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 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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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 จากการศึกษาทางโบราณคดีพบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางบริเวณลุมแมน้ํา
มูลตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีการตั้งถ่ินฐานอยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรยุคหินใหมเม่ือราว 3,700-3,000 ปมาแลว  และมีการอยูอาศัยตอเนื่องเขาสูยุคสําริด
(ราว 3,000-2,400 ปมาแลว) ยุคเหล็ก(ราว 2,400-1,500 ปมาแลว) และสมัยประวัติศาสตรเม่ือราว 
1500 ปมาแลว1 
 ในสมัยประวัติศาสตรชุมชนโบราณในลุมแมน้ํามูลไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม  
ทวารวดี(ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16) และเขมรโบราณ(ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-18) พรอมๆ กัน  
วัฒ น ธร ร มท ว าร ว ดี มี ต นกํ า เนิ ด อยู ใ นภ า ค กลา งข อ งป ร ะเ ท ศไ ท ยแ ละแ พ ร เ ข า สู ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือทางดานตะวันตกของภูมิภาค ในขณะท่ีวัฒนธรรมเขมรโบราณเจริญขึ้นใน
ประเทศกัมพูชา ประเทศลาวตอนใต และประเทศเวียดนามตอนใต แพรเขามาทางลุมน้ําโขงดานทิศ
ตะวันออกและผานเทือกเขาพนมดงรักทางดานทิศใต ท้ังนี้การรับวัฒนธรรมทวารวดีเห็นไดจาก
วัตถุทางวัฒนธรรม/งานศิลปกรรม ในขณะท่ีอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรเขามาในลักษณะของ
อํานาจทางการเมืองของกษัตริยเขมรท่ีมีตอชุมชนแถบนี้และวัตถุทางวัฒนธรรม รวมท้ังงาน
ศิลปกรรมอีกดวย2 
 บริเวณลุมน้ํามูลตอนบนปรากฏชุมชนสมัยทวารวดีหลายแหงดวยกัน  เชน เมืองเสมา 
อําเภอสูงเนิน  เมืองกงรถ อําเภอหวยแถลง  ในขณะท่ีชุมชนในวัฒนธรรมเขมรระยะแรกปรากฏขึ้น
ราวพุทธศตวรรษท่ี 15  และมากขึ้นในชวงพุทธศตวรรษท่ี 16-18 ปรากฏเปนหลักฐานทาง
โบราณคดีหลายรูปแบบดวยกัน ไดแก เมืองโบราณท่ีมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผามีคูเมืองกําแพงเมือง

                                         
 1Charles Higham and Ampun kigngam, ed., The Excavation of Ban Non Wat : 
The Neolithic Occupation (Bangkok: Interest, 2010), 199. ; รัชนี ทศรัตน, ชารลส ไฮแอม และ
อําพัน กิจงาม, บรรณาธิการ, การขุดคนที่เนินอุโลกและโนนเมืองเกา (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2552), 
168-170. 
 2หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย ภูมิหลังทาง
ปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2537), 28. 
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ลอมรอบ  ชุมชนโบราณท่ีไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ  ศาสนสถาน  คันดิน อางเก็บน้ํา(บาราย)  สระ
น้ํา และเตาเผาเครื่องปนดินเผา3  รองรอยหลักฐานเหลานี้แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการดํารงชีพดาน
ตางๆ คติความเช่ือ และความสัมพันธระหวางชุมชน โดยมีโบราณสถานท่ีสําคัญ เชน ปราสาทโนน
กู  ปราสาทเมืองแขก อําเภอสูงเนิน  ปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง  เมืองพิมาย อําเภอพิมาย   ถํ้าวัว
แดง อําเภอครบุรี  ปราสาทนางรํา อําเภอประทาย เปนตน 
 ชุมชนโบราณในลุมแมน้ํามูลตอนบนท่ีสําคัญ ไดแก  เมืองเสมาซ่ึงตั้งอยูทางดานทิศ
ตะวันตกตนลําแมน้ํามูล  ผลการศึกษาพบวาชุมชนแหงนี้มีการตั้งถ่ินฐานครั้งแรกในสมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 และพัฒนาขึ้นเปนชุมชนเมืองในสมัยทวารวดีเม่ือราว
พุทธศตวรรษท่ี 12-15 นาจะเปนเมืองท่ีมีบทบาทในฐานะท่ีเปนศูนยกลางของการรับพุทธศาสนา
จากภาคกลางแลวแพรหลายสูชุมชนอ่ืนๆ ในลุมแมน้ํามูลและภูมิภาคเดียวกัน ตอมาในชวงพุทธ
ศตวรรษท่ี 15-18 คงตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรเขมร หลังจากนั้นเกิดการท้ิงรางไป4 
 ปราสาทพนมวันเปนศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรท่ีสรางขึ้นระยะแรกๆ ในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 15 และมีการสรางตอเนื่องในราวพุทธศตวรรษท่ี 16-17 ท่ีปราสาทหลังนี้ปรากฏจารึก
ของกษัตริยในอาณาจักรหลายพระองคดวยกัน ไดแก  พระเจาอินทรวรมันท่ี1 (พ.ศ. 1420 - 1432)  
พระเจายโศวรมันท่ี 1 (พ.ศ. 1432 - 1443)  พระเจาอุทัยทิตยวรมันท่ี 2 (พ.ศ. 1593 - 1609)  พระเจา
ชัยวรมันท่ี 6 (พ.ศ. 1620 - 1650)5 อันแสดงใหเห็นถึงอํานาจของกษัตริยเขมรท่ีมีตอชุมชนบริเวณลุม
น้ํามูลตอนบนอยางชัดเจน 
 ในสวนของพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของแมน้ํามูล อยูในบริเวณลุมน้ําลําสะแทดซ่ึงเปนลํา
น้ําสาขา  ลําสะแทดมีตนน้ําอยูในเขตอําเภอคง ไหลไปทางทิศตะวันออกรวมกับแมน้ํามูลในเขต
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ลุมน้ํานี้มีพ้ืนท่ีประมาณ 3,199.58 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี
สวนใหญของอําเภอขามสะแกแสง อําเภอโนนสูง อําเภอบัวใหญ อําเภอคง  อําเภอสีดา  อําเภอบัว
ลาย อําเภอโนนแดง อําเภอประทาย อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา   อําเภอบานใหมไชยพจน 

                                         
 3ศรีศักร วัลลิโภดม, “อีสานสมัยลพบุรี,” ใน แองอารยธรรมอีสาน, พิมพครั้งท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2533): 151-157. 
 4เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลง
โบราณคดีเมืองเสมา  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 183-185. 
 5พงศธันว บรรทม, ปราสาทพนมวัน (นครราชสีมา: อุบลยงสวัสดิ์ออฟเซท, 2544), 
130-131. 
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จังหวัดบุรีรัมย  และพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอพระทองคํา อําเภอโนนไทย อําเภอพิมาย อําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา อําเภอพุทไธสง อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย  อําเภอพลและอําเภอหนอง
สองหอง จังหวัดขอนแกน6  
 ลําสะแทดเปนลุมน้ําสาขาท่ีสําคัญลุมน้ําหนึ่งของแมน้ํามูล เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ี
ปรากฏหลักฐานการอยูอาศัยของมนุษยท่ีเกาแกมากท่ีสุดแหงหนึ่ง  ไดแก  แหลงโบราณคดีบาน
โนนวัด อําเภอโนนสูง ซ่ึงมีการอยูอาศัยครั้งแรกในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคหินใหม และอยูอาศัย
ตอเนื่องเขาสูสมัยประวัติศาสตร7  แหลงโบราณคดีอีกแหลงท่ีมีการอยูอาศัยอยางยาวนานไดแก  
บานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง  มีการอยูอาศัยระยะแรกในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก และ
ตอเนื่องเขาสูสมัยประวัติศาสตรจนกระท่ังท้ิงรางไปภายหลังพุทธศตวรรษท่ี 18  ชุมชนนี้มีประเพณี
การฝงศพครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา มีการถลุงเหล็ก และผลิตภาชนะดินเผาในเตาเผาท่ีควบคุม
อุณหภูมิได8   และแหลงผลิตเกลือสินเธาวของชุมชนในยุคเหล็ก ไดแก  แหลงโบราณคดีโนนทุงผี
โพน อําเภอบัวใหญ อายุราว 1,800-1,900 ปมาแลว9 
   การตั้งถ่ินฐานในสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดีปรากฏหลักฐานท่ีโบราณสถาน
กูธารปราสาท อําเภอโนนสูง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15-1610  ในสมัยเขมรปรากฏหลักฐานท่ี
โบราณสถานกูพราหมณจําศีล อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 
16-1711  ปราสาทกูสวนแตง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17-

                                         
 6สุเทพ  แตงทรัพยและคณะ, แผนที่มาตรฐานการแบงลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขาของ
ประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี 2  (กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2553),  9, 32. 
 7Charles Higham and Ampun kigngam, ed. The Excavation of Ban Non Wat : The 
Neolithic Occupation,199. 
 8ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดี
บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533 ), 101-105. 
 9Eiji Nitta, “Iron-smelting and salt-making industries in northeast Thailand,” Indo-
Pacific Prehistory : The Chiangmai Papers  3, (1997): 157-158.    
 10นวรัตน มงคลคํานวณเขตต, บานปราสาท แหลงโบราณคดีอีสานลาง, เอกสารกอง
โบราณคดีหมายเลข 22/2534 (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2534)   
 11กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงปราสาทนางรํา บานนางรํา  ตําบลนางรํา  อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา: หนวยศิลปากรท่ี 6 นครราชสีมา, 2535) 
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1812    ปราสาทนางรํา  อําเภอประทาย และปรางคพลสงคราม อําเภอโนนสูง  เปนอโรคยศาลสราง
ขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 18  ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันท่ี 7 (พ.ศ. 1724 - ราว 1763)13   
โบราณสถานดังกลาวแสดงถึงวัฒนธรรมเขมรท่ีแพรเขามาและมีอิทธิพลตอชุมชนในลุมน้ําลํา
สะแทด ในชวงเวลาราวพุทธศตวรรษท่ี 16 - 18   
 หลักฐานท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการและความหลากหลายของชุมชน
ในลุมน้ําลําสะแทดได   แตขอมูลสวนใหญมาจากชุมชนท่ีอยูบริเวณขอบทางดานทิศใตและทิศ
ตะวันออกของพ้ืนท่ีลุมน้ําเทานั้น 
   สําหรับแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา  ซ่ึงตั้งอยูบริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ีลุม  จากการสํารวจพบหลักฐานทางโบราณคดี 
ไดแก เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ตกแตงลายเชือกทาบ ขัดมัน เคลือบน้ําดิน14  และพบเนิน
โบราณสถาน  2 เนินบริเวณกลางและดานทิศเหนือของแหลง  เนินโบราณสถานท้ังสองปรากฏเศษ
แผนอิฐขนาดใหญอยูท่ัวไป แผนอิฐมีรอยประทับของแกลบขาวจํานวนมาก  สันนิษฐานไดวา  
โบราณสถานท้ังสองหลังเปนศาสนสถานท่ีสรางขึ้นรวมสมัยทวารวดี    
 ทางดานทิศตะวันตกของแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง  บริเวณโนนปาชาเกา พบ
หลักฐานการฝงศพมนุษยในภาชนะดินเผา(การฝงครั้งท่ีสอง)  โดยบังเอิญจากการใชเครื่องจักรขุด
ตักหนาดินขององคการบริหารสวนตําบลดอนตะหนิน และสํานักศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา     
กรมศิลปากร ทําการขุดคนและขุดกูโบราณวัตถุในพ้ืนท่ีขนาด 20 x 20  เมตร พบภาชนะดินเผา
จํานวนมากถึง  1,238 ใบ  
 จากการกําหนดอายุโดยวิธี AMS จากภาชนะดินเผาท่ีพบ ไดคาอายุระหวาง 2,400- 
1,700 ปมาแลว  และศึกษาเปรียบเทียบกับภาชนะดินเผาท่ีใชในการฝงศพครั้งท่ีสองท่ีแหลง

                                         
 12กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงปราสาทกูสวนแตง บานดงยาง ตําบลดงยาง กิ่ง
อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย (นครราชสีมา: หนวยศิลปากรท่ี 6 นครราชสีมา, 2537) 
 13กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงโบราณสถานปรางคพลสงคราม ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา: สํานักศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา,2546)   
 14สุนิสา  ม่ันคง , บรรณาธิการ , แหลง โบราณคดี ในประเทศไทยเลม  4  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง, เอกสารกองโบราณคดี หมายเลข 3/2533 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด, 2533), 91.  
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โบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง ท่ีกําหนดอายุระหวาง 1,800 - 1,100 ปมาแลว15  จึง
กําหนดอายุการฝงศพของแหลงโนนปาชาเกาอยูในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายราว 2,400-
1,500 ปมาแลว) และอาจใชงานตอเนื่องจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตนราว 1,100 ปมาแลว  
 จากหลักฐานท่ีพบสันนิษฐานไดวาแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนาจะเปนแหลงท่ีมี
การตั้งถ่ินฐานอยางนอยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายยุคเหล็ก และตอเนื่องเขาสูสมัย
ประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี   เปนแหลงฝงศพและสรางศาสนสถานขึ้นภายในชุมชน แสดงให
เห็นวาแหลงโบราณคดีนี้ เปนชุมชนโบราณท่ีสําคัญชุมชนหนึ่งในบริเวณลุมน้ําลําสะแทด    
 นอกจากการขุดคนทางโบราณคดีแลว การสํารวจพ้ืนท่ีโดยรอบแหลงโบราณคดีบาน
กระเบ้ืองในระยะรัศมี 10 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 400 ตารางกิโลเมตร พบแหลงโบราณคดี
จํานวนมากท้ังในสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยทวารวดีและสมัยเขมร  แสดงใหเห็นถึงการตั้ง
ถ่ินฐานของมนุษยท่ียาวนาน มีวัฒนธรรมตางๆ ท่ีหลากหลาย  ดังนั้นการศึกษาแหลงโบราณคดีบาน
กระเบ้ืองและแหลงโบราณคดีในพ้ืนท่ีโดยรอบ จะทําใหเขาใจถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนโบราณในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดซ่ึงเปนลุมน้ําสาขาในพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของลุมน้ํามูล
ตอนบนไดสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.ศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณลุมน้ําลําสะแทดตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยประวัติศาสตรในชวงเวลากอนพุทธศตวรรษท่ี 19    
 2.ศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบบริเวณลุมน้ําลําสะแทดกับแหลง
โบราณคดีตางๆ ในพ้ืนท่ีใกลเคียงไดแก ลุมแมน้ํามูล  แมน้ําชี และแองสกลนคร  เพ่ือศึกษาบทบาท
ความสําคัญของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดตอพัฒนาการของชุมชนโบราณในลุมแมน้ํามูลและ
ความสัมพันธกับแหลงโบราณในลุมน้ําใกลเคียง 
 
ประโยชนของการศึกษา 
 1.ทราบถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในลุมน้ําลําสะแทด  
 2.เขาใจบทบาทความสําคัญของชุมชนโบราณในลุมน้ําลําสะแทดตอพัฒนาการของ
ชุมชนโบราณในลุมแมน้ํามูล   

                                         
 15ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลง
โบราณคดีบานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, 106.  
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ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีท่ีไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง  แหลง
โบราณคดีโนนปาชาเกา  และจากการสํารวจแหลงโบราณคดีท่ีอยูในพ้ืนท่ีโดยรอบบานกระเบ้ืองใน
ระยะรัศมี 10 กิโลเมตร  โดยขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดใชผลการศึกษาจากเอกสารเรื่อง แผนท่ี
มาตรฐานการแบงลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขาของประเทศไทย ท่ีดําเนินการโดยสํานักวิจัย พัฒนา
และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ. 2552  และชวงเวลาของชุมชนโบราณท่ีทําการศึกษาไดแก 
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตรกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1.รวบรวมขอมูลเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังผลการศึกษาแหลงโบราณคดีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีผานมา  
 2.สํารวจ ขุดคน วิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีท่ีไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดี
บานกระเบ้ือง โนนปาชาเกา และจากการสํารวจแหลงโบราณคดีท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีโดยรอบ 
 3.นําผลการศึกษาท่ีได ไปศึกษาเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ 
 4.นําผลการศึกท้ังหมดมาเรียบเรียงเปนเอกสารฉบับสมบูรณ 
 
วิธีการศึกษา 
 1.สํารวจและขุดคนแหลงโบราณคด ี
 2.ศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการสํารวจและขุดคน โดยการจําแนก
ประเภท ชนิดของวัตถุ  ปริมาณและตําแหนงท่ีพบ บันทึกขอมูล วิเคราะหหลักฐานจากลักษณะทาง
กายภาพท่ีปรากฏ  บางกรณีอาจใชวิธีการทางวิทยาศาสตร เชน  การกําหนดอายุจากตัวอยางถาน 
 3.บันทึก แสดง และวิเคราะหขอมูลตําแหนงของแหลงโบราณคดีท่ีสัมพันธกับขอมูล
ดานอ่ืนๆ เชน สภาพภูมิศาสตร ขอมูลชุดดิน โดยใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 4.ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบหลักฐานทางโบราณคดีกับแหลงโบราณคดีอ่ืนๆท่ีมีผล
การศึกษาไวแลว  
  

แหลงขอมูล 
 1.แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา  และแหลงโบราณคดีท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีโดยรอบ 
 2.หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกร ี

   ส
ำนกัหอ
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 3.หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  
 4.หองสมุดสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   
 5.สํานักศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา 
 
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
 ประมาณ 3 ประหวางปการศึกษา 2554 -2557 
 
ขอจํากัดในการศึกษา 
 เนื่องจากการสํารวจแหลงโบราณคดีเปนการเก็บขอมูลจากหลักฐานท่ีปรากฏ ไดแก 
ลักษณะรองรอยทางกายภาพ และหลักฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏบนผิวดิน การกําหนดอายุของ
แหลงโบราณคดีจึงเปนการพิจารณาจากหลักฐานท่ีสํารวจพบเทานั้น  สวนแหลงโบราณคดีโนนปา
ชาเกาเปนแหลงท่ีถูกขุดรบกวนทําใหหลักฐานทางโบราณคดีเสียหายไปเปนจํานวนมาก การศึกษา
จึงทําไดเพียงสวนหนึ่งจากหลักฐานท่ียังมีสภาพสมบูรณหรือไมสมบูรณแตยังใหขอมูลเพียงพอตอ
การวิจัย  
 
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 
 การฝงศพครั้งแรก(primary burial) หมายถึง การปลงศพโดยนํารางผูตายไปฝงและไม
เคล่ือนยายหรือขุดขึ้นมาเพ่ือประกอบพิธีกรรมอีก การฝงศพมีหลายรปูแบบ เชน ขุดหลุมและฝงราง
ผูตายในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว นอนคว่ํา นอนงอเขา หรือบรรจุในภาชนะดินเผา 
 การฝงศพครั้งท่ีสอง(secondary burial) หมายถึง  การปลงศพท่ีมีการนํากระดูกของ
ผูตายมาประกอบพิธีกรรมและฝงใหมอีกครั้ง เปนการปลงศพท่ีมีความซับซอนและขั้นตอนมากกวา
การปลงศพแบบแรก โดยมีขั้นตอนสองขั้นตอนหรือมากกวานั้น โดยขั้นตอนแรกฝงศพไวระยะ
หนึ่งจนเนื้อหนังยอยสลายแลว  ขุดเอากระดูกมาประกอบพิธีกรรมและฝงอีกครั้งหนึ่งโดยอาจฝงดนิ
หรือบรรจุในภาชนะและนําไปฝงในสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว16 

                                         
 16ปรา นี  ว งษ เ ทศ ,  พิธี กรร มเกี่ ยวกั บกา รตา ยใน ประ เทศ ไทย  (ก รุ ง เ ทพฯ :         
อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534), 6-7. ; ประพิศ พงศมาศ, “พัฒนาการการปลงศพ : ในสมัยกอน
ประวัติศาสตรจนถึงสมัยประวัติศาสตรจากหลักฐานทางโบราณคดี,” ศิลปากร 51, 3 (พฤษภาคม-
มิถุนายน 2551): 9-15. 

   ส
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บทที่ 2 

สภาพภูมิศาสตรของลุมน้ําลําสะแทด 
และการศึกษาทางโบราณคดีบริเวณลุมน้ําลําสะแทดที่ผานมา 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูง พ้ืนท่ีภายในแบงออกเปน 2 
เขต ตามลักษณะทางภูมิศาสตร ไดแก แองสกลนครทางตอนเหนือและแองโคราชทางตอนใต  โดย
มีเทือกเขาภูพานซ่ึงทอดตัวจากทางตะวันตกเฉียงเหนือมาทางตะวันออกเฉียงใตเปนตัวขวางกั้น 
แองสกลนครมีแมน้ําสําคัญ ไดแก แมน้ําสงคราม  สวนแองโคราชมีพ้ืนท่ีใหญกวาแองสกลนคร 
แมน้ําท่ีสําคัญ ไดแก แมน้ํามูลและแมน้ําชี  
 แองโคราชมีลักษณะเปนแองกระทะ สวนท่ีต่ํามากอยูบริเวณลุมแมน้ํามูลและลุมแมน้ํา
ชี โดยมีบริเวณท่ีสูงเปนขอบอยูโดยรอบ แลวคอยๆลาดลงสูท่ีลุมต่ําน้ําทวมถึงในบริเวณตอนกลาง 
ซ่ึงทอดเปนแนวยาวจากตะวันตกเฉียงใตไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ลงสูแมน้ําโขงในเขตจังหวัด
อุบลราชธาน ี
 แมน้ํามูลมีตนน้ําอยูระหวางเขาวงและเขาละม่ังบนเทือกเขาสันกําแพงในเขตอําเภอปก
ธงชัย จังหวดันครราชสีมา ไหลไปทางทิศตะวันออกผานอําเภอปกธงชัย อําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย 
อําเภอจักราช อําเภอโนนสูง อําเภอพิมาย อําเภอชุมพวง อําเภอเมืองยาง และอําเภอลําทะเมนชัย 
จากนั้นไหลผานจังหวัดบุรีรัมย  สุรินทร  รอยเอ็ด ศรีสะเกษ   ลงสูแมน้ําโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร1  ภายในพ้ืนท่ีลุมน้ํามูลประกอบดวยลุมน้ําสาขาจํานวน 31 ลุม
น้ํา2 
 ลําสะแทดเปนลําน้ําสาขาของแมน้ํามูล ตั้งอยูทางดานตอนเหนือ มีตนน้ําอยูในเขต
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไหลไปทางทิศตะวันออกรวมกับแมน้ํามูลในเขตอําเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย ลุมน้ํานี้มีพ้ืนท่ีประมาณ 3,199.58 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญของ
อําเภอขามสะแกแสง อําเภอโนนสูง อําเภอบัวใหญ อําเภอคง อําเภอสีดา อําเภอบัวลาย อําเภอโนน
แดง อําเภอประทาย อําเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา  อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย  
                                         
 1รัตนา รุจิระกุล, ภูมิศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 
2525), 14, 62-63. 
 2สุเทพ แตงทรัพยและคณะ, แผนที่มาตรฐานการแบงลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขาของ
ประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2553), 9,32. 

   ส
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และพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอพระทองคํา อําเภอโนนไทย อําเภอพิมาย อําเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา  อําเภอพุทไธสง อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย  อําเภอพลและอําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน3 โดยตั้งอยูระหวางละติจูด 15 องศา 10 ลิปดา 59 ฟลิปดา ถึง 15 องศา 47 ลิปดา 40 
ฟลิปดาเหนือ และลองจิจูด 102 องศา  2 ลิปดา 20 ฟลิปดา ถึง 103 องศา 0 ลิปดา 56 ฟลิปดา
ตะวันออก มีอาณาเขตติดตอดังนี ้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ ลุมน้ําสาขาลําน้ําชีสวนท่ี 2 และลุมน้ําสาขาหวยเอก  
 ทิศใต ติดตอกับ ลุมน้ําสาขาลําน้ํามูลตอนบน และลุมน้ําสาขาลําน้ํามูลสวนท่ี 2  
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ลุมน้ําสาขาลําพังชู และลําน้ํามูลสวนท่ี 2  
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ลุมน้ําสาขาลําเชิงไกร  
 สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบและลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย มีความสูงจาก
ระดับทะเลปานกลางประมาณ 134-239 เมตร4 สภาพทางธรณีวิทยาประกอบดวยตะกอนน้ําพาท่ี
กระจายตัวอยูบริเวณท่ีราบลุมสองฝงของแมน้ําและกลุมหินโคราช หมวดหินมหาสารคาม5 ลํา
สะแทดอยูทางดานพ้ืนท่ีตอนลางของลุมน้ํา มีลําน้ําสาขายอยท่ีไหลลงลําสะแทด จากดานทิศ
ตะวันตกไปตะวันออก ไดแก  1.หวยขม้ินและหวยโนนลาน 2.หวยยาง-หวยไผ  3.หวยใหญ 4.หวย
ยะ และ 5.หวยแอก (แผนท่ีท่ี 1) 

                                         
 3สุเทพ แตงทรัพยและคณะ, แผนที่มาตรฐานการแบงลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขาของ
ประเทศไทย, 32 

 4กรมพัฒนาท่ีดิน, แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาลําสะแทด , เอกสารวิชาการเลขท่ี 
272/13/52 (ม.ป.ท., 2552), 2-1. 
 5สุวภาคย อ่ิมสมุทร, “หมวดหินเสาขัว กลุมหินโคราช บริเวณภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือของประเทศไทย, ” รายงานวิชาการ ฉบับที่ สธว.24/2546 สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากร
ธรณี (เอกสารอัดสําเนา, 2546): 11 

   ส
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แผนท่ีท่ี 1 ขอบเขตของลุมน้ําลําสะแทด 

 
การศึกษาทางโบราณคดใีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การศึกษาทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบรองรอยการอยูอาศัยของ
มนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ตอเนื่องเขาสูสมัยประวัติศาสตรในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 
19 โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
ลําดับอายุสมัย 
สมัยกอนประวัติศาสตร 
 พบชุมชนในระยะแรกซ่ึงเปนสังคมลาสัตวหรือสังคมท่ีหาอาหารจากธรรมชาติไมกี่
แหลง เชน บริเวณริมแมน้ําโขง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และแหลงนายกองศูน ตําบลดอนตาล 
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  พบหลักฐานเครื่องมือหินกะเทาะกําหนดอายุประมาณ 14,000 - 
12,000 ปมาแลว6  เปนตน  ในระยะตอมาเปนชุมชนท่ีมีพัฒนาการเขาสูสังคมเกษตรกรรม ดังนี้ 
 1.ยุคเกษตรกรรมแรกเริ่มหรือยุคหินใหม  

                                         
 6อําพัน กิจงามและสุรพล นาถะพินธุ, บรรณาธิการ, อดีตอีสาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
การศาสนา ,2531) ,7-16. 

แมน้ํามูล 

ลําสะแทด 

ขอบเขตจังหวัดนครราชสีมา 
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    มีอายุราว 4,500 – 3,500 ปมาแลว  ในชวงเวลานี้ปรากฏหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของ
มนุษยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังในแองสกลนครและแองโคราช  ในแองสกลนครแหลงท่ี
สําคัญไดแก  แหลงโบราณคดีบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงตั้งอยูในลุมแมน้ํา
สงคราม ชุมชนนี้มีการตั้งถ่ินฐานครั้งแรกในสมัยหินใหม อายุราว 4,500 ปมาแลว ในแองโคราช 
ไดแก แหลงโบราณคดีโนนนกทา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ตั้งอยูในลุมแมน้ําชี7   สวนในแอง
โคราช หรือบริเวณลุมแมน้ํามูล ชุมชนระยะแรกไดแก แหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏการตั้งถ่ินฐานระยะแรกราว 3,700 ปมาแลว8  และแหลงโบราณคดี
บานเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด มีการอยูอาศัยระยะแรกราว 4,000 ปมาแลว9 ชุมชน
เหลานี้มีประเพณีการฝงศพมนุษยแบบฝงครั้งแรก 
 2.ยุคสําริด 
    มีอายุราว 3,500 - 2,500 ปมาแลว  ชุมชนมีรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีสืบเนื่องมาจากยุค
หินใหมและรูจักการผลิตเครื่องมือเครื่องใชท่ีทําจากโลหะสําริด ในเขตลุมแมน้ํามูลพบชุมชนท่ี
สําคัญ เชน แหลงโบราณคดีบานหลุมขาว  บานโนนวัด  บานปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา  ในชวงเวลานีป้รากฏหลักฐานการตดิตอแลกเปล่ียนกับชุมชนท่ีอยูหางไกล มีการนํา
แรทองแดงและดีบุกจากแหลงแรมาทําเปนโลหะสําริด  นําเครื่องประดับท่ีทําจากหินออนและ
เปลือกหอยทะเล เชน หอยมือเสือ หอยนมสาว ซ่ึงเปนทรัพยากรจากท่ีอ่ืนเขาสูชุมชน10 
 3.ยุคเหล็ก  
    มีอายุราว 2,500 -1,500 ปมาแลว ชุมชนในชวงเวลานี้รูจักการนําแรเหล็กมาทําเปน
เครื่องมือเครื่องใช  รูปแบบการดํารงชีวิตสืบตอมาจากยุคสําริด ในบริเวณลุมแมน้ํามูลพบแหลง
โบราณคดีจํานวนมากกวาในสมัยสําริด บางแหลงมีขนาดใหญโตมาก ปจจัยสําคัญนาจะมาจาก

                                         
 7ชารลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัย
สุโขทัย (กรุงเทพฯ:  อมรินทรพริ้นติ้งแอนพลับลิชช่ิง, 2542), 113-148. ,170-197. 
 8Charles Higham and Ampun kigngam, ed., The Excavation of Ban Non Wat : 
The Neolithic Occupation  (Bangkok: Interest, 2010), 199. 
 9สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดีในพ้ืนที่ทุงกุลารองไห (อุบลราชธานี: ศิริธรรม ออฟเซ็ท 
,2552), 117. 

 10รัชนี ทศรัตน, ชารลส ไฮแอม และอําพัน กิจงาม, บรรณาธิการ, การขุดคนที่เนิน
อุโลกและโนนเมืองเกา (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2552), 174. 
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เหล็ก ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการปรับหนาดิน โคนตนไม ขุดคลอง เก็บเกี่ยวพืชผล มีการขยายพ้ืนท่ี
เพาะปลูก11 
    การถลุงเหล็กปรากฏอยูโดยท่ัวไป บางชุมชนมีการถลุงเหล็กในระดับใหญพบช้ัน
ทับถมของกากขี้แรเปนช้ันหนาหลายเมตร เชน ท่ีแหลงโบราณคดีบานดงพลอง อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย จากการขุดคนพบมีวาถลุงเหล็กในชวงเวลาราว 2,300 - 2,100 ปมาแลว12  นอกจากนีย้งัมีการ
ผลิตเกลือสินเธาวขึ้นโดยท่ัวไป เชน ท่ีแหลงโบราณคดีโนนทุงผีโพน อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงผลิตเกลือเม่ือราว 1,900 - 1,800 ปมาแลว13  แหลงโบราณคดีโนนเดื่อ(บานตาเณร) 
บานดอนตาพัน และบอพันขัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  พบหลักฐานการอยูอาศัย ตั้งแตยคุ
เหล็กราว 2,500 ปมาแลว จนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตนราว 1,000 ปมาแลว ท้ังสามแหลงเปน
เหล็กผลิตเกลือท่ีสําคัญตั้งแตยุคเหล็ก14 
 ประเพณีการฝงศพมนุษยในยุคเหล็กมีท้ังแบบฝงครั้งแรกและฝงครั้งท่ีสองโดยการนํา
กระดูกมาบรรจุในภาชนะหรือวางบนพ้ืน ซ่ึงการฝงศพครั้งท่ีสองนี้ มีการปฏิบัติมาแลวในชวงกอน
ยุคเหล็ก พบหลักฐานท่ีแหลงโบราณคดีบานเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด แตเปนท่ี
นิยมมากขึ้นในชวงยุคเหล็ก 
 พัฒนาการเรื่องสถานะชนช้ันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ท่ีแหลงโบราณคดีเนินอุโลก 
โนนเมืองเกา จังหวัดนครราชสีมา ในชวงเวลาราว 2,200 – 1,400 ปมาแลว15  มีการสรางคูน้ําคันดิน
ขึ้นลอมรอบแหลง ซ่ึงตองใชแรงงานคนเปนจํานวนมาก สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการจัด
ระเบียบและควบคุมแรงงานของผูนําชุมชน สังคมท่ีมีผูนําปกครองชุมชนท่ีมีอาณาเขตชัดเจนและมี
ขนาดใหญเปนลักษณะสําคัญท่ีจะพัฒนาไปสูสังคมเมืองในท่ีสุด 

                                         
 11รัชนี ทศรัตน, ชารลส ไฮแอม และอําพัน กิจงาม, บรรณาธิการ, การขุดคนที่เนิน
อุโลกและโนนเมืองเกา, 67. 
 12Eiji Nitta,  “Iron-smelting and salt-making industries in northeast Thailand,” Indo-
Pacific Prehistory Association Bullentin 16, 3 (1997): 156.   
 13Ibid, 158.   
 14รัชนี ทศรัตนและชารลส ไฮแอม, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัย
สุโขทัย, 162-163. 
 15รัชนี ทศรัตน, ชารลส ไฮแอม และอําพัน กิจงาม, บรรณาธิการ, การขุดคนที่เนิน
อุโลกและโนนเมืองเกา, 172. 
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 สาเหตุการสรางคูน้ําคันดินของชุมชนในลุมแมน้ํามูล-ชี มีขอสันนิษฐานหลาย
ประการ16 ไดแก  1.เปนเครื่องปองกันการโจมตีจากขาศึกศัตรู   2.เปนแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคของชุมชน   3.เปนเครื่องปองกันภัยจากน้ําทวม   4.เปนแหลงอาหาร  และ 5.เปนเครื่องหมาย
แสดงขอบเขตของศาสนสถานท่ีอยูใกลแหลงโบราณคดี      
 ในชวงเวลานี้ในแองโคราชปรากฏชุมชนตางๆท่ีมีขนาดไมเทากัน แสดงใหเห็นวามี
ระบบชุมชนหลักและชุมชนบริวารเกิดขึ้น โดยมีชุมชนขนาดใหญเปนศูนยกลางและมีชุมชนขนาด
เล็กอยูรายรอบ  การคาขายแลกเปล่ียน ชุมชนท่ีสามารถแลกเปล่ียนสินคาจากภายนอกไดกอน 
ควบคุมการคาได สงผลใหเกิดอํานาจและสถานะในสังคม17      
 ราว 2,000 ปมาแลว หรือหลังพุทธศตวรรษท่ี 7 เปนตนมา พบหลักฐานการเขามาของ
วัฒนธรรมอินเดีย18 ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
การรับวัฒนธรรมจากภายนอกนั้น คงไมไดรับเขามาท้ังหมด ผูนําชุมชนคงเลือกรับวัฒนธรรม
บางอยางท่ีสอดคลองและเอ้ืออํานวยตอการปกครองของตัวเองใหมีความม่ันคง และไดรับการ
ยอมรับจากผูคนในชุมชน เชน พิธีกรรม ศาสนา ภาษา การปกครอง เปนตน ท่ีชวยยกฐานะของ
ผูปกครองใหสูงขึ้นเหนือกวาผูคนในชุมชน วัฒนธรรมอินเดียก็แพรหลายเขาสูประชากรภายใตการ
ปกครอง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมีพ้ืนท่ีติดทะเลจึงสันนิษฐานวาวัฒนธรรมอินเดียแพรเขา
สูภาคตะวันออกเฉียงเหนือได 2 ทาง คือ จากบริเวณภาคกลางของไทยและจากบริเวณปากแมน้ํา
โขง19  อยางไรก็ตาม การรับวัฒนธรรมอินเดียคงไมไดรับโดยตรง แตเปนการรับโดยสงผานจากการ
ติดตอกับรัฐหรือบานเมืองท่ีอยูรายรอบภูมิภาค และปรากฏเดนชัดตั้งแตราวพุทธศตวรรษท่ี 12 เปน
ตนมา ดังนี้ 
 วัฒนธรรมทวารวดี(พุทธศตวรรษท่ี 12-16) จากการติดตอกับชุมชนในภาคกลางของ
ประเทศไทย ซ่ึงวัฒนธรรมทวารวดีเจริญขึ้นกอนในภูมิภาคนี้ 

                                         
 16อําพัน กิจงาม, ชาลรส ไฮแอม และวรชัย วิริยารมภ “ส่ิงกอสรางดวยดินรูปรางตางๆ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ศิลปากร 25, 1 (มีนาคม, 2524): 33. 
 17รัชนี ทศรัตน และชารลส ไฮแอม, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัย
สุโขทัย, 170-171. 
 18พิสิฐ เจริญวงศ , อมรา ศรีสุชาติ และขจร มุกมีคา , “ภาพรวมโบราณคดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน โบราณคดีส่ีภาค (กรุงเทพฯ: โรงพิมพหัตถศิลป ,2531): 58. 
 19เรื่องเดียวกัน. 
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 วัฒนธรรมเขมรหรือในระยะแรกท่ีเปนวัฒนธรรมเจนละ(พุทธศตวรรษท่ี 12-14) จาก
การติดตอกับชุมชนในบริเวณปากแมน้ําโขง 

สมัยประวัติศาสตร 
 สมัยประวัติศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มขึ้นเม่ือราวพุททศตวรรษท่ี 12 
เปนตนมา ชุมชนมีพัฒนาการตอเนื่องมาจากสมัยกอนประวัติศาสตร เปนชุมชนเมืองท่ีมีการแบง
สถานะอยางชัดเจนระหวางผูปกครองและผูอยูใตปกครอง ปรากฏชุมชนท่ีมีอายุรวมสมัยทวารวดี 
และสมัยเขมรขึ้นพรอมๆกัน  
 1.สมัยทวารวดี(พุทธศตวรรษท่ี 12-16) 
    ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทวาวดีท่ีแพรหลาย
มาจากภาคกลาง นับถือพุทธศาสนาเปนหลัก ลักษณะของชุมชนท่ีปรากฏมีท้ังเมืองท่ีมีคูน้ําคันดิน
ลอมรอบ  ชุมชนท่ีเปนเนินดินท่ีอยูอาศัย และศาสนสถาน  
    ชุมชนรวมสมัยทวารวดีท่ีสําคัญในลุมแมน้ํามูล เชน เมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวดั
นครราชสีมา จากการขุดคนพบวา เปนชุมชนท่ีมีการอยูอาศัยในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
ราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 กอนท่ีจะพัฒนาเปนชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดี(พุทธศตวรรษท่ี 12-15) 
และเขมร(พุทธศตวรรษท่ี 15-18)20    เมืองนครจําปาศร ีอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีการอยู
อาศัยระยะแรกในสมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตรตอเนื่องมาจนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 16 นับถือพุทธ
ศาสนา จนกระท่ังในราวพุทธศตวรรษท่ี 16-18 ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร สรางส่ิงกอสราง
ในวัฒนธรรมเขมร เชน กูนอยและกูสันตรัตน21   
   เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ เปนชุมชนท่ีมีการอยูอาศัย
ระยะแรกในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก ราวพุทธศตวรรษท่ี 3-7 และมีการอยูอาศัยตอเนื่องใน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ในชวงเวลานี้ชุมชนมีความเจริญสูงสุด นับถือพุทธศาสนา และสราง
ส่ิงกอสรางเนื่องในศาสนาจํานวนมาก  การอยูอาศัยตอมาในสมัยลพบุร(ีราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18)  
                                         
 20เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลง
โบราณคดีเมืองเสมา  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 157-185. 
 21มยุรี วีระประเสริฐ, “การขุดคนทางโบราณคดีท่ีเมืองโบราณนครจําปาศรี ตําบลบาน
กู อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝร่ังเศส-ไทย คร้ังที่ 3  
เร่ือง พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: อทิตตาพริ้นติ้ง 
(ประเทศไทย),2538), 68-90. 
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ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร  และอยูอาศัยระยะสุดทายในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-
2322    
 ประเพณีการฝงศพ แสดงใหเห็นถึงการสิบเนื่องของความเช่ือบางประการได 
โดยท่ัวไปแลวคตทิางพุทธศาสนาจะปลงศพโดยการเผา แตพบวาชุมชนรวมสมัยทวารวดีบางชุมชน
ยังคงประเพณีการฝงศพตามแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติกันมาในสมัยกอนประวัติศาสตร  เชน ท่ีเมืองนคร
จําปาศรี  การอยูอาศัยสมัยแรกรวมสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 พบการฝงศพแบบนอน
หงายเหยียดยาว  การฝงศพครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา และเผาศพแลวนําอัฐิมาบรรจุในภาชนะ23 
หรือท่ีเมืองฟาแดดสงยาง การอยูอาศัยในสมัยทวารวดี มีการนับถือพุทธศาสนา แตก็ยังมีประเพณี
การฝงศพท้ังแบบนอนหงายเหยียดยาว และฝงครัง้ท่ีสองในภาชนะดินเผา24 
 2.สมัยเขมร(พุทธศตวรรษท่ี 12-18) 
    วัฒนธรรมเขมรแพรเขาสูชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 
12 เปนตนมา จากการแผขยายอํานาจของกษัตริยจากรัฐเจนละ ในรัชกาลของพระเจาภววรมันท่ี 1 
(ราว พ.ศ.1093 – ?)  เจาชายจิตรเสน (ผูซ่ึงตอมาไดขึ้นครองราชยทรงพระนามวา พระเจา
มเหนทรวรมัน (พ.ศ. 1143 - 1158) ทําการปราบปรามชุมชนตางๆ และโปรดใหจารึกประกาศชัย
ชนะของพระองค รวมท้ังสรางศิวลึงคและบอน้ําขึ้น25 ปจจุบันมีการคนพบจารึกของพระองคในภาค
ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายหลักดวยกัน    
 ชวงเวลาราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏชุมชนท่ีไดรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรหรือเจนละหลายแหงดวยกัน ชุมชนท่ีสําคัญลุมแมน้ํามูลตอนบน เชน  

                                         
 22ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, รายงานการขุดคนเมือง
ฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2544), 32-36. 
 23พัชรี สาริกบุตร, “ประเพณีการฝงศพท่ีเมืองโบราณนครจําปาศรี อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม”  ใน การประชุมทางวิชาการระดบัชาติฝร่ังเศส-ไทยคร้ังที่ 3 เร่ือง พัฒนาการของรัฐ
ในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: อทิตตาพริ้นติ้ง(ประเทศไทย), 2538), 91-
104. 
 24ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, รายงานการขุดคนเมือง
ฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ, 34. 
 25กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 1 อักษรปลลวะ อักษรหลังปลลวะ          
พุทธศตวรรษที่ 12-14. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพภาพพิมพ, 2529) 
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เมืองฝาย  จังหวัดบุรีรัมย   แหลงโบราณคดีบานโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบ
ช้ินสวนประติมากรรมพระโพธิสัตวสําริด อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 13-1426  
 ตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี 15 เปนตนมา ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมเขมรท่ีแพรเขามาอยางตอเนื่อง และหนาแนนในชวงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18  ปรากฏ
ชุมชนและโบราณสถานหลายแหง เชน ปราสาทโนนกู ปราสาทเมืองแขก อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  ปราสาทสังขศิลปชัยหรือปราสาทบานจาน อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร  เมืองพิมาย 
อําเภอพิมาย ปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ปราสาทกูสวนแตง อําเภอบานใหม
ไชยพจน ปราสาทพนมรุง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย  ปราสาทศรีขรภูมิ อําเภอศรีขรภูมิ 
ปราสาทบานพลวง อําเภอปราสาท ปราสาทตาเมือน อําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร  ปราสาท
สระกําแพงนอย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี  ปราสาทเปอยนอย 
อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน  จังหวัดรอยเอ็ด  เมืองหนองหานหลวง ปราสาทนารายณเจงเวง 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร27  เปนตน 
 หลักฐานสําคัญท่ีแสดงถึงอิทธิพลหรืออํานาจของกษัตริย เขมรท่ีมีตอชุมชน ไดแก 
จารึก  ซ่ึงกลาวพระนามกษัตริยเขมร จารึกท่ีสําคัญ28 เชน 
 1.จารึกปราสาทหินพนมวัน 1 พบท่ีปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
เปนจารึกภาษาเขมร มีศักราชท่ีตรงกับป พ.ศ.1433 และกลาวพระนามของพระเจายโศวรมันท่ี 1 
(พ.ศ.1432 - 1443)   
 2.จารึกเมืองเสมา พบท่ีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  เปนจารึกภาษา
สันสกฤตและภาษาเขมร มีศักราชท่ีตรงกับป พ.ศ.1514 และกลาวพระนามของพระเจาราเชนทรวร
มัน(พ.ศ.1487 - 1511) และพระนามของพระเจาชัยวรมันท่ี 5 (พ.ศ.1511 - 1543)    

                                         
 26หมอมจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพฯ :บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง,2547, 33-35. 
 27กรมศิลปากร, พัฒนาการอารยธรรมไทย (กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ, 2526), 90-91. 
 28กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพภาพพิมพ, 2529) ; กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 4 อกัษรขอมพุทธ
ศตวรรษที่ 17 – 18, เอกสารวิชาการหอสมุดแหงชาติ อันดบัท่ี 5/2529 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพภาพ
พิมพ, 2529) 
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 3.จารึกปราสาทพนมวัน 2 พบท่ีปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
เปนจารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร มีศักราชท่ีตรงกับป พ.ศ.1598 และกลาวพระนามของพระ
เจาสุริยวรมันท่ี 1 (พ.ศ.1545 - 1593) และพระเจาอุทัยทิตยวรมันท่ี 2 (พ.ศ.1593 - 1609) 
 4.จารึกปราสาทพนมวัน 3 พบท่ีปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
เปนจารึกภาษาเขมร มีศักราชท่ีตรงกับป พ.ศ.1625 กลาวพระนามของพระเจาชัยวรมันท่ี 6 (พ.ศ.
1623 - 1650)  
 5.จารึกปราสาทพิมาย 3 พบท่ีปราสาทพิมาย อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา เปน
จารึกภาษาเขมร มีศักราชท่ีตรงกับป พ.ศ.1655 กลาวพระนามของพระเจาธรณินทรวรมันท่ี 1 (พ.ศ.
1650 - 1656)  
 ในรัชกาลของพระเจาชัยวรมันท่ี 7 (พ.ศ.1724 - 1763) พระองคทรงโปรดใหสราง
สถานพยาบาลขึ้นจํานวน 102 แหง ประจําชุมชนตางๆ ท่ัวอาณาจักร ตามท่ีปรากฏในจารึกปราสาท
ตาพรหม29  และท่ีพักคนเดินทางจํานวน 121 แหง ตามเสนทางจากเมืองพระนครหลวงไปยังเมือง
ตางๆ เสนทางท่ีมายังเมืองพิมายมีจํานวนท้ังหมด 17 แหง30 
 ปราสาทประจําสถานพยาบาลหรืออโรคยศาล ในปจจุบันมีการคนพบแลวจํานวน
ประมาณ 30 แหงดวยกัน สวนใหญตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ปราสาทนางรํา อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา  กุฏิฤาษีบานหนองบัวราย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  
ปราสาทตาเมือนโตด  อําเภอเพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร   ปรางคกู อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด   
กูสันตรัตน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เปนตน  สําหรับปราสาทประจําท่ีพักคนเดินทาง
ปจจุบันไดมีการคนพบแลวท้ัง 17 แหง ในเขตประเทศกัมพูชาและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย   ภายหลังรัชกาลของพระองค อิทธิพลทางการเมืองของกษัตริยเขมรท่ีมีตอชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอยๆเบาบางลงไป 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 
 สมัยกอนประวัติศาสตร 
 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในยุคหินใหม พบวามักจะเลือกตั้งถ่ินฐานอยูในบริเวณพ้ืนท่ี
ลานตะพักลําน้ําระดับต่ําถึงระดับกลาง ของแมน้ําสายหลักและสาขา นิยมเลือกพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีลํา

                                         
 29K.M.Bhari, trans., “Ta Prohm Inscription,” in Ta Prohm  A Glorious Era in 
Angkor Civilization (Bangkok : White Lotus, 2007): 55. 
 30หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรคของพระเจาชัยวรมันท่ี 7,”
ศิลปวัฒนธรรม 10, 2 (กรกฎาคม, 2509): 56-57. 
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น้ําสองสายมาบรรจบกัน คงเปนเพราะวาลักษณะพ้ืนท่ีดังกลาวมีการสะสมของตะกอนท่ีน้ําพัดพา
มาทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ31   ทําการเกษตรกรรมเพาะปลูกขาวโดยการเพาะปลูกแบบเล่ือน
ลอยในท่ีลุม(swidden rice cultivation) หรือหวานเมล็ดขาวลงบนพ้ืนท่ีน้ําทวมถึง และเล้ียงสัตว
ประเภทวัว ควาย หมู สุนัข   สวนการตั้งถ่ินฐานในยุคเหล็ก อยูในภูมิประเทศท่ีหลากหลาย เชน ท่ี
ราบน้ําทวมถึง ท่ีสูง การเกษตรกรรมมีการเปล่ียนแปลงวิธีการเพาะปลูกขาวจากแบบเล่ือนลอยมา
เปนการเพาะปลูกแบบทดน้ํา(Inundation cultivation) มีคันนา นําควายมาเล้ียงและใชไถนา32  

 สมัยประวัติศาสตร 
 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนรวมสมัยทวารวดีหลายๆ ชุมชนมีการตั้งถ่ินฐานตอเนื่องจาก
ชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตร แผนผังของชุมชนจึงมีท้ังท่ีเปนแบบเดียวกับชุมชนท่ีอยูอาศัยเดิม 
และมีแผนผังแบบใหมอันเนื่องมาจากการสรางส่ิงตางๆ เพ่ิมเติม   เมืองในวัฒนธรรมทวารวดีมักจะ
มีแผนผังไมสมํ่าเสมอ มีการสรางคูน้ําคันดินขึ้นเพ่ือการปองกันการรุกรานและเก็บน้ําไวใชในการ
อุปโภคบริโภค  
 การศึกษาเรื่องการจัดการแหลงน้ําของอลิซาเบธ มัวร(Elizabeth Moore) ซ่ึงเกี่ยวของ
กับพัฒนาการชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแบงออกเปน 3 สมัย ดังนี ้
 สมัยแรก รูปรางของคูน้ําเปนไปตามความสูงของเนินดินท่ีอยูอาศัย ซ่ึงมีคูน้ําลอมรอบ
อยู เชน บานตะโคง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
 สมัยท่ีสอง รูปรางของคูน้ําไมไดเปนไปตามรูปรางของเนินดิน คูน้ําไมเปนไปตาม
ระดับความสูงต่ําของภูมิประเทศ มีการขยายเมืองโดยการกอสรางคูน้ําเพ่ิมอีกช้ัน ซ่ึงคูน้ําท่ีมีการ
สรางเพ่ิมนี้ลอมรอบอาณาเขตใหมท่ีกวางขวางพอสมควรและทําใหเมืองมีขนาดใหญขึ้น เชน เมือง
เสมา เมืองฟาแดดสงยาง ส่ิงท่ีผลักดันใหมีการเปล่ียนแปลงจากสมัยแรกมาสูสมัยท่ีสอง อาจเปนผล
มาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการติดตอทางวัฒนธรรมกับชุมชนทวารวดีในภาคกลาง ราว
พุทธศตวรรษท่ี 11-16 

                                         
 31สมศักดิ์ รัตนกุลและคณะ, มรดกวัฒนธรรมบานเชียง (กรุงเทพฯ:  อมรินทรพริ้นติ้
งกรุพ, 2534), 17-18. ; อําพัน กจิงาม, “การแบงโบราณคดยีุคกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย,” 
60-61. 
 32อําพัน กิจงาม, ชาลรส ไฮแอม และวรชัย วริิยารมภ, “การสํารวจแหลงโบราณคดใีน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย (16 มกราคม - 20 กุมภาพันธ 2523,” ศิลปากร 24, 4 
(กรกฎาคม-สิงหาคม, 2523): 20.  
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 สมัยท่ีสาม แหลงน้ําในสมัยนี้มี 2 ประเภท คือ สระน้ํา(บาราย) ประจําชุมชน และคูน้ํา
ลอมรอบศาสนสถานหรือเมือง 
 โดยมีขอสรุปวา ไมมีหลักฐานในการกําหนดอายุของคูน้ําและลักษณะท่ีแนนอน 
ชุมชนท่ีมีคูน้ําในสมัยท่ีสองอาจจะไมใชชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดี และชุมชนในสมัยท่ีสามอาจ
ไมไดอยูภายใตการปกครองของกษัตริยเขมรก็ได33 
 การตั้งถ่ินฐานชุมชนในสมัยเขมรพบวามีการตั้งถ่ินฐานอยูใกลกับลําน้ําธรรมชาติ มี
การจัดการแหลงน้ําท่ีเปนระบบ  และมีความสัมพันธกับคติความเช่ือทางศาสนา สรางปราสาทขึ้น
เปนศูนยกลางชุมชน โดยเฉพาะเมืองสําคัญ เชน เมืองพิมาย34 และเชนเดียวกับชุมชนทวารวดีท่ี
หลายชุมชนเปนการตั้งถ่ินฐานตอเนื่องจากชุมชนเดิมในสมัยกอนประวัติศาสตรหรือทวารวดี 
แผนผังของชุมชนจึงมีท้ังท่ีเปนแบบเดียวกับชุมชนท่ีอยูอาศัยเดิมหรือแผนผังไมสมํ่าเสมอ และมี
แผนผังแบบใหมรูปส่ีเหล่ียมตามอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรท่ีไดรับ  

 
การศึกษาชุมชนโบราณบริเวณลุมน้ําลาํสะแทดทีผ่านมา 

 การศึกษาแหลงโบราณคดีในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทด ระยะแรกเปนการสํารวจของ
นักวิชาการ  รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม  ไดกลาวถึงชุมชนโบราณในจังหวัดนครราชสีมา  
โดยแยกตามลําน้ําสาขาสายตางๆของแมน้ํามูล  สําหรับลุมน้ําลําสะแทดพบโบราณสถานและชุมชน
โบราณหลายแหง เชน ปราสาทศิลปะเขมรในเขตอําเภอคง โบราณสถานโคกนางรําและปราสาทกู
ฤาษี ในเขตบานนางรํา อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   ปราสาทกูสวนแตง ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย  เมืองโบราณบานคู  เมืองโบราณบานสีดา  อําเภอสีดา และเมืองโบราณในเขตบานประทาย
และบานหนองเรือ อําเภอประทาย  เปนตน โดยมีขอสรุปวาชุมชนโบราณสวนมากตั้งอยูตามลําน้าํท่ี
ไหลมาบรรจบลําน้ําสะแทด  สภาพพ้ืนท่ีในเขตนี้เปนท่ีลุมสลับกับท่ีดอน มีรองรอยการชลประทาน

                                         
 33อลิซาเบธ มัวร เขียน รักชนก โตสุพันธ แปล, “การจัดการ(แหลง)น้ําในสมัยโบราณ
ของภาคอีสาน,” ศิลปากร 32, 3 (กรกฎาคม-สิงหาคม, 2531): 48-52. 
 34มยุรี วีระประเสริฐ, “การเผยแพรอารยธรรมเขมรโบราณและหลักฐานโบราณคดี
สมัยลพบุร,ี” ใน โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร พริ้นติ้ง แอนด
พับลิชช่ิง, 2545),  207-208. 
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และสระน้ํา จากหลักฐานท่ีพบแสดงใหเห็นวาบานเมืองในบริเวณนี้เจริญขึ้นในสมัยลพบุรีลงมา 
เปนแหลงท่ีทําการเกษตรกรรมไดผลดีกวาลุมน้ําลําตะคอง ลุมน้ําลําพระเพลิง และลุมน้ําลําจักราช35   
 การสํารวจแหลงโบราณคดีท่ีทําใหเห็นภาพรวมของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด
ดําเนินการโดยกรมศิลปากรและโครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  การสํารวจของกรมศิลปากรในป พ.ศ.2535 พบแหลงโบราณคดีจํานวน 10 แหลงใน
พ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอโนนสูง อําเภอชุมพวง อําเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา   และอําเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย มีอายุสมัยตั้งแตกอนประวัติศาสตรยุคสําริด ยุคเหล็ก สมัยประวัติศาสตร
รวมสมัยทวารวดีและสมัยเขมร  ชุมชนท่ีพบมีท้ังท่ีเปนเนินดินและมีคูน้ําคันดินลอมรอบ หลักฐาน
ทางโบราณคดีท่ีพบ เชน เศษภาชนะดินเผาเคลือบน้ําดินสีแดง  เศษภาชนะแบบพิมายดํา เศษภาชนะ 
ตกแตงเปนปุมยื่นออกมา  กดประทับลายเชือกทาบแลวทาสีดําหรือสีน้ําตาลทับ เศษภาชนะเครื่อง
ถวยเขมร  หลักฐานการฝงศพครั้งแรกและฝงศพครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา  เศษตะกรันเหล็ก 
ลูกปดแกว เครื่องประดับทําจากหินอะเกต คารนีเล่ียน สําริด และโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร36

สวนการสํารวจของโครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ  พบแหลงโบราณคดีใน
พ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดประเภทชุมชนท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบประมาณ 90 แหง และบารายประมาณ 
10 แหง37  
 การศึกษาท่ีทําใหเห็นพัฒนาการของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดชัดเจนขึ้น ไดแก การ
ขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก ตําบลกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง  จังหวัด
นครราชสีมา โดยศาสตราจารย ดร.ผาสุข  อินทราวุธ ในป พ.ศ.2531  กา รขุ ดค นพ บ ว า มีก าร อ ยู
อาศัย 3 ระยะ ระยะแรกสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก (ประมาณ 2,300-1,800 ปมาแลว หรือราว
พุทธศตวรรษท่ี 3-8)  ระยะท่ี 2 ยุคหัวเล้ียวประวัติศาสตร (ประมาณ 1,800-1,100 ปมาแลว หรือราว
พุทธศตวรรษท่ี 8-15)  เปนชวงท่ีชุมชนมีความเจริญรุงเรืองท่ีสุด มีพัฒนาการดานการผลิตเครื่องมือ
เครื่องใช เครื่องประดับ การถลุงเหล็ก  การผลิตภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินจากเตาเผาท่ีควบคุม
อุณหภูมิไดและการเผากลางแจง  มีประเพณีการฝงศพมนุษยครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา  การอยู

                                         
 35ศรีศักร วัลลิโภดม, “โคราชสมัยโบราณ,” ใน โบราณคดีนครราชสีมา  (กรุงเทพฯ: 
กรุงสยามการพิมพ, 2512): 91-119. 
 36กรมศิลปากร, รายงานเบื้องตนการสํารวจแหลงโบราณคดีบริเวณลุมแมน้ํามูล 
(กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2535)  
 37ทิวา ศุภจรรยา และผองศรี วนาสิน, ทะเบียนตําแหนงที่ตั้งชุมชนโบราณในประเทศ
ไทย  จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย  (เอกสารอัดสําเนา, 2525)  
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อาศัยระยะสุดทาย สมัยประวัติศาสตร(ประมาณ 1,100-800 ปมาแลว หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 15-
18) ปรากฏรองรอยการอยูอาศัย  การถลุงเหล็ก  ประเพณีการปลงศพเปล่ียนมาเปนการเผาและบรรจุ
อัฐิในภาชนะ  ใชภาชนะท่ีผลิตจากแหลงเตาในจังหวัดบุรีรัมย38  
 แหลงโบราณคดีบานปราสาท  ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
เปนชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดอีกแหงหนึ่งท่ีมีการศึกษา จากการขุดคนพบวามีการอยูอาศัย 4 ระยะ 
ระยะท่ี 1 สมัยกอนประวัติศาสตรยุคสําริด (ประมาณ  3,000 -2,500 ปมาแลว)  พบหลักฐานการอยู
อาศัยและประเพณีการฝงศพมนุษยแบบนอนหงายเหยียดยาว ภาชนะดินเผารูปแบบเดนไดแก 
ภาชนะเคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน บางแบบมีปากผายออกท่ีเรียกกันวา ภาชนะแบบปากแตร 
เครื่องมือเครื่องใชสําริด  เครื่องประดับท่ีทําจากเปลือกหอยทะเลหรือหินออน  ระยะยท่ี 2 ยุคเหล็ก
(ประมาณ  2,500 -1,500 ปมาแลว) มีการใชภาชนะแบบพิมายดํา  เครื่องมือเครื่องใชทําจากเหล็ก  
เครื่องประดับท่ีทําจากสําริด  แกว หินอาเกตและคารเนเล่ียน 
 การอยูอาศัยระยะท่ี 3 รวมสมัยทวารวดี(ราวพุทธศตวรรษท่ี 16) ชุมชนนับถือพุทธ
ศาสนาและสรางศาสนสถานขึ้น  ระยะสุดทายไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร(อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 16-18)39 
 เดวิด เวลส(David Welch) ศึกษาชุมชนในเขตลุมแมน้ํามูลในเขตอําเภอพิมายและ
พ้ืนท่ีใกลเคียง โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน 3 เขตตามลักษณะทางธรณีสัณฐานไดแก 1.ท่ีราบลุมน้ําทวม
ถึงของแมน้ํามูล  2.พ้ืนท่ีลานตะพักลําน้ําซ่ึงอยูถัดขึ้นมาทางดานเหนือ และอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําลํา
สะแทด และ 3.พ้ืนท่ีสูงท่ีมีระดับความสูงมากกวาอีก 2 พ้ืนท่ี(uplands) ซ่ึงอยูถัดลงมาทางดานทิศใต   
ทําการสํารวจและขุดคนแหลงโบราณคดีบานตําแย และโนนบานขาม ในเขตอําเภอพิมาย 
 ผลการศึกษาสามารถแบงชวงเวลาออกได 5 สมัย ไดแก 1.สมัยตําแย(อายุราว 3,000-
2,600 ปมาแลว)   2.สมัยปราสาท(อายุราว 2,600-2,200 ปมาแลว)  3.สมัยพิมาย(อายุราว 2,200-1,800 
ปมาแลว)  4.สมัยเมืองเสมา(อายุราว 1,400-1,000 ปมาแลว หรือพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16) และ 5.
สมัยลพบุร(ีอายุราว 1,000-700 ปมาแลว หรือพุทธศตวรรษท่ี 16 – 19)        
 การตั้งถ่ินฐานในระยะแรกสุดคือสมัยตําแย เกิดขึ้นในเขตท่ีราบลุมน้ําทวมถึงของ
แมน้ํามูล  ตอมาในสมัยปราสาทประชากรเพ่ิมขึ้น การเกษตรกรรมมีการพัฒนาทําใหเกิดการ

                                         
 38ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก , การศึกษาแหลง
โบราณคดีบานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา,99-110  
 39นวรัตน มงคลคํานวณเขตต, บานปราสาท แหลงโบราณคดีอีสานลาง เอกสารกอง
โบราณคดีหมายเลข 22/2534 (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2534)  



22 
 

 

แพรกระจายเขาไปตั้งถ่ินฐานอยูอาศัยในเขตลานตะพักลําน้ําและเขตท่ีสูง  ในสมัยนี้มีการใช
เครื่องมือเหล็ก  ภาชนะดินเผาแบบพิมาย  และอาจมีการผลิตเกลือดวย มีการสรางคูน้ําและคันดิน
ลอมรอบชุมชน ในสมัยพิมายประชากรยังคงเพ่ิมขึ้น ชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานขึ้นใหมมีท้ังท่ีอยูในท่ีราบ
ลุมใกลกับชุมชนเดิม และในพ้ืนท่ีท่ียังไมมีการอยูอาศัยมากอน  
 ในสมัยประวัติสาสตร สมัยเมืองเสมา จํานวนของแหลงในเขตท่ีสูงเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
ชุมชนท่ีมีคูน้ําคันดินท้ังหมดยังคงมีการอยูอาศัยอยาง  ชุมชนท่ีมีการอยูอาศัยในสมัยพิมายจํานวน
มากมีการอยูอาศัยตอเนื่อง  ในสมัยลพบุรี ชุมชนท่ีอยูอาศัยในเขตท่ีราบลุมและลานตะพักลําน้ํามี
จํานวนเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  ท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญเปนแหลงประเภทศาสนสถานและอางเก็บน้ํ า 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับปราสาทพิมายและปราสาทพนมวัน  แหลงใหมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี
ลานตะพักลําน้ํา เปนแหลงท่ีอยูอาศัย  แหลงผลิตเกลือและเหล็ก และบางแหลงอาจจะเปนท้ังสอง
ประเภท  ชุมชนท่ีเปนศูนยกลางประชากรขนาดใหญซ่ึงมีไมกี่แหลง เชน พิมาย ไดพัฒนาไปเปน
ศูนยกลางหลักทางศาสนา40   
 สําหรับการศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผาใชผลการขุดคนท่ีบานตําแยและโนนบาน
ขาม41  ซ่ึงตอมาเม่ือมีการขุดคนแหลงโบราณคดใีนลุมน้ําลําสะแทด  ไดแก บานหลุมขาว เนินอุโลก 
โนนเมืองเกา อําเภอโนนสูง และท่ีปราสาทพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไดปรับปรุงและ
เสนอผลการศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผา ดังนี้  
 1.สมัยหินใหมตอนปลาย/สมัยตําแย (อายุราว 3,400 - 2,600 ปมาแลว) แหลง
โบราณคดียุคสําริด เชน บานตําแย  บานหลุมขาว  พบเศษภาชนะดินเผาแบบตําแยท่ีเนื้อภาชนะผสม
ทรายละเอียด ซ่ึงอาจจะใชในชวงสมัยหินใหมตอนปลาย  ผิวเรียบ  ตกแตงลายเชือกทาบ หรือกด
ประทับ ขูดขีดเปนลายเสน และปะติด   
 2.สมัยปราสาท(อายุราว 3,000 - 2,200 ปมาแลว)  ภาชนะดินเผาแบบพิมายตอนตนท่ีมี
การเคลือบน้ําดินและขัดมัน ผิวมีสีแดง น้ําตาล หรือแดงเหลือง  เผาดวยอุณหภูมิต่ํา เนื้อหนา  
ภาชนะทรงชามมีขอบปากเรียบๆและตกแตงลายเชือกทาบเล็กๆ  ไหท่ีมีขอบปากหนา  รูปแบบของ

                                         
 40Devid J.Welch and Judith R. Mcneill, “Settlement, agriculture and population 
changes in the Phimai region, Thailand,” Indo-Pacific Prehistory Association Bullentin 10 
(1991): 210-228.    
 41Devid J. Welch and Judith R. Mcneill, “Excavations at Ban Tamyae and Non Ban 
Kham, Phimai region, Northeast Thailand,” Asian Perspectives  28, 2 (1990): 99-123.    
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ภาชนะนี้ยังคงมีการใชตอเนื่องในชวงพิมาย (Classic Phimai)  ภาชนะทรงปากแตรจากบาน
ปราสาทและบานหลุมขาว 
 3.สมัยพิมาย(อายุราว 2,200 - 1,400 ปมาแลว)  ภาชนะแบบพิมายดํามีขอบปากกวาง มี
สัน(carinated)  ภาชนะดินเผาจากโนนบานขาม  บานสวย  บานปราสาท และบานตําแย  
 4.สมัยเมืองพิมาย(อายุราว 1,400 - 1,000 ปมาแลว) เปนภาชนะดินเผาแบบทวารวดี 
เนื้อสีเทาหรือน้ําตาล มีทรายเปนสวนผสม ขึ้นรูปดวยแปนหมุนและเผาในเตาเผา ผิวเรียบสีชมพูสม  
เทาชมพู หรือน้ําตาลออน บางครั้งมีการขูดขีด เนื้อผสมดวยเม็ดกรวด มีความสัมพันธกับภาชนะดิน
เผาแบบทวารวดีท่ีพบในภาคกลางของไทย 
 5.สมัยลพบุรี(อายุราว 1,100 - 700 ปมาแลว) เปนภาชนะเครื่องถวยเขมรมีเนื้อแกรง
เคลือบสีเขียวหรือสีน้ําตาล กําหนดอายุในชวงรัชกาลของพระเจาชัยวรมันท่ี 6 (พ.ศ.1623 - 1650) 
ถึงพระเจาชัยวรมันท่ี 7 (พ.ศ.1724 - 1762)42  
 การขุดคนแหลงโบราณคดีบานหลุมขาว เนินอุโลก โนนเมืองเกา และบานโนนวัด
อําเภอโนนสูง รวมท้ังปราสาทพิมาย อําเภอพิมาย ดังกลาว ท่ีดําเนินการโดยกรมศิลปากรและ
มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด  ไดใหขอมูลในเรื่องพัฒนาการของชุมชนในลุมน้ําลํา
สะแทดรวมท้ังลุมแมน้ํามูลไดชัดเจน โดยเฉพาะในสมัยกอนประวัติศาสตร ผลการขุดคนสามารถ
ลําดับอายุสมัยได 4 สมัยหลัก ดังนี ้
 1.ยุคหินใหม(ราว 4,100-3,050 ปมาแลว)  แบงออกเปน 2 สมัยยอย ปรากฏหลักฐาน
การอยูอาศัยและประเพณีการฝงศพมนุษยท่ีบานโนนวัด   
 2.ยุคสําริด(ราว 3,050-2,400 ปมาแลว) แบงออกเปน 5 สมัยยอย ปรากฏหลักฐานการ
อยูอาศัยและประเพณีการฝงศพมนุษยท่ีบานโนนวัด บานหลุมขาว  บานปราสาท   
 3.ยุคเหล็ก(ราว 2,420-1,500 ปมาแลว)  แบงออกเปน 4 สมัยยอย  ปรากฏหลักฐานการ
อยูอาศัยและประเพณีการฝงศพมนุษยท่ีเนินอุโลก โนนเมืองเกา และบานโนนวัด และปราสาทพิ
มาย  
 4.สมัยประวัติศาสตรยุคตน มีอายุตั้งแต 1,500  ปเปนตนมา  พบหลักฐานของปราสาท
อิฐอยูใตปราสาทพิมาย  สวนการอยูอาศัยสมัยประวัติศาสตรยุคตน พบในช้ันหลักฐานตอนบนท่ี
บานโนนวัดและเนินอุโลก 

                                         
 42Sarah Talbot, “From the iron age to Angkor in Northeast Thailand” (Ph.D. 
dissertation, University of Otago, 2002), 119. 
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 และยังไดนําเสนอผลการศึกษาในประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีพ 
วัฒนธรรม สังคมของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร ดังนี้ 
 1.รูปแบบของภาชนะดินเผา 
 ยุคหินใหม นิยมภาชนะท่ีตกแตงผิวดวยลายขูดขีดโดยการขุดเปนรองลงในเนือ้ภาชนะ 
มีการเขียนสีอยูบาง   ยุคสําริดระยะแรกนิยมภาชนะทรงกลมขนาดเล็กบริเวณคอขัดมันเคลือบน้าํดนิ
สีแดง  ลําตัวทําลายเชือกทาบ  ตอมาภาชนะดินเผามีขนาดใหญรวมท้ังมีการเขียนสีแดง  และแบบท่ี
พบอยางสมํ่าเสมอคือ ทรงกระโถนปากแตรเคลือบน้ําดินสีแดงขัดมันสวนคอแคบมากและปากผาย
ออก   ยุคเหล็กระยะแรกใชภาชนะเหมือนกับยุคสําริดตอนปลาย   ตอมานิยมใชภาชนะดินเผา
แบบพิมายดําซ่ึงเปนภาชนะท่ีมีผิวสีดําขัดมันเปนลายเสนสีดําวาว 
  สมัยทวารวดีมีการใชภาชนะท่ีมีความสัมพันธกับภาชนะแบบทวาวดี สวนสมัยลพบุรี
ใชภาชนะท่ีผลิตจากแหลงเตาเผาจังหวัดบุรีรัมย    
 2.คูน้ําคันดินลอมรอบชุมชน   
 จากการขุดตรวจคูน้ําคันดินแหลงโบราณคดีเนินอุโลก โนนเมืองเกาและแหลงอ่ืนๆ มี
ขอเสนอวา คูน้ําคันดินสรางขึ้นโดยมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก ระหวาง 1,400 – 
2,200 ปมาแลว  จุดประสงคในการสราง เพ่ือใชประโยชนในการเพาะปลูกขาว เปนแหลงสัตวน้ํา  
เนื่องจากคูน้ํามีความกวางและมีระดับตื้น และอาจใชเปนเครื่องปองกันการรุกรานของศัตรูดวย   
 3.การติดตอแลกเปล่ียนสินคากับชุมชนอ่ืน 
 ในยุคสําริดมีการใชเครื่องประดับทําจากเปลือกหอยทะเลและหินออน ซ่ึงมาจากกการ
แลกเปล่ียนกับชุมชนอ่ืน  วัตถุดิบท่ีนํามาทําสําริดคือ ทองแดงและดีบุก คงไดมาจากการแลกเปล่ียน
สวนลูกปดแกว(ถาไมใชท้ังหมดก็เปนสวนใหญ)เปนของนําเขา แตไมไดมาจากแดนไกล เชน 
อินเดีย โดยมีแหลงผลิตท่ีมีช่ือบนคาบสมุทรของไทย หลังจากท่ีมีการติดตอกับอินเดียในชวงสอง
พันกวาปมานี้   ในยุคเหล็กมีการผลิตเกลือสินเธาว และนาจะเปนสินคาท่ีใชแลกเปล่ียนกับชุมชน
อ่ืนดวย  เพราะหางายและมีอยูตามธรรมชาติอยางมากมาย และอาจเปนปจจัยสําคัญในการนํามาสู
ความม่ังคั่ง   
 4.ความซับซอนของชุมชนในยุคเหล็ก 
 สังคมในยุคเหล็ก  มีความซับซอนเปนอยางมาก จากหลักฐานท่ีปรากฏในหลุมฝงศพ
แสดงใหเห็นวานาจะเกิดชนช้ันสูงหรือกลุมผูนําขึ้น  การติดตอแลกเปล่ียนสินคากับชุมชนอ่ืนท้ัง
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ระยะใกลและระยะไกล  การแยงชิงทรัพยากร  การแขงขันแกงแยงอํานาจนําไปสูความขัดแยง
ภายในชุมชน43 
 สําหรับอายุสมัยแรกเริ่มของแหลงโบราณคดีบานโนนวัด ตอมาไดมีการปรับอายุของ
ยุคหินใหมเปน 3,700 -3,000 ปมาแลว44 
 ชุมชนโบราณสมัยกอนประวัติศาสตรอีกแหงหนึ่งในลุมน้ําลําสะแทดท่ีมีการขุดคน
โดยศาสตราจารยปรีชา กาญจนาคม คือ แหลงโบราณคดีบานคอหงษ ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง 
ผลการขุดคนพบหลักฐานการอยูอาศัย 2 ระยะ ระยะแรกในยุคเหล็ก มีประเพณีการฝงศพครั้งแรก
แบบนอนหงายเหยียดยาว และมีการอยูอาศัยอีกครั้งในสมัยเขมร พบเศษภาชนะเครื่องถวยเขมร
แบบเนื้อแกรงเคลือบสีน้ําตาล45 
 การขุดคนแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง และกลุมแหลง
โบราณคดีในเขตอําเภอโนนสูง ท่ีกลาวมาแมจะใหขอมูลของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดไดเปนอยาง
ดี แตเปนท่ีนาสังเกตวาแหลงโบราณคดีท้ังหมดตางก็อยูในพ้ืนท่ีบริเวณขอบของลุมน้ําทางดานทิศ
ตะวันออกและทิศใต ตามลําดับ 
 ในลุมน้ําลําสะแทดเปนพ้ืนท่ีท่ีปรากฏดินเค็มอยูโดยท่ัวไป และมีการศึกษาการผลิต
เกลือสินเธาวโบราณดวย โดยขุดคนแหลงโบราณคดีโนนทุงผีโพน อําเภอบัวใหญ จังหวัด
นครราชสีมา  ผลการขุดคนพบหลักฐานการผลิตเกลือและกําหนดอายุแหลงโบราณคดีอยูใน
สมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก ระหวาง 1,800-1,900 ปมาแลว และเสนอความเห็นเรื่องบทบาท
ของเกลือและเหล็กวา  เปนสินคาไปยังชุมชนตางๆ เปนปจจัยตอการเจริญเติบโตของชุมชนในดาน
เศรษฐกิจ และการขยายตัวของประชากร46 

                                         
 43รัชนี ทศรัตน, ชารลส ไฮแอม และอําพัน กิจงาม, บรรณาธิการ, การขุดคนที่เนิน
อุโลกและโนนเมืองเกา, 169-181  
 44Charles Higham and Ampun kigngam, ed., The Excavation of Ban Non Wat : 
The Neolithic Occupation, (Bangkok : Interest, 2010), 199.  
 45ปรีชา กาญจนาคม, การขุดคนแหลงโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัด
นครราชสีมา, พิมพครั้งท่ี 2 (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), 34 – 37. 
 46Eiji Nitta, “Iron-smelting and salt-making industries in Northeast Thailand,” in 
Indo-Pacific Prehistory Association Bullentin 16, 3(1997): 153-160.  
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 รัชนี ทศรัตนและชารลส ไฮแอม ไดสรุปเรื่องการตั้งถ่ินฐานของชุมชนสมัยกอน
ประวัติศาสตรและพัฒนาการในชวงสมัยประวัติศาสตรตอนตนในบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบนซ่ึง
ครอบคลุมลุมน้ําลําสะแทดไว ดังนี ้
 ในสมัยสําริดชุมชนมักตั้งถ่ินฐานอยูเหนือเขตท่ีราบลุมน้ําทวมถึงขึ้นไปเล็กนอยหรือ
บริเวณลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา มีแมน้ําลําธารอยูใกลๆและมีดินท่ีเหมาะสมตอการเพาะปลูกขาว   
ตอมาในสมัยเหล็กชุมชนมีขนาดใหญและมีจํานวนมาก มักตั้งถ่ินฐานอยูในพ้ืนท่ีราบลุมมากกวา
พ้ืนท่ีลานตะพักลําน้ําและท่ีคอนขางสูง  ลักษณะทางกายภาพของชุมชนมีท้ังท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบ
และไมมี  และสรุปสภาพสังคมในยุคเหล็กไววา ชุมชนในสมัยนี้มีจํานวนมากหลายรอยแหลง บาง
แหลงอยูไมไกลจากกันแสดงถึงการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว บางแหลงมีขนาดใหญกวาแหลงสมัย
สําริดถึง 10 เทา  อาจเปนไปไดวามีการแบงลําดับช้ันของแหลง โดยแหลงท่ีมีขนาดใหญเปนท่ีอยู
อาศัยของหัวหนาผูปกครองซ่ึงตั้งอยูตรงกลาง รายลอมดวยแหลงท่ีมีขนาดเล็กกวาซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัย
ของผูอยูใตอํานาจ  เกิดระบบชนช้ันสูงขึ้นในสังคม โดยการสืบทอดความเปนผูนําไปสูรุนลูกหลาน
ของชุมชนท่ีเปนศูนยกลางมีอํานาจเหนือกลุมบริวาร  การติดตอแลกเปล่ียนกับสังคมภายนอกท่ี
เจริญกวาและอยูหางไกลออกไป ทําใหเกิดการการแสวงหาโอกาสและส่ิงของแปลกใหมเขาสู
ชุมชน เชน การควบคุมเสนทางการคา การแสวงหาอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพไดกอนมีโอกาสพิชิตและ
ควบคุมชุมชนท่ีออนแอกวา ความไดเปรียบและการแสวงหาอํานาจ โอกาสเหลานี้ สงผลใหเกิด
ระบบชนช้ันในสังคมอยางรวดเร็ว 
 พัฒนาการตอมาในสมัยประวัติศาสตร เกิดรัฐขึ้นซ่ึงเปนสังคมท่ีมีความซับซอนมาก 
เกิดระบบชนช้ันโดยกลุมชนช้ันปกครองอยูในระดับบนสุดในขณะท่ีชนช้ันระดับอ่ืนๆอยูในสถานะ
ลดหล่ันกันลงมา  การสืบทอดอํานาจขึ้นอยูกับสถานะของแตละกลุม และมีระบบการจัดการท่ีมี
ศูนยกลางอํานาจอยูสวนกลางและมีเมืองบริวารคอยดําเนินการตามนโยบายท่ีไดรับ47 
 การศึกษาชุมชนในสมัยประวัติศาสตรของลุมน้ําลําสะแทด สวนหนึ่งเปนการขุดคน
แหลงโบราณคดีท่ีมีการอยูอาศัยตัง้แตสมัยกอนประวัติศาสตรท่ีกลาวมาแลว สําหรับโบราณสถาน
ในสมัยเขมรไดมีการสํารวจและบางแหลงทําการขุดคน ผลการศึกษาพบปราสาทหลายแหงกระจาย
ตัวอยูท่ัวพ้ืนท่ีลุมน้ํา  ปราสาทเหลานี้กําหนดอายุในชวงพุทธศตวรรษท่ี 16-18  เชน ปรางคบานกู 
ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ  ปรางคสีดา อําเภอสีดา  โบราณสถานกูพราหมณจําศีล อําเภอ
ประทาย (อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 16-17)  กูบานปราสาท ตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง (อายุ

                                         
 47ชารลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัย
สุโขทัย, 113-148 ,170-174. 
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ราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18)  ปราสาทกูสวนแตง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย (อายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 17-18)48  ปราสาทเหลานี้หลายแหงพบวาสรางขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดู  และมี
ปราสาทท่ีสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษท่ี 18 ในรัชกาลของพระเจาชัยวรมันท่ี 7 (พ.ศ.1724 - 1763) 
เปนศาสนสถานประจําสถานพยาบาล(อโรคยศาล) ซ่ึงสรางขึ้นในศาสนาพุทธมหายาน ไดแก  
ปราสาทนางรํา ตําบลนางรํา อําเภอประทาย  ปราสาทบานปราสาท ตําบลเมืองปราสาท และปรางค
พลสงคราม ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา49   ปราสาทเหลานี้นอกจากแสดง
ถึงการนับถือศาสนาแลว  ยังแสดงใหเห็นถึงชุมชนท่ีอยูรายรอบหรือใกลเคียงปราสาทอีกดวย   

                                         
 48อรพินธุ การุณจิตต, ทําเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทยเลม 1 จังหวัด
นครราชสีมา, เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 4/2535 (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2535 ; กรมศิลปากร, 
รายงานการขุดแตงปราสาทนางรํา บานนางรํา  ตําบลนางรํา  อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
(นครราชสีมา: หนวยศิลปากรท่ี 6 นครราชสีมา, 2535) ; กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตง
โบราณสถานกูปราสาทบานปราสาท บานโนนพัฒนา ตําบลเมืองปราสาท  อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา (นครราชสีมา : สํานักงานศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา, 2546) ; กรมศิลปากร, รายงาน
การขุดแตงปราสาทกูสวนแตง บานดงยาง ตําบลดงยาง กิ่งอําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 
(นครราชสีมา: หนวยศิลปากรท่ี 6 นครราชสีมา, 2537) 
 49กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงปราสาทนางรํา บานนางรํา  ตําบลนางรํา  อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา: หนวยศิลปากรท่ี 6 นครราชสีมา, 2535) ; กรม
ศิลปากร, รายงานการขุดแตงโบราณสถานปราสาทบานปราสาท บานโนนพัฒนา ตําบลเมือง
ปราสาท  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา : สํานักงานศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา, 
2546) ; กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงโบราณสถานปรางคพลสงคราม ตําบลพลสงคราม อําเภอ
โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา: สํานักศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา,2546)  
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บทที่ 3 

การสํารวจแหลงโบราณคด ี

 การศึกษาพัฒนาการของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด ผูวิจัยไดเลือกพ้ืนท่ีบริเวณ
ตอนกลางของลุมน้ําเปนพ้ืนท่ีศึกษา โดยทําการขุดคนแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองและโนนปาชา
เกา  และสํารวจแหลงโบราณคดีท่ีอยูโดยรอบบานกระเบ้ือง โดยกําหนดระยะรัศมีจากบานกระเบ้ือง
ออกไปดานละ 10 กิโลเมตร ขอบเขตของพ้ืนท่ีสํารวจเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาด 20 x 20 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 400 ตารางกิโลเมตร อยูในเขตลําน้ําหวยยาง-หวยไผ และหวยใหญ ซ่ึงเปนลําน้ํา
สาขาของลําสะแทด  และอยูในเขตปกครองของอําเภอบัวใหญ อําเภอสีดา อําเภอคง และอําเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ดูแผนท่ีท่ี 2) ผลการสํารวจพบแหลงโบราณคดีจํานวน 120 แหลง  
แบงกลุมตามอายุสมัยของแหลงออกได 7 กลุม ดังนี้ 

 

 
แผนท่ีท่ี 2  ขอบเขตของพ้ืนท่ีสํารวจในลุมน้ําลําสะแทด 
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 ตําแหนงของแหลงโบราณคดีท้ังหมดอางอิงจากแผนท่ีทหารมาตราสวน 1:50,000 
ลําดับชุด L7017 พ.ศ.2543 จํานวน 4 ระวาง ไดแก ระวาง 5440II อําเภอบัวใหญ, ระวาง 5540III 
อําเภอประทาย, ระวาง 5439I อําเภอคง และระวาง 5539IV อําเภอชุมพวง   สวนขอมูลชุดดินบริเวณ
แหลงโบราณคดีและพ้ืนท่ีโดยรอบในระยะ 1 กิโลเมตร ผูวิจัยใชขอมูลจากผลการศึกษาของกรม
พัฒนาท่ีดินซ่ึงดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่องความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาวของดินชุดนั้นๆไดท่ี
ตารางท่ี 81  สําหรับขนาดหรือเนื้อท่ีของแหลงโบราณคดี ผูวิจัยวัดขนาดจากลักษณะทางกายภาพ
ของแหลงในปจจุบัน โดยแหลงท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบจะคํานวณเนื้อท่ีเฉพาะสวนท่ีเปนเนินดินไม
รวมสวนท่ีเปนคูน้ําคันดิน เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องขนาดพ้ืนท่ีอยูอาศัย 
 
ตารางท่ี 8  แสดงความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาวของชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา 

ชุดดิน ความเหมาะสมใน
การปลูกขาว ชุดดิน ความเหมาะสมใน

การปลูกขาว 

1.ดินบริเวณท่ีอยูอาศัย(U) - 2.ดินชุดบัวลายท่ีมีความลาดชัน 0-2 
%(Bli-A)   

ปานกลาง 

3.ดินชุดกุลารองไหท่ีมีความลาด
ชัน 0-2 %(Ki-A)   

ปานกลาง 4.ดินชุดแกงสนามนางท่ีมีความลาด
ชัน 2-5 %(Ksn-B)    

ไมเหมาะสม 

5.ดินชุดขามทะเลสอท่ีมีความลาด
ชัน 0-2 % (Kts-A) 

ปานกลาง 6.ดินชุดเขมราชท่ีมีความลาดชัน0-2 
% (Kmr-A)  ปานกลาง 

7.ดินชุดคงท่ีมีความลาดชัน 2-5% 
(Kng-B) 

ไมเหมาะสม 8.ดินชุดลําทะเมนชัยท่ีมีความลาด
ชัน 0-2 % (Ltc-A)   

ปานกลาง 

9.ดินชุดหนองบุญนากท่ีมีความ
ลาดชัน 0-2 % (Nbn-A) ปานกลาง 10.ดินชุดน้ําพองท่ีมีความลาดชัน 2-

5 % (Ng-B) ไมเหมาะสม 

11.ดินชุดประทายท่ีมีความลาดชัน 
0-2 %(Pt-A) 

ปานกลาง 12.ดินชุดพระทองคําท่ีมีควาลาดชัน 
2-5 % (Ptk-B) 

ปานกลาง 

13.ดินชุดโนนแดงท่ีมีความลาดชัน 
0-2 %(Ndg-A) ปานกลาง 14.ดินชุดจัตุรัสท่ีมีความลาดชัน 2-5 

% (Ct-B)        ไมเหมาะสม 

 

                                         
 1ภูษิต วิวัฒนวงศวนาและคณะ, รายงานการสํารวจดิน งานปรับปรุง แผนที่ดินระดับ
จังหวัด มาตราสวน 1:50,000 จังหวัดนครราชสีมา (กรมพัฒนาท่ีดิน : 2543)   
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ตารางท่ี 8  แสดงความเหมาะสมในการเพาะปลูกขาวของชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา(ตอ) 

ชุดดิน ความเหมาะสมใน
การปลูกขาว 

ชุดดิน ความเหมาะสมใน
การปลูกขาว 

15.ดินชุดโนนไทยท่ีมีความลาดชัน 
0-2 %(Nt-A) 

ไมเหมาะสม 16.ดินชุดเทพารักษท่ีมีความลาดชัน 
2-5 %(Tpr-B) 

ไมเหมาะสม 

17.ดินชุดหวยแถลงท่ีมีความลาด
ชัน 2-5 %(Ht-B) 

ไมเหมาะสม 18.ดินชุดมหาสารคามท่ีมีความลาด
ชัน 2-5 %(Mk-b) 

ไมเหมาะสม 

19.ดินชุดนครปฐมท่ีมีความลาด
ชัน 0-2 %(Np-A 

ดี 20.ดินชุดจักราชท่ีมีความลาดชัน0-2 
% (Ckr-A 

ไมเหมาะสม 

21.ดินชุดโคราชท่ีมีความลาดชัน0-
2 %(Kt-A ไมเหมาะสม 22.ดินชุดบัวใหญท่ีมีความลาดชัน 0-

2 %(By-A) ปานกลาง 

23.ดินชุดโนนสูงท่ีมีความลาดชัน 
0-2 % (Nsu-A 

ไมเหมาะสม 24.ดินชุดเขาสวนกวางท่ีมีความลาด
ชัน 0-2 % (Ksk –A) 

ไมเหมาะสม 

25.หนวยดินสัมพันธของดินชุดจัก
ราชและดินชุดบัวลายท่ีมีความลาด
ชัน 0-2 % (Ckr/Bli-A) 

ดี 
26.หนวยดินสัมพันธของดินชุนคง
และดินชุดบัวลายท่ีมีความลาดชัน 0-
2 % (Kng/Bli-A) 

ไมเหมาะสม 

27.หนวยดินสัมพันธของชุดดิน
โคราชและชุดดินบัวใหญท่ีมีความ
ลาดชัน 0-2 %(Kt/By-A 

ไมเหมาะสม 
28.หนวยดินสัมพันธของดินชุด
เทพารักษและดินชุดโนนไทยท่ีมี
ความลาดชัน 0-2 % (Tpr/Nt-A) 

ไมเหมาะสม 

29.หนวยดินสัมพันธของชุดดิน
จัตุรัสและชุดดินโนนไทยท่ีมีความ
ลาดชัน 0-2 % (Ct/Nt-A) 

ไมเหมาะสม 
30.หนวยดินสัมพันธของชุดดินโนน
ไทยและชุดดินโนนสูงท่ีมีความลาด
ชัน 0-2 % (Nt/Nsu-A) 

ไมเหมาะสม 

31.หนวยดินสัมพันธของชุดดิน
เขมราชและชุดดินคงท่ีมีความลาด
ชัน 0-2 % (Kmr/Kng-A) 

ปานกลาง 
32.หนวยดินสัมพันธของดินชุดบัว
ลายและดินชุดเขาสวนกวางท่ีมีความ
ลาดชัน 0-2 % (Bli/Ksk -A)    

ปานกลาง 

33.หนวยดินศักยเสมอของชุดดิน
หนองบุญนากและชุดดินขามทะเล
สอท่ีมีความลาดชัน 0-2 % 
(Nbn&Kts-A) 

ปานกลาง 

  

หมายเหต ุสรุปจากรายงานการสํารวจดนิ งานปรับปรุงแผนท่ีดินระดับจังหวดั มาตราสวน1:50,000 
จังหวัดนครราชสีมาป พ.ศ.2543 กรมพัฒนาท่ีดิน 
  



108 
 

 

 จากขอมูลการสํารวจขางตน สรุปจํานวนแหลงโบราณคดีตามอายุสมัยและประเภทได
ตามตารางท่ี 9 และ 10  ดังนี ้

       ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนแหลงโบราณคดตีามอายุสมัย 

อายุสมัย จํานวนแหลง รอยละ 

1.สมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก 46 38 

2.สมัยประวัติศาสตรวัฒนธรรมทวารวดี 3 2.5 

3.สมัยประวัติศาสตรวัฒนธรรมเขมร 37 31 

4.สมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก-สมัยทวารวดี 2 2 

5.สมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็กและสมัยเขมร 26 21.5 

6.สมัยทวารวดี-เขมร 1 1 

7.สมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก – ทวารวดี – เขมร 5 4 

รวม 120 100 

              

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนตามประเภทของแหลงโบราณคด ี
จํานวน 

ประเภทแหลง สมัยกอน
ประวัติศาสตร       

ยุคเหล็ก 

สมัย 
ทวาร

วดี 

สมัย 
เขมร 

ยุคเหล็ก 
–ทวาร

วดี 

ยุคเหล็ก
และเขมร 

ทวาร
วดี-

เขมร 

ยุคเหล็ก 
– ทวาร

วดี-
เขมร 

รวม รอยละ 

1.เนินดินท่ีอยู
อาศัย 

32 2 28 - 18 1 3 84 55 

2.ชุมชนท่ีมีคู
น้ําคันดิน
ลอมรอบ 

3 - - 1 4 - 3 11 7 

3.แหลงฝงศพ 13 - 1 1 - - - 15 10 

4.ศาสนสถาน - 2 13 - - - - 15 10 

5.แหลงใบ
เสมา 

- 4 - - - - - 4 3 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนตามประเภทของแหลงโบราณคด(ีตอ) 
จํานวน 

ประเภทแหลง สมัยกอน
ประวัติศาสตร       

ยุคเหล็ก 

สมัย 
ทวาร

วดี 

สมัย 
เขมร 

ยุคเหล็ก 
–ทวาร

วดี 

ยุคเหล็ก
และเขมร 

ทวาร
วดี-

เขมร 

ยุคเหล็ก 
– ทวาร

วดี-
เขมร 

รวม รอยละ 

6.บาราย - - 5 - - - - 5 3 

7.แหลงผลิต
เกลือสินเธาว 

9 - 1 - 4 - - 14 10 

8.แหลงถลุง
โลหะ 

2 - - - - - - 2 1 

9.หลักหิน - - 2 - - - - 2 1 

รวม 58 8 50 2 26 1 5 152 100 

หมายเหตุ    จํานวนแหลงโบราณคดีในตารางนี้แยกตามประเภทของแหลง  ซึ่งแหลงโบราณคดีบางแหลง พบ
หลักฐานหลายประเภท ทําใหจํานวนรวมมีมากกวา 120 แหลง 
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แผนท่ีท่ี 3 แสดงตําแหนงของแหลงโบราณคดีท้ังหมดท่ีสํารวจพบ 
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แผนท่ีท่ี 4 แสดงตําแหนงของแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร 
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แผนท่ีท่ี 5 แสดงตําแหนงของแหลงโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวด ี
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แผนท่ีท่ี 6 แสดงตําแหนงของแหลงโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรสมัยเขมร 
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บทที่ 4 

แหลงโบราณคดบีานกระเบือ้ง 

 จากการสํารวจแหลงโบราณคดีในบทท่ีผานมาพบวา แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง
เปนชุมชนโบราณท่ีมีการตั้งถ่ินฐานอยูอาศัยท่ียาวนานตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัย
ประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดีและเขมร ในขณะท่ีบริเวณโนนปาชาเกาซ่ึงตั้งอยูใกลกัน เปนแหลง
ท่ีฝงศพขนาดใหญ  แหลงโบราณคดีแหงนี้แสดงใหเห็นถึงการตั้งถ่ินฐาน ประเพณีการฝงศพ และ
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดไดเปนอยางดี  

แหลงโบราณคดบีานกระเบือ้ง 

 แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองอยูในเขตหมู 8 ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา บริเวณรุงท่ี 15 องศา 31 ลิปดา 12 ฟลิปดาเหนือ แวงท่ี 102 องศา 28 ลิปดา 20 
ฟลิปดาตะวันออก หรือพิกัดกริด 48PTC2831731 มีลักษณะเปนเนินดินรูปวงรี มีขนาดประมาณ 360 
x 450 เมตร  กลางหมูบานสูงจากท่ีนาโดยรอบประมาณ 5 เมตร พ้ืนท่ีบริเวณแหลงมีลักษณะเปนท่ี
ราบตั้งอยูระหวางลําน้ําหวยกระเบ้ืองท่ีไหลชิดชายเนินหมูบานดานทิศเหนือและโคงขนานไปตาม
ชายเนินหมูบานดานทิศตะวันออก  และหวยวังชมพูท่ีอยูหางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 
800 เมตร  ลําน้ําหวยกระเบ้ืองไหลไปรวมกับหวยวังชมพูทางทิศใต  มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลางประมาณ 158 เมตร (แผนท่ีท่ี 7 และภาพท่ี 149) 
 ลักษณะทางธรณีวิทยาบริ เวณแหลงเปนหินชุดโคราช หมวดหินมหาสารคาม          
ดินบริเวณแหลงเปนดินบริเวณท่ีอยูอาศัย(U)  ดินบริเวณโดยรอบแหลงในระยะ 1 กิโลเมตร เปนดิน
ชุดหนองบุญนากท่ีมีความลาดชัน 0-2% (Nbn-A) ดินชุดกุลารองไหท่ีมีความลาดชัน 0-2% (Ki-A) 
และดนิบริเวณท่ีอยูอาศัย(U)2   
 

                                         
 1กรมแผนท่ีทหาร, อําเภอบัวใหญ, ระวาง 5440 II, แผนท่ีประเทศไทย ลําดับชุด 
L7017, 2543, มาตราสวน 1:50,000. 
 2ภูษิต วิวัฒนวงศวนา และคณะ, รายงานการสํารวจดิน งานปรับปรุงแผนทีด่ินระดบั
จังหวัด มาตราสวน 1:50,000 จังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาท่ีดิน, 2543) 
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แผนท่ีท่ี 7 แสดงสภาพทางภูมิศาสตรบริเวณแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง 
ท่ีมา: กรมแผนท่ีทหาร, อําเภอบัวใหญ, ระวาง 5440 II, แผนท่ีประเทศไทย ลําดับชุด L7017, 2543, 
มาตราสวน 1:50,000. 

 

 
ภาพท่ี 149 แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองและโนนปาชาเกา แสดงตําแหนงของโบราณสถานและ 
                  หลุมขุดคน  
ท่ีมา:  PointAsia.[computer programe], Thailand.: PointAsia(Thailand),2010.  

โนนปาชาเกา บานกระเบื้อง 

หลุมขุดคน 

หลุมขุดคน 
โบราณสถาน1 

โบราณสถาน2 
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โบราณสถาน 
 ภายในแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองพบโบราณสถาน 2 หลัง  โบราณสถานหมายเลข 
1 และ 2  ตั้งอยูบริเวณกลางและดานทิศเหนือของหมูบานตามลําดับ  โบราณสถานท้ังสองหลังมี
ลักษณะเปนเนินดินปรากฏเศษแผนอิฐอยูโดยท่ัวไป(ภาพท่ี 150) 
   
 
 
 
 
      

ภาพท่ี 150 โบราณสถานหมายเลข 1 (ซาย) และโบราณสถานหมายเลข 2 (ขวา) 

 
 
 

       
 
ภาพท่ี 151 แผนอิฐท่ีพบบริเวณโบราณสถานหมายเลข 1 และ 2 
 
 จากการศึกษาแผนอิฐจากโบราณสถานท้ังสองหลัง พบวาเปนแผนอิฐท่ีมีขนาดใหญ  
แผนท่ีสมบูรณพบอยูจํานวนหนึ่งมีขนาดประมาณ 15 x 33 x 8 เซนติเมตร(กวาง x ยาว x หนา)  เนื้อ
อิฐมีรอยแกลบขาวเปนจํานวนมาก และใชเม็ดกรวดขนาดเล็กเปนสวนผสม(ภาพท่ี 151) แผนอิฐท่ีมี
ขนาดใหญ (ขนาด 18 x 34 x 8 เซนติเมตร และอาจมีขนาดใหญกวา 19 x 40 x 10 เซนติเมตร และใช
แกลบขาวเปนสวนผสมในเนื้ออิฐเปนลักษณะของอิฐในสมัยทวารวด3ี โบราณสถานท้ังสองหลังยัง
ไมไดมีการขุดคน  แตจากลักษณะของอิฐท่ีมีการใชแกลบขาวเปนสวนผสมและขนาดของแผนอิฐท่ี
ใกลเคียงกับอิฐท่ีใชในการกอสรางอาคารสมัยทวารวดีแหลงตางๆ(ดูตารางท่ี 11)  ทําใหสันนิษฐาน
ไดวาโบราณสถานท้ังสองหลังนี้สรางขึ้นในสมัยทวารวด ี 

                                         
 3ฌอง บวสเซอลีเยร เขียน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล แปล, “ศิลปะทวารวดี ตอนท่ี 1,”  
ศิลปากร 11, 5 (มกราคม 2511): 53. 
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  ตารางท่ี 11 ขนาดของแผนอิฐท่ีใชในการสรางอาคารสมัยทวารวด ี

แหลง ขนาดแผนอิฐ (กวาง x ยาว x หนา) ซ.ม. 

1.บานกระเบ้ือง อําเภอบัวใหญ   
จังหวัดนครราชสีมา 

15 x 33 x 8 

2.เมืองเสมา                     
จังหวัดนครราชสีมา 

16 x 30  x 7.5 ,17 x 30.5 x 8 ,17  x 35 x 8 ,18 x 33 x 8 ,19 x 38 x 8 

3.เจดียจุลประโทน             
เมืองนครปฐมโบราณ 

14.7 x 31.3 x 5 ,15.5 x 30.2 x 4 ,15.7 x 32 x 4.5 ,16 x 33 x 5.9 

4.เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 15 x 30 x 10 
5.เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี 17 x 35 x 10 ,18 x 33 x 9 
6.เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท 18-20 x 36 x 8-9 ,18-20 x 38 x 8-9 ,20  x 40 x 9 
7.เมืองดงแมนางเมือง      
จังหวัดนครสวรรค 

16 x 33 x 6 ,16 x 36 x 8 ,17 x 35 x 9 ,17 x 37 x 10 ,17.5 x 34 x 10 ,18 x 34  x 
7 ,18 x 39 x 8 ,18 x 34 x 7 ,20 x 36 x 9 ,20 x 37 x 7 ,20 x 37.5 x 9     

8.โบราณสถานทุงเศรษฐี 
จังหวัดเพชรบุรี 

16.5 x 34 x 7.5 ,17 x 33 x 8 ,17 x 37 x 8 ,17.5 x 30 x 8 ,17.5 x 34.5 x 8.5 18  x 
34 x 8 ,20 x 36 x 7.5 ,20 x 36 x 9.5 , 21 x 36 x 10        

9.เมืองซับจําปา จังหวัดลพบุรี 17 x 35 x 9 ,18 x 35 x 10 ,20 x 30 x 8  ,20 x 39 x 8 ,22 x 39 x 10 
     

 ขนาดแผนอิฐของโบราณสถานบานกระเบ้ืองและเมืองเสมา ผูวิจัยทําการวัดขนาดเอง 
สวนโบราณสถานแหงอ่ืนๆ ใชขอมูลท่ีมีผูศึกษาไวแลว4 

                                         
 4ดูรายละเอียดใน อุษา งวนเพียรภาค, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ
ปฐมเจดีย (นนทบุรี: ส.พิจิตรการพิมพ, 2548), 175-177.; อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, วสันต เทพสุริยานนท 
และภัทรพงษ เกาเงิน, โบราณคดีเมืองอูทอง (นนทบุรี: โรงพิมพสหพิตรพริ้นติ้ง, 2545), 55.;
สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (ม.ป.ท. ,2535 ), 98.; จารึก วิไลแกว, โบราณคดีเมืองอูตะเภา, 
เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 3/2534, (กรุงเทพฯ: ป.สัมพันธพาณิชย, 2534), 16.; มานิต วัลลิโภ
ดม, “บันทึกขอความรายงานการไปสํารวจโบราณวัตถุสถานท่ีดงแมนางเมือง อําเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค” ใน นครสวรรค รัฐกึ่งกลาง (ม.ป.ท., 2528): 563 – 571.; กรมศิลปากร, 
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 1 ราชบุรี, ทุงเศรษฐี  โบราณสถานทวารวดี
ชายฝงทะเลเพชรบุรี (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2543), 87.; กรมศิลปากร, รายงานการขุดคนขดุแตงทาง
โบราณคดีเมืองซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี, (ลพบุร ี: สํานักศิลปากรท่ี 4 
ลพบุร,ี2549), 48, 344. 
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การขุดคน 
 การขุดคนแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง กําหนดหลุมขุดคนจํานวน 2 หลุม โดยหลุม
ขุดคนท่ี 1 อยูภายในเนินดินท่ีตั้งหมูบาน และหลุมขุดคนท่ี 2 บริเวณโนนปาชาเกา ดังนี ้
หลุมขดุคนที่ 1  
 อยูบริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงใตของหมูบาน ใกลกับวัดชัยศิริสังฆาราม บริเวณนี้
เปนพ้ืนท่ีโลงปรากฏเศษภาชนะดินเผาบนผิวดินอยูโดยท่ัวไป กําหนดหลุมขุดคนช่ือ A1 แผนผังรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาด 4 x 4 เมตร วางตัวตามแนวแกนทิศ (ภาพท่ี 152)  วิธีการขุดคนใชรูปแบบผสม
ระหวางการแบงตามช้ันดินสมมติกับช้ันดินธรรมชาติ  โดยเริ่มจากการขุดคนลงไปครั้งละ 10 
เซนติเมตร  ช้ันดินแรกใหหมายเลข 1:1  ช้ันดินสมมติท่ี 2 ใหหมายเลข 1:2 เชนนี้ตอไปเรื่อยๆ  
จนกระท่ังพบวาดินมีลักษณะเปล่ียนไป  เชน  สีหรือเนื้อของดิน ก็จะกําหนดใหเปนช้ันดิน
ธรรมชาติท่ี 2  โดยขุดคนครั้งละ 10 เซนติเมตร  เชนเดียวกันและใหหมายเลขเปน 2:1 เชนนี้ตอไป
เรื่อยๆ  จนกระท่ังถึงช้ันดินท่ีไมปรากฏรองรอยกิจกรรมของมนุษยจึงจะยุติการขุดคน 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 152 พ้ืนท่ีบริเวณหลุมขุดคนและหลุมขุดคน A1 
 

 
ภาพท่ี 153 แสดงช้ันหลักฐานทางโบราณคดีท่ีผนังหลุมขุดคนดานทิศเหนือและทิศตะวันออก 
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ภาพท่ี 154 แสดงช้ันหลักฐานทางโบราณคดีท่ีผนังหลุมขุดคนดานทิศใตและตะวันตก 

 
ผลการขุดคน 
 จากการขุดคนลงไปถึงช้ันดินท่ีไมปรากฏโบราณวตัถุ หรือรองรอยการตั้งถ่ินฐานของ
มนุษย  พบวาช้ันดินระดับลางสุดมีความลึกจากผิวดินประมาณ 4.60 เมตร  สามารถแบงช้ันดิน
ธรรมชาติออกไดท้ังหมด 5 ช้ัน(ภาพท่ี 153-154) ดังนี้ 
 1.ช้ันดินธรรมชาติท่ี 1 
 เปนดินสีดํามีทรายปนอยูบาง ทับถมเปนช้ันหนาประมาณ 1.10 เมตร ในระดับความ
ลึกตั้งแต 0-110 เซนติเมตร จากเสนสมมติ คาสีดินเม่ือช้ืน 10yr 2/2 very dark brown (Munsell Soil  
Color Charts) พบเศษภาชนะดินเผา  กระดูกสัตว  ลูกกระสุนดินเผา  เบ้ียดินเผา  หวงสําริด ในช้ัน
ดินนี้พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินละเอียด โดยเฉพาะในช้ันดินสมมติแรกๆ หรือช้ันดินตอนบน พบ
เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงเคลือบน้ําเคลือบสีเขียวหรือสีน้ําตาล 
 2.ช้ันดินธรรมชาติท่ี 2 
 เปนช้ันทับถมหนาประมาณ 1.50 เมตร  อยูในระดับความลึก 110-260 เซนติเมตร จาก
เสนสมมติ เปนดินรวนสีน้ําตาลมีทรายปนอยูบาง คาสีดินเม่ือช้ืน 10yr 4/6 yellowish brown  พบ
โบราณวัตถุ ไดแก เศษภาชนะดินเผา  วัตถุดินเผาทรงกรวย เบาดินเผา ช้ินสวนเหล็ก กําไลสําริด ลูก
กระสุนดินเผา กระดูกสัตว ดินเผาไฟ 
 3.ช้ันดินธรรมชาติท่ี 3 
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 ช้ันดินนี้ทับถมเปนช้ันหนาประมาณ 40 เซนติเมตร อยูในระดับความลึก 260-300  
เซนติเมตร จากเสนสมมติ เปนดินรวนสีน้ําตาลเขม คาสีดินเม่ือช้ืน 10yr 3/4 dark yellowish brown  
พบโบราณวัตถุจํานวนมาก  ไดแก  เศษภาชนะดินเผา  กําไลสําริด  กําไลดินเผา  ลูกกระสุนดินเผา  
กระดูกสัตว  และเปลือกหอยเปนจํานวนมาก 
 4.ช้ันดินธรรมชาติท่ี 4 
 ช้ันดินนี้ ทับถมเปนช้ันหนาประมาณ 1-1.20 เมตร มีระดับความลึก 300-430  
เซนติเมตร จากระดับเสนสมมติ  ลักษณะของดินเปนดินรวนสีน้ําตาล คาสีดินเม่ือช้ืน 10yr 5/8 
yellowish brown  ในระดับลางของช้ันดินนี้ ดินมีจุดประสีแดงกระจายอยูโดยท่ัวไป พบโบราณวตัถุ 
ไดแก เศษภาชนะดินเผา กระดูกสัตว เปลือกหอย ช้ินสวนกําไลดินเผา ช้ินสวนแทงเหล็ก  
 5.ช้ันดินธรรมชาติท่ี 5 
 เปนช้ันดินท่ีปรากฏการตั้งถ่ินฐานระยะแรกของแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง 
ปรากฏเปนช้ันหนาประมาณ 30-50 เซนติเมตร ตั้งแตระดับท่ี 5:1 ถึง 5:3 หรือระดับความลึก 430-
460 เซนติเมตร  จากระดับเสนสมมติ(cm.dt.) เปนดินเหนียวสีน้ําตาล มีจุดสีแดงและสีดําขนาดเล็ก
กระจายอยูโดยท่ัวไป คาสีดินเม่ือช้ืน 10yr 5/6 yellowish brown โบราณวัตถุท่ีพบในช้ันดินมีจาํนวน
เล็กนอย ไดแก  เศษภาชนะดินเผาและเปลือกหอย   
หลักฐานทางโบราณคดี 
 หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการขุดคน แบงออกได ดังนี้  
 1.รองรอยผิดวิสัย(feature)  
 จากการขุดคนพบรองรอยผิดวิสัยจํานวนมาก โดยรองรอยผิดวิสัยท่ีสําคัญท่ีแสดงถึง
การอยูอาศัยของมนุษยมีดังนี้ 
 1.1 feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติท่ี 1:4 เปนเตาขนาดเล็ก อยูบริเวณพ้ืนท่ีดานตะวันออก
ของหลุมขุดคน  ลักษณะของเตาคลายประทุนเรือ รูปส่ีเหล่ียมผืนผาหลังคาเตาโคง มีขนาด 60 x 90 
เซนติเมตร  สูงประมาณ 25 เซนติเมตร เม่ือพิจารณาจากระดับความลึกของเตาแลว พบวาตัวเตาเริ่ม
ปรากฏขึ้นในช้ันดินสมมติท่ี 1:4 วางตั้งในแนวทิศเหนือ-ใต  ผนังเตามีสีน้ําตาลเหลือง และมีกลุม
ถานอยูท่ีปลายดานทิศใตซ่ึงนําไปกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรไดคาอายุ 1680 ± 320 years B.P.5

(ภาพท่ี 155)  
  

                                         
 5ตัวอยางถานท้ังหมดของหลุมขุดคน A1 นําไปหาคาอายุท่ีสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรแหงชาต(ิองคการมหาชน) กลุมถาน 
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ภาพท่ี 155 เตา พบในช้ันดินสมมติ 1:1 
  
 1.2 feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 2:5 เปนดินสีขาวจับตัวกันแนนแข็ง ปรากฏเปนแนวท่ี
ขอบท้ังส่ีดานของหลุมขุดคน  และปรากฏรองรอยท่ีผนังหลุมขุดคนอยางชัดเจน  มีคาสีดินเม่ือช้ืน 
10yr6/3 pale brown  featureนี้เปนช้ันหนาประมาณ  70  เซนติเมตร มีระดับความลึก 150-220 
เซนติเมตร จากเสนสมมติ  โบราณวัตถุท่ีพบ ไดแก เศษภาชนะดินเผา  เศษภาชนะดินเผาแบบพิมาย
ดํา ช้ินสวนกอนดินเผาไฟมีรอยของไม  ช้ินสวนกําไลสําริด  ลูกปดแกว  กระดูกสัตว  อุลกมณี
(tektite) และถานซ่ึงนําไปกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรไดคาอาย ุ1890 ± 540 years B.P (ภาพท่ี 156) 
 จากลักษณะของดินท่ีจับตัวกันแนนแข็งและพบกอนดินท่ีมีรอยของไมซ่ึงแสดง
ถึงการนําดินมาพอกทับไมอยางชัดเจน  และการพบรองรอยของหลุมเสาในช้ันดินท่ีมีระดับ
ใกลเคียงกันหลายแหง  จึงสันนิษฐานวา feature นี้คือ พ้ืนบานหรืออาคารท่ีมีการลอมรั้วดวยไมและ
ใชดินพอกทับวัสดุเหลานั้น 

 
ภาพท่ี 156 รองรอยผิดวิสัย(feature) ท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 2:5 
 

2:10,fea.1 หลุมเสา 

2:12,fea.1 หลุมเสา   
2:5,fea.1 บริเวณดินสี
ขาวจับตัวกันแนนแข็ง 
 

  



122 
 

 

 1.3 feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติท่ี 2:13  สันนิษฐานวาเปนหลุมขนาดใหญอยูบริเวณ
ตอนกลางตอเนื่องไปยังดานทิศตะวันตกของหลุมขุดคน มีความลึกประมาณ 1.30 เมตร โดยขุดตัด
จากช้ันดินสมมติท่ี 2:13 ลงไปถึงช้ันดินสมมติท่ี 4:10 ในระดับความลึก 230-385 เซนติเมตร จาก
เสนสมมติ  ดินในหลุมมีสีเทาดํา  คาสีดินเม่ือช้ืน 10yr 3/3 dark brown  ปรากฏเศษภาชนะดินเผา  
ช้ินสวนสําริด  กระดูกสัตว  เปลือกหอยจํานวนมาก  ถาน และขี้เถาบริเวณตอนบนของรองรอยถาน
ท่ีพบใน feature นี้นําไปกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรโดยวิธีเรดิโอคารบอน(คารบอน 14)  ไดคาอายุ 
2580 ± 340 years B.P. (ภาพท่ี 157) 
 1.4 feature ท่ี 2 ในช้ันดินสมมติ 2:13  เปนบริเวณท่ีพบรองรอยการใชความรอน ซ่ึง
เริ่มปรากฏขึ้นในช้ันดินธรรมชาติท่ี 3 และตอเนื่องไปยังช้ันดินธรรมชาติท่ี 2  พบบริเวณดานทิศ
ตะวันออกและติดกับผนังหลุมขุดคนดานเดียวกัน  ในระดับความลึก 310-220 เซนติเมตร จากเสน
สมมติ  ดินบริเวณ feature มีสีดํา  คาสีดินเม่ือช้ืน 10 yr 3/3 dark brown  พบเศษภาชนะดินเผา  
ช้ินสวนวัตถุดินเผา  ดินเผาไฟ  ซ่ึงบางช้ินปรากฏรอยของไม และถานซ่ึงนําไปกําหนดอายุทาง
วิทยาศาสตรไดคาอาย ุ2480 ± 350 years B.P.(ภาพท่ี 156) 
 

 
ภาพท่ี 157  รองรอยผิดวิสัยท่ี 1 -5 ช้ันดินสมมติ 2:13          
   
 1.5 หลุมเสา 
  พบรองรอยของหลุมรูปกลมจํานวนหนึ่ง หลุมกลมเหลานี้มีเสนผานศูนยกลาง
ตั้งแต 15 - 35 เซนติเมตร และมีความลึกตั้งแต 8 - 56 เซนติเมตร ไดแก  feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติท่ี 
2:10, feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติท่ี 2:12,  feature ท่ี 3-5 ช้ันดินสมมติท่ี 2:13, feature ท่ี 1 ช้ันดิน
สมมติท่ี 2:15 และ feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติท่ี 3:1 สันนิษฐานวาหลุมเหลานี้เปนหลุมเสา (ภาพท่ี 
156-157) 

2:13,fea.4 หลุมเสา 
2:13,fea.3 หลุมเสา 

2:13,fea.5  หลุมเสา  
2:13,fea.1 หลุม
ขนาดใหญ   

2:13,fea.1 บริเวณที่
มีการใชความรอน 
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 2.โบราณวัตถุ(artifact) 
    แนวทางการศึกษาโบราณวัตถุท่ีพบ ผูวิจัยแบงหลักฐานดังกลาวออกเปน 2 ประเภท
หลัก ไดแก 
    1.หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตในครัวเรือนโดยท่ัวไป 
   เปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการดํารงชีวิตโดยท่ัวไปของมนุษยในดานตางๆ ไดแก     
  - อาหารการกิน การผลิต  การลาสัตว เชน ภาชนะดินเผา  กระดูกสัตว   
  - ส่ิงของเครื่องใช เชน ลุกกระสุน เครื่องมือโลหะ เครื่องมือกระดูก  เครื่องมือหิน 
  - เครื่องประดับ เชน กําไลสําริด ลูกปดแกว ลูกปดเปลือกหอย 
   - การถลุงและผลิตเครื่องมือโลหะ เชน ตะกรัน กอนดินถูกเผาไฟ   เปนตน 
  - ส่ิงกอสราง เชน แผนดินเผามีรอยของไมปรากฏอยู 
    2.หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับพิธีกรรมความเช่ือและศาสนา  ไดแก 
   - ประเพณีการปลงศพ เชน ภาชนะดินเผาท่ีใชในการฝงศพ 
   - ศาสนสถาน เชน แผนอิฐท่ีใชในการกอสรางอาคาร  
   - ส่ิงของท่ีใชในกิจพิธี เชน ภาชนะประเภทกุณฑี 
  
 1.หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตในครัวเรือนโดยท่ัวไป 
 1.1 ภาชนะดินเผา 
 ภาชนะดิน เผา ท่ีพบท้ังหมดมีสภาพไมสมบูรณ  แต มีภาชนะท่ี เหลือ
องคประกอบมากพอท่ีทราบรูปทรงได จํานวน 6 ใบ ดังนี ้
 1.1.1 ภาชนะดินเผาหมายเลข 1  
 เปนภาชนะดินเผาทรงชาม สภาพไมสมบูรณเหลือเพียงครึ่งใบ ผิวสี
ครีมเนื้อคอนขางหยาบ ไมมีการตกแตงผิว ปากผายออก กนเรียบตรงกลางมีรอยบุมเขาดานใน 
ปรากฏรองรอยเสนตรงวนรอบภาชนะท่ีแสดงถึงการใชแปนหมุนในการขึ้นรูปภาชนะ  มีขนาดสูง 
4.7 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางสวนปาก 15 เซนติเมตร พบในรองรอยผิดวิสัย(feature)ท่ี 1 ช้ันดนิ
สมมติท่ี 2:5 (ภาพท่ี 158) 
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ภาพท่ี 158 ภาชนะดินเผาหมายเลข 1  

 1.1.2 ภาชนะดินเผาหมายเลข 2  
 เปนภาชนะดินเผาทรงหมอมีสัน สภาพไมสมบูรณ ผิวสีน้ําตาล เนื้อ
คอนขางละเอียด ปากผายออก สวนไหลทําเปนสันเดียวยื่นออกมา ใตสวนสันลงไปตกแตงลายเชือก
ทาบ ขึ้นรูปดวยการใชแปนหมุน มีเสนผานศูนยกลางสวนปาก 30 เซนติเมตร สวนไหล 42 
เซนติเมตร ความสูงท่ีเหลืออยู 9 เซนติเมตร พบในช้ันดินสมมติท่ี 1:6 (ภาพท่ี 159) 

 
 
 
 
     

ภาพท่ี 159 ภาชนะดินเผาหมายเลข 2  

 1.1.3 ภาชนะดินเผาหมายเลข 3  
 เปนภาชนะดินเผาทรงหมอมีสัน สภาพไมสมบูรณ ผิวสีดํา เนื้อ
คอนขางหยาบ ปากผายออก สวนไหลทําเปนสันเดียว ขึ้นรูปดวยการใชแปนหมุน มีเสนผาน
ศูนยกลางสวนปาก 22 เซนติเมตร สวนไหล 21.5 เซนติเมตร ความสูงท่ีเหลืออยู 7 เซนติเมตร พบใน
ช้ันดินสมมติท่ี 2:1 (ภาพท่ี 160) 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 160 ภาชนะดินเผาหมายเลข 3 
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 1.1.4 ภาชนะดินเผาหมายเลข 4  
 เปนภาชนะดินเผาทรงถวยขนาดเล็ก สภาพไมสมบูรณ ผิวสีครีม เนื้อ
หยาบ ปากโคงเขา ขัดมันท่ีขอบปาก มีขนาดสูง 8 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางสวนปาก 12 
เซนติเมตร พบในช้ันดินสมมติท่ี 3:4 (ภาพท่ี 161) 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 161 ภาชนะดินเผาหมายเลข 4  

  1.1.5 ภาชนะดินเผาหมายเลข 5 
 เปนภาชนะดินเผาสวนฝา สภาพคอนขางสมบูรณ ดามจับเปน
ทรงกระบอก ดานลางตัดแบนตรงกลางเวาเล็กนอย เนื้อภาชนะสีสม มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 14 
เซนติเมตร สูง 8.5 เซนติเมตร พบในช้ันดินสมมติท่ี 2:1 (ภาพท่ี 162) 

        
 
 
 
 
ภาพท่ี 162 ภาชนะดินเผาหมายเลข 5 

 1.1.6 ภาชนะดินเผาหมายเลข 6  
 เปนภาชนะดินเผาสวนฝา สภาพไมสมบูรณ ผิวสีครีม เนื้อหยาบ 
ดานบนมีแกนสําหรับจับ มีขนาดสูง 4.5 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางสวนปาก 13 เซนติเมตร พบ
ในช้ันดินสมมติท่ี 3:1 (ภาพท่ี 163) 

 
 
 
     

ภาพท่ี 163 ภาชนะดินเผาหมายเลข 6 
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 ภาชนะดินเผาหมายเลข 4 และ 6 พบในช้ันวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตร
(รายละเอียดการกําหนดอายุช้ันวัฒนธรรมจะกลาวถึงในลําดับตอไป)  สวนภาชนะดินเผาหมายเลข 
2 และ 3 เปนภาชนะทรงหมอมีสันแบบมีสันเดียว ภาชนะรูปทรงนี้ มีมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร และเปนท่ีแพรหลายมากในสมัยประวัติศาสตรวัฒนธรรมทวารวดี เปนภาชนะท่ีใช
ประโยชนในการหุงหาอาหาร6   ภาชนะดินเผาหมายเลข 2 และ 3 พบในช้ันดินสมมติ 1:6 และ 2:            
1 ตามลําดับ ซ่ึงกําหนดอายุอยูในสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี ราว 1,400-1,100 ปมาแลว 
สวนภาชนะดินเผาหมายเลข 1 และ 5 พบในช้ันดินสมมติท่ี 2:5 และ 2:1 ตามลําดับ กําหนดอายุใน
สมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดีเชนเดียวกัน 

 1.2 เศษภาชนะดินผา 
 เศษภาชนะดินเผาเปนโบราณวัตถุท่ีพบมากท่ีสุดในทุกช้ันดินและเปน
หลักฐานท่ีแสดงถึงการใชพ้ืนท่ีหรือการอยูอาศัยของมนุษยไดเปนอยางดี  จากการขุดคนพบเศษ
ภาชนะดินเผาท้ังหมด 38,042 ช้ิน น้ําหนักรวม 237 กิโลกรัม  เศษภาชนะสวนลําตัวพบมากท่ีสุด 
รอยละ 89.75 (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 12 และแผนภูมิท่ี 1) 
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แผนภูมิท่ี 1 ปริมาณเศษภาชนะดินเผาแยกตามสวนตางๆของภาชนะ(ช้ิน) 
 

                                         
 6ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุงเทพฯ: สยามการพิมพ 
,2528), 18 
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 ตารางท่ี 12 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาแยกตามสวนตางๆของภาชนะจากช้ันดินสมมต ิ

ปาก คอ/ไหล ลําตัว กน/ฐาน รวม 
ชั้นดินสมมต ิ

ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม 

1:1 45 474 22 319 461 2,155 - - 528 2,948 
1:2 33 455 19 130 468 2,555 2 40 522 3,180 
1:3 90 752 31 366 1,004 6,613 - - 1,125 7,731 
1:4 67 777 62 625 875 7,483 2 35 1,006 8,920 
1:5 162 2,262 152 2,000 1,159 10,808 - - 1,473 15,070 
1:6 107 1,535 77 1,045 625 5,855 2 110 811 8,545 
1:7 54 970 41 550 311 3,155 4 945 410 5,620 
1:8 33 525 37 490 147 1,600 - - 217 2,615 
2:1 37 832 23 351 219 1,793 2 98 281 3,074 
2:2 7 217 13 296 89 1,395 - - 109 1,908 
2:3 31 814 26 330 189 1,752 6 120 252 3,016 
2:4 26 333 8 112 139 1,457 4 161 177 2,063 

2:4 feature1 69 306 13 95 1,712 2,812 - - 1,794 3,213 
2:5 53 853 12 235 227 2,663 9 272 301 4,023 

2:5 feature1 492 5,133 422 3,151 9,998 29,170 13 447 10,925 37,901 
2:5 feature2 23 144 22 247 206 984 2 55 253 1,430 

2:6 62 1,215 22 770 390 3,772 5 219 479 5,976 
2:7 - - - - - - - - - - 
2:8 17 378 9 134 105 1,657 - - 131 2,169 
2:9 66 1,239 46 840 996 6,171 7 670 1,115 8,920 

2:10 80 1,072 33 592 737 3,900 8 458 858 6,022 
2:11 84 921 32 423 980 5,665 2 23 1,098 7,032 
2:12 124 871 36 486 2,379 8,043 3 493 2,542 9,893 
2:13 40 740 30 495 638 2,939 - - 703 4,174 

2:13feature1 177 2,480 47 565 2,967 17,344 1 20 3,192 20,409 
2:13feature2 53 949 25 391 794 3,964 3 355 875 5,659 

2:14 39 435 15 220 510 3,561 - - 564 4,216 
2:15 37 344 8 127 458 2,261 - - 503 2,732 
3:1 61 638 20 221 846 5,219 - - 927 6,078 
3:2 25 388 5 45 451 2,828 - - 481 3,261 
3:3 46 908 24 490 558 4,502 2 230 630 6,130 
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  ตารางท่ี 12 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาแยกตามสวนตางๆของภาชนะจากช้ันดินสมมต(ิตอ) 

ปาก คอ/ไหล ลําตัว กน/ฐาน รวม 
ชั้นดินสมมต ิ

ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม 

3:4 42 725 27 945 456 4,025 1 180 526 5,875 
4:1 19 145 14 240 366 2,315 - - 399 2,700 
4:2 17 200 10 140 275 2,273 - - 302 2,613 
4:3 7 /95 10 195 317 2,575 - - 334 2,865 
4:4 9 93 4 30 218 1,670 - - 231 1,793 
4:5 5 35 -  153 1,250 - - 158 1,285 
4:6 10 118 3 55 166 1,246 - - 179 1,419 
4:7 8 126 3 50 117 2,120 - - 128 2,296 
4:8 2 10 3 75 73 535 - - 78 620 
4:9 7 52 3 110 61 945 - - 71 1,107 

4:10 4 24 - - 128 565 - - 132 589 
4:10 feature1 21 533 23 630 1,173 9,446 - - 1,217 10,609 

รวม 2,391 31,116 1,432 18,611 34,141 183,041 78 4,931 38,042 237,699 

รอยละ(ชิ้น/กรัม) 6.29 13 3.76 8 89.75 77 0.20 2 100 

 เศษภาชนะดินเผาท่ีพบ แบงออกเปน 3 กลุม ตามลักษณะเนื้อภาชนะ ไดแก 
 1.2.1 เศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบ้ือง ไดแก เศษภาชนะเครื่องถวยจีน มี
รายละเอียด ดังนี้  
 1.2.1.1 ตกแตงดวยการเคลือบสีขาว พบในช้ันดินสมมติท่ี 1:1 จํานวน 
5 ช้ิน  ช้ันดินสมมติท่ี 1:2 จํานวน 1 ช้ิน  และ ช้ันดินสมมติท่ี 1:3 จํานวน 1 ช้ิน  เศษภาชนะกลุมนี้มี
ขนาดเล็กและไมมีลวดลายใดๆ ทําใหการกําหนดอายุทําไดคอนขางยาก  
 1.2.1.2 ตกแตงดวยการเขียนลายสีครามใตน้ําเคลือบเปนเสนตรง  พบ
ในช้ันดินสมมติท่ี 1:1 จํานวน 1 ช้ิน สันนิษฐานวาเปนเครื่องถวยสมัยราชวงศชิง(พุทธศตวรรษท่ี 23 
- 25)7 (ภาพท่ี 164) 

   
                                         
 7ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สวาง เลิศฤทธ์ิ และกฤษฎา  พิณศร,ี “เครื่องถวยท่ีผลิตจาก
แหลงเตาในตางประเทศ” ใน ศลิปะเคร่ืองถวยในประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: กราฟฟค
ฟอรแมท(ไทยแลนด), 2539): 110.    
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ภาพท่ี 164  เศษภาชนะดินเผาเครื่องถวยจีน พบในช้ันดินสมมติ 1:1 และ 1:3 ช้ินซายสุดสันนิษฐาน        
                    วาเปนเครื่องถวยสมัยราชวงศชิง 
  
 1.2.2 เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง 
 1.2.2.1 เศษภาชนะเครื่องถวยเขมรหรือเครื่องถวยบุรีรัมย(ภาพท่ี 165)  
ตกแตงดวยน้ําเคลือบสีน้ําตาล พบในช้ันดินสมมติท่ี 1:1  1 ช้ิน  และน้ําเคลือบสีเขียว พบในช้ันดิน
สมมติท่ี 1:1  1 ช้ิน  ช้ันดินสมมติท่ี 1:2  4 ช้ิน และช้ันดินสมมติท่ี 1:3  5 ช้ิน 
 เครื่องถวยเขมรท่ีพบมาจากแหลงผลิตในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง โดยมีแหลงผลิตแหลงใหญอยูในเขตอําเภอบานกรวดและอําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย มีชวงเวลาการผลิตอยูในราวพุทธศตวรรษท่ี 15 – 18 และอาจมีบางเตาท่ีผลิตตอมาจนถึงราว
พุทธศตวรรษท่ี 198  ในปจจุบันมีขอเสนอวาเครื่องถวยเขมรผลิตขึ้นครั้งแรกในเขตประเทศกัมพูชา 
เม่ือราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 15 จนถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 16 จึงหยุดผลิตไปและเกิดแหลงผลิตขึ้น
ใหมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย ในชวงตนพุทธศตวรรษท่ี 16 
จนถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 189  

 
 
 
 
ภาพท่ี 165  เศษภาชนะดินเผาเครื่องถวยเขมร พบในช้ันดินสมมติ 1:1, 1:2 และ 1:3 

                                         
 8ณัฏฐภัทร จันทวิชและภุชชงค จันทวิช, เคร่ืองถวยจากแหลงเตาเผาในจังหวัดบุรีรัมย  
(กรุงเทพฯ: หิรัญพัฒน, 2532), 90. 
 9ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “พัฒนาการของเครื่องถวยเขมรสมัยเมืองพระนคร”  
(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2552), 185-189 ,286. 
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 1.2.2.2 เศษภาชนะเครื่องถวยสุโขทัย? ตกแตงดวยน้ําเคลือบสีขาว พบ
ในช้ันดินสมมติท่ี 1:1 จํานวน 1 ช้ิน ท่ีกนดานนอกปรากฏรองรอยของกี๋ทอเปนวง สันนิษฐานวา
เปนเครื่องถวยสุโขทัย(ภาพท่ี 166) ซ่ึงเครื่องถวยสุโขทัยนี้มีแหลงผลิตอยูท่ีจังหวัดสุโขทัยใน
ปจจุบัน เริ่มผลิตขึ้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 16  แตเริ่มมีการแพรหลาย ผลิตขึ้นเพ่ือการสงออกในราว
พุทธศตวรรษท่ี 21 และผลิตกันตอมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 22 ดังนั้นจึงกําหนดอายุเครื่องถวยช้ินนี้
อยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 21 - 2210 

   

ภาพท่ี 166  เศษภาชนะดินเผาเครื่องถวยสุโขทัย? พบในช้ันดินสมมติ 1:1 
  
 1.2.3 เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน  
 เศษภาชนะดินเผาท่ีพบเกอืบท้ังหมดเปนภาชนะแบบเนื้อดิน  จากการ
สังเกตพบวา เศษภาชนะแบบเนื้อดินในช้ันดินตอนบน หรือการอยูอาศัยระยะปลาย (ช้ันดินท่ี 1:1 - 
1:6) สวนใหญจะมีเนื้อดินละเอียด เผาคอนขางสุกท้ังใบ ในขณะท่ีช้ันดินสมมติท่ี 1:7, 1:8,  2:1 และ 
2:2  พบท้ังเศษภาชนะแบบเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด และตั้งแตช้ันดินสมมติท่ี 2:3 ลงมาจนถึงช้ัน
ดินสมมติท่ี 4:10 สวนใหญจะเปนเศษภาชนะเนื้อหยาบ มีแกลบขาวเปนสวนผสม 
 มีเศษภาชนะเนื้อดินบางช้ินท่ีมีเนื้อคอนขางละเอียด มีการตกแตงแบบ
ขุดเปนเสนตรงขนานกันและกดจุด ซ่ึงอาจเปนเครื่องถวยเขมรก็ได โดยพบในช้ันดินสมมติท่ี 1:2 
จํานวน 2 ช้ิน และช้ันดินสมมติท่ี 1:3 จํานวน 3 ช้ิน(ภาพท่ี 165)  
  ลวดลายตกแตงภาชนะดินเผา 
 การศึกษาลวดลายท่ีตกแตงบนเศษภาชนะดินเผา ผูวิจัยแบงออกเปน 4 กลุม
ตามสวนประกอบของภาชนะ ดังนี ้
 1.ขอบปากภาชนะดินเผา   

                                         
 10สมศักดิ์ ธรรมาปรีชากร, “เครื่องถวยสุโขทัย มรดกของคนไทยยุคสุโขทัยและ
อยุธยา” ใน เคร่ืองถวยในเอเชยีอาคเนยระหวางพุทธศตวรรษที่ 15 - 22  (กรุงเทพฯ: รุงเรืองรัตน 
พริ้นติ้ง ,ม.ป.ป.): 56. 
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 ลวดลายท่ีตกแตงมีจํานวน 13 แบบ ไดแก  1.ลายเชือกทาบ 2.ขัดมัน 3.
เคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน 4.กดประทับเปนชอง 5.กดประทับเปนชองและเคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน 
6.กดประทับดวยเชือกพันปลายไม 7.ลายเชือกทาบและขัดมัน 8.ขัดมันและกดจุด 9.ลายเชือกทาบ
และเคลือบน้ําดินสีแดง 10.ลายเชือกทาบ ขุด และเคลือบน้ําดินสีแดง 11.ติดเสนดินและกดประทับ 
12.แบบพิมายดํา และ 13.เคลือบน้ําเคลือบ 
 ขอบปากท่ีไมตกแตงลวดลายใดๆ พบมากท่ีสุดโดยพบตลอดทุกช้ันดิน การ
ตกแตงท่ีพบมากท่ีสุดไดแก การเคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน(11.59% ) พบตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรก 
จนถึงระยะกลาง(ช้ันดินสมมติท่ี 2:5 feature1) และพบในระยะปลายอยูบาง(ช้ันดินสมมติท่ี 2:1–
1:5)   
 การตกแตงท่ีพบรองลงมาไดแก ลายเชือกทาบ(2.92%) และขัดมัน(1.26%) 
พบตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรก จนถึงระยะกลาง(ช้ันดินสมมติท่ี 2:1 และ 1:8)  การตกแตงแบบท่ี
เหลือพบจํานวนนอยไมถึงรอยละ 0.5 สวนใหญกระจายตัวอยูในช้ันดินตางๆในการอยูอาศัย
ระยะแรกและระยะกลาง  ยกเวนการตกแตงดวยน้ําเคลือบซ่ีงเปนวิธีการตกแตงภาชนะในสมัย
ประวัติศาสตรซ่ึงพบในการอยูอาศัยระยะปลาย(ช้ันดินสมมติท่ี 1:3 และ 1:1)    
 2.คอ/ไหลภาชนะดินเผา 
 ลวดลายท่ีตกแตงมีจํานวน 20 แบบ ไดแก  1.ลายเชือกทาบ 2.ขัดมัน        3.
เคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน  4.ติดเสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไม  5.กดประทับดวยเชือก
พันปลายไม  6.กดประทับเปนชอง  7.ลายเชือกทาบและกดประทับเปนชอง  8.ขูดขีดเปนกรอบ
ลายเสนพ้ืนท่ีภายในตกแตงดวยการกดประทับ  9.เขียนสีแดงเปนเสนโคง  10.แบบพิมายดํา11.ลาย
เชือกทาบและขัดมัน  12.ลายเชือกทาบและขูดขีด  13.ลายเชือกทาบและเคลือบน้ําดินสีแดง14.ลาย
เชือกทาบและเคลือบน้ําดินสีดํา  15.ลายเชือกทาบ ขูดขีด ติดกับเคลือบน้ําดินสีแดง  16.ลายกด
ประทับเปนจุด  17.ลายขูดขีดและกดประทับเปนจุด  18.ลายขุดเปนเสนตรง  19.ลายกดประทับเปน
ชองรูปสามเหล่ียมเรียงกันเปนแถวตามแนวตั้ง  และ 20.ลายขูดขีด ขุด และเคลือบน้ําเคลือบ 
  เศษภาชนะสวนคอ/ไหลท่ีไมตกแตงลวดลายใดๆ พบมากท่ีสุดเกือบทุกช้ัน
ดิน(65.57%)  การตกแตงท่ีพบมากท่ีสุดไดแก ลายเชือกทาบ(19.20%) พบตั้งแตการอยูอาศัย
ระยะแรก จนถึงระยะสุดทาย  ท่ีพบรองลงมาไดแก การขัดมัน(5.94%)  เคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน
(3.56%)  และลายเชือกทาบและขัดมัน(2.86%)  พบตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรก(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 
3-4) จนถึงระยะกลาง(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 2)  สวนการตกแตงลายเชือกทาบและขัดมันพบในช้ันดิน 
2:5 featureท่ี 1 เพียงชวงเดียว 



132 
 

 

 การตกแตงแบบท่ีเหลือพบจํานวนนอย ไมถึงรอยละ 1 กระจายตัวอยูในช้ัน
ดินตางๆ การตกแตงแบบติดเสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไม  กดประทับดวยเชือกพัน
ปลายไม  กดประทับเปนชอง และขูดขีดเปนกรอบ พ้ืนท่ีภายในตกแตงดวยการกดประทับ พบ
ในชวงการอยูอาศัยระยะแรกๆ(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 3-4)  การตกแตงแบบพิมายดําพบในการอยูอาศัย
ระยะแรกและระยะกลาง(ช้ันดินสมมติ 3:4 ,2:13 featureท่ี2 และ 2:5 featureท่ี1) 
 การตกแตงแบบติดเสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไมท่ีสวนคอ
ภาชนะของบานกระเบ้ืองซ่ึงเปนแหลงท่ีอยูอาศัยพบจํานวนนอยมากในขณะท่ีภาชนะดินเผาท่ีใช
บรรจุกระดูกมนุษยในการฝงศพครั้งท่ีสองของแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา ท่ีอยูใกลกับบาน
กระเบ้ือง สวนใหญจะตกแตงสวนคอภาชนะดวยรูปแบบนี้  อาจกลาวไดวาชุมชนแหงนี้มีความนยิม
ตกแตงภาชนะท่ีใชในกิจกรรมการฝงศพดวยการติดเสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไม 
และการตกแตงแบบนี้พบเปนจํานวนมากท่ีแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงกําหนดอายุระหวาง 1,800 - 1,100 ปมาแลว (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 8-15)11 
(ภาพท่ี 167)   

 
 
 
 
   

 
ภาพท่ี 167 เปรียบเทียบการตกแตงสวนคอแบบตดิเสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไมของ   
                 บานกระเบ้ือง(ซาย)กับบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา(ขวา) 
ท่ีมา(ภาพขวา) : ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลง
โบราณคดีบานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม: 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 53-58.  
 
  

                                         
 11ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลง
โบราณคดบีานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบือ้งนอก อําเภอชมุพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม: 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 53-58 
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 3.สวนลําตัวภาชนะดินเผา 
 ลวดลายท่ีตกแตงมีจํานวน 40 แบบ รายละเอียดตามตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 รูปแบบการตกแตงลําตัวภาชนะ 

รูปแบบการตกแตง 

1.ลายเชือกทาบ 2.ขัดมัน 
3.เคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน 4.ลายขุดเปนเสนตรง 
5.ลายขุดเปนเสนขนานกัน 6.ลายขูดขีดเปนเสนตรงสั้นๆ 
7.ลายขูดขีดเปนเสนโคงหรือลายคล่ืน 8.ลายขูดขีดเปนเสนตรงตัดกัน 
9.ลายขูดขีดเปนกรอบลายเสน พ้ืนทีภ่ายในขีดเปนเสนเฉียง 10.รมควัน 
11.กดประทับเปนชอง 12.กดประทับดวยเชือกพันปลายไม 
13.กดประทับรูปวงกลมเรียงกัน 14.กดประทับเปนจุดกลมเรียงกัน 
15.ลายขุดเปนเสนตรงและขัดมัน 16.ลายขุด ขูดขีด และกดประทับ 
17.ลายขุดแลวเคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน 18.ลายขูดขีดแลวเคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน 
19.ลายเชือกทาบและขูดขีด 20.ลายเชือกทาบและขุด 
21.ลายเชือกทาบและขูดขีดเปนลายคล่ืน 22.ลายเชือกทาบและขัดมัน 
23.ลายเชือกทาบและกดประทับดวยเชือกพันปลายไม 24.ลายเชือกทาบและเคลือบน้ําดินสีแดง 
25.ลายเชือกทาบและเคลือบน้ําดินสีดํา 26.ลายเชือกทาบ ขูดขีด และเคลือบน้ําดินสีแดง 
27.ลายเชือกทาบติดกับเคลือบน้ําดินสีแดง 28.ลายขูดขีดเปนลายคล่ืนติดกับเคลือบน้ําดินสีแดง 
29.ลายขูดขีดเปนกรอบลายเสน พื้นท่ีภายในกดประทับ   
    ดวยเชือกพันปลายไม 

30.เขียนสีแดงเปนเสนตรงหรือเสนโคงขนานกัน 

31.เขียนสีแดงเปนเสนตรงหรือเสนโคงขนานกันบนผิว  
     ขัดมัน 

32.เขียนสีแดงเปนเสนตรงหรือเสนโคงขนานกันบนผิว 
     เคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน 

33.เขียนสีเทาเปนเสนตรงขนานกันบนผิวเคลือบน้ําดินส ี
     แดงขัดมัน 

34.เขียนสีดําบนผิวเคลือบน้ําดินสีแดง 

35.แบบพิมายดํา ผิวภาชนะสีดําดานและขัดมันเปน 
    ลายเสนสีดํา หรือผิวสีดําและกดประทับเปนรูปวงกลม  
    เรียงกัน 

36.เคลือบน้ําดินสีแดงและขัดมันเปนลายเสนสีดํา 

37.เคลือบน้ําเคลือบใส สีเขียว หรือสีน้ําตาล 38.ผิวดานหนึ่งตกแตงลายเชือกทาบ อีกดานขัดมัน 
39.ผิวดานหนึ่งตกแตงลายเชือกทาบ อีกดานเคลือบน้ํา 
    ดินขัดมัน 

40.เนื้อดินสีขาวและขัดมันเปนเสนตรงสีเทา 

 
 สวนลําตัวภาชนะท่ีไมตกแตงลวดลายใดๆ พบมากท่ีสุดในทุกช้ันดิน
(64.31%) สําหรับการตกแตงท่ีพบมากท่ีสุดไดแก ลายเชือกทาบ(22.54%) โดยพบตั้งแตการอยูอาศัย
ระยะแรกจนถึงระยะสุดทาย  ท่ีพบรองลงมาไดแก การขัดมัน(5.72 %)  เคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน
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(3.94%) พบตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรกจนถึงระยะกลาง และพบอยูบางในระยะสุดทาย  และการ
ตกแตงผิวดานหนึ่งดวยลายเชือกทาบอีกดานขัดมัน(1.12%) พบตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรกๆ และ
พบอยูบางในระยะกลาง  การตกแตงแบบพิมายดํา   กดประทับดวยเชือกพันปลายไมสวนการ
ตกแตงแบบท่ีเหลือพบจํานวนนอยไมถึงรอยละ 0.5 กระจายตัวอยูในช้ันดินตางๆ (ดูแผนภูมิท่ี 2-5) 
 3.1 การตกแตงลายขูดขีดเปนกรอบลายเสน พ้ืนท่ีภายในตกแตงดวยการกด
ประทับดวยเชือกพันปลายไม 
 การตกแตงแบบนี้พบในการอยูอ าศัยระยะแรก (ช้ันดินสมมติ 
4:10featureท่ี 1) และพบอยูบางในระยะกลาง(ช้ันดินสมมติ 2:13 featureท่ี 1, 2:6  และ 2:5 featureท่ี
1)   มีลักษณะคลายกับการตกแตงภาชนะดินเผาในสมัยหินใหม เชน ท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัด 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา12 หรือแหลงโบราณคดีบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี ในการอยูอาศัยระยะแรก13  (ภาพท่ี 168)  แตเนื่องจากในรองรอยกิจกรรม(feature) และช้ัน
ดินสมมติระดับเดียวกันพบภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา ทําใหกําหนดอายุเศษภาชนะแบบนี้อยูในยุค
เหล็ก 
 การตกแตงภาชนะแบบนี้ปรากฏในชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรยุค
เหล็กในบริเวณภาคกลางดวย เชน แหลงโบราณคดีวัดหนองบัว ตําบลหนองบัว14 และแหลง
โบราณคดีบานยายเกศ ตําบลมะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ท้ังสองแหลงกําหนด
อายุไวประมาณ 2,700 ปมาแลว และแหลงโบราณคดีบานทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร1ี5 เปนตน 
 

 

                                         
 12Charles Higham and Worachai Wiriyaromp, “Neolithic 1 ceramic motif” in The 
Excavation of Ban Non Wat : The Neolithic Occupation (Bangkok: Interest, 2010), 93-123. 
 13สมศักดิ์ รัตนกุลและคนอ่ืนๆ, มรดกวัฒนธรรมบานเชียง (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้น
ติ้ง กรุพ, 2534), 67 – 69.   
 14กรมศิลปากร, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีวัดหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (พระนครศรีอยุธยา: สํานักโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหงชาติท่ี 3 
พระนครศรีอยุธยา, 2539), 65. 
 15กรมศิลปากร, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีบานยายเกศ ตําบลมะนาวหวาน 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (พระนครศรีอยุธยา: สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, 2539), 35. 
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ภาพท่ี 168  เปรียบเทียบการตกแตงลําตัวลายขูดขีดเปนกรอบลายเสน พ้ืนท่ีภายในกดประทับดวย   
                    เชือกพันปลายไม(บน) กับการตกแตงลําตัวลายขูดขีดเปนกรอบลายเสน พ้ืนท่ีภายใน   
                    กดประทับหรือขูดขีดท่ีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา(ลางซาย)    
                    และบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน(ีลางขวา) 
ท่ีมา : Charles Higham and Worachai Wiriyaromp, “Neolithic 1 ceramic motif” in The 
Excavation of Ban Non Wat : The Neolithic Occupation (Bangkok: Interest, 2010), 95(ลาง
ซาย) สมศักดิ์ รัตนกุลและคณะ, มรดกวัฒนธรรมบานเชียง (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 
2534), 68 (ลางขวา)   
 
 3.2 ภาชนะแบบพิมายดํา 
 เศษภาชนะแบบพิมายดําพบในการอยูอาศัยระยะแรกจนถึงระยะกลาง
(ช้ันดินสมมติ 4:10 featureท่ี 1, 4:10, 3:4, 2:13, 2:13featureท่ี1, 2:11-2:9, 2:6,  2:5featureท่ี1 และ 
2:3)  เศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดําท่ีพบในระยะแรกมีผิวสีดําขัดมันเปนลายเสนสีดํา ผิวอีกดาน
ตกแตงลายเชือกทาบ  ในระยะตอมาจนถึงระยะสุดทาย ปรากฏเศษภาชนะท้ังแบบผิวสีดําขัดมันเปน
ลายเสนสีดําท้ังสองดาน  หรอืผิวสีดําขัดมันเปนลายเสนสีดําดานหนึ่ง อีกดานผิวสีสม สีครีม หรือสี
น้ําตาลและมีเศษภาชนะบางช้ินท่ีตกแตงลายกดประทับรูปวงกลมเรียงกันอีกดวย(ภาพท่ี 169)   
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ภาพท่ี 169  เศษภาชนะแบบพิมายดํา 
 
 ภาชนะแบบพิมายดํา เปนภาชนะท่ีมีเนื้อสีดําการตกแตงรูปแบบเดน
ไดแก การขัดมันเปนลายเสนตรงหรือเสนโคง ผิวสวนท่ีไมไดตกแตงจะมีสีดําดานสวนท่ีตกแตง
เปนลายเสนจะมีความมันวาว16 การตกแตงแบบอ่ืน เชน กดประทับเปนรูปวงกลมเรียงกัน เนื้อ
ภาชนะมีสวนผสมของแกลบขาว   Devid Welch แบงอายุสมัยของภาชนะแบบพิมายดําออกเปน 2 
สมัย17 ไดแก  
 1.สมัยพิมายตอนตน(Classic Phimai) มีอายุระหวาง 2,200 – 1,800 ป
มาแลว  
 2.สมัยพิมายตอนปลาย(Late Phimai) มีอายุระหวาง 1,800 – 1,400 ป
มาแลว  ปรากฏภาชนะปากกวางและภาชนะท่ีมีสัน  
 ท่ีแหลงโบราณคดีปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
พบหลุมฝงศพของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคสําริดและยุคเหล็ก ผลการกําหนดภาชนะดิน
เผาแบบพิมายดําท่ีพบในหลุมฝงศพยุคเหล็ก ดวยวิธีเรดิโอคารบอนแบบ AMS(accelerator mass 

                                         
 16W.G. Solheim and M. Ayres, “The late prehistoric and early historic pottery of  the 
Khorat plateau , with special reference to Phimai,”  Early South East Asia (London : Oxford 
University Press ,1979) 
 17Devid J. Welch and Judith R. Mcneill  “Settlement, agriculture and population 
changes in the Phimai region, Thailand,” Indo-Pacific Prehistory Association Bullentin 10, 
(1991),  212. 
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spectroscopy)  ไดคาอายุระหวาง 370 B.C.-230 A.D. หรือราว  2,370-1,770 ปมาแลว18 คาอายุ
ดังกลาวทําใหสรุปไดวา เศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดําเริ่มขึ้นเม่ือประมาณ 2,400 ปมาแลว 
 การตกแตงภาชนะแบบนี้ยังพบในชุมชนสมัยทวารวดีอยูบาง เชน ท่ี
เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 12 – 15 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการตกแตง
ภาชนะแบบขัดมันเชนนี้ยังคงทําตอมาในสมัยประวัติศาสตรตอนตน และแสดงถึงความสืบเนื่อง
ของวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรตอเนื่องมายังสมัยประวัติศาสตร19 
 เศษภาชนะแบบพิมายดําพบตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรก ทําใหกําหนด
อายุการตั้งถ่ินฐานอยูอาศัยระยะแรกของบานกระเบ้ืองไดวา อยูในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก 
ประมาณ 2,400 ปมาแลว  และพบอยางตอเนื่องจนถึงช้ันดินสมมติท่ี 2:3 จึงกําหนดอายุช้ันดิน
สมมติดังกลาวและช้ันดินใกลเคียง  อยูในยุคเหล็กตอนปลายประมาณ 1,400 ปมาแลว และอาจ
ตอเนื่องจนถึงราว 1,100 ปมาแลว 
 การศึกษาแรธาตุและองคประกอบในเนื้อดินของเศษภาชนะดินเผา
แบบพิมายดําท่ีพบจากแหลงโบราณคดีบานโนนวัด  เนินอุโลก อําเภอโนนสูง และบานสวย 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ภาชนะจากท้ังสามแหลงมีรูปทรง รูปแบบการตกแตง และ
ใชแกลบขาวเปนสวนผสมเหมือนกัน  แตดินเหนียวท่ีใชในทําภาชนะมีองคประกอบทางเคมีท่ี
แตกตางกัน ทําใหทราบไดวามีการใชดินเหนียวจากคนละแหลง และนําไปสูขอสรุปวา การผลิต
ภาชนะแบบพิมายดําผลิตขึ้นโดยชุมชนตางๆ โดยมีรูปแบบการผลิตท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และ
เสนอสมมติฐานวา ในระยะแรกการผลิตภาชนะแบบนี้อาจมีแหลงผลิตท่ีเปนศูนยกลาง ตอมาชุมชน
ตางๆไดผลิตขึ้นโดยยังคงมาตรฐานการผลิตเดียวกัน20 
 ภาชนะดินเผาแบบพิมายดําเปนภาชนะท่ีปรากฏอยูโดยท่ัวไปตาม
ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยเฉพาะชุมชนในลุม
แมน้ํามูลตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมา  เชน  แหลงโบราณคดีบานโนนวัด  เนินอุโลก โนน

                                         
 18พงศธันว บรรทม, ปราสาทพนมวัน (นครราชสีมา: อุบลยงสวัสดิ์ออฟเซท สาขา
นครราชสีมา, 2544), 75 
 19สฤษดิ์พงศ ขุนทรง,  โบราณคดีเมืองนครปฐม การศึกษาอดีตของศูนยกลางแหง
ทวารวด ี(กรุงเทพฯ: เปเปอรเมท(ประเทศไทย),2557), 90 
 20Rose Nicol Geary, “The Phimai Black ceramic,” in The Excavation of Ban Non 
Wat Part Four : Iron Age ,Summary and Conclusion (Bangkok: Wongsawang 
Publishing&Printing, 2012), 76-77. 
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เมืองเกา บานปราสาท อําเภอโนนสูง  บานตําแย บานสวย อําเภอพิมาย  แหลงโบราณคดีเมืองเสมา 
อําเภอสูงเนิน  ในช้ันวัฒนธรรมท่ี 1 สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร ราวพุทธศตวรรษท่ี 10-1121 แสดง
ใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธระหวางชุมชน 
 มีเศษภาชนะท่ีตกแตงแบบเคลือบน้ําดนิสีแดงและขัดมันเปนลายเสนสี
ดําซ่ึงพบจํานวนนอยในช้ันดินสมมติท่ี 4:3 การตกแตงแบบนี้คงไดรับอิทธิพลมาจากการตกแตง
ภาชนะแบบพิมายดํา  และยังพบการตกแตงแบบนี้ท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัดในชวงยุคเหล็ก
ตอนตน (อายุราว 2,420-2,150 ปมาแลว) โดยพบเปนเปนภาชนะท่ีอุทิศใหกับผูตายในหลุมฝงศพ
หมายเลข 323 ,338 และ 34122  ซ่ึงสอดคลองกับช้ันดินสมมติท่ี 4:3 ท่ีเปนช้ันการอยูอาศัยระยะแรกๆ
ของแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองท่ีกําหนดอายุในชวงยุคเหล็กตอนตนเชนเดียวกัน 
 3.3 การตกแตงลายเขียนสี  
 การตกแตงลายเขียนสีของบานกระเบ้ือง แมพบจํานวนไมมาก แตก็
แสดงใหเห็นถึงความนิยมหรือรูปแบบเฉพาะของการเขียนสีของแหลงโบราณคดีแหงนี้ โดยจะ
เขียนเปนลายเสนขนานกันจํานวน 5 - 7 เสน บางครั้งจะมีจุดกลมแทรกอยูระหวางลายเสนเหลานั้น 
นิยมเขียนดวยสีแดง สวนสีเทาและสีดําพบอยูบาง(ภาพท่ี 170)  การตกแตงแบบนี้ปรากฏขึ้นในยุค
เหล็ก(ประมาณ 2,400 – 1,400 ปมาแลว)  และในสมัยประวัติศาสตรก็ยังปรากฏการเขียนสีเปน
ลายเสนโคงอีกดวย 
 การเขียนสีเปนลายเสนขนานกันเปนแนวยาว คลายกับการเขียนสีบน
ภาชนะดินเผาของแหลงโบราณคดีโนนยาง บานนาคํานอย ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน  ซ่ึงเปนชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก(ประมาณ 2,500 – 1,500 ปมาแลว)23 
เชนเดียวกัน(ภาพท่ี 171)    

                                         
 21เขมิกา หวังสุข,  “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลง
โบราณคดีเมืองเสมา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 142. 
 22Charles Higham, “The female burials of iron age period 1 : southern group” and 
“The male burials of iron age period 1 : southern group” in The Excavation of Ban Non Wat 
Part Four : Iron  Age ,Summary and Conclusion : 218-249. 
 23อลิสา ขาวพลับ, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีโนนยาง บานนาคํานอย ตาํบลบวั
ใหญ อําเภอนน้ําพอง จังหวัดขอนแกน (ขอนแกน : สํานักศิลปากรท่ี 9 ขอนแกน,2555), 111-
118,182.  
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ภาพท่ี 170  การตกแตงลําตัวลายเขียนสีแดงเปนเสนตรงหรือเสนโคงขนานกัน  
 

 
ภาพท่ี 171  การตกแตงลายเขียนสีแดงเปนเสนโคงขนานกันของแหลงโบราณคดีโนนยาง บานนา   
                     คํานอย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน(ขวา)   
ท่ีมา :  อลิสา ขาวพลับ, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีโนนยาง บานนาคํานอย ตําบลบัวใหญ 
อําเภอนน้ําพอง จังหวัดขอนแกน (ขอนแกน : สํานักศิลปากรท่ี 9 ขอนแกน, 2555), 118  
    
 3.4 การตกแตงลายเชือกทาบผสมกับลายอ่ืนๆ 
 การตกแตงลายเชือกทาบและขัดมัน  ลายเชือกทาบและขูดขีดลายคล่ืน  
ลายเชือกทาบและเคลือบน้ําดินสีแดง  และลายเชือกทาบและเคลือบน้ําดินสีดํา(ภาพท่ี 172)   พบ
ตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรกๆ(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 3-4) จนถึงระยะกลาง(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 2)   ซ่ึง
การตกแตงลายเชือกทาบและเคลือบน้ําดินสีแดง  คลายกับการตกแตงดวยการเคลือบน้ําดินและกด
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ประทับลายเชือกทาบของแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก ซ่ึงกําหนดอายุไวประมาณ 1,800-
1,100 ปมาแลว24 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 172  การตกแตงลายเชือกทาบแลวเคลือบน้ําดินสีแดง และลายเชือกทาบ ขูดขีดลายคล่ืน    
                     แลวเคลือบน้ําดินสีแดง 
 
 3.4 การตกแตงลายกดประทับดวยเชือกพันปลายไม 
 การตกแตงดวยเชือกพันปลายไมคลายกับการตกแตงสวนคอภาชนะ 
ซ่ึงการตกแตงแบบนี้พบจํานวนไมมากในชวงการอยูอาศัยระยะแรก(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 4) จนถึง
ระยะกลาง(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 2) (ภาพท่ี 173)    
  

 
ภาพท่ี 173  การตกแตงลายกดประทับดวยเชือกพันปลายไม 
 
 3.5 เศษภาชนะเนื้อดินสีขาวตกแตงลายขัดมันเปนเสนตรงสีเทา 
 เศษภาชนะแบบเนื้อดินสีขาวพบเปนจํานวนนอยในช้ันดินสมมติท่ี 2:4 
และ 2:5 (ภาพท่ี 174)    ซ่ึงภาชนะแบบนี้พบจํานวนนอยในลุมแมน้ํามูลตอนบน และพบโดยท่ัวไป

                                         
 24ผาสุข  อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลง
โบราณคดบีานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบือ้งนอก อําเภอชมุพวง จังหวัดนครราชสีมา, 108 
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ในลุมแมน้ํามูลตอนกลางถึงลุมแมน้ํามูล-ชีตอนลาง25 ภาชนะแบบนี้กําหนดอายุอยู ในสมัย
ประวัติศาสตรตอนตน  จากการขุดคนแหลงโบราณคดีโนนเดื่อ(บานตาเณร) บานดอนตาพัน และ
บอพันขัน ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด กําหนดอายุไวราว 1,300 – 1,000 ปมาแลว26  ดังนั้นจึงกําหนดอายุ
ช้ันดินสมมติท่ี 2:4 ไวราว 1,300 ปมาแลว  การพบภาชนะแบบนี้แสดงถึงความสัมพันธกับชุมชนใน
ลุมแมน้ํามูลตอนกลาง  และการตกแตงภาชนะแบบนี้ของบานกระเบ้ืองมีการขัดมันเปนลายเสนตรง
สีเทา อาจเกิดจากการไดรับอิทธิพลจากภาชนะแบบพิมายดํากเ็ปนได 
 

 
ภาพท่ี 174  เศษภาชนะเนื้อดินสีขาว 
  
 4.กน/ฐานภาชนะดินเผา 
 การตกแตงสวนกนภาชนะมี 4 แบบ ไดแก  1.ขัดมัน  2. เคลือบน้ําดินสีแดง
ขัดมัน 3.แบบพิมายดํา และ 4. เคลือบน้ําเคลือบ 
  
 1.3 วัตถุดินเผาทรงกรวย 
  มีลักษณะเปนวัตถุทรงกรวย ขอบตัดเรียบ สวนปลายมีท้ังปลายแหลมและ
ปลายมน ดานในกลวง มีการเจาะรูท่ีผิววัตถุ 2 ดาน  ดานหนึ่งเจาะรูจํานวน 4 รู  โดยสวนท่ีใกลขอบ
เจาะรูสองรูตามแนวนอนซ่ึงผิวดานในมีการขุดเปนรองโดยรอบตามแนวขอบของวัตถุเพ่ือเช่ือมตอ
ระหวางสองรูนี้ ถัดลงมาเจาะรูตามแนวตั้งจํานวน 2 รู รูแรกมีขนาดเล็ก ถัดลงมาท่ีใกลปลายแหลม
เปนรูขนาดใหญ  สวนผิวอีกดานตรงขามกัน เจาะรูตามแนวตั้งจํานวน 2 รู  รูท้ังหมดเจาะทะลุไปถึง

                                         
 25ศรีศักร วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2533), 
184   
 26Charles Higham, “The prehistory of the Southern Khorat plateau ,North East 
Thailand with particular reference to Roi Et province,” in Modern Quaternary Research in 
Southeast Asia, vol. 3  (Rotterdam: A.A. Balkema ,1977): 117-121.   
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ผิววัตถุอีกดาน จากการขุดคนพบวัตถุดินเผาทรงกรวยจํานวน 5 ช้ิน ในช้ันดินสมมติท่ี 2:5 จํานวน 2 
ช้ิน ช้ันดินสมมติท่ี 2:6 จํานวน 2 ช้ิน และช้ันดินสมมติท่ี 2:8 พบจํานวน 1 ช้ิน 
  ท้ังหมดมีรูปทรงเหมือนกัน รูปแบบการเจาะรูเหมือนกัน แตกตางกันเพียง
เล็กนอยท่ีสวนปลาย มีขนาดใกลเคียงกันโดยมีความสูงระหวาง 8-10 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง
สวนขอบระหวาง 4.5 - 5.2 เซนติเมตร และหนา 0.5 - 0.7 เซนติเมตร (ภาพท่ี 175) 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 175 วัตถุดินเผาทรงกรวย พบในช้ันดินสมมติ 2:5 (บน) ช้ันดินสมมติ 2:6 (ลางซาย,กลาง)    
                    และช้ันดินสมมติ 2:8 (ลางขวา) 

      วัตถุดินเผาทรงกรวยนี้มีรูปแบบเหมือนและขนาดใกลเคียงกับวัตถุท่ี
พบท่ีแหลงโบราณคดีบานโพนทอง ตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด โดยพบวาเปน
ของอุทิศใหกับผูตายอยูในภาชนะดินเผาท่ีเปนการฝงศพครั้งท่ี 2 อายุประมาณ 2,300-1,400 ป
มาแลว27 (ภาพท่ี 176)  นอกจากนี้ยังพบท่ีแหงโบราณคดีบานเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด และวัดสระแกว อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี28   ยังไมทราบหนาท่ีการใชงาน
ของวัตถุดินเผาทรงกรวยท่ีชัดเจน ซ่ึงมีขอเสนอวาวัตถุลักษณะนี้เปนช้ินสวนขาของภาชนะดินเผา
สามขา จากรูปทรงและการเจาะรูท่ีคลายกับขาภาชนะสามขาท่ีพบในภาคตะวันตก ภาคกลาง และ
ภาคใต29   

                                         
 27สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดใีนพ้ืนที่ทุงกุลารองไห, 151-155.  
 28ประพิศ พงศมาศ, “ความเปนมาของโครงการวจิัย” ใน การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
ความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผาสามขาในประเทศไทยกับประเทศในแถบเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใต  26-27 พฤษภาคม 2554 (กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดี,2554), 11. 
 29เรื่องเดียวกัน 
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ภาพท่ี 176 วัตถุดินเผาทรงกรวย พบเปนของอุทิศในหลุมฝงศพ ท่ีแหลงโบราณคดีบานโพนทอง   
                   อําเภอเกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
ท่ีมา : สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดีในพ้ืนทีทุ่งกลุารองไห (อุบลราชธาน:ี ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2553), 
155 
   
 1.4 แวดินเผา 
  แวดินเผา30 พบจํานวน 2 ช้ิน จําแนกรูปทรงได 2 แบบ คือ 
  แบบท่ี 1 รูปทรงกรวย ขอบมีลักษณะเปนสัน ฐานกลม ผิวเรียบ เนื้อสีดํา มี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.8 เซนติเมตร สูง 1.9 เซนติเมตร  สภาพชํารุด พบจํานวน 1 ช้ิน ในช้ันดิน
สมมติท่ี 1:5  
   แบบท่ี 2 รูปทรงกลมแบน ผิวดานบนนูนขึ้นเล็กนอย ผิวเรียบ เนื้อสีดํา สภาพ
คอนขางสมบูรณ มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.6 เซนติเมตร สูง 0.6 เซนติเมตร พบจํานวน 1 ช้ิน ใน
ช้ันดินสมมติท่ี 2:6 (ภาพท่ี 177) 
     
 
 
 
 

ภาพท่ี 177  แวดินเผาแบบท่ี 1 (ซาย) และแบบท่ี 2 (ขวา) 

                                         
 30แวดินเผาเปนอุปกรณท่ีใชถวงน้ําหนกัใหการปนดายแตละครั้งมีน้ําหนกัหรือแรง
เหวี่ยงใหดายเปนเกลียวท่ีสมํ่าเสมอเพ่ือใหดายมีขนาดและความแข็งแรงสมํ่าเสมอกัน ท้ังยังชวยให
สะดวกกวาการปนดายโดยใชมือโดยตรง 
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  แวดินเผาเปนอุปกรณท่ีพบอยูโดยท่ัวไปในชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรและ
สมัยประวัติศาสตร  แวดินเผาแบบท่ี 1 พบในช้ันดินสมมติท่ี 1:5 ซ่ึงจัดอยูในสมัยประวัติศาสตร มี
รูปแบบเหมือนกับแวดินเผาท่ีพบในชุมชนอ่ืนๆ เชน แหลงโบราณคดีเมืองนครปฐมโบราณ31  แหลง
โบราณคดีเมืองเสมา ในช้ันการอยูอาศัยสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรและสมัยทวารวดี32  เมืองคูเมือง 
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุร3ี3 เปนตน 
  แวดินเผาแบบท่ี 2 รูปทรงกลมแบน พบในช้ันดินสมมติท่ี 2:6 ซ่ึงจัดอยูใน
สมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก มีรูปแบบเหมือนกับแวดินเผาท่ีพบในในชุมชนอ่ืนๆ เชน  บานสวย 
ในชวงการอยูอาศัยยุคสําริดและยุคเหล็ก34  เมืองเสมาในช้ันการอยูอาศัยสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร 
สมัยทวารวดีและสมัยเขมร35 เปนตน 
 1.5 ลูกกระสุนดินเผา   
    ลูกกระสุนดินเผามีลักษณะเปนกอนดินเผาทรงกลม สันนิษฐานวาเปนอุปกรณ
ท่ีใชคูกับคันกระสุนยิงขับไลสัตวเล้ียงและลาสัตวขนาดเล็ก  จากการขุดคนพบลูกกระสุนโดยตลอด
การอยูอาศัยตั้งแตระยะแรกในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก จนถึงระยะสุดทายในสมัย
ประวัติศาสตรสมัยเขมร(ช้ันดินสมมติ 1:2 ถึง 4:10 feature 1) โดยพบจํานวน 13 ลูก ท้ังหมดมีขนาด
ใกลเคียงกัน มีเสนผานศูนยกลางระหวาง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร (ภาพท่ี 178) ลูกกระสุนมีลักษณะ
เหมือนกัน ไมไดมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปเลยจากยุคเหล็กจนถึงสมัยเขมร คงเพราะมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมตอการใชงานอยูแลว 
      

                                         
 31ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม, 22-23. 
 32กรมศิลปากร, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีเมืองเสมา (เลม2) (นครราชสีมา:  
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 9 นครราชสีมา, 2544), 686-687 
 33มยุรี วีระประเสริฐ, “แวดินเผาท่ีอินทรบุรี” ใน การขุดคนและการศึกษาวัฒนธรรม
ของชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร: ม.ป.ป.), 46-48 
 34รัชนี ทศรัตน และอําพัน กิจงาม, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีบานสวย 
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว, 2547), 63 
 35กรมศิลปากร, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีเมืองเสมา (เลม2) ) (นครราชสีมา:  
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 9 นครราชสีมา, 2544), 685-687 
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ภาพท่ี 178  ลูกกระสุนดินเผา  
 
 1.6 เบ้ียดินเผา  
  เปนช้ินสวนของเศษภาชนะดินเผาท่ีนํามาตกแตงขอบใหเรียบ โดยตกแตงเปน
รูปทรงตาง ๆ เชน ทรงกลมแบน ส่ีเหล่ียมมุมมน เปนตน พบจํานวน 19 ช้ิน จําแนกรูปแบบจาก
ลวดลายท่ีตกแตงผิวของเบ้ียดินเผาออกไดเปน 5 แบบ ไดแก 1.แบบผิวเรียบ 2.ตกแตงผิวดวยการ
เคลือบน้ําดิน  3.ตกแตงผิวดวยการขัดมัน  4.ตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ และ 5.ตกแตงผิวโดย
ทําลายเชือกทาบสวนหนึ่ง(ภาพท่ี 179) 
   เบ้ียดินเผาพบท้ังหมด 19 ช้ิน ช้ินท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดมีเสนผานศูนยกลาง 4.8 
เซนติเมตร สวนช้ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดมีเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร เบ้ียดินเผาสวนใหญจํานวน 
17 ช้ิน พบในชวงการอยูอาศัยสมัยประวัติศาสตร(ช้ันดินสมมติท่ี 2:5 -1:1) อีก 2 ช้ิน พบในยุคเหล็ก 
(ช้ันดินสมมติท่ี 2:9 -2:13) แสดงใหเห็นถึงความนิยมในการใชเบ้ียดินเผาในสมัยประวัติศาสตรของ
ชุมชนแหงนี้ ซ่ึงมีขอสันนิษฐานวาเบ้ียดินเผา เปนอุปกรณกีฬาประเภท ตองเต ของชุมชนโบราณใน
ประเทศอินเดีย และพบเปนจํานวนมากในเมืองโบราณสมัยทวารวดีทุกแหง36 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 179  เบ้ียดินเผาแบบท่ี 1-5 (จากซายไปขวา)  

 

 
                                         
 36ผาสุข อินทราวุธ ทวารวดี การศึกษาเชงิวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 140. 
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 1.7 แทงดินเผาประดับลวดลาย 
  พบจํานวน 1 ช้ิน ในช้ันดินสมมติท่ี 1:7 ลักษณะเปนช้ินสวนแทงดินเผา สภาพ
ไมสมบูรณ มีขนาดกวาง 4.5 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร หนา 2.7 เซนติเมตร  ตกแตงผิวหนาท้ัง
สองดาน ดานหนึ่งตกแตงลายมีลายขูดขีดเปนเสนตรงเฉียงขนานกัน อีกดานเปนเสนตรงตัดกันเปน
ลายตาราง (ภาพท่ี 180) 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 180 แทงดินเผาประดบัลวดลาย 
 
  แทงดินเผานี้เปนอุปกรณท่ีใชในการขัดผิว และพบตามชุมชนสมัยทวารวดี
หลายแหง37 เชน เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท38 แหลงโบราณคดีวัดชมช่ืน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย โดยเปนของอุทิศใหกับผูตายในหลุมฝงศพหมายเลข 4 และ 5 กําหนดอายุในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 10-1639  เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ40 เปนตน (ภาพท่ี 181-183) 
  แทงดินเผาของบานกระเบ้ืองท่ีตกแตงลายขูดขีดเสนเฉียงขนานกัน อีกดานเปน
ลายตาราง เหมือนกับแทงดินเผาท่ีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในระยะการอยู
อาศัยสมัยทวารวด4ี1 (ภาพท่ี 184)  ซ่ึงสามารถกําหนดอายุแทงดินเผาของบานกระเบ้ืองไดวามีอายอุยู
ในสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี(พุทธศตวรรษท่ี 12-15)  

                                         
 37ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชงิวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคด,ี 140 
 38จารึก วิไลแกว, โบราณคดีเมืองอูตะเภา, 150 
 39ธาดา สุทธิเนตรและคนอ่ืนๆ, วัดชมชื่น (กรุงเทพฯ: ส.ไพบูลยการพิมพ, 2540), 40-
44 
 40ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก  รายงานการขุดคนเมือง
โบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ, 17-27 
 41กรมศิลปากร, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีเมืองเสมา(เลม2), 689-690 
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ภาพท่ี 181 แทงดินเผาประดับลวดลายพบพบท่ีเมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท 
ท่ีมา : จารึก วิไลแกว, โบราณคดีเมืองอูตะเภา, เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 3/2534 (กรุงเทพฯ: 
ป. สัมพันธพาณิชย, 2534), 150. 
 

  
ภาพท่ี 182 แทงดินเผาประดับลวดลายพบพบท่ีวดัชมช่ืน เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ท่ีมา : ธาดา สุทธิเนตรและคนอ่ืนๆ, วัดชมชื่น (กรุงเทพฯ: ส.ไพบูลยการพิมพ, 2540), 47. 
 

 
ภาพท่ี 183 แทงดินเผาประดับลวดลายพบท่ีเมืองเมืองฟาแดดสงยาง  จังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ีมา : ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟา
แดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ,(นครปฐม:โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร ,2544),140 
 

 
ภาพท่ี 184 แทงดินเผาประดับลวดลายพบท่ีเมืองเสมา  จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดเีมืองเสมา (เลม2) (นครราชสีมา:  สํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 9 นครราชสีมา, 2544), 994. 
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 1.8 ช้ินสวนเครื่องมือเหล็ก 
  พบจํานวน 3 ช้ิน ช้ินท่ี 1 เปนช้ินสวนแทงเหล็กทรงกระบอก มีขนาดยาว 9.3 
เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.3 เซนติเมตร พบในช้ันดินสมมติ 2:5  ช้ินท่ี 2 เปนช้ินสวนแผน
เหล็ก มีขนาดกวาง 4 x 5 เซนติเมตร พบในช้ันดินสมมติ 2:6  ช้ินท่ี 3 เปนช้ินสวนแทงเหล็กทรง
กลม มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร พบในช้ันดินสมมติ 4:2 (ภาพท่ี 
185)  

     
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 185  ช้ินสวนแทงเหล็กช้ินท่ี 1-3  
 
 1.9 หินลับ  
  พบจํานวน 2 ช้ิน ในช้ันดินสมมติท่ี 2:5 รองรอยผิดวิสัยท่ี 1 ช้ินท่ี 1 มีขนาด
กวาง 5.5 เซนติเมตร ยาว 5.7 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร ช้ินท่ี 2  มีขนาดกวาง 7 เซนติเมตร ยาว 
9.2 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร  ท้ังสองช้ินทําจากหินทราย มีลักษณะเปนแทงส่ีเหล่ียม ปรากฏ
รองรอยการใชงานโดยท่ีผิวหินมีลักษณะเรียบมันและรอยเวาลึก (ภาพท่ี 186) 

   
 
 
 
 

ภาพท่ี 186 หินลับ พบในรองรอยผิดวิสัยท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 2:5  
  
 1.10 ขวานหินขัด  
 พบจํานวน 2 ช้ิน จากการสํารวจภายในแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง ช้ินท่ี 1 
สภาพสมบูรณ มีขนาดยาว 8.8 เซนติเมตร ดานคมกวาง 5.1 เซนติเมตร หนา 1.4 เซนติเมตร ดาน
ปลายกวาง 3.7 เซนติเมตร หนา 1.2 เซนติเมตร ปลายดานท่ีเปนคมมีลักษณะโคง   ช้ินท่ี 2  ปลาย
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ดานท่ีเปนคมเนื้อหินแตกหักออกไป และเรียวลงไปยังปลายอีกดาน มีขนาดยาว 6.3 เซนติเมตร ดาน
คมกวาง 4 เซนติเมตร หนา 1.4 เซนติเมตร  ท้ังสองช้ินเปนขวานหินขัดแบบไมมีบา ทําจากหินทราย 
(รูปท่ี 187)   
 ขวานหินขัดท้ังสองช้ินพบจากการสํารวจ จึงไมทราบวาเดิมอยูในชวงสมัยใด
ของแหลง แตก็แสดงถึงการใชงานเครื่องมือดังกลาวในยุคเหล็กเปนตนมา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 187 ขวานหินขัด พบจากการสํารวจในแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง 
 
 1.11 เครื่องมือทําจากกระดูก   
 พบจํานวน 2 ช้ิน ในช้ันดินสมมติท่ี 2:13  ช้ินท่ี 1 มีลักษณะเปนแทงกลมยาว 
ขัดผิวใหมีความมัน และเจาะรูจํานวน 2 รู ขนาดยาว 7.5 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.4 
เซนติเมตร  ช้ินท่ี 2 มีลักษณะเปนแทงยาว ขัดผิวใหมีความมันและตกแตงปลายดานหนึ่งใหมี
ลักษณะโคง  ขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร หนา 0.4 เซนติเมตร (ภาพท่ี 188) 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 188  เครื่องมือทําจากกระดูก พบในช้ันดินสมมติ 2:13  
   
 1.12 กําไลสําริด  แบงออกได 2 แบบ ดงันี้ 
 1.12.1 มีลักษณะเปนวง แบงออกไดอีก 2 แบบตามลักษณะหนาตัดของกําไล 
ดังนี้ 
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 แบบท่ี 1 หนาตัดรูปวงกลม พบจํานวน 1 วง  ในช้ันดินสมมติท่ี 2:5 
รองรอยผิดวิสัยท่ี 1 สภาพไมสมบูรณ มีสนิมขึ้นท่ัวท้ังช้ิน มีขนาดเสนผาศูนยกลางหนาตัด 0.4 
เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร 
 แบบท่ี 2 หนาตัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผา พบจํานวน 2 วงในช้ันดินสมมติท่ี 
3:2  สภาพไมสมบูรณ มีขนาดหนาตัด 0.4 x 0.8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 9 เซนติเมตร (ภาพท่ี 
189) กําไลสําริดท่ีมีหนาตัดรูปวงกลมและส่ีเหล่ียมนี้ เปนรูปแบบสามัญท่ีพบโดยท่ัวไป 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 189  กําไลสําริดแบบท่ี 1 พบในรองรอยผิดวิสัยท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 2:5 (ซาย) และแบบท่ี 2 พบ   
                   ในช้ันดินสมมติ 3:2 (ขวา) 
 
 1.12.2 มีลักษณะเปนทรงกระบอก พบจํานวน 1 วง ในช้ันดินสมมติท่ี 2:12 
เปนกําไลทรงกระบอกปลายดานหนึ่งสอบเขา ท่ีผิวดานนอกเปนลายคลายเสนเชือก มีปุมกลม 
สภาพไมสมบูรณ ขนาดยาว 7.7 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 5.9 เซนติเมตร ปลายดานท่ีสอบเขา 
5.5 เซนติเมตร หนา 0.3 เซนติเมตร (ภาพท่ี 190)   

 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 190  กําไลสําริดทรงกระบอก พบในช้ันดินสมมติ 2:12 
 
 กําไลสําริดทรงกระบอกรูปแบบนี้พบในแหลงโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแหลงอ่ืนๆดวย เชน แหลงโบราณคดีบานโนน
วัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในหลุมฝงศพหมายเลข 343 เปนทารกอายุประมาณ 9 เดือน 
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สวมกําไลรูปแบบนี้จํานวน 2 วงในแขนแตละขาง หลุมศพนี้กําหนดอายุอยูในยุคเหล็ก ประมาณ 
2,420-2,150 ปมาแลว42 นาสังเกตวาขนาดของกําไลของท้ังสองแหลงมีขนาดใกลเคียงกันมาก โดย
กําไลท้ังสองช้ินของบานโนนวัดมีขนาดความยาว 7.5 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 4.5 เซนติเมตร 
อีกช้ินมีความยาว 8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 6 เซนติเมตร  หรือท่ีแหลงโบราณคดีบาน
กานเหลือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปนชุมชนในยุคเหล็กอายุประมาณ 2,500-2,100 ป
มาแลว43 (ภาพท่ี 191)   
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 191  กําไลสําริดพบท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา(ซาย)    
                   และบานกานเหลือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน(ีขวา) 
ท่ีมา : Charles Higham, “The infant burials of iron age period 1 : southern group” in The 
Excavation of Ban  Non Wat Part Four : Iron Age ,Summary and Conclusion (Bangkok: 
Wongsawang  Publishing&Printing , 2012), 310 (ภาพซาย) ;  สายันต ไพรชาญจิตร, บรรณาธิการ, 
โบราณคดีเขื่อนปากมูล (กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ(1977), 2535), 26 (ภาพขวา) 
  
 1.13 กําไลดินเผา 
 พบจํานวน 12 ช้ิน แบงออกได 3 รูปแบบ ตามลักษณะของหนาตัด ไดแก  1.
หนาตัดรูปวงกลม จํานวน 5 ช้ิน 2.หนาตัดรูปสามเหล่ียม จํานวน 2 ช้ิน และ 3.หนาตัดรูปส่ีเหล่ียม

                                         
 42Charles Higham, “The infant burials of iron age period 1 : southern group” in The 
Excavation of Ban  Non Wat Part Four : Iron Age ,Summary and Conclusion (Bangkok: 
Wongsawang  Publishing&Printing , 2012), 309-310. 
 43สายันต ไพรชาญจติร, บรรณาธิการ, โบราณคดเีขื่อนปากมูล (กรุงเทพฯ: รุงศิลปการ
พิมพ(1977), 2535), 40-46.  
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มุมมน จํานวน 5 ช้ิน  พบในชวงการอยูอาศัยสมัยกอนประวัติศาสตร(ช้ันดินสมมติท่ี 2:6-4:2) 
จํานวน 6 ช้ิน และสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี (ช้ันดินสมมติท่ี 2:5-2:1) จํานวน 6 ช้ิน  
กําไลวงท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดมีเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร สวนวงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดมีเสนผาน
ศูนยกลาง 5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 192)  

            
 
 
 
 

ภาพท่ี 192  กําไลดินเผาแบบท่ี 1-3 (จากซายไปขวา)  

 
 กําไลดินเผาเปนเครื่องประดับท่ีพบอยูโดยท่ัวไปท้ังในชุมชนสมัยกอน
ประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร   กําไลดินเผาของบานกระเบ้ืองพบท้ังในสมัยกอน
ประวัติศาสตรยุคเหล็ก และสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี  ในขณะท่ีแหลงโบราณคดีบาน
โนนวัด ซ่ึงอยูหางออกไปทางทิศใตและอยูในลุมน้ําลําสะแทดเชนเดียวกันพบวากําไลดินเผาท่ีพบ
ในหลุมฝงศพนั้น พบจํานวนมากในยุคหินใหม ยุคสําริดมีจํานวนลดลง และพบจํานวนเล็กนอยใน
ยุคเหล็ก44 (ภาพท่ี 193)  ท่ีแหลงโบราณคดีบานเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ในชวง
อายุ 2,500-1,500 ปมาแลว พบกําไลดินเผาท่ีมีการตกแตงลายเสนเชือก รูปดานตัดมีรูปแบบ
หลากหลายกวาบานกระเบ้ือง ไดแก รูปวงกลม วงรี ส่ีเหล่ียมผืนผา สามเหล่ียม รูปตัว T และรูปตัว 
U45  
 
 
 

                                         
 44Charles Higham and Worachai Wiriyaromp  “Neolithic 1 Ceramic Motif” The 
Excavation of Ban  Non Wat : The Neolithic Occupation, 127.  
 45สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดใีนพ้ืนที่ทุงกุลารองไห (อุบลราชธาน:ี ศิริธรรมออฟเซ็ท, 
2553), 203-205 
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ภาพท่ี 193 กําไลดินเผาพบท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา 
ท่ีมา :  Charles Higham and Worachai Wiriyaromp, “Neolithic 1 ceramic motif” in The 
Excavation of Ban Non Wat : The Neolithic Occupation (Bangkok: Interest, 2010): 127. 
  
 1.14 ลูกปดแกว  
 พบจํานวน 4 ช้ิน ในช้ันดินสมมติท่ี 2:5 รองรอยผิดวิสัยท่ี 1 เปนลูกปดแกว
ทรงกลมแบนสีฟา 1 ลูก ทรงกลมหนาสีฟา 1 ลูก  ทรงกลมสีเหลือง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.4 
เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร และเศษลูกปดแกวสีฟา 1 ช้ิน (ภาพท่ี 194) 

 
ภาพท่ี 194 ลูกปดแกวและเศษลูกปด พบในรองรอยผิดวิสัยท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 2:5  
   
 1.15 ลูกปดเปลือกหอย  
 พบจํานวน 2 ลูก ในช้ันดินสมมติท่ี 2:13 รองรอยผิดวิสัยท่ี 1  เปนลูกปดทรง
กลมแบน ลูกท่ี 1 มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3 เซนติเมตร หนา 0.05 เซนติเมตร ลูกท่ี 2 มีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.2 เซนติเมตร หนา 0.1 เซนติเมตร (ภาพท่ี 195) 
 ลูกปดเปลือกหอยเปนเครื่องประดับท่ีนิยมใชกันในสมัยกอนประวัติศาสตร
ยุคสําริด แตลูกปดเปลือกหอยท้ังสองลูกนี้พบในช้ันดินท่ีปรากฏโบราณวัตถุในยุคเหล็ก จึงกําหนด
อายุลูกปดท้ังสองลูกอยูในยุคเหล็ก  ซ่ึงลูกปดเปลือกหอยท่ีชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรนิยมใช 
ผลิตจากเปลือกหอยทะเล(Trocus sp.)  เปนทรัพยากรท่ีอยูหางไกลจากบานกระเบ้ือง จึงแสดงถึงการ
ติดตอคาขายกับชุมชนอ่ืนๆดวย 
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ภาพท่ี 195  ลูกปดเปลือกหอย พบในช้ันดินสมมติ 2:13  
 
 1.16 แผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผาโคง 
 แผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผาโคง ขอบดานยาวท้ังสองดานตัดเรียบ ผิวสีสม สี
เทา ท่ีผิวนอกของวัตถุมีการตกแตงลวดลาย  แบงออกได 3 แบบ ตามลวดลายท่ีตกแตงบนผิวหนา  
ดังนี้  
 แบบท่ี 1 แผนดินเผาผิวหนาเรียบ ไมตกแตงลวดลาย พบจํานวน 26 ช้ิน 
 แบบท่ี 2 ท่ีผิวหนาตกแตงลายเชือกทาบ วางลายตามดานกวาง โดยมีแนวตรง
หรือเฉียง พบจํานวน 24 ช้ิน 
 แบบท่ี 3 ท่ีผิวหนาตกแตงลายขูดขีดเปนรอง 3 รองเฉียงขนานและตัดกัน พบ
จํานวน 1 ช้ิน ในช้ันดินสมมติท่ี 4:9 สภาพไมสมบูรณ มีขนาดกวาง 3.6 เซนติเมตร ยาว 7.5 
เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร มีลักษณะเปนวงโคง (ภาพท่ี 196)   

      
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 196 แผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผาโคงแบบท่ี 1, 2 (บน) และ 3 (ลาง) 
  
 จากขนาดของวัตถุ พบวาแผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมโคง มีขนาดกวางระหวาง 1.4 
- 3.6 เซนติเมตร (สวนใหญมีความกวางระหวาง 1.4 - 2.4 เซนติเมตร)  หนาระหวาง 0.3 - 0.7 
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เซนติเมตร (สวนใหญมีความหนาระหวาง 0.4-0.5 เซนติเมตร)  สวนความยาวไมสามารถวัดได
เนื่องจากไมพบช้ินท่ีสมบูรณ  พบในการอยูอาศัยท้ังในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็กและสมัย
ประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี  ยังไมสามารถระบุหนาท่ีการใชงานของวัตถุประเภทนี้ได แตพบวา
เปนของท่ีอุทิศใหกับผูตาย โดยบรรจุอยูในภาชนะดินเผารวมกับโครงกระดูกมนุษยท่ีโนนปาชาเกา  
  
 1.17 ช้ินสวนดินเผามีรองรอยของไมหรือชองส่ีเหล่ียม 
  ลักษณะเปนช้ินสวนดินเผา ปรากฏรอยเปนชองรูปเหล่ียมหรือโคง รองรอย
ของไม บางช้ินผิวดานหนึ่งมีลักษณะเรียบหรือโคง พบในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็กและสมัย
ประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี (ช้ันดินสมมติท่ี 2:1 -4:10) จํานวนหลายช้ิน ท่ีสําคัญมีดังนี้  
 ช้ินท่ี 1 พบในช้ันดินสมมติ 2:10 มีลักษณะเปนวัตถุดินเผารูปส่ีเหล่ียมมุมมน 
ผิวสีสม ขนาด 8.1 x 10.4 x 5.2 เซนติเมตร ปรากฏรองรอยของพืชหรือฟางขาว ผิวดานหนึ่งเรียบ มี
รอยรูปวงรีคลายนิ้วมือและชองส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก(ภาพท่ี 197)     
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 197  วัตถุดินเผาปรากฏรอยคลายนิ้วมือและชองส่ีเหล่ียม 
 
 ช้ินท่ี 2 พบในช้ันดินสมมติ 2:15 เปนวัตถุดินเผารูปเหล่ียม ผิวสีครีม ขนาด 
9.6 x 10 x 3.2 เซนติเมตร  ปรากฏรองรอยของพืชหรือฟางขาว ผิวดานหนึ่งเรียบ อีกดานมีรอยเวา
เปนรูปครึ่งวงกลมเปนแนวยาวตรงโดยตลอด สลับกับผิวนูนรูปครึ่งวงกลมเชนเดียวกัน รอยเวามี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.8 เซนติเมตร  ลักษณะท่ีปรากฏเกิดจากเดิมมีวัตถุท่ีมีผิวโคงเปนแทงยาวซ่ึง
นาจะเปนไมติดอยู หรือแผนดินเผานี้เปนดินท่ีนํามาพอกทับไม (ภาพท่ี 198)       
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ภาพท่ี 198 วัตถุดินเผามีรอยเวาเปนรูปครึ่งวงกลมสลับกับรอยนูนตามแนวยาว 
  
 ช้ินท่ี 3 พบในรองรอยผิดวิสัยท่ี 1ช้ันดินสมมติ 4:10  มีลักษณะเปนแผนดิน
เผาโคง ขนาด 2.9 x 4 x 0.6 เซนติเมตร ผิวท้ังสองดานปรากฏรองรอยของไม แผนดินเผานี้นาจะเกิด
จากการนําดินนํามาพอกทับกับไม (ภาพท่ี 199) 
        

   
ภาพท่ี 199 วัตถุดินเผาปรากฏรอยของไม 
 
 สันนิษฐานวาช้ินสวนดินเผาเหลานี้เปนดินท่ีนําไปพอกทับกับวัตถุท่ีทําดวย
ไมเพ่ือสรางส่ิงกอสราง ดานท่ีมีผิวเรียบหรือโคงเวาคงเกิดจากการพยายามทําใหผิวหนามีความเรยีบ
โดยใชอุปกรณหรือมือ ซ่ึงมีบางช้ินท่ีมีรอยคลายนิ้วมืออีกดวย  ส่ิงกอสรางนี้ยังไมสามารถกลาวได
อยางชัดเจนวาเปนส่ิงกอสรางประเภทใด เนื่องจากจํานวนตัวอยางท่ีพบมีนอยและไมสมบูรณ  แต
ในรองรอยกิจกรรมหรือรองรอยผิดวิสัยท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 2:5 ท่ีตอเนื่องลงไปยังช้ันดินสมมติท่ี 
2:12 นอกจากช้ินสวนดินเผาท่ีมีรอยประทับของไมแลวยังพบ หลุมเสา และดินท่ีจับตัวกันแนนแข็ง 
ซ่ึงสันนิษฐานในเบ้ืองตนไดวาเปนรองรอยของพ้ืนอาคารท่ีใชเสาไมเปนองคประกอบและมีการ
พอกทับดวยดิน 
 ช้ินสวนดินเผาลักษณะนี้ พบท่ีแหลงโบราณคดีเนินอุโลก อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา เปนชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก  ช้ินสวนดินเผาท่ีพบมีขอ
สันนิษฐานวาเปนดินเหนียวท่ีนําไปพอกทับส่ิงกอสรางประเภทอาคารบานเรือนหรือเตาเผา ดิน
เหนียวใชฟางขาวและแกลบขาวเปนสวนผสมหลัก รองรอยของไมท่ีปรากฏเปนไมไผและไมชนิด

 



161 
 

 

อ่ืนๆ โดยมีการนําพืชมาเปนวัสดุในการผูกโครงไม  และมีการปาดผิวหนาดินใหเรียบโดยใชไม
หรือมือ46 (ภาพท่ี 200)  หรือท่ีแหลงโบราณคดีโนนยาง บานเขวาโคง อําเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร  ในช้ันการอยูอาศัยในยุคเหล็ก(ราว 2,500-2,100 ปมาแลว) พบรองรอยของอาคารขนาดเล็ก
หลายหลัง ผนังอาคารซ่ึงเหลือความสูงไมมากนัก ทําดวยดินเหนียวผิวดานนอกเรียบ อีกดานมีรอย
ประทับของไมเปนวงโคงรูปตัวย(ูU) ซ่ึงผูขุดคนไดสรุปวาผนังอาคารมีการใชไมเปนแกนและพอก
ทับดวยดินเหนียว47 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 200  ช้ินสวนดินเผา ปรากฏรอยของพืชและไม พบท่ีแหลงโบราณคดีเนินอุโลก อําเภอ       
                    โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ีมา : James Chetwin, “The remains of wattle and daub structures” in  The Excavation of None 
U-Loke  and Non Muang Kao (Bangkok: Prachachon, 2007): 451-456. 
  

  1.18 ตะกรันโลหะ  
  ลักษณะเปนกอนตะกรันขนาดใหญ สีน้ําตาลแดงหรือสีน้ําตาลเหลือง บาง
ช้ินมีลักษณะเปนกอนกลมขนาดเล็กเกาะติดกันเปนกอนขนาดใหญ (ภาพท่ี 201) รายละเอียดของ
ตะกรันโลหะท่ีพบในแตละช้ันดิน ดังนี้ 

 

 

                                         
 46J.N. Chetwin, “The remains of wattle and daub structures” in  The Excavation of 
None U-Loke  and Non Muang Kao (Bangkok: Prachachon, 2007): 460. 
 47Eiji Nitta, “Archaeological study on the ancient iron-smelting and salt- making 
industries in the  Northeast of Thailand. preliminary report of the excavations of Non Yang and 
Ban Dong Plong,”  Journal of Southeast Asian Archaeology 11,(1991): 8-9. 
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                       ตารางท่ี 14 ตะกรันโลหะท่ีพบในช้ันดินสมมติตางๆ 
 
 
 
 
 
 
  
                              
 
 
 
 
 ตะกรันโลหะท่ีพบเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึง กิจกรรมการถลุงและผลิต
เครื่องมือเครื่องใชโลหะขึ้นภายในชุมชน โดยพบในระยะการอยูตอนกลางขึ้นมาถึงตอนปลายของ
แหลง ในช้ันดินสมมติท่ี 2:11 ขึ้นมาถึงช้ันดินสมมติ 1:4 หรือในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก 
ขึ้นมาจนถึงสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี  และการท่ีพบจํานวนไมมากนัก รวมท้ังการสํารวจ
ในแหลงไมพบหลักการถลุงโลหะอยางหนาแนน อาจกลาวไดวามีการผลิตเพ่ือใชภายในชุมชน
เทานั้น 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 201 เศษตะกรันพบในช้ันดินสมมตติางๆ 
 
 2.หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับพิธีกรรมความเช่ือและศาสนา   
  2.1 พวยกา 
 พวยกาหรือพวย คือ สวนของภาชนะท่ียื่นออกมาสําหรับรินน้ํา เปนช้ินสวน
ของภาชนะท่ีเรียกวา กุณฑี ซ่ึงเปนภาชนะของอินเดียท่ีแพรหลายเขาสูชุมชนโบราณในประเทศไทย

ช้ันดินสมมติ จํานวน (ช้ิน) น้ําหนัก (กรัม) 
1:4 1 25 
1:5 5 320 
2:1 7 220 
2:3  1 50 

2:4 feature 1 12 50 
2:5 feature 1 22 105 

2:6 5 565 
2:11 1 125 
รวม 54 1,460 
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จากการติดตอสัมพันธกับอินเดีย48  จากการขุดคนพบช้ินสวนพวยกาจํานวน 3 ช้ิน สภาพไมสมบูรณ 
เปนช้ินขนาดเล็ก ดังนี ้

    ตารางท่ี 15 ช้ินสวนพวยกาท่ีพบในช้ันดินสมมติ 

ขนาด(ซ.ม.) ช้ันดิน
สมมติ แบบ เสนผานศูนย 

กลาง ยาว 
ภาพ 

1:2 
แบบแทงตรง เนื้อดิน

สีสม (ภาพท่ี 202) 3.5 4.5 

 

1:4 
แบบแทงตรง เนื้อดิน

สีสม (ภาพท่ี 203) - 2.5 

 

1:6 
แบบแทงตรงปลาย
เรียว เนื้อดินสีสม 

(ภาพท่ี 204) 
4.4 3.7 

   
 
 ภาชนะแบบกุณฑีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใตราวพุทธศตวรรษท่ี 8 เปนตน
มา ท่ีแหลงโบราณคดีอังกอรบอเรย(Angkor Borei) ประเทศกัมพูชา  พบภาชนะแบบนี้ในชวงการ
อยูอาศัยระยะท่ี 3 ราวพุทธศตวรรษท่ี 8-1249 หรือท่ีแหลงโบราณคดีภูมิสนายพบภาชนะแบบกุณฑี
เปนของอุทิศในหลุมฝงศพซ่ึงกําหนดอายุในชวงพุทธศตวรรษท่ี 8-12 เชนเดียวกัน50  สําหรับใน

                                         
 48ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี, 23. 
 49Miriam T.Stark, “Pre-Angkor settlement trends in Cambodia” Mekong delta  and 
the lower Mekong archaeological project,” Indo-pacific Prehistory Association Bulletin  26, 
(2006), 101.   
 50Yoshinori  Yasuda  and Chuch Phoeurn, Preliminary Report for the Excavation 
in Phum Snay 2007 (n.p.: International Research Center for Japanese studies, 2008), 39. 
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ประเทศไทยพบหลักฐานของภาชนะแบบกุณฑีตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายเปนตนมา 
และใชกันอยางแพรหลายในสมัยประวัติศาสตร  ท่ีบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา พบช้ินสวนพวยกาในชวงการอยูอาศัยระยะท่ี 2 ราวพุทธศตวรรษท่ี 8-1551  ท่ีแหลง
โบราณคดีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบภาชนะแบบกุณฑีตั้งแตการอยูอาศัย
ระยะแรกราวพุทธศตวรรษท่ี 10-1152  
 พวยกาท่ีพบในช้ันดินสมมติท่ี 1:4 และ 1:6 ซ่ึงกําหนดอายุอยูในสมัย
ประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี  พวยกาแบบนี้พบในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีโดยท่ัวไป เชน 
เมืองอูตะเภา อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท53 เมืองศรีมโหสถ อําเภอโคกปบ จังหวัดปราจีนบุรี54  
เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ55 เปนตน 
 สําหรับพวยกาท่ีพบในช้ันดินสมมติท่ี 1:2  รวมกับเศษภาชนะเครื่องถวยเขมร 
และจัดอยูในสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยเขมร แสดงใหเห็นถึงการใชภาชนะทรงกุณฑีในชวงเวลา
ดังกลาว ลักษณะเชนนี้พบท่ีแหลงโบราณคดีบานดานทองหลาง ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา โดยพบช้ินสวนพวยกาทรงแทงตรงในช้ันดินเดียวกับเศษภาชนะเครื่องถวยเขมร56 
 
 วัตถุประเภทอ่ืน ๆ 
 อุลกมณ(ีTektites)  

                                         
 51ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลง
โบราณคดีบานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, 76 -77. 
 52เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลง
โบราณคดีเมืองเสมา  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”, 183-184. 
 53จารึก วิไลแกว, โบราณคดีเมืองอูตะเภา, 140. 
 54พีรพณ พิสณุพงศ, ประวัติศาสตรและโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ2, เอกสารกอง
โบราณคดีหมายเลข 5/2536  (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2535), 108. 
 55ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, รายงานการขุดคนเมือง
โบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร 
,2544), 30-31. 
 56ปรีชา กาญจนาคม, การขุดคนแหลงโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัด
นครราชสีมา, พิมพครั้งท่ี 2 (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), 30-31 
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  มีลักษณะเปนกอนสีดํามันวาว ผิวขรุขระ57 พบจํานวน 2 ช้ินในช้ันดินสมมติท่ี 1:5 
มีลักษณะเปนแผนกลม ขนาดกวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 2.7 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร และช้ัน
ดินสมมติท่ี 2:5 รองรอยผิดวิสัยท่ี 1 มีลักษณะเปนแทงคลายหยดน้ํา ขนาดกวาง 2.1 เซนติเมตร ยาว 
5 เซนติเมตร หนา 1.4 เซนติเมตร (ภาพท่ี 205) 
 Tektites ท่ีพบท้ังสองช้ินมีขนาดเล็ก เปนประเภท Splash-form tektite พบในช้ัน
ดินสมมติท่ี 1:5 และ 2:7 ซ่ึงจัดอยูในสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรตอนตน การท่ี
พบวัตถุท้ังสองช้ินในพ้ืนท่ีอยูอาศัย แสดงใหเห็นวา มนุษยไดนําวัตถุดังกลาวเขามายังชุมชน 
  

 
 ภาพท่ี 205 อุลกมณ(ีTektites) พบในรองรอยผิดวิสัยท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 2:5 และช้ันดินสมมติ 1:5    

             
 

                                         
 57อุลกมณ(ีTektites) เปนวัตถุของแข็งท่ีมีสวนประกอบของแกว มักมีฟองอากาศเล็กๆ 
ซ่ึงเกิดจากการหลอมละลายของหิน อันเนื่องมาจากการตกกระทบของสะเก็ดดาวเคราะหนอยหรือ
ดาวหางขนาดใหญ และสงผลใหวัตถุท่ีหลอมละลายนั้นกระจัดกระจายขึ้นสูทองฟาแลวแข็งตัวกอน
ตกลงมาสูผิวโลกอีกครั้ง  อุลกมณีพบแพรกระจายตั้งแตตอนใตของประเทศจีน แผกระจายอยาง
หนาแนนในเขตประเทศไทยและประเทศในกลุมอินโดจีน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1. 
Splash-form tektite เปน tektite ท่ีมีขนาดเล็กตัง้แต 5-50 กรัม รูปรางลักษณะท่ีปรากฏแสดงถึงการ
เย็นตัวของของเหลวท่ีเคล่ือนท่ีไปในอากาศ มีฟองอากาศเล็กนอย และ 2. Layered tektite Moung 
Nong-type tektite มีขนาดใหญ มักเกิดเปนกอนเหล่ียมท่ีมีรูปรางซ่ึงแสดงถึงการเย็นตัวขณะ
เคล่ือนท่ีไปในอากาศ มีฟองอากาศมาก มีลักษณะเปนช้ันบางๆวางตัวขนานกัน ความหนาของช้ันมี
ตั้งแต 3-20 มิลลิเมตร ดูรายละเอียดใน สิโรฒม ศัลยพงษ, สิน สินสกุล, บุญลอม ทับทิมทอง และ
ปริญญา พุทธาภิบาล, “Tektites ในพ้ืนท่ีบางสวนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน  การประชุม
เสนอผลงานทางวิชาการประจําป 2537 กองธรณีวิทยา, 19-20 กันยายน 2537 (กรุงเทพฯ: กอง
ธรณีวิทยา, 2537), 81.   
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 3. นิเวศวัตถุ(ecofact)  
 นิเวศวัตถุท่ีพบ ไดแก กระดูกสัตว การศึกษาหลักฐานประเภทนี้มีจุดประสงค
เพ่ือใหทราบเศรษฐกิจหรือชีวิตความเปนอยูของชุมชน เชน การเล้ียงสัตว การบริโภคอาหาร และ
เพ่ือใหทราบสภาพแวดลอมบริเวณท่ีตั้งและพ้ืนท่ีโดยรอบแหลงโบราณคดี เนื่องจากสัตวแตละชนิด
มีถ่ินท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันไป โดยแบงหลักฐานออกเปน 3 กลุม ไดแก  
กระดูกสัตว กระดูกปลา และเปลือกหอย58 ดังนี้ 
 3.1 กระดูกสัตว 
  จากการศึกษาพบสัตวอยางนอย 14 ชนิด (ดูตารางท่ี 16 และภาพท่ี 206) ดังนี้ 
  3.1.1 วัว (Bos sp.) 
 กระดูกวัวพบตั้งแตการอยูอาศัยในระยะแรกจนถึงระยะสุดทาย กระดูก
วัวมีขนาดใกลเคียงกับกระดูกวัวเล้ียงในปจจุบัน และนาจะเปนการเล้ียงเพ่ือการบริโภค  
  3.1.2 ควาย (Bubalus bubalis) 
 ควายพบตั้งแตการอยูอาศัยในระยะแรกจนถึงระยะสุดทาย  กระดูกควาย
มีขนาดใกลเคียงกบักระดูกควายเล้ียงในปจจุบัน จึงนาจะเปนควายท่ีมนุษยนํามาเล้ียง  
  3.1.3 วัว/ควาย (Bovidae)    
 วัว/ควาย พบจํานวน  14 ตัว จากช้ันดินสมมติและรองรอยผิดวิสัยตางๆ 
  3.1.4 หมู (Sus scrofa) 
 พบกระดูกหมูเปนจํานวนมาก(จํานวน 32 ตัว) โดยตลอดตั้งแตการอยู
อาศัยระยะแรกจนถึงระยะสุดทาย กระดูกหมูท้ังหมดอาจเปนหมูท่ีคนเล้ียงไวเพ่ือการบริโภค   
 วัว  ควาย  และหมู  พบวามีการ เล้ียงตั้งแตในยุคเหล็กจนถึงสมัย
ประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี 
  3.1.5 กวาง (Cervus unicolor) 
 สัตวในกลุมกวางท่ีพบในประเทศไทยมีอยูดวยกัน 5 ชนิด ไดแก กวาง 
ละองหรือละม่ัง เนื้อทราย เนื้อสมัน และเกง  จากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองพบสัตว
ในกลุมนี้ 4 ชนิด ไดแก กวาง ละองหรือละม่ัง เนื้อทราย และเกง  สวนใหญพบในยุคเหล็ก ในสมัย
ประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดีพบอยูบาง  กวางพบ  1 ตัว จากช้ันดินสมมติ 3:4  

                                         
 58การศึกษาหลักฐานนิเวศวตัถุในเบ้ืองตนไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.อําพัน กจิงาม 
และ ดร.รัชนี ทศรัตน ขาราชการบํานาญ กรมศิลปากร 
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  3.1.6 ละอง/ละม่ัง (Cervus eldi)  พบจํานวน 10 ตัว จากช้ันดินสมมติท่ี 4:10 ถึง 
2:13  
  3.1.7 เนื้อทราย (Cervus ( or Axis) porcinus)  พบจํานวน 1 ตัว จาก featureท่ี 1 
ช้ันดินสมมติ 2:5  
   3.1.8 เกง (Muntiacus muntjak)  พบจํานวน 5 ตัว จากช้ันดินสมมติท่ี 4:10 ถึง 
2:3   
  3.1.9 สุนัข (Canis sp.) 
 พบสุนัขจํานวน 9 ตัว จากช้ันดินสมมติท่ี 4:3 ถึง 2:5 หรือในการอยูอาศัย
ระยะแรกจนถึงระยะกลาง(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 4 ถึงช้ันดินธรรมชาติท่ี 2) (ภาพท่ี 162)  จากการศึกษา
โครงกระดูกสุนัขท่ีแหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี พบวาท่ีบานเชียงเล้ียงสุนัขสายพันธ
หมาปาจากจีนตอนเหนือ(Canis lupus chanco) และอินเดีย(Canis lupus pallipes) แตนาจะใกลสาย
พันธหมาปาจากจีนตอนเหนือมากกวา และยังไดพบกระดูกของสุนัขจิ้งจอก(Canis aures) และ
หมาใน(Cuon alpnius)รวมอยูดวย59  กระดูกสุนัขของบานกระเบ้ืองอาจสืบสายพันธมาจากหมาปา
เชนเดียวกัน 
  3.1.10 พังพอน(Herpestes sp.)  พบจํานวน 1 ตัว จาก featureท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 
2:13  
  3.1.11 ไก (Gallus gallus) 
  3.1.12 ไก/นก (Gallus sp.) 
 พบไก และไกหรือนกจํานวนอยางละ 1 ตัว ใน featureท่ี 1 ช้ันดิน
สมมติ 2:13 กระดูกไกหรือนกท่ีพบ ยังไมแนชัดวาเปนไกปาหรือไม แตถาเปนกระดูกนก จะตอง
เกิดจากการลาเนื่องจากในอดีตยังไมไดนํานกมาเล้ียง 
  3.1.13 หนู(Rattus sp.)   พบจํานวน 8 ตัว จากช้ันดินสมมติ 3:2 ถึง 2:5  
  3.1.14 สัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานมขนาดเล็ก (Small mammals)   พบจํานวน 5 ตัว 
จาก featureท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 2:13  3 ตัว, ช้ันดินสมมติ 4:2  1 ตัว และ featureท่ี 1 ช้ันดินสมมต ิ4:10  
1 ตัว    

                                         
 59รัชนี ทศรัตน และอําพัน กิจงาม, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีบานสวย 
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา, 146. 
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  3.1.15 เตา(Emydidae/Testudinidae)  พบโดยตลอดตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรก
จนถึงระยะกลาง(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 4 ถึงช้ันดินธรรมชาติท่ี 2) พบกระดูกกรามลาง, humerus และ
กระดองรวม 98 ช้ิน จากช้ันดินสมมติและรองรอยผิดวิสัยตางๆ  
   3.1.16 กบ(Ranidae)  พบจํานวน 4 ตัว ในการอยูอาศัยระยะแรกจนถึงระยะ
กลาง(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 4 ถึงช้ันดินธรรมชาติท่ี 2)  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 206 กระดูกสัตวท่ีพบจากการขุดคน 
   
 3.2 กระดูกปลา 
  พบปลาประมาณ 16 ชนิด จากปลาจํานวน 9 วงศ (ดูตารางท่ี 17 ภาพท่ี 207)   
ดังนี้ 
  3.2.1 วงศปลาหมอ (Anabantidae) Climbing Perch 
 3.2.1.1 ปลาหมอ (Anabas testudineus) พบจํานวน 19 ตัว จากช้ันดิน
สมมติท่ี 4:11 ถึง 2:5  

   
                  กระดูกวัว                                กระดูกควาย                           กระดูกหมู 

   
       กระดูกกวาง        กระดูกละอง/ละม่ังหรือเนื้อทราย                   กระดูกเกง 

   
                    กระดูกสุนัข                             กรามลางพังพอน                  กระดองเตา 
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  3.2.2 วงศปลากด/แขยง (Bagridae) Bagrid Catfish 
 3.2.2.1 ปลาในวงศปลากด/แขยง (Family Bagridae) 
 3.2.2.2 ปลากดเหลือง (Hemibagrus nemurus) 
 ปลาในวงศปลากด/แขยง และปลากดเหลืองพบจํานวน 43 ตัว และ 7 ตัว 
ตามลําดับ จากช้ันดินสมมติท่ี 4:11 ถึง 2:5  
  3.2.3 วงศปลาชอน (Channidae) Snakehead fish 
 3.2.3.1 ปลากะสง (Channa lucius)  
 3.2.3.2 ปลาชะโด (Channa micropeltes)  
 3.2.3.3 ปลาชอน (Channa striata)  
 ปลาในวงศปลาชอน พบจํานวน 23 ตัว จาก feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 
4:10 และ feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 4:3  ปลาชะโด พบจํานวน 6 ตัว จากช้ันดินสมมติ 4:10 ถึง 2:13  
ปลากะสง พบจํานวน 1 ตัว ใน feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 4:10 และปลาชอน พบจํานวนมากถึง 82 
ตัว จากช้ันดินสมมติท่ี 4:11 ถึง 2:5  
  3.2.4 วงศปลาดุก (Clariidae) Walking Catfish 
 3.2.4.1 ปลาดุกดาน หรือปลาดุกอุย (Clarias sp.) พบจํานวน 52 ตัว จาก
ช้ันดินสมมติท่ี 4:10 ถึง 2:5  
  3.2.5 วงศปลาตะเพียน (Cyprinidae) Carp and Barb 
 3.2.5.1 ปลาในวงศปลาตะเพียน (Family Cyprinidae) พบจํานวน 7 ตัว 
จากช้ันดินสมมติท่ี 4:10 ถึง 3:3 
 3.2.5.2 ปลากะสูบจุด หรือปลากะสูบขีด (Hampala sp).พบ 1 ตัว จาก 
feature 1 ช้ันดินสมมติ 2:13  
  3.2.6 วงศปลาเสือดํา (Nandidae) Leaffish, Cameleon 
 3.2.6.1 ปลาหมอชางเหยียบ (Pristolepis fasciatus) พบจํานวน 1 ตัว จาก 
feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 4:10  
  3.2.7 วงศปลากราย (Notopteridae) Featherback 
 3.2.7.1 ปลาในวงศปลากราย (Family Notopteridae) ไดแก ปลากราย 
ปลาสลาด หรือปลาสะตือ พบจํานวน 2 ตัว จาก feature 1 ช้ันดินสมมติ 2:13 1 และ feature 1 ช้ันดนิ
สมมติ 4:10 อยางละตัว 
 3.2.7.2 ปลาสลาด (Notopterus notopterus) พบ 2 ตัว จาก feature 1 ช้ัน
ดินสมมติ 2:5  และ feature 1 ช้ันดินสมมติ 2:13 อยางละตัว 
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   3.2.8 วงศปลาเนื้อออน (Siluridae) Sheat Catfish 
 3.2.8.1 ปลาในวงศปลาเนื้อออน (Family Siluridae) พบจํานวน 11 ตัว 
จาก feature 1 ช้ันดินสมมติ 2:13  7 ตัว และ feature 1 ช้ันดินสมมติ 4:10  4 ตัว 
 3.2.8.2 ปลาสยุมพร (Ompok bimaculatus) พบอยางละ 1 ตัว จาก feature 
1 ช้ันดินสมมติ 2:13   
 3.2.8.3 ปลาเคาขาว หรือเคาดํา (Wallago sp.) พบอยางละ 1 ตัว จาก 
feature 1 ช้ันดินสมมติ 2:13   
  3.2.9 วงศปลาไหลนา (Synbranchidae)  
 3.2.9.1 ปลาไหลนา (Monopterus albus)  พบจํานวน 24 ตัว จากช้ันดิน
สมมติท่ี 4:10 ถึง 2:5   
 กระดูกปลาท่ีพบท้ังหมดเปนปลาน้ําจืด พบตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรกจนถึง
ระยะกลาง(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 4 ถึงช้ันดินธรรมชาติท่ี 2) ซ่ึงอยูในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก
จนถึงสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดีในระยะตน  
 ปลาท่ีพบมีหลายชนิด แสดงใหเห็นถึงการบริโภคปลาท่ีหลากหลาย ซ่ึงปลาท่ี
พบจํานวนมาก ไดแก ปลาชอน ปลาดุก ปลาไหลนา และปลาหมอ แสดงถึงความนิยมบริโภคปลา
ชนิดดังกลาวของชุมชนบานกระเบ้ือง    
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 207 ช้ินสวนกระดูกปลาท่ีพบจากการขุดคน                          
  
 3.3 เปลือกหอย 
  จากการศึกษาพบหอยอยางนอย 15 ชนิด เปนหอยฝาเดียว(gastropod)  8 ชนิด 
และหอยสองฝา(bivalve)  7 ชนิด (ดูตารางท่ี 18 ภาพท่ี 208) ดังนี้ 
  3.3.1 หอยฝาเดียว 
 3.3.1.1 หอยเจดีย1 (Adamietta housei)  พบจํานวน 13 ตัว จากชั้นดิน
สมมติ 4:10 ถึง 2:13  

   
                ปลาชอน                                       ปลาดุก                                           ปลาไหล 
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 3.3.1.2 หอยคัน (Bithynia sp.) พบจํานวน 1 ตัว จากชั้นดินสมมติ3:4 
 3.3.1.3 หอยเจดีย2 (Clea (Anentome helena) พบจํานวน 6 ตัว จาก feature 
1 ชั้นดินสมมติ 2:13  
 3.3.1.4 หอยขม1 หรือหอยจูบ (Filopaludina sp.) พบจํานวน 6,870 ตัว 
จากชั้นดินสมมติ 5:1 ถึง 2:12  
 3.3.1.5 หอยขม2 (Idiopoma umbilicata) พบจํานวน 94 ตัว จากชั้นดิน
สมมติ 4:10 ถึง 2:13 (รูปท่ี 183)     
 3.3.1.6 หอยนา (Pila sp. (Pila ampullacea/Pila pesmei) พบจํานวน 
1,053 ตัว จากชั้นดินสมมติ 4:10 ถึง 2:13  
 3.3.1.7 หอยโขง(Pila polita) พบจํานวน 2 ตัว จาก feature 1 ชั้นดินสมมติ 
2:13  
 3.3.1.8 หอยเวียน(Trochotaia trochoides)  พบจํานวน 39 ตัว จากชั้นดิน
สมมติ 3:4 ถึง 2:13  
  3.3.2 หอยสองฝา 
 3.3.2.1 หอยกาบ1(Ensidens sp.) พบจํานวน 144 ตัว จากชั้นดินสมมติ 
4:12 ถึง 2:13  
 3.3.2.2 หอยขวาน หอยหงอน(Hyriopsis sp.) พบจํานวน 8 ตัว จากชั้นดิน
สมมติ 4:10 ถึง 2:13  
 3.3.2.3 หอยกาบ2 (Pilsbryoconcha sp.) พบจํานวน 1 ตัว จาก feature 1 
ช้ันดินสมมติ 2:13  
 3.3.2.4 หอยกาบ3 (Pseudodon sp.) พบจํานวน 7 ตัว จาก feature 1 ชั้นดิน
สมมติ 4:10 และ 3:2 (รูปท่ี 190) 
     3.3.2.5 หอยกาบ4 (Uniandra contradens ascia) พบจํานวน 3 ตัว จาก 
feature 1 ชั้นดินสมมติ 2:13  
 3.3.2.6 หอยนกเขา1 (Scabies sp.) พบจํานวน 93 ตัว จากชั้นดินสมมติ 
4:10 ถึง 2:13  
 3.3.2.7 หอยนกเขา2 (Scabies nucleus) พบจํานวน 3 ตัว จาก feature 1 ชั้น
ดินสมมติ 4:10 และ feature 1 ชั้นดินสมมติ 2:13  
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  เปลือกหอยท่ีพบท้ังหมดเปนหอยน้ําจืด พบตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรกจนถึง
ระยะกลาง(ช้ันดินธรรมชาติท่ี 5 ถึงช้ันดนิธรรมชาติท่ี 2) ซ่ึงอยูในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก  
สวนในสมัยประวัติศาสตรไมพบหลักฐานของหอยเลย 
 พบหอยท้ังส้ินจํานวนอยางนอย 8,337 ตัว เปนหอยฝาเดียว 8,078 ตัว และหอย
สองฝา 259 ตัว โดยหอยท่ีพบจํานวนมากท่ีสุด คือ หอยขม1 หรือหอยจูบ จํานวน 6,870 ตัว  
รองลงมา คือ หอยนา จํานวน 1,053 ตัว  หอยกาบ1  144 ตัว นอกนั้นมีจํานวนไมถึง 100 ตัว แสดง
ใหเห็นถึงความนิยมบริโภคหอยชนิดดังกลาวของชุมชน  ซ่ึงในปจจุบันหอยขมและหอยโขงก็ยัง
เปนหอยท่ีคนยังนิยมบริโภคเนื่องจากมีขนาดใหญและหาไดท่ัวไป60  สวนหอยท่ีคนไมไดบริโภค
เปนอาหารไดแก หอยเจดีย หอยชนิดนี้อาศัยอยูในนาขาว และคงติดมากับไซท่ีคนนําไปไวในนา
ขาวในหนาน้ําเพ่ือจับปลา61  รอยละ 75 ของเปลือกหอยท่ีพบท้ังหมด มาจากรองรอยผิดวิสัยท่ี 1 ช้ัน
ดินสมมติท่ี 2:13  ซ่ึงมีลักษณะเปนหลุม โดยพบจํานวนท้ังหมด 6,384 ตัว  หอยท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
หอยจูบ จํานวน 5,261  ตัว รองลงมา คือ หอยนา 844 ตัว นอกนั้นมีจํานวนไมถึง 100 ตัว 

   
             
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 208 เปลือกหอยท่ีพบจากการขุดคน 
 
 
 
 

                                         
 60สุชาติ อุปถัมภและคนอ่ืนๆ, สังขวิทยา (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ, 2538), 383 – 
385. 
 61รัชนี ทศรัตน และอําพัน กิจงาม, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีบานสวย 
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา, 184. 

   
          หอยขม1หรือหอยจูบ                              หอยนา                                         หอยกาบ1 
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สภาพแวดลอมบริเวณแหลงโบราณคดี  
 จากการวิเคราะหกระดูกสัตวทําใหทราบสภาพแวดลอมบริเวณแหลงโบราณคดีบาน
กระเบ้ืองและพ้ืนท่ีใกลเคียงในอดีตได ดังนี้ 
 1.ท่ีราบลุม ทุงหญา ปาโปรง และปาดิบ โดยมีแหลงน้ําอันไดแก แมน้ํา ลําคลอง 
หนอง และบึง 
     ทุงหญา ทุงโลง และปาโปรงเปนท่ีอยูอาศัยของวัวปา เกง ละอง/ละม่ัง โดยเฉพาะ
ละอง/ละม่ัง ท่ีไมอยูอาศัยในปาทึบเนื่องจากเขาท่ีโคงงอและแตกกิ่งกานออกไปของมันจะไป
เกี่ยวกับกิ่งไมได  และนาจะมีพ้ืนท่ีราบลุมช้ืนแฉะท่ีมีน้ําขัง ใกลแหลงน้ํา หรือหนองบึงท่ีมีหญาขึ้น
สูงอยูดวย ลักษณะพ้ืนท่ีแบบนี้ หมูปาและเนื้อทรายชอบอาศัยอยู นอกจากนี้ยังนาจะมีปาดิบอยูดวย
โดยปาลักษณะนี้เปนท่ีอยูอาศัยของวัวกระทิง กวางปา62  
    แหลงน้ําตามธรรมชาติ อันไดแก หนอง บึง คลอง และแมน้ํา เปนท่ีอยูอาศัยของปลา
และหอย ซ่ึงชุมชนไดจับมาเปนอาหารจํานวนมาก   
 2.ปาไม   
    ปาในพ้ืนท่ีศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ปาไมผลัดใบ และปาผลัดใบ 
    1.ปาไมผลัดใบ 
       ปาประเภทนี้มีเรือนยอดท่ีดูเขียวชอุมตลอดป เนื่องจากตนไมแทบท้ังหมดเปน
ประเภทไมผลัดใบ มีความชุมช้ืนตลอดป ปาประเภทนี้ในพ้ืนท่ีศึกษานาจะเปนปาดิบแลง(dry 
evergreen forest) ท่ีอยูบริเวณริมแมน้ําลําธาร63 
    2.ปาผลัดใบมี 2 ชนิด ไดแก 
        2.1 ปาเบญจพรรณหรือปาผลัดใบผสม  มีลักษณะเปนปาโปรง ประกอบดวยไม
ตนขนาดใหญ กลาง และเล็ก ปนกันหลากชนิด บางแหงมีไมไผชนิดตางๆขึ้นเปนกอสูงแนนหรือ
กระจัดกระจาย พ้ืนดินมักเปนดินรวนปนทราย มีความชุมช้ืนในดินปานกลาง 
       2.2 ปาเต็งรัง เปนปาโปรง ประกอบดวยตนไมผลัดใบขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้น
หางๆ กระจัดกระจาย มีหญาและไผแคระขึ้นท่ัวไป64 

                                         
 62Boonsong Lekagul and Jeferey A. Mcneely, Mammals of Thailand (Bangkok: 
Darnsutha ,1988), 664 -713. 
 63ธวัชชัย สันติสุข, ปาของประเทศไทย, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ 
,2550), 9-13. 
 64เรื่องเดียวกัน, 91. 
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             สัตวท่ีอาศัยอยูในปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง ไดแก วัวกระทิง หมูปา กวางปา 
ละอง/ละม่ัง เนื้อทราย เกง และไกปา 
 
ลําดับชั้นทับถมทางวัฒนธรรม 
 หลักฐานท่ีพบจากหลุมขุดคน A1 สามารถจัดลําดับช้ันทับถมทางวัฒนธรรมออกได 5 
ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 ช้ันดินสมมติท่ี 2:7 – 5:3  ระดับความลึก  160 - 460 cm.dt.  ปรากฏหลักฐาน
ในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก 
 ระยะท่ี 2 ช้ันดินสมมติท่ี 2:6  ระดับความลึก  150 - 160 cm.dt.  เปนชวงการอยูอาศัย
ในยุคเหล็กตอเนื่องไปยังสมัยประวัติศาสตร 
 ระยะท่ี 3 ช้ันดินสมมติท่ี 1:4 – 2:5  ระดับความลึก  60 - 160 cm.dt.  ปรากฏหลักฐาน
ในสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี 
 ระยะท่ี 4 ช้ันดินสมมติท่ี 1:1 – 1:3  ระดับความลึก  0 - 60 cm.dt.  ปรากฏหลักฐานใน
สมัยเขมร โดยในระยะผลายสุด(ช้ันดินสมมติ 1:1) ปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยา 
 ระยะท่ี 5 ช้ันดินสมมติท่ี 1:1 ระดับความลึก  0 - 40 cm.dt.  ปรากฏหลักฐานในสมัย
อยุธยา 
 การแบงลําดับช้ันทับถมทางวัฒนธรรมผูวิจัยใชผลการวิเคราะหเศษภาชนะดินเผาเปน
หลัก โดยวิเคราะหจากเศษภาชนะดินเผารูปแบบเดนหรือท่ีทราบอายุสมัย รวมกับหลักฐานประเภท
อ่ืน ซ่ึงจะไดกลาวถึงในหัวขอการกําหนดอายุเชิงเทียบ รายละเอียดตามตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 19 แสดงการแบงลําดับช้ันทับถมทางวัฒนธรรม 

เศษภาชนะดินเผา 
ลําดับช้ัน

วัฒนธรรม 
ช้ันดิน
สมมต ิ เคร่ือง

ถวยจีน 
เคร่ืองถวย

สุโขทัย 
เคร่ือง

ถวยเขมร 
พวยกา พิมายดํา เนื้อดินสี

ขาว 

ตกแตงสวนคอ
ดวยการติดเสนดิน

และกดประทับ 

ลายเขียนสี
เปนเสน
ขนานกัน 

ระยะที่ 5 1:1 √ √       
1:1   √      
1:2   √ √     ระยะที่ 4 
1:3   √      
1:4    √     
1:5         ระยะที่ 3 
1:6    √     
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ตารางท่ี 19 แสดงการแบงลําดับช้ันทับถมทางวัฒนธรรม(ตอ) 

เศษภาชนะดินเผา 
ลําดับช้ัน

วัฒนธรรม 
ช้ันดนิ
สมมต ิ เคร่ือง

ถวยจีน 
เคร่ืองถวย

สุโขทัย 
เคร่ือง

ถวยเขมร 
พวยกา พิมายดํา เนื้อดินสี

ขาว 

ตกแตงสวนคอ
ดวยการติดเสนดิน

และกดประทับ 

ลายเขียนสี
เปนเสน
ขนานกัน 

1:7         
1:8        √ 

2:1         
2:2         
2:3     √    
2:4     √ √   

ระยะที่ 3 

2:5      √ √ √ 

ระยะที่ 2 2:6     √  √  
2:7         
2:8         
2:9     √    

2:10     √    
2:11     √    
2:12        √ 

2:13     √   √ 

2:14        √ 

2:15        √ 

3:1        √ 

3:2        √ 

3:3        √ 

3:4     √    
4:1-4:9         

4:10     √   √ 

ระยะที่ 1 

5:1-5:3 
(4:10 f 1)     √   √ 

 

การกําหนดอายุสมัยของแหลงโบราณคดี 
 การกําหนดอายุสมัยของแหลงโบราณคดี มีจุดประสงคเพ่ือใหทราบลําดับการตั้งถ่ิน
ฐานตั้งแตระยะแรกจนถึงระยะสุดทาย โดยศึกษาวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเศษ
ภาชนะดินเผา รวมกับหลักฐานประเภทอ่ืน โดยการเปรียบเทียบรูปแบบ และกําหนดอายุทาง
วิทยาศาสตร 
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 1.การกําหนดอายุเชิงเทียบ 
 หลักฐานท่ีผูวิจัยใชในการกําหนดเชิงเทียบ ไดแก เศษภาชนะดินเผารูปแบบเดน 
หรือท่ีทราบอายุสมัยท่ีชัดเจน 
 เศษภาชนะแบบพิมายดํา พบตั้งแตการอยูอาศัยระยะแรก( รองรอยผิดวิสัยท่ี 1 ช้ันดนิ
สมมติท่ี 4:10  ซ่ึงเริ่มปรากฏในช้ันดินสมมติท่ี 5:3) จนถึงช้ันดินสมมติ 2:3  ภาชนะแบบนี้เริ่ม
ปรากฏขึ้นในยุคเหล็กและกําหนดอายุไวราว  2,400 - 1,400 ปมาแลว65  และชุมชนสมัยทวารวดีใน
ภาคกลางยังพบการตกแตงภาชนะแบบนี้อยูดวย66 แสดงใหเห็นวาในสมัยประวัติศาสตรตอนตน
ยังคงมีการตกแตงภาชนะแบบพิมายดําอยู   
 การตกแตงแบบติดเสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไมท่ีสวนคอภาชนะพบ
ในช้ันดินสมมติ  2:5 และ 2:6  การตกแตงภาชนะแบบนี้กําหนดอายุไวระหวาง 1,800 - 1,100 ป
มาแลว หรือราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 8-1567 
  เศษภาชนะแบบเนื้อดินสีขาว ซ่ึงพบในช้ันดินสมมติท่ี 2:4 และ 2:5  ภาชนะแบบนี้
พบโดยท่ัวไปในลุมแมน้ํามูลตอนกลางถึงลุมแมน้ํามูล-ชีตอนลาง และกําหนดอายุอยูในสมัย
ประวัติศาสตรตอนตนราว 1,300 – 1,000 ปมาแลว68   
 ช้ันดินสมมติ  1:1 - 1:3  พบเศษภาชนะดินเผาเครื่องถวยเขมร ซ่ึงกําหนดอายุไวราว
พุทธศตวรรษท่ี 15 – 18 และอาจมีบางเตาท่ีผลิตตอมาจนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 1969 

                                         
 65Devid J. Welch and Judith R. Mcneill  “Settlement, agriculture and population 
changes in the Phimai region, Thailand,” Indo-Pacific Prehistory Association Bullentin 10, 
(1991),  212. ; พงศธันว บรรทม, ปราสาทพนมวัน, 75 
 66สฤษดิ์พงศ ขุนทรง,  โบราณคดีเมืองนครปฐม การศึกษาอดีตของศูนยกลางแหง
ทวารวด,ี 90 

 67ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลง
โบราณคดบีานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบือ้งนอก อําเภอชมุพวง จังหวัดนครราชสีมา, 53-58 
 68Charles Higham, “The prehistory of the Southern Khorat plateau ,North East 
Thailand with particular reference to Roi Et province,” in Modern Quaternary Research in 
Southeast Asia, vol. 3  (Rotterdam: A.A. Balkema ,1977): 117-121.   
 69ณัฏฐภัทร จันทวิชและภุชชงค จันทวิช, เคร่ืองถวยจากแหลงเตาเผาในจังหวัดบรีุรัมย
, 90. 
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 ในช้ันดินสมมติ  1:1 พบเศษภาชนะเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศชิง อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 23 – 2570 
 เม่ือพิจารณาเศษภาชนะดินเผาท่ีกลาวมา (ดูตารางท่ี 19)  สามารถจัดลําดับอายุสมัย
ไดวาช้ันดินสมมติท่ี 5:3 - 2:7 มีอายุอยูในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก ราว  2,400 - 1,800 ป
มาแลว   ช้ันดินสมมติท่ี 2:6 เปนชวงตอเนื่องระหวางยุคเหล็กและสมัยประวัติศาสตรตอนตน อายุ
ราว 1,800  - 1,300 ปมาแลว หรือพุทธศตวรรษท่ี 8 – 13  ช้ันดินสมมติท่ี 2:5 - 1:4  อยูสมัย
ประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี อายุราว 1,300  - 1,100 ปมาแลว (พุทธศตวรรษท่ี 13 – 15)  ช้ันดิน
สมมติท่ี 1:3 - 1:1  อยูในสมัยเขมร อายรุาว 1,100  - 800 ปมาแลว (พุทธศตวรรษท่ี 15 – 18)  และช้ัน
ดินสมมติท่ี 1:1  อยูในสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร อายุราว 300  - 100 ปมาแลว (พุทธศตวรรษท่ี 23 – 
25)   
 จากการจัดลําดับอายุสมัยขางตน จะเห็นไดวาเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดํายังคงมี
การใชกันอยูในสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี  เชนเดียวกับการตกแตงภาชนะแบบเขียนลาย
สีแดงเปนเสนขนานกัน ซ่ึงพบตั้งแตยุคเหล็กตอเนื่องเขาสูสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี การ
ใชภาชนะดินเผาท้ังสองแบบนี้แสดงใหเห็นถึงการอยูอาศัยตอเนื่องจากชุมชนในสมัยกอน
ประวัติศาสตรเขาสูสมัยประวัติศาสตร และการสืบเนื่องของวัฒนธรรมบางประการของชุมชนแหง
นี้ 
 2.การกําหนดอายุแบบสัมบูรณ 
 ผูศึกษาไดเก็บตัวอยางถานจากรองรอยผิดวิสัย ตางๆ จํานวน 13 ตัวอยาง ไปกําหนด
อายุทางวิทยาศาสตรโดยวิธีเรดิโอคารบอนหรือคารบอน 14 ท่ีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ  
(องคการมหาชน) ซ่ึงตัวอยางท่ีมีปริมาณมากพอท่ีสามารถศึกษาได มีจํานวน 4 ตัวอยาง ไดคาอายุ 
ดังนี้ 

      

 

 

 

 

                                         
 70ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สวาง เลิศฤทธ์ิ และกฤษฎา  พิณศร,ี “เครื่องถวยท่ีผลิตจาก
แหลงเตาในตางประเทศ” ใน ศลิปะเคร่ืองถวยในประเทศไทย, 110.    



184 
 

 

ตารางท่ี 20  คาอายุตัวอยางถานจากแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง โดยวิธีคารบอน 14  

 หมายเลขตัวอยาง รายละเอียด PMC อายุ (Years B.P.) 

IHLC2662 
ถานจาก feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 1:1                   
ระดับความลึก 40 - 65 cm.dt 81.10 ± 3.30 1680 ± 320 

IHLC2623 
ถานจาก feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 2:5                       
ระดับความลึก 170 - 180 cm.dt 79.00 ± 5.50 1890 ± 540 

IHLC2625 
ถานจาก feature ท่ี 2 ช้ันดินสมมติ 2:13                          
ระดับความลึก 260 - 270 cm.dt 73.40 ± 3.20 2480 ± 350 

IHLC2626 
ถานจาก feature ท่ี 1 ช้ันดินสมมติ 2:13                  
ระดับความลึก 312 cm.dt 72.20 ± 3.20 2580 ± 340 

  
 จะเห็นไดวาคาอายุแตละตัวอยางมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสูง การประเมินชวงอายุจึง
กําหนดไดเปนชวงกวางๆเทานั้น  
สรุปผลการขุดคน  
 แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองเปนชุมชนท่ีมีการตั้งถ่ินฐานระยะแรกในสมัยกอน
ประวัติศาสตรยุคเหล็กจนถึงสมัยประวัติศาสตร หลักฐานท่ีพบจากการขุดคนแสดงใหเห็นถึง
กิจกรรมการอยูอาศัย เปนชุมชนเกษตรกรรม มีการติดตอสัมพันธกับชุมชนอ่ืนๆ  แบงช้ันทับถมได 
5 ระยะ ซ่ึงสามารถลําดับอายุสมัยทางวัฒนธรรมได 4 ระยะ ดังนี้ 
 1.สมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก ราว 2,400 – 1,400 ปมาแลว 
 มีการตั้งถ่ินฐานขึ้นเม่ือราว 2,400 ปมาแลว บานกระเบ้ืองเปนชุมชนหนึ่งในลุมน้ําลํา
สะแทด ซ่ึงเปนลุมน้ําสาขาของแมน้ํามูล เปนชุมชนเกษตรกรรมท่ีมีการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว 
รวมท้ังลาสัตว/จับสัตวเปนอาหาร ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตางๆท่ีมีอยูรอบชุมชน เชน 
แหลงน้ํา ปาไม ในการดํารงชีวิต  มีการถลุงโลหะเพ่ือทําเครื่องมือเครื่องใช  มีประเพณีการฝงศพ
ครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผาท่ีโนนปาชาเกา เชนเดียวกับชุมชนอ่ืนๆในลุมแมน้ํามูล  ภาชนะดินเผา
และเครื่องประดับ มีรูปแบบและลักษณะบางประการเหมือนหรือคลายคลึงกับชุมชนอ่ืนๆในลุม
แมน้ํามูล แสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธกับชุมชนอ่ืนๆท้ังในระยะใกลและระยะไกล 
 2.สมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 15 หรือประมาณ 
1,400 – 1,100 ปมาแลว 
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 ชุมชนมีการอยูอาศัยตอเนื่องเขาสูสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี  หลักฐานจาก
เศษภาชนะดินเผา เชน แบบพิมายดําและแบบเขียนสี แสดงใหเห็นถึงการอยูอาศัยตอเนื่องหรือการ
สืบเนื่องของวัฒนธรรมเดิมในยุคเหล็กเขาสูสมัยประวัติศาสตรท่ีมีการรับวัฒนธรรมทวารวดีเขาสู
ชุมชน ในชวงเวลานี้ มีการนับถือพุทธศาสนาเหมือนกับชุมชนสมัยทวารวดีท่ัวไป มีการสราง
ส่ิงกอสรางดวยอิฐจํานวน 2 หลังขึ้นภายในชุมชน  มีส่ิงของเครื่องใชท่ีเหมือนกับชุมชนทวารวดีอ่ืน 
ๆ ไดแก ภาชนะดินเผาแบบมีสัน ภาชนะแบบกุณฑี  แทงดินเผาตกแตงลวดลายท่ีเปนอุปกรณใน
การขัดผิว เปนตน  ในชวงเวลานี้ชุมชนอาจยังคงประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองอยู 
 3.สมัยประวัติศาสตร สมัยเขมร ราวพุทธศตวรรษท่ี 15 – 18 หรือประมาณ 1,100 – 
800 ปมาแลว 
 มีการอยูอาศัยในระยะตอมา เม่ืออิทธิพลวัฒนธรรมเขมรไดแพรเขาสูชุมชน ในชวง
เวลานี้ มีการใชภาชนะดินเผาแบบเขมร ไดแก ภาชนะเนื้อแกรงเคลือบสีเขียว สีน้ําตาล ภาชนะเนื้อ
ดินละเอียด  ภาชนะดังกลาวพบตามชุมชนสมัยเขมรโดยท่ัวไป และมีแหลงผลิตแหลงใหญอยูใน
อําเภอบานกรวด และอําเภอละหานทราย จงัหวัดบุรีรัมย 
 ประเพณีการปลงศพในชวงเวลานีเ้ปล่ียนเปนการเผาศพและบรรจุอัฐิในภาชนะขนาด
เล็กแลว 
 4.สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร ราวพุทธศตวรรษท่ี 23 – 25 หรือประมาณ 300 – 100 ป
มาแลว 
 ไมพบหลักฐานชัดเจนวามีการอยูอาศัยตอเนื่องจากสมัยเขมรหรือไม แตพบวาชุมชนมี
การอยูอาศัยในระยะหลังสุดเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 22 - 25 จากการพบเศษภาชนะเครื่องถวย
สุโขทัย? และเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศชิง  แหลงโบราณคดีท่ีสํารวจพบหลักฐานการอยูอาศัย
ในสมัยนี้ท่ีอยูใกลเคียงไดแก เมืองสีดา อําเภอสีดา เปนตน สรุปเปนตารางไดดังนี ้
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หลุมขดุคนที่ 2  
 หลุมขุดคนท่ี 2  อยูบริเวณโนนปาชาเกา ซ่ึงหางจากบานกระเบ้ืองมาทางทิศตะวันตก
เล็กนอย  บริเวณรุงท่ี 15 องศา 31 ลิปดา 19 ฟลิปดาเหนือ แวงท่ี 102 องศา 27 ลิปดา 50 ฟลิปดา
ตะวันออก หรือพิกัดกริด 48PTC28317571   ลักษณะทางกายภาพเปนเนินดินรูปวงรี มีขนาดกวาง
ประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 240 เมตร บริเวณจุดสูงสุดของเนินดินอยูสูงจากท่ีนาโดยรอบ
ประมาณ 3 เมตร(ภาพท่ี 209)  สาเหตุท่ีเรียกช่ือเนินดินนี้วา โนนปาชาเกา เนื่องจากในอดีตราว 40 -
50 ปมาแลว ชาวบานกระเบ้ืองใชเปนท่ีฝงศพของคนในหมูบานท่ีไมไดเสียชีวิตจากเหตุปกต7ิ2 

   
        ภาพท่ี 209 แหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา      ภาพท่ี 210 ภาชนะดินเผาท่ีชํารุดจากการขุดตักดิน 

 
ภาพท่ี 211 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกมนุษยท่ีพบในหลุมขุดคน 

 

                                         
 71กรมแผนท่ีทหาร, อําเภอบัวใหญ, ระวาง 5440II, แผนท่ีประเทศไทย ลําดับชุด 
L7017, 2543, มาตราสวน 1: 50,000 
 72สัมภาษณนางผิน แกวดอนร,ี บานดอนรี เลขท่ี 15 หมู 7 ตําบลดอนตะหนิน  อําเภอ
บัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา, กรกฎาคม 2545 
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การขุดคน 
 การขุดคนบริเวณโนนปาชาเกาดําเนินการโดยสํานักศิลปากรท่ี 12  นครราชสีมา  มี
จุดประสงค 2 ประการ ไดแก 1.เพ่ือกูโบราณวัตถุท่ีชํารุดเสียหายจากการท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ไดนําเครื่องจักรมาขุดตักดินบริเวณแหลง
เพ่ือนําไปสรางถนน  และ 2.เพ่ือศึกษาประเพณีการฝงศพมนุษยของชุมชนโบราณสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตนของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด(ภาพท่ี 210)     
 เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีถูกขุดตักดินมีบริเวณกวาง จึงไดกําหนดหลุมขุดคนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ขนาด 20 x 20 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายท้ังหมด  โดยหลุมขุดคนอยูบริเวณชาย
เนินแหลงดานทิศตะวันออก  หลุมขุดคนวางตัวตามแนวแกนทิศ ภายในแบงเปนหลุมขุดคนยอย
ขนาด 5 x 5 เมตร จํานวน 16 หลุม ไดแก หลุม  A1 - A4 ,B1 - B4 ,C1 - C4 และ D1 - D4 ทําการขุด
คนลงไปจนถึงช้ันดินท่ีไมพบโบราณวัตถุหรือรองรอยกิจกรรมของมนุษย 
ผลการขุดคน 
 จากการขุดคนพบหลักฐานหรือกิจกรรมการฝงศพมนุษยในภาชนะดินเผาเพียง
กิจกรรมเดียว(ภาพท่ี 211)  พ้ืนท่ีหลุมขุดคนดานทิศตะวันตกท่ีคอนมาทางกลางเนินดินเปนดานท่ี
ไดรับผลกระทบจากการขุดตักหนาดินนอยท่ีสุด เม่ือขุดถึงช้ันดินท่ีไมพบโบราณวัตถุปรากฏวา
พ้ืนท่ีหลุมขุดคนดานนี้มีความลึกจากผิวดินประมาณ 1.5 เมตร  การศึกษาช้ันดินและช้ันหลักฐาน
ทางโบราณคดีจึงศึกษาจากผนังช้ันดินดานทิศตะวันตกของหลุมขุดคน สามารถแบงช้ันดิน
ธรรมชาติออกไดท้ังหมด 3 ช้ัน(ภาพท่ี 212) ดังนี้ 
 

 

 

ภาพท่ี 212 ผนังหนาตัดช้ันดินดานทิศตะวันตกของหลุมขุดคน 

 
 1.ช้ันดินธรรมชาติท่ี 1  เปนช้ันดินระดับบนของแหลง มีความหนาประมาณ 40 
เซนติเมตร เปนดินรวนสีน้ําตาล คาสีดิน 10yr 4/4 dark yellowish brown (Munsell Soil Color 
Charts) ในช้ันดินนี้พบโบราณวัตถุไดแก  ภาชนะดินเผาจํานวนเล็กนอย 
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 2.ช้ันดินธรรมชาตท่ีิ 2  มีความหนาประมาณ 1 เมตร เปนดินรวนสีน้ําตาล คาสีดิน 7.5 
yr 4/6 strong brown  ช้ันดินนี้พบโบราณวัตถุไดแก ภาชนะดินจํานวนมาก 
 3.ช้ันดินธรรมชาติท่ี 3  ลักษณะของดินเปนดินเหนียวจับตัวกันแนน ช้ันดินนี้พบ
ภาชนะดินเผาจํานวนเล็กนอย ซ่ึงเปนการฝงภาชนะดินเผาในช้ันดินธรรมชาติท่ี 2 ลงมาในช้ันดินนี้   
        จากโบราณวัตถุท่ีพบในช้ันดินท้ังสามช้ัน สามารถกําหนดช้ันหลักฐานทางโบราณคดี
ไดวาเปนพ้ืนท่ีท่ีปรากฏกิจกรรมการฝงศพในช้ันดินธรรมชาติท่ี 2 ซ่ึงการฝงภาชนะบางใบไดขุดตัด
ลงมาในช้ันดินธรรมชาติท่ี 3 ดวย  สวนช้ันดินธรรมชาติท่ี 1 ในระดับลางปรากฏรองรอยการฝง
ภาชนะอยูบาง ในระดับบนเปนช้ันทับถมตามธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นภายหลังการเลิกใชเนินดินสําหรับ
เปนท่ีฝงศพของชุมชนในสมัยโบราณ และมีการเขามาใชพ้ืนท่ีของชุมชนในปจจุบันอยูบาง 

หลักฐานทางโบราณคดี 
           หลักฐานทางโบราณคดีสวนใหญท่ีพบเปนภาชนะดินเผาจํานวนมาก  ภายในบรรจุ
ช้ินสวนกระดูกมนุษยและเครื่องประดับซ่ึงแสดงถึงประเพณีการฝงศพมนุษยครั้งท่ีสอง  ภาชนะดิน
เผาสวนใหญถูกทําลายไปจากการใชเครื่องจักรขนาดใหญมาขุดตักดินตามท่ีกลาวไปแลว  ซ่ึงใน
การศึกษา ผูวิจัยศึกษาหลักฐานท่ีมีสภาพสมบูรณหรือท่ีไมสมบูรณแตยังใหขอมูลและสาระสําคัญ
ได ดังนี ้
 โบราณวัตถุ 
 โบราณวัตถุท่ีพบแบงออกตามลักษณะและการใชงาน ดังนี ้
 1.ภาชนะดินเผา 
 พบภาชนะดินเผาจํานวน 1,238 ใบ กระจายตัวอยูท่ัวไปในทุกหลุมขุดคน(ภาพท่ี 213 -
214)  เปนภาชนะท่ีใชงานในกิจกรรมการฝงศพมนุษย สวนใหญใชบรรจุช้ินสวนกระดูกมนุษยและ
ของท่ีอุทิศใหกับผูตาย ภาชนะสวนใหญถูกทําลายไปแลว  การศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผา 
ศึกษาจากภาชนะท่ีมีสภาพสมบูรณซ่ึงมีอยูจํานวนหนึ่ง และภาชนะท่ีถูกขุดรบกวนแตยังเหลือ
หลักฐานพอท่ีจะศึกษาได  ภาชนะแตละใบสวนใหญจะประกอบดวยภาชนะท่ีใชบรรจุและภาชนะ
สวนฝาปด ดังนี้ 
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ภาพท่ี 213 แสดงตําแหนงของภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกมนุษยในหลุมขุดคน 
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ภาพท่ี 214  ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกมนุษยท่ีพบในหลุมขุดคน 
 

 1.1 ภาชนะดินเผาท่ีใชบรรจุช้ินสวนกระดูกมนุษย 
  ภาชนะดินเผาท่ีใชบรรจุเปนภาชนะเนื้อหยาบมีแกลบขาว เม็ดกรวดขนาดเล็ก 
หรือทรายเปนสวนผสมในเนื้อภาชนะ มีความหนาตั้งแต 0.5 – 1.8  เซนติเมตร  ภาชนะในแตละใบ
จะมีผิวดานนอกสีสม ครีม เทา หรือดํา ปะปนกัน อันเนื่องมาจากการเผาภาชนะแบบกลางแจงทําให
สวนท่ีไดรับความรอนมากจะมีสีดํา ภาชนะสวนใหญจะเผาไมสุกท้ังหมดทําใหเนื้อดานในมีสีเทา
หรือดํา  ขึ้นรูปภาชนะดวยมือ  ภาชนะดินเผาท่ีจําแนกรูปทรงไดมีจํานวน 772 ใบ (รอยละ 62)  สวน
ภาชนะดินเผาท่ีไมทราบรูปทรงมีจํานวน 466 ใบ (รอยละ 38)  ภาชนะดินเผาท่ีทราบรูปทรง แบง
ออกได 5 แบบ ดังนี้ 
  1.1.1 ภาชนะทรงไห เปนภาชนะท่ีมีลําตัวยาวรี  มีขนาดตางๆ กันโดยภาชนะมี
ความสูงตั้งแต  43 ถึง  65 เซนติเมตร มีขอบปากตรงหรือผายออก ไหลโคง สวนกนมีท้ังกนกลม กน
เรียบ  และกนสอบลงเรียบ การตกแตงท่ีขอบปากบางใบกดประทับเปนชอง หรือเคลือบน้ําดินสีแดง
ขัดมัน  สวนคอนิยมตกแตงดวยการติดเสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไม ทําใหดูเหมือน
เปนลายเสนเชือก  หรือเปนชองกลมหรือรี สวนไหลและลําตัวบางใบตกแตงดวยการขูดขีด ขัดมัน 
เคลือบน้ําดินสีแดง หรือกดประทับลายเชือกทาบตามแนวตั้งหรือเฉียง(ภาพท่ี 215)  ภาชนะทรงไห
พบท้ังหมด  400 ใบ กระจายตัวอยูท่ัวไปของพ้ืนท่ีขุดคน 
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ภาพท่ี 215 ภาชนะดินเผาทรงไหหมายเลข  35, 751 และ 1019 (จากซายไปขวา) 

 
  1.1.2 ภาชนะทรงกลม  มีขนาดตางๆ กันโดยภาชนะมีความสูงตั้งแต  14  ถึง  
49 เซนติเมตร มีขอบปากผายออก ไหลโคง สวนกนมีท้ังกนกลม กนสอบลงโคงหรือเรียบ การ
ตกแตงท่ีขอบปากบางใบเคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน  สวนคอนิยมตกแตงดวยการติดเสนดินและกด
ประทับดวยเชือกพันปลายไม หรือเปนชองกลมหรือรี มีบางท่ีตกแตงดวยการเซาะรอง สวนไหล
และลําตัวบางใบตกแตงดวยการขูดขีด ขัดมัน เคลือบน้ําดินสีแดง หรือกดประทับลายเชือกทาบตาม
แนวตั้งหรือเฉียง(ภาพท่ี 216) ภาชนะทรงกลมพบท้ังหมด  356 ใบ กระจายตัวอยูท่ัวไปของพ้ืนท่ีขุด
คน โดยพบจํานวนมากในหลุมขุดคน B4  C4 D4 และ D3 ซ่ึงอยูดานทิศตะวันตกหรือบริเวณกลาง
เนินดินแหลง  

   

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 216 ภาชนะดินเผาทรงกรมหมายเลข  802 , 825 และ 1025 (จากซายไปขวา) 
 
  1.1.3 ทรงไหรูปไข  มีรูปทรงคลายกับทรงยาวรีแตมีลําตัวสวนลางโคงหรือ
โปงออก ภาชนะใบท่ีสมบูรณมีความสูง 45 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางไหล 25 เซนติเมตร ขอบ
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ปากตรง สวนกนมีท้ังกนกลมและสอบลง ท่ีคอติดเสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไม 
ลําตัวขัดมัน ขูดขีด หรือกดประทับลายเชือกทาบ (ภาพท่ี 217)  ภาชนะทรงไหรูปไขพบท้ังหมด  5 
ใบ กระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีขุดคน ในหลุมขุดคนC3 จํานวน 2 ใบ  หลุมA3, C1 และ D1 อยางละ 1 ใบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 217  ภาชนะดินเผาทรงไหรูปไขหมายเลข  579 และ 796 
 
  1.1.4 ภาชนะทรงกลมมีสัน เปนภาชนะท่ีสวนไหลมีการหักมุม ทําใหดูมีสัน
อยางชัดเจน จากสวนไหลลําตัวจะสอบลง กนเรียบ(ภาพท่ี 218)  มีขนาดตางๆ กันโดยภาชนะมี
ความสูงตั้งแต  29  ถึง  54 เซนติเมตร ขอบปากผายออก  ท่ีสวนคอตกแตงดวยการติดเสนดินและกด
ประทับดวยเชือกพันปลายไมหรือเปนชอง ภาชนะบางใบความสูงและความกวางมีขนาดใกลเคียง
กันมาก   ภาชนะทรงกลมมีสันพบท้ังหมด  5 ใบ กระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีขุดคน ในหลุมขุดคน C3 
จํานวน 3 ใบ  หลุม A3 และ C3 อยางละ 1 ใบ  

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 218 ภาชนะดินเผาทรงกรมมีสันหมายเลข  148 และ 180 
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  1.1.5 ภาชนะทรงกระบอก  เปนภาชนะท่ีสวนตางๆมีขนาดหรือเสนผาน
ศูนยกลางใกลเคียงกันท้ังใบทําใหดูเปนทรงกระบอก  ภาชนะใบท่ีสมบูรณมีความสูง 49 เซนติเมตร 
เสนผาศูนยกลางไหล 31 เซนติเมตร ขอบปากตรง กดประทับเปนชองโคง ใตขอบปากหรือสวนคอ
ติดเสนดินและกดประทับเปนชองโคง กนกลมเรียบ(ภาพท่ี 219) ภาชนะทรงกระบอกพบท้ังหมด  6 
ใบ กระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีขุดคน ในหลุมขุดคน A4 จํานวน 2 ใบ หลุม A3, C3, D2 และ C1 อยางละ 
1 ใบ   
 
 
 
 
 
       
 
 

ภาพท่ี 219 ภาชนะดินเผาทรงกระบอกหมายเลข  33 และ 723 

 
 1.2 ภาชนะดินเผาท่ีเปนฝาปด             
  ภาชนะสวนท่ีเปนฝาปดมีรูปทรงชาม ชามทรงสูง หรือชามอาง  กนกลมหรือ
กนตัด ขึ้นรูปภาชนะดวยมือ มีขนาดตางๆ กันโดยภาชนะมีความสูงตั้งแต 10 ถึง 18 เซนติเมตร 
เสนผาศูนยกลางสวนปากตั้งแต  17 ถึง 38  เซนติเมตร  ผิวสีสม สีน้ําตาล สีครีม สีเทา และสีดํา มีท้ัง
ภาชนะเนื้อหยาบและเนื้อคอนขางละเอียด  มีแกลบขาว เม็ดกรวดขนาดเล็กเปนสวนผสมในเนื้อ
ภาชนะ มีความหนาตั้งแต 0.4 - 1.3 เซนติเมตร  ลําตัวเรียบหรือตกแตงลายเชือกทาบ เคลือบน้ําดินสี
แดงหรือขัดมัน  ภาชนะหลายใบท่ีผิวดานในตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายเสนตรงในแนวตั้งออก
จากกนตรงกลาง (ภาพท่ี 220) 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 220 ภาชนะดินเผาสวนฝาหมายเลข 802 และ 825 
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 เม่ือพิจารณาจากจํานวนท่ีพบ เห็นไดวารูปทรงภาชนะดินเผาท่ีนิยมไดแก ภาชนะทรง
ไหและทรงกลมซ่ึงมีจํานวนไมแตกตางกันนัก 
 การตกแตงสวนคอภาชนะดวยการติดเสนดินและกดประทับเปนชองดวยเชือกพัน
ปลายไม   เปนการตกแตงท่ีปรากฏอยูโดยท่ัวไปของภาชนะโนนปาชาเกา ในขณะท่ีการขุดคนท่ี
บานกระเบ้ืองพบการตกแตงภาชนะแบบนี้จํานวนนอยมาก จึงกลาวไดวาชุมชนบานกระเบ้ืองมี
ความนิยมตกแตงภาชนะท่ีใชในการฝงศพดวยการติดเสนดินและกดประทับดวยเชือกพันปลายไม        

 2.โบราณวัตถุท่ีพบในภาชนะดินเผา 
 เปนส่ิงของท่ีอุทิศใหกับผูตายโดยบรรจุในภาชนะรวมกับกระดูกมนุษย เปน
เครื่องประดับรูปแบบตาง ๆ ดังนี ้
 2.1 กําไลสําริด  แบงออกได 7 แบบ ตามลักษณะหนาตัด (ภาพท่ี 221) ดังนี้ 
  2.1.1 หนาตัดรูปวงกลม  มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 0.2-0.6 เซนติเมตร  
กําไลมีขนาดท่ีหลากหลาย มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 2.5-8.2 เซนติเมตร  
  2.1.2 หนาตัดรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีขนาดตั้งแต 0.2 x 0.2  - 0.5 x 0.5 เซนติเมตร  
กําไลมีขนาดท่ีหลากหลาย มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 3 - 7.5 เซนติเมตร  
  2.1.3 หนาตัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาวางตัวตามแนวนอน  มีขนาดตั้งแต 0.2 x 0.3  - 
0.4 x 0.8 เซนติเมตร  กําไลมีขนาดท่ีหลากหลาย มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 3.2 - 8  เซนติเมตร   
2.1.4 หนาตัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาวางตัวตามแนวตั้ง  มีขนาดตั้งแต 0.2 x 0.4  - 0.4 x 1.1 เซนติเมตร  
กําไลมีขนาดท่ีหลากหลาย มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต  3.2 - 8  เซนติเมตร  
  2.1.5 หนาตัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาวางตัวตามแนวเฉียง ท่ีผิวหนาตกแตงลาย
เสนตรงตามแนวตั้ง  หนาตัดมีขนาด 0.3 x 0.8  เซนติเมตร พบจํานวน 1 วง ในภาชนะดินเผา
หมายเลข 53 กําไลมีขนาด เสนผาศูนยกลาง 3.7 เซนติเมตร   
  2.1.6 หนาตัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาวางตัวตามแนวตั้ง ท่ีขอบท้ังสองดานทําลาย
โคงหรือลายคล่ืน ท่ีผิวหนาของกําไลบางวงตกแตงลายปุมนูน  หนาตัดมีขนาดตั้งแต 0.1 x 0.5  - 0.3 
x 0.8 เซนติเมตร  กําไลมีขนาดท่ีหลากหลาย เสนผาศูนยกลางตั้งแต 3.1 - 5 เซนติเมตร พบจํานวน
ไมมากนัก ในภาชนะดินเผาหมายเลข 62, 107, 187, 231, 266, 283, 563, 694 และ 780  
  กําไลสําริดลักษณะนีพ้บรวมกับหลุมฝงศพหมายเลข 77, 79 และ 81 ของแหลง
โบราณคดีเนินอุโลก ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา(ภาพท่ี 222) ซ่ึงอยูไม
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ไกลจากโนนปาชาเกา หลุมศพดังกลาวกําหนดอายุอยูในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็กราว 1,800 
– 1,600  ปมาแลว73 
  2.1.7 หนาตัดรูปสามเหล่ียมวางตัวตามแนวนอน มีขนาดตั้งแต 0.3 x 0.5  - 0.3 
x 0.7  เซนติเมตร  กําไลมีขนาดหลากหลาย มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 5.3 - 7.8  เซนติเมตร  พบ
จํานวนไมมากนัก ในภาชนะดินเผาหมายเลข 1038, 1039 และ 1151 
 กําไลสําริดแบบท่ี 1-4 พบท่ัวไป สวนแบบท่ี 5-7 พบจํานวนนอย 
 
 
 
 
 

     

 

 

ภาพท่ี 221 กําไลสําริดแบบท่ี 1, 2, 3 และ 4 พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 793, 399, 793 และ 148    
                   (แถวบนจากซายไปขวา)  แบบท่ี  5, 6 และ 7 พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 148, 53,62    
                   และ 1151 (แถวลางจากซายไปขวา) 
 

 
ภาพท่ี 222 กําไลสําริดพบท่ีแหลงโบราณคดีเนินอุโลก   
ท่ีมา: Nigel Chang, “The shell, silver, gold, bronze and bone personal ornament,” in The 
Excavation of  Noen U-Loke and Non  Muang  Kao (Bangkok: Prachachon, 2007): 401.    
                                         
 73Nigel Chang, “The shell, silver, gold, bronze and bone personal ornament” The 
Excavation of  Noen U-Loke and Non  Muang  Kao (Bangkok: Prachachon, 2007): 379-430 
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    2.2 หวงสําริดหุมดวยเหล็ก  แบงออกได 3 แบบตามลักษณะหนาตัด(ภาพท่ี 223)  
ดังนี้ 
  2.2.1 หนาตัดรูปวงกลม  มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 0.5 - 1.3 เซนติเมตร  
หวงสําริดมีขนาดท่ีหลากหลาย มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 1.7 - 3.2   
  2.2.2 หนาตัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาวางตัวตามแนวตั้ง มีขนาดตัง้แต 0.2 x 0.4  - 0.7 
x 1  เซนติเมตร  หวงสําริดมีขนาดท่ีหลากหลาย มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 2.3 - 3.6  เซนติเมตร  
2.2.3 หนาตัดรูปสามเหล่ียมยอดมนวางตัวตามแนวตั้ง มีขนาดตั้งแต 0.5 x 0.5 - 0.9 x 0.8 เซนติเมตร 
หวงสําริดมีขนาดหลากหลาย มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 2.3 - 3.5 เซนติเมตร  
  หวงสําริดหุมดวยเหล็กนี้พบวาเปนของท่ีนิยมอุทิศใหกับศพในชวงยุคเหล็ก 
เชน ท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา74   แหลง
โบราณคดีเนินอุโลกในชวงราว 1,800 – 1,400  ปมาแลว75 เปนตน 
  กําไลสําริดและหวงสําริดหุมดวยเหล็กพบวาเปนเครื่องประดับท่ีนิยมอุทิศ
ใหกับผูตายเปนอยางมาก       
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 223 หวงสําริดหุมดวยเหล็กแบบท่ี 1, 2 และ 3  พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 512, 792   
                              และ 1016  
 
 2.3 แหวนสําริด  พบจํานวนนอย มี 2 แบบตามลักษณะหนาตัด ดังนี้ 
  2.3.1 หนาตัดรูปวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.1 และ 0.2 เซนติเมตร พบใน
ภาชนะดินเผาหมายเลข 34, 249, 445 และ 770     

                                         
 74Charles Higham, “The material culture,” in  The Excavation of Ban Non Wat  
Part One : Introduction (Bangkok: Union Ultraviolet, 2009): 239.  
 75R.Connelly, “The iron and bimetallic artifacts,”  in  The Excavation of Noen U-
Loke and Non Muang Kao (Bangkok: Prachachon, 2007): 431- 446. 
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  2.3.2 หนาตัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาวางตัวตามแนวตั้ง มีขนาด 0.3 x 0.5  
เซนติเมตร พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 559   
  แหวนสําริดท้ังสองแบบมีขนาดหลากหลาย มีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 1.4 - 2.2  
เซนติเมตร (ภาพท่ี 224)  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 224 แหวนสําริดแบบท่ี 1 และ 2  พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 445 และ 770 

 
 2.4 ลูกปด  พบจํานวน 2 ลูก ดังนี้  
  2.4.1 ลูกปดแกวสีฟา จํานวน 1 ลูก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร หนา 
0.3 เซนติเมตร พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 754   
  2.4.2 ลูกปดหินคารเนเล่ียน จํานวน 1 ลูก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.75 
เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 17 (ภาพท่ี 225)   

 
ภาพท่ี 225 ลูกปดหินคารเนเล่ียน(ซาย) และลูกปดแกวสีฟา(ขวา) พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 17  
                    และ 754 

 2.5 แผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผาโคง   
  สภาพไมสมบูรณ แตกเปนช้ินเล็กๆ มีลักษณะเปนแผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผา
โคง ขอบตัดเรียบ ผิวดานหนึ่งตกแตงลายเชือกทาบ  พบในภาชนะดินเผา  3 ใบ ดังนี ้
  1.พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 145 จํานวน 1 ช้ิน  มีความกวาง 2 เซนติเมตร 
ยาว 3 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร   
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  2.พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 873 จํานวน 1 ช้ิน มีความกวาง 1.9 เซนติเมตร  
ยาว 2.1 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร  
  3. พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 1027 จํานวน 7 ช้ิน ช้ินท่ีมีสภาพคอนขาง
สมบูรณ มีความกวาง 2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 226)   
  แผนดินเผาลักษณะนี้พบท่ีแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองดวย จากการขุดคนท่ี
แหลงดังกลาวพบแผนดินเผาในชวงยุคเหล็ก   
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 226 แผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผาโคง พบในภาชนะดินเผาหมายเลข 145(ซาย) และ1027  
                   (ขวา) 
 

 การบรรจุเครื่องประดับลงในภาชนะสวนใหญจะวางชิดและขนานกับผิว
ภาชนะหรือวางไวท่ีกนภาชนะ(ภาพท่ี 227)  เม่ือพิจารณาจากปริมาณของอุทิศแลว พบวาภาชนะแต
ละใบ/โครงกระดูกแตละโครง มีความนิยมในการใสเครื่องประดับประเภทกําไลสําริดและหวง
สําริดหุมดวยเหล็กเปนหลัก โดยในภาชนะแตละใบมีรูปแบบและปริมาณท่ีแตกตางกันไป  สวน
เครื่องประดับประเภทลูกปดแกว ลูกปดหินคารเนเล่ียน  แผนดินเผา พบในภาชนะบางใบเทานั้น  
โดยภาชนะท่ีมีขอมูลเครื่องประดับชัดเจนมีจํานวน 650 ใบ  แบงออกเปน มีเครื่องประดับจํานวน 
561 ใบ  และไมมีการใสเครื่องประดับไวเลยมีจํานวน 89 ใบ  จํานวนรวมของเครื่องประดับท่ีบรรจุ
อยูภายในภาชนะดินเผาแตละใบพบวามีจํานวนตั้งแต 1 - 9 ช้ิน  โดยสวนใหญจะบรรจุ
เครื่องประดับจํานวน 1 ช้ิน รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 6  
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ภาพท่ี 227 กําไลสําริด หวงสําริดหุมดวยเหล็ก และแผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผาโคง ท่ีบรรจุใน 
                   ภาชนะดินเผาหมายเลข 661 และ 744 (บน)  824 และ 1027(ลาง) 
 

 
แผนภูมิท่ี 6 จํานวนของภาชนะดินเผาท่ีมีเครื่องประดับบรรจอุยู (รอยละ) 
 
 3.โบราณวัตถุท่ีพบนอกภาชนะดินเผา 
  เปนวัตถุท่ีพบอยูนอกภาชนะดินเผา หลายช้ินพบอยูในตําแหนงเดิมในขณะท่ีบาง
ช้ินคงถูกเคล่ือนยายไปจากตําแหนงเดิมจากการขุดรบกวน โบราณวัตถุเหลานี้สวนใหญเปนวัตถุท่ี
ทําดวยดินเผาแบงออกได 6 ประเภท ดังนี ้
 3.1 วัตถุดินเผาทรงกรวยยอดแหลม ฐานทึบตัน พบจํานวน 13 ช้ิน  ช้ินท่ีสมบูรณมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางฐานระหวาง 4.5 - 9 เซนติเมตร  สูงระหวาง 6 - 9.9 เซนติเมตร(ภาพท่ี 228) 
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ภาพท่ี 228 วตัถุดินเผาทรงกรวยยอดแหลม 
 

 
ภาพท่ี 229 วัตถุดินเผาทรงกรวยพบท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัด 
ท่ีมา: Charles Higham, “The adult male burials and other adults of iron age period 1, northern 
group,”  The Excavation of Ban Non Wat Part Four : Iron Age, Summary and Conclusion 
(Bangkok: Wongsawang Publishing&Printing, 2012): 126-127. 
 
 3.2 วัตถุดินเผาทรงกรวยยอดตัด ตรงกลางเปนรองกลมตื้นๆ ฐานทึบตัน บางช้ิน
เคลือบน้ําดินสีขาวและตกแตงลายเชือกทาบ พบจํานวน 12 ช้ิน ช้ินท่ีสมบูรณมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางฐานระหวาง 4.5 – 7.5 เซนติเมตร สูงระหวาง 2.9 - 5.8 เซนติเมตร(ภาพท่ี 230) 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 230 วตัถุดินเผาทรงกรวยยอดตัด 
    
 3.3 แทงดินเผาทรงกระบอก พบจํานวน 17 ช้ิน สภาพไมสมบูรณ ช้ินท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดมีขนาดยาว 10.1 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางฐานระหวาง  2.3 – 2.9 เซนติเมตร (ภาพท่ี 231) 
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ภาพท่ี 231 วัตถุดินเผาทรงกระบอก 

 
 3.4 แทงดินเผาทรงกระบอก สวนปลายแยกออกเปนปลายแหลมท้ังสองดาน พบ
จํานวน 1 ช้ิน สภาพไมสมบูรณ ขนาดยาว 6.8 เซนติเมตร ดานตัดเปนรูปวงรีปลายดานท่ีแยกเปน
ปลายแหลมมีขนาด 1.8 x 3 เซนติเมตร พบในหลุมขุดคนA2  ยังไมทราบรูปแบบท่ีชัดเจนของวัตถุ
ช้ินนี้ ซ่ึงก็มีการพบโบราณวัตถุแบบนี้ท่ีแหลงโบราณคดีบานดอนธงชัย ตําบลสวางแดนดิน อําเภอ
สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในชวงการอยูอาศัยยุคเหล็ก (ประมาณ 2,300-1,800 ปมาแลว) (ภาพ
ท่ี 232)  ซ่ึงรวมสมัยกับแหลงโนนปาชาเกา76 อีกดวย  
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 232  แทงดินเผาทรงกระบอก สวนปลายแยกออกเปนปลายแหลมสองดานพบท่ีแหลง  
                    โบราณคดีโนนปาชาเกา(ซาย) และแหลงโบราณคดีบานดอนธงชัย อําเภอสวางแดนดิน  
                     จังหวัดสกลนคร(ขวา) 
ท่ีมา(ภาพขวา) : กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ, แหลงโบราณคดีดอนธงชัย รายงานการศึกษาเบื้องตนป 
พ.ศ. 2540 (สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 7 ขอนแกน, 2540), 14 

 ยังไมทราบหนา ท่ีการใชงาน ท่ี ชัด เจนของวัต ถุดิน เผาทรงกรวยและ
ทรงกระบอก แตท่ีหลุมฝงศพหมายเลข 352 ของแหลงโบราณคดีบานโนนวัด ซ่ึงมีอายุอยูในยุค

                                         
 76กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ, แหลงโบราณคดีดอนธงชัย รายงานการศึกษาเบื้องตนป 
พ.ศ. 2540 (สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 7 ขอนแกน, 2540), 14. 
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เหล็ก พบวัตถุดินเผาทรงกรวยสภาพไมสมบูรณถูกฝงเปนของอุทิศ77(ภาพท่ี 229) มีลักษณะคลายกบั
วัตถุทรงกรวยของโนนปาชาเกา  จากหลักฐานดังกลาว และการท่ีพบในพ้ืนท่ีฝงศพจึงสันนษิฐานได
วาวัตถุดินเผานีเ้ปนของอุทิศใหกับผูตายหรือเปนส่ิงของท่ีใชประกอบพิธีกรรมการฝงศพ  
 3.5 แผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผาโคง  
  สภาพไมสมบูรณ แตกเปนช้ินเล็กๆ มีลักษณะเปนแผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผา
โคง ขอบตัดเรียบ ผิวดานหนึ่งตกแตงลายเชือกทาบ พบในหลุมขุดคน A2  จํานวน 2 กลุม  
  กลุมท่ี 1 มีจํานวน 5 ช้ิน มีขนาดกวาง 1.6 - 1.8 เซนติเมตร  ยาว 2.2 เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร   สวนกลุมท่ี 2 มีจํานวน 3 ช้ิน  มีขนาดกวาง 1.8 - 2.1 เซนติเมตร  ยาว 2.2 - 2.4 
เซนติเมตร หนา 0.4 – 0.6 เซนติเมตร (ภาพท่ี 233)    
  โบราณวัตถุประเภทนี้พบวามีการบรรจุอยูในภาชนะดินเผารวมกับโครง
กระดูกมนุษย จึงสันนิษฐานวาแผนดินเผาท้ังสองกลุมนี้เดิมนาจะบรรจุอยูในภาชนะดินเผา
เชนเดียวกัน แตหลุดออกมาจากการขุดรบกวน  

   
ภาพท่ี 233 แผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมผืนผาโคง            
  
 3.6 ลูกปดหิน 
  พบลูกปดหินสีดําจํานวน 1 ลูก  มีเสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 234)   
ไมทราบตําแหนงท่ีพบ แตสันนิษฐานวาเดิมนาจะบรรจุอยูในภาชนะดินเผา ซ่ึงลูกปดหินแบบนี้พบ

                                         
 77Charles Higham, “The adult male burials and other adults of iron age period 1, 
northern group,” in  The Excavation of Ban Non Wat Part Four : Iron Age, Summary and 
Conclusion (Bangkok: Wongsawang Publishing&Printing, 2012): 126-127. 
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ท่ีแหลงโบราณคดีบานโพนทอง ตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงเปนแหลงฝง
ศพครั้งท่ีสองเชนเดียวกันโดยพบในภาชนะฝงศพหมายเลข 3 อายุประมาณ 2,300-1,400 ปมาแลว78 

      
ภาพท่ี 234 ลูกปดหินสีดํา 

  โบราณวัตถุท่ีพบนอกภาชนะดินเผานี้  สันนิษฐานไดวา เปนของอุทิศ
เชนเดียวกับท่ีพบในภาชนะ แตเนื่องจากพบภายนอกภาชนะจึงเปนการยากท่ีจะระบุไดวาเปนของ
อุทิศใหกับศพในภาชนะหมายเลขใด 

 4.โครงกระดูกมนุษย 
    โครงกระดูกมนุษยท่ีบรรจุในภาชนะดินเผาไดมีการศึกษาไปแลวจํานวน 27 โครง 
ไดแก โครงกระดูกในภาชนะดินเผาหมายเลข  7, 35, 45, 574, 579, 580, 589, 598, 613, 622, 626, 
640, 723, 792, 800, 816, 854, 1008, 1011, 1013, 1017, 1019, 1025, 1071, 1085, 1160  และ 1227  
ผลการวิเคราะหพบโครงกระดูกมนุษยจํานวน 1 คนในภาชนะดินเผาแตละใบ ในชวงอายุตางๆ 
ตั้งแต เด็ก(อายุ 3-5 ป) ผูใหญ(อายุระหวาง 25-35  ป) และผูสูงอายุ(อายุ 50 ป) ท้ังเพศชายและหญิง 
สวนสูงของเพศชายอยูระหวาง 161-173 เซนติ เมตร สวนเพศหญิงอยูระหวาง 160.5-163 
เซนติเมตร79 (ดูตารางท่ี 22) 
 
                                         
 78สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดีในพ้ืนที่ทุงกุลารองไห (อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท  
,2553), 158 
 79ชุติมา บัวรุง, “การศึกษารูปแบบการฝงศพท่ีแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา หมู 8 
บานกระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546), 19-35 ; หทัยชนก วินิจสร, “การ
วิเคราะหโครงกระดูกมนุษยในภาชนะดินเผาท่ีแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา หมู 8 บานกระเบ้ือง 
ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551), 35-92. 
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รูปแบบการฝงศพ 
 ลักษณะการฝงศพมนุษยของแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกาเปนการฝงศพตามประเพณี
การฝงศพครั้งท่ีสอง(secondary burial)  การฝงศพแบบนี้จะฝงศพผูตายครั้งแรกไวระยะเวลาหนึง่จน
เนื้อหนังเส่ือมสลายไป  จึงขุดเอากระดูกผูตายมาบรรจุไวในภาชนะดินเผา(jar burial) หรือไมบรรจุ
ในภาชนะแลวนํามาฝงไวอีกครั้งหนึ่ง  ซ่ึงการฝงศพท่ีแหลงนี้จะบรรจุ ช้ินสวนกระดูกและ
เครื่องประดับซ่ึงเปนของอุทิศใหกับผูตายไวในภาชนะและมีภาชนะอีกใบเปนฝาปดโดยวางคว่ําลง
ใหปากของภาชนะท้ังสองใบประกบกันหรือปากของภาชนะสวนฝาคลุมปากของภาชนะบรรจุ
กระดูก 
 ลักษณะการฝงภาชนะจะขุดดินเปนหลุมและทําการวางภาชนะในแนวตั้ง แมวาช้ันดิน
ตอนบนของแหลงจะถูกขุดรบกวนและรองรอยท่ีปรากฏบนผนังช้ันดินจะไมเห็นรองรอยของหลุม
เพ่ือวางภาชนะท่ีชัดเจน  แตจากรองรอยของการฝงภาชนะท่ีมีการขุดรบกวนกันเอง(รูปท่ี 235) 
รวมท้ังรูปทรงของภาชนะบางใบท่ีสวนกนสอบลงเปนอยางมากไมสามารถวางตั้งไดเอง  จาก
เหตุผลดังกลาว จึงสันนิษฐานวาการฝงศพจะขุดหลุมเพ่ือวางภาชนะในแนวตั้งลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 235 การฝงภาชนะในแนวตั้งท่ีขุดรบกวนภาชนะใบท่ีฝงมากอน 
 
รูปแบบการบรรจุกระดูกมนุษย 
 จากภาชนะดินเผาจํานวน 1,238 ใบ มีภาชนะท่ีใหขอมูลชัดเจนจํานวน 369 ใบ (รอย
ละ 30) ในขณะท่ีภาชนะดินเผาท่ีไมทราบขอมูลชัดเจนมีจํานวน 869 ใบ (รอยละ 70) โดยภาชนะดนิ
เผาท่ีทราบขอมูลชัดเจนจํานวน 369 ใบ แบงออกได ดังนี ้
 1.เปนภาชนะท่ีบรรจุกระดูกมนุษย มีจํานวน 353 ใบ ซ่ึงสามารถจําแนกรูปแบบการ
บรรจุได 8 แบบ ดังนี ้ 

   



215 
 

 

 แบบท่ี 1 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน กะโหลกศีรษะวางไวบนสุด กระดูกยาว
(กระดูกแขน-ขา) รวมไวดานหนึ่งในลักษณะวางตั้งขึ้น มีจํานวน 233 ใบ (รอยละ 63.14)  (ภาพท่ี 
236) 
 แบบท่ี 2 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน กะโหลกศีรษะวางไวบนสุด กระดูกยาว
(กระดูกแขน-ขา) วางแยกไวสองกลุมในลักษณะวางตั้งขึ้น มีจํานวน 23 ใบ(รอยละ 6.23) (ภาพท่ี 
237) 
 แบบท่ี 3 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน กะโหลกศีรษะวางไวบนสุด กระดูกยาว
(กระดูกแขน-ขา) วางไวโดยรอบในลักษณะวางตั้งขึ้น มีจํานวน 33 ใบ (รอยละ 8.94)  (ภาพท่ี 237) 
 แบบท่ี 4 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน กะโหลกศีรษะวางไวบนสุด กระดูกยาว
(กระดูกแขน-ขา) วางไวตรงกลางในลักษณะวางตั้งขึ้น  มีจํานวน 8 ใบ (รอยละ 2.17)  (ภาพท่ี 237) 
 แบบท่ี 5 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน กะโหลกศีรษะวางไวบนสุด กระดูกยาว
(กระดูกแขน-ขา)วางไวดานบนในลักษณะวางตั้งหรือนอน มีจํานวน 6 ใบ (รอยละ 1.63)  (ภาพท่ี 
237) 
 แบบท่ี 6 บรรจุกระดูกสวนตางๆรวมกัน โดยไมมีแบบแผนท่ีแนนอน มีจํานวน 37 ใบ
(รอยละ 10.03) (ภาพท่ี 237) 
 แบบท่ี 7 บรรจุเฉพาะกะโหลกศีรษะ มีจํานวน 2 ใบ (รอยละ 0.54)  
 แบบท่ี 8 บรรจุกระดูกช้ินเล็กๆไมกี่ช้ิน ไมบรรจุกะโหลกศีรษะ มีจํานวน 11 ใบ (รอย
ละ 2.98)   
 2.ไมบรรจุกระดูกมนุษย  มีจํานวน 16 ใบ (รอยละ 4.34)   

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 236 การบรรจุกระดูกมนุษยแบบท่ี 1 ในภาชนะดินเผาหมายลข 35,45,783 และ1013 
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ภาพท่ี 237 การบรรจุกระดูกมนุษยแบบท่ี 2 - 6 
 

 
แผนภูมิท่ี 7 จํานวนของรูปแบบการบรรจุโครงกระดูกในภาชนะดินเผา (รอยละ) 

                 
แบบท่ี 2 ในภาชนะดินเผาหมายเลข 345 และ 854       แบบท่ี 3 ในภาชนะดินเผาหมายเลข 42                      

                           
แบบท่ี 4 ในภาชนะดินเผาหมายเลข 770 และ 1044    แบบท่ี 5 ในภาชนะดินเผาหมายเลข 815                      

 
แบบท่ี 6 ในภาชนะดินเผาหมายเลข 718                                                        



217 
 

 

 เห็นไดวาการบรรจุช้ินสวนกระดูกมนุษยในภาชนะดินเผาจะนิยมแยกกระดูกสวน
แขนและกระดูกขาออกจากกระดูกช้ินอ่ืนๆ คงเนื่องมาจากเปนกระดูกท่ีมีรูปรางตางจากกระดูกช้ิน
อ่ืน และนิยมวางกะโหลกศีรษะไวดานบนสุด ลักษณะการบรรจุนิยมแยกกระดูกแขนและกระดูกขา
มารวมกันไวเปนกลุมเดียว(แบบท่ี 1) มีจํานวนมากถึงรอยละ 63.14  ในขณะท่ีการบรรจุกระดูกช้ิน
ตางๆปะปนกันโดยไมมีแบบแผนแนนอน(แบบท่ี 6)  พบวามีความนิยมรองลงไป มีจํานวนรอยละ 
10.03  ในขณะท่ีบางใบมีการบรรจุกระดูกเพียงบางช้ินเทานั้น(แบบท่ี 7 และ 8) มีจํานวนรอยละ 
3.52 (ดูแผนภูมิท่ี 7) ภาชนะท่ีมีการบรรจุกระดูกเพียงบางช้ินสันนิษฐานวาอาจเปนการแยกกระดูก
ผูตายบรรจุในภาชนะหลายใบหรือเลือกบรรจุเฉพาะกระดูกบางช้ิน   
 ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการบรรจุกระดูกมนุษยในภาชนะดินเผาของแหลง
โบราณคดีโนนปาชาเกาสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน และจากผลการศึกษาโครงกระดูกมนุษยท่ี
ดําเนินการไปแลวจํานวนหนึ่งพบวา ภาชนะดินเผาแตละใบจะบรรจุกระดูกของมนุษย 1 คน โดย
บรรจุกระดูกสวนตางๆเกือบครบท้ังราง มีภาชนะบางใบเทานั้นท่ีบรรจุกระดูกมนุษยเพียงบางช้ิน80 
(ดูตารางท่ี 22) 

การกําหนดอายุสมัยของการฝงศพที่โนนปาชาเกา 
 1.การกําหนดอายุเชิงเทียบ 
    ภาชนะดินเผาของโนนปาชาเกามีการตกแตงท่ีเปนเอกลักษณไดแก การติดเสนดิน
และกดประทับเปนชองหรือกดประทับดวยเชือกพันปลายไมทําใหมีลักษณะคลายเสนเชือกท่ี
บริเวณคอภาชนะ  การตกแตงแบบนี้เหมือนกับภาชนะดินเผาท่ีแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก 
ตําบลกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงอยูในลุมน้ําลําสะแทดเชนเดียวกัน 
ภาชนะท่ีมีการตกแตงแบบดังกลาวเปนภาชนะบรรจุกระดูกในประเพณีการฝงศพมนุษยครั้งท่ีสอง 
เชนเดียวกัน และกําหนดอายุอยูในสมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตรระหวาง 1,800 - 1,100 ปมาแลว 
(ปลายพุทธศตวรรษท่ี  8-15)81 

 
                                         
 80ชุติมา บัวรุง, “การศึกษารูปแบบการฝงศพท่ีแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา หมู 8 
บานกระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา”, 19-35 ; หทัยชนก วินิจสร, 
“การวิเคราะหโครงกระดูกมนุษยในภาชนะ ดินเผาท่ีแหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา หมู 8 บาน
กระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา”, 35-92. 
 81ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสงและพเยาว นาคเวก,  การศึกษาแหลง
โบราณคดบีานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบือ้งนอก อําเภอชมุพวง จังหวัดนครราชสีมา, 53-58. 
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 ของอุทิศท่ีบรรจุในภาชนะดินเผา มีรูปแบบคลายกับแหลงโบราณคดีอ่ืนๆดวย ไดแก 
กําไลสําริดหนาตัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีขอบท้ังสองดานทําลายโคงหรือลายคล่ืน คลายกับกําไลสําริด
ท่ีแหลงโบราณคดีเนินอุโลกในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็กราว 1,800 – 1,600 ปมาแลว  และ
หวงสําริดหุมดวยเหล็กก็พบท่ีเนินอุโลกเชนเดียวกันกําหนดอายใุนชวงราว 1,800 – 1,400  ปมาแลว 
 2.การกําหนดอายุแบบสัมบูรณ 
    ผูวิจัยไดนําตัวอยางช้ินสวนของภาชนะดินเผาหมายเลข 1019 และ 1027 ซ่ึงเปน
ภาชนะดินเผาท่ีฝงอยูบริเวณกลางเนินดินและมีระดับความลึกมากท่ีสุด อยูในหลุม A4 ไปทําการหา
คาอายุโดยวิธี AMS(accelerator mass spectroscopy) ไดคาอายุระหวาง 1,900 - 1,700 ปมาแลว และ 
2,400 - 2,200 ปมาแลว ตามลําดับ    
 จากผลการกําหนดอายุดวยวิธี AMS และการเปรียบเทียบรูปแบบของกําไลสําริดและ
ภาชนะดินเผา ทําใหกําหนดอายุการฝงศพครั้งท่ีสองท่ีโนนปาชาเกาไดวา มีอายุอยูในสมัยกอน
ประวัติศาสตรยุคเหล็ก ประมาณ 2,400 - 1,500 ปมาแลว   และอาจมีการใชพ้ืนท่ีในการฝงศพ
ตอเนื่องเขาสูสมัยประวัติศาสตรตอนตน ราว 1,100 ปมาแลว    
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บทที่ 5 

การศึกษาวิเคราะห 

 ในบทนี้ผูวิจัยทําการศึกษาวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีท่ีนําเสนอไปในบทท่ีผาน
มา โดยนําผลการสํารวจแหลงและผลการขุดคนแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองและโนนปาชาเกา 
รวมท้ังผลการศึกษาแหลงโบราณคดีอ่ืนๆในลุมน้ําลําสะแทด มาศึกษาวิเคราะหรวมกัน เพ่ือให
ทราบถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของของชุมชนโบราณในลุมน้ําลําสะแทดในชวงเวลากอนพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 

1.สมัยกอนประวัติศาสตรยุคหินใหมหรือยุคเกษตรกรรมแรกเร่ิม 
 จากผลการขุดคนแหลงโบราณคดีบานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง พบวา
เปนชุมชนท่ีมีการอยูอาศัยระยะแรกในยุคหินใหม ราว 3,700 – 3,000 ปมาแลว เปนชุมชน
เกษตรกรรมท่ีมีการเพาะปลูกขาวและเล้ียงสัตว มีประเพณีการฝงศพครั้งแรกแบบนอนหงายเหยียด
ยาวหรือบรรจุในภาชนะดินเผา1 ชุมชนนี้ตั้งอยูบริเวณดานทิศใตของลุมน้ําลําสะแทด 
 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในยุคหินใหมของประเทศไทย มีขอเสนอวาเกิดจากการ
เคล่ือนยายของกลุมเกษตรกรจากทางตอนใตของประเทศจีนในปจจุบันเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต2   

2.สมัยกอนประวัติศาสตรยุคสําริด 
 แหลงโบราณคดีบานโนนวัด ยังคงมีการอยูอาศัยตอเนื่องเขาสูยุคสําริด ใน
ขณะเดียวกัน การศึกษาแหลงโบราณคดีท่ีอยูใกลเคียงพบวามีบางแหลงท่ีมีการอยูอาศัยระยะแรกใน
ยุคสําริด ไดแก แหลงโบราณคดีบานหลุมขาว และแหลงโบราณคดีบานปราสาท ตําบลธารปราสาท 
อําเภอโนนสูง ชุมชนเหลานี้เปนชุมชนเกษตรกรรม  มีประเพณีการฝงศพครั้งแรกแบบนอนหงาย

                                         
 1Charles Higham and Ampan kijngan, ed., The Excavation of Ban Non Wat : The 
Neolithic Occupation (Bangkok: Interest, 2010). 
 2Ibid., 209. 
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เหยียดยาว มีการติดตอสัมพันธกับชุมชนอ่ืน กําหนดอายุราว 3,000 – 2,500 ปมาแลว3  ชุมชนเหลานี้
นี้ตั้งอยูบริเวณขอบดานทิศใตของลุมน้ํา (ดูแผนท่ีท่ี 8) 

3.สมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก 
 ในพ้ืนท่ีศึกษาแหลงโบราณคดีท่ีพบกําหนดอายุการตั้งถ่ินฐานระยะแรกในยุคเหล็ก 
ราว 2,500 – 1,500 ปมาแลว  พบแหลงโบราณคดีประเภทชุมชนจํานวน 63 แหง หลักฐานท่ีพบจาก
การสํารวจสวนใหญ ไดแก เศษภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินหยาบ เศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา  
แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองพบวามีการอยูอาศัยระยะแรกราว 2,400 ปมาแลว  แหลงโบราณคดีท่ี
สําคัญอ่ืนๆในชวงเวลานี้ เชน  แหลงโบราณคดีบานจาน ตําบลบัวใหญ, แหลงโบราณคดีบานไร 
ตําบลโนนทองหลาง,  แหลงโบราณคดีบานเสมาใหญ ตําบลเสมาใหญ,  แหลงโบราณคดีเมืองสีดา
(บานสีดา และบานโนนเมือง) ตําบลสีดา,  แหลงโบราณคดีบานเมืองสูง ตําบลหนองตาดใหญ, 
แหลงโบราณคดีบานคู ตําบลสําพะเนียง, แหลงโบราณคดีบานนาดี ตําบลดอนยาวใหญ, แหลง
โบราณคดีบานเหลา ตําบลคูขาด, แหลงโบราณคดีทุงผีโพน 1-3 บานดอนแรง ตําบลกุดจอก,  แหลง
โบราณคดีโนนสูง1 และ 2 บานโนนทองหลาง ตําบลโนนทองหลาง  เปนตน 

 การตั้งถิ่นฐาน 
 ชุมชนสวนใหญมักเลือกตั้งถ่ินฐานอยูใกลลําน้ําธรรมชาติสายตางๆ กระจายตัวอยู
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีศึกษา อยูในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะทางธรณีวิทยาแบบตะกอนธารน้ําพัดพาและหินโคลน
หินทรายแปงและหินทราย (ดูแผนท่ีท่ี 3-4)  เม่ือพิจารณาตําแหนงท่ีตั้ง จะเห็นไดวาแหลงโบราณคดี
ในยุคหินใหมและยุคสําริดท่ีกลาวผานมา อยูบริเวณดานทิศใตของลุมน้ําลําสะแทด ในขณะท่ี
บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงตั้งอยูตอนกลางของลุมน้ําพบชุมชนในยุคเหล็ก รวมท้ังพ้ืนท่ีดานทิศตะวนัออก
ของลุมน้ําท่ีพบการอยูอาศัยระยะแรกในยุคเหล็กจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก 
อําเภอเมืองยาง4  การศึกษาชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรในลุมแมน้ํามูลพบวา ชุมชนในยุคหินใหม
และยุคสําริดมีจํานวนนอยและมีขนาดเล็กกวาเม่ือเทียบกับชุมชนในยุคเหล็ก ซ่ึงเกิดจากการขยายตวั

                                         
 3Charles Higham and Rachanie Thosarat, ed., The Excavation of Ban Lum khao 
(Bangkok: Interest, 2004). ; นวรัตน มงคลคํานวณเขตต, บานปราสาท แหลงโบราณคดีอีสานลาง 
เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 22/2534 (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2534).   
 4ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดี
บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533). 
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ของชุมชน ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกออกไปตั้งถ่ินฐานยังพ้ืนท่ีใหมๆ การเกิดระบบชนช้ันและมีชุมชนท่ี
เปนศูนยกลาง5  ชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงตั้งอยูตอนกลางของลุมน้ําลําสะแทดคงเกิดจากการ
ขยายตัวของชุมชนทางตอนลางของลุมน้ําเขามาตั้งถ่ินฐานนั่นเอง  ซ่ึงก็พบชุมชนในยุคเหล็กเปน
จํานวนมากเชนเดียวกัน และบางชุมชนอาจมีการอยูอาศัยในยุคสําริด ไดแก แหลงโบราณคดีบาน
เสมาใหญ อําเภอบัวใหญ  ซ่ึงพบกําไลเปลือกหอยท่ีเปนเครื่องประดับท่ีนิยมกันในสมัยสําริดของ
ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรบริเวณลุมแมน้ํามูล6 (ดูแผนท่ีท่ี 8) 
 

 
 

    อยูอาศัยระยะแรกในยุคหินใหม         อยูอาศัยระยะแรกในยุคสําริด          อยูอาศัยระยะแรกในยุคเหล็ก 
 

แผนท่ีท่ี 8  แสดงตําแหนงของพ้ืนท่ีศึกษาและแหลงโบราณคดีสําคัญในลุมน้ําลําสะแทดและ   
                ใกลเคียง 

                                         
 5ชารลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัย
สุโขทัยม, (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนพลับลิชช่ิง, 2542), 170-171.  
 6เรื่องเดียวกัน,128. 

บานปราสาท 
บานโนนวัด 

บานหลุมขาว เนินอุโลก 

บานกระเบื้องนอก 

เมืองพิมาย 

บานกระเบื้อง 
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 ชุมชนมีท้ังท่ีตั้งอยูบนเนินดินและแหลงท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบ ขนาดของชุมชนซ่ึง
พิจารณาจากขอบเขตของเนินดินหรือบริเวณท่ีพบหลักฐาน พบวามีขนาดแตกตางกันไป7  โดย
แหลงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดมีเนื้อท่ีประมาณ 1 ไร ไดแก  แหลงโบราณคดีโนนง้ิว บานหนองมวง ตําบล
โนนตาเถร อําเภอโนนแดง  และแหลงท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดมีเนื้อท่ีประมาณ 125 ไร ไดแก  แหลง
โบราณคดีบานนาดี ตําบลดอนยาวใหญ  อําเภอโนนแดง  โดยแหลงท่ีมีขนาดเล็กๆสวนใหญจะพบ
หลักฐานทางโบราณคดีจํานวนนอย แสดงใหเห็นวามีการใชพ้ืนท่ีระยะเวลาหนึ่ง (ดูตารางท่ี 23)  

ตารางท่ี 23 ขนาดเนื้อท่ีของแหลงโบราณคดีประเภทท่ีอยูอาศัยในสมัยตาง  ๆ

อายุสมัย 
เนื้อที่แหลง

(ไร) สมัยกอนประวัต-ิ 
ศาสตร ยุคเหล็ก 

ยุคเหล็ก  –
ทวารวด ี

ยุคเหล็กและ
เขมร 

ยุคเหล็ก – 
ทวารวด ี- 

เขมร 
ทวารวด ี-

เขมร เขมร 

149    √   
133   √    
131   √    
126   √    
125 √   √   
123      √ 
113     √ √ 
104    √   

101    √   
100 √      
99      √ 
93 √      

79    √   
75 √      
66 √     √ 
60 √      
59 √      

                                         
 7ขนาดของแหลงโบราณคดีผูวิจัยวัดขนาดจากลักษณะทางกายภาพของแหลง สําหรับ
แหลงท่ีมีคูน้ําคันดนิลอมรอบ จะวัดเฉพาะสวนท่ีเปนเนินดนิในปจจุบัน ไมรวมสวนท่ีเปนคูน้ําคัน
ดิน และคํานวณเนื้อท่ีเปนหนวย ไร เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบ 
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ตารางท่ี 23 ขนาดเนื้อท่ีของแหลงโบราณคดีประเภทท่ีอยูอาศัยในสมัยตางๆ(ตอ) 

อายุสมัย 
เนื้อที่แหลง

(ไร) สมัยกอนประวัต-ิ 
ศาสตร ยุคเหล็ก 

ยุคเหล็ก  –
ทวารวด ี

ยุคเหล็กและ
เขมร 

ยุคเหล็ก – 
ทวารวด ี- 

เขมร 
ทวารวด ี-

เขมร เขมร 

56      √ 
50   √   √ 
47 √      

44 √  √    
33  √ √   √ 

32   √    

31 √     √ 

26 √      

24 √     √ 
20    √   

19 √  √   √ 
16   √    

13    √  √ 
11 √     √ 
8 √     √ 
7 √      

6 √     √ 
5 √  √   √ 
3 √  √    

2 √     √ 
1 √     √ 

0.44      √ 

 

 ชุมชนที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ 
 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนในยุคเหล็กมีท้ังชุมชนท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบ และ
ชุมชนท่ีมีลักษณะเปนเนินดินขนาดตางๆ สําหรับชุมชนท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบพบท้ังหมดจํานวน
11 แหลง ซ่ึงท้ังหมดมีการอยูอาศัยระยะแรกตั้งแตยุคเหล็กและมีหลายชุมชนท่ีมีการอยูอาศัย
ตอเนื่องเขาสูสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดีและเขมร ดังนี้ 
 1.แหลงโบราณคดท่ีีมีการอยูอาศัยในสมัยกอนประวัติศาสตร ยุคเหล็ก ไดแก 
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 1.1 โนนตะครอ บานง้ิวใหม ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ 
 1.2 บานแก ตําบลวังหิน อําเภอโนนแดง 
 1.3 โนนปู บานระหันคาย ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง 
 2.แหลงโบราณคดท่ีีมีการอยูอาศัยในยุคเหล็กถึงสมัยทวารวด ีไดแก 
 2.1 หนองละอัง(โนนวัด) บานโนนติ้ว ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ 
 3.แหลงโบราณคดท่ีีมีการอยูอาศัยในยุคเหล็กและสมัยเขมร ไดแก 
 3.1 บานง้ิวใหม ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ 
 3.2 บานบัวนอย ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ 
 3.3 โนนบานสูง บานโพนทอง ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา              
 3.4 บานคู ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง    
 4.แหลงโบราณคดท่ีีมีการอยูอาศัยในยุคเหล็ก ทวารวดี และสมัยเขมร ไดแก 
 4.1 บานเสมาใหญ ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ  
 4.2 เมืองสีดา(บานสีดา บานหนองเรือ และบานโนนเมือง) อําเภอสีดา 
 4.3 บานเมืองสูง ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา 
 การศึกษาเรื่องคูน้ําคันดินท่ีลอมรอบชุมชนในปจจุบันมีขอเสนอในเรื่องท่ีมาแตกตาง
กัน ดังนี้ 
 1.มนุษยเปนผูสรางคูน้ําคันดินขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแหลงน้ําของชุมชน 
เปนพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกขาว และอาจใชเปนเครือ่งปองกันการรุกรานจากภายนอก  ขอเสนอนี้มา
จากผลการศึกษาโดยการขุดตรวจคูน้ําคันดินแหลงโบราณคดีในเขตอําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา เชน แหลงโบราณคดีเนินอุโลก โนนเมืองเกา บานโนนวัด เปนตน และการสรางคูน้ํา
คันดินของชุมชนดังกลาวเกิดขึ้นในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก ในชวงเวลาราว 1,400-2,200 ป
มาแลว8 และการขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีเมืองเพ็ชร อําเภอพิมาย พบวามีการสรางคูน้ําคันดินขึ้น
เม่ือราว 2,000-2,500 ปมาแลว โดยมีจุดประสงคเพ่ือการกักเก็บน้ํา9 
 2.เนินดินท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบนี้ เกิดจากลักษณะธรณีสัณฐานแบบ แองยุบวงแหวน
(Annular Depression Landform) ซ่ึงเกิดจากโดมหินเกลือในระดับตื้นและการละลายของน้ําใตดิน 

                                         
 8รัชนี ทศรัตน, ชารลส ไฮแอม และอําพัน กิจงาม บรรณาธิการ, การขดุคนที่เนนิอุโลก
และโนนเมืองเกา (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2552), 2,172. 
 9Judith R. McNeill, “Muang Phet : Quaritch Wales moated site excavations re-
appraised,”  Indo-Pacific Prehistory Association Bullentin 15,3 (1997 ): 173. 
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ท่ีทําใหพ้ืนท่ีโดยรอบเนินยุบตัวลงเปนวงและมีน้ําจืดซ่ึงเกิดตามธรรมชาติมาสะสมตัวอยูในแองยุบ 
ซ่ึงมีตะกอนใหมท่ีไมมีเกลือแทรกอยู น้ําบางสวนไหลซึมลงดินและละลายเกลือท่ีอยูลึกลงไป
กลายเปนน้ําเค็ม ในสวนบนจะยังคงเปนน้ําจืดท่ีลอยตัวอยูเหนือน้ําเค็มท่ีมีความถวงจําเพาะสูงกวา 
ตอมามนุษยไดเขามาอยูอาศัยและสรางคูน้ําคันดินขึ้นในบริเวณแองยุบนั้น ธรณีสัณฐานแบบนี้พบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีช้ันเกลือของหมวดหินมหาสารคามรองรับอยู10  
 ขอเสนอดังกลาวเปนส่ิงท่ีทําใหพิจารณาไดวา มนุษยไดสรางคูน้ําคันดินขึ้นมาใหม
ท้ังหมด หรือเปนการดัดแปลงและสรางขึ้นเพ่ิมเติมจากสภาพภูมิประเทศท่ีมีอยูแลว เปนการเลือกตัง้
ถ่ินฐานและใชประโยชนจากสภาพแวดลอมท่ีปรากฏ  อยางไรก็ตาม การขุดคูน้ําและสรางคันดินแม
จะกระทําขึ้นเพียงบางสวนแตก็แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการควบคุมแรงงานของผูนําชุมชน 
สะทอนถึงพัฒนาการทางสังคมท่ีมีผูนําอยางชัดเจน 
 แมวาผลการศึกษาแหลงโบราณคดีดังกลาวจะไมอาจใชเปนตัวแทนของแหลงท่ีมีคูน้ํา
คันดินลอมรอบไดท้ังหมด  แตเม่ือพิจารณาจากแหลงโบราณคดีท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบในพ้ืนท่ี
ศึกษาท้ังหมดพบวาเริ่มมีการอยูอาศัยในยุคเหล็ก  ทําใหสันนิษฐานไดวาชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด
จํานวนหนึ่งคงมีการสรางคูน้ําคันดินขึ้นในยุคเหล็ก  ชุมชนเหลานี้มีแผนผังรูปกลมหรือวงรีและมี
แนวคูน้ําคันดินขนานและโอบลอมเนินดินท่ีอยูอาศัย การสรางคูน้ําคันดินอาจสรางเพ่ิมเติมจาก
สภาพภูมิประเทศท่ีมีแองยุบรูปวงแหวนอยูแลว ในขณะท่ีบางแหลงนาจะมีการสรางคูน้ําคันดินขึ้น
ใหม  ท่ีแหลงโบราณคดีโนนตะครอ บานง้ิวใหม  คูน้ําคันดินช้ันนอกมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมมุมมนซ่ึง
นาจะเกิดจากการกระทําของมนุษย  คูน้ําคันดินท่ีสรางขึ้นในยุคเหล็ก สันนิษฐานวาคงสรางขึ้นเพ่ือ
การกักเก็บน้ําไวใชภายในชุมชนเปนหลัก 
 นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทด ยังพบชุมชนท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบเปนจํานวน
มาก  แหลงโบราณคดปีระเภทนี้ท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีศึกษามีจํานวนประมาณ 70 แหลง11 แสดงใหเห็นถึง
ชุมชนท่ีอาจมีอายุในสมัยกอนประวัติศาสตรจํานวนมากในพ้ืนท่ีลุมน้ํานี้ 

 เศรษฐกิจของชุมชน 

                                         
 10กฤษณพล วิชพันธุ, ทิวา ศุภจรรยา และสมชาย ศรีอิสราพร, “แองยุบวงแหวน : ธรณี
สัณฐานโดมหินเกลือระดับตื้น,” ใน การประชุมทางวิชาการเร่ือง เทคโนโลยีกับการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 19-20 สิงหาคม 2537 (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), 241-252.  
 11ดูรายละเอียดใน ทิวา ศุภจรรยา และผองศร ีวนาสิน, ทะเบยีนตําแหนงที่ตัง้ชุมชน
โบราณในประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย, (ม.ป.ท., 2525). 
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 การศึกษาดานเศรษฐกิจ12ของชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตร ผูวิจัยศึกษาหลักฐาน
ทางโบราณคดีเพ่ือใหทราบถึงการดํารงชีวิต การผลิตและการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ  
 1.การเกษตรกรรม 
 หลักฐานจากการสํารวจและขุดคนแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง พบวาชุมชน
สมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็กในลุมน้ําลําสะแทดคงมีการเพาะปลูกขาวควบคูไปกับการเล้ียงสัตว 
โดยหลักฐานของขาวเห็นไดจากรองรอยของแกลบขาวท่ีปรากฏในเนื้อภาชนะดินเผา และจากการ
วิเคราะหกระดูกสัตวของบานกระเบ้ืองพบวามีการเล้ียงสัตวประเภทวัว ควาย และหมู ซ่ึงการเล้ียง
ควายปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก เชนท่ีแหลงโบราณคดีบานเชียง บานนา
ดี อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  บานโนนชัย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีอายุไมเกาไป
กวา 2,500 ปมาแลว13   
  นอกจากนี้ยังบริโภคเนื้อสัตวดังกลาวรวมท้ังสัตวอ่ืนๆไดแก สุนัข กวาง ละอง/
ละม่ัง เกง เนื้อทราย กบ เตา หนู ปลา หอย โดยการลาสัตวปาและจับสัตวน้ํา กระดูกสัตวเหลานี้
หลายช้ินปรากฏรองรอยของการสับตัดท่ีกระดูกอยางชัดเจนซ่ึงแสดงถึงการบริโภค  หมูเปนสัตวท่ี
พบจํานวนมากโดยตลอดการอยูอาศัยของบานกระเบ้ือง แสดงถึงการนิยมบริโภคสัตวประเภทนี้   
และพบกระดูกหมูท่ียังโตไมเต็มท่ีอาจเปนการบริโภคในชวงอายุดังกลาว ซ่ึงท่ีแหลงโบราณคดีบาน
เชียง จังหวัดอุดรธานี และแหลงโบราณคดีบานโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา พบวากระดูกหมูสวน
ใหญเปนหมูอายุนอยและยังโตไมเต็มท่ีเชนเดียวกัน14 
 ลุมน้ําลําสะแทดอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนดินเค็ม ซ่ึงเม่ือเม่ือพิจารณาจากขอมูลชุดดินของ
กรมพัฒนาท่ีดินในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา พบชุดดินจํานวน 24 ชุด ชุดดินดังกลาวสวนใหญมีความ
เหมาะสมสําหรับเพาะปลูกขาวในระดับปานกลางและไมเหมาะสม(ดูตารางท่ี 8)  ซ่ึงเปนนัยท่ีแสดง

                                         
 12เศรษฐกิจ หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจําหนายจายแจกและการบริโภคใช
สอยส่ิงตางๆของชุมชน ดูรายละเอียดใน ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2525, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน, 2531), 773. 
 13รัชนี ทศรัตน และอําพัน กิจงาม, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีบานสวย 
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว, 2547), 139. 
 14อําพัน กิจงาม, “สัตวเล้ียงสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย” ใน ศิลปากร 56, 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ, 2556): 63. 
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วาเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถเพาะปลูกขาวและไดผลผลิตระดับหนึ่ง ซ่ึงก็คงเกิดจากดินท่ีมีความเค็มนั่นเอง 
อยางไรก็ตาม ชุมชนก็ไดใชประโยชนจากดินเค็มทําการผลิตเกลือสินเธาวขึ้น 
 2.การผลิตเกลือสินเธาว 
 ในพ้ืนท่ีศึกษาพบแหลงผลิตเกลือสินเธาวในสมัยกอนประวัติศาสตรหลายแหลง
ดวยกัน ดังนี้ 
 1.โนนมะคา บานง้ิวใหม ตําบลกดุจอก อําเภอบัวใหญ 
 2.ทุงผีโพน1-3 บานดอนแรง ตําบลกดุจอก อําเภอบัวใหญ 
 3.โนนสูง1, 2 บานโนนทองหลาง ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ 
 4.โนนขีก้ล้ิง บานหนองหัวชาง ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ 
 5.โนนเคียซูด1,2 บานไรออย ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ 
 6.โนนสูง 1, 2 และ 3 บานทองหลางใหญ ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา 
 7.โนนวดั 1, 2 บานดอนเค็ง ตําบลหนองแจงใหญ  อําเภอบัวใหญ  
 8.เนินดินไมมีช่ือ1, โนนอีพาย และโนนผีตาเทียน บานนาดี ตําบลดอนยาวใหญ 
อําเภอโนนแดง 
 พ้ืนท่ีดานเหนือของจังหวัดนครราชสีมาซ่ึงครอบคลุมลุมน้ําลําสะแทดเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
แรเกลือหินและทําใหเกิดดินเค็มกระจายตัวอยูท่ัวไป15(ดูแผนท่ีท่ี 9,10)  ดินเค็มคือดินท่ีมีปริมาณ
เกลือท่ีละลายน้ําไดมากเกินไปจนเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช เกิดขึ้นจาก
การท่ีน้ําผิวดินซึมผานลงไปตามรอยแยกหิน โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีรับน้ําซ่ึงเปนหินทราย 
หินดินดานของหมวดหินภูทอกจนถึงช้ันเกลือหินของหมวดหินมหาสารคาม ซ่ึงอาจแทรกดันใน
ลักษณะของโดมเกลือท่ีระดับความลึกตั้งแต 50-1,000 เมตร น้ําเกลือท่ีอยูใตดินเหลานี้สามารถ
เคล่ือนท่ียอนกลับขึ้นสูผิวดินโดยแรงดึงดูดของเม็ดดินและชองวางของรอยแตกหิน เม่ือสูญเสียน้ํา
โดยการระเหยจะท้ิงคราบเกลือไวในชองวางของเม็ดดินซ่ึงทําใหเกิดดินเค็ม ปรากฏคราบเกลือบน

                                         
 15กรมทรัพยากรธรณี, การจําแนกเขตเพ่ือจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
จังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ: จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง, 2553), 60. ; กรมพัฒนาท่ีดิน, การ
สํารวจติดตามการแพรกระจายของคราบเกลือบริเวณลุมน้ําลําสะแทดอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (กรุงเทพฯ: สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2553), 25. 
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ผิวดินอยูโดยท่ัวไป16  ชุมชนโบราณในลุมน้ําลําสะแทดจึงใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูทําการ
ผลิตเกลือสินเธาวขึ้น ซ่ึงพบวาเริ่มมีการผลิตขึ้นในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก โดยแหลงผลิต
เกลือสวนใหญอยูทางตอนเหนือของพ้ืนท่ีศึกษา และมักจะอยูใกลลําน้ํา มีบางแหลงท่ีอยูหางจาก
แหลงน้ํา เชน โนนเคียซูด  เนินดินไมมีช่ือ1, โนนอีพาย และโนนผีตาเทียน ในเขตบานนาดี 

 
แผนท่ีท่ี 9 แสดงแหลงแรในเขตจังหวัดนครราชสีมา แหลงแรเกลือหินและโพแทชอยูทางดานทิศ    
            เหนือ(ขอบเขตท่ีปรากฏสีมวง) ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดท้ังหมด  
ท่ีมา :  กรมทรัพยากรธรณี, การจําแนกเขตเพ่ือจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัด
นครราชสีมา (กรุงเทพฯ: จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง, 2553), 60. 

                                         
 16ศักดา ขุนดี, “การเกิดดินเค็มและหลุมยุบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” ใน การ
ประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ประจําป 2546, 22-23 
กันยายน 2546 (ม.ป.ท., 2546), 116-118. 
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แผนท่ีท่ี 10 แสดงการแพรกระจายของคราบเกลือบริเวณลุมน้ําลําสะแทด 
ท่ีมา :  กรมพัฒนาท่ีดิน, การสํารวจติดตามการแพรกระจายของคราบเกลือบริเวณลุมน้ําลําสะแทด
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (กรุงเทพฯ: สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 
2553), 25. 
 
  บริเวณชายเนินแหลงโบราณคดีโนนสูง1 บานโนนทองหลาง ตําบลโนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ เปนพ้ืนท่ีท่ีชาวบานในปจจุบันยังคงผลิตเกลือสินเธาวอยู การผลิตเกลือจะทําโดยการ
ขูดหนาดินมาใสไวในหลุมรูปส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีขุดเตรียมไว หลุมดังกลาวรองพ้ืนดวยผาขาวหรือ
กระสอบและแกลบขาวซ่ึงจะเปนตัวท่ีชวยกรองน้ําท่ีมีเกลือละลายอยู หลังจากนั้นเทน้ําลงไปใน
หลุม น้ําจะไหลผานชองหรือทอไปยังหลุมขนาดเล็กหรือภาชนะท่ีเตรียมไว  เสร็จแลวนําน้ําเกลือ
ไปตมในภาชนะสังกะสีรูปส่ีเหล่ียมผืนผาจนน้ําเหือดแหงไปก็จะไดเกลือมาใชประโยชน17 
  แหลงโบราณคดีทุงผีโพน บานดอนแรง ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ  เปนแหลง
ผลิตเกลือสินเธาวท่ีไดรับการขุดคนทางโบราณคดีและกําหนดอายุอยูในสมัยกอนประวัติศาสตรยุค
เหล็ก ในชวงเวลาราว 1,800-1,900 ปมาแลว ตัวแหลงประกอบดวยเนินดินขนาดเล็ก 2 เนิน
ตอเนื่องกัน มีขนาดรวมประมาณ 75 x 120 เมตร จากการขุดคนพบวัสดุอุปกรณท่ีใชในการตมเกลือ 
ไดแก กระบะท่ีใชสําหรับกรองน้ําเกลือ มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ส่ีเหล่ียมจัตุรัส และหา

                                         
 17สัมภาษณอุรัตน โพธ์ินาน,  บานเลขท่ี 97 หมู 1 บานโนนทองหลาง ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา, 15 สิงหาคม 2546. 
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เหล่ียม ผนังทําดวยดินเหนียวผสมกับฟางขาวและหญา ฉาบดวยดินเหนียวบางๆ และเผาเพ่ือทําใหมี
ความแข็งแรง หลุมเก็บน้ําท่ีมีเกลือละลายอยู  เตาสําหรับตมน้ําเกลือ หลุมใสเช้ือเพลิง และหลุมเสา
ของอาคาร พบเศษภาชนะดินเผาตกแตงลายเชือกทาบจํานวนมาก เศษภาชนะแบบพิมายดํา ภาชนะ
ทรงชาม กระดูกสัตว และเปลือกหอย18 และจากการสํารวจของผูวิจัยท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้พบวา 
ในปจจุบันตัวแหลงถูกรบกวนจากการไถปรับชายเนินออก ปรากฏรองรอยของเตาหรือกระบะดิน
เผารูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด 55 × 110 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร 
 นอกจากแหลงโบราณคดีทุงผีโพนแลว ยังพบแหลงผลิตเกลือสินเธาวอ่ืนๆท่ีกําหนด
อายุอยูในยุคเหล็ก ไดแก  แหลงโบราณคดีโนนสูง 1 และ 2 บานโนนทองหลาง ตําบลโนน
ทองหลาง อําเภอบัวใหญ เปนแหลงท่ีมีขนาดใหญและปจจุบันยังเปนพ้ืนท่ีผลิตเกลือของชาวบาน
ในปจจุบันท่ีกลาวถึงไปแลว แหลงโบราณคดีโนนเคียซูด 1 และ 2 บานไรออย ตําบลเสมาใหญ 
อําเภอบัวใหญ  แหลงโบราณคดีโนนสูง 1, 2 และ 3 บานทองหลางใหญ ตําบลโนนประดู อําเภอสี
ดา เปนตน 
   ลักษณะทางกายภาพของแหลงผลิตเกลือนี้ มีลักษณะเปนเนินดินขนาดตางๆ และ
มักจะมีเนินหลายๆเนินตั้งอยูใกลกัน เชน แหลงโบราณคดีทุงผีโพน แหลงโบราณคดีโนนสูง บาน
โนนทองหลาง และแหลงโบราณคดีโนนสูง บานทองหลางใหญ เปนตน  คงเนื่องมาจากการใช
พ้ืนท่ีแหงใหมเนื่องจากพ้ืนท่ีเกาไมเหมาะท่ีจะใชงานแลว หรือเปนการผลิตพรอมๆกันโดยคนหลาย
กลุมท่ีเลือกพ้ืนท่ีของตัวเอง ตัวแหลงมักมีความสูงแมจะมีขนาดเล็ก อันเนื่องจากการทับถมของวัสดุ
อุปกรณและส่ิงท่ีหลงเหลือจากการผลิตเกลือนั่นเอง  บริเวณแหลงจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดินอยู
โดยท่ัวไป เศษภาชนะดินเผาท่ีพบสวนใหญจะเปนเศษภาชนะเนื้อดินผิวเรียบและตกแตงลายเชือก
ทาบ 
 3.การผลิตเครื่องมือเครื่องใชโลหะ 
 ในพ้ืนท่ีศึกษาพบหลักฐานของตะกรันโลหะในแหลงโบราณคดีไมกี่แหลง ไดแก 
แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง อําเภอบัวใหญ  บานเมืองสูง อําเภอสีดา  และบานเหลา อําเภอคง 
จากการขุดคนท่ีบานกระเบ้ืองพบหลักฐานการถลุงโลหะเพ่ือการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในยุคเหล็ก
และสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี ซ่ึงพบตะกรันโลหะจํานวนไมมากนัก สันนิษฐานไดวา
เปนการผลิตเพ่ือใชภายในชุมชนเทานั้น 
 4.การผลิตภาชนะดินเผา 

                                         
 18Eiji Nitta, “Iron-smelting and salt-making industries in northeast Thailand,” Indo-
Pacific Prehistory  : The Chiangmai Papers 3,(1997): 157-158.  
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  ภาชนะดินเผาเปนหลักฐานท่ีพบจํานวนมากในแหลงโบราณคดี ชุมชนตางๆผลิต
ภาชนะดินเผาขึ้นมาเพ่ือใชงานท่ีหลากหลาย เปนภาชนะสําหรับเก็บตุนและทําอาหาร เปนภาชนะ
บรรจุกระดูกในกิจกรรมการฝงศพมนุษย  เปนอุปกรณในการผลิตเกลือสินเธาว  เปนตน ภาชนะดิน
เผาท่ีผลิตขึ้นมามีรูปแบบตางๆ ซ่ึงพบวารูปแบบภาชนะดินเผาของแหลงโบราณคดีในลุมน้ําลํา
สะแทด  มีความหลากหลายเปนอยางมาก โดยบริเวณพ้ืนท่ีตอนลางของลุมน้ําซ่ึงตอเนื่องกับลุมน้ํา
มูล  จากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานโนนวัด  เนินอุโลก บานปราสาท โนนบานขาม  บานตําแย  
เปนตน มีรูปแบบภาชนะดินเผา ดงันี้ 
 ยุคหินใหม(ราว 3,700-3,300 ปมาแลว)  นิยมภาชนะท่ีตกแตงผิวดวยลายขูดขีดโดย
การขุดเปนรองลงในเนื้อภาชนะ มีการเขียนสีอยูบาง    
 ยุคสําริด(ราว 3,000-2,400 ปมาแลว)  ระยะแรกนิยมภาชนะทรงกลมขนาดเล็ก
บริเวณคอขัดมันเคลือบน้ําดินสีแดง  ลําตัวทําลายเชือกทาบ ระยะตอมาภาชนะดินเผามีขนาดใหญ
รวมท้ังมีการเขียนสีแดง  และแบบท่ีพบอยางสมํ่าเสมอคือ ทรงกระโถนปากแตร  เคลือบน้ําดินสี
แดงขัดมัน  สวนคอแคบมากและปากผายออก   
 ยุคเหล็ก(ราว 2,400-1,500 ปมาแลว)  ระยะแรกใชภาชนะเหมือนกับยุคสําริดตอน
ปลาย ตอมานิยมใชภาชนะดินเผาแบบพิมายดําซ่ึงเปนภาชนะท่ีมีผิวสีดําขัดมันเปนลายเสนสีดํา
วาว19 
 ในขณะท่ีพ้ืนท่ีดานทิศตะวันออกบริเวณขอบของพ้ืนท่ีลุมน้ํา จากการขุดคนแหลง
โบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง  พบรูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีแตกตางออกไป ดังนี ้ 
 ระยะท่ี 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายยุคเหล็ก อายุประมาณ 2,300-1,800 ป
มาแลว ภาชนะดินเผาท่ีเปนรูปแบบเฉพาะคือ ภาชนะเคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน  และภาชนะเขียน
ลายสีแดงบนพ้ืนสีครีม  ภาชนะผิวเรียบ  และภาชนะเคลือบน้ําดินสีแดงไมขัดมัน   
 ระยะท่ี 2 ยุคหัวเล้ียวประวัติศาสตร อายุประมาณ 1,800-1,100 ปมาแลว  ภาชนะดิน
เผาท่ีเปนรูปแบบเฉพาะ ไดแก  ภาชนะเคลือบน้ําดินสีแดงไมขัดมัน  ภาชนะท่ีตกแตงดวยเทคนิค
การปะติดหรือแปะเสนดินเปนลายนิ้วมือและลายเชือกท่ีบริเวณคอของภาชนะ  และภาชนะเนื้อ
ละเอียดเคลือบน้ําโคลนอยางหนาแลวตกแตงดวยลายเชือกทาบ ภาชนะมักมีปุมท่ีบาขางละ 1-2 ปุม 
และใชภาชนะแบบมีพวย 

                                         
 19รัชนี ทศรัตน, ชารลส ไฮแอม และอําพัน กิจงาม, บรรณาธิการ, การขุดคนที่เนิน
อุโลกและโนนเมืองเกา, 168-170 ; Sarah Talbot, “From the iron age to Angkor in Northeast 
Thailand” (Ph.D. dissertation, University of Otago, 2002), 119. 
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  ระยะท่ี 3 สมัยประวัติศาสตร อายุประมาณ 1,100-800 ปมาแลว หรือราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 15-18 ภาชนะดินเผาท่ีพบ ไดแก  ภาชนะเนื้อแกรงเคลือบสีน้ําตาลท่ีผลิตจากแหลงเตาใน
จังหวัดบุรีรัมย20    
 แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองและแหลงอ่ืนๆในพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงอยูบริเวณตอนกลาง
ของลุมน้ํา เปนชุมชนในยุคเหล็ก  ภาชนะดินเผาของบานกระเบ้ืองสวนใหญจะไมมีการตกแตงผิว 
สําหรับการตกแตงภาชนะท่ีเปนท่ีนิยมไดแก ลายเชือกทาบ ขัดมัน เคลือบน้ําดินสีแดงขัดมัน การ
ตกแตงลายขูดขีดเปนเสนกรอบ พ้ืนท่ีภายในตกแตงดวยการกดประทับ การตกแตงลายเขียนสีเปน
ลายเสนขนานกันจํานวน 5 - 7 เสน บางครั้งจะมีจุดกลมแทรกอยูระหวางลายเสน  และภาชนะดิน
เผาแบบพิมายดําซ่ึงพบวามีจํานวนไมมากนัก  
 เม่ือพิจารณารูปแบบภาชนะดินเผาในยุคเหล็กของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดท้ังสาม
บริเวณท่ีกลาวมาขางตนพบวามีการใชภาชนะดินเผาอยางหลากหลาย ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา
พบเปนจํานวนมากในแหลงโบราณคดีเนินอุโลกซ่ึงตั้งอยูทางตอนใตของลุมน้ํา ในขณะท่ีบาน
กระเบ้ืองซ่ึงอยูตอนกลางของลุมน้ําพบจํานวนนอย และท่ีบานกระเบ้ืองนอกท่ีอยูทางทิศตะวันออก
ของลุมน้ําไมพบภาชนะแบบนี้เลย  ในขณะท่ีการตกแตงภาชนะรูปแบบเดน ไดแก การปะติดเสน
ดินและกดประทับเปนลายเสนเชือกท่ีคอของภาชนะเปนท่ีนิยมของบานกระเบ้ืองนอกซ่ึงอยูบริเวณ
ขอบทิศตะวันออกของลุมน้ําและโนนปาชาเกา บานกระเบ้ือง ซ่ึงอยูบริเวณตอนกลางของลุมน้ํา  
แสดงใหเห็นถึงความนิยมในการใชภาชนะดินเผาของชุมชนในแตละพ้ืนท่ี และความหลากหลาย
ของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด รูปแบบของภาชนะท่ีเหมือนกันแสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธ
ระหวางชุมชน 
 5.การคาและการติดตอสัมพันธระหวางชุมชน 
  การติดตอสัมพันธระหวางกันของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด และความสัมพันธกับ
ชุมชนในลุมน้ําอ่ืนๆ  กอใหเกิดการถายทอดทางวัฒนธรรมระหวางกัน ปรากฏเปนหลักฐานทาง
โบราณคดีจํานวนมาก  เชน  การใชภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา ซ่ึงปรากฏขึ้นตั้งแตการอยูอาศัย
ระยะแรกของบานกระเบ้ือง และปรากฏในชุมชนอ่ืนๆ เชน แหลงโบราณคดีหนองละอัง(โนนวัด) 
อําเภอบัวใหญ  บานหนองเรือภายในเมืองสีดา อําเภอสีดา  บานเหลา อําเภอคง  ภาชนะดินเผาแบบ
นี้มีการใชกันอยางแพรหลายตามชุมชนยุคเหล็กในลุมแมน้ํามูลตอนบน   กําไลสําริดทรงกระบอก

                                         
 20ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลง
โบราณคดีบานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,2533), 53-58, 108-109. 
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ประดับลายเสนเชือกท่ีพบท่ีบานกระเบ้ือง มีรูปแบบเหมือนกับกําไลสําริดท่ีบานโนนวัด  กําไล
สําริดท่ีตกแตงขอบเปนลายโคงตอเนื่องหรือลายคล่ืนท่ีโนนปาชาเกา มีรูปแบบเหมือนกับกําไล
สําริดท่ีเนินอุโลก  หวงสําริดหุมดวยเหล็กเหมือนกับท่ีเนินอุโลกและบานโนนวัด  แทงดินเผาทรง
กรวยทึบ แทงดินเผาทรงกระบอก สวนปลายแยกออกเปนปลายแหลมท้ังสองดาน และแผนดินเผา
ส่ีเหล่ียมโคงท่ีพบท่ีโนนปาชาเกามีลักษณะเหมือนกับท่ีแหลงโบราณคดีโนนไฮ และโนนวัด อําเภอ
โนนแดง เปนตน     
 ความสัมพันธกับชุมชนในลุมแมน้ํามูล-ชี เห็นไดจากภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินสี
ขาวท่ีพบท่ีบานกระเบ้ือง เปนภาชนะท่ีพบท่ัวไปตามชุมชนในลุมแมน้ํามูลตอนกลางถึงลุมแมน้ํา
มูล-ชีตอนลาง  วัตถุดินเผาทรงกรวย ดานในกลวงท่ีผิวเจาะรู ของบานกระเบ้ือง เหมือนกับท่ีแหลง
โบราณคดีบานโพนทอง และบานเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด   กําไลสําริด
ทรงกระบอกประดับลายเสนเชือกท่ีพบท่ีบานกระเบ้ืองมีรูปแบบเหมือนกับกําไลสําริดท่ี บาน
กานเหลือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี  
 การติดตอสัมพันธกับชุมชนในระยะไกลเห็นไดจาก แทงดินเผาทรงกระบอกสวน
ปลายแยกออกเปนปลายแหลมท้ังสองดานท่ีพบท่ีโนนปาชาเกามีลักษณะเหมือนกับท่ีแหลง
โบราณคดีบานดอนธงชัย อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ลูกปดเปลือกหอยซ่ึงผลิตจาก
เปลือกหอยทะเล พบท่ีบานกระเบ้ืองและบานเสมาใหญ  และลูกปดหินคารเนเล่ียน ยังแสดงถึงการ
ติดตอคาขายระหวางชุมชนอีกดวย 
 ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดมีการผลิตเกลือสินเธาวขึ้นตั้งแตยุคเหล็กและสวนหนึ่งสง
เปนสินคาไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีไมสามารถผลิตเกลือขึ้นเองได  
 ความสัมพันธและการติดตอคาขายระหวางชุมชน นักวิชาการบางทานไดศึกษา
ชุมชนบริเวณเมืองพิมายและพ้ืนท่ีใกลเคียงซ่ึงสวนหนึ่งอยูในลุมน้ําลําสะแทด  และเสนอสมมติฐาน
ไววา ในชวงปลายของสมัยกอนประวัติศาสตรในพ้ืนท่ีแองโคราช การคาขายแลกเปล่ียนมีเครือขาย
ท่ีกวางขวาง มีการแลกเปล่ียนสินคากับชุมชนในพ้ืนท่ีตางๆ ความสามารถในการควบคุมและ
ดําเนินการคาอาจเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดสถานะทางสังคมและการเมือง  ในระยะนี้เกิดตลาด 2 ระดบั 
ไดแก ตลาดทองถ่ิน(local market) และตลาดกลาง(regional market) โดยตลาดทองถ่ินดําเนนิการใน
ลักษณะเปนกลุมหมูบานคาขายสินคาท่ีผลิตขึ้นในชุมชน สวนตลาดกลางทําการคาขายระยะไกลนํา
สินคาจากพ้ืนท่ีตางๆเขามา ตลาดประเภทนี้ดําเนินการโดยผูนําทองถ่ิน ซ่ึงผูท่ีสืบทอดตอมาในสมัย
ประวัติศาสตรจะเปนชนช้ันนําในสังคม   ในสมัยกอนประวัติศาสตรชุมชนบริเวณเมืองพิมายได
พัฒนามาเปนตลาดกลาง  เนื่องมาจากอยูในพ้ืนท่ีแมน้ํามูลซ่ึงเปนเสนทางท่ีสามารถติดตอคาขายกับ
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พ้ืนท่ีอ่ืนไดตลอดลุมน้ํา  และตอมาในสมัยประวัติศาสตรตอนตน พิมายไดพัฒนาขึ้นเปนศูนยกลาง
หลัก โดยมีชุมชนท่ีเปนศูนยกลางระดับรองกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ีตางๆโดยรอบ21 
 เม่ือพิจารณาจากสมมติฐานดังกลาว อาจเห็นไดถึงการติดตอคาขายระหวางชุมชนใน
ลุมน้ํา ลําสะแทดและกับชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ สินคาท่ีมีการแลกเปล่ียน เชน ภาชนะดินเผา  
เครื่องประดับ เครื่องมือโลหะ เกลือสินเธาว  เปนตน  ความสามารถในการเขาถึง ควบคุมและ
ดําเนินการคา อาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดความแตกตางทางสถานะของคนในสังคม 

 ประเพณีการฝงศพมนุษย 
 ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดมีประเพณีการฝงศพมนุษยตั้งแตในสมัยกอนประวัติศาสตร 
โดยชุมชนในลุมน้ําท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีศึกษาในยุคหินใหมมีการฝงศพครั้งแรกท้ังแบบนอนหงายเหยียด
ยาวและบรรจุในภาชนะดินเผาขนาดใหญ พบหลักฐานท่ีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง22 ในยุคสําริดมี
การฝงศพแบบนอนหงายเหยียดยาว สวนเด็กหรือทารกบางครั้งบรรจุในภาชนะดินเผา พบหลักฐาน
ท่ีบานโนนวัด บานหลุมขาว บานปราสาท23 ในยุคเหล็กมีการฝงศพแบบนอนหงายเหยียดยาว ทารก
บางครั้งบรรจุในภาชนะดินเผาเชนเดียวกัน และฝงศพครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา พบหลักฐานท่ี 
บานปราสาท เนินอุโลก อําเภอโนนสูง และบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง24 เปนตน สวนในเขต
พ้ืนท่ีศึกษา จากการสํารวจและขุดคนพบหลักฐานประเพณีการฝงศพท้ังการฝงศพครั้งแรกและครั้ง
ท่ีสอง ดังนี ้
 ประเพณีการฝงศพครั้งแรก  
 จากการสํารวจและสัมภาษณชาวบานในพ้ืนท่ีพบชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรท่ี
นาจะมีประเพณีการฝงศพครั้งแรกแบบนอนหงายเหยียดยาวท่ีแหลงโบราณคดีบานเสมาใหญ ตําบล

                                         
 21David  J. Welch, “Late prehistoric and early historic exchange patterns in the 
Phimai region, Thailand”  Journal of  Southeast Asian Studies 20, 1 (1989): 22-26.  
 22Charles Higham and Ampan kijngan, ed., The Excavation of Ban Non Wat : The 
Neolithic Occupation (Bangkok: Interest, 2010). 
 23Charles Higham and Rachanie Thosarat, ed., The Excavation of Ban Lum khao 
(Bangkok: Interest, 2004).   
 24Charles Higham, Ampan kijngan and Sarah Talbot, ed., The Excavation of None 
U-Loke  and Non Muang Kao (Bangkok: Prachachon, 2007) ; ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวน
แสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดบีานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อาํเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533). 
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เสมาใหญ อําเภอบัวใหญ  และแหลงโบราณคดีหนองกุนทา(โนนอายจัน) บานสามเมือง ตําบลสาม
เมือง อําเภอสีดา  
 ประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสอง   
 การฝงศพครั้งท่ีสอง หมายถึง การปลงศพท่ีมีการนํากระดูกของผูตายมาประกอบ
พิธีกรรมและฝงใหมอีกครั้ง มีขั้นตอนสองขั้นตอนหรือมากกวานั้น ครั้งแรกจะฝงศพไวระยะเวลา
หนึ่งจนเนื้อหนังยอยสลายไป  แลวจึงขุดเอากระดูกผูตายมาฝงดินหรือบรรจุไวในภาชนะดินเผาแลว
นํามาฝงไวอีกครั้งหนึ่ง 
 จากการสํารวจและขุดคนพบชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร-สมัยประวัติศาสตร ท่ีมี
ประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผาจํานวน 12 แหลง ไดแก 
 1.แหลงโบราณคดีบานจาน ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ 
 2.แหลงโบราณคดีหนองแก บานง้ิวใหม ตําบลกดุจอก อําเภอบัวใหญ 
 3.แหลงโบราณคดีบานดอนแรง ตําบลกดุจอก อําเภอบัวใหญ 
 4.แหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา บานกระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ 
 5.แหลงโบราณคดีบานไร ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ 
 6.แหลงโบราณคดีบานเสมาใหญ ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ 
 7.แหลงโบราณคดีบานหนองสะแก ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา   
 8.แหลงโบราณคดีบานหนองอายแหนบ ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา 
 9.แหลงโบราณคดีบานเมืองสูง ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา 
 10.แหลงโบราณคดีบานเหลา ตําบลคูขาด อําเภอคง 
 11.แหลงโบราณคดีบานคู ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง    
 12.แหลงโบราณคดีบานหัวตลาด ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง 
 การศึกษาวิเคราะหประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสอง ผูวิจัยใชขอมูลของแหลงโบราณคดี
โนนปาชาเกาเปนหลักเนื่องจากเปนแหลงท่ีมีการขุดคนและมีผลการศึกษาท่ีเปนระบบรวมกับแหลง
ท่ีเหลือท่ีมีขอมูลจากการสํารวจ 
 การฝงศพครั้งท่ีสอง เปนกิจกรรมท่ีตองดําเนินการอยางนอย 2 ขั้นตอน ใชระยะเวลา
และพลังงานมาก การบรรจุกระดูกลงในภาชนะดินเผาท่ีพบวามีรูปแบบการจัดวางแสดงถึงการมี
แบบแผนโดยเฉพาะ มีการอุทิศส่ิงของเครื่องใชและเครื่องประดับใหกับผูตายเชนเดียวกับการฝงศพ
แบบครั้งแรกแตแสดงออกมาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของประเพณี
การฝงศพแบบนี ้และเม่ือพิจารณารวมกับประเพณีการฝงศพครั้งแรกแบบนอนหงายเหยียดยาว จะ
เห็นถึงความซับซอนของชุมชนในยุคเหล็กไดเปนอยางดี ท่ีมีรูปแบบประเพณีการฝงศพสองแบบ
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เกิดขึ้นในระยะเดียวกัน  แมวาการบรรจุศพในภาชนะดินเผาจะเกิดขึ้นมาแลวตั้งแตสมัยหินใหมท่ี
แหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เม่ือราว 3,700 – 3,000 ปมาแลว 
แตก็พบจํานวนไมมากนัก25 
 การฝงศพครั้งท่ีสองท่ีโนนปาชาเกา เริ่มขึ้นในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก จนถึง
ถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน อายุประมาณ 2,400-1,100 ปมาแลว สําหรับแหลงฝงศพอ่ืนๆท่ีสํารวจ
พบ บางแหลงมีอายุอยูในยุคเหล็กและบางแหลงอาจมีอายุในสมัยประวัติศาสตรตอนตน
เชนเดียวกับโนนปาชาเกาก็เปนได 
 การเลือกพ้ืนท่ีฝงศพครั้งท่ีสองของชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษามี 2 แบบ ไดแก 
 1.กําหนดพ้ืนท่ีเฉพาะแยกออกจากพ้ืนท่ีอยูอาศัย ไดแก แหลงโบราณคดีโนนปาชาเกา 
ซ่ึงพ้ืนท่ีอยูอาศัยบริเวณแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง  
 2.ฝงศพในบริเวณเนินดินท่ีเปนท่ีอยูอาศัย เชน แหลงโบราณคดีบานจาน, แหลง
โบราณคดีบานไร, แหลงโบราณคดีบานเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ   แหลงโบราณคดีบานหนองอาย
แหนบ  อําเภอสีดา  แหลงโบราณคดีบานคู อําเภอโนนแดง  เปนตน    
 เม่ือพิจารณาจากขนาดของแหลงท่ีมีขนาดใหญ ปริมาณของภาชนะฝงศพจํานวนมาก 
และชวงอายุท่ีคอนขางกวาง ทําใหกลาวไดวามีการใชพ้ืนท่ีฝงศพอยางยาวนาน และสันนิษฐานได
วาโนนปาชาเกาอาจเปนพ้ืนท่ีฝงศพรวมของหลายๆชุมชนในบริเวณนี้ก็ได  แมวาจะมีการสํารวจพบ
แหลงฝงศพครั้งท่ีสองในชุมชนอ่ืนๆท่ีอยูโดยรอบก็ตาม 
 รูปแบบของภาชนะท่ีใชในการบรรจุกระดูกสวนใหญเปนภาชนะขนาดใหญ มีหลาย
รูปทรง ไดแก ทรงไหยาวรี  ทรงไหรูปไข  ทรงกระบอก  ทรงหมอกนกลม และทรงไหมีสัน  ท่ีสวน
คอหรือใตขอบปากมักตกแตงดวยการนําเสนดินมาปะติดและกดประทับเปนลายเชือกทาบ วงกลม 
หรือชองส่ีเหล่ียม และมีภาชนะอีกใบวางคว่ําในลักษณะเปนฝาปด  
 การบรรจุกระดูกมนุษยในภาชนะดินเผา สวนใหญจะบรรจุโครงกระดูกของมนุษย 1 
คนท้ังโครงลงในภาชนะใบเดียว วิธีการบรรจุกระดูก มักจะเรียงกระดูกยาว(แขน-ขา)ในแนวตั้ง
รวมกันไวดานหนึ่ง กระดูกช้ินอ่ืนๆบรรจุรวมกันโดยวางกะโหลกไวบนสุด มีบางท่ีบรรจุช้ินสวน
กระดูกมนุษยเพียงไมกี่ช้ินในภาชนะ และใสกําไลสําริดเปนของอุทิศใหกับผูตาย สําหรับการฝงจะ
ขุดหลุมและวางภาชนะในแนวตั้ง  

                                         
 25Charles Higham and Worachai Wiriyaromp, “Neolithic phase one,” in The 
Excavation of Ban Non Wat : The Neolithic Occupation (Bangkok: Interest, 2010): 26-27. 
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 ปริมาณและประเภทของเครื่องประดับท่ีอุทิศใหกับผูตายพบวามีความแตกตางกัน 
รวมท้ังโครงกระดูกหลายๆโครงไมมีการอุทิศส่ิงของใหเลย  สวนโครงท่ีมีการอุทิศเครื่องประดบัให
มีจํานวนรวมตั้งแต 1 – 9 ช้ิน และในบางโครงมีเครื่องประดับท่ีตางออกไป ไดแก ลูกปดหินคารเน
เล่ียน ลูกปดแกว  หากพิจารณาวาส่ิงของเหลานี้เปนทรัพยสินท่ีอุทิศใหกับผูตาย  ส่ิงของเหลานี้
นาจะแสดงถึงการใหความสําคัญกับผูตายรวมท้ังความสําคัญของผูท่ีเกี่ยวของ เปนหลักฐานท่ีแสดง
ใหเห็นวาสมาชิกในชุมชนท่ีบานกระเบ้ืองและอาจรวมถึงชุมชนอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงมีสถานภาพบาง
ประการท่ีแตกตางกัน  เปนหลักฐานท่ีแสดงถึงพัฒนาการ ความซับซอนของชุมชนในยุคเหล็ก ท่ี
ประชากรในชุมชนมีสถานภาพท่ีแตกตางกันเชนเดียวกบัชุมชนอ่ืนๆในลุมแมน้ํามูล-ชีท่ีมีประเพณี
การฝงศพครั้งท่ีสองเชนเดียวกัน26 
 ชุมชนท่ีบานกระเบ้ืองมีการติดตอสัมพันธกับชุมชนอ่ืนๆ กอใหเกิดการรับและ
ถายทอดวัฒนธรรมระหวางกัน เห็นไดจากโบราณวัตถุท่ีมีรูปแบบเหมือนหรือคลายกัน  ซ่ึงปรากฏ
ในประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองเชนเดียวกันท่ีมีลักษณะบางประการเหมือนกับแหลงโบราณคดี
อ่ืนๆ 
 แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก ตําบลกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงอยูบริเวณขอบทิศตะวันออกของลุมน้ําลําสะแทด และอยูหางจากบานกระเบ้ือง
ประมาณ 60 กิโลเมตร เปนชุมชนท่ีมีการอยูอาศัยยาวนานแบงออกเปน 3 ระยะ27 ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 สมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก อายุระหวาง 2,300 - 1,800 ปมาแลว  (พุทธ
ศตวรรษท่ี  3-8) 
 ระยะท่ี 2 สมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตร อายุระหวาง 1,800 - 1,100 ปมาแลว (ปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี  8-15) 

 ระยะท่ี 3 สมัยประวัติศาสตร อายุระหวาง  1,100 - 800 ปมาแลว(พุทธศตวรรษท่ี 15-
18) 

                                         
 26เวียงคํา ชวนอุดม, “การศึกษาแบบแผนการฝงศพในภาชนะดินเผาในลุมแมน้ํามูล-ชี” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 203. 
 27ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก , การศึกษาแหลง
โบราณคดีบานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, 53-58. 
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 การอยูอาศัยระยะท่ีสอง ชุมชนมีประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา ซ่ึง
รูปแบบการตกแตงสวนคอดวยการติดเสนดินและกดประทับเปนชองกลม วงรี หรือเชือกพันปลาย
ไมและมีฝาปดของชุมชนแหงนี้ เหมือนกับภาชนะของแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง (ภาพท่ี 238)  
 
 
 
 
 รูปแบบภาชนะดินเผาทรงไหและทรงกลมของท้ังสองแหลงมีลักษณะคลายกัน แตมี 
 
 
ภาพท่ี 238 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกในการฝงศพครั้งท่ีสอง แหลงโบราณคดบีานกระเบ้ืองนอก  
                อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ีมา : ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดบีาน
กระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 164,189,190,213. 
 
 รายละเอียดบางประการท่ีแตกตางกัน เชน ภาชนะของบานกระเบ้ืองจะมีแบบท่ีสวน
กนสอบลง  ภาชนะสวนฝาท่ีผิวดานในตกแตงดวยการขูดขีดเปนเสนตรงเปนรัศมีออกจากกนตรง
กลาง  หรือภาชนะทรงกลมมีสันท่ีไมปรากฏท่ีบานกระเบ้ืองนอก  ในขณะท่ีการตกแตงภาชนะของ
บานกระเบ้ืองนอกมักจะมีปุมนูนท่ีบาของภาชนะขางละ 1-2 ปุม ซ่ึงไมปรากฏท่ีบานกระเบ้ือง 
 ลักษณะการฝงภาชนะของท้ังสองแหลงเหมือนกันคือฝงในแนวตั้ง  สวนรูปแบบการ
บรรจุกระดูกในภาชนะของท้ังสองแหลงมีท้ัง 2 แบบ ไดแก การบรรจุกระดูกท้ังโครงและเลือก
บรรจุกระดูกบางช้ิน ซ่ึงบานกระเบ้ืองจะนิยมบรรจุกระดูกท้ังโครงในภาชนะใบเดียวมากกวา  สวน
บานกระเบ้ืองนอกมีการใชภาชนะหลายใบในการบรรจุศพเดียว   
 ท้ังสองแหลงมีการใสกําไลสําริดใหกับผูตาย ในขณะท่ีบานกระเบ้ืองยังใสแหวนสํารดิ
หวงสําริดหุมดวยเหล็ก แผนดินเผารูปส่ีเหล่ียมโคงขนาดเล็ก ลูกปดแกว ลูกปดหินคารเนเล่ียน และ
วัตถุดินเผาไวดวย  นอกจากนี้กําไลสําริดท่ีขอบทําลายโคงตอเนื่องหรือลายคล่ืนรวมท้ังหวงสําริด
หุมดวยเหล็กยังปรากฏท่ีแหลงโบราณคดีเนินอุโลก บานโนนวัด อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมาดวย ท้ังสองแหลงอยูในลุมน้ําลําสะแทดเชนเดียวกัน โดยอยูบริเวณขอบทิศใตของ
พ้ืนท่ีลุมน้ํา  
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 รูปแบบของโบราณวัตถุท่ีเหมือนกันแสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธระหวางกัน
อยางชัดเจนหรือมีวัฒนธรรมรวมกัน สวนลักษณะบางประการท่ีแตกตางกันแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะเฉพาะและความหลากหลายของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด 
 แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอกเปนชุมชนท่ีสําคัญแหงของลุมน้ําลําสะแทดท่ีพบ
ประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสอง  จากการสํารวจและตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดีในปจจุบัน
พบวา ในชวงยุคเหล็กบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบนในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีเฉพาะลุมน้ําลํา
สะแทด ลุมน้ํามูลและลุมน้ําชีบริเวณท่ีตอเนื่องจากลุมน้ําลําสะแทดเทานั้นท่ีพบประเพณีการฝงศพ
ท้ังแบบวางศพผูตายในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว  และการฝงศพครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา 
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาอ่ืนๆ พบประเพณีการฝงศพแบบนอนหงายเหยียดยาวเพียงอยางเดียว  
แสดงใหเห็นถึงความนิยมการฝงศพแบบนี้ของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดไดเปนอยางดี (ดูตารางท่ี 
24) 

     ตารางท่ี 24 แหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ีพบประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสอง 

ลําดับ แหลงโบราณคดี ลุมน้ํา 
1 โนนปาชาเกา บานกระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ ลําสะแทด 
2 บานจาน ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ ลําสะแทด 
3 หนองแก บานง้ิวใหม ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ ลําสะแทด 
4 บานดอนแรง ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ ลําสะแทด 
5 บานไร ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ ลําสะแทด 
6 บานเสมาใหญ ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ ลําสะแทด 
7 บานเพียไซย ตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ ลําสะแทด 
8 บานแกงสนามนาง ตําบลโนนสําราญ อําเภอแกงสนามนาง ลําน้ําชีสวนท่ี 2 
9 บานหนองสะแก ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา   ลําสะแทด 
10 บานหนองอายแหนบ ตําบลโนนประดู อําเภอสีดา ลําสะแทด 
11 บานเมืองสูง ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา ลําสะแทด 
12 บานเหลา ตําบลคูขาด อําเภอคง ลําสะแทด 
13 บานโตนด ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง ลําน้ํามูลตอนบน 
14 บานเปลาะปอ ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง ลําน้ํามูลตอนบน 
15 บานคู ตําบลสําพะเนียง อาํเภอโนนแดง    ลําสะแทด 
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คารางท่ี 24 แหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ีพบประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสอง(ตอ) 

ลําดับ แหลงโบราณคดี ลุมน้ํา 
16 บานหัวตลาด ตําบลสําพะเนียง อาํเภอโนนแดง ลําสะแทด 
17 บานชีวาน ตําบลชีวาน อาํเภอพิมาย ลําสะแทด 
18 โนนเมือง บานหนองบอน ตําบลนางรํา อําเภอประทาย ลําสะแทด 
19 บานเมืองไผ ตําบลหนองหลัก อําเภอชุมพวง ลําสะแทด 
20 บานเมืองยาง ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง ลําสะแทด 
21 บานโนนตาโทน ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง ลําน้ํามูลสวนท่ี 2 
22 บานกระเบ้ืองนอก ตําบลกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง ลําสะแทด 
23 บานเขวา ตําบลกระเบ้ืองนอก อาํเภอเมืองยาง ลําน้ํามูลสวนท่ี 2 

     หมายเหต ุขอบเขตของลุมน้ําใชขอมูลจาก แผนท่ีมาตรฐานการแบงลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขา  
     ของประเทศไทย พ.ศ.2553 กรมทรัพยากรน้ํา 
 
 ประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองปรากฏตามชุมชนตางๆในลุมแมน้ํามูล-ชี เชน แหลง
โบราณคดีบานเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย28 แหลงโบราณคดีโนนยาง บานเขวาโคง 
อําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร29  แหลงโบราณคดีบานกานเหลือง ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธาน3ี0 เปนตน   
 แหลงโบราณคดีสําคัญท่ีพบหลักฐานการฝงศพจํานวนมากไดแกแหลงโบราณคดี
บานเมืองบัว ตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด เปนชุมชนโบราณท่ีมีการอยูอาศัย 
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยประวัติศาสตรราว 4,000-700 ปมาแลว  การอยูอาศัยในระยะท่ี 

                                         
 28สมมาตร ผลเกิด, การศึกษาแหลงโบราณคดีบานเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย (ม.ป.ท., 2536), 32 
 29ชลิต ชัยครรชิต, “ความสําคัญของการถลุงเหล็ก กับพัฒนาการชุมชนโบราณลุม
แมน้ํามูล,” ศิลปากร 35, 6 (2535): 75 
 30สายันต ไพรชาญจิตร, บรรณาธิการ, โบราณคดีเขื่อนปากมูล (กรุงเทพฯ: รุงศิลปการ
พิมพ(1977), 2535), 33-35 ;  ทรรศนะ โดยอาษา, “แหลงโบราณคดีบานกานเหลือง แหลง
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย”  ศิลปากร 35, 6(2535):  48-67. 
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1 และ 2 ของแหลงซ่ึงอยูในสมัยกอนประวัติศาสตรถึงยุคประวัติศาสตรตอนตนราว 4,000-1,000 ป
มาแลว  พบหลักฐานประเพณีการฝงศพท้ังแบบฝงครั้งแรกและฝงครั้งท่ีสอง 
 การฝงศพครั้งท่ีสองในสมัยแรกอายุราว 4,000 -2,500 ปมาแลว  มีการฝงศพในภาชนะ
ดินเผาทรงกลมขนาดใหญ ฝงในลักษณะตั้งขึ้น มีการอุทิศส่ิงของเครื่องใช เชน ภาชนะดินเผาขนาด
เล็กใหกับผูตาย  
 การฝงศพในสมัยท่ีสอง อายุราว 2,500 -1,000 ปมาแลว แบงออกเปน 3 ระยะดวยกัน 
ไดแก  
 ระยะแรก มีท้ังการฝงแบบนํากระดูกมาฝงรวมกันและการฝงในภาชนะดินเผา โดย
ระยะท่ี 2 และ 3 จะฝงในภาชนะดินเผาเทานั้น  รูปแบบของภาชนะดินเผา เปนภาชนะทรงหมอกน
กลมคอยาว ทรงหมอรูปไขกนมน ทรงไหกนแหลม โดยภาชนะท้ังสามแบบจะตกแตงดวยลวดลาย
ปนแปะเปนรูปเกลียวเชือกท่ีสวนคอและไหล   ภาชนะมีฝาปด ภายในบรรจุกระดูกมนุษยและ
ภาชนะดินเผาขนาดเล็ก ฝงในลักษณะตั้งภาชนะขึ้น  
 ระยะท่ีสอง  ภาชนะบรรจุกระดูกขนาดใหญทรงไหกนแหลม ฝงภาชนะโดยวางใน
แนวตั้งขึ้นหรือวางนอน มีฝาปดท่ีสวนหัว-ทาย  มีการอุทิศภาชนะดินเผาขนาดเล็ก กําไลดินเผา 
ใหกับผูตาย (ภาพท่ี 239)  
 ระยะท่ีสาม รูปแบบของภาชนะจะเปนทรงกระบอกยาว ฝงเปนกลุมในแนวนอนโดย
หันสวนปากประกบกันและฝงเดี่ยวมีฝาปด  มีการนําเศษภาชนะดินเผามาพอกทับ ภายในบรรจุ
กระดูกมนุษย ภาชนะดินเผาขนาดเล็ก กําไลดินเผา กําไลสําริด ลูกปดหินคารเนเล่ียน  นอกจากนี้ใน
ระยะยอยท่ีสองและสาม ยังมีการฝงศพครั้งท่ีสองแบบนํากระดูกมาฝงรวมกันโดยไมบรรจุใน
ภาชนะอีกดวย 
 กระดูกมนุษยท่ีพบในภาชนะมีท้ังบรรจุกระดูกหลายช้ิน  บรรจุกระดูกบางช้ินสวน
กะโหลกศีรษะและกระดูกแขนขา หรือพบช้ินสวนกระดูกเพียงเล็กนอย และพบวามีการเผากระดูก
กอนท่ีจะนํามาบรรจุในภาชนะดวย โดยมีการเผาท้ังแบบเผาแหงโดยนํารางของผูตายเก็บไวระยะ
หนึ่งจนแหงหลังจากนั้นนํากระดูกผูตายมาเผา และเผาสดซ่ึงเปนการเผาศพผูตายทันทีท่ีเสียชีวิต31  
 
 

 

                                         
 31ประพิศ พงศมาศ, ผลการวิคราะหโครงกระดกูมนษุยจากแหลงโบราณคดบีานเมือง
บัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอด็ (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 2. 



242 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 239 การฝงศพครั้งท่ีสอง สมัยท่ี 2 ระยะแรก(บน) ระยะท่ีสอง(กลาง) และระยะท่ีสาม(ลาง)   
                แหลงโบราณคดีบานเมืองบัว จังหวัดรอยเอ็ด 
ท่ีมา : สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดีในพ้ืนทีทุ่งกลุารองไห (อุบลราชธาน:ี ศิริธรรมออฟเซ็, 2553), 
142-149. 
 
   พบวาภาชนะดินเผาของแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองในชวงอายุท่ีรวมสมัยกับ
บานเมืองบัวสมัยท่ีสอง มีลักษณะบางประการท่ีเหมือนกัน ไดแก ภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลม 
การมีฝาปดคลุมปากภาชนะบรรจุกระดูก และการตกแตงสวนคอภาชนะดวยการติดเสนดินและกด
ประทับใหเปนลายเสนเชือก  
 สวนลักษณะท่ีแตกตางกัน ไดแก รูปแบบของภาชนะและการฝงศพ ซ่ึงพบวามีการเผา
ศพท่ีบานเมืองบัวในขณะท่ีบานกระเบ้ืองยังไมพบหลักฐานของการเผาศพกอนท่ีจะนํามาบรรจุใน
ภาชนะ รูปทรงของภาชนะในระยะปลายท่ีมีความนิยมภาชนะทรงยาวรีทําใหตองวางภาชนะใน
แนวนอน ซ่ึงรูปแบบการฝงภาชนะแบบนี้เปนท่ีนิยมของชุมชนในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหในเขตจังหวดั
รอยเอ็ด จังหวัดสุรินทร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร   ซ่ึงนอกจาก
บานเมืองบัวแลวยังพบในชุมชนอ่ืน ๆ เชน แหลงโบราณคดีบานโพนทอง ตําบลเมืองบัว อําเภอ
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เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด  เปนชุมชนท่ีมีอายุระหวาง 2,300 -1,400 ปมาแลว32  แหลงโบราณคดี
บานโนนสวรรค ตําบลนาหนองไผ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร33 เปนตน ซ่ึงแตกตางกับบาน
กระเบ้ืองอยางชัดเจน (ภาพท่ี 240-241) 
 ส่ิงของท่ีอุทิศใหกับศพมีบางประเภทท่ีเหมือนกัน ไดแก กําไลสําริด  ลูกปดหินคารเน
เล่ียน ลูกปดหิน  สวนท่ีตางกัน เชน ภาชนะดินเผา กําไลดินเผา ซ่ึงปรากฏท่ีแหลงโบราณคดี
บานเมืองบัวและบานโพนทอง  สวนหวงสําริดหุมดวยเหล็กและวัตถุดินเผาทรงกรวย ทรงกระบอก
ขนาดเล็กปรากฏท่ีแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง 

 
ภาพท่ี 240 การฝงศพครั้งท่ีสอง แหลงโบราณคดีบานโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
ท่ีมา : สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดีในพ้ืนทีทุ่งกลุารองไห (อุบลราชธาน:ี ศิริธรรมออฟเซ็ท, 
2553),151-156. 

 

 

                                         
 32สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดีในพ้ืนที่ทุงกุลารองไห, (อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็, 
2553), 133-158. 
 33กรมศิลปากร, รายงานเบื้องตนผลการขุดตรวจโบราณวัตถุบานโนนสวรรค  ตําบล
นาหนองไผ อําเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร  (นครราชสีมา: สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติท่ี 9 นครราชสีมา, 2542), 1-2. 
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ภาพท่ี 241  การฝงศพครั้งท่ีสอง แหลงโบราณคดีบานโนนสวรรค จังหวัดสุรินทร 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, รายงานเบื้องตนผลการขุดตรวจโบราณวัตถุบานโนนสวรรค  ตําบลนาหนอง
ไผ อาํเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร  (นครราชสีมา: สํานักโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ
ท่ี 9 นครราชสีมา, 2542) 
 
4.สมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี  
 ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดมีการอยูอาศัยตอเนื่องเขาสูสมัยประวัติศาสตรรวมสมัย
ทวารวดี (ราว 1,400 – 1,100 ปมาแลว หรือพุทธศตวรรษท่ี 12 - 15) ในชวงเวลานี้ชุมชนไดรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมทวารวดีท่ีแพรมาจากภาคกลางของประเทศไทย 

 การตั้งถิ่นฐาน  
 จากการสํารวจพบชุมชนสมัยทวารวดีไมมากนัก  คงเปนเพราะพบหลักฐานท่ีบงช้ีอายุ
สมัยท่ีชัดเจนไมมาก  พบแหลงโบราณคดีจํานวน 9 แหลง(ดูแผนท่ี 5)  โดยชุมชนท่ีมีการอยูอาศัย
ตอเนื่องจากยุคเหล็กมีจํานวน 6 แหลง ไดแก บานกระเบ้ือง ตําบลดอนตะหนิน, บานเสมาใหญ 
ตําบลเสมาใหญ,  บานจาน ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ,  เมืองสีดา(บานสีดาและบานโนนเมือง) 
ตําบลสีดา,  บานเมืองสูง ตําบลหนองตาดใหญ อําเภอสีดา  และหนองละอัง(โนนวัด) บานโนนติ้ว 
ตําบลเสมาใหญ  สามแหลงหลังนี้เปนชุมชนท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบ   และชุมชนท่ีมีการอยูอาศัย
ครั้งแรกในสมัยทวารวดีจํานวน 3 แหลง  ไดแก  บานกู ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ, แหลงใน
ท่ีดินของนายทองมวน สุขโคตร บานโนนตาล ตําบลคูขาด อําเภอคง และโนนแค บานโนนตาเถร 
ตําบลโนนตาเถร อําเภอโนนแดง  หลักฐานท่ีพบจากการสํารวจ ไดแก เศษภาชนะดินเผา  แทนหิน
บด  พระพุทธรูป  ใบเสมา เปนตน  สวนแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองจากการขุดคนพบวามีการอยู
อาศัยตอเนื่องเขาสูชวงเวลานี้ดวย  
 ชุมชนในชวงเวลานี้บางแหงมีพัฒนาการเขาสูสังคมเมืองและปรากฏชุมชนขนาดใหญ
ท่ีเปนศูนยกลางอยางชัดเจน ไดแก แหลงโบราณคดีเมืองสีดา เปนชุมชนขนาดใหญซ่ึงเกิดจากการ
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รวมชุมชนตางๆเขาดวยกัน ไดแก บานสีดา  บานหนองเรือ บานโนนเมือง โดยการสรางคูน้ําคันดิน
ขนาดใหญและซับซอนขึ้นลอมรอบชุมชนและเช่ือมระหวางชุมชนเหลานั้นและพ้ืนท่ีโดยรอบ  
จุดประสงคของการสรางคูน้ําคันดินคงเพ่ือการกักเก็บน้ําเปนหลัก โดยสรางเช่ือมกับลําน้ําธรรมชาต ิ
เพ่ือดึงน้ําเขาสูชุมชน ในขณะท่ีบานกระเบ้ืองคงเปนชุมชนท่ีสําคัญชุมชนหนึ่งดวย มีการสราง
อาคารขึ้นภายในชุมชน 
 ในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดนอกเขตพ้ืนท่ีศึกษาและใกลเคียงปรากฏการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนสมัยทวารวดีหลายแหงดวยกัน ท่ีสําคัญไดแก  บานปราสาท ตําบลธารปราสาท อําเภอโนน
สูง เปนชุมชนท่ีมีการสรางศาสนสถานในพุทธศาสนา34  บานหญาคา ตําบลพลสงคราม,  บานหนอง
บัวบริเวณท่ีตั้งอําเภอโนนสูง ซ่ึงอยูหางจากพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดเล็กนอย พบใบเสมาสมัยทวารวดี  
ท่ีบานดอนขวาง ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา อยูหางจากพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดทางทิศตะวันตก
ประมาณ 7 กิโลเมตร พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีขนาดใหญ 3 องค และแหลงโบราณคดีบานสวย
รวมท้ังเมืองพิมาย ซ่ึงอยูหางจากพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดมาทางทิศใตประมาณ 10 กิโลเมตร พบ
ประติมากรรมพนัสบดี35 และกอนอิฐท่ีตกแตงลวดลายท่ีผิวหนาดวยนิ้วมือเปนลวดลายตางๆ ซ่ึง
แสดงถึงหลักฐานของโบราณสถานในสมัยทวารวดีจากการขุดคนบริเวณลานช้ันในใกลกับ
ปราสาทพิมาย36  ชุมชนทวารวดีเหลานี้คงมีการตดิตอสัมพันธระหวางกัน  
 การเพาะปลูกขาวในชวงเวลานี้ เห็นหลักฐานไดจากรองรอยของแกลบขาวในเนื้ออิฐ
ของโบราณสถานในบานกระเบ้ือง อําเภอบัวใหญ และบานหนองเรือ เมืองสีดา อําเภอสีดา  
 ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด มีการติดตอสัมพันธกับชุมชนรวมสมัยทวารวดีอ่ืนๆในลุม
แมน้ํามูล และอาจรวมถึงชุมชนทวารวดีในภาคกลางดวย  แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองใน
ชวงเวลานี้พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีรูปแบบท่ีเหมือนกับชุมชนทวารวดีท่ัวไป เชน ภาชนะดิน
เผาแบบมีสัน ช้ินสวนพวยกาดินเผาซ่ึงเปนสวนประกอบของภาชนะแบบกุณฑี   แทงดินเผาตกแตง
ลายท่ีสันนิษฐานวาเปนอุปกรณในการขัดผิว  และภาชนะดินเผาท่ีมีการตกแตงดวยการติดเสนดิน
และกดประทับเปนลายเสนเชือกท่ีคอของภาชนะยังเปนท่ีนิยมของโนนปาชาเกา บานกระเบ้ือง และ

                                         
 34นวรัตน มงคลคํานวณเขตต, บานปราสาท แหลงโบราณคดีอีสานลาง เอกสารกอง
โบราณคดีหมายเลข 22/2534 (กรุงเทพฯ: สมาพันธ, 2534). 
 35สิริพรรณ ธีรศริโชต,ิ นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย (กรุงเทพฯ: ถาวรกจิการ
พิมพ, 2542), 68. 
 36Sarah Talbot, “From the iron age to Angkor in Northeast Thailand” (Ph.D. 
dissertation, University of Otago, 2002), 132-140. 
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บานกระเบ้ืองนอกในชวงยุคเหล็กตอนปลายตอเนื่องมายังสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดีอีก
ดวย  

 การนับถือพุทธศาสนา  
 ในชวงเวลานี้ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดมีการนับถือพุทธศาสนา  แหลงท่ีสําคัญใน
ระยะเวลานี้ ไดแก  แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง อําเภอบัวใหญ  มีการอยูอาศัยและสรางศาสน
สถานขึ้นภายในชุมชน แหลงโบราณคดีบานเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ  แหลงโบราณคดีเมืองสีดา 
อําเภอสีดา พบหลักฐานของใบเสมา เปนตน โบราณสถานท่ีเปนอาคารส่ิงกอสรางทางศาสนาท่ี
สํารวจพบ แบงตามลักษณะออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้  
 1.อาคารส่ิงกอสราง   
  ชุมชนสมัยทวารวดีท่ีสํารวจพบอาคารส่ิงกอสรางมีจํานวน 2 แหลง ไดแก แหลง
โบราณคดีบานกระเบ้ือง อําเภอบัวใหญ  ภายในแหลงพบโบราณสถานหมายเลข 1 และ 2  สภาพ
ปจจุบันมีลักษณะเปนเนินโบราณสถาน ปรากฏเศษแผนอิฐขนาดใหญอยูโดยท่ัวไป  และ
โบราณสถานบานหนองเรือ เมืองสีดา อําเภอสีดา โบราณสถานหลังนี้ถูกไถปรับจนเส่ือมสภาพไป
แลว สันนิษฐานวาโบราณสถานท้ังสองแหลงเปนอาคารท่ีสรางในศาสนา 
 2.แหลงใบเสมา 
  แหลงท่ีปรากฏใบเสมามีจํานวน 4 แหลง ไดแก  บานกู บานเสมาใหญ อําเภอบัว
ใหญเมืองสีดา อําเภอสีดา และโนนเสมาเกา บานโคกเพ็ด อําเภอคง  
  โบราณสถานเหลานี้เปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการนับถือพุทธศาสนาของชุมชนใน
สมัยทวารวดี  ซ่ึงชุมชนสมัยทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความนิยมในการใชใบเสมาเปน
อยางมาก ปรากฏหลักฐานตามชุมชนตางๆ  หลักฐานดานจารึกไดแสดงถึงการกําหนดเขตสีมาและ
ใชหินเปนวัสดุ เชน จารึกสถาปนาสีมา อักษรหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
13-14  พบท่ีอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ จารึกมีลักษณะเปนแทงหินทราย ขอความตอน
หนึ่งกลาววา 

 พระเถระรูปใด เปนผูอันอันพราหมณเปนตนบูชาแลว พระเถระรูปนั้นพรอมดวย
พระภิกษุท้ังหลายไดสถาปนาศิลานี้ใหเปนสีมา 
 สีมานี้ อันสงฆสมมติดีแลว ไดสําเร็จ(ไดมี) ในวันข้ึน 10 คํ่า เดือน 5 แหงวิศิษฏกาล
(เวลาอันเปนมงคล) ในปแหงความสดใส37    

                                         
 37กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 1 อักษรปลลวะ หลงัปลลวะ พุทธศตวรรษที่ 
12-14 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพภาพพิมพ, 2529), 282. 
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 จารึกบานกูจาน เปนจารึกบนแผนหินทรายรูปใบเสมา จารึกดวยอักษรปลลวะ 
ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 พบบริเวณกลุมใบเสมาดอนปูตา บานกูจาน ตําบลกูจาน 
อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร ขอความตอนหนึ่งกลาววา   “...ประดิษฐานพระพุทธรูปไวใน
สีมาท่ีกําหนดแลว...”38  ขอความดังกลาวแสดงถึงการประดิษฐานพระพุทธรูป ซ่ึงมีนัยวาอาจมี
อาคารหรือแทนฐานเพ่ือประดิษฐานรูปเคารพในเขตสีมา 
 จากการศึกษาของนักวิชาการพบวาใบเสมาในสมัยทวารวดีมีการใชงานท่ี
หลากหลาย และมีขอเสนอหนาท่ีการใชงานและลักษณะการปกใบเสมาสมัยทวารวดีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไว 3 ลักษณะ39  ดังนี ้
 1.ปกแสดงเขตศักดิ์สิทธในทางพุทธศาสนา ไดแก การปกลอมรอบอุโบสถ ซ่ึงเปน
สถานท่ีทําสังฆกรรมของพระสงฆ ปกลอมรอบบริเวณท่ีอาจเปนเนินดินหรือส่ิงกอสราง หรือเปน
เครื่องหมายของสถานท่ีศักดิ์สิทธโดยปกอยูตรงกลางหรือบนเนินดินโดยท่ัวไป 
 2.สรางขึ้นเพ่ือการกุศลแลวนําไปปกในท่ีศักดิ์สิทธ สรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหแกพุทธ 
ศาสนา  การปกบางแหงปกเรียงกันไป บางแหงปกเปนกลุม 
 3.เสมาบางหลัก มีขนาดใหญเกินกวาจะเปนหลักเขต จึงมีลักษณะเปนส่ิงศักดิ์สิทธท่ี
มีความสมบูรณในตัวเอง  บางแหงปกรวมกันเปนกลุม บางแหงปกแทงเดียว  เสมาลักษณะนี้ มี
หนาท่ีเชนเดียวกับสถูป เจดีย พุทธรูป ซ่ึงเปนท่ีเคารพบูชา 
 ใบเสมาในพ้ืนท่ีศึกษาสวนใหญจะถูกเคล่ือนยายไปจากตําแหนงเดิม แหลงท่ียังคง
ลักษณะเดิม ไดแก โนนเสมาเกา บานโคกเพ็ด ตําบลคูขาด อําเภอคง  ซ่ึงการปกใบเสมามีแผนผังรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดประมาณ 6.40 x 10.70 เมตร  วางตัวตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต - 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปกอยูท้ังหมด 8 ตําแหนง ๆ ละ 1 ใบ ใบเสมาท้ังหมดทําดวยหินทราย บางใบ
มีลักษณะเปนแบบแผนรูปกลีบบัว ทรงส่ีเหล่ียม และแบบท่ีมีรูปรางไมแนนอน แผนผังแบบนี้คลาย
กับใบเสมาสมัยทวารวดี ท่ีบานโนนฆอง ตําบลสระโพนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ท่ี
แหลงนี้ใบเสมามีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดประมาณ 8.40 x 20.60 เมตร วางตัวตามแนวทิศ

                                         
 38ชะเอม แกวคลาย, “จารึกบานกูจาน หลักฐานพุทธศาสนามหายานในพุทธศตวรรษท่ี 
12” ศิลปากร 42, 4(กรกฎาคม-สิงหาคม, 2542): 93.   
 39ศรีศักร วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2533),  
345 – 346.       
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ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต แตละตําแหนงมีการปกใบเสมาจํานวน 2-3 ใบ40 (ภาพท่ี 
242) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 242  เปรียบเทียบแผนผังใบเสมาแหลงโบราณคดีโนนเสมาเกา บานโคกเพ็ด ตําบลคูขาด   
                 อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา(ซาย) กับแหลงโบราณคดีบานโนนฆอง ตําบลสระโพน   
                 ทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ(ขวา) 
ท่ีมา : กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดบีานโนนฆอง ตําบลสระโพนทอง อําเภอ
เกษตรสมบูรณ จังหวัดชยัภูมิ (โครงการโบราณคดีประเทศไทย(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ), 2528), 
7  (ภาพขวา) 
 
 ใบเสมาท่ีโนนเสมาเกา สันนิษฐานวามีการปกเพ่ือกําหนดขอบเขตท่ีทําสังฆกรรม
ของพระสงฆในสมัยทวารวดี และยังพบหลักฐานของเศษภาชนะเครื่องถวยเขมรอันแสดงถึงการใช
พ้ืนท่ีและการนับถือพุทธศาสนาในสมัยดังกลาวอีกดวย การนับถือและใชพ้ืนท่ีทางพุทธศาสนา
ตอเนื่องจากสมัยทวารวดีถึงสมัยเขมร ปรากฏหลักฐานท่ีแหลงอ่ืน ๆ เชน โบราณสถานพระพุทธ
ไสยาสน วัดธรรมจักรเสมาราม นอกเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โบราณสถาน
หลังนี้เปนอาคารในสมัยทวารวดี กอดวยอิฐและประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสนหินทราย
ขนาดใหญอยูภายใน มีการปกใบเสมาอยูโดยรอบ จากการขุดคนพบหลักฐานการใชพ้ืนท่ีในสมัย

                                         
 40กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดบีานโนนฆอง ตําบลสระโพนทอง 
อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ (โครงการโบราณคดปีระเทศไทย(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ), 
2528), 7.   

                    
โนนเสมาเกา  บานโคกเพ็ด อ.คง  จ.นครราชสีมา                บานโนนฆอง อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ                    
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ทวารวดีและเขมร41 หรือท่ีโบราณสถานกูธารปราสาท  บานปราสาท อําเภอโนนสูง ซ่ึงอยูในลุมน้ํา
ลําสะแทดเชนเดียวกัน  โบราณสถานดังกลาวกอสรางดวยอิฐ พบเศียรพระพุทธรูปปูนปนศิลปะ
แบบทวารวดี ท่ีมีพระมัสสุเหนือพระโอษฐ ซ่ึงเปนอิทธิพลจากศิลปะเขมร อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
15-1642 
 แหลงโบราณคดีบานเสมาใหญ ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ เปนชุมชนรวมสมัย
ทวารวดีอีกแหงหนึ่งท่ีพบหลักฐานของใบเสมา โดยพบวาบริเวณท่ีมีการปกใบเสมาอยูนอกชุมชน
ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เปนท่ีนาเสียดายท่ีชาวบานไดเคล่ือนยายใบเสมาและโบราณวัตถุอ่ืนๆ
ท้ังหมดมาไวท่ีวัดประจําหมูบาน  จากการสัมภาษณชาวบานทราบวา ลักษณะการปกใบเสมากอนท่ี
จะเคล่ือนยายมีการปกเรียงกันเปนแถว อาจเปนการปกในพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือของชุมชน
และเปนพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยูนอกหมูบานก็ได และใบเสมาท่ีพบมีลักษณะเปนแผนเรียบๆ ไมแกะสลัก
ลวดลาย  
 ใบเสมาพบท่ีปรางคสีดาและปราสาทบานกู จากการสัมภาษณชาวบานทราบวาพบ
อยูภายในแหลงมาแตเดิม และเปนหลักฐานแสดงถึงการนับถือพุทธศาสนาของชุมชนรวมสมัย
ทวารวดีท่ีเมืองสีดา อําเภอสีดา และแหลงโบราณสถานบานกู ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ ใบ
เสมาท้ังสองแหลงถูกเคล่ือนยายจากตําแหนงเดิม มีลักษณะเปนแผนรูปกลีบบัว ประดับลายรูปใบ
เสมา หรือรูปสถูปหรือทําเปนสันนูนอยูกลางใบ เหมือนกับใบเสมาสมัยทวารวดีโดยท่ัวไป 
 ชุมชนสมัยทวารวดีอ่ืนๆในลุมน้ําลําสะแทดและใกลเคียงก็มีการสรางใบเสมาขึ้น
เชนกัน เชน บานหญาคา ตําบลพลสงคราม,  บานหนองบัวบริเวณท่ีตั้งอําเภอโนนสูง เปนตน   

 ประเพณีการฝงศพ  
 แมวาในชวงเวลานี้ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดจะมีพัฒนาการเขาสูสมัยประวัติศาสตร มี
การนับถือพุทธศาสนา แตในขณะเดียวกันบางชุมชนก็ยังคงมีประเพณีการฝงศพครั้งท่ีสองใน
ภาชนะดินเผาอยู ไดแก  แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  
ในขณะท่ีแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง ก็อาจจะคงประเพณีการปลงศพแบบนี้อยู และใชพ้ืนท่ี
บริเวณโนนปาชาเกาตอเนื่องจากยุคเหล็ก   รวมท้ังแหลงอ่ืนๆ ดวย เชน  แหลงโบราณคดีบานจาน 
อําเภอบัวใหญ, แหลงโบราณคดีบานหนองอายแหนบ อําเภอสีดา เปนตน  ชวงเวลาการฝงศพครั้งท่ี
สองของบานกระเบ้ืองนอก กําหนดอายุราว 1,800-1,100 ปมาแลว สวนบานกระเบ้ือง หากมี

                                         
 41ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “พระนอนวัดธรรมจักรเสมาราม,” ศิลปากร 34, 6( 2534), 65. 
 42ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย 
(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2547), 145.  
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ประเพณีการฝงศพคงปฏิบัติตอมาจนถึงราว 1,100 ปมาแลว  มีลักษณะเชนเดียวกับชุมชนโบราณ
แหงอ่ืนๆในลุมแมน้ํามูล-ชี ท่ียังคงประเพณีการฝงศพแบบนี้อยู เชน แหลงโบราณคดีบานเมืองบัว 
จังหวัดรอยอ็ด ท่ีไดกลาวถึงไปแลว 
 เมืองนครจําปาศร ี ตําบลนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  เปนชุมชนโบราณท่ี
มีการตั้งถ่ินฐานครั้งแรกในสมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตรท่ีเริ่มรับวัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 และมีการอยูอาศัยตอเนื่องเขาสูชุมชนเมืองในสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี 
เขมรและหลังเขมร (ราวพุทธศตวรรษท่ี 14-19)43  
 การอยูอาศัยในระยะแรกมีพัฒนาการเขาสูสังคมเมือง สรางคูน้ําคันดินขึ้น การอยูอาศัย
ในระยะแรกและระยะท่ีสอง  มีประเพณีการฝงศพครั้งแรกแบบนอนหงายเหยียดยาว และฝงครั้งท่ี
สองแบบบรรจุในภาชนะดินเผา  ซ่ึงการบรรจุกระดูกมนุษยมี 2 แบบ ไดแก  1.บรรจุกระดูก
บางสวนในภาชนะทรงรูปไขหรือวงรี และ 2.บรรจุกระดูกท้ังโครงในภาชนะทรงกลม 
 ลักษณะการฝงจะวางภาชนะในลักษณะตั้งขึ้น  มีการเตรียมพ้ืนท่ีโดยนําเศษภาชนะดนิ
เผามารองไวกนหลุม บางใบใชเศษอิฐรวมกับเศษภาชนะดินเผาดวย รูปทรงของภาชนะดินเผา มี 2 
แบบคือ ภาชนะทรงรูปไขหรือวงรีและทรงกลมมีฝาปด  สวนใหญตกแตงผิวดวยการเคลือบน้ําดินสี
นวลหรือทําลายเชือกทาบบาง(ภาพท่ี 243)  กระดูกมนุษยในภาชนะบางใบมีการเผากอนท่ีจะนํามา 
บรรจุในภาชนะ ส่ิงของอุทิศไดแก กําไลสําริดและลูกปดหินคารเนเลียนดวย44 รูปแบบและการ
ตกแตงภาชนะดินเผามีความแตกตางจากภาชนะดินเผาของแหลงโนนปาชาเกา และบานกระเบ้ือง
นอกอยางชัดเจนอยางชัดเจน  

                                         
 43มยุรี วีระประเสริฐ, “ การขุดคนทางโบราณคดีท่ีเมืองโบราณนครจําปาศรี ตําบลบาน
กู อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม,” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาตฝิร่ังเศส-ไทย คร้ังที่ 3 
เร่ือง “พัฒนาการ ของรัฐในประเทศไทย  จากหลกัฐานทางโบราณคด”ี,11-13 ธันวาคม 2538  
(กรุงเทพฯ: อทิตตา พริ้นติ้ง(ประเทศไทย), ม.ป.ป.), 79-82. 
 44พัชรี สาริกบุตร, “ประเพณีการฝงศพท่ีเมืองโบราณนครจําปาศรี อ.นาดูน จ.
มหาสารคาม,” ใน การประชุมทางวิชาการระดบัชาติฝร่ังเศส-ไทย คร้ังที่ 3 เร่ือง “พัฒนาการของรัฐ
ในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี”,11-13 ธันวาคม 2538  (กรุงเทพฯ: อทิตตา พริ้นติ้ง
(ประเทศไทย), ม.ป.ป.), 90-104 ; สุชาติ ยุทธานันท  “การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีใชในพิธี
กรรมการฝงศพในเมืองโบราณนครจําปาศรี ตําบลนาดนู อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
(กรณีศึกษาเฉพาะเนนิฝงศพหมายเลข 1)” (สารนิพนธปรญิญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2535). 
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ภาพท่ี 243  ภาชนะดินเผา ทรงกลม(ซาย) และทรงรูปไขหรือวงรี (ขวา) เมืองนครจําปาศร ี
ท่ีมา : พัชรี สาริกบุตร, “ประเพณีการฝงศพท่ีเมืองโบราณนครจําปาศรี อ.นาดูน จ.มหาสารคาม” ใน 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝร่ังเศส-ไทย คร้ังที่ 3 เร่ือง “พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจาก
หลักฐานทางโบราณคดี” 11-13 ธันวาคม 2538  (กรุงเทพฯ: อทิตตา พริ้นติ้ง(ประเทศไทย), ม.ป.ป.), 
106-107. 
 
 เมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  เปนชุมชนโบราณท่ีมีการตั้งถ่ิน
ฐานครั้งแรกในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคเหล็ก อายุราว 2,300-1,800 ปมาแลว  และอยูอาศัย
ตอเนื่องพัฒนาไปเปนชุมชนเมืองในยุคประวัติศาสตรสมัยทวารวดี เขมรและอยุธยา ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 12-23 
 การอยูอาศัยในสมัยทวารวดี(ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-16) เปนชวงท่ีพุทธศาสนามีความ
เจริญในชุมชนเปนอยางมาก  มีการสรางศาสนสถานจํานวนมาก  แตก็ยังพบหลักฐานประเพณีการ
ฝงศพท้ังแบบนอนหงายเหยียดยาวและฝงครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา  
 ลักษณะการฝงศพครั้งท่ีสอง จะวางภาชนะดินเผาเปนกลุมจํานวน 5 ใบ มีฝาปด 
ภาชนะใบหนึ่งภายในบรรจุช้ินสวนกระดูกมนุษยรวมกับเครื่องประดับสําริด สวนใบอ่ืนไมมีการ
บรรจุส่ิงใดไว อาจเปนการบรรจุอาหารหรือของใชท่ีอุทิศใหกับผูตาย45 (ภาพท่ี 244)  ภาชนะดินเผา
บรรจุกระดูกของเมืองฟาแดดสงยางมีรูปทรงท่ีคลายกับเมืองนครจําปาศรี  ซ่ึงก็มีรูปแบบท่ีตางไป
จากภาชนะดินเผาของโนนปาชาเกาและบานกระเบ้ืองนอกอยางชัดเจน  
 

                                         
 45ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, รายงานการขุดคนเมือง
โบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ, (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ,2544), 32-36,45. 
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ภาพท่ี 244  การฝงศพครั้งท่ีสองและภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกมนุษย เมืองฟาแดดสงยาง 
ท่ีมา : ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟา
แดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ, (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 
131-133. 
 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบพบวา รูปแบบของการฝงศพ เชน ลักษณะการฝง รูปแบบ
ภาชนะดินเผา  ส่ิงของอุทิศ ของโนนปาชาเกามีลักษณะท่ีคลายกับบานกระเบ้ืองนอก อําเภอเมือง
ยาง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดเชนเดียวกันและอยูในบริเวณลุมแมน้ํามูล
ตอนบน  และมีรูปแบบท่ีตางไปจากชุมชนในแหลงโบราณคดีบานเมืองบัว  บานโพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด บานโนนสวรรค  จังหวดัสุรินทร  เมืองนครจําปาศรี  จังหวัดมหาสารคาม  เมืองฟาแดดสง
ยาง จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ  ซ่ึงอยูในลุมแมน้ํามูล-ชีตอนลาง  แสดงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 
5.สมัยประวัติศาสตร สมัยเขมร 
 ในพ้ืนท่ีศึกษาพบแหลงโบราณคดใีนวัฒนธรรมเขมรจํานวน 69 แหลง หลักฐานท่ีพบ
จากการสํารวจ ไดแก เศษภาชนะดินเผาเครื่องถวยเขมร  ปราสาท บาราย คันดิน หลักหิน เศษ
ภาชนะดินเผากําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 - 18 
 ในชวงเวลานี้ชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรและคง
อยูภายใตอํานาจของกษัตริยอาณาจักรเขมร ซ่ึงอาจเห็นหลักฐานไดจากจารึกปราสาทพนมวัน 1 
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พ.ศ.143246 ซ่ึงกลาวพระนามของพระเจายโศวรมัน(พ.ศ.1432-1443) และพระเจาอินทรวรมัน (พ.ศ.
1420 - 1432)  และพระราชโองการใหจัดการฉลองปะรําพระเพลิงและพระตําหนัก  ปราสาทพนม
วัน อยูในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา ซ่ึงอยูไมไกลจากพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดนัก การปรากฏ
หลักฐานท่ีแสดงถึงอํานาจของกษัตริยเขมรท่ีปราสาทหลังนี้ยอมแสดงถึงอํานาจของพระองคท่ีมีตอ
ชุมชนในแถบนี้ซ่ึงกค็งรวมถึงชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดในชวงพุทธศตวรรษท่ี 15 ดวย   ปราสาท
หลังนี้ยังปรากฏจารึกท่ีกลาวพระนามและพระราชโองการของกษัตริยเขมรพระองคอ่ืนๆในระยะ
ตอมาดวย ไดแก จารึกปราสาทพนมวัน 2 พ.ศ.1598 กลาวพระนามของพระเจาอุทัยทิตยวรมันท่ี 2 
(พ.ศ.1593 - 1609) ทรงใหซอมแซมหมูบาน47  จารึกปราสาทพนมวัน 3 พ.ศ.1625 ซ่ึงกลาวพระนาม
ของพระเจาชัยวรมันท่ี 6 (พ.ศ.1623 - 1650) ทรงใหดูแลรักษาและถวายส่ิงของใหแกอาศรม48 

 การตั้งถิ่นฐาน 
 แหลงโบราณคดีท่ีพบท้ังหมดจํานวน 69 แหลง แบงออกเปน ชุมชนจํานวน 56 แหลง 
แบงออกเปนชุมชนท่ีมีการอยูอาศัยตอเนื่องจากสมัยทวารวดีจํานวน 6 แหลง  อยูอาศัยในชุมชนท่ี
เคยมีการอยูอาศัยในยุคเหล็กจํานวน 22 แหลง และมีชุมชนท่ีอยูอาศัยครั้งแรกในสมัยเขมรจํานวน 
28 แหลง กระจายตัวอยูท่ัวพ้ืนท่ีศึกษา แสดงถึงการขยายตัวของชุมชนออกไปยังพ้ืนท่ีใหมท่ียังไม
เคยมีการอยูอาศัยมากอน  โดยสวนใหญยังคงอยูอาศัยใกลกับลําน้ํา มีชุมชนจํานวน 10 แหลง ท่ี
ไมไดตั้งถ่ินฐานใกลลําน้ําอยางชัดเจน ไดแก แหลงโบราณคดีบานหนองมวง, บานกุดจอก, โนนบุก
กะเรียง, โนนวัด, บานหนองนาโคก, บานแทน, โคกสูง, แหลงในเขตบานโนนนอย, บานโนนแดง 
และโนนหนองหวา (ดูแผนท่ีท่ี 6) 
 แหลงโบราณคดีหลายแหงเปนชุมชนท่ีมีขนาดใหญ มีท้ังชุมชนท่ีมีการอยูอาศัยตอ
เนื่องมาจากชุมชนเดิมในสมัยกอนประวัติศาสตรหรือสมัยทวารวดี เชน  แหลงโบราณคดีบานเสมา
ใหญ เปนแหลงท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด เนื้อท่ีประมาณ 149 ไร   บานระหันคาย  บานคู  บานกระเบ้ือง 
บานกู  บานเมืองสูง  เปนตน (ดูตารางท่ี 23) การอยูอาศัยท่ียาวนาน ประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้นทําให

                                         
 46สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ,  “จารึกปราสาทพนมวัน” ใน
แบบศิลปะใน ประเทศไทย คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สาขาภูมิภาค  (กรุงเทพฯ : 
อมรินทรการพิมพ, 2520). 
 47กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 3 อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 233-
234. 
 48กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 4 อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 17 – 18, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, 2529), 29-30. 
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ชุมชนมีการขยายตัวจนเปนแหลงขนาดใหญ  และแหลงโบราณคดีท่ีมีการอยูอาศัยครั้งแรกในสมัย
เขมร เชน แหลงโบราณคดีบานแทน บานหนองมวง  บานหนองนาโคก บานโพนทอง เปนตน 
แหลงเหลานี้มีเนื้อท่ีมากกวา 65 ไร ขึ้นไป  สําหรับแหลงท่ีมีขนาดเล็กมากๆ เชน โนนมะกอก มีเนื้อ
ท่ีประมาณ 2 งาน ท่ีแหลงนี้พบหลักฐานจํานวนนอยจึงสันนิษฐานไดวาเปนแหลงท่ีมีการใชพ้ืนท่ี
ระยะเวลาส้ันๆไมใชแหลงท่ีอยูอาศัยถาวร   
 สวนชุมชนท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบแหลงท่ีมีเนื้อท่ีมากท่ีสุด ไดแก แหลงโบราณคดี
บานคู มีเนื้อท่ีประมาณ 126 ไร  แหลงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดไดแก โนนบานสูง มีเนื้อท่ีประมาณ 19 ไร  
เนื่องจากแหลงเหลานี้มีคูน้ําคันดินเปนตัวกําหนดขนาดพ้ืนท่ีอยูแลว เม่ือชุมชนมีการขยายตัว คงมี
การเคล่ือนยายไปตั้งชุมชนใหม  ดังเชน ท่ีแหลงโบราณคดีบานง้ิว  มีแหลงโบราณคดีบานปอบิด
(ราง)และบานลิงสองตั้งอยูใกลเคียง  แหลงโบราณคดีบานบัวนอย  มีแหลงโบราณคดีบานดอนยาง
ตั้งอยูใกลเคียง   
 ในชวงเวลานี้เมืองสีดายังคงเปนชุมชนท่ีเปนศูนยกลางท่ีสําคัญแหงหนึ่งของลุมน้ําลํา
สะแทด สวนแหลงประเภทชุมชนท่ีสําคัญอ่ืนๆ เชน แหลงโบราณคดีบานบัวใหญ ตําบลบัวใหญ, 
แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง, แหลงโบราณคดีบานกู  แหลงโบราณคดีบานกุดจอก ตําบลกุดจอก,  
แหลงโบราณคดีบานเกาะ ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ, แหลงโบราณคดีบานลิงสอง, แหลง
โบราณคดีบานแทน ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา และ แหลงโบราณคดีบานดอนตัดเรือ ตําบลโนน
แดง  อําเภอโนนแดง  เปนตน ชุมชนมีท้ังท่ีเปนเนินดินท่ีอยูอาศัยและมีคูน้ําคันดินลอมรอบ 
 เมืองพิมาย เปนชุมชนท่ีอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร สมัยประวัติศาสตร
รวมสมัยทวารวดี และพัฒนาขึ้นเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมเขมรท่ีสําคัญมากท่ีสุดแหงหนึ่งในลุม
แมน้ํามูล ในชวงราวพุทธศตวรรษท่ี 16 – 18  ชุมชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดซ่ึงอยูติดกับลุมน้ํามูลท่ี
เมืองพิมายตั้งอยู  คงอยูภายใต อํานาจและมีความสัมพันธกับเมืองพิมาย   ขอความในจารึก
ปราสาทพิมาย 349 ซ่ึงอยูบริเวณกรอบประตูภายในโคปุระระเบียงคดดานทิศใต จารึกหลักนี้ ระบุป 
พ.ศ. 1651 กลาวถึง การสรางรูปเคารพ  ถวายขาพระ ถวายท่ีดินท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมือง 
ขวยว(ขะ-เวียว)50 และปกหลักเขตโดยรอบ โดยกําหนดจํานวนท่ีดินจากหลักเขตตามทิศตาง ๆ
จํานวน 7 หลัก ดังนี ้

                                         
 49ศิลาจารึก, จารึกในประเทศไทยเลม 4 อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 17 – 18, 38-39. 
 50กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ให
ความอนุเคราะหคําอานจารึกดังกลาว เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2555 
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 1.ท่ีดินจากหลักหินมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักหินมุมทิศตะวันออกเฉียงใต 
จํานวน 1998 
 2.ท่ีดินจากหลักหินมุมทิศตะวันออกเฉียงใตถึงหลักหินมุมทิศตะวันตกเฉียงใต จํานวน 
460 
 3.ท่ีดินจากหลักหินมุมทิศตะวันตกเฉียงใตถึงหลักหินมุมทิศตะวันตก จํานวน 281 
หรือ 283 
 4.ท่ีดินจากหลักหินมุมทิศตะวันตกถึงหลักหินมุมทิศเหนือริมคลองขวยวฝงใต จํานวน 
340 
 5.ท่ีดินจากหลักหินมุมทิศเหนือริมคลองขวยวฝงใต ถึงมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือริม
คลองขวยวฝงเหนือ จํานวน 250 
 6.ท่ีดินจากหลักหินริมคลองขวยว ถึงหลักหินมุมทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ จํานวน 1390 
 7.ท่ีดินจากหลักหินมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักหินมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 241 
 จากขอความในจารึก ยังไมอาจทราบตําแหนงท่ีตั้งของเมืองและท่ีดินดังกลาวได และ
หนวยนับท่ีบอกจํานวนของท่ีดิน อันไดแก ฉนัญ สลิก และภัย ในจารึกเปนหนวยท่ีบอกระยะใน
อดีตซ่ึงยังไมสามารถเทียบกับหนวยวัดระยะในปจจุบันได51 จึงยังไมทราบจํานวนของท่ีดินได แต
อยางไรก็ตาม ขอความในจารึกท่ีกลาววา หลักหินลอมรอบท่ีดินจํานวน 7 หลักมีการสลักพระ  
อาจจะหมายถึงภาพพระพุทธรูปท่ีปรากฏบนหลักหิน ซ่ึงอาจมีความสัมพันธกับหลักหินท่ีวัดบอไก
แกวก็ได และแสดงถึงความสัมพันธกับเมืองพิมายก็เปนได 
 จารึกวัดจงกอ พ.ศ.1551 พบท่ีบานนอย ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ขอความในจารึกกลาวถึงพระราชโองการของพระเจาชัยวีรวรมัน(พ.ศ.1545 - 1553) 
ใหทําการรังวัดกําหนดเขตท่ีดิน ปกหลักจารึกท่ีหมูบานตระกวานสะเทก  หมูบานอาจารยตรีภูวะ
เกียรติ์  หมูบานมันติตระลาภ หมูบานลังโลง  ปกหลักหินท่ีหมูบานตางๆท่ีกลาวมาขางตน และ 
หมูบานเสรใวร และขาพระถวายแกพระผูเปนเจาแหงวิมาย52   

                                         
 51สัมภาษณกังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,26 มกราคม 2555. 
 52กองแกว วีระประจักษและเอมอร เชาวนสวน, “จารึกวัดจงกอ,” ศิลปากร 49, 2 
(2549): 34. 
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 จารึกดังกลาวแมจะเปนจารึกขนาดเล็กท่ีสามารถเคล่ือนยายได แตการท่ีพบวามีการ
ถวายส่ิงตางๆแก ผูเปนเจาแหงวิมาย  นาจะแสดงถึงรูปเคารพท่ีประดิษฐานอยูในปราสาทพิมาย
ในชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี 16  และแสดงถึงการสรางศาสนสถานเพ่ือประดิษฐานรูปเคารพใน
ชวงเวลาดังกลาว รวมท้ังอํานาจของกษัตริยในอาณาจักรเขมรท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางใหญรวมถึง
อํานาจท่ีมีตอชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดดวย 
 พระเจาชัยวีรวรมัน (พ.ศ.1545 - 1553) กอนขึ้นครองราชยพระองคทรงแยงราช
บัลลังกกับพระเจาสุริยวรมันท่ี 1 (พ.ศ.1545 - 1593) ในระยะแรกพระองคไดรับชัยชนะ และ
ครองราชยอยูท่ีเมืองพระนคร  ตอมาพายแพ และพระเจาสุริยวรมันท่ี 1 ทรงครองราชยแทน โดย
ในชวงท่ีพระเจาชัยวีรวรมันครองราชยอยู  พระเจาสุริยวรมันท่ี 1 ก็ทรงครองบานเมืองท่ีอยูรอบ
นอกและมีความเกี่ยวของกับศาสนสถานขนาดใหญ ไดแก ปราสาทเขาพระวิหารดวย53  เห็นไดถึง
อํานาจของกษัตริยเขมรท่ีมีตอชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเวลาดังกลาว  และการท่ีพบ
จารึกของพระเจาชัยวีรวรมันท่ีสัมพันธกับเมืองพิมาย แสดงใหเห็นถึงอํานาจของกษัตริยเขมรท่ีมีตอ
ชุมชนบริเวณลุมน้ําลําสะแทดซ่ึงอยูติดกับเมืองพิมายไดอยางชัดเจน  
 อนึ่ง ช่ือหมูบานตระกวานสะเทกท่ีปรากฏในจารึก คําวา สะเทก สามารถเปล่ียนเปน 
สะแทก หรือ สะแทด ในภายหลังได โดยสระ “ เ ” ในภาษาเขมร สามารถเปล่ียนเปนสระ “ แ ” ใน
สมัยอยุธยาได54  ผูศึกษามีความเห็นวา ช่ือของลําน้ําสะแทดอาจเปนช่ือดั้งเดิม โดยเปล่ียนจาก       
สะเทก เปน สะแทด ในสมัยอยุธยา  และช่ือของหมูบานตระกวานสะเทกท่ีปรากฏในจารึกอาจมี
ความสัมพันธทางใดทางหนึ่งกับพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดก็เปนได  ซ่ึงช่ือของหมูบานตางๆ พระบรม
ราชโองการของกษัตริย การกําหนดเขตท่ีดิน สะทอนถึงชุมชน การควบคมุ และวัฒนธรรมเขมรท่ีมี
ตอชุมชนได  

 การนับถือศาสนา  
 ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร มีการนับถือศาสนาและ
สรางอาคารท่ีเรียกวา ปราสาทขึ้น แบงตามองคประกอบออกได 2 กลุม ไดแก 
 1.ปราสาทท่ีมีคนู้ํารูปตัวยูลอมรอบ หันหนาไปทางทิศตะวันออก จํานวน 5 แหง ไดแก  
ปราสาทบานคูมะคา ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ, โบราณสถานโนนโบสถ บานโนนนางาม ตําบล

                                         
 53มยุรี วีระประเสริฐ, “ประวัติศาสตรราชอาณาจักรกัมพูชาโดยสังเขป,” ใน โบราณคดี
และประวัติศาสตรในประเทศ ไทย.(กรุงเทพฯ: อมรินทร พริ้นติ้ง แอนดพับลิชช่ิง, 2545), 231. 
 54สัมภาษณ กังวล คัชชิมา  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 26 มกราคม 2555 
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ดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ, ปรางคสีดา บานสีดา ตําบลสีดา อําเภอสีดา, โบราณสถานวัดกูสนวน 
บานเหลา ตําบลคูขาด อําเภอคง และโบราณสถานโนนโบสถ บานหนองไผ ตําบลโนนตาเถร 
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
 2.ปราสาทท่ีไมมีคูน้ํารูปตัวยูลอมรอบ จํานวน 6 แหง ไดแก ปราสาทบานกู ตําบลดอน
ตะหนิน อําเภอบัวใหญ, โบราณสถานกุฏิฤาษี บานหนองพลวง ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา, 
โบราณสถานในวัดบานแทน ตําบลโพนทอง อําเภอสีดา, โบราณสถานในบานระหันคาย ตําบล
โนนแดง  อําเภอโนนแดง, โบราณสถานในโนนวัด บานระหันคาย ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง 
และโบราณสถานหลุมไห บานหนองหญาขาว ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง  จังหวัด
นครราชสีมา 
 เนื่องจากปราสาทแตละแหงไมพบประติมากรรมรูปเคารพ จึงยังไมอาจทราบไดแนชัด
วาแตละแหงสรางขึ้นเนื่องในศาสนาใด แตหลักฐานของชุมชนอ่ืนๆในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดและ
ใกลเคียง พบปราสาทในศาสนาฮินดู เชน กูบานปราสาท ตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง55 
ปราสาทกูสวนแตง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 56 และปราสาทในพุทธศาสนา เชน 
ปราสาทพิมาย อําเภอพิมาย  ปรางคพลสงคราม อําเภอโนนสูง57 ปราสาทนางรํา อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา58 เปนตน รวมท้ังหลักหินท่ีแกะสลักภาพพระพุทธรูปในศิลปะเขมร ท่ีพบในวดั
บอไกแกวใกลกับเมืองสีดา จึงกลาวไดวา พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูมีอิทธิพลตอชุมชนและการ
สรางปราสาทหลังตางๆในพ้ืนท่ีสํารวจในชวงพุทธศตวรรษท่ี 16-18  
 ในชวงสมัยประวัติศาสตร(รวมสมัยทวารวดีและสมัยเขมร) ท่ีเกิดการนับถือศาสนา
ขึ้นในชุมชน  บทบาทของศาสนานอกจากเปนหลักในการดําเนินชีวิตแลว ศาสนาหรือความเช่ือใน
อํานาจศักดิ์สิทธ์ิยังเปนส่ิงท่ีชวยสรางเสริมสถานภาพ ใหความชอบธรรมในการมีอํานาจของผูนํา 

                                         
 55กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงโบราณสถานกูปราสาทบานปราสาท บานโนน
พัฒนา ตําบลเมืองปราสาท  อําเภอโนนสุง จังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา : สํานักงานศิลปากร
ท่ี 12 นครราชสีมา, 2546).  
 56กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงปราสาทกูสวนแตง บานดงยาง ตําบลดงยาง กิ่ง
อําเภอบานใหมชัยพจน จังหวัดบุรีรัมย (นครราชสีมา : หนวยศิลปากรท่ี 6 นครราชสีมา, 2537). 
 57กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงโบราณสถานปรางคพลสงคราม ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา (นครราชสีมา : สํานักศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา, 2546).   
 58กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงปราสาทนางรํา บานนางรํา  ตําบลนางรํา  อําเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  (นครราชสีมา : หนวยศิลปากรท่ี 6 นครราชสีมา, 2535). 
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ซ่ึงอํานาจและความศักดิ์สิทธ์ิเปนรูปแบบหนึ่งในการจัดระเบียบทางการเมืองและจัดลําดับชวงช้ัน
ทางสังคม ผูนําจะทําการเผยแพรโลกทัศนและความเช่ือทางศาสนาในลักษณะท่ีสอดคลองกับ
นโยบายและผลประโยชนของตน59  เม่ือพิจารณาถึงชุมชนท่ีมีการสรางศาสนสถานท้ังท่ีรวมสมัย
ทวารวดีและสมัยเขมร นาจะสะทอนถึงความสามารถของผูนําชุมชน รวมท้ังระดับและความสําคัญ
ของชุมชนนั้นๆดวย 

 ประเพณีการปลงศพ 
 ประเพณีการปลงศพในชวงเวลานี้เปล่ียนมาเปนการเผาและบรรจุอัฐิในภาชนะดินเผา 
พบหลักฐานท่ีแหลงโบราณคดีโนนโพธ์ิ บานหนองพลวง อําเภอสีดา  โดยพบภาชนะดินเผาเครื่อง
ถวยเขมรภายในบรรจุอัฐิ  ดวยวิธีการปลงศพโดยการเผานี่เอง จึงทําใหไมปรากฏหลักฐานมากนัก 
และการสํารวจพบหลักฐานชัดเจนเพียงแหลงเดียวตามท่ีกลาวไปขางตน 

 ความสัมพันธระหวางชุมชนและศาสนสถาน 
 ปราสาทท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมดเปนปราสาทท่ีมีขนาดเล็ก และยังไมพบจารึกท่ี
ปราสาทเหลานั้นท่ีมีขอความกลาวถึงกษัตริยในอาณาจักรเขมรโปรดใหสรางขึ้น จึงกลาวไดวา
ปราสาทเหลานี้เปนปราสาทประจําชุมชนท่ีผูนําและชุมชนเปนผูสรางขึ้น60 และเปนนัยท่ีแสดงถึง
การมีชุมชนอยูท้ังบริเวณท่ีตั้งและใกลเคียงกับปราสาท   การสรางศาสนสถานประจําชุมชนเห็น
หลักฐานไดจากจารึกสดกกอกธม 2 พ.ศ.1595 ขอความบางตอนกลาวถึงการสรางหมูบาน และสราง
เทวสถาน เทวรูป ศิวลึงคไวประจําหมูบาน61 หรือจารึกปราสาทหินพนมวัน 2 พ.ศ.1598 ไดกลาวถึง
การซอมแซมหมูบานจํานวน 23 แหง จารึกดังกลาวแมจะกลาวถึงพระราชกรณียกิจของกษัตริยใน
อาณาจักรเขมร แตก็แสดงถึงการมีศาสนสถานเปนศูนยกลางความเช่ือของชุมชน หรือมี
ความสัมพันธกับปราสาทไดเปนอยางด6ี2 

                                         
 59ยศ สันตสมบัติ ,  มนุษยกับวัฒนธรรม , (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2537), 211-215. 
 60รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเปนมาและขอมูลดาน
ประวัติศาสตรศิลปะ (กรุงเทพฯ: มติชน ,2548), 28. 
 61กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 220 – 
225. 
 62เรื่องเดียวกัน, 233. 
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 ศาสนสถานวัฒนธรรมเขมรในพ้ืนท่ีศึกษาบางหลังตั้งอยูภายในชุมชน ในขณะท่ีบาง
หลังตั้งอยูนอกชุมชน ซ่ึงในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร พบวามีชุมชนอยูโดยรอบ ชุมชนเหลานี้คงใช 
ศาสนสถานดังกลาวรวมกันนั่นเอง(ดูแผนท่ี6) 
 ความสัมพันธระหวางชุมชนกับศาสนสถานอีกประการหนึ่งนาจะไดแก การดูแลรักษา 
ซ่ึงการดํารงอยูของศาสนสถานจะตองมีผูท่ีคอยดูแลรักษาและดําเนินกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเห็นไดจาก
ขอความท่ีปรากฏในจารึกหลักตางๆ ท่ีกลาวถึงการกัลปนา คือ การถวายท่ีดิน ขาทาส สัตว ส่ิงของ
เครื่องใชตางๆ ใหแกศาสนสถาน  เชน จารึกอุบมุง พ.ศ.1536 พบในจังหวัดอุบลราชธานี ขอความ
ในจารึกกลาวถึง พระเจาชัยวรมันท่ี 5 เม่ือขึ้นครองราชยในป พ.ศ.1511 ทรงใหถวายอาศรมพรอม
ท่ีดินแกเทพเจา และมีขาทาสท่ีอยูประจําท่ีบูชา ส่ิงของท่ีถวายและเปนของอาศรม เชน ผลไม 
ดอกไม ถาดมีขา ขันทองแดง น้ําสรง  กระบือ  เปนตน  และขอความบางตอนกลาววา ขาทาส
เหลานี้ ลวนอยูในท่ีสังเวย(บวงสรวง, เซนสรวง)ของพระกัมรเตงชคตแหงลิงคปุระ63 
 จากขอความในจารึกดังกลาว แสดงใหเห็นถึงกลุมคนท่ีมีความสัมพันธกับศาสนสถาน 
แมวาปราสาทในพ้ืนท่ีศึกษาจะเปนศาสนสถานขนาดเล็กประจําชุมชนท่ีไมไดสรางโดยกษัตริยก็
ตาม แตก็ตองมีกลุมคนท่ีคอยดูแลรักษา กลุมคนเหลานี้อาจอยูในชุมชนหรือมีพ้ืนท่ีเฉพาะอยูใกล
ปราสาท ซ่ึงท่ีปราสาทในวัดกูสนวน พบเนินดินขนาดเล็กท่ีปรากฏรองรอยการอยูอาศัยในสมัย
เขมรหางจากตัวปราสาทไปทางทิศตะวันตกประมาณ 100 เมตร เนินดินนี้อาจเปนพ้ืนท่ีท่ีเกิดจาก
การอยูอาศัยของกลุมคนเหลานั้นก็ได 

 การกําหนดเขตชุมชนหรือศาสนสถาน 
 โบราณวัตถุประเภทหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับชุมชนหรือศาสนสถาน ไดแก หลักหินท่ีใช
กําหนดเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงสํารวจพบจํานวน 2 หลักดวยกัน ไดแก  หลักหินท่ีวัดบอไกแกว ตําบลสีดา 
อําเภอสีดา และหลักหินในเขตบานโนนทัน ตําบลคูขาด อําเภอคง   
 หลักหินท่ีบานโนนทัน มีลักษณะเปนแทงหินทรายส่ีเหล่ียมท่ีมุมท้ังส่ีมีรอยตัดเพ่ือลบ
มุม ท่ีผิวหนาไมมีการแกะสลักลวดลายใดๆ สวนบนของแทงหินแตกหักออกไป จากการสัมภาษณ
ชาวบานทราบวา เดิมตั้งอยูแตถูกเคล่ือนยายจากตําแหนงเดิมเล็กนอย(รูปท่ี 83)  สวนหลักหินท่ีวัด
บอไกแกว มีลักษณะเปนแทงหินทราย ขนาด 30 × 34 เซนติเมตร  สูงจากพ้ืนประมาณ 1 เมตร ท่ี
ผิวหนาท้ัง 4 ดาน แกะสลักภาพพระพุทธรูปประทับนั่ง ยกพระหัตถท้ังสองขึ้นมีรูปแบบศิลปะเขมร 

                                         
 63กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 3 อกัษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 130-
143. 
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กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 16-18 (รูปท่ี 18)  จากการสัมภาษณพระสงฆทราบวา หลักหินนี้เดิม
พบอยูท่ีวัดดอนโกย บานดอนโกย ใกลกับวัดบอไกแกว 
 การปกหลักเพ่ือกําหนดเขตพ้ืนท่ีของศาสนสถานหรือชุมชนในวัฒนธรรมเขมร 
ปรากฏในจารึกจํานวนมาก เชน จารึกวัดตาพระยา พ.ศ.1520 พบในจังหวัดปราจีนบุรี ขอความตอน
หนึ่งกลาววา “.....ไดรับพระราชโองการใหวาบอัญผูเปนตํารวจแหงอมฤตกธันนะ วาบอบประตไย 
และวาบทันรังวางแหงตระนิไปบานสระโมเอมเพ่ือปกหลักเขต”64  หรือจารึกปราสาทหินพระวิหาร 
2 พ.ศ.1664 กลาวถึงการซ้ือท่ีดินช่ือ สัมโบกโรลจยะ และปกหลักเขตลอมรอบใหช่ือวา รุทราลัย 
แลวถวายแดกัมรเตงชคตศิวลึงคแหงเมืองพะนุรทะนง65  จารึกปราสาทหินพนมวัน 2 พ.ศ.1598 
กลาวถึงการปกหลักเขตของอาศรมไวท้ัง 8 ทิศ66  ซ่ึงการบอกเขตพ้ืนท่ีของศาสนสถานหรือท่ีดินท่ี
กัลปนาจะบอกตามทิศหลักท้ัง 8 นั้นดวย ปรากฏในจารึกปราสาททัพเสียม 1 อายุราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 1767 
 ท่ีปราสาทหนองไขน้ํา ตําบลปะคํา อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย พบการปกหลักหิน
จํานวน 7 หลัก ลอมรอบตัวปราสาท68 และหลักฐานดานจารึกบนหลักหินท่ีถูกเคล่ือนยายมาปกเปน
เสมาลอมรอบอุโบสถวัดโคกศรีสะเกษ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา คําจารึกไดกลาวถึง
ทางเขาเมือง? และหลักทางทิศตะวันออกเฉียงใต  หลักหินกลุมนี้แกะสลักภาพฤาษีมีรูปแบบศิลปะ
เขมร จากรูปอักษรกําหนดอายุในราวพุทธศตวรรษท่ี 19-2069  ท่ีแหลงโบราณคดีโนนหินตั้ง บาน
ตาล ตําบลบานตาล อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ เปนชุมชนท่ีมีการตั้งถ่ินฐานในสมัยเขมร 
ผูวิจัยสํารวจพบหลักหินทรายจํานวน 3 หลัก อยูบริเวณกลางและชายเนินดิน ท้ังหมดยังปกและอยู
ใกลตําแหนงเดิม 

                                         
 64กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 3 อกัษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 123. 
 65กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 4 อกัษรขอมพุทธศตวรรษที่ 17 – 18, 95. 
 66กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 3 อกัษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 233. 
 67กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 4 อกัษรขอมพุทธศตวรรษที่ 17 – 18, 51. 
 68อมรา ศรีสุชาต,ิ  แผนทีท่างโบราณคดีจังหวัดบุรีรัมย (กรงุเทพฯ: โรงพิมพชุมชน
สหกรณการเกษตรของประเทศไทย, 2533), 112. 
 69อุไรศรี วรศะริน, “การอานและแปลจารึก 1.จารึกบนเสาเสมา วัดโคกศรีสะเกษ  2.
จารึกเขมรท่ีวัดถํ้าพระ บานหนองสะไน,” ใน ประชุมอรรถบทเขมร (กรุงเทพฯ: อมรินทร พริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง, 2545), 134. 
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 จากหลักฐานท่ีกลาวมา สันนิษฐานไดวาหลักหินท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา เปนหลักหินท่ีใช
ในการกําหนดขอบเขตของศาสนสถาน ชุมชน หรือท่ีดินของชุมชนในวัฒนธรรมเขมร แมวาจะพบ
เพียงจํานวนนอยก็ตาม ซ่ึงก็อาจจะเปนไปไดวาหลักหินถูกเคล่ือนยายไปหรือสํารวจไมพบก็ได 
 หลักหินในวัฒนธรรมเขมรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มักจะสลักภาพฤาษี ในขณะท่ีหลักหินท่ีวัด
บอไกแกวสลักภาพพระพุทธรูป ซ่ึงนาจะแสดงถึงชุมชนท่ีนับถือพุทธศาสนา และในจารึก
ปราสาทพิมาย 3 อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17 กลาวถึง หลักหินลอมรอบท่ีดินจํานวน 7 หลักมีการ
สลักพระ70  ซ่ึงอาจจะหมายถึงภาพพระพุทธรูปท่ีปรากฏบนหลักหิน ซ่ึงนอกจากท่ีวัดบอไกแกวแลว 
ยังพบหลักหินในศิลปะเขมรท่ีสลักภาพพระพุทธรูปประทับยืนท่ีบานหลุงประดู ตําบลหลุงประดู 
อําเภอหวยแถลง กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17 อีกดวย71 (ภาพท่ี 245) 

 
ภาพท่ี 245 หลักหินพบท่ีบานหลุงประดู อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 การจัดการน้ําของชุมชน 
 จากการท่ีชุมชนไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมร ทําใหการจัดการน้ําในชวงเวลานี้
เกิดรูปแบบใหมขึ้นมา ไดแก การสรางบารายหรืออางเก็บน้ํา ควบคูไปกับการใชคูน้ําคันดินท่ี
ลอมรอบแหลงเปนท่ีกักเก็บน้ําท่ีมีมาแตเดิม 

                                         
 70ศิลาจารึก, จารึกในประเทศไทยเลม 4 อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ 17 – 18, 38-39. 
 71ดุสิต ทุมมากรณ หนังสือท่ี ศธ 0708.16/พิเศษ เรื่อง รายงานการสํารวจโบราณวัตถุ
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, หนวยศิลปากรท่ี 6 นครราชสีมา 20 มิถุนายน 2537, 2. 
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 โบราณสถานโนนโบสถ บานโนนนางาม ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ  ปราสาท
ในวัดกูสนวน บานเหลา ตําบลคูขาด อําเภอคง  และโบราณสถานโนนโบสถ บานหนองไผ ตําบล
โนนตาเถร อําเภอโนนแดง มีการสรางบารายขึ้นคูกับปราสาท(ภาพท่ี 55, 81 และ 87)   
 บาราย เปนคําท่ีมาจากภาษาสันสกฤตหมายถึง ส่ิงขวางกั้น  ศาสตราจารย Jean 
Boisselier เช่ือวาเดิมคํานี้ใชเรียกเขื่อนหรือมูลดินรอบอางเก็บน้ํา72  บารายหรืออางเก็บน้ํา เปน
ส่ิงกอสรางท่ีมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญ มีคันดินเปนขอบโดยรอบ คันดินนี้กอขึ้นมาจาก
พ้ืนทําใหระดับของพ้ืนภายในบารายมีระดับเดียวกับพ้ืนภายนอก73 เปนการจัดการน้ํารูปแบบหนึ่ง
ของอาณาจักรเขมร สรางขึ้นครั้งแรกในรัชกาลของพระเจาอินทรวรมันท่ี 1 (พ.ศ.1420-1432) ทรง
สรางบารายอินทรตฏากะ ช้ึนท่ีเมืองหริหราลัย และกษัตริยองคตอๆมาก็มีการสรางบารายอยูเสมอ 
เชน ท่ีเมืองพระนคร พระเจายโศวรมันท่ี 1 (พ.ศ. 1432-1443) ทรงสรางบาราย ยโศธรตฏากะ(บาราย
ตะวันออก) ตอมาในปพ.ศ.1495 พระเจาราเชนทรวรมัน( พ.ศ. 1487-1511) ทรงสรางปราสาทแม
บุญตะวันออกขึ้นกลางบารายนี้  พระเจาอุทัยทิตยวรมันท่ี 2 (พ.ศ. 1593-1609) โปรดใหสรางบาราย
ตะวันตกขึ้น มีปราสาทแมบุญตะวันตกอยูกลางบาราย74  เปนตน 
  นักวิชาการไดมีขอเสนอเกี่ยวกับหนาท่ีการใชงานของบาราย 3 ประการดวยกัน ไดแก 
 1.สรางขึ้นเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการชลประทาน โดยสรางอางเก็บน้ําขึ้นเพ่ือใช
กักเก็บน้ําในชวงฤดูฝนและแจกจายน้ําสูพ้ืนท่ีเพาะปลูกในชวงท่ีตองการหรอืใวใชในฤดูแลง75  
  

                                         
 72John T.Parry, “The investigation role of landsat-TM in the examination of pre-and 
proto-historic water management sites in northeast Thailand,”  Geocarto International  A Multi-
disciplinary  Journal of Remote Sensing 7(4), (1992): 10. 
 73James Goodman, “Geography and hydrology of Cambodia,” in Angkor Celestial 
Temple of the Khmer Empire (New York:  Abbeville Press Publishers, 2006), 260. 
 74หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ.2000, พิมพครั้งท่ี 4 
(กรุงเทพฯ: รุงแสงการพิมพ, 2549), 171-190. 
 75หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ประวัติศาสตรเอเชียอาคเนยถึง พ.ศ.2000, 171 ; Jacques 
Dumarcay, “The Baray and collective intelligence,”in Architecture and Its Models in Southeast 
Asia (Bangkok: Orchid Press, 2003): 46-63. 
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 2.สรางขึ้นเพ่ือการอุปโภคบริโภคภายในชุมชน  ขอสันนิษฐานนี้มาจากการพิจารณา
ลักษณะของบารายท่ีไมปรากฏรองรอยของประตูเปดปดน้ํารวมท้ังคูคลองท่ีระบายน้ําไปยังพ้ืนท่ี
โดยรอบ จึงนาจะเก็บน้ําสําหรับใชในชุมชนเทานั้น76  
 3.เปนส่ิงกอสรางตามคติความเช่ือทางศาสนา  จากคติการนับถือลัทธิเทวราช ทําใหมี
การจําลองสวงสวรรค(เขาพระสุเมร) อันเปนท่ีประทับของเทพเจาลงมาไวบนพ้ืนโลกภายในราช
ธานีเพ่ือการสักการะบูชาของกษัตริย ในรูปของปราสาทซ่ึงมีองคประกอบตางๆ เชน คูน้ํา สระน้ํา 
บารายท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ เปนส่ิงกอสรางทางศาสนา ท่ีไมเกี่ยวของกับการชลประทาน77 
 บารายของปราสาทท้ังสามแหงปจจุบันยังคงสภาพอยูคอนขางมาก มีแผนผังรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีขอบกอเปนคันดิน บารายของปราสาทโนนโบสถ บานโนนนางาม มีขนาด
ประมาณ 100 x 200 เมตร  บารายของปราสาทในวัดกูสนวนมีขนาดประมาณ 290 x 520  เมตร และ
บารายของปราสาทโนนโบสถ บานหนองไผมีขนาดประมาณ 190 x 330 เมตร ท้ังหมดคงสรางขึ้น
ตามคติความเช่ือทางศาสนา เปนองคประกอบหนึ่งของศาสนสถาน และใชประโยชนเพ่ือการกัก
เก็บน้ําดวย   
 บารายปราสาทโนนโบสถ บานโนนนางาม และบารายปราสาทโนนโบสถ บานหนอง
ไผ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของตัวปราสาท มีลักษณะเหมือนกับปราสาทโดยท่ัวไป เชน ปราสาทกู
สวนแตง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย  ปราสาทศีขรภูมิ อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 
ปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปนตน สวนบารายของปราสาทวัดกูสนวน 
ตั้งอยูทางทิศเหนือของตัวปราสาท มีลักษณะเหมือนกับปราสาทเมืองต่ํา อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย  และปราสาทพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
 วิธีการเก็บน้ําในบารายของปราสาทโนนโบสถ บานโนนนางาม และปราสาทในวัดกู
สนวน ท้ังสองแหงอยูติดกับลําน้ําธรรมชาติคงรับน้ําท่ีเออลนจากลําน้ําในชวงฤดูฝน สวนบาราย
ปราสาทโนนโบสถ บานหนองไผ คงรับน้ําจากฝนท่ีตกลงมาตามธรรมชาติเปนหลัก เนื่องจากลําน้ํา
ท่ีอยูใกลท่ีสุดมีระยะหางประมาณ 2 กิโลเมตร ซ่ึงปจจุบันภายในบารายก็ยังคงมีน้ําอยู  นอกจากนี้ 

                                         
 76ศรีศักร วัลลิโภดม, “ทะเลแท ทะเลเทียม,” เมืองโบราณ  26, 1 (มกราคม - มีนาคม 
2543), 21. 
 77W.J. Vanliere, “The traditional water management in the lower Mekong basin,” 
World Archaeology 2, 3(1980): 274. 
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การรับน้ําเขาสูบารายคงไดมาจากน้ําใตดินท่ีเกิดจากน้ําผิวดินท่ีซึมลงสูช้ันดินดานลางในฤดูฝนและ
ไหลมาตามทิศทางการลาดเทของพ้ืนท่ีลงสูบาราย78 
 การกักเก็บน้ําโดยใชบาราย เปนการจัดการน้ํารูปแบบหนึ่งของชุมชนในวัฒนธรรม
เขมร การสรางบารายนอกจากสรางขึ้นคูกับปราสาทแลว บางครั้งยังสรางขึ้นเฉพาะไมไดเปน
องคประกอบของศาสนสถาน ดังเชน ท่ีแหลงโบราณคดีบานเขวา ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา จากการสํารวจของผูวิจัยพบวาเปนชุมชนท่ีมีการอยูอาศัยในสมัยเขมรอายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 16-18 ดานทิศเหนือใกลกับแหลงมีบารายรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด 200 × 380 เมตร 
ตั้งอยูดวย โดยพ้ืนท่ีภายในชุมชนและใกลเคียงไมปรากฏรองรอยของศาสนสถานเลย (ภาพท่ี 246) 
และการสรางแหลงน้ําไวประจําชุมชน เห็นหลักฐานไดจากขอความในจารึกปราสาทหินพระวิหาร 
2 พ.ศ.1664 ท่ีกลาวถึงการขุดสระไวทุกๆหมูบาน79 

 
ภาพท่ี 246 ภาพถายทางอากาศป พ.ศ.2498  บารายและแหลงโบราณคดีบานเขวา  อําเภอชุมพวง     
               จังหวัดนครราชสีมา 
 
 ภายในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีแหลงโบราณคดีบานกู ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ เปน
ชุมชนท่ีมีการอยูอาศัยในสมัยเขมร และมีการสรางคันดินจากชุมชนออกไปยังดานทิศตะวันออก
และทิศใต แนวคันดินดานทิศตะวันออกไปจดลําน้ําหวยวังชมพูและตอเนื่องออกไปอีก ซ่ึงแนวคัน

                                         
 78คีตศิลป ล้ิมตรีสกุลวงศ, “บารายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื : กรณีศึกษาบารายใน
จังหวัดนครราชสีมาและ จังหวัดสุรนิทร” (การคนควาอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2555), 64. 
 79กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 4 อกัษรขอมพุทธศตวรรษที่ 17 – 18, 92. 
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ดินท่ีติดกับลําน้ํามีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผาคลายบาราย นาจะสรางขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ําจากลําน้ําหวย
วังชมพู สวนแนวคันดินดานทิศใตนาจะเปนคันบังคับน้ําเชนเดียวกัน (ภาพท่ี 135)   
 ท่ีแหลงโบราณคดีบานดอนตัดเรือ และบานระหันคาย ตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง 
เปนชุมชนท่ีมีการอยูอาศัยในสมัยเขมรเชนเดียวกัน  มีการสรางคันดินดินซ่ึงมีแผนผังรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผาคลายบารายอยูดานทิศใตของหมูบาน แนวคันดินหรือบารายนี้คงสรางขึ้นเพ่ือเก็บน้ํา
จากลําน้ําหวยใหญท่ีอยูหางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหางประมาณ 100 เมตร (ภาพท่ี 124) 
 ลักษณะการวางตัวของบารายปราสาทโนนโบสถ บานโนนนางาม และท่ีบานกู จะ
วางตัวตามแนวแกนทิศ ในขณะท่ีบารายปราสาทโนนโบสถ บานหนองไผ  ปราสาทในวัดกูสนวน 
และบานดอนตัดเรือและบานระหันคาย  บารายจะวางตัวในแนวแกนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงก็คงเกิดจากการออกแบบใหสัมพันธกับสภาพความลาดเทของภูมิประเทศเพ่ือ
ประโยชนในการรับน้ําเขาสูบาราย80 
 การจัดการน้ําของชุมชนสมัยเขมรมีหลายลักษณะท้ังการสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา ประตู
กั้นน้ํา คลองสงน้ํา  สระน้ํา และบอน้ํา81  ซ่ึงการจัดการน้ําของชุมชนสมัยเขมรในลุมน้ําลําสะแทด 
นอกจากใชคันดิน อางเก็บน้ํา(บาราย) แลวชุมชนยังใชคูน้ําคันดินท่ีลอมรอบชุมชนในกกัเกบ็น้าํดวย 
ซ่ึงคงเปนการใชงานตอเนื่องจากชุมชนเดิม เนื่องจากแหลงเหลานี้พบวามีการอยูอาศัยมากอนใน
สมัยกอนประวัติศาสตรหรือสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี 

 การติดตอสัมพันธระหวางชุมชน  การเกษตรกรรมและการผลิตเกลือสินเธาว 
 ในชวงเวลานี้พบวาชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดมีการใชภาชนะเครื่องถวยเขมรกัน
โดยท่ัวไป พบจากการสํารวจและขุดคนแหลงโบราณตางๆในลุมน้ํา ภาชนะแบบนี้มีแหลงผลิต
แหลงใหญในเขตอําเภอบานกรวดและอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย และนําเขาสูชุมชนจาก
การติดตอคาขายระหวางกัน   
 ชุมชนคงมีการเพาะปลูกขาวเชนเดียวกับในสมัยท่ีผานมา  หลักฐานของขาวในสมัย
เขมรเห็นไดจากขอความในจารึกบางหลัก เชน จารึกอัญชัยวรมัน อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15  พบท่ี   
จังหวัดลพบุรี  ท่ีกลาวถึงการถวายขาวสารเปนประจําเพ่ือใชในศาสนสถาน การถวายขาวสารบูชา

                                         
 80คีตศิลป ล้ิมตรีสกุลวงศ  บารายในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื : กรณีศึกษาบารายใน
จังหวัดนครราชสีมาและ จังหวัดสุรินทร, 63. 
 81กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 3 อกัษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 216-
225 ; Jacques Dumarcay  “The Baray and collective intelligence” Architecture  and Its Models 
in Southeast Asia, 2003. 
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พระเพลิง82  ซ่ึงนาจะหมายถึงพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับขาว  หรือจารึกปราสาทหินพระวิหาร 2 พ.ศ.
1664 ขอความตอนหนึ่งกลาวถึงลานเผาขาวเปลือก83  
 ในชวงเวลานี้ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดยังคงมีบทบาทในการเปนแหลงผลิตเกลือ
สินเธาวอยู บางแหลงมีการผลิตตอเนื่องจากสมัยกอนประวัติศาสตร ไดแก  แหลงโบราณคดีทุงผี
โพน3 บานดอนแรง ตําบลกุดจอก, แหลงโบราณคดีโนนวัด 1 และ 2 บานดอนเค็ง ตําบลหนองแจง
ใหญ  อําเภอบัวใหญ, แหลงโบราณคดีโนนอีพาย,โนนผีตาเทียน บานนาดี ตําบลดอนยาวใหญ 
อําเภอโนนแดง และแหลงท่ีมีการผลิตครั้งแรกในสมัยเขมร ไดแก แหลงโบราณคดีโนนเดิน บานไร
ออย  ตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ  ท่ีแหลงโบราณคดีโนนเดิน นอกจากพบเศษภาชนะดินเผา
เครื่องถวยเขมรแลว  ยังพบวัตถุดินเผามีลักษณะเปนแทงทรงกระบอก มีท้ังท่ียังอยูในตําแหนงเดิม 
จํานวน 4 แทง เรียงตัวกันเปนรูปตัวแอล (L) ในภาษาอังกฤษ  ระยะหางของแตละแทงอยูระหวาง 
38 - 42 เซนติเมตร  และแทงดินเผาทรงกระบอกและทรงส่ีเหล่ียม บางช้ินมีปรากฏรอยของลําไมไผ 
สันนิษฐานวาแทงดินเผาเหลานี้อาจเปนเสารองรับภาชนะท่ีใชในการตมเกลือก็เปนได ซ่ึงไดมีการ
พบช้ินสวนขาเตาเผาในแหลงผลิตเกลือยุคเหล็กและทวารวดีท่ีแหลงโบราณคดีในเขตบานพระหัว
นอก และบานพระหัวบึง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมาอีกดวย84 
  การผลิตเกลือสินเธาวในสมัยเขมรปรากฏหลักฐานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชน ท่ีแหลง
โบราณคดีโนนพญามวย บานวัง ตําบลบานวัง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 85  แหลง
โบราณคดีบอพันขัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด86 ซ่ึงอยูใกลกับแหลงโบราณคดีดอนขุมเงิน 
อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด ท่ีแหลงนีไ้ดมีการคนพบจารึกอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 12 กลาวถึงพระเจามเหนทรวรมัน(พ.ศ.1143-1158) หลังจากท่ีไดชัยชนะแลว ทรง
สรางรูปพระศิวะ โคนนทิ และบอน้ํา จารึกหลักนี้แสดงถึงพระราชอํานาจของกษัตริยเขมรท่ีมีตอ
ดินแดนแถบนี้และการท่ีพบในบริเวณแหลงผลิตเกลือสินเธาวขนาดใหญ แสดงใหเห็นวาพระองค

                                         
 82 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15 – 16, 80 

 83กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม 4 อกัษรขอมพุทธศตวรรษที่ 17-18 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพภาพพิมพ ,2529), 93. 
 84ศรีศักร วัลลิโภดม, “เกลืออีสาน,” เมืองโบราณ 18, 1(มกราคม-มีนาคม 2535): 33 
 85เรื่องเดียวกัน. 
 86พจน เกื้อกูล, “บอพันขนั,” เมืองโบราณ 2, 1(ตุลาคม-ธันวาคม, 2518): 73-75. 
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ใหความสนใจพ้ืนท่ีแถบนี้ ซ่ึงมีเกลือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญอันหนึ่ง87 หรือในพ้ืนท่ีของอาณาจักร
เขมรเองก็มีบันทึกท่ีกลาวถึงการผลิตเกลือดวย จากบันทึกของจิวตากวนท่ีเดินทางเขามาใน
อาณาจักรเขมรกับคณะฑูตจีนในปพ.ศ.1839 กลาวไววา มีการทํานาเกลือตามชายฝงเมืองเจินผูถึง
เมืองปาเกียน โดยไมมีการหามแตอยางใด และการผลิตทําโดยใชวิธีหุงตม88 
 ในรัชกาลของพระเจาชัยวรมันท่ี 7 (พ.ศ.1724 - 1763) พระองคทรงสรางอาคารขึ้นใน
ปราสาทพิมาย  และทรงโปรดใหสรางสถานพยาบาลขึ้นจํานวน 102 แหง ประจําชุมชนตางๆ ท่ัว
อาณาจักร ตามท่ีปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม89  ในพ้ืนท่ีศึกษาไมปรากฏโบราณสถานดังกลาว 
แตในพ้ืนท่ีอ่ืนภายในลุมน้ําลําสะแทด  ปรากฏศาสนสถานประจําสถานพยาบาลจํานวน 3 แหง
ดวยกัน  ไดแก  ปราสาทบานปราสาท ตําบลเมืองปราสาท, ปรางคพลสงคราม ตําบลพลสงคราม 
อําเภอโนนสูง และปราสาทนางรํา ตําบลนางรํา อําเภอนางรํา จังหวัด โบราณสถานเหลานี้แสดงให
เห็นถึงชุมชนท่ีอยูใกลเคียงท่ีสรางสถานพยาบาลขึ้นรองรับไดอยางชัดเจน 
 ภายหลังจากรัชกาลของพระเจาชัยวรมันท่ี 7 หรือพุทธศตวรรษท่ี 18 อํานาจของ
กษัตริยเขมรท่ีมีตอชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดคอยๆลดนอยลง แตชุมชนบางแหงก็ยังคงมีการอยู
อาศัยตอเนื่องหรือท้ิงรางไประยะหนึ่งแลวมีการอยูอาศัยอีกครั้งในภายหลัง แหลงโบราณคดีบาน
กระเบ้ืองพบหลักฐานการอยูอาศัยในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร ราวพุทธศตวรรษท่ี 23 – 25  
เชนเดียวกับชุมชนท่ีเมืองสีดาท่ีมีการอยูอาศัยและซอมแซมดัดแปลงโบราณสถานปรางคสีดาเพ่ือใช
เปนวัดในพุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษท่ี 20-24    

 

 

 

 

                                         
 87กองแกว วีระประจักษ, “จารึกพบใหมท่ีจังหวัดรอยเอ็ด”  ศลิปากร 49, 3(พฤษภาคม-
มิถุนายน, 2549): 108-109. 
 88จิวตากวน เขียน  เฉลิม ยงบุญเกิด แปล บนัทึกวาดวยขนบธรรมเนียมประเพณีของ
เจินละ,พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ:มติชน, 2543), 37. 
 89K.M.Bhari, trans., “Ta Prohm inscription,” in Ta Prohm  A Glorious Era in 
Angkor Civilization, (Bangkok : White Lotus, 2007): 55. 



268 

 
บทที่ 6 
สรุป 

 ลุมน้ําลําสะแทดเปนลุมน้ําสาขาของลุมแมน้ํามูลตอนบน ตั้งอยูในพ้ืนท่ีดานทิศเหนือ
ของแมน้ํามูล  จากผลการศึกษาในบทท่ีผานมา สามารถสรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชน
โบราณในลุมน้ําลําสะแทดได ดังนี้  
 1. สมัยกอนประวัติศาสตรยุคหินใหมหรือยุคเกษตรกรรมแรกเริ่ม (ราว 3,700 – 3,000 
ปมาแลว) 
 พบหลักฐานท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัด อําเภอโนนสูง ซ่ึงตั้งอยูทางดานทิศใตของ
ลุมน้ํา  ชุมชนแหงนี้มีการทําเกษตรกรรมเพาะปลูกขาวและเล้ียงสัตว มีประเพณีในการฝงศพครั้ง
แรกแบบนอนหงายเหยียดยาวและแบบบรรจุในภาชนะดินเผา 
 2. ยุคสําริด (ราว 3,000 – 2,500 ปมาแลว) 
 พบหลักฐานท่ีแหลงโบราณคดีบานโนนวัด บานหลุมขาว และบานปราสาท อําเภอ
โนนสูง ซ่ึงตั้งอยูทางดานทิศใตของลุมน้ํา เปนชุมชนเกษตรกรรม มีประเพณีการฝงศพครั้งแรกแบบ
นอนหงายเหยียดยาว ศพเด็กบางครั้งบรรจุในภาชนะดินเผา มีเครื่องมือเครื่องใชท่ีทําจากโลหะ
สําริด  มีการติดตอคาขายกับชุมชนอ่ืนและนําสินคาจากภายนอกเขาสูชุมชน เชน วัตถุดิบหรือ
เครื่องมือสําริด  เครื่องประดับท่ีทําจากเปลือกหอยทะเล เปนตน อยางไรก็ตาม ในชวงยุคหินใหม
และยุคสําริดยังพบชุมชนไมมากนักอยูตามพ้ืนท่ีตอนลางของลุมน้ํา 
 3. ยุคเหล็ก (ราว 2,500 – 1,500 ปมาแลว) 
 ชวงเวลานี้พบชุมชนเปนจํานวนมากกระจายตัวอยูท่ัวไป เฉพาะในพ้ืนท่ีศึกษาพบ
แหลงโบราณคดีระยะแรกในยุคเหล็กจํานวน 63 แหลง ท่ีสําคัญ เชน บานกระเบ้ือง บานสีดา 
บานเมืองสูง  บานเสมาใหญ  บานไร  บานคู  โนนตะครอ  หนองละอัง(โนนวัด) เปนตน สวนแหลง
สําคัญท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีศึกษา เชน บานโนนวัด บานปราสาท  เนินอุโลก  อําเภอโนนสูง   บาน
กระเบ้ืองนอก อําเภอเมืองยาง เปนตน   
 เม่ือพิจารณาจากตําแหนงท่ีตั้งและจํานวนของแหลงโบราณคดีสันนิษฐานไดวาเม่ือ
ประชากรมีจํานวนมากขึ้นกวาสมัยกอน จึงเกดิการขยายตวัออกไปยังพ้ืนท่ีตางๆของลุมน้ํา พ้ืนท่ี
ศึกษาซ่ึงอยูบริเวณตอนกลางจึงปรากฏชุมชนในยคุเหล็กเปนจํานวนมาก และอาจมีบางชุมชนท่ีมี
การอยูอาศัยในยุคสําริด ไดแก  บานเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ  
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 ชุมชนมักเลือกตั้งถ่ินฐานอยูใกลลําน้ําธรรมชาติสายตางๆ และมีขนาดแตกตางกันไป 
โดยแหลงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดมีเนื้อท่ีประมาณ 1 ไร ไดแก  แหลงโบราณคดีโนนง้ิว บานหนองมวง 
อําเภอโนนแดง  และแหลงท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดมีเนื้อท่ีประมาณ 125 ไร ไดแก  แหลงโบราณคดีบาน
นาดี อําเภอโนนแดง  โดยแหลงท่ีมีขนาดเล็กสวนใหญจะเปนแหลงท่ีมีการใชพ้ืนท่ีระยะเวลาหนึ่ง
เนื่องจากพบหลักฐานทางโบราณคดีจํานวนนอย 
 ในลุมน้ําลําสะแทดปรากฏชุมชนท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบจํานวนมาก โดยในพ้ืนท่ี
ศึกษาพบแหลงประเภทนี้จํานวน 11 แหลง ซ่ึงตางก็มีการอยูอาศัยระยะแรกในยุคเหล็ก นักวชิาการมี
ขอเสนอในเรื่องคูน้ําคันดินท่ีแตกตางกัน โดยเสนอวาคูน้ําคันดินเปนส่ิงกอสรางท่ีมนุษยสรางขึน้ใน
ยุคเหล็กเพ่ือใชเปนแหลงน้ํา เปนท่ีเพาะปลูกขาว และอาจใชเปนเครือ่งปองกันชุมชนจากการรุกราน 
ในขณะท่ีการศึกษาทางธรณีวิทยามีขอเสนอวาเกิดจากธรณีสัณฐานแบบแองยุบวงแหวน ท่ีมีน้ําจืด
ตามธรรมชาติมาสะสมตัวอยูในแองยุบและมนุษยไดเขามาอยูอาศัยและสรางคูน้ําคันดินขึ้น ซ่ึง
ผูวิจัยสันนิษฐานวาชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดจํานวนหนึ่งคงมีการสรางคูน้ําคันดินขึ้นในยุคเหล็กซ่ึง
ไมวาจะเปนการสรางขึ้นใหมท้ังหมดหรือสรางขึ้นจากสภาพธรรมชาติท่ีมีอยูเดิมก็ตาม แตการสราง
คูน้ําคันดินซ่ึงเปนส่ิงกอสรางขนาดใหญจําเปนตองใชแรงงานจํานวนมาก  สะทอนถึงการมีผูนําท่ี
สามารถควบคุมคนและแสดงถึงพัฒนาการทางสังคมได 
 ชุมชนระยะนี้มีการเพาะปลูกขาวและเล้ียงสัตวประเภทวัว ควาย หมู และเนื่องจาก
พ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดอยูในบริเวณท่ีมีแรเกลือหินซ่ึงทําใหเกิดสภาพดินเค็มอยูโดยท่ัวไป  มนุษยจึง
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูทําการผลิตเกลือสินเธาวขึ้น เกลือท่ีผลิตไดนอกจากใช
ภายในชุมชนแลวนาจะเปนสินคาสําคัญท่ีมีการคาขายแลกเปล่ียนกับชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีไม
สามารถผลิตเกลือได 
 ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดมีการติดตอสัมพันธระหวางกันรวมท้ังติดตอคาขายกับ
ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีอยูหางไกล กอใหเกิดการถายทอดทางวัฒนธรรมและปรากฏเปนหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีมีรูปแบบเหมือนกันในหลายๆ ชุมชน เชน ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา , กําไลสําริด
ทรงกระบอกประดับลายเสนเชือก, กําไลสําริดตกแตงขอบเปนลายโคงตอเนื่องหรือลายคล่ืน, หวง
สําริดหุมดวยเหล็ก, แทงดินเผาทรงกรวยทึบ, ลูกปดเปลือกหอย, ลูกปดหินคารเนเล่ียน เปนตน     
 ประเพณีการฝงศพของชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดในชวงยุคหินใหมและสําริดเปนการ
ฝงครั้งแรกแบบนอนหงายเหยียดยาวและฝงในภาชนะดินเผา สวนในชวงยุคเหล็กมีประเพณีการฝง
ศพครั้งท่ีสองเกิดขึ้นในหลายๆชุมชน ประเพณีการฝงศพเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญกับชุมชน การท่ีมี
ประเพณีการฝงศพ 2 แบบ เกิดขึ้น แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายและซับซอนของชุมชนลุมน้ําลํา
สะแทดในยุคเหล็ก   ท้ังนี้จะพบวาชุมชนบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบนในชวงยุคเหล็ก  มีเฉพาะลุมน้ํา
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ลําสะแทด ลุมน้ําชีสวนท่ี 2 และลุมน้ํามูลตอนบนบริเวณท่ีตอเนื่องจากลุมน้ําลําสะแทดเทานั้นท่ีพบ
ประเพณีการฝงศพท้ังแบบครั้งแรกโดยวางศพผูตายในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวและการฝงศพ
ครั้งท่ีสองในภาชนะดินเผา ในขณะท่ีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาอ่ืนๆ พบประเพณีการฝงศพแบบครั้งเดียวใน
ลักษณะนอนหงายเหยียดยาวเพียงอยางเดียว  แสดงใหเห็นถึงความนิยมการฝงศพแบบนี้ของชุมชน
ในลุมน้ําลําสะแทด 
 4.สมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี 
 ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดมีการอยูอาศัยตอเนื่องเขาสูสมัยประวัติศาสตร รวมสมัย
ทวารวดี (ราว 1,500 – 1,100 ปมาแลว หรือพุทธศตวรรษท่ี 12 - 15) ในชวงเวลานี้ชุมชนคงไดรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมทวารวดีท่ีแพรมาจากภาคกลางของประเทศไทย  
 จากการศึกษาพบชุมชนสมัยทวารวดีไมมากนัก  คงเปนเพราะพบหลักฐานท่ีบงช้ีอายุ
สมัยท่ีชัดเจนไมมาก โดยพบชุมชนจํานวน 9 แหลงดวยกัน  6 แหลงมีการอยูอาศัยตอเนื่องจากยุค
เหล็ก และ 3 แหลงท่ีมีการอยูอาศัยครั้งแรกในสมัยทวารวดี  ในชวงเวลานี้มีพัฒนาการเขาสูสังคม
เมืองและปรากฏชุมชนขนาดใหญท่ีเปนศูนยกลางอยางชัดเจน ไดแก แหลงโบราณคดีเมืองสีดา เปน
ชุมชนขนาดใหญซ่ึงเกิดจากการรวมชุมชนตางๆเขาดวยกัน ไดแก บานสีดา  บานหนองเรือ บาน
โนนเมือง โดยการสรางคูน้ําคันดินขนาดใหญขึ้นลอมรอบชุมชนและเช่ือมระหวางชุมชนเหลานั้น 
จุดประสงคของการสรางคูน้ําคันดินคงเพ่ือการกักเก็บน้ําเปนหลัก 
  ชุมชนในลุมน้ําลําสะแทด มีการติดตอสัมพันธกับชุมชนทวารวดีอ่ืนๆ ในลุมแมน้ํามูล  
แหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองในชวงสมัยทวารวดี พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีรูปแบบท่ี
เหมือนกับชุมชนทวารวดีท่ัวไป เชน ภาชนะดินเผาแบบมีสัน ช้ินสวนพวยกาดินเผาซ่ึงเปน
สวนประกอบของภาชนะแบบกุณฑี   แทงดินเผาตกแตงลายท่ีสันนิษฐานวาเปนอุปกรณในการขัด
ผิว เปนตน 
 พุทธศาสนาเปนส่ิงท่ีชุมชนนับถือกันโดยท่ัวไป จากการสํารวจพบอาคารท่ีบาน
กระเบ้ือง มีสภาพเปนเนินโบราณสถานกอดวยอิฐจํานวน 2 หลัง และท่ีบานหนองเรือ เมืองสีดา  ตัว
โบราณสถานกอดวยอิฐแตถูกรบกวนจนเส่ือมสภาพไปแลว และแหลงใบเสมาหลายแหงดวยกัน 
ไดแก  บานเสมาใหญ  บานกู  เมืองสีดา  และโนนเสมาเกา  บานโคกเพ็ด 
     ในชวงเวลานี้แมวาจะมีการนับถือพุทธศาสนาแตชุมชนก็ยังคงประเพณีการฝงศพครั้ง
ท่ีสองในภาชนะดินเผาอยู แสดงถึงความนิยมในความเช่ือดั้งเดิมบางประการของชุมชนในลุมน้ําลํา
สะแทด ลักษณะเชนนี้ปรากฏอยูในชุมชนอ่ืนๆ ในลุมแมน้ํามูลชีอีกดวย 
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 5.สมัยประวัติศาสตร สมัยเขมร 
 ปรากฏหลักฐานของชุมชนในสมัยเขมรในชวงพุทธศตวรรษท่ี 15 – 18 ชุมชนคงอยู
ภายใตอํานาจของกษัตริยในอาณาจักรเขมร โดยเฉพาะเมืองพิมายซ่ึงเจริญขึ้นเปนศูนยกลางในชวง
พุทธศตวรรษท่ี 16 – 17 และตั้งอยูในลุมแมน้ํามูลตอนบนท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับลุมน้ําลําสะแทด 
 จากการศึกษาพบชุมชนในชวงเวลานี้จํานวน 56 แหลง โดยเปนการอยูอาศัยตอเนื่อง
จากสมัยทวารวดีจํานวน 6 แหลง  อยูอาศัยในชุมชนท่ีเคยมีการอยูอาศัยในยุคเหล็กจํานวน 22 แหลง 
และมีชุมชนท่ีอยูอาศัยครั้งแรกในสมัยเขมรจํานวน 28 แหง  แสดงถึงการขยายตัวของชุมชนออกไป
ยังพ้ืนท่ีใหมท่ียังไมเคยมีการอยูอาศัยมากอน ลักษณะทางกายภาพมีท้ังเนินดินท่ีอยูอาศัยและท่ีมีคนู้าํ
คันดินลอมรอบ  ชุมชนหลายแหงเปนชุมชนขนาดใหญ มีการอยูอาศัยตอตอเนื่องจากชุมชนเดิมใน
สมัยกอนประวัติศาสตรหรือสมัยทวารวดี โดยแหลงโบราณคดีท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพ้ืนท่ีศึกษา
ไดแก บานเสมาใหญ มีเนื้อท่ีประมาณ 149 ไร การอยูอาศัยท่ียาวนาน ประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้นทําให
ชุมชนมีการขยายตัวจนเปนแหลงขนาดใหญ และเม่ือพิจารณาจากขนาดของแหลงและหลักฐานท่ี
พบ เชน ลักษณะทางกายภาพ ส่ิงกอสราง ศาสนสถานภายในแหลง กลาวไดวาชุมชนท่ีมี
ความสําคัญในชวงสมัยนี้มีหลายชุมชนกระจายตัวกันไปในพ้ืนท่ีศึกษา  เชน  แหลงโบราณคดีเมือง
สีดา  บานเสมาใหญ  บานกระเบ้ือง บานกู  บานแทน  บานระหันคาย  โดยมีเมืองสีดาเปนศูนยกลาง
ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดแหงหนึ่ง   
  ชุมชนมีการนับถือศาสนาฮินดูหรือพุทธศาสนาและสรางศาสนสถานขึ้นภายใน
ชุมชนหรืออยูใกลๆ เชน ปรางคสีดา เมืองสีดา  ปราสาทบานกู   ปราสาทในวัดกูสนวน 
โบราณสถานกุฏิฤาษี  โนนโบสถ  เปนตน นอกจากโบราณสถานดังกลาวแลว ศาสนสถานเขมร
ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 16-18 ในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทดท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีศึกษายังปรากฏอยูโดยท่ัวไป 
ท่ีสําคัญ ไดแก  กูบานปราสาท, ปราสาทบานปราสาท, ปรางคพลสงคราม อําเภอโนนสูง, 
โบราณสถานกูพราหมณจําศีลและปราสาทนางรํา บานนางรํา อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
และปราสาทกูสวนแตง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย  
 การจัดการน้ําของชุมชนมีท้ังใชวิธีการท่ีมีมาแตเดิม ไดแก การใชคูน้ําคันดินท่ี
ลอมรอบชุมชนเปนท่ีกักเก็บน้ํา และสรางบารายขึ้นมาเพ่ือกักเก็บน้ําซ่ึงเปนวิธีการท่ีไดรับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมเขมร บารายมีท้ังท่ีสรางขึ้นคูกับศาสนสถาน ซ่ึงนอกจากเปนอางเก็บน้ําแลว ยังเปน
สัญลักษณของมหาสมุทรท่ีอยูคูกับเขาพระสุเมรดวย  และบารายท่ีสรางขึ้นเพ่ือกักเก็บน้ําโดยตรง 
 ประเพณีการปลงศพในชวงสมัยนี้เปล่ียนมาเปนการเผาและบรรจุอัฐิในภาชนะดินเผา
เชนเดียวกับชุมชนในวัฒนธรรมเขมรโดยท่ัวไป โดยพบหลักฐานท่ีแหลงโบราณคดีโนนโพธ์ิ บาน
หนองพลวง อําเภอสีดา มีการบรรจุอัฐิในภาชนะดนิเผาเนื้อดินซ่ึงเปนภาชนะเครื่องถวยเขมร 
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 ในสมัยนี้ยังคงมีการผลิตเกลือสินเธาวอยู พบหลักฐานหลายแหลง บางแหลงผลิต
ตอเนื่องจากสมัยกอนประวัติศาสตร  ในขณะท่ีบางแหลงมีการผลิตขึ้นครั้งแรกในสมัยเขมร ไดแก 
แหลงโบราณคดีโนนเดิน บานไรออย อําเภอบัวใหญ    
 ภายหลังจากรัชกาลของพระเจาชัยวรมันท่ี 7 หรือพุทธศตวรรษท่ี 18 อํานาจของ
กษัตริยเขมรท่ีมีตอชุมชนในลุมน้ําลําสะแทดคอยๆลดนอยลง แตบางชุมชนก็ยังคงมีการอยูอาศัย
ตอเนื่องหรือท้ิงรางไประยะหนึ่งแลวมีการอยูอาศัยอีกครั้งในสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร เชน แหลง
โบราณคดีบานกระเบ้ือง, เมืองสีดา เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ือง และการสํารวจแหลงโบราณคดีในพ้ืนท่ี
โดยรอบในครั้งนี้ รวมท้ังการศึกษาเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีท่ีมีการศึกษาไปแลว  ทําให
ทราบถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในลุมน้ําลําสะแทด ซ่ึงทําใหมองเห็น
พัฒนาการและความซับซอนของชุมชนโบราณในลุมแมน้ํามูลตอนบนได อยางไรก็ตามการศึกษา
ชุมชนในลุมน้ํานี้ มีบางประเด็นท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมท่ี
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไดแก  พัฒนาการของชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรท่ีตอเนื่อง เขาสูสมัย
ประวัติศาสตรท่ีแหลงโบราณคดีเมืองสีดา  บทบาทของชุมชนสมัยประวัติศาสตรรวมสมัยทวารวดี 
และศึกษาแหลงโบราณคดีในพ้ืนท่ีทางตอนเหนือ ตะวันตก และตะวันออกของลุมน้ําเพ่ิมเติม 
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