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52101207: สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
คําสําคัญ: ลุมน้ําลําสะแทด/ พัฒนาการทางวัฒนธรรม/ การฝงศพครั้งท่ีสอง 
 สมเดช ลีลามโนธรรม: พัฒนาการของชุมชนโบราณบริเวณลุมน้ําลําสะแทด กอนพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา และ
การสํารวจพ้ืนท่ีโดยรอบ. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: รศ.มยุรี วีระประเสริฐ. 289 หนา. 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในลุมน้ําลําสะแทดซึ่ง
เปนลุมน้ําสาขาของลุมแมน้ํามูลตอนบนในชวงเวลากอนพุทธศตวรรษท่ี 19 ผลการศึกษาสามารถจัดลําดับ
พัฒนาการออกได 5 ระยะ ดังนี้ 
 1.สมัยกอนประวัติศาสตรยุคหินใหม(อายุราว 3,700 – 3,000 ปมาแลว) พบหลักฐานท่ีแหลง
โบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง ซึ่งต้ังอยูทางดานทิศใตของลุมน้ํา  เปนชุมชนเกษตรกรรม มีประเพณีในการ
ฝงศพครั้งเดียวแบบนอนหงายเหยียดยาวและบรรจุในภาชนะดินเผา 
 2.ยุคสําริด(อายุราว 3,000 – 2,500 ปมาแลว) พบหลักฐานท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัด บานหลุม
ขาว และบานปราสาท อําเภอโนนสูง ซึ่งต้ังอยูทางดานทิศใตของลุมน้ําเชนเดียวกัน เปนชุมชนเกษตรกรรม มี
ประเพณีการฝงศพครั้งเดียวแบบนอนหงายเหยียดยาว มีการติดตอสัมพันธระหวางชุมชน  
 3.ยุคเหล็ก (อายุราว 2,500 – 1,500 ปมาแลว) ชวงเวลานี้ประชากรมีจํานวนมากข้ึน เกิดการขยายตัว
ไปยังพื้นท่ีตางๆของลุมน้ํา พื้นท่ีศึกษาซึ่งอยูบริเวณตอนกลางจึงปรากฏชุมชนในยุคเหล็กเปนจํานวนมาก เปน
ชุมชนเกษตรกรรมและมีการผลิตเกลือสินเธาวข้ึน มีการติดตอสัมพันธกับชุมชนอื่นๆท่ีอยูหางไกล  มีประเพณีการ
ฝงศพท้ังแบบฝงครั้งเดียวแบบนอนหงายเหยียดยาวและฝงครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา  
 4.สมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี (อายุราว 1,500 – 1,100 ปมาแลว หรือพุทธศตวรรษท่ี 12 - 
15) ในชวงเวลานี้ชุมชนไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทวารวดีท่ีแพรมาจากภาคกลางของประเทศไทย มีพัฒนาการ
เขาสูสังคมเมืองเกิดชุมชนขนาดใหญท่ีเปนศูนยกลางอยางชัดเจน มีการนับถือพุทธศาสนาแตก็ยังคงประเพณีการ
ฝงศพครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผาอยู แสดงถึงความนิยมในความเช่ือด้ังเดิมบางประการ 
 5.สมัยประวัติศาสตร สมัยเขมร (อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 – 18) ชุมชนคงอยูภายใตอํานาจของ
กษัตริยในอาณาจักรเขมรโดยเฉพาะเมืองพิมาย มีการนับถือศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนา  ประเพณีการปลงศพ
เปลี่ยนมาเปนการเผาและบรรจุอัฐิในภาชนะดินเผา  ยังคงมีการผลิตเกลือสินเธาวอยู  การจัดการน้ําของชุมชนมีท้ัง
ใชคูน้ําคันดินท่ีลอมรอบชุมชนเปนท่ีเก็บน้ํา และสรางบารายข้ึนมาเพื่อเก็บน้ําและเปนสิ่งกอสรางคูกับศาสนสถาน
ตามคติความเช่ือทางศาสนา 
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52101207: MAJOR: HISTORICAL ARCHAEOLOGY 
KEY WORDS: LAMSATAD BASIN/CULTURAL DEVELOPMENT/ SECONDARY BURIAL 
 SOMDECH LEELAMANOTHUM: THE CULTURAL DEVELOPMENT IN THE 
LAMSATAD BASIN PRIOR TO THE 14TH CENTURY A.D. : A CASE STUDY OF THE 
BAN KRABUANG ARCHAEOLOGICAL SITE, BUA YAI DISTRICT, NAKHON 
RATCHASIMA PROVINCE AND VICINITY. THESIS ADVISOR:  ASSOC.PROF.MAYURIE 
VERAPRASERT. 289 pp. 
 The purpose of this research is to study the cultural development of  ancient communities in the 
Lamsatad basin, a tributary of Mun River basin, from first settlement to the 14th centuary AD. The results of the 
study can be divided into the 5 chronological phases. 
 1. Prehistoric period (Neolithic age (3,000 - 3,700 B.P.) The earliest (thus far investigated) 
community was founded at Ban Non Wat, which is located at the south end of the basin. This is an agricultural 
community and their mortuary practice is primary burial. 
 2. Bronze age (2,500 - 3,000 B.P.). Ban Non Wat continues to be occupied and more  
communities are established at the south of the basin including Ban Lum Khao and Ban Prasat. These 
communities are in contact with other sites and their mortuary practice remains predominantly primary burial. 
 3. Iron age (1,500 - 2,500 B.P.). Many new communites are founded. In this period the 
population grew and expanded to other areas of the basin. During this period the first communities were 
established in the middle and north regions of the Lansatad Basin. These communities cultivated rice, raised 
domestic cattle, buffalo and pigs. They produced salt. Mortuary practices in the Iron age included both  primary 
burials and secondary burials (jar burials). 
 4. Historic period 1 - Dvaravati period (ca. 7th - 10th centuary AD.). In this period the Lansatad 
Basin communities received Dvaravati culture from central Thailand. Some communities grew into towns or 
small cities. Many communities believed in Buddhism but still practiced secondary burial. 
 5. Historic period 2 - Khmer period (ca. 10th - 13th century AD.) In this period local communities 
were ruled by Khmer Empire kings, through the local regional ruler at Phimai. Communities believed in 
Buddhism and Hindusm. Mortuary practices changed to cremation with the remains placed in pottery vessels. 
They still produced salt. Water management was achieved by both moats and reservoirs (Baray).  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความชวยเหลือของบุคคลหลายๆทาน ซ่ึงผูวิจัย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
 รองศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ครูผูใหความรู 
คําปรึกษา ขอแนะนําตางๆ เพ่ือใหลูกศิษยเปนนักโบราณคดีท่ีด ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.สฤษดิ์พงศ 
ขุนทรง  และอาจารยประพิศ พงศมาศ  ใหความกรุณาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธและให
ขอแนะนําท่ีเปนประโยชนในงานวิจัย 
 คุณสหภูมิ ภูมิธฤติรฐั  อดีตผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา ท่ีอนุญาตให
ผูวิจัยลาศึกษา  ดร.รัชนี ทศรัตน ขาราชการบํานาญ กรมศิลปากร  ดร.สุเทพ แตงทรัพย  กรม
ทรัพยากรน้ํา   คุณสมศักดิ์ สุขจันทร สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  คุณ
สมถวิล ลีลามโนธรรม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา)  คุณกิตติพงษ สนเล็ก 
สํานักศิลปากรท่ี 9 ขอนแกน และคุณพิมพนารา กิจโชติประเสริฐ สํานักศิลปากรท่ี 10 รอยเอ็ด ให
ความอนุเคราะหขอมูลทางวิชาการ  คุณมนตรี ธนภัทรพรชัย  สํานักศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา ชวย
จัดทําแผนท่ีแสดงการกระจายตัวของแหลงโบราณคดี  คุณสุภาวดี อินทรประเสริฐ  อุทยาน
ประวัติศาสตรพิมาย สําหรับความชวยเหลือในหลายๆดานและมิตรภาพท่ีมีใหกันเสมอมา       คุณ
ภานุวัฒน เอ้ือสามาลย สํานักศิลปากรท่ี 15 ภูเก็ต และคุณกรรณิการ เปรมใจ สํานักศิลปากรท่ี 1 
ราชบุรี  สําหรับความหวงใยถามไถความคืบหนาของการทํางาน และนองๆรวมรุนปริญญาโทป 
พ.ศ.2552 
 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณพอและแมผูใหความรักและความหวงใย  คุณอุษา และ
เด็กหญิงพิชชาภา ลีลามโนธรรม สําหรับความชวยเหลือและกําลังใจในการทํางานจนสําเร็จลงได  
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