน้ าไว้ในลักษณะอ่างเก็บน้ าเพ่ือให้น้ านั้นสามารถหล่อเลี้ยงระบบการเกษตรในบริเวณที่ราบลุ่ม
ด้านทิศเหนือได้ส่วนคันดินที่ 2 เป็นคันกั้นน้ าหรือบังคับน้ าไม่ให้น้ าไหลออกสู่แม่น้ าปราจีนบุรี โดย
บังคับให้น้ านั้นอยู่ในที่ลุ่มด้านตะวันตกหรือบริเวณที่ชื่อว่าหนองขันหมากและเชื่ อมต่อกับที่ลุ่มขนาด
ใหญ่ด้านเหนือของเมืองศรีมโหสถ 

ผลของการวิเคราะห์ตัวอย่างดินนั้นท าให้ทราบว่าดินในบริเวณที่ลุ่มศรีมโหสถส่วนใหญ่มี
สภาพความเป็นกรดปานกลางถึงมาก แต่เมื่อพ้นชั้นดินเหนียวลงไปกลับพบว่ามีความเป็นกรดน้อยลง 
ค่าความเค็มในดินนั้นกลับพบกระจายทั่วไปทุกหลุม เพียงแต่การพบเกลือในแต่ละหลุมนั้นจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน คือในหลุมเจาะ Auger ที่ 1 ,3, 4 จะมีค่าเกลือเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่ถือว่าดิน

                                                        
15เรื่องเดียวกัน, 3. 
16สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปราจีนบุรี, พื นที่เสี่ยงาัยจังหวัดปราจีนบุรี, เข้าถึงเมื่อ 28 

ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.prachin.tmd.go.th/aear.htm. 
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เค็ม ในทุกชั้นดินจะมีเกลือผสมอยู่แม้ว่าบางชั้นจะพบค่าที่สูงกว่าปรกติแต่เมื่อเทียบกับชั้นดินอ่ืนที่มี
เกลืออยู่แล้วจึงไม่แตกต่างกันมากนัก หลุมเจาะ Auger ที่ 2 นั้นมีความแตกต่างคือ จะมีเกลือต่ าใน
บางชั้นและเพ่ิมขึ้นสูงในบางชั้นโดยไม่มีการไล่ระดับค่าความเค็มแต่ช่วงห่ างของชั้นดินที่มีค่าเกลือ
สูงสุดนั้นจะมีชั้นดินคั่น 4 ชั้นเท่ากัน นอกจากนี้ชนิดของดินก็มีความแตกต่างกับหลุมเจาะอ่ืน ๆ จึง
อาจตีความว่าด้วยลักษณะดินที่เป็นดินทรายในชั้นบน และดินตะกอนในชั้นล่างหลุมที่ 2 นี้อยู่ใน
บริเวณท่ีแม่น้ าปราจีนขยายตัวและมีการหนุนของระดับน้ าเมื่อเกิดน้ าขึ้นและน้ าลง จึงเกิดการตกค้าง
ของเกลือที่อาจมาจากน้ ากร่อยที่หนุนสูงและมีการชะล้างออกไปเมื่อน้ าลงซึ่งแตกต่างกับหลุมเจาะ
อ่ืนๆ ที่มีระดับของเกลือที่คงที่มากกว่า 
  
 

 
 
ภาพที่ 85  ภาพถ่ายดาวเทียม Aster จ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิงตัวเลข DEM (Digital elevation  

    model) รายละเอียด 30 เมตร บริเวณเมืองโบราณศรีมโหสถและกลุ่มโบราณสถานโคก 
    ขวางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพื้นที่สีขาวนั้นแสดงความสูงของระดับพื้นท่ีและสีที่ 
    เข้มกว่าแสดงระดับที่ต่ า จุดสีเขียวแสดงต าแหน่งโบราณสถานที่พบ 
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ภาพที่ 86 แสดงทิศทางการไหลของน้ าเมื่อประทะกับแนวคันดินโบราณ 
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ 1:50,000 ล าดับชุด L 7018 ระวาง 5236 I โดยกรมแผนที่ทหาร 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการน ้าในนาาคตะวันออกของประเทศไทยในนสมัยทวารวดี เมืองพระ
รถ จังหวัดชลบุรี 

ผลการศึกษาลักษณะที่ตั้งของเมืองพระรถในครั้งนี้ได้พบว่าที่ตั้งเมืองนั้นตั้งอยู่ในบริเวณ
เนินดินขนาดใหญ่ที่มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเลประมาณ 9-10 เมตรจากการตรวจวัดประกอบ
กับแผนที่ของกรมแผนที่ทหารแต่ไม่สูงจากพ้ืนที่โดยรอบมากนัก (ดูภาพที่ 64) บริเวณโดยรอบเป็นที่
ราบลุ่มที่มีแนวลาดเทจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และลาดเทลงสู่อ่าวไทยทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ พ้ืนที่สูงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นเทือกเขาบรรทัดและมีล าน้ าหลายสายไหลผ่านไปออก
สู่อ่าวไทย โดยมีล าคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองพระรถดังนั้นด้วยสภาวะดังกล่าวเมืองพระรถจึงไม่พบกับ
สภาวะปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ ามากนักจากการสันนิษฐานในเรื่องภูมิประเทศที่เอ้ืออ านวยจึง
สามารถที่จะน าน้ าจากล าคลองที่อยู่ใกล้และไหลผ่านตัวเมืองด้านทิศตะวันออกคือคลองสระกลาง ซึ่ง
เป็นคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างคลองเมืองและคลองศาลาแดงโดยเริ่ มขุดแยกจากคลองเมืองผ่านเข้ามา
ภายในตัวเมือง ที่คูเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ไหลผ่านกลางเมืองไปรวมกับคลองศาลาแดงที่บ้านดอน
ทอง ล าคลองเส้นนี้จึงมีหน้าที่เติมน้ าให้กับคูเมืองของเมืองพระรถ นอกจากนี้ข้อมูลในเรื่องสระน้ า
สามารถพบได้ในเมืองพระรถเพียงสองแห่งคือสระฆ้อง และหนองศาลาซึ่งเป็นสระน้ าโบราณที่มีข้อมูล
ว่ามีน้ าตลอดทั้งปีแม้กระทั่งในหน้าแล้ง จึงสอดคล้องกับการเจาะ Auger หรือสว่านเจาะดินที่เมื่อท า
การเจาะลงไปเพียง 1 เมตรจึงเริ่มมีน้ าใต้ดินซึมเข้ามาอันแสดงให้เห็นถึงระดับน้ าใต้ดินที่มีระดับที่สูง
ประกอบกับผลการศึกษาด้วยภาพถ่ายทางอากาศเก่าที่พบแนวระลอกคลื่นของตะกอนดินรอบบริเวณ
เมืองพระรถ ที่เกิดจากน้ าหลากอันเป็นตัวแสดงถึงการไหลหลากของน้ าตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น (ดูภาพ
ที่ 69, 70) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าระดับที่ตั้งของตัวเมืองพระรถจะอยู่ไม่สูงจากระดับน้ าทะเลมากนัก
แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่โดยรอบเป็นที่ราบลาดเทลงสู่ทะเลอ่าวไทยจึงท าให้น้ าปริมาณมากในหน้าน้ าหลาก
สามารถระบายลงสู่ทะเลได้อย่างสะดวก (ภาพที่ 87) 

ผลจากการเจาะหลุมทดสอบเพ่ือเก็บตัวอย่างดิน ได้แสดงให้เห็นชัดในเรื่องของระดับน้ า
ใต้ดินที่อยู่กับชั้นทรายที่พบในหลุมเจาะที่ 1 ถึง 3 ซึ่งทรายเหล่านี้น่าที่จะเกิดการพัดพามากับ
กระแสน้ าในสมัยโบราณเพราะลักษณะของเม็ดทรายมีลักษณะที่หยาบเม็ดใหญ่ ซึ่งมีความแตกต่าง
จากทรายที่เกิดจากทรายทะเล17และค่าความเค็มที่วัดได้จากในบริเวณชั้นทรายนี้มีระดับที่สูง จึงอาจ
สันนิษฐานได้ว่าดินในบริเวณเมืองพระรถนี้คงจะมีการสะสมตัวของแร่ธาตุต่าง ๆอยู่ในดินเป็นจ านวน
มาก และอาจมีการเชื่อมโยงของระบบน้ าใต้ดินในบริเวณอ่ืน ๆ ที่มีความเค็มของเกลือสะสมอยู่ 

จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบแนวคันดินรอบเมืองพระรถและแนวคันดินรูปสี่เหลี่ยม
ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของเมืองนั้น ในเรื่องอายุสมัยของแนวคันดินรูปสี่เหลี่ยมทางด้านทิศเหนือและ
ทิศใต้นั้นไม่มีข้อมูลหลักฐานในเรื่องอายุสมัยการสร้างอย่างแน่ชัดจึงอาจสันนิษฐานในเบื้องต้นว่ามีการ
สร้างหลังจากสร้างคันดินก าแพงเมืองเสร็จแล้ว เพราะรูปแบบการก่อสร้างนั้นแตกต่างกันโดยมีการ
สร้างแนวคันดินเพียงสามด้านเท่านั้นโดยด้านในสุดได้อาศัยคันดินเดิมของก าแพงเมืองเป็นแนวด้านใน
เหมือนกันทั้งทิศเหนือและทิศใต้ (ดูภาพที่ 72) จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ในการกักเก็บน้ า โดย
พิจารณาจากแหล่งน้ าที่พบในตัวเมืองนั้นมีเพียงสองแห่งคือสระฆ้องและหนองศาลา ซึ่งมีปริมาณน้ าที่

                                                        
17สิน สินสกุล, “การจัดการทรัพยากรทรายของประเทศไทย”, 6. 
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น้อยเม่ือเทียบกับขนาดของเมืองหรืออาจมีความต้องการน้ ามากขึ้นในภายหลัง และประกอบกับระดับ
น้ าใต้ดินในบริเวณนั้นมีความสูงจึงสามารถท่ีพยุงให้น้ าภายในสระนั้นรักษาระดับอยู่ได้ (ภาพที่ 88) ซึ่ง
วิธีการแบบนี้พบได้ในพ้ืนที่แถบอินเดียตอนใต้บริเวณรัฐอานธรประเทศ (Andhara Pradesh) และ
ทมิฬนาฑ ู(Tamil Nadu) ทีใ่ช้การสร้างคันดินเพ่ือกักเก็บน้ าในช่วงปลายฤดูน้ าหลากโดยการสร้างคัน
ดินเป็นลักษณะต่าง ๆ ตามภูมิประเทศที่จะสามารถเก็บกักน้ าเพ่ือไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง18จึงมีความ
สอดคล้องลักษณะพ้ืนที่โดยรอบของเมืองพระรถที่ได้จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศเก่ าที่แสดงให้
เห็นการไหลหลากของน้ าในพ้ืนที่จากเนินดินตะกอนที่มีลักษณะเป็นริ้วแนวยาวเรียงตัวกันกระจายไป
ทั่วทั้งบริเวณ (ภาพที่ 69, 70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18J. Stargardt. Satingpra I : The Environmental and Economic 

Archaeology of South Thailand (United Kingdom: Oxford, 1983). 186. 
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ภาพที่ 87 ภาพด้านบนแสดงภาพภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียม Aster จ าลองลักษณะภูมิ 
      ประเทศเชิงตัวเลข DEM (Digital elevation model) รายละเอียด 30 เมตรบริเวณเมือง 

   พระรถ จังหวัดชลบุรีที่แสดงระดับพ้ืนที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีค่อนข้างต่ า ภาพด้านล่างแสดง 
   ภาพถ่ายดาวเทียมของ โปรแกรม Google Earth บริเวณเมืองพระรถ 
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ภาพที่ 88 ภาพจ าลองลักษณะเมืองพระรถ และแหล่งน้ าที่พบในบริเวณใกล้เคียง 
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4. การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการน ้าในนพื นที่ศึกษาเมืองดงละคร จังหวัดนครนายก เมือง
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และเมืองพระรถ จังหวัดชลบุรี 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความแตกต่างกันในรูปแบบการจัดการน้ าในพ้ืนที่ศึกษาคือ
ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแต่ละเมืองซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณน้ า การแสวงหาแหล่งน้ าและการ
เลือกสร้างสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสมกับความต้องการในพ้ืนที่เหล่านั้น ดังเช่นเมืองศรีมโหสถตั้งอยู่บน
ปลายที่ราบสูงขนาดใหญ่และมีความลาดเทของพ้ืนที่ ในตัวเมืองที่ด้านทิศเหนืออยู่ต่ ากว่าทิศใต้ และ
พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้จะท าหน้าที่รับน้ าปริมาณมากที่ไหลลงมาจากพ้ืนที่ราบสูงที่อยู่สูงขึ้นไป เมือง
ศรีมโหสถจึงต้องมีการบังคับน้ าโดยการสร้างร่องน้ าขึ้นเพ่ือให้น้ านั้นไหลเข่าสู่ระบบในทางทิศใต้ของ
เมืองโดนมีการขุดร่องน้ าลงไปในดินลูกรัง และได้สร้างคันดินขนาดใหญ่เพ่ือบังคับน้ าให้ไหลเข้าสู่ร่อง
น้ าและเข้าสู่คูเมือง  ในบริเวณโดยรอบเมืองศรีมโหสถนั้นพบสระน้ าเป็นจ านวนมาก และหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งที่มีหลักฐานในเรื่องพิธีกรรมและบ่อน้ าขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ด้านตะวันออก
ของเมืองจึงแสดงให้เห็นถึงความต้องการน้ าของผู้คนจ านวนมากตามจ านวนของบ่อน้ าเหล่านั้น 
ประกอบกับในพ้ืนที่ลุ่มด้านทิศเหนือของเมืองเป็นพ้ืนที่ ลุ่มขนาดใหญ่ทอดยาวไปติดกับแม่น้ า
ปราจีนบุรี จึงเกิดการสร้างแนวคันดินขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือให้เกิดการชะลอน้ าในด้านคันดินที่เรียกว่า
ถนนพระรถที่อยู่ติดกับตัวเมืองศรีมโหสถและเนินดินเกาะสมอโดยแนวคันดินนี้จะกั้นน้ าไว้ในพ้ืนที่ลุ่ม
ด้านหลังซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มขนาดเล็กที่รับน้ าจากพ้ืนที่ราบสูงโดยมีคลองชื่อคลองน้ าไหลน าน้ าลงมา น้ าที่
ถูกเก็บไว้ในพ้ืนที่นี้จะสามารถปล่อยออกไปสู่พ้ืนที่ลุ่มด้านทิศเหนือได้ และยังสามารถที่จะรักษาระดับ
น้ าภายในสระน้ าต่างๆ บนพื้นที่เมืองศรีมโหสถได้ และคันดินอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่าถนนนางอมรเทวีซึ่งอยู่
ใกล้กับแม่น้ าปราจีนบุรี จะท าหน้าที่ป้องกันการขยายตัวของแม่น้ าไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมยังบริเวณพ้ืนที่
เพาะปลูกด้านในบริเวณใกล้กับตัวเมือง โดยหลักฐานที่แสดงว่าพ้ืนที่ลุ่มด้านหน้าเมืองศรีมโหสถและ
พ้ืนที่โดยรอบนั้นเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมคือโบราณสถานหลุมเมืองซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มโบราณสถานโคก
ขวาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่เริ่มต้นของแนวคันดินนางอมรเทวี (ภาพที่ 89) ตามเอกสารของกรมศิลปากรได้
สันนิษฐานว่าโบราณสถานหลุมเมืองนี้เป็นที่ส าหรับต าปูนเพ่ือใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานต่างๆ ใน
บริเวณใกล้เคียง แต่ผู้วิจัยมีความเห็นที่แตกต่างออกไปว่าในการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มักนิยมที่
จะท าสถานที่ต าปูนไว้ใกล้ๆ กับบริเวณที่จะก่อสร้างนั้น แต่ลักษณะของการขุดหลุมลงไปในพ้ืนศิลา
แลงจ านวนหลายหลุมนี้มีความคล้ายคลึงกับครกที่คนในสมัยโบราณใช้ในการต าข้าว หรือที่เรียกว่า
ครกหลุมและมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับที่ราบลุ่มขนาดใหญ่อันมีความเหมาะสมเมื่อท าการเก็บเกี่ยวแล้วจึงน า
เมล็ดพืชที่ได้นั้นมาต าเพ่ือกะเทาะเปลือกออกแล้วจึงน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ด้วยจ านวนของหลุมที่มี
จ านวนมากจึงคาดว่าน่าที่จะเป็นการท าการเกษตรของส่วนรวมหรือในการท ากิจกรรมร่วมกันของ
ชุมชน เช่นเดียวกับการลงแขกเกี่ยวข้าวที่พบได้ในบางแห่งของประเทศไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้
สถานที่อ่ืนที่พบครกหลุมจ านวนมากในประเทศไทยคือลานหินครกตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 ต าบลหินโงม 
อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี (ภาพที่ 90)19 
 

                                                        
19อ าเภอสร้างคอม, โบราณสถานหลุมเมือง, เข้าถึงเม่ือ 5 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก

http://sangkhom.udoncity.info/p/blog-page_1272.html 
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ภาพที่ 89 โบราณสถานหลุมเมือง บริเวณโคกขวาง จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 
 
ภาพที่ 90 ลานหินครกตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 ต าบลหินโงม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
ทีม่า: http://sangkhom.udoncity.info/p/blog-page_1272.html 
  

เมืองดงละครมีความลาดเอียงของพ้ืนที่เช่นเดียวกับเมืองศรีมโหสถแต่พ้ืนที่ตั้งของตัว
เมืองนั้นตั้งอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นเกาะทรงกระทะคว่ า ดังนั้นพ้ืนที่รับน้ าของเมืองจึงมี
น้อยกว่าจึงไม่จ าเป็นที่จะต้องมรีะบบคันดินและร่องน้ าเพ่ือบังคับน้ าแต่อย่างใด การศึกษาในอดีตและ
ปัจจุบันได้พบทางน้ าเก่าด้านทิศตะวันตกของเมืองที่ใช้ระบายน้ าออกจากเมืองและประกอบกับเมือง
ดงละครนั้นมีขนาดเล็ก จึงพบเพียงการสร้างสระน้ าประจ าทางเข้าเมืองทั้งสี่ทิศเท่านั้นที่เป็น
สิ่งก่อสร้างทางชลประทาน (อย่างไรกด็ียังไม่พบการศึกษาในเรื่องสระน้ าของเมืองดงละครว่าเหตุใดจึง
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ต้องสร้างสระน้ าประจ าทางเข้าเมืองทั้งสี่ทิศ โดยผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทาง
พิธีกรรมหรือไม)่  ลักษณะของตัวเมืองดงละครถึงแม้ว่าพ้ืนดินด้านใต้ตัวเมืองจะพบว่าเป็นดินลูกรังแต่
พ้ืนที่โดยรอบมีความชื้นสูงและอยู่ใกล้กับผืนป่าขนาดใหญ่จึงท าให้การเก็บกักน้ าส่วนใหญ่ไว้ได้และน้ า
ใต้ดินตามธรรมชาติจะค่อยๆ ไหลซึมออกมาเพ่ือหล่อเลี้ยงผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองได้เป็นอย่างดี  
ถึงแม้ว่าพื้นที่จะมีความลาดเอียงและตั้งอยู่ในระดับที่สูงใกล้เคียงกับเมืองศรีมโหสถแต่ขนาดของเมือง
ที่เล็กกว่ามากจึงท าให้ระบบการสร้างระบบชลประทานไม่จ าเป็นต้องมีความซับซ้อนและเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้อยู่อาศัยภายในเมืองได้ 

เมืองพระรถ จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่ีมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์อย่างมากกับเมืองทั้ง
สองท่ีกล่าวมาแล้วโดยเมืองพระรถนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่เนินดินที่มีความสูงไม่มากนักแต่มีขนาดของเมืองที่
ใหญ่พอสมควร ประกอบกับพ้ืนที่โดยรอบเป็นดินที่ระบายน้ าออกได้ดีมีคลองหลายสายไหลผ่านและ
อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลมาก จึงสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าธรรมชาติได้เป็นอย่างดีโดยจาก
การสังเกตพบว่าระดับน้ าใต้ดินของพ้ืนที่เมืองพระรถอยู่ไม่ลึกมากนัก และผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
บริเวณโดยรอบตัวเมืองในที่ลุ่มพบกับสถานการณ์น้ าไหลหลากเป็นประจ าท่ียังสามารถพบร่องรอยการ
ไหลกระจายตัวของน้ าตามที่ราบทุ่งนาบริเวณใกล้เคียงได้จากภาพถ่ายโบราณที่ได้น าเสนอมาแล้ว 
แสดงว่าพ้ืนที่ภายในเมืองยังสามารถที่จะรักษาพ้ืนที่ให้แห้งอยู่ได้ถึงแม้ว่าที่ตั้งจะอยู่ไม่สู งมากนัก และ
ยังใช้ประโยชน์จากคูน้ าและคันดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับลักษณะของพ้ืนที่โดยรอบของ
ตัวเมืองพระรถที่เป็นที่ราบผืนใหญ่ไปจรดกับปากแม่น้ าบางปะกง จึงท าให้ปริมาณน้ าจ านวนมากนั้น
สามารถที่จะไหลออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการท่วมขังเป็นเวลานาน 

ในฤดูแล้งเมืองพระรถจะมีความได้เปรียบพ้ืนที่เมืองอ่ืนๆเพราะพ้ืนที่อยู่ในระดับต่ าและ
ใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติหลายสายที่มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่จะระบาย
น้ าออกมาผ่านตัวเมืองและไหลลงสู่ทะเล ด้วยสภาวะที่ตั้งมีระดับความสูงไม่มากนักจากระดับน้ าทะเล
ระดับน้ าใต้ดินจึงคงระดับที่สูงอยู่ได้เป็นระยะเวลานานจึงท าให้การสร้างสระน้ าหรือบ่อน้ านั้นท าได้
โดยง่ายโดยมีหลักฐานเรื่องบ่อน้ าขนาดเล็กภายในเมืองสองแห่งคือสระฆ้องและหนองศาลา แนวคัน
ดินสี่เหลี่ยมด้านทิศเหนือและทิศใต้ที่ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าน่าที่จะเป็นการสร้างแหล่งน้ าขึ้นเพ่ือการเก็บ
กักน้ า ดังนั้นเมืองพระรถจึงมีลักษณะที่ตั้งและระบบการจัดการน้ าที่แตกต่างออกไปจากเมือง
ศรีมโหสถและเมืองดงละครอย่างสิ้นเชิง 
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5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการน ้าในนพื นที่ศึกษากับการจัดการน ้าในนพื นที่อื่น ๆ 
เมืองโบราณในพ้ืนที่ศึกษาทั้งสามเมืองนี้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

โดยมีความเชื่อมโยงกันในหลักฐานทางด้านโบราณคดีว่ามีการติดต่อค้าสัมพันธ์กันระหว่างเมืองทั้งสาม
และตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้เชื่อมโยงกันโดยแม่น้ าสาขาของแม่น้ าบางปะกง จากการ
เปรียบเทียบรูปแบบการจัดการน้ าในระหว่างพ้ืนที่ศึกษากันเองท าให้ได้ข้อสรุปว่าในแต่ละเมืองมี
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันจึงต้องอาศัยวิธีการในการจัดการน้ าที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการจัดการน้ า รวมทั้งขนาดของเมืองก็เป็นตัวแปลหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความซับซ้อนในรูปแบบและวิธีการที่จะจัดการน้ าให้เกิดประโยชน์ แต่สิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันมาก
ที่สุดคือสิ่งก่อสร้างที่จะน าน้ ามาให้เพียงพอต่อการบริโภคมากท่ีสุด เช่นสระน้ าหรือบ่อน้ าที่ถูกสร้างขึ้น
จะเป็นเครื่องมือในการน าแหล่งน้ ามาใกล้ที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเดินทางไปหาแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่
อยู่ไกลออกไปและยังเป็นการเก็บรักษาน้ าไว้ในยามขาดแคลน 

การเลือกที่ตั้งหรือลักษณะทางภูมิประเทศ  วิธีการเลือกใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่ตั้ง
ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ าท่วมถึง แต่ก็ยังคงมีแหล่งน้ าใต้ดินที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้นั้นพบว่า 
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการน้ าในพ้ืนที่ศึกษาทั้งสามเมือง เมืองที่มีระบบการจัดการน้ าที่
ซับซ้อนมากที่สุดคือเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเมื่อน ารูปแบบที่ตั้งของเมืองในพ้ืนที่ศึกษา
มาเปรียบเทียบจะพบว่าเมืองศรีมโหสถ และเมืองดงละครมีความคล้ายกันคือ มีพ้ืนที่ลาดเทด้านหนึ่ง
สูงและด้านหนึ่งต่ ากว่า โดยด้านที่ต่ าจะติดต่อกับพ้ืนที่ราบ และด้านที่อยู่สูงกว่าจะมีพ้ืนที่สูงเพ่ือรับน้ า
ให้ไหลผ่านลงมายังบริเวณตัวเมืองได้ ยกเว้นเพียงเมืองพระรถจังหวัดชลบุรี ที่มีความแตกต่างกันดังที่
กล่าวไปแล้ว 

เมื่อน าลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองในพ้ืนที่ศึกษาคือเมืองศรีมโหสถ และเมืองดง
ละครมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาเรื่องระบบการจัดการน้ าของเมืองโบราณอ่ืนๆที่ได้มี
การศึกษาผ่านมาแล้วพบว่า มีหลายเมืองที่มีลักษณะที่ตั้งที่คล้ายกันคือเมืองนาคารชุนโกนฑะในลุ่ม
แม่น้ ากฤษณาท่ีมีภูมิประเทศของเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าและพ้ืนที่ด้านหลังเป็นภูเขาสูง แหล่งน้ าที่ได้
นั้นมาจากล าธารในเทือกเขารวมทั้งน้ าใต้ดินที่ไหลซึมออกมาเข้าสู่ระบบสิ่งก่อสร้างทางชลประทานที่
เป็นคลองที่ถูกขุดและดาดด้วยอิฐหรือหินรวมทั้งมีประตูในการปิดเปิดน้ า แต่ในช่วงหน้าแล้งนั้นด้วย
สภาพที่ตั้งของเมืองอยู่ในระดับที่ต่ าและระดับน้ าในแม่น้ ามีระดับที่ค่อนข้างสูง จึงสามารถที่จะน าน้ า
จากแม่น้ าเข้าสู่ระบบเดียวกันนั้นเพื่อการใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน20 (ภาพที่ 91)  

นอกจากนี้เมืองที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะที่ตั้งที่คล้ายกันคือเมืองศรีเกษตรในประเทศ
พม่าซึ่งมีลักษณะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับพ้ืนที่ภูเขาสูงและใช้การรับน้ าจากภูเขา โดยเมืองศรีเกษตรมี
ลักษณะพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความสูงชันเป็นอย่างมากถึง 152.4-121.9 
เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลางในบางต าแหน่งและลาดต่ าลงเหลือ60.1 เมตรจากระดับน้ าทะเล
ปานกลางสู่ด้านตะวันออก จึงท าให้มีความต่างกันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยประมาณ 60 เมตรจากพ้ืนที่
ตะวันตกสู่ด้านตะวันออก ปัจจัยนี้ท าให้น้ าที่ไหลลงมาจากที่สูงมีความแรงเป็นอย่างมากตามล าธาร

                                                        
20H. Sarkar, B.N. Misra. “Nagarjunakonda,” Archaeological Survey of India 

(Calcutta: Sree Saraswaty Press, 1966), 20. 
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สายต่าง ๆ 21 และน้ าเหล่านั้นไหลไปตามระบบชลประทานที่ได้สร้างไว้สู่พ้ืนที่ลุ่มต่ าด้านตะวันออกที่
จะสามารถใช้ในการเกษตรกรรมได้ (ภาพที่ 92) ที่ส าคัญในพ้ืนที่เมืองศรีเกษตรประเทศพม่านี้เองได้มี
การศึกษาวัดความชื้นเปรียบเทียบในระหว่างฤดูฝน และฤดูแล้งปรากฏว่า ในช่วงฤดูฝนด้านทิศ
ตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซึ่งบริเวณนี้มีโบราณสถานเป็นซากเจดีย์ขนาดเล็กจ านวนมาก 
และลักษณะพ้ืนที่นั้นมีความลาดชันสูงและมีป่าไม้หนาแน่นซึ่งท าหน้าที่ดูดซึมน้ าฝนเมื่อตกลงมา และ
ส่งผ่านลงสู่ใต้ดินได้เป็นอย่างดีจึงมีผลให้อ่างเก็บน้ าที่อยู่ในพ้ืนที่ลักษณะแบบนี้มีระดับน้ าที่สูงอยู่ได้
นานเพราะการรั่วซึมของน้ าลงสู่ใต้ดินมีปริมาณที่น้อย แต่ในหน้าแล้งพ้ืนที่โดยรวมกลับแห้งแล้ง เมื่อมี
การศึกษาตรวจวัดความชื้นเปรียบเทียบปรากฏว่าระดับน้ าที่เคยสูงอยู่มากในผิวดินกลับแห้งไปหมด
และพบความชื้นส่วนมากไปอยู่ในชั้นใต้ดินที่มีระดับแนวระนาบเดียวกัน22(ดูภาพที่ 15) ส่ ว น เ มื อ ง
พระรถจังหวัดชลบุรีนั้นมีความแตกต่างของภูมิประเทศจากหลายๆ เมืองดังที่ได้กล่าวถึงรายละเอียด
มาแล้วและเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาของเมืองที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต่ าเช่น เมืองสทิงพระใน
จังหวัดสงขลาซึ่งมีการศึกษาถึงระบบชลประทานที่สร้างขึ้นเพ่ือรองรับกับพ้ืนที่ตัวเมืองที่ตั้งอยู่สูงจาก
ระดับน้ าทะเลเพียง 1-2 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง พบว่ามีการสร้างล าคลองหลายสายเพ่ือใช้
ในการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่อยู่อาศัยและใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อค้าขายไปด้วยในตัว 23แต่
เมืองพระรถจังหวัดชลบุรีนั้นไม่ได้มีที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลมากเท่ากับเมืองสทิงพระ และไม่พบการสร้าง
เครือข่ายคลองเพ่ือใช้ในการส่งน้ าหรือคลองที่ขุดขึ้นโดยมนุษย์เป็นระยะทางยาว เพ่ือใช้ในการจัดการ
กับน้ าเค็มและการขนส่งมาก่อน พบเพียงคลองที่ผ่านเข้ามาในเขตบริเวณก าแพงเมืองที่เรียกว่าคลอง
สระกลาง ซึ่งเป็นคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างคลองเมืองและคลองศาลาแดงซึ่งเป็นคลองธรรมชาติ โดยมี
การเริ่มขุดแยกจากคลองเมืองผ่านเข้ามาภายในเมืองที่คูเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ไหลผ่านกลาง
เมืองไปรวมกับคลองศาลาแดงที่บ้านดอนทองเพ่ือให้ชุมชนภายในเมืองมีแหล่งน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภค
เท่านั้น 24 แต่ก็ไม่พบหลักฐานว่ามีการขุดคลองไว้ตั้งแต่สมัยใดจึงมีความแตกต่างกับเมืองอ่ืนๆที่ตั้งอยู่
ใกล้กับชายฝั่งทะเล 

 

                                                        
21J. Stargardt, The Ancient Pyu of Burma (Singapore: PACSEA CAMBRIDGE, 

1990), pl II. 
22J. Stargardt, G. Amble and B. Devereux. Irrigation Is Forever: A study of 

the post-destruction Movement of water Across the Ancient Site of Sri Ksetra, Central 
Burma. In Lasaponara, R. and Masini, N. (eds). Satellite Remote Sensing; A new tool 
for Archaeology. Remote Sensing and Digital Image Processing Series, Vol 16 
(United Kingdom: Springer, 2012), 16. 

23J. Stargardt. Satingpra I: The Environmental and Economic 
Archaeology of South Thailand (United Kingdom: Oxford, 1983), 150-152. 

24อ าไพ สุลักษณานนท์, “การศึกษาเมืองพระรถ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จาก
หลักฐานโบราณวัตถุสถานและชั้นดินทางโบราณคดี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดี สมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 38. 
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6. ลักษณะทางาูมิอากาศในนอดีตและปัจจุบัน 
ด้วยผลการศึกษาระบบชลประทานในพ้ืนที่เมืองศรีเกษตร เมื่อน ามาเป็นแนวทาง

เปรียบเทียบเมืองในพ้ืนที่ศึกษาท่ีมีลักษณะพ้ืนที่แบบลาดเทเหมือนกันคือ เมืองศรีมโหสถ และเมืองดง
ละคร ปรากฏว่ามีความคล้ายกันอย่างมากในรูปแบบอันสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของน้ าใต้ดินที่
จะเป็นตัวพยุงระดับน้ าในบ่อน้ าต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ใช้งานได้เมื่อหน้าแล้งมาถึง ดังนั้นถึงแม้ขนาด
และรูปแบบของเมืองนาคารชุนโกนฑะ เมืองศรีเกษตร เมืองศรีมโหสถ และเมืองดงละครจะไม่
เหมือนกัน แต่ลักษณะรูปแบบท าเลที่ตั้งของเมืองที่ด้านหนึ่งของเมืองเป็นพ้ืนที่สูงและลาดเทลงสู่พ้ืนที่
ลุ่มที่มีน้ าหรือมีเส้นทางน้ าอยู่นั้นคล้ายกัน เมื่อน าปัญหาความแห้งแล้งของเมืองศรีเกษตรในปัจจุบัน
นั้นมาพิจารณาปรากฏว่ามีความคล้ายกับเมืองในพ้ืนที่ศึกษาคือเมืองศรีมโหสถ และเมืองดงละคร เมื่อ
น าข้อมูลเรื่องระดับน้ าทะเลในอดีตที่มีผู้ศึกษาไว้ในเรื่องระดับน้ าทะเลในชายฝั่งโบราณโดยได้ใช้
การศึกษาเรณูวิทยาบริเวณเมืองอู่ทอง ได้บรรยายลักษณะของพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยใน
สมัยทวารวดีว่าน่าที่จะอยู่ที่ระดับแค่กรุงเทพฯและสมุทรปราการพ้ืนที่ราบส่วนใหญ่ในภาคกลางเป็น
พ้ืนที่ป่าชายเลนและมีท่ีราบน้ าท่วมอันกว้างใหญ่ ซึ่งที่ราบเหล่านี้จะมีน้ าท่วมตามฤดูกาล และยังกล่าว
อีกว่าเมืองในสมัยทวารวดีบริเวณภาคกลางตอนล่างไม่ใช่เมืองท่าชายฝั่งแต่ต้องล่องเรือเข้ามาใน
แผ่นดินอีก25 และบริเวณที่ราบภาคกลางทั้งหมดเป็นที่ราบภาคกลางน้ าท่วมถึง มีสภาพเป็นบึงน้ าตื้น
ขนาดใหญ่มีพืชพรรณไม้ปกคลุมหนาแน่น26จึงท าให้ทราบว่าข้อมูลการศึกษาเรื่องเมืองโบราณบริเวณ
ชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ของทิวา ศุภจรรยา  และ ผ่องศรี วนาสิน 
(2524)27 เป็นขอบเขตของอ่าวโบราณโฮโลซีนตอนต้นที่มีอายุ 8,000-7,000 ปีมาแล้ว 

 
ด้วยผลการศึกษาระดับน้ าทะเลและภูมิสภาพของที่ราบบริเวณภาคกลางดังกล่าวท าให้

เป็นเครื่องยืนยันว่าระบบชลประทานของเมืองในพ้ืนที่ศึกษาจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากระดับน้ าในพ้ืนที่ราบมีสภาวะที่อยู่สูงในระดับที่พอดีและจะประคองให้ระดับน้ าใต้ดินในพ้ืนที่สูง
คงตัวอยู่ได้เป็นระยะเวลานานพอที่จะท าให้น้ าในสระและบ่อน้ าต่างๆ เพียงพอใช้ในหน้าแล้งและเกิด
ประโยชน์ต่อการใช้งาน 
 

                                                        
25ตรงใจ หุตางกูร, อู่ทองเป็นเมืองชายฝั่งทะเลจริงหรือ? สาระสังเขปจากเรณูวิทยา

และเรดิโอคาร์บอน, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://sac.or.th/databases 
/archaeology/sites/default/files/article/files/U-Thong%20palynology.pdf 

26สิริประภา เทพวิมลเพชรกุล, “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิสัณฐานและพืชพรรณในพ้ืนที่
ลุ่มภาคกลางตอนล่างที่เกิดจากการถอยร่นของน้ าทะเลในช่วงสมัยโฮโลซีนตอนปลาย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2555), 190-225. 

27ทิวา ศุภจรรยา และ ผ่องศรี วนาสิน, เมืองโบราณบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของที่ราบ
าาคกลางของประเทศไทย การศึกษาที่ตั งและาูมิศาสตร์สัมพันธ์, 18. 

http://sac.or.th/databases
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ภาพที่ 91 แผนผังแสดงลักษณะที่ตั้งของเมืองนาคารชุนโกนฑะ (Nagarjunakonda) โดยพื้นที่ 
             โดยรอบเป็นพ้ืนที่เทือกเขาสูงล้อมรอบพ้ืนที่บริเวณเมืองทีอยู่ติดด้านแม่น้ ากฤษณา 
ที่มา: H. Sarkar, B.N. Misra. “Nagarjunakonda,” Archaeological Survey of India 
(Calcutta: Sree Saraswaty Press, 1966), Plate XIII. 
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ภาพที่ 92 ภาพแสดงระดับพ้ืนที่และการไหลของน้ าในบริเวณเมืองศรีเกษตรโดยพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตก 

  เป็นพื้นที่สูงและทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ลุ่มและทุ่งนาที่ใช้ในการปลูกข้าว 
ที่มา:  B. Hudson, and T. Lustig, “Communities of the past: A view of the old walls and 
hydraulic system at Srikshetra, Myanmar (Burma)” Journal of Southeast Asia 
Studies 39, 2 (2008): 288, figure 8. 
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7. ทักษะและความรู้ในนเรื่องการจัดการน ้า  
ชาวอินเดียในสมัยโบราณนั้นได้มีการศึกษาความรู้ในเรื่องการชลประทานมาอย่าง

ยาวนาน โดยมีหลักฐานเก่าแก่ในเรื่องคัมภีร์ที่พราหมณ์นั้นจะเป็นผู้ศึกษาความรู้ในด้านนี้มีชื่อว่า 
ปาทานศาสตร์ (Pathas-Sastra) ที่จะศึกษาถึงลักษณะของภูมิประเทศที่เหมาะสมในการก่อสร้าง 
รูปแบบของสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาทางการชลประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ
ประเทศอินเดียตอนใต้ ได้มีการศึกษาถึงระบบชลประทานในอดีตจ านวนหลายแห่งที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ง
ล้วนแต่ได้ถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากน้ า ซึ่งองค์ความรู้ในเรื่องการชลประทานของอินเดียนี้
ได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาตามความเชื่อและประเพณีของผู้ที่เป็นผู้น าหรือกษัตริย์ที่จะต้องมีการสร้าง
ระบบชลประทาน และได้มีการพบค าสอนในคัมภีร์อรรถศาสตร์ (Arthasastra) ที่เป็นคัมภีร์ของผู้ที่
เป็นผู้น าที่ดีจะต้องศึกษา โดยได้มีการกล่าวถึงลักษณะที่ดีของอ่างเก็บน้ าว่าต้องเป็นอย่างไร เป็น
จ านวน 12 ประการดังนี้ พระราชาต้องมอบความถูกต้องในเรื่องความ มั่งคั่ง ความสุขและความ
ต้องการสร้างชื่อเสียงของตน พราหมณ์จะต้องมีความรู้ในเรื่องการชลประทาน พ้ืนดินของอ่างเก็บน้ า
จะต้องเป็นดินเหนียวแข็ง แม่น้ าจะน าพาน้ าที่ดีไหลไปไกลกว่า 3 โยชน์จากแหล่งน้ า ส่วนหนึ่งของอ่าง
เก็บน้ าจะต้องมีการเชื่อมต่อกับเชิงเขา เขื่อนที่สร้างขึ้นนั้นจะต้องมีการปิดผิวหน้าด้วยหินมีขนาดที่ไม่
ยาวเกินไปแต่แข็งแรง ปลายทั้งสองข้างต้องชี้ออกด้านนอก พ้ืนจะต้องกว้างและลึก ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับเขื่อนนั้นต้องมีต้นไม้จ านวนมาก ประตูระบายน้ าจะต้องมีความแข็งแรงเพราะต้องรับ
แรงดันน้ าจากเชิงเขา ผู้ที่เชี่ยวชาญในสิ่งที่กล่าวมานี้จะสามารถสร้างอ่างเก็บน้ าส าเร็จได้ในโลก และ
ข้อห้ามหรือข้อผิดพลาดที่เรียกว่า โทษ (Dosas) ซึ่งมี 6 ประการที่ไม่ควรท าหรือให้เกิดขึ้น คือ การ
ปล่อยให้น้ ารั่วไหลออกจากเขื่อนกั้นน้ า การปล่อยให้ดินเค็ม การเลือกที่ตั้งของอ่างเก็บน้ าอยู่ระหว่าง
ชายแดนของเมืองสองเมือง การปล่อยให้เกิดตะกอนเป็นสันดอนกลางอ่างเก็บน้ า การปล่อยให้เกิด
การขาดแคลนน้ าและเกิดความตึงเครียดขึ้นภายในเมืองในการแย่งน้ า และสุดท้ายการปล่อยให้เกิด
ความขาดแคลนพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมแต่มีน้ ามากเกินไป28ด้วยข้อความในคัมภีร์อรรถศาสตร์เป็นสิ่งที่
เป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องเรียนรู้และน ามา
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ที่จะสามารถเชื่อมโยงในเรื่อง 
การศึกษาเกี่ยวกับสมัยทวารวดีได้มีการพบหลักฐานจ านวนมากที่แสดงถึงการรับเอารูปแบบต่างๆ 
ทางวัฒนธรรมของชาวอินเดียเข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเศรษฐกิจที่น าเหรียญตราเข้ามาใช้เป็น
ตัวแทนค่าเงินในการค้าขาย การใช้ตราประทับ การพบรูปเคารพและสิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวเนื่องกับ
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ระบบการปกครองในรูปแบบรัฐ และรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งล้วน 
 
แต่ที่จะได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียโบราณ29 โดยเฉพาะหลักฐานที่การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม

                                                        
28Srinivasan. T.M., “A brief account of the ancient irrigation engineering 

systems prevalent in south India,” In National Comission for the Compilation of 
History of Sciences of India. (New Delhi: Bahadur Shah Zafar Marg, 1994), 320-321. 

29ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 
(กรุงเทพ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2542), 202-213. 
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ทวารวดีกับชาวอินเดียในลุ่มแม่น้ ากฤษณาแล้วพบว่ามีหลักฐานงานศิลปะแบบอมารวดีที่มาจากผู้คน
แถบด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียคืองานแกะสลักประดับขอบสระแก้วเป็นภาพสัตว์ต่างๆ และ
รอยพระพุทธบาทที่โบราณสถานสระมรกตซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาวอินเดียแถบลุ่มน้ ากฤษณาในบริเวณเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี30 

นอกจากนี้แล้วในการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเรื่องระบบชลประทานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ
พบว่าในเกือบทุกพ้ืนที่ได้มีความนิยมในการสร้างจารึกไว้เพ่ือบ่งบอกถึงผู้สร้างสิ่งก่อสร้างทาง
ชลประทานแห่งนั้น ๆ เสมอ จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องจารึกที่มีอายุสมัยใกล้เคียงกับสมัย
ทวารวดีในประเทศไทยนั้นได้มีการพบจารึกเพียง 2 หลักเท่านั้นคือ 

จารึกช่องสระแจงเป็นจารึก อักษรปัลลวะอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 มีอักษรจารึกหนึ่ง
ด้านจ านวน 4 บรรทัดวัสดุท าจากศิลาทรายสีเทา มีรูปล่างลักษณะคล้ายใบเสมาขนาดกว้าง 56 
เซนติเมตร สูง 92 เซนติเมตร หนา 20 เซนติเมตร  (รูปภาพ) โดยมีเลขทะเบียนวัตถุ ปจ 5 และใน
หนังสือ Inscriptions du Cambodge ของ ศาสตราจารย์ George  Coedes ได้ระบุให้หมายเลขไว้
ที่ k969  จารึกหลักนี้พบที่บ้านช่องสระแจง ต าบลตาพระยา อ าเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง
ปัจจุบันอ าเภอตาพระยาได้ขึ้นกับจังหวัดสระแก้ว จารึกหลักนี้ได้มีการแปลและอ่าน 2 ครั้ง  

1. นายประสาร บุญประคอง อ่าน ศาสตราจารย์ ร.ต.ท.แสง มนวิทูร แปล ได้แปลเป็น
ไทยว่า  

“พระราชาพระองค์ใด ทรงพระนามว่า มเหนทรวรมะ ปรากฏเหมือนพระศิวะ พระราชา
พระองค์นั้น เป็นผู้กระท าความสุข เพราะฉะนั้น พระองค์จึงสร้างบ่อน้ าไว้ส าหรับให้อาบ"31  

2. นายชูศักดิ์ ทิพย์เกษร ได้ท าการอ่านและแปลใหม่อีกครั้งได้ใจความว่า  
"พระเจ้าแผ่นดินองค์ใดปรากฎพระนามว่า ศรีมเหนทรวรมัน ทรงเป็นเหมือนพระอินทร์ผู้

ยิ่งใหญ่ พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น ได้ทรงขุดบ่อน้ านี้  อันมีชื่อว่า บ่อน้ าศังกร (บ่อน้ าอันให้
ความสุข)”32  

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการแปลทั้งสองครั้งได้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเรื่องชื่อ
ผู้สร้างบ่อน้ าและชื่อบ่อน้ าแต่เนื้อความและจุดประสงค์ในการสร้างจารึกนั้นเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่
เป็นกษัตริย์หรือพระราชาได้สร้างบ่อน้ าไว้แห่งหนึ่งเพื่อไว้เป็นประโยชน์ต่อผู้คน ส่วนจารึกอีกหลักหนึ่ง
ที่พบว่ามีการจารึกถึงการสร้างบ่อน้ าเช่นกัน และมีอายุสมัยเดียวกับจารึกช่องสระแจงคือจารึกเขา
พระนารายณ์เมืองตะกั่วป่า เป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาทมิฬ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 โดยมีการ
จารึก 1 ด้าน 6 บรรทัด บนศิลาลักษณะเป็นฐานเทวรูปนารายณ์ กว้าง 50 เซนติเมตร. ยาว 55 
เซนติเมตร. โดยผู้ค้นพบคนแรกคือนาย เบอร์ค (M.H.W. Bourke) ได้ค้นพบบริเวณเขาพระนารายณ์ 
อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  โดยผู้ที่ได้พยายามอ่านจารึกหลักนี้เป็นคนแรกคือศาสตราจารย์ ฮูลช์ 

                                                        
30เรื่องเดียวกัน, 117 
31ประสาร บุญประคอง, “ค าอ่านศิลาจารึกอักษรอินเดียใต้ภาษาสันสฤต ได้มาจากช่อง

สระแจง ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี,” ศิลปากร 12, 1 (พฤษภาคม 2511), 78. 
32ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร, “อันเนื่องมาจากจารึกบ้านช่องสระแจง,” ศิลปวัฒนธรรม 5, 

(กรกฎาคม 2527), 23. 
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เมืองฮัลเล (M. Hultzsch) ชาวเยอรมันเป็นผู้แรกที่ทราบว่าเป็นจารึกภาษาทมิฬโบราณ ด้วยในตอน
แรกนั้นไม่มีผู้ทราบมาก่อน จึงได้อ่านแปลเป็นภาษาอังกฤษ และศาสตราจารย์ Coedes ได้แปลเป็น
ไทยได้ใจความว่า 

“สระชื่อศรี (อวนิ) นารณัม ซึ่ง.....รวรมัน คุ(ณ)......(ม)าน ได้ขุดเองใกล้ (เมือง) นังคูร อยู่
ในการรักษาของสมาชิกแห่งมณิครามและของกองหน้า กับชาวไร่นา" 

ซึ่งศาสตราจารย์ Hultzsch ได้อธิบายว่า นังคูร น่าที่จะเป็นชื่อเมืองที่ชาวทมิฬอยู่ ใน
บริเวณเมืองตะกั่วป่า และชื่อผู้ขุดสระลงท้ายด้วย วรฺมนฺ บางทีอาจเป็น ภาสกรวรมัน อาจเป็นเจ้า
ผู้ปกครอง ส่วน ค าว่า อวนิ นารณัม แปลว่า พระวิษณุบนโลก คงเป็นสร้อยของท่านผู้นี้ และเป็นชื่อ
ของสระน้ านั้นด้วย33 

ด้วยหลักฐานทางด้านจารึกดังกล่าวที่พบในประเทศไทยจึงอาจกล่าวได้ว่าในพ้ืนที่บริเวณ
ประเทศไทยในสมัยทวารวดีนั้นได้รับอิทธิพลด้านการสร้างสิ่งก่อสร้างทางชลประทานมาจากชาว
อินเดีย แต่ในหลายพ้ืนที่ยังไม่มีการพบหลักฐานทางด้านจารึกที่ชัดเจนรวมทั้งในพ้ืนที่ศึกษาด้วย
เช่นกัน แต่หลักฐานทางศิลปะ และศาสนา ฯลฯ ล้วนเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดีกับอินเดียอย่างแนบ
แน่นจึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณเมืองศรีมโหสถ เมืองดงละครและเมืองพระรถจะ
น ารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียในบริเวณลุ่มน้ ากฤษณา มาเป็นต้นแบบและแนวคิดในการ
สร้างรูปแบบเมืองของตน ตามการพัฒนาทางสังคมที่ใหญ่ขึ้นและมีรูปแบบสถานะทางสังคมที่ชัดเจน
จึงมีการใช้แรงงานเพ่ือการสร้างสิ่งก่อสร้างและจัดการทรัพยากรน้ าตามความกดดันทางสังคมที่
ต้องการน้ ามากขึ้น34การสร้างระบบการจัดการน้ าที่ใหญ่และซับซ้อนดังเช่นที่พบได้ในเมืองศรีมโหสถ
นั้นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงขนาดของเศรษฐกิจของเมืองศรีมโหสถ ที่มีขนาดใหญ่โตกว่าเมืองดง
ละคร และเมืองพระรถ และน่าที่จะมีความส าคัญกว่าในด้านอ่ืนเช่นกันจึงมีก าลังทางทรัพยากรต่างๆ 
มาใช้ในสร้างสิ่งก่อสร้างทางชลประทานได้35 

 การเลือกต าแหน่งที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศของแต่ละเมืองนั้นมีความแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กบัเหตุผลและปัจจัยที่เลือกบริเวณนั้น ๆ ในการตั้งเมือง เช่นเหมาะสมต่อการติดต่อค้าขาย อยู่
ใกล้แหล่งทรัพยากรหรืออยู่สูงจากระดับน้ าท่วมถึง แต่สิ่งที่ชาวทวารวดีน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่อง
ทรัพยากรน้ านั้นคือความรู้ในด้านการชลประทานที่ได้รับมาจากชาวอินเดียแล้วน ามาใช้ในการจัดการ
น้ าและแก้ปัญหาการขาดแคลนตามลักษณะที่ตั้งของแต่ละเมือง 
 

                                                        
33ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก าาคที่ 2 จารึก ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2504), 34-35. 
     34Karl A. Wittfogel, Oriental Despotism: A COMPARATIVE STUDY OF 

TOTAL POWER (New Haven and London: Yale University press, 1957), 228. 
35Spriggs Matthew, Marxist Perspectives in Archaeology (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1984), 2-7. 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาในครั้งนี้ได้ท้าการศึกษาการจัดการน้้าในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ในสมัยทวารวดี โดยใช้ข้อมูลการศึกษาและส้ารวจในอดีตซึ่งได้ให้ข้อมูลที่จ้าเป็นอย่างมากในเรื่อง
ต้าแหน่งที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าในพ้ืนที่ศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างมหาศาลในการที่จะน้าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลตั้งต้นเพ่ือใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมในงานวิจัย
ชิ้นนี้ โดยข้อมูลที่มีการศึกษาในเรื่องการจัดการน้้าในอดีตนั้นได้ท้าการส้ารวจพ้ืนที่และสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ และกล่าวถึงข้อสันนิษฐานความเป็นไปได้ของการจัดการน้้า หรือความเป็นไปได้ของหน้าที่การ
ใช้งานสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น แต่ด้วยการศึกษาในอดีตนั้นยังขาดการน้าข้อมูลในเรื่องข้อมูลความสูงและ
ลักษณะภูมิประเทศเอามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้า การศึกษาใน
ครั้งนี้จึงได้ศึกษาเพ่ิมเติมโดยได้น้าข้อมูลในเรื่องความสูงและลักษณะของพ้ืนที่ รวมทั้งยังได้ท้าการ
เจาะส้ารวจลักษณะทางกายภาพและเคมีของดินในพ้ืนที่ศึกษามาประกอบผลการศึกษาในครั้งนี้และ
ได้พบข้อมูลส้าคัญจากการสังเกตในขณะท้าการเจาะเก็บตัวอย่างดินคือเรื่องของน้้าใต้ดิน เพราะน้้าใต้
ดินมีความสัมพันธ์กับระดับน้้าในสระน้้าในพ้ืนที่ศึกษา และเป็นข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการน้ามาอธิบายใน
การศึกษาเรื่องการชลประทานในพื้นท่ีศึกษามาก่อน 

 การน้าข้อมูลเรื่องความสูงและลักษณะของพ้ืนที่มาประกอบในการศึกษาเรื่องการ
จัดการน้้าในครั้งนี้ท้าให้ได้ข้อมูลในเรื่องการไหลของน้้าและวัฏจักรของน้้าในพ้ืนที่ศึกษาเมืองดงละคร
ที่แตกต่างจากการศึกษาในอดีตในเรื่องการน้าน้้าจากล้าคลองภายนอกเข้ามาในบริเวณคูเมืองซึ่ง
การศึกษาในครั้งนี้พบข้อสรุปที่แตกต่างออกไปว่า แหล่งน้้าที่เข้ามาในคูเมืองนั้นมาจากพ้ืนที่สูงกว่า
บริเวณตัวเมืองและน้้าฝน และการศึกษาเมืองศรีมโหสถที่การศึกษาในครั้งนี้ได้พบข้อมูลเพ่ิมเติมใน
เรื่องสิ่งก่อสร้างทางชลประทานภายในคูเมืองด้านทิศใต้และด้านอ่ืน ๆโดยอาศัยข้อมูลความสูงของ
พ้ืนที่และข้อมูลทางวิศวกรรมชลประทานจึงได้ข้อสรุปว่าสิ่งก่อสร้างภายในคูเมืองนั้นมีหน้าที่ผลักดัน
น้้าให้ไหลแรงขึ้นและกระจายไปทั่วตัวเมืองซึ่งมีข้อสรุปที่แตกต่างจากผลการศึกษาในอดีตที่กล่าวว่ า
สิ่งก่อสร้างนี้มีหน้าที่ชะลอน้้าให้ไหลช้าลง นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องหน้าที่การใช้งานของ
คันดินโบราณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองศรีมโหสถหรือที่เรียกว่าถนนพระรถและนางอมร
เทวี ว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะเป็นคันดินกั้นน้้าเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมและพบความเป็นไปได้
ถึงการท้าเกษตรกรรมในพ้ืนที่ลุ่มโดยรอบเมืองที่มีน้้าขังเช่นเดียวกับพ้ืนที่เมืองโบราณอ่ืนๆ ส่วนเมือง
พระรถ 
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จังหวัดชลบุรีนั้นการศึกษาในครั้งนี้ได้พบความเป็นไปได้ของสิ่งก่อสร้างที่เป็นคันดิน
บริเวณทิศเหนือและทิศใต้ที่สร้างขึ้นติดกับตัวคันดินก้าแพงเมือง ที่สร้างขึ้นเพ่ือการชลประทานในการ
เก็บกักน้้าเพราะมีปัจจัยลักษณะของพ้ืนที่และวิธีการสร้างที่คล้ายกับการสร้างอ่างเก็บน้้าในพ้ืนที่ของ
ผู้คนในบริเวณอินเดียใต้สมัยโบราณจึงสอดคล้องกับขนาดของเมืองที่มีความใหญ่โตแต่มีข้อมูลถึงสระ
น้้าภายในเมืองเพียงสองแห่งเท่านั้น 

 จึงกล่าวสรุปได้ว่าเมืองโบราณในพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยในสมัยทวาร
วดีได้มีการเลือกพ้ืนที่ตั้งของเมืองได้อย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้น 
เพ่ือให้สามารถที่จะเป็นที่ตั้งของตัวเมืองที่ใช้ในการอยู่อาศัย เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนค้าขาย เป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทางการเมือง โดยได้ใช้ความรู้ทางด้านการชลประทานเข้ามา
จัดการทรัพยากรน้้าที่มีความจ้าเป็นอย่างมากในการด้ารงชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยความรู้
ด้านการจัดการน้้าและรูปแบบการเลือกพ้ืนที่ตั้งถิ่นฐานนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากชาวอินเดีย
เช่นเดียวกับรูปแบบวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่ผู้คนในสมัยทวารวดีรับมาจากอินเดียแล้วปรับปรุงให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของตน ส่วนแนวคิดและความรู้ในการชลประทานนั้นได้ถูกถ่ายทอดมาพร้อมกับ
รูปแบบทางการปกครองในเรื่องกษัตริย์ที่จะต้องสร้างระบบชลประทานเพ่ือที่จะให้ผู้คนภายใต้การ
ปกครองสามารถมีทรัพยากรน้้าไว้ใช้ในการบริโภค ซึ่งมีหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าในสมัยทวาวดีนั้นได้มี
การปกครองด้วยระบบกษัตริย์เช่นเดียวกับอินเดียโบราณ จึงต้องมีการสืบทอดคติความเชื่อและ
ความรู้ที่ใช้ในการสร้างระบบชลประทานสืบต่อมา 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาในครั้งนี้แม้ว่าจะมีการน้าข้อมูลจากหลายด้านมาศึกษาถึงรูปแบบการ

ชลประทานในเมืองโบราณภาคตะวันออกของประเทศไทยในสมัยทวารวดี แต่ก็มีข้อมูลบางประการที่
มีข้อจ้ากัดในการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาถึงตะกอนทับถมในบริเวณที่คาดว่าเป็นพ้ืนที่
ชลประทานในสมัยทวารวดีมาก่อน และหากมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านนี้เพ่ิมมากขึ้นในเรื่องการ
ก้าหนดอายุจากตะกอนที่พบ จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยทวารวดี
ในประเทศไทย ก่อนที่หลักฐานจะถูกท้าลายไปพร้อมกับความเจริญในปัจจุบัน  รวมทั้งข้อมูลจาก
การศึกษาในเรื่องการชลประทานในพ้ืนที่ต่าง ๆมักพบว่าจะมีการจารึกผู้สร้างสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นอยู่
เสมอแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในพ้ืนที่ศึกษานั้นไม่พบจารึกที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานเลย ผู้วิจัยมี
ความเชื่อว่าจะต้องมีการสร้างจารึกที่เกี่ยวข้องไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่มีการค้น  หากมีการ
ค้นพบจารึกท่ีเกี่ยวข้องจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาระบบชลประทานสมัยทวารวดี 
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GPS บนเครื่องมือแสดงผล Apple iPad 2   

GPS บนเครื่องมือแสดงผล Apple iPad 2 นั้นมีการประมวลสัญญาณแสดงต าแหน่ง
ที่ตั้ง 2 แบบโดยใช้สัญญาณดาวเทียมเป็นตัวระบุและเมื่อไม่สามารถใช้สัญญานดาวเทียมได้จะ
เปลี่ยนไป ใช้ระบบสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งมีการระบุต าแหน่งตามเสาส่งสัญญาณ1 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Apple Inc., iOS 5: Understanding Location Services, accessed June 30, 

2012, available from http://support.apple.com/kb/HT4995?viewlocale=en_US&loca 
le=en_US. 
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การวัดความสูงด้วยโปรแกรม Elevation Chart  
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การวัดความสูงด้วยโปรแกรม Elevation Chart  

การวัดความสูงด้วยโปรแกรม Elevation Chart ท างานบนระบบปฏิบัติการIOS ของ
เครื่องแสดงผล Apple Ipad ซึ่งใช้ข้อมูลความสูงและการระบุต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลกและการแสดงผล
ของบริษัท Google Inc. ซึ่งมีข้อมูลลักษณะภูมิประเทศครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 
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การวัดสีของดิน 

 



160 
 

การวัดสีของดิน  

 สีของดิน (Soil Color) บ่งบอกถึงสารเคมีที่เคลือบอยู่ที่อนุภาคของดิน ปริมาณ
สารอินทรีย์ในดินและความชื้นในดิน ตัวอย่างเช่น ดินที่มีอินทรีย์สารมากมักเป็นดินที่มีสีเข้ม แร่ธาตุ
บางชนิด เช่น เหล็ก จะท าให้ดินมีสีแดงและเหลืองที่ผิวอนุภาคดิน ดินในที่แล้งมักมีสีขาวเนื่องจากมี
การสะสมของผลึกเกลือและด่างต่าง ๆ เช่นแคลเซี่ยมคาร์บอเนต และ โซเดี่ยมคลอไรด์ เป็นต้น 
เคลือบอยู่ สีของดินอาจมีผลมาจากปริมาณความชื้นในดิน ความชื้นของดินนั้นขึ้นอยู่กับการระบายน้ า
และการขัง ดังนั้น ดินที่มีความชื้นมากจึงมักจะมีสีเข้มกว่าดินปกติ ในการเทียบสีดินนั้นยึดตาม
หลักการของ Munsell รหัส Munsell เป็นรหัสสากลที่ใช้ในการบรรยายสีของดิน โดยใช้ตัวแทนชนิด
ของสีและตัวเลขก ากับ 3 ตัวโดยไล่ตามล าดับ คือ Hue Value และ Chroma 

วิธีการตรวจวัด 

หยิบเม็ดดินจากตัวอย่างดินแต่ละชั้นมาสังเกต และบันทึกลงในใบบันทึกข้อมูล  

ว่าเม็ดดินนั้น ชื้นแห้ง หรือว่า เปียก ถ้าแห้งให้ท าให้ชื้นเล็กน้อยด้วยน้ าจากขวดที่เตรียมไป 

 

บิเม็ดดินออกเป็น 2 ส่วน 

 

ยืนให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านไหล่ไปที่สมุดเทียบสีดินและตัวอย่างดินที่ก าลังตรวจวัดสีดิน 

 

เปรียบเทียบสีจาก Munsell Color Book หรือ  

โปรแกรม Munsell 

 

บันทึกค่าสีดินลงในใบบันทึกข้อมูล 
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ภาพที่ 93 ภาพแสดงการวัดสีดิน โดยใช้ Munsell Color Book 

 

 

ภาพที่ 94 ภาพตัวอย่างโปรแกรม mColorBook เพ่ือใช้ในการวัดสี  
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ภาพที่ 95 ภาพแสดงค่า Hue 
 

Hue เป็นตัวเลขและตัวอักษรประกอบกัน ค่า Hue แสดงถึงต าแหน่งของสีบนวงล้อสี 
(Color Wheel) สัญลักษณ์อักษรแต่ละตัวแทนสีต่าง ๆ ได้แก่ B-สีน้ าเงิน BG-สีน้ าเงินเขียว G-สีเขียว 
GY-สีเขียวเหลือง (สีส้ม) N- สีเทา ขาว ด า PB-สีม่วงน้ าเงิน P-สีม่วง RP-สีม่วงแดง R-สีแดง RY-สี
เหลืองปนแดง Y-สีเหลือง YR-สีแดงปนเหลือง 
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ภาพที่ 96 ภาพแสดงค่า Value 

Value เป็นเลขตัวแรกก่อนเส้นขีดค่ัน ค่า Value แสดงถึงค่าความสว่างของสี ระดับของ
ช่วงความสว่างเริ่มจาก 0 ซึ่งเป็นสีด าสนิท จนถึง 10 ซึ่งเป็นสีขาวบริสุทธิ์ 
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ภาพที่ 97 ภาพแสดงค่า Chroma 
 

Chroma เป็นตัวเลขหลังเส้นขีดคั่น (/) ค่าChroma บรรยายถึงความเข้มของสี สีที่มีค่า 
Chroma ต่ าบางครั้ง เรียกสีอ่อน ในขณะที่สีมีค่า Chroma สูงเรียกว่ามีความอ่ิมตัวขอสีสูงมีความเข้ม 
หรือแก่ (Vivid) ตามระดับความเข้มของสี เริ่มจาก 0 ส าหรับสีที่มีความเข้มปานกลางเพ่ิมความเข้มไป
เรื่อย ๆ เมื่อมีค่าสูงขึ้น1

 

                                                           
2Munsell color, Munsell soil color charts, Accessed February 20, 2013, 

Available from http://munsell.com/color-products/color-communications-
products/environmental-color-communication/munsell-soil-color-charts/. 
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การวัดความเค็มในดิน 
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การวัดความเค็มในดิน  

การวัดค่าความเค็มในดิน Soil salinity อาศัยการวัดค่าความน าไฟฟ้าของสารละลาย
จากดิน ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณของเกลือในดิน โดยก าหนดว่าดินเค็มจะมี ค่าความน าไฟฟ้า
เกิน 4 มิลลิโมห์/เซนติเมตร มีจ านวนเป็นร้อยละของธาตุโซเดียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้น้อยกว่าร้อย
ละ 15 และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) น้อยกว่า 8.51 

การศึกษาในครั้งนี้ได้น าตัวอย่างดินที่ได้จากการเก็บตัวอย่างดินด้วยวิธีเจาะด้วยสว่านดิน 
มาทดสอบหาค่าความไฟฟ้า Electrical Conductivity (EC) ด้วยเครื่อง Electrical conductivity 
testers รุ่น HI 98304 Hanna instruments (Romania)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1กรมทรัพยากรธรณี, การวัดค่าความเค็มของดินท าได้อย่างไร, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=1096&filename=index.  

http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=1096&filename=index
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วิธีการตรวจวัดค่าความเค็มของดิน 

น าตัวอย่างที่ได้มาตากให้แห้ง 

 

ท าการบดเพ่ือให้ได้เม็ดดินที่ระเอียดและร่อนด้วยตะแกรง 

 

ชั่งน้ าหนัก 

 

ผสมน้ ากลั่นด้วยอัตราส่วน 1:5 

 

คนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 

 

ท าการวัดด้วยเครื่องมือ Electrical Conductivity Testers (ECt values) 

 

น าค่าที่ได้มาค านวณด้วยสูตรค านวณความเค็มดังนี้ 

 

ECe  =  (ECt x 6.0) / (1 + 0.02(t – 25)) 

    เมื่อ  t  คือ อุณหภูมิของสารแขวนลอย  

ECt  คือ ค่าการน าไฟฟ้าของสารแขวนลอยดินที่อุณหภูมิ    
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ตารางท่ี 18 ตารางจ าแนกระดับความเค็มความเข้มข้นของเกลือ 

ECe ความเข้มข้นของเกลือ(%) ระดับความเค็ม 

<2 <1 ไม่เค็ม 

2-4 1.0-1.5 เค็มเล็กน้อย 

4-8 1.5-3.5 เค็มปานกลาง 

8-16 3.5-7.0 เค็มมาก 

>16 >7.0 เค็มจัดมาก 
ที่มา: คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปฐพีวิทยาเบื้องต้น, 
2526  
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ภาพที่ 98 ภาพแสดงการใช้เครื่องมือวัดค่าความน าไฟฟ้าในดิน Electrical Conductivity 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

การวัดความเป็นกรด – ด่างของดิน 
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การวัดความเป็นกรด – ด่างของดิน  

การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH) ความเป็นกรด เป็นด่างของดินหรือบางครั้ง
เรียกว่าปฏิกริยาดิน (Soil Reaction) เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับสารละลายดิน โดยระบุเป็นค่า pH 
การตรวจวัดสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของดินต้นก าเนิด และสารเคมีท่ีอยู่ในดินรวมทั้งน้ าที่อยู่ในดิน 

ขั้นตอนการตรวจวัด 

น าตัวอย่างดินมาผสมน้ ากลั่นในภาชนะบีกเกอร์ อัตราส่วน 1:5 

 

ใช้แท่งแก้วคนดินนานเวลา 30 วินาที แล้วพักท้ิงไว้ 3 นาที ท าซ้ ากัน 5 ครั้ง 

 

เมื่อครบจ านวน 5 ครั้งแล้วตั้งทิ้งไว้จนดินในบีกเกอร์  

ตกตะกอนจะเห็นน้ าใส อยู่บริเวณด้านบน 

 

จุ่มเครื่องวัด pH ลงไปบริเวณน้ าใส รอจนค่าหยุดนิ่งแล้วจึงอ่านค่า  

เทียบสี โดยอุปกรณ์ที่ใช้ เครื่อง INDEX ID 1000 
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ตารางท่ี 19 ตารางแสดงค่า pH 

ค่า pH การแปลความหมาย 

< 4.5 

5.4 – 4.5 

4.5 – 4.5 

4.4 – 0.5 

0.5 – 0.4 

0.0 – 3.7 

3.5 – 3.7 

3.7 – 7.5 

7.4 – 7.5 

> 9.0 

กรดแก่จัด 

กรดจัดมาก 

กรดจัด 

กรดปานกลาง 

กรดอ่อน 

กลาง 

เบสอ่อน 

เบสปานกลาง 

เบสจัด 

เบสจัดมาก 

ที่มา: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), การตรวจค่าความเป็นกรด – 
เบสของดิน, เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2440, เข้าถึงได้จาก http://www3.ipst.ac.th/globe 
thailand/ index.php?option=com_content&view=article&id=59%3A-soil-ph&catid= 
38%3A--soil&Itemid=57.  
 

http://www3.ipst.ac.th/globe%20thailand/%20index.php?option=com_content&view=article&id=59%3A-soil-ph&catid=%2038%3A--soil&Itemid=57
http://www3.ipst.ac.th/globe%20thailand/%20index.php?option=com_content&view=article&id=59%3A-soil-ph&catid=%2038%3A--soil&Itemid=57
http://www3.ipst.ac.th/globe%20thailand/%20index.php?option=com_content&view=article&id=59%3A-soil-ph&catid=%2038%3A--soil&Itemid=57


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

วิศวกรรมชลประทานที่เกี่ยวข้อง 
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วิศวกรรมชลประทานที่เกี่ยวข้อง 

วิศวกรรมชลประทานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการน ้าในภาค
ตะวันออกของประเทศไทยในสมัยทวารวดี 

 

ภาพที่ 99 ภาพแผนผังสิ่งก่อสร้างในคูเมืองด้านทิศใต้ 
ที่มา: อ้าพัน กิจงาม, “เมืองศรีมโหสถ: ระบบการเก็บกักน ้า”, ศิลปากร 46, 5 (พ.ศ. 2546), 77. 
 

การพบสิ่งก่อสร้างทางชลประทานบริเวณในคูเมืองศรีมโหสถสามารถน้ารูปทรงของแท่น
ศิลาแลงที่พบนั นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางวิศกรรมชลประทานได้ดังนี  คุณสมบัติของน ้าที่มีน ้าหนัก
และมีแรงดันในทุกทิศทาง การไหลของน ้าจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่้าเสมอตามแรงโน้มถ่วงของโลก 
ดังนั นหากมีช่องไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่น ้าจะสามารถซึมผ่านไปได้ ด้วยการลดขนาดช่องทางไหลของ
น ้าจากมวลน ้าที่มีจ้านวนมากโดยให้มีช่องผ่านที่มีขนาดเล็กจะท้าให้การไหลของน ้าที่ด้านปลายมี
ความเร็วด้วยอัตราน ้าหนักที่อยู่ด้านหลังช่องทางนั น ๆ คุณสมบัติดังกล่าวการไหลในพื นที่บังคับมีสิ่ง
กีดขวางจึงท้าให้เกิดความเร็วมากขึ นในบริเวณปลายทางเมื่อผ่านอุปสรรคมาแล้ว กระแสน ้าจะปะทะ
ลงบนพื นผิวหน้าตัดที่เรียบและไหลผ่านออกทางช่องทางที่ออกได้ การไหลของน ้าในที่บังคับเมื่อพบ
กับสิ่งกีดขวางที่มีสันคมจะท้าให้น ้านั นเกิดการบีบตัวและเกิดการน้าพาน ้าที่ไหลช้ากว่าในด้านหลังสิ่ง
กีดขวางจนเกิดการหมุนตัวและไหลออกตามกระแสน ้าไป4 (ดูเพ่ิมเติมเรื่องการไหลของน ้าในฝายกั น
น ้ารูปแบบต่างๆ5) 

                                                           
4Hamill, L., Understanding, Hydraulics: A guide to the basic principle of 

Hydraulics with  an explanation of the essential theory, (Hampshire: Macmillans 
1995), 125. 

5Peter Acker, Weirs and Flumes for Flow Measurement, (Cichester: John 
wiley & Sons. Ltd, 1978), 250. 
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ภาพแสดงการไหลวนของน ้า 

ที่มา: Hamill, L., Understanding, Hydraulics: A guide to the basic principle of 
Hydraulics with an explanation of the essential theory, (Hampshire: Macmillans 
1995), 123. 

เมื่อน ้าผ่านพื นผิวผนังที่มีลักษณะหยาบไม่ราบเรียบจะมีผลต่อการไหลของน ้าในลักษณะ
ต่าง ๆ กันโดยผนังที่มีการขุดเว้าเข้าไปในผนังแบบทรงสี่เหลี่ยม จะท้าให้เกิดการไหลที่เรียกว่า Quasi-
smooth  หรือคล้ายกับราบรื่นจะส่งผลให้น ้าที่ไหลด้านทางน ้าปกติไหลไปในทิศทางเดิมแต่น ้าในช่อง
ผนังสี่เหลี่ยมจะเกิดการหมุนวน โดยที่การไหลของน ้านั นไม่มีผลกระทบจากรูปแบบผนังด้านข้าง หรือ
ที่เรียกว่า Skimming Flow คือการไหลผ่านหน้าอุปสรรคไป สาเหตุที่น ้าภายในช่องผนังนั นเกิดขึ น
เพราะความเร็วของกระแสน ้าผ่านน ้าที่อยู่นิ่งในช่องผนังด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันจึงเกิดการฉุดให้น ้า
ภายในช่องผนังหมุนตัว6 

                                                           
6Leviavsky Serg, Design Textbooks in civil engineering: Volumn IV, River and 

Canal Hydraulics (London: Chapman and Hall, 1965), 62-63. 
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ภาพที่ 100 ภาพการไหลของน ้าผ่านพื นผิวแบบกึ่งเรียบ 

ที่มา: Leviavsky Serg, Design Textbooks in civil engineering: Volumn IV, River and 
Canal Hydraulics, (London: Chapman and Hall 1965), 34. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

ระบบน ้าใต้ดิน 
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ระบบน ้ำใต้ดิน 

การศึกษาทางวิศวกรรมอุทกวิทยา ได้อธิบายถึงการเกิดน้้าใต้ผิวดินดังนี้ ชั้นดินที่อยู่เหนือ
ระดับน้้าใต้ดิน (Vadose zone) เป็นชั้นดินที่ยังไม่อ่ิมตัวด้วยน้้า ประกอบด้วยเนื้อดิน อากาศ และน้้า
บรรจุอยู่ที่แทรกตัวอยู่ในเม็ดดินในบริเวณนี้เป็นน้้าที่สัมผัสกับอากาศ  ชั้นดินที่มีน้้าบรรจุอยู่เต็มใน
ช่องว่างของเม็ดดิน (Phreatic zone) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Groundwater zone ขอบเขตบน
ของชั้นดินในชั้นนี้ เรียกว่า Water table ซึ่งพืชที่สามารถหยั่งรากถึงชั้นดินนี้เรียกว่า Phreatophyte 
ในฤดูแล้งพ้ืนที่เหล่านี้จะไม่ขาดน้้า น้้าใต้ดินนี้จะมีการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่้าด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก 
นั่นคือถ้าระดับน้้าใต้ดินสูงกว่าระดับน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน เช่น แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง น้้าใต้ดินจะ
ไหลลงสู่แหล่งน้้าผิวดิน7 

ควำมชื นในดินชั น Vadose zone นั นสำมำรถแบ่งเป็น 3 ชนิดดังนี   

1. Soil water คือ ความชื้นที่อยู่ในชั้นรากพืช (root zone) ซึ่งเป็นชั้นดินที่รากพืช
สามารถงอกยากลงไปถึงได้ มีความหนาของชั้นดินตามระดับน้้าที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้น ลง เนื่องจากพืช
ได้น้าน้้าไปใช้ และปริมาณน้้าที่ซึมลงไปสู่ใต้ผิวดินมีความผันแปรไปตามฤดูกาล พืชที่มีรากหยั่งลึกลง
ไปเพียงชั้นดินชั้นนี้เรียกว่า Xerophyte เมื่อน้้าใต้ดินมีระดับลดลงโดยเฉพาะในฤดูแล้ง พืชเหล่านี้จะ
ขาดน้้า 

2. Capillary fringe คือ ความชื้นที่ถูกยกตัวสูงขึ้นไปเหนือระดับน้้าใต้ดินด้วยแรงยกตัว
(capillary force) เพราะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้้ากับเม็ดดินมีมากกว่าแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลของน้้ากับน้้าด้วยกัน ความชื้นในส่วนนี้มีขอบเขตเหนือระดับน้้าใต้ดิน capillary 
fringe จะขึ้นสูงหรือต่้า ขึ้นอยู่กับระดับน้้าใต้ดิน และขนาดของเม็ดดินส้าหรับเม็ดดินขนาดเล็ก
ความชื้นในดินจะยกตัวขึ้นไปได้ต่้ากว่า 

3. Intermediate zone เป็นชั้นน้าน้้าใต้ผิวดินที่ยังไม่อ่ิมตัวด้วยน้้าซึ่งแทรกอยู่ระหว่าง
ชั้น Soil water และชั้น Capillary fringe และมีค่าความชื้นคงที่ที่จุด Field capacity นั่นคือน้้าใต้
ผิวดินในส่วนนี้จะยังคงมีการซึมลึกลงไปในชั้นน้้าใต้ดินด้วยแรงดึงดูดของโลกอยู่ตลอดเวลา8 

                                                           
7สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ,  วิศวกรรมอุทกวิทยำ, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา

นคร, 2551), 204. 
8R.K. Linsley, M.A. Kohler, and J.L.H. Paulhus, Hydrology for Engineers, (U.S.A: 

McGraw-Hill Publishing, 1982), 87. 
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ภาพที่ 101 ภาพตัดเปลือกโลกและแสดงลักษณะของน้้าใต้ผิวดิน 

ที่มา: R.K. Linsley, M.A. Kohler, and J.L.H. Paulhus, Hydrology for Engineers, (U.S.A: 
McGraw-Hill Publishing, 1982), 87. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

 การศึกษาทางโบราณคดีโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ 
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การศึกษาทางโบราณคดีโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ  

เป็นที่ทราบกันดีมาเป็นระยะเวลานานแล้วว่าการศึกษาทางโบราณคดีโดยใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศ เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะช่วยประหยัดเวลาในการส ารวจหาแหล่งโบราณคดี หรือศึกษาถึงสภาพ
ร่องรอยของชุมชนโบราณและเมืองโบราณตามสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เช่นการศึกษาลักษณะของ
เมืองโบราณ หรือรูปแบบของเมืองโบราณ ตลอดจนล าน  า และการเปลี่ยนแปลงของล าน  าที่อาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ชุมชนโบราณนั น ๆ ร้างไป 

ในต่างประเทศได้มีการน าภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ในทางโบราณคดีอย่างช้านาน โดยเริ่ม
จากกองทัพอังกฤษได้น ากล้องถ่ายรูปติดไปกับบอลลูนเพ่ือถ่ายภาพ Stone henge เป็นครั งแรกเมื่อ 
พ.ศ.2423 ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั งที่ 1 พันโท Theodor Wiegand ชาวเยอรมันได้ถ่ายภาพที่ตั งของ
เมืองโบราณในยุโรปไว้เป็นจ านวนมาก เพ่ือศึกษาที่ตั งและลักษณะของเมืองโบราณเหล่านั นและจัดท า
หนังสือเผยแพร่ ต่อมาพันโท G.A. Beasly จึงน าวิธีการเหล่านี มาถ่ายภาพเมืองโบราณแห่งหนึ่งใกล้กับ
เมืองแบกแดด ในตะวันออกกลาง พบคูน  าและคลองระบายน  าโบราณจ านวนมาก ข้อมูลเหล่านี ท าให้นัก
โบราณคดีในสมัยนั นตื่นเต้นเป็นอย่างมาก จึงได้น าภาพถ่ายทางอากาศมาศึกษากันอย่างแพร่หลาย ใน
พื นที่ต่าง ๆ 9 

ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั งที่ 2 ส านักฝรั่งเศษแห่งปลายบูรพาทิศ (Ecole Francaise d' 
Extrem-Orient) โดยความร่วมมือกับกองทัพอากาศเวียดนามและกองทัพอากาศกัมพูชา ได้ใช้ภาพถ่าย
ทางอากาศส ารวจ พบโบราณสถาน ชุมชนโบราณมากมาย 10 ในช่วงเวลาเดียวกัน พันตรี Williams Hunt 
ชาวอังกฤษ11ได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพประเทศไทยเพ่ือใช้ท าแผนที่ทางยุทธศาสตร์ ของกองทหาร
สัมพันธมิตร แต่เขามีความสนใจทางโบราณคดีผู้หนึ่งจึงได้ส ารวจโบราณสถานและชุมชนโบราณไปใน
คราวเดียวกัน การส ารวจครั งนี ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสยามสมาคม ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2492 หลังจากนั นจึงได้มีการตื่นตัวในวงการโบราณคดีไทยมากขึ นที่จะน าภาพถ่ายทางอากาศมาประกอบ
ใช้ในการศึกษา 

                                                           
9D.R. Wilson. Air Photo interpretation for Archaeologists, (London: B.T. 

Batsford Ltd 1982), 10-13. 
10สินชัย กระบวนแสง, “โบราณคดีทางอากาศ,” โบราณคดี 1, 4 (เมษายน - มิถุนายน 

2511), 66-67. 
11สุรัตน์ เลิศล  า และ อลิซาเบธ มัวร์, “ภาพถ่ายทางอากาศชุดวิลเลี่ยมส์- ฮันต์,” เมือง

โบราณ 31, 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2548), 130. 
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วิธีการของภาพถ่ายทางอากาศ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 

1. ภาพถ่ายแนวดิ่ง Vertical เป็นภาพถ่ายที่ให้แกนของกล้องถ่ายภาพตั งฉากกับพื นโลก 

2. ภาพถ่ายแนวเฉียง Oblique เป็นภาพถ่ายที่ให้แกนของกล้องถ่ายภาพท ามุมแหลมกับพื น
โลก อย่างไรก็ตามการก าหนดองศาในการถ่ายภาพ ขึ นอยู่กับจุดประสงค์ในการถ่ายภาพ แต่ส่วนใหญ่แล้ว
จะนิยมถ่ายภาพเป็นมุม 30 องศากับพื นผิวโลก 

3. การถ่ายแบบผสม Composite เป็นภาพถ่ายที่ได้มาโดยการใช้กล้องที่มีเลนซ์ทางดิ่งหนึ่ง
เลนซ์ และเลนซ์ทางเฉียงสองเลนซ์ หรือมากกว่า 

นอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งย่อยชนิดการถ่ายภาพออกเป็นย่อยๆ ได้ ดังนี้  

1. การถ่ายภาพเฉพาะจุด Pin point คือภาพถ่ายแนวดิ่งภาพเดี่ยว โดยส่วนใหญ่เป็น
ภาพถ่ายที่มีอัตราส่วนใหญ่ และอาจใช้ในการถ่ายเฉพาะชุมชน , เมืองโบราณ หรือโบราณสถานที่มี
รายละเอียด 

2. การถ่ายภาพเป็นแถบ Strip เป็นการถ่ายภาพแนวดิ่งไปตามแนวทางบินของเครื่องบิน 
การถ่ายภาพชนิดนี จะมีการถ่ายภาพซ้อนกันไปเรื่อย ๆ ดังนั นในแต่ละภาพจะมีพื นที่ภาพที่ทับซ้อนในภาพ
ต่อไป 20-30 เปอร์เซ็นต์ ขึ นอยู่กับชนิดของเลนซ์ที่ใช้ 

3. การถ่ายภาพแบบต่อ Mosaic เป็นการน าภาพแนวดิ่งหลาย ๆ มาต่อกัน และภาพต่อที่ได้
จากการน าภาพถ่ายแบบแถบมาต่อกันเรียกว่า Strip mosaic ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทคือ 

3.1 ภาพต่อไม่บังคับ Uncontrolled mosaic เป็นภาพต่อที่เกิดจากการเอาภาพถ่ายมา
วาง ให้รายละเอียดติดต่อกัน ข้อดีของภาพต่อไม่บังคับคือท าให้เห็นรูปร่างที่ชัดเจน เช่น คลองส่งน  า
โบราณ คูเมืองโบราณ ถนนโบราณ และแสดงภูมิประเทศได้เป็นอย่างดี ข้อเสียนั นคือ ในเรื่องระยะทาง 
และทิศทางเพราะมาตราส่วนของภาพสม่ าเสมอทั่วกันทั งแผ่น 

3.2 ภาพต่อบังคับ Controlled Mosaic เป็นภาพที่เกิดจากการเอาภาพถ่ายแนวดิ่ง มา
ปะติดปะต่อกันเข้า โดยให้จุดต่างๆ ในภาพต่อ ถูกทิศทางและระยะกับที่ท าการค านวณได้จากการ 
Survey Mosaic ภาพต่อชนิดนี มีความแน่นอนในเรื่องมาตราส่วน และทิศทางจึงสามารถน ามาใช้ได้อย่าง
ดี 
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การแปลความหมายของภาพถ่ายทางอากาศ Air-photo Interpretation  

การแปลความหมายของภาพถ่ายแบ่งได้ตามสิ่งที่ปรากฏดังนี  

1. สี ตามหลักการแล้วพื นผิวที่เรียบย่อมต้องสะท้อนแสงได้ดี ดังนั นหากกล้องถ่ายภาพอยู่ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสม ภาพทีได้จะเห็นเป็นสีขาว ถ้าต าแหน่งไม่เหมาะสมแสงจะเข้ากล้องได้น้อยจึงเป็นสีด า 
อย่างไรก็ตามผิวน  าอาจมองเห็นเป็นสีขาว หรือด าก็ได้ ส่วนถนน (ยกเว้นถนนที่ลาดยาง)จะสะท้อนแสงได้
ดีและจะปรากฏเป็นสีขาว พื นที่ โดยทั่วไปจะมีลักษณะสีเข้มปานกลาง เพราะสะท้อนแสงไปทุกทิศทาง  

2. แสงและเงา ในการแปลความภาพถ่ายทางอากาศ จะต้องวางภาพถ่ายในลักษณะที่เงา
ของวัตถุในภาพถ่ายทอดมาหาตัว แล้วหันหน้าไปในทิศทางต้นแสงเสมอ เช่น หลอดไฟ หรือ หน้าต่างช่อง
แสง เพื่อให้เห็นความถูกต้องของความสูงต า่ตามภาพถ่ายที่เป็นจริง ถ้าท าในลักษณะตรงข้ามจะท าให้เกิด
การกลับด้านของความสูงในภาพ 

3. ลักษณะทั่วไปที่สามารถมองเห็นได้จากภาพถ่ายทางอากาศเช่น  ความสูง สามารถมองเห็น
ความสูงต่ าได้  ล าน  าสามารถมองเห็นได้จากลักษณะของความคดเคี ยว และมักมีต้นไม้อยู่สองฟากล าน  า 
บึงหรือที่ลุ่มน  าท่วมถึง จะปรากฏมีสายน  าแคบๆ และคดเคี ยวอยู่ทั่วไป  พื นน  า ลักษณะรูปร่างของพื นน  า
อยู่กับรายละเอียดในภาพถ่ายทางอากาศ ควรศึกษาบริเวณฝั่งว่าเป็นหล่ม พื นที่แห้ง ฝั่งสูงชัน หรือหาด
ทราย ป่า จะเห็นเป็นสีด า ขรุขระ และไม่เสมอกัน 

หน้าผา หลุมบ่อ เนินต่าง ๆ ทราบได้จากการเปลี่ยนระยะสูงอย่างฉับพลันของรูปโดยการ
สังเกตเงา และแสงที่ปรากฏ บริเวณที่เพาะปลูก จะมีลักษณะเป็นช่องหรือตารางทั่วทั งบริเวณ 12 ในพื นที่
เพาะปลูกนั นหากมีร่องรอยของโบราณสถาน หรือสิ่งผิดปรกติอยู่ด้านใต้ของชั นดิน พืชที่ขึ นบริเวณนั นจะมี
ความเจริญเติบโตที่ผิดปรกติ  

                                                           
12ทวี ทองสว่าง และคณะ, การอ่านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ: Map and Photo 

Reading(GE230), (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547), 427-559. 
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ภาพแสดงการเจริญเติบโตของพืช บนพื้นที่แตกต่างกันโดย (a) แสดงถึงพืชที่ข้ึนบนร่องน้้าเก่าซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์ พืชจึงสูงกว่าปรกติ (b) แสดงถึงพืชท่ีขึ้นอยู่บนร่องรอยโบราณสถานหรือ
โบราณวัตถุ จึงท้าให้มีแร่ธาตุน้อย พืชจึงเตี้ยกว่าปรกติ 

ที่มา:  D.R. Wilson, Air Photo interpretation for Archaeologists (London: B.T. Batsford  
1982), 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

 ภาพถ่ายดาวเทียมจ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิงตัวเลข DEM (Digital elevation model) 
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ภาพถ่ายดาวเทียมจ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิงตัวเลข DEM (Digital elevation model) 

Digital Elevation Model (DEM) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศของโลก หรือพ้ืนผิวอ่ืนๆ
ในรูปแบบดิจิตอล โดยมีค่าพิกัดและการแสดงค่าความสูง โดยส่วนมากจะถูกใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
DEM อาจสามารถใช้งานร่วมกับภาพแสดงพ้ืนผิวได้ ซึ่ง  DEM มักถูกจัดเก็บในลักษณะของ Raster หรือจุดภาพที่
เป็นสี่เหลี่ยมโดยแต่ละช่องจะจัดเก็บค่าความสูงเอาไว้ ประโยชน์ของ DEM ใช้ในงานจ าลองสภาพภูมิประเทศ การ
จ าลองการบิน หรือการจ าลองการไหลของน้ าเป็นต้นแบบจ าลองความสูงภูมิประเทศ สามารถสร้างได้จากหลายวิธี 
เช่น แต่ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการส ารวจจากระยะไกล หรือวิธีการทางโฟโตแกรมเมตรีมากกว่าการส ารวจในสนาม
โดยตรง แต่ในปัจจุบันมีวิธีการที่ทันสมัยอ่ืนๆอีก เช่น การใช้เทคนิคการส ารวจด้วย Interferometric Synthetic 
Aperture Radar (IFSAR) การส ารวจด้วยภาพคู่ซ้อนจากภาพถ่ายจากดาวเทียม ได้แก่ ดาวเทียม RADASAT-1, 
ASTER1, IKONOS ส่วนวิธีการดั้งเดิมคือการสร้างจากเส้นชั้นความสูงซึ่งได้จากการส ารวจโดยตรงในสนามยังคงมี
ใช้อยู่บ้างโดยเฉพาะพ้ืนที่ภูเขาท่ีอับสัญญาณเรดาห์เป็นต้น2 

 

                                                           
1NASA, Aster Global Digital Elevation Map Announcement, accessed May 6, 2013, 

Available from http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp. 
2PANCROMA Satellite Image Processing, Aster DEM Download Procedure, accessed 

March 24, 2013, Available from http://www.terrainmap.com/rm23.html. 
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