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ค าน า 
 

โครงการวิจัยพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่มในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ์
ด าเนินการโดยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับทางพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
บ้านไร่ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากทางอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 (พ.ศ. 
2560) โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านัก
ศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง และบุคลากรอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง 
ทางโครงการวิจัยจึงขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการคือเพื่อทราบถึงอายุสมัยของชุมชนแรกเริ่มกับ
ล าดับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของอ าเภอไพศาลี และการประยุกต์น าความรู้
ที่ได้มาใช้วางแผนการจัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์ โรงเรียน
บ้านไร่ประชาสรรค์ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนและท้องถิ่นเพื่อการจัดการมรดกวัฒนธรรมภายในชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน มีขอบเขตการ
ท างานประกอบด้วยการส ารวจทางโบราณคดีภายในอ าเภอไพศาลี การขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชา
สรรค์ การส่งตัวอย่างเพื ่อไปก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีกับ
โบราณวัตถุท่ีพบจากการด าเนินงานต่าง ๆ ของโครงการ 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์น าเสนอผลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์  ขอบเขตงาน
หลักของการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งผลการส ารวจทางโบราณคดีเบื้องต้นในส่วนภาคผนวก 3 ท้าย
รายงาน ทางโครงการวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักวิชาการ นักเรียน และ
นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้เขียนในฐานะของหัวหน้าโครงการวิจัยขอน้อมรับความผิดพลาดเพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
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หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
52 

 
 

  



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี: พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชมุชนแรกเร่ิมในเขตอ าเภอไพศาลฯี | ช 

 

 

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ 1 
 

ระดับชั้นดินสมมติ การขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดี 
บ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
21 

ตารางที่ 2 
 

รายละเอียดรหัส/ อักษรย่อ การขุดค้นทางโบราณคดี  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
22 

ตารางที่ 3 ผลการขุดค้นทางโบราณคดี หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 24 
ตารางที่ 4 ผลการขุดค้นทางโบราณคดี หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 39 
ตารางที่ 5 
 

หลักฐานทางโบราณคดีและปริมาณโบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ  
ที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี 

 
54 

ตารางที่ 6 
 

ปริมาณโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1  
จ าแนกตามระดับชั้นดินสมมติ 

 
55 

ตารางที่ 7 
 

ปริมาณโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2  
จ าแนกตามระดับชั้นดินสมมติ 

 
60 

ตารางที่ 8 
 

ค่าสถิติพรรณนา ชิ้นส่วนปากภาชนะดินเผาเนื้อดิน  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
62 

ตารางที่ 9 ภาชนะดินเผาอุทิศ หลุมฝังศพหมายเลข 1  69 
ตารางที่ 10 
 

รายละเอียดตัวอย่างฟัน โครงกระดูกมนุษย์ที่ส่งไปก าหนดอายุ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

 
75 

ตารางที่ 11 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างที่ 2  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
77 

ตารางที่ 12 
 

ล าดับชั้นดิน ค่าก าหนดอายุเชิงเทียบและเชิงสัมบูรณ์  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
79 

ตารางที่ 13 
 
 

ค่าไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจน  
ประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลาง  
(ค่าไอโซโทปเสถียรจากคอลลาเจนของตัวอย่างกระดูกและฟัน) 

 
 

82 
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สารบัญแผนภูมิ 
 
แผนภูมิที่ 1 
 

ปริมาณโบราณวัตถุ (น ้าหนัก: กรัม) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1 
จ าแนกตามระดับชั้นดินสมมติ 

 
55 

แผนภูมิที่ 2 
 

ปริมาณโบราณวัตถุ (น ้าหนัก: กรัม) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 
จ าแนกตามระดับชั้นดินสมมติ 

 
61 
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สารบัญภาพ 
 
ภาพที่ 1 
 

ภาพถ่ายดาวเทียม เมืองไพศาลี บ้านหนองไผ่ อ าเภอไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 

 
10 

ภาพที่ 2 
 

ต าแหน่งจุดก าหนดตายตัว และหลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1-2  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
19 

ภาพที่ 3 ห้วยเขาหลักชัยที่ไหลผ่านแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 27 
ภาพที่ 4 
 

สภาพพ้ืนที่ด้านทิศเหนือ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
28 

ภาพที่ 5 
 

สภาพพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
28 

ภาพที่ 6 
 

สภาพพ้ืนที่ด้านทิศใต้ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
29 

ภาพที่ 7 
 

สภาพพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
29 

ภาพที่ 8 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ระดับผิวดิน (surface) ด้านทิศเหนือ 30 
ภาพที่ 9 
 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ระดับชั้นดินสมมติที่ 3: 70-80 cm.dt. 
ด้านทิศเหนือ 

 
30 

ภาพที่ 10 
 
 
 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ส่วนขยายด้านทิศเหนือ 
ระดับชั้นดินสมมติที่ 9: 130-140 cm.dt. ด้านทิศเหนือ  
พบหลักฐานโครงกระดูกช้าง (ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1)  
ตั้งแต่ระดับชั้นดินสมมติที่ 8: 120-130 cm.dt. 

 
 
 

31 
ภาพที่ 11 
 
 
 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ส่วนขยายด้านทิศเหนือ 
ระดับชั้นดินสมมติที่ 9: 130-140 cm.dt. ด้านทิศเหนือ  
พบหลักฐานโครงกระดูกช้าง (ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1)  
ตั้งแต่ระดับชั้นดินสมมติที่ 8: 120-130 cm.dt. 

 
 
 

31 
ภาพที่ 12 
 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ระดับชั้นดินสมมติที่ 11:  
150-160 cm.dt. ด้านทิศเหนือ 

 
32 

ภาพที่ 13 
 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ระดับชั้นดินสมมติที่ 15:  
190-200 cm.dt. ด้านทิศเหนือ 

 
32 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพที่ 14 
 

โครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
37 

ภาพที่ 15 
 

โครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
38 

ภาพที่ 16 
 

สภาพพ้ืนที่ด้านทิศเหนือ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
42 

ภาพที่ 17 
 

สภาพพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
42 

ภาพที่ 18 
 

สภาพพ้ืนที่ด้านทิศใต้ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
43 

ภาพที่ 19 
 

สภาพพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
43 

ภาพที่ 20 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 ระดับผิวดิน (surface) ด้านทิศตะวันตก 44 
ภาพที่ 21 
 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 2: 60-70 cm.dt. 
ด้านทิศตะวันตก 

 
44 

ภาพที่ 22 
 
 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 4: 80-90 cm.dt. 
ด้านทิศตะวันตก บริเวณกริด NWQ พบหลักฐานหลุมฝังศพ/  
โครงกระดูกหมายเลข 1 

 
 

45 
ภาพที่ 23 
 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 9: 130-140 cm.dt. 
ด้านทิศตะวันตก 

 
45 

ภาพที่ 24 
 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 11:  
150-160 cm.dt. ด้านทิศเหนือ 

 
46 

ภาพที่ 25 
 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 14:  
180-190 cm.dt. ด้านทิศเหนือ 

 
46 

ภาพที่ 26 
 

ผนังชั้นดินด้านทิศเหนือ และร่องรอยขุดตัดหลุมฝังศพหมายเลข 1 
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
49 

ภาพที่ 27 
 

ผนังชั้นดินด้านทิศใต้ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2  
แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
49 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพที่ 28 
 

หลุมฝังศพ/ โครงกระดูกหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
53 

ภาพที่ 29 
 

หลุมฝังศพ/ โครงกระดูกหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 
53 

ภาพที่ 30 
 

ชิ้นส่วนคอภาชนะดินเผา ลายเขียนสีแดง (#003-01)  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 

 
57 

ภาพที่ 31 
 

ชิ้นส่วนล าตัวภาชนะดินเผา ลายเชือกทาบ (#008-01-#008-04)  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 

 
57 

ภาพที่ 32 
 

ตัวอย่างเปลือกหอยทากบก (#AB007-01)  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 

 
58 

ภาพที่ 33 
 

กระดูกขากรรไกรล่างขวา สัตว์ตระกูลเก้ง-กวาง (#AB008-01)  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 

 
58 

ภาพที่ 34 
 

พัฒนาการเจริญเติบโตของกระดูกส่วนต่าง ๆ โครงกระดูกช้าง  
ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 

 
59 

ภาพที่ 35 
 

ชิ้นส่วนตัวอย่างปากภาขนะดินเผาเนื้อดิน  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
63 

ภาพที่ 36 
 

ชิ้นส่วนตัวอย่างไหล่และล าตัวภาขนะดินเผาเนื้อดิน  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
64 

ภาพที่ 37 ตัวอย่างเปลือกหอยทากบก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 65 
ภาพที่ 38 ตัวอย่างเปลือกหอยกาบ (#AB014-02) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 66 
ภาพที่ 39 
 

ชิ้นส่วนกระดูกฝ่าเท้าของสุนัข (#AB015-02)  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
66 

ภาพที่ 40 
 

โครงกระดูกมนุษย์ หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
67 

ภาพที่ 41 
 

ภาชนะดินเผาหมายเลข 1 หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
70 

ภาพที่ 42 
 

ภาชนะดินเผาหมายเลข 2 หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
71 

 

  



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี: พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชมุชนแรกเร่ิมในเขตอ าเภอไพศาลฯี | ฏ 

 

 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพที่ 43 
 

ภาชนะดินเผาหมายเลข 3 หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
71 

ภาพที่ 44 
 

ภาชนะดินเผาหมายเลข 4 หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
72 

ภาพที่ 45 
 

ภาชนะดินเผาหมายเลข 5 หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
72 

ภาพที่ 46 
 

ภาชนะดินเผาหมายเลข 6 หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
73 

ภาพที่ 47 
 

ภาชนะดินเผาหมายเลข 7 หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
73 

ภาพที่ 48 
 

ภาชนะดินเผาหมายเลข 8 หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
74 

ภาพที่ 49 
 

ภาชนะดินเผาหมายเลข 9 หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 
74 

ภาพที่ 50 
 

ตัวอย่างที่ 1 ชิ้นส่วนฟันซี่ท่ี #12 และ #33  
โครงกระดูก/ หลุมฝังศพหมายเลข 1  

 
76 

ภาพที่ 51 
 

ตัวอย่างที่ 2 ชิ้นส่วนฟันซี่ท่ี #15 และ #24  
โครงกระดูก/ หลุมฝังศพหมายเลข 1 

 
76 
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บทน า 
 
1. โครงการวิจัย   

(ไทย) พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่มในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
(อังกฤษ) Cultural development of the early settlement in Phaisali District, Nakhon 

Sawan Province. 
 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

3. ที่ปรึกษา   
รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ  

 

4. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
ไพศาลีเป็นอ าเภอหนึ่งในเขตการปกครองของจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่บริเวณเขตที่ราบลอนลูก

คลื่นหรือที่ราบขั้นบันได และเขตภูเขาที่ผ่านการสึกกร่อนต่อเนื่องจากแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกของจังหวัด และพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก มีระดับความสูงเฉลี่ยระหว่าง 20 -100 
เมตรเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นน ้าของล าน ้าสาขาเจ้าพระยาตอนล่างด้านทิศตะวันออกที่ไหล
ลงแม่น ้าเจ้าพระยาที่บึงบอระเพ็ด (กรมทรัพยากรธรณี, 2544, 2550) มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบรูณ์
และลพบุรี โดยตั้งอยู่ห่างจากแม่น ้าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 50 กิโลเมตร กับแม่น ้าป่าสัก
ทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร บริเวณขอบด้านทิศตะวันออกของแอ่งเจ้าพระยาตอนบนในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย  

ด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ตั ้งระหว่างที่ราบลุ่มแม่น ้าส าคัญในภาคกลางตอนบน และเป็นจุด
เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างที่ราบลุ่มภาคกลางกับท่ีราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และหินปูน ส่งผลให้ภายในพื้นที่ไพศาลีมีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนมาตั้งแต่อดีต ดังพบหลักฐานทางโบราณคดีแสดงถึงกิจกรรมการอยู่อาศัย การฝังศพ และการใช้งาน ทั้ง
อาคารโบราณสถาน ร่องรอยคูน ้า-คันดิน และโบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ ตามแหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน
ที่ได้รับการส ารวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตอ าเภอไพศาลี ตามประกาศก าหนดจ านวนโบราณสถาน
แห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 3687-3688 วันที่ 8 มีนาคม 2478 จ านวน 5 แหล่งคือเมืองอภัย
สาวี (เมืองอภัยศาลี) เมืองประค า (บ้านโคกเดื่อ) โบราณสถานตึกอีกา โคกพระยาเผาข้าว และโคกเศรษฐีหรือ
นาไร่นาเดียว รวมทั้งแหล่งโบราณคดีที่ส ารวจพบเพิ่มเติมภายหลังเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านโพธิ์ประสาท (วัด
โพธิ์ประสาท) แหล่งโบราณคดีบ้านวังตามด และแหล่งโบราณคดีบ้านส าโรงชัย 
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภายในพื้นที่อ าเภอไพศาลีเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีและโบราณส ถาน
จ านวนมากดังที่กล่าวข้างต้น แต่มีเพียงบางแหล่งเท่านั้นมีการด าเนินงานทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบ เช่น 
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท และการขุดแต่งโบราณสถานวัดเมืองเก่าเวศาลี พ.ศ. 2539 
(ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย, 2539) รวมทั้งมีผลการด าเนินงานวิจัยทาง
โบราณคดีในบริเวณพื้นที่ไพศาลีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตที่ราบลอนลูกคลื่นโคก
ส าโรง-ตาคลี (วรรณี ภูมิจิตร, สุรพล นาถะพินธุ, และ พิสิฐ เจริญวงศ์, 2527) และที่ราบลุ่มน ้าป่าสักตอนล่าง 
(สว่าง เลิศฤทธิ์, 2547; สุรพล นาถะพินธุ, 2558)   

จากผลการด าเนินงานทางโบราณคดีและงานวิจัยที่มีจ านวนน้อย ท าให้ข้อมูลการอธิบายล าดับ
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอ าเภอไพศาลีมีข้อจ ากัด แม้ว่าการศึกษา
ทางโบราณคดีที ่ผ่านมาพบว่าพื ้นที ่ไพศาลีพบหลักฐานการตั ้งถิ ่นฐานของชุมชนแรกเริ ่มตั ้งแต่ ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายจากแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ปราสาทและปรากฏลักษณะของชุมชนเมืองที่มีร่องรอยคู
น ้าและคันดิน รวมทั้งการสร้างโบราณสถานตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมทวารวดีต่อเนื่องถึงสมัยอยุธยาและสมัย
รัตนโกสินทร์ แต่ยังไม่สามารถก าหนดขอบเขตพื้นที่รวมถึงล าดับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมภายใน
พ้ืนที่ได้อย่างแน่ชัด  

กอปรกับเมื ่อราวต้น พ.ศ. 2560 บริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ได้มีการพบ
โบราณวัตถุทั้งชิ้นส่วนโครงกระดูกช้าง โครงกระดูกมนุษย์ และชิ้นส่วนภาชนะดินเผาโดยบังเอิญจากการขุด
ปรับพื้นที่เพื่อใช้ปลูกต้นอินทผลัม ทางภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการ
ประสานจากทางพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่ประชารสรรค์และอ าเภอไพศาลีเพ่ือด าเนิน “โครงการวิจัยพัฒนาการ
ทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่มในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จ านวน 495,000 บาท จากอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา  

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการด าเนินงานเพื่อทบทวนผลการศึกษาที่เกี ่ยวข้อง การส ารวจทาง
โบราณคดีพ้ืนที่อ าเภอไพศาลีในขั้นต้น การขุดกู้หลักฐานและขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ และ
การส่งตัวอย่างหลักฐานเพ่ือไปก าหนดค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อ (1) ทราบถึงอายุสมัยของชุมชนแรกเริ ่ม  กับล าดับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ภายในอ าเภอไพศาลี และ (2) การน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ
และโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ กับเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียนและคนในท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
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5. ขอบเขตการด าเนินการ 
5.1 งานส ารวจทางโบราณคดี เขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
5.2 งานขุดค้นทางโบราณคดี หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3x3 เมตร 

ขนาดความลึกประมาณ 3 เมตร จ านวน 5 หลุมขุดค้น 
5.3 งานส่งตัวอย่างโบราณวัตถุเพ่ือก าหนดค่าอายุเชิงสัมบูรณ์ (ค่าอายุทางวิทยาศาสตร์) ที่

ห้องปฏิบัติการต่างประเทศ จ านวน 1 ตัวอย่าง 
5.4 งานวิเคราะห์โบราณวัตถุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
5.5 งานจัดท าต้นฉบับรายงานเบื้องต้นผลการศึกษาของโครงการวิจัยฯ จ านวน 1 เล่ม  

 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ทราบถึงอายุสมัยและพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนระยะแรกเริ่มในเขตพ้ืนที่อ าเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
6.2 ทราบถึงล าดับอายุสมัยเชิงเทียบ รวมทั้งพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตอ าเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องถึงสมัยประวัติศาสตร์ 
6.3 การน าความรู้ทางโบราณคดีท่ีได้รับจากโครงการวิจัยฯ น ามาประยุกต์ใช้ส าหรับจัด

นิทรรศการและโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ อ าเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  

 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
7.1 การวางแผนและจัดท าโครงการวิจัยฯ เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด

นครสวรรค์ 
7.2 การขออนุมัติด าเนินการทางโบราณคดีภายในพ้ืนที่ต่อกรมศิลปากร และการประสานงานกับ

หน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7.3 การเตรียมตัวก่อนงานภาคสนามทางโบราณคดี ประกอบด้วย (ก) การทบทวนวรรณกรรม 

เป็นการศึกษาทบทวนรายงาน เอกสาร แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (ข) การติดต่อ
ประสานงานเรื่องพาหนะและสถานที่พัก ตลอดจนการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในงาน
ภาคสนามทางโบราณคดี 

7.4 การส ารวจภาคสนามทางโบราณคดี เป็นการส ารวจระดับผิวดินแบบสุ่ม ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

7.5 การขุดค้นทางโบราณคดี หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ขนาด 3x3x3 เมตร จ านวน 5 หลุม ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี 

7.6 การวิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบจากการส ารวจและการขุดค้นทางโบราณคดี รวมทั้งการคัด
ตัวอย่างโบราณวัตถุเพ่ือส่งไปหาค่าก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการต่างประเทศ  
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 7.7 การล าดับอายุสมัยเชิงเทียบของแหล่งโบราณคดีที่ท าการขุดค้นและการส ารวจทางโบราณคดี 
พร้อมจัดท ารายงานเบื้องต้นผลการวิจัยของโครงการฯ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

8. ระยะเวลาและแผนการด าเนินการ 
300 วัน  
 

ตารางแผนการด าเนินการโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560 
 

ที ่ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 
การขออนุมัติกรมศิลปากรเพื่อด าเนินงาน
ทางโบราณคดีและประสานงานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  

        
  

2 
การส ารวจทางโบราณคดีในเขตพืน้ท่ี 
อ าเภอไพศาลี  

          

3 
การขุดค้นทางโบราณคดี หลมุขุดค้น 
ขนาด 3x3x3 เมตร จ านวน 5 หลมุ  
ตามขอบเขตการด าเนินการ 

        
  

4 
งานส่งตัวอย่างโบราณวัตถุเพื่อก าหนด 
ค่าอายุทางวิทยาศาสตร ์

          

5 
งานวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ี
และโบราณวัตถุท่ีพบจากการด าเนินงาน 

          

6 
งานวิเคราะหโ์บราณวัตถุด้วย 
วิธีการทางวิทยาศาสตร ์

          

6 
งานจัดท ารายงานเบื้องต้นผลงานวิจัย  
เสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

          

 
9. งบประมาณ 

จ านวน 497,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
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บทที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต   

แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองหมู่ 2 ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พิกัดทางภูมิศาสตร์ ระบบ WGS84-World Geodetic System 1984 รุ้งที่ 15ํ  26’ 

21” เหนือ แวงที่ 100ํ  36’ 15” ตะวันออก ระบบพิกัดฉาก UTM 47P 672141E, 1707544N ระดับความสูง

ประมาณ 83 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง (แผนที่ทหาร RTSD ล าดับชุด L7018 ระวางที่ 5139IV บ้าน

สุขส าราญ มาตราส่วน 1:50,000 – แผนผังที่ 1) 

ลักษณะเป็นกลุ่มเนินดินขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-4 เมตรจากพ้ืนที่โดยรอบ ตั้งอยู่บนภูมิประเทศ

แบบที่ราบลอนลูกคลื่น มีล าห้วยเขาหลักชัยที่ไหลจากเขาหลักชัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแหล่ง

โบราณคดีประมาณ 3.7 กิโลเมตร ไหลผ่านไปตามแนวแกนทิศตะวันตกเฉียงใต้ -ตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่ง

โบราณคดีมีอาณาเขตทั้งหมดติดต่อกับพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่ ปัจจุบันใช้ส าหรับปลูกพืชไร่และ

พืชหมุนเวียน เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง อินทผาลัม พริก และถ่ัว 
 

1.2 การเดินทางเข้าสู่แหล่ง 

แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ตั ้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์และโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ประมาณ 1.8 กิโลเมตร การเดินทางจาก

ที่ว่าการอ าเภอไพศาลี สามารถใช้ได้ใน 2 เส้นทางคือ  

1.2.1 จากที่ว่าการอ าเภอเลี้ยวซ้ายลงด้านทิศใต้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3330 ประมาณ 

7.0 กิโลเมตร ถึงบริเวณสามแยกบ้านหนองไผ่ เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงชนบทสาย นว.4026 ผ่านบ้านหนองไผ่

และเมืองเก่าไพศาลีลงมาตามทางประมาณ 10.0 กิโลเมตร ถึงบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านไร่ประชาสรรค์ ลง

ใต้ใช้ทางหลวงชนบทสาย นว.4117 ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ถึงบริเวณสี่แยกโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรรค์แล้ว

เลี้ยวขวาไปทางตะวันตก ใช้ถนนลูกรัง ทางเข้าพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ถึงสามแยกแล้วเลี้ยว

ซ้ายตามทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ถึงแหล่งโบราณคดี 

1.2.2 จากที่ว่าการอ าเภอเลี้ยวซ้ายลงด้านทิศใต้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3330 ประมาณ 

21.0 กิโลเมตร ถึงบริเวณสี่แยกก านันช่อ แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางด้านทิศตะวันออก ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

3420 ประมาณ 4.4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาลงด้านทิศใต้ ตามถนนลูกรัง ทางเข้าพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 

2.2 กิโลเมตร ถึงแหล่งโบราณคดี   
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แผนผังที่ 1 แผนที่ภูมิประเทศแสดงที่ตั้งแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
(ท่ีมา: แผนที่ทหาร RTSD ล าดับชุด L7018 ระวาง 5139IV มาตราส่วน 1:50,000) 
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แผนผังที่ 2 แผนที่ชุดดินรายอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

(ท่ีมา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 มาตราส่วน 1:100,000) 
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1.3 สภาพภูมิศาสตร์   

บริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลอนลูกคลื่น สลับกับภูเขาหินปูนลูก

โดดขนาดเล็กทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์ พ้ืนที่ดังกล่าวตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของขอบ

แอ่งเจ้าพระยาตอนบนหรือพื้นที่ภาคกลางตอนบน การแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพโดยมัวร์แมนและ

สันทัด โรจนสุนทร เมื่อ พ.ศ. 2510 (Moormann & Rojanasoonthon, 1968, p. 2) ได้จัดให้บริเวณดังกล่าว

อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่สูงในเขตภาคกลาง (central highlands) 

ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารีหมายถึงกรวด ทราย ดิน และดินเหนียวที่

ยังไม่แข็งตัวกลายเป็นหิน มีอายุประมาณ 1.8 ล้านปีถึงปัจจุบัน โดยเป็นกลุ่มตะกอนย่อยประเภทตะกอน

ตะพัก (Qt) ประกอบด้วยกรวดและทราย เกิดจากแม่น ้ากัดเซาะทางดิ่งมากขึ้นปรากฏเป็นภูมิประเทศขั้นบันได 

(กรมทรัพยากรธรณี, 2550, หน้า 15)   

ดินภายในพ้ืนที่เป็นกลุ่มดินหลัก Rendzinas ดินตื้นเกิดตามเชิงเขาหินปูน วัตถุต้นก าเนิดเป็นพวก

ปูน (CaCO3) หรือมาร์ล มักพบบริเวณที่ลาดใกล้เขาหรือตะพักลุ่มน ้าใกล้เขาหินปูน เป็นดินที่มีพัฒนาการของ

หน้าตัดต ่า ดินบนสีคล ้า มีโครงสร้างดี ร่วน และค่อนข้างหนา มีการระบายน ้าดี ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียวผสม

ปูนหรือปูนมาร์ลซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความลึก และมักจะพบชั้นที่เป็นปูนหรือปูนมาร์ลล้วน ๆ อยู่ใน

ตอนล่างของหน้าตัดดิน ประกอบด้วยชุดดินตาคลี (Takhli series – Tk) เป็นดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ลที่พบภายใน 

50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีด า สีเทาเข้มมาก สี

น ้าตาลปนเทาเข้มมาก หรือสีน ้าตาลเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินล่าง

เป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง และมีเม็ดปูนปน สีน ้าตาลหรือสีน ้าตาลเข้ม และมีสี

ขาวของผงปูนมาร์ล ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) ใต้ชั้นดินลงไปเป็นชั้นปูนมาร์ลสีขาวทั้งที่เป็นเม็ด

และที่เชื่อมต่อกันหนาแน่น เกิดจากตะกอนน ้าพาทับถมอยู่บนชั้นปูนมาร์ล ในสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด

เล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชันร้อยละ 3-12 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) (แผนผังที่ 2) 

แหล่งน ้าธรรมชาติส าคัญระดับผิวดินคือห้วยเขาหลักชัย ล าน ้าสาขาในพื้นที่ลุ ่มน ้าย่อยบึง

บอระเพ็ดของลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีต้นก าเนิดจากเขาหลักชัย ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแหล่งโบราณคดี โดย

ไหลผ่านแหล่งขึ้นไปตามแนวแกนทิศตะวันออกเฉียงใต-้ตะวันตกเฉียงเหนือ   
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แผนผังที่ 3 แผนผังเมืองไพศาลี บ้านหนองไผ่ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2511 
(ท่ีมา: ส านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี) 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียม เมืองไพศาลี บ้านหนองไผ่ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 
 (ท่ีมา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, บันทึกภาพวันที่ 21 เมษายน 2560)  
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1.4 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญทั้ง
ป่าไม้และหินปูน รวมถึงแหล่งแร่ทองแดงในพื้นที่ใกล้เคียง ท าให้เขตพ้ืนที่อ าเภอไพศาลีมีความเหมาะสมในการ
ตั้งถิ่นฐานและการประกอบกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ดังพบหลักฐานการฝังศพ
ของมนุษย์สมัยเหล็กจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้านโพธิ์ประสาท ร่องรอยคูน ้า -คันดินของเมืองโบราณ
สมัยวัฒนธรรมร่วมแบบทวารวดีที่เมืองไพศาลี บ้านหนองไผ่ (แผนผังที่ 3, ภาพที่ 1) และที่บ้านโคกเดื ่อ 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519) และอุโบสถ วิหาร และมณฑปก่ออิฐภายในเขตโบราณสถานเมืองเก่าเวศาลี 
สมัยอยุธยา (ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย, 2539) 

ภาพรวมระดับภูมิภาค ไพศาลีเป็นส่วนหนึ่งของเขตที่ราบลอนลูกคลื่นด้านทิศตะวันออกของภาค
กลางของไทย ผลการศึกษาทางโบราณคดีที่ผ่านมาซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ต้น พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย
โครงการส ารวจและการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งส าคัญต่าง ๆ เช่นโครงการร่วมระหว่างไทย -อังกฤษที่ขุดค้น
แหล่งโบราณคดีโคกเจริญ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2508-2510 (Thai-British Archaeological 
Expedition 1965-1967) การขุดค้นเมืองโบราณจันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (Bronson, 1976) 
โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคกลาง) โดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร (กองโบราณคดี, 2530) โครงการ
ร่วมโบราณคดีโลหะวิทยาประเทศไทย พ.ศ. 2527-2531 (Thailand Archaeometallurgy Projection 
1984-1988) (Pigott & Natapintu, 1990) และการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2543-2557 (สุรพล นาถะพินธุ, 2545, 2550) 

การศึกษาเหล่านี ้พบหลักฐานการตั้งถิ ่นฐานของชุมชนแรกเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ตรงกับสมัยหินใหม่จากการจัดล าดับอายุทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ 

(Rispoli et al., 2013; Higham & Rispoli, 2014; กรมศิลปากร, 2550, หน้า 497) หรือช่วงต้นพัฒนาการ

วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ระยะที่ 3 ของไทย (สุรพล นาถะพินธุ, 2550) โดยพบหลักฐานการฝังศพที่

แหล่งโบราณคดีโนนป่าหวาย อ าเภอโคกส าโรง แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค อ าเภอเมืองลพบุรี และที่แหล่ง

โบราณคดีโคกเจริญ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (Watson & Loofs, 1967; Loofs & Watson, 1970) 

และชั้นวัฒนธรรมระยะที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (สุรพล นา -

ถะพินธุ, 2550, หน้า 91) เป็นชุมชนขนาดเล็ก ยังชีพด้วยการหาอาหารผสมกับการเพาะปลูก กับมีการผลิต

ภาชนะดินเผาเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและพิธีกรรม 
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ต่อมาประมาณ 1,500-3,000 ปีมาแล้ว ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตรงกับสมัยส าริด 

(2,500-3,000 ปีมาแล้ว) และสมัยเหล็ก (1,500-2,500 ปีมาแล้ว) พบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนหนาแน่นขึ้นใน

เขตภาคกลางและที่ราบลอนลูกคลื่นโคกส าโรง-ตาคลี โดยมักเลือกการตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ลอนลูกคลื่นสูงกว่า

บริเวณโดยรอบ ตั้งอยู่ใกล้ล าน ้าสาขาหรือใกล้แหล่งตาน ้าที่ซึมขึ้นมาจากใต้ดินพวกน ้าพุ น ้าซับต่าง ๆ ในเขต

ลานตะพักปูนมาร์ล ระดับความสูงระหว่าง 50-99 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินสูงเช่นชุดดินลพบุรี บ้านหมี่ และตาคลี และใกล้กับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งหินปูนและทองแดง (วรรณี 

ภูมิจิตร และคณะ, 2527; Onsuwan, 2003, 2006; วันวสา วิโรจนารมย์, 2545) 

ชุมชนหล่านี้ด ารงชีพด้วยการเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกข้าวและข้าวฟ่าง การเลี้ยงสัตว์อย่าง
หมู ไก่ และวัว รวมถึงการหาอาหารจากแหล่งอาหารธรรมชาติทั้งแหล่งน ้าและพ้ืนที่ป่าโดยรอบที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ (สว่าง เลิศฤทธิ์, 2547; Liu, 2012) ใช้เครื่องมือและเครื่องประดับที่ผลิตจากหิน 
เปลือกหอย และโลหะ มีความรู้ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตโลหะผสมอย่างส าริดที่มีอัตราส่วน
ทองแดง 85-90% และดีบุก 10-15% ตั้งแต่ประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว การท าส าริดที่มีดีบุกผสมในปริมาณสูง 
รวมทั้งการใช้เหล็กมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อประมาณ 2,300-2,500 ปีมาแล้ว (สุรพล นาถะพินธุ, 2550) 

ด้านพิธีกรรมเก่ียวกับความตาย การขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล อ าเภอตาคลี กับที่
แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี พบหลักฐานการฝังศพและโครงกระดูกอายุตั้งแต่เมื่อ 1,500-
3,000 ปีมาแล้ว เป็นการฝังศพท่านอนหงายเหยียดยาว วางศพไปตามแนวแกนทิศต่าง ๆ ร่วมกับวัตถุอุทิศทั้ง
ภาชนะทรงหม้อ พาน การทุบเศษภาชนะวางปูรองและวางทับบนล าตัว เครื่องประดับเปลือกหอยและหิน
กึ่งอัญมณี รวมทั้งการฝังเครื่องมือ อาวุธ และเครื่องประดับโลหะไว้กับศพ (ทิวา เผื่อนปฐม, 2538; ขวัญฤทัย 
ชิ้นมาลัย และคณะ, 2539)  

ความซับซ้อนของสังคมสมัยโลหะตอนต้นหรือสมัยส าริดบริเวณที่ลอนลูกคลื่นโคกส าโรง -ตาคลี 
เป็นสังคมเกษตรกรรมที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ไม่พบหลักฐานแสดงถึงการรวมอ านาจที่ศูนย์กลางกับการติดต่อ
แลกเปลี ่ยนทางไกล แต่ในสมัยเหล็กเริ ่มปรากฏหลักฐานการแลกเปลี ่ยนกับชุมชนภายนอกภูมิภาคทั ้ง
โบราณวัตถุเหล็กและลูกปัดแก้ว แต่ยังไม่มีการปกครองแบบรวมศูนย์ชัดเจน (Onsuwan, 2006, 2010) 
แตกต่างกับชุมชนร่วมสมัยบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางและที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพัฒนาการ
สังคมระดับแว่นแคว้น (chiefdom) เป็นสังคมที่มีล าดับขั้น (hierarchy) ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
การผลิตเหล็ก การเกษตรกรรมแบบเข้มข้น และการติดต่อแลกเปลี่ยนทางไกลกับภายนอกโดยเฉพาะอินเดีย
และจีน (Higham & Rispoli, 2014)  
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สังคมท่ียังไม่มีระดับขั้นและการรวมศูนย์ชัดเจน (heterarchy) ในพ้ืนที่ลอนลูกคลื่นโคกส าโรง-ตา

คลีเหล่านี้ ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 ได้พัฒนาการขึ้นเป็นเมือง มีการขุดคูน ้า-คันดินเพื่อประโยชน์ใช้

งานต่าง ๆ การสร้างศาสนสถานและงานศิลปกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรม

จากอินเดียเป็นส าคัญเช่นเมืองจันเสน อ าเภอตาคลี (Bronson & Dales, 1970; Bronson, 1976) รวมทั้ง

เมืองโบราณอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงอย่างเมืองดอนคา อ าเภอท่าตะโก และเมืองบน อ าเภอพยุหะคีรี ในลุ่มแม่น ้า

เจ้าพระยา และเมืองศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และเมืองซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

ในลุ่มแม่น ้าป่าสัก  

เมืองโบราณไพศาลีที่บ้านหนองไผ่ ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี เป็นเมืองที่มีพัฒนาการเกิดขึ้น

ร่วมสมัยนี้เช่นกัน ซึ่งตรงกับสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น ในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี 

ก าหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 6-15 เดิมเป็นเมืองโบราณรูปทรงกลมที่มีคูน ้า-คันดินล้อมรอบ ที่มี

พัฒนาการใช้งานต่อเนื่องเรื่อยมาถึงในสมัยอยุธยา อ้างอิงผลการส ารวจโดยกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2511 

พบว่าเมืองโบราณไพศาลีที่หนองไผ่ เป็นเมืองสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมมน มีก าแพงดิน 2 ชั้น ชั้นนอกเหลือฐานราก

เล็กน้อย ส่วนก าแพงชั้นในยังเหลืออยู่เป็นส่วนใหญ่ มีคูเมืองคั่นกลาง ขนาดของเมืองยาวประมาณ 700 เมตร 

กว้าง 500 เมตร สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในบริเวณที่ตั้งชุมชนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส าโรงชัยไหลผ่าน 

(วรรณี ภูมิวิจิตร และคณะ, 2527, หน้า 79; กรมศิลปากร, 2542, หนา้ 88) 

ส าหรับกลุ่มโบราณสถานทั้งอุโบสถ วิหาร มณฑป และเจดีย์ราย ด้านทิศตะวันออกของเมืองที่

ได้รับการขุดแต่งเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย พบเป็น

โบราณสถานก่ออิฐสอปูน มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ศิลปะก าหนดเชิงเทียบได้ประมาณ

สมัยอยุธยาตอนกลาง-ตอนปลาย (ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย, 2539; กรม

ศิลปากร, 2542, หน้า 88)  
 

1.5 ประวัติการด าเนินงานทางโบราณคดี 

พ.ศ. 2478 กรมศิลปากร ส ารวจและประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน

จ านวน 6 แหล่งในเขตอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ปัจจุบันขึ้นอยู่กับเขตการปกครองอ าเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค์) คือโคกปราสาท ต าบลดอนคา ตึกอีกา ต าบลโคกเดื่อ โคกเศรษฐีหรือนาไร่นาเดียว ต าบล

โคกเดื่อ เมืองประค า ต าบลโคกเดื่อ เมืองอภัยสาวี ต าบลส าโรงไชย และโคกพระยาเผาเข้า ต าบลส าโรงไชย ใน

ประกาศกรมศิลปากร เรื่องก าหนดจ านวนโบราณสถานส าหรับชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 3687-

3688 วันที่ 8 มีนาคม 2478 

  



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี: พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชมุชนแรกเร่ิมในเขตอ าเภอไพศาลฯี | 14 
 

พ.ศ. 2511 หน่วยศิลปากรที่ 3 สุโขทัย กรมศิลปากร ส ารวจขอบเขตและสภาพโบราณสถาน

ภายในเมืองเก่าไพศาลี พบลักษณะเมืองสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน ล้อมรอบด้วยก าแพงดิน 2 ชั้น มีคูเมืองคั่นกลาง 

เมืองขนาดยาว 700 เมตร กว้าง 500 เมตร สันนิษฐานการสร้างสมัยวัฒนธรรมทวารวดี ภายในก าแพงเมือง

ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้พบเป็นซากเจดีย์ ซากอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา

ตอนกลาง รวมทั้งการพบโบราณวัตถุประเภทตะปูเหล็ก เศียรพระพุทธรูปขนาดเล็ก พระพุทธรูปทรงเครื่อง

ส าริด สมัยอยุธยา ใบเสมาคู่ท าด้วยหินทราย ฯลฯ (วรรณี ภูมิวิจิตร และคณะ, 2527; กรมศิลปากร, 2542) 

พ.ศ. 2524-2527 ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด าเนิน

โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถ่ายทางอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากภาพถ่ายทางอากาศใน 

โครงการ WWS บันทึกภาพเม่ือ พ.ศ. 2493-2495 และ VAP61 บันทึกภาพเม่ือ พ.ศ. 2510 พบที่ตั้งของชุมชน

โบราณในประเทศไทยจ านวนไม่น้อยกว่า 1,200 แหล่ง โดยพบจ านวน 2 แหล่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอไพศาลี

ปัจจุบัน คือเมืองเก่าไพศาลีบริเวณบ้านหนองไผ่ ต าบลส าโรงชัย และเมืองประค าบริเวณบ้านโคกเดื่อ ต าบล

โคกเดื่อ (ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, 2524-2527) 

พ.ศ. 2539 ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย กรมศิลปากร ด าเนิน

โครงการขุดแต่งเพื่อการบูรณะโบราณสถานวัดเก่าเมืองเวสาลี ประกอบด้วบงานปรับปรุงขุดแต่งและบูรณะ

อุโบสถ วิหาร มณฑป (สถูป) และเจดีย์ทั้ง 4 องค์ รวมทั้งการขุดตรวจทางโบราณคดี และการปรับสภาพภูมิ

ทัศน์พื้นที่ภายในเมืองเก่าไพศาลี (ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย, 2539) 

พ.ศ. 2560 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนบ้านไร่ประชา

สรรค์ ด าเนินโครงการวิจัยพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่มในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวน 495,000 บาท จากอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในปีงบประมาณ 

2560 มีขอบเขตการด าเนินการประกอบด้วยงานส ารวจทางโบราณคดีในเขตพ้ืนที่อ าเภอไพศาลี งานขุดค้นทาง

โบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี และคัดเลือกตัวอย่าง

โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นเพื่อส่งไปก าหนดอายุเชิงสัมบูรณ์ที่ห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ การวิเคราะห์

โบราณวัตถุ และจัดท ารายงานผลการศึกษาของโครงการวิจัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการคือ (1) 

ทราบถึงอายุสมัยของชุมชนแรกเริ่ม และล าดับพัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอ าเภอ

ไพศาลี และ (2) น าชุดความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เพ่ือใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุ และการจัดการ

แหล่งเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ   
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บทที่ 2 การด าเนินงานขุดค้นทางโบราณคดี 
 

การด าเนินงานทางโบราณคดีบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ในโครงการวิจัยครั้งนี้

เป็นทั้งการขุดค้นทางโบราณคดี หรือกระบวนการหรือกรรมวิธีการเก็บข้อมูลหรือการตรวจสอบทางโบราณคดี 

โดยการขุดหาวัตถุหลักฐานที่มีการทับถมในชั้นดิน เพื่อท าการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเรื่องราว  หรือการขุดค้น

เพื่อการตรวจสอบหรืออนุรักษ์ทางโบราณคดี (กรมศิลปากร, 2550, หน้า 63) การขุดตรวจ การขุดค้นเพื่อ

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งโบราณคดี (กรมศิลปากร, 2550, หน้า 64) และการขุดกู้หลักฐานชิ้นส่วนโครง

กระดูกช้างและชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่พบโดยบังเอิญจากการขุดปรับพื้นที่เพื่อใช้ปลูกต้นอินทผลัมบริเวณ

แหล่งโบราณคดี เมื่อต้น พ.ศ. 2560 
 

2.1 พื้นที่ศึกษาและขอบเขตการด าเนินงาน    

แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ตั้งอยู่ในเขตลานตะพักล าน ้าระดับต ่า โดยรอบเป็นเขตที่ราบ

ลอนลูกคลื่น ตรงกลางแหล่งมีล าห้วยเขาหลักชัยไหลผ่านตามแนวแกนทิศตะวันออกเฉียงใต้-ตะวันตกเฉียง

เหนือ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งส าหรับการเกษตรกรรมเป็นหลักทั้งไร่ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 

พริก ถั่ว กาแฟ อินทผาลัม ฯลฯ (แผนผังที่ 4) การเดินส ารวจบริเวณโดยรอบแหล่งพบหลักฐานประเภทชิ้นส่วน

ภาชนะดินเผา ขวานหินขัด ชิ้นส่วนกระดูก และตะกรันโลหะกระจายตัวตามระดับผิวดิน แต่พบจ านวนน้อย

ประมาณ 8-10 ชิ้นเท่านั้น 

ส าหรับขอบเขตด าเนินงานครั้งนี้เป็นการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณพื้นที่จ านวน 2 หลุมคือ 

(1) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 (TP.1) บริเวณเนินดินด้านทิศตะวันออกของห้วยเขาหลักชัย ผังรูปตัวแอล 

ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ยาว 8.0 เมตร ขนาดพื้นที่รวม 33 ตารางเมตร และ (2) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

(TP.2) บริเวณเนินดินด้านทิศตะวันตกของล าห้วย ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 3.0 เมตร ยาว 6.0 เมตร 

รวมพ้ืนที่ 18 ตารางเมตร 
 

2.2 ระยะเวลาด าเนินงาน  

4 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2560 (เฉพาะงานขุดค้นทางโบราณคดี) 

   

  



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี: พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชมุชนแรกเร่ิมในเขตอ าเภอไพศาลฯี | 16 
 

 
 

แผนผังที่ 4 ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2545 แสดงที่ตั้งหลุมขุดค้น แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์  
(ท่ีมา: ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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2.3 การด าเนินงานก่อนการขุดค้นทางโบราณคดี   

2.3.1 การทบทวนข้อมูลเบื ้องต้นเกี ่ยวกับแหล่งโบราณคดีและพื ้นที ่โดยรอบ จากรายงาน 

บทความ เอกสารทางวิชาการที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ

บริเวณแหล่งโบราณคดี 

2.3.2 การจัดเตรียมคณะท างานฯ ประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษาจากภาควิชาโบราณคดี 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์ และการเตรียม

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและการขุดค้นทางโบราณคดีเช่น เครื่องก าหนดต าแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณ

ดาวเทียม อ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ระบบ UTM-Universal Transverse Mercator ระบบ WGS84-World 

Geodetic System 1984 กล้องระดับ เทปวัด จอบ เกียง เครื่องมือปลายแหลม แปรง ที่ตักผง ระดับน ้า ฯลฯ 

และอุปกรณ์ส าหรับการบันทึกข้อมูลทั้งกล้องถ่ายภาพดิจิทัล กระดาษกราฟ และแบบบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 

2.3.3 การส ารวจทางโบราณคดีระดับผิวดินบริเวณพ้ืนที่แหล่งโบราณคดีเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจมาช่วยประเมินในการก าหนดต าแหน่งหลุมขุดค้นทางโบราณคดีทั้ง 2 หลุม 
 

 
 

แผนผังที่ 5 ภาพตัดขวางแสดงระดับพ้ืนที่ และเส้นระดับมาตรฐานสมมติ 
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1-2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, บันทึกภาพวันที่ 27 มกราคม 2560)  
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2.4 การด าเนินงานขุดคน้ทางโบราณคดี 

2.4.1 การก าหนดจุดก าหนดตายตัว (fixed point) และเส้นระดับมาตรฐานสมมติ (datum line) 

ส าหรับใช้อ้างอิงในการขุดค้นทางโบราณคดี  

ก) จุดก าหนดตายตัวหรือจุดก าหนดอ้างอิงส าคัญในการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งนี้ ก าหนด

บริเวณมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารคลุมที่สูบน ้าและกังหันลม ตั้งอยู่ห่างทางด้านทิศใต้ของหลุม

ขุดค้นทางโบราณคดีท ี ่  1 ประมาณ 70 เมตร (พิก ัดภ ูม ิศาสตร ์ระบบ UTM-WGS84 47P 672078E, 

1707542N) 

ข) จุดก าหนดเส้นระดับมาตรฐานสมมติประจ าแหล่ง (site datum point) อยู่ตรงจุดก าหนด

ตายตัว โดยสูงกว่าพื้นคอนกรีตของอาคาร 3.5 เมตร ก าหนดเป็นเส้นระดับมาตรฐานสมมติของทั้งแหล่ง

โบราณคดี หรือระดับท่ี 00.00 cm. (แผนผังที่ 5)  

 - จุดก าหนดเส้นระดับมาตรฐานสมมติประจ าหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 (TP.1 

datum point) ที ่ระดับ 00.00 cm. อยู ่ต  ่ากว่าจุดก าหนดเส้นระดับมาตรฐานสมมติประจ าแหล่ง 150 

เซนติเมตร (-150 cm.)  

 - จุดก าหนดเส้นระดับมาตรฐานสมมติประจ าหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 (TP.2 

datum point) ที ่ระดับ 00.00 cm. อยู ่ต  ่ากว่าจุดก าหนดเส้นระดับมาตรฐานสมมติประจ าแหล่ง 270 

เซนติเมตร (-270 cm.) และมีค่าระดับต ่ากว่าจุดก าหนดเส้นระดับมาตรฐานสมมติประจ าหลุมขุดค้นทาง

โบราณคดีท่ี 1 = 120 เซนติเมตร  

การขุดค้นทางโบราณคดีครั้งนี้เรียกหน่วยวัดระดับความลึกเป็นเซนติเมตรใต้เส้ นระดับ

มาตรฐานสมมติ (centimeter below datum – cm.dt.) มีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร ตามระบบการวัดแบบ

เมตริก  

2.4.2 การวางผังหลุมขุดค้นทางโบราณคด ีเริ่มต้นด้วยการวางผังระบบกริด (grid system) ขนาด 

3x3 เมตรทั้งสองหลุมขุดค้น และท าการขยายขอบเขตของหลุมระหว่างการขุดค้นตามรายละเอียด (ภาพท่ี 2) 

 ก) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1 ตั้งอยู่บนกลางเนินดินด้านทิศตะวันออกของห้วยเขาหลักชัย 

ในบริเวณใกล้เคียงกับต าแหน่งที่พบหลักฐานชิ้นส่วนกระดูกช้างและชิ้นส่วนภาชนะดินเผาโดยบังเอิญ ผังรูปตัว

แอล ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ยาว 8.0 เมตร ขนาดพื้นที่รวม 33 ตารางเมตร บริเวณมุมหลุมขุดค้นด้านทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ระบบ UTM-WGS84 47P 672073E, 1707607N 

 ข) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณกลางเนินดินด้านทิศตะวันตกของห้วยเขาหลัก

ชัย บริเวณเขตพ้ืนที่บ้านร้างของคนในชุมชน ที่เคยมีการอยู่อาศัยเมื่อราว 10 ปีที่ผ่านมา ต้ังห่างมาทางด้านทิศ

ของหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ประมาณ 250 เมตร ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 3.0 เมตร ยาว 6.0 

เมตร รวมพื้นที่ 18 ตารางเมตร บริเวณมุมหลุมขุดค้นด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ระบบ 

UTM-WGS84 47P 672026E, 1707363N  
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ภาพที่ 2 ต าแหน่งจุดก าหนดตายตัว และหลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1-2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
(ท่ีมา: ดัดแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, บันทึกภาพวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560)  
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2.4.3 การขุดค้นทางโบราณคดี ใช้ระบบการขุดค้นตามระบบชั้นดินสมมติตามแนวระนาบ 
(arbitrary layer) ก าหนดความลึกในแต่ละระดับชั้นดินสมมติ ระดับละ 10 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) เมื่อขุดค้น
ได้ระดับตามที่ก าหนดในแต่ละระดับชั้นดินสมมติ บันทึกด้วยภาพถ่ายดิจิทัล ผังการกระจายตัวของหลักฐาน  
และแบบบันทึกต่าง ๆ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ก่อนท าการขุดค้นในระดับชั้นดินสมมติ
ต่อไปจนถึงระดับชั้นดินที่ปราศจากร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ (sterile layer) จึงยุติการด าเนินการขุดค้นทาง
โบราณคด ี

2.4.4 การบันทึกข้อมูลทางโบราณคดี ท าการบันทึกภาพถ่ายดิจิทัล แผนผัง และแบบบันทึกตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ประกอบด้วยแบบบันทึกเบื้องต้นคือ 

  - สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน (daily record) 
  - แบบบันทึกร่องรอยผิดวิสัย (feature record) 
  - บัญชีทะเบียนถุงโบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดค้นทางโบราณคดี (bag list)  
  - บัญชีทะเบียนถุงโบราณวัตถุชิ้นส าคัญ (SF-Small Finds/ Special Finds list) 
2.4.5 การเก็บโบราณวัตถุ ในแต่ละหลุมขุดค้นทางโบราณคดี เก็บโบราณวัตถุตามแต่ละระดับชั้น

ดินสมมติ อาจจะจ าแนกตามพื้นที่กริดและควอแดรนท์ หรือประเภทของโบราณวัตถุตามความเหมาะสม 
ยกเว้นหลักฐานที่พบในกลุ่มร่องรอยผิดวิสัยที่จัดเก็บรวมกัน โดยอาจแยกออกตามระดับชั้นดินสมมติ ประเภท
ของโบราณวัตถุ หรือตามพ้ืนที่พบก็เป็นได้ 

การเก็บโบราณวัตถุ ส่วนใหญ่เก็บลงในถุงพลาสติกตามขนาดความเหมาะสม มีการเขียน
รายละเอียดบนถุงบรรจุโดยใช้รหัส/ อักษรย่อแทนความหมายถึงที่มาของโบราณวัตถุ (ตารางท่ี 2)  

กรณีโบราณวัตถุชิ้นส าคัญ/ ชิ้นพิเศษ ห่อด้วยกระดาษฟอยล์ กระดาษสา หรือวัสดุอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม และเก็บลงในถุงซิปหรือกล่องพลาสติก พร้อมบันทึกรายละเอียดหน้าถุงบรรจุและกล่อง 

กรณีโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์และกระดูกสัตว์ จะทิ้งไว้ให้แห้ง และประเมิน
สภาพความช ารุดเบื้องต้น ก่อนจะเก็บขึ้นมาแล้วห่อด้วยกระดาษ เก็บลงในถุงซิปและถุงพลาสติก และหรือ
กล่องพลาสติกตามขนาดและความเหมาะสม พร้อมบันทึกรายละเอียดหน้าถุงและกล่องเช่นเดียวกัน 

ส าหรับตัวอย่างเศษถ่าน เศษไม้ และหลักฐานอินทรียวัตถุที่สามารถน าไปตรวจก าหนดอายุเชิง
สัมบูรณ์ด้วยวิธีคาร์บอน-14 เก็บลงในกระดาษฟอยล์ บรรจุลงในถุงซิป บันทึกรายละเอียดหน้าถุง และแยกเก็บ
ไว้ในกล่องบรรจุโดยเฉพาะเพ่ือน ามาคัดเลือกส าหรับส่งไปยังห้องปฏิบัติการอ่ืนในภายหลัง 

2.4.6 การท าผังชั้นดินและเก็บตัวอย่างดิน ในภายหลังการขุดค้นทางโบราณคดีถึงระดับชั้นดินที่
ปราศจากร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ ท าการแต่งผนังชั้นดินเพื่อจ าแนกล าดับการทับถมตามลักษณะทาง
กายภาพเบื้องต้นของชั้นดิน หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างดินในชั้นดินละประมาณ 1 กิโลเมตร เพ่ือน ามาวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการทางโบราณคดีของภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตารางที่ 1 ระดับชั้นดินสมมติ การขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
 

ระดับชั้นดินสมมติที่ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
Site datum point 

(000 cm.) 
ต ่ากว่า: - 150 cm. ต ่ากว่า: - 270 cm. 

ระดับผิวดนิ 
(S-surface) 

Surface-50 cm.dt. Surface-50 cm.dt. 

1 50-60 cm.dt. 50-60 cm.dt. 

2 60-70 cm.dt. 60-70 cm.dt. 

3 70-80 cm.dt. 70-80 cm.dt. 

4 80-90 cm.dt. 80-90 cm.dt. 

5 90-100 cm.dt. 90-100 cm.dt. 

6 100-110 cm.dt. 100-110 cm.dt. 

7 110-120 cm.dt. 110-120 cm.dt. 

8 120-130 cm.dt. 120-130 cm.dt. 

9 130-140 cm.dt. 130-140 cm.dt. 

10 140-150 cm.dt. 140-150 cm.dt. 

11 150-160 cm.dt. 150-160 cm.dt. 

12 160-170 cm.dt. 160-170 cm.dt. 

13 170-180 cm.dt. 170-180 cm.dt. 

14 180-190 cm.dt. 180-190 cm.dt. 

15 190-200 cm.dt. 190-200 cm.dt. 
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ตารางที่ 2 รายละเอียดรหัส/ อักษรย่อ การขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
 

ประเภท รหัส/ อักษรย่อ ความหมาย 

หมายเลขถุง #001 : #001 = ถุงโบราณวัตถุหมายเลขที่ 1 

หมายเลขโบราณวัตถ ุ
ชิ้นส าคัญ/ ชิ้นพิเศษ 

SF #001 
: SF #001 = โบราณวัตถุชิน้ส าคัญ/ชิ้นพิเศษ  
  หมายเลข/ ล าดบัที่ 1 

โครงการ/ งาน NS – BRP’2017 
: NS = จังหวัดนครสวรรค์ 
  BRP = แหล่งโบราณคดบี้านไร่ประชาสรรค์ 
  2017 = พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดทีี ่ TP.1 : TP.1 = หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 

ระดับชัน้ดินสมมต ิ 01: 50-60 cm.dt.  
: 01 = ระดับชัน้ดินสมมติที่ 1 
  50-60 cm.dt. = ระดับความลึกที่ 50-60   
  เซนติเมตรใต้ระดับมาตรฐานสมมติ 

ควอแดรนท์ NEQ 
: NEQ = ควอแดรนท์ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ของหลุมขุดค้นทางโบราณคด ี

หมายเลขร่องรอยผิดวิสัย Feature #001 
: Feature # 001= ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข/ ล าดับ 
  ที่ 1 

หมายเลขหลุมฝังศพ/ โครง
กระดูกมนุษย ์

Burial #001 
: Burial # 001= หลุมฝังศพ/โครงกระดูกมนุษย์ 
  หมายเลข/ ล าดบัที่ 1 

ประเภทโบราณวัตถ ุ  
: ประเภทของโบราณวัตถุที่จัดเก็บเช่น ชิน้ส่วน 
  ภาชนะดินเผา ชิน้ส่วนกระดูกสัตว์ ตัวอย่างถา่น  
  ฯลฯ 

หมายเลขภาชนะดินเผา Pottery #001 
: Pottery# 001 = ภาชนะดินเผาหมายเลข/ ล าดบัที่   
 1 

วัน/ เดือน/ ป ี   : วันที่ เดือน และปี (พ.ศ.) ที่จัดเก็บโบราณวัตถ ุ

ผู้บันทึก   
: ผู้ควบคุมการขุดค้นทางโบราณคดี/  
  ผู้วิเคราะห์และจัดเก็บโบราณวัตถุ  
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2.5 การด าเนินงานหลังการขุดค้นทางโบราณคดี 

2.5.1 การท าความสะอาด เก็บเครื ่องมือที ่ใช้ในการด าเนินงานทางโบราณคดี การจ าแนก
หมวดหมู่และจัดเก็บแบบบันทึก ภาพถ่ายดิจิทัล และแผนผังต่าง ๆ ตามหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ระดับชั้นดิน
สมมติและอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์โบราณวัตถุที่พบ
และเรียบเรียงรายงาน 

2.5.2 การคัดลอกแผนที่ แผนผังต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นผังต าแหน่งหลุมขุดค้นทาง
โบราณคดี ผังชั้นดิน ผังการกระจายตัวของหลักฐาน ฯลฯ เพ่ือใช้ประกอบการน าเสนอรายงาน 

2.5.3 การท าความสะอาดโบราณวัตถุที่พบด้วยการท าความสะอาดแบบเปียกและแบบแห้ง ตาม
สภาพความมั่นคงของเนื้อวัสดุที่พบและหลักการอนุรักษ์เบื้องต้น ก่อนน าไปจ าแนกและวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ตามประเภทของโบราณวัตถุ พร้อมคัดเลือกตัวอย่าง (sampling) เพ่ือบันทึกภาพถ่ายและภาพลายเส้น
ส าหรับน าเสนอในรายงาน ก่อนจัดเก็บโบราณวัตถุที่พบทั้งหมดลงในกล่องพลาสติกพร้อมจัดท าทะเบียน
โบราณวัตถุเพ่ือน าส่งส านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ต่อไป 

2.5.4 การคัดเล ือกและจัดเตรียมตัวอย่างหลักฐานบางประเภทเพื ่อส ่งเข้าวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อไป 

2.5.5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั ้งหมดจากการขุดค้นทางโบราณคดี และผลการ
ก าหนดค่าอายุเชิงสัมบูรณ์ เพื่อเรียบเรียงและจัดท ารายงานผลการขุดค้นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ น าเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งการน าผลข้อมูลที่ได้สรุปเป็นบทความเพื่อ
น าเสนอต่อในงานการประชุมวิชาการ หรือต่อสาธารณะ และน าผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการ
พิพิธภัณฑ์และมรดกทางวัฒนธรรมภายในชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์ในท้ายที่สุด 
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บทที่ 3 ผลการขุดค้นทางโบราณคดี 
 

การด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประขาสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการวิจัยพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่มในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 
2560 ประกอบด้วยการขุดค้นและขุดตรวจทางโบราณคดีจ านวน 2 หลุม ในบริเวณพื้นที่เนินดินด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกของห้วยเขาหลักชัย พบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโครงกระดูกช้าง หลุมฝัง
ศพ/ โครงกระดูกมนุษย์ และโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนภาชนะดินเผา กระดูกสัตว์ ดังรายละเอียด 

 

3.1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 (NS-BRP’2017 TP.1) 
ขนาดหลุมขุดค้น  หลุมขุดค้นผังรูปตัวแอล ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ยาว 8.0 เมตร  
   พ้ืนที่รวม 33.0 ตารางเมตร 
ต าแหน่ง   พิกัดภูมิศาสตร์ บริเวณมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลุมขุดค้น 
   รุ้งที่ 15ํ  26’ 23.1” เหนือ แวงที่ 100ํ  36’ 13.4” ตะวันออก 
   UTM 47P 672073E, 1707607N 
ระดับผิวดิน (ระดับชั้นดินสมมติ)  26-38 cm.dt. 
ระดับความลึก (ระดับชั้นดินสมมติ)  200 cm.dt. ความลึกประมาณ 1.6-1.7 เมตร 
สภาพพ้ืนที่ก่อนด าเนินงาน  พ้ืนที่กลางเนินด้านทิศตะวันออกของห้วยเขาหลักชัย (ภาพที่ 3) มี
ระดับสูงกว่าห้วยเขาหลักชัยประมาณ 2.5 เมตร เดิมเป็นสภาพป่า แต่มีการถากถางและปรับพื้นที่เพื่อใช้
ส าหรับการเกษตรกรรมปลูกต้นอินทผลัม ดินบนเป็นดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม มีก้อนหินปูนขนาดเล็กที่เกิดจากการ
ผุพังปนร่วม มีวัชพืชปกคลุมเล็กน้อย พ้ืนที่ของหลุมขุดค้นลาดเอียงไปทางล าห้วยด้านทิศตะวันตก (ภาพท่ี 4-7) 
ผลการขุดค้นทางโบราณคด ี(ตารางท่ี 3) 
 

ตารางที่ 3 ผลการขุดค้นทางโบราณคดี หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1  
 

ที่ 
ระดับชั้นดินสมมติ 

(cm.dt.) 
รายละเอียด 

หลักฐานโบราณคดี/
โบราณวัตถ ุ

หมายเหตุ 

1 ระดับผิวดิน : ดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม มกี้อน
หินปูนขนาดเล็กปนร่วม มีวัชพืช
ปกคลุมผิวดิน กับมีรากไม้และเศษ
ใบไม้ปนร่วมเล็กน้อย 

- ชิ้นส่วนคอและไหล่ภาชนะ
ดินเผาเนื้อดิน 
 

ภาพที่ 8 

  



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี: พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชมุชนแรกเร่ิมในเขตอ าเภอไพศาลีฯ | 25 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ที่ 
ระดับชั้นดินสมมติ 

(cm.dt.) 
รายละเอียด 

หลักฐานโบราณคดี/
โบราณวัตถ ุ

หมายเหตุ 

2 ช้ันดินสมมติที่ 1 
50-60 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม มีก้อน
หินปูนขนาดเล็กปนร่วม มรีากไม้
ปนร่วมในดินเล็กน้อย 

- ชิ้นส่วนล าตัวภาชนะดินเผา
เนื้อดิน 
- ชิ้นส่วนเปลือกหอยทากบก
และกระดูกสัตว์ 

 

3 ช้ันดินสมมติที่ 2 
60-70 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม มีก้อน
หินปูนขนาดเล็กปนร่วม ยังคงมี
รากไม้ปนร่วมในดินเล็กน้อย 

- ช้ินส่วนคอและล าตัวภาชนะ
ดินเผาเนื้อดิน 
- ชิ้นส่วนเปลือกหอยทากบก 
และกระดูก calcaneus ของ
หมู 

 

4 ช้ันดินสมมติที่ 3 
70-80 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน มีก้อน
หินปนูขนาดเล็กปนร่วม เริ่มพบ
ก้อนหินปูนขนาด 30 เซนติเมตร 
บริเวณมุมดา้นทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ  

- ชิ้นส่วนเปลือกหอยทากบก 
และกระดูก calcaneus ของ
หมู  

ภาพที่ 9 

5 ช้ันดินสมมติที่ 4 
80-90 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน ยังคงมีก้อน
หินปูนขนาดเล็กปนร่วม เริ่มพบ
ก้อนหินปูนขนาด 20-40 
เซนติเมตร กระจายทั่วหลมุขุดค้น 

- ช้ินส่วนเปลือกหอยทากบก  

6 ช้ันดินสมมติที่ 5 
90-100 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน มีก้อน
หินปูนขนาดเล็กปนร่วม และก้อน
หินปูนขนาด 20-40 เซนติเมตร 
กระจายทั่วหลุมขุดค้น 

- ช้ินส่วนเปลือกหอยทากบก  

7 ช้ันดินสมมติที่ 6 
100-110 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน มีก้อน
หินปูนขนาดเล็กปนร่วม และก้อน
หินปูนขนาด 20-40 เซนติเมตร 
กระจายทั่วหลุมขุดค้น 

- ชิ้นส่วนล าตัวภาชนะดินเผา
เนื้อดิน 
- ชิ้นส่วนเปลือกหอยทากบก 
กระดองเต ่า และช ิ ้นส ่วน
กระดูกยาวของสัตว์  

 

8 ช้ันดินสมมติที่ 7 
110-120 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน มีก้อน
หินปูนขนาดเล็กปนร่วม และก้อน
หินปูนขนาด 20-40 เซนติเมตร 
กระจายทั่วหลุมขุดค้น 

- ชิ้นส่วนล าตัวภาชนะดินเผา 
เนื้อดิน 
- ชิ ้นส่วนขากรรไกรล่างขวา
ของส ัตว ์ตระกูลเก ้ง -กวาง 
(cervidae)  
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ที่ 
ระดับชั้นดินสมมติ 

(cm.dt.) 
รายละเอียด 

หลักฐานโบราณคดี/
โบราณวัตถ ุ

หมายเหตุ 

9 ช้ันดินสมมติที่ 8 
120-130 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน ยังคงมีก้อน
หินปูนขนาดเล็กและก้อนหินปูน
ขนาด 20-40 เซนติเมตร กระจาย
ทั่วหลุมขุดค้น 

- ชิ้นส่วนล าตัวภาชนะดินเผา
เนื้อดิน 
- พื้นทีส่่วนขยายด้านทิศ
เหนือ พบหลักฐานโครง
กระดูกช้าง (ร่องรอยผดิวิสัย
หมายเลข 1) ในบริเวณที่พบ
ร่องรอยขุดตดัคล้ายหลมุหรือ
แอ่งขนาดใหญ่ 

 

10 ช้ันดินสมมติที่ 9 
130-140 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน มีก้อน
หินปูนขนาดเล็กและก้อนหินปูน
ขนาด 20-40 เซนติเมตร กระจาย
ทั่วหลุมขุดค้น 

- โครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิด
วิสัยหมายเลข 1 บริเวณพื้นท่ี
หลุมหรือแอ่ง แต่นอกบริเวณ
ดังกล่าวไม่พบโบราณวัตถ ุ

ภาพที่ 10-11 

11 ช้ันดินสมมติที่ 10 
140-150 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน พบร่วมกับ
หินปูนเหมือนกับระดับช้ันดิน
สมมติที่ 9 แต่ชั้นดินมีความแน่น
ของดินและมีความแข็งเพิ่มขึ้น  

- โครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิด
วิสัยหมายเลข 1 บริเวณพื้นท่ี
หลุมหรือแอ่ง แต่นอกบริเวณ
ดังกล่าวไม่พบโบราณวัตถ ุ

 

12 ช้ันดินสมมติที่ 11 
150-160 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน ดินแน่น
แข็งเพราะส่วนใหญ่เริม่เปลี่ยนเปน็
ช้ันปูน และเริ่มพบก้อนหินปูน
ขนาดใหญ่ (boulder) ในพื้นที่
หลุมขุดค้น 

- โครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิด
วิสัยหมายเลข 1 บริเวณพื้นท่ี
หลุมหรือแอ่ง แต่นอกบริเวณ
ดังกล่าวไม่พบโบราณวัตถ ุ

ภาพที่ 12 

13 ช้ันดินสมมติที่ 12 
160-170 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน ดินแน่น
แข็งเพราะเป็นช้ันปูน พบก้อน
หินปูนขนาดใหญ่ร่วมในพื้นที่หลุม
ขุดค้น 

  

14 ช้ันดินสมมติที่ 13 
170-180 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน ดินแน่น
แข็งเพราะเป็นช้ันปูน พบก้อน
หินปูนขนาดใหญ่ร่วมในพื้นที่หลุม
ขุดค้น 

  

15 ช้ันดินสมมติที่ 14 
180-190 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน ดินแน่น
แข็งเพราะเป็นช้ันปูน พบก้อน
หินปูนขนาดใหญ่ร่วมในพื้นที่หลุม
ขุดค้น 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ที่ 
ระดับชั้นดินสมมติ 

(cm.dt.) 
รายละเอียด 

หลักฐานโบราณคดี/
โบราณวัตถ ุ

หมายเหตุ 

16 ช้ันดินสมมติที่ 15 
190-200 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน ดินแข็ง
เพราะเป็นช้ันปูนแน่น พบก้อน
หินปูนขนาดใหญ่ในพื้นที่หลมุขุด
ค้น 

 ภาพที่ 13 

 

 
 

ภาพที่ 3 ห้วยเขาหลักชัยที่ไหลผ่านแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์  
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ภาพที่ 4 สภาพพ้ืนทีด่้านทิศเหนือ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
 

 
 

ภาพที่ 5 สภาพพ้ืนทีด่้านทิศตะวันออก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
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ภาพที่ 6 สภาพพ้ืนที่ด้านทิศใต้ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
อาคารคลุมที่สูบน ้าและกังหันลม (อาคารสีม่วง) คือจุดก าหนดตายตัว (fixed point) ของการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 7 สภาพพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์  
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ภาพที่ 8 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ระดับผิวดิน (surface) ด้านทิศเหนือ 
 

 
 

ภาพที่ 9 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ระดับชั้นดินสมมติที่ 3: 70-80 cm.dt. ด้านทิศเหนือ 
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ภาพที่ 10-11 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1 ส่วนขยายด้านทิศเหนือ 
ระดับชั้นดินสมมติที่ 9: 130-140 cm.dt. ด้านทิศเหนือ  

พบหลักฐานโครงกระดูกช้าง (ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1) ตั้งแต่ระดับชั้นดินสมมติที่ 8: 120-130 cm.dt. 
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ภาพที่ 12 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1 ระดับชั้นดินสมมติที่ 11: 150-160 cm.dt. ด้านทิศเหนือ 
 

 
 

ภาพที่ 13 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1 ระดับชั้นดินสมมติที่ 15: 190-200 cm.dt. ด้านทิศเหนือ 
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ล าดับการทับถมของชั้นดิน (แผนผังที่ 6) 
1) ชั้นดินที่ 1 ระดับชั้นดินสมมติที่ 26-70 cm.dt. โดยเฉลี่ยชั้นดินมีความหนาระหว่าง 20-30 

เซนติเมตร ชั้นดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม มีก้อนหินปูนขนาดเล็ก รวมทั้งเศษใบไม้และรากไม้ ปนร่วมในชั้นดิน พบ
ร่วมกับชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน ชื้นส่วนเปลือกหอยทากบก และชิ้นส่วนกระดูกสัตว์จ านวนเล็กน้อย 

  ค่าสีดิน (แห้ง) very dark gray (10 yr 3/1) 
  ค่าสีดิน (ชื้น) very dark brown (10 yr 2/2) 
2) ชั้นดินที่ 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 60-200 cm.dt. ชั้นดินมีความหนาโดยเฉลี่ยระหว่าง 130-

150 เซนติเมตร ดินบนเป็นชั้นดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน มีก้อนหินปูนขนาดเล็ก-กลางปนร่วมในชั้นดิน ยังคงพบ
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เปลือกหอยทากบก และกระดูกสัตว์  

ชั้นดินล่าง ตั้งแต่ในระดับชั้นดินสมมติที่ 140 cm.dt. ลงไป เป็นชั้นดินแข็งเกิดจากการอัดตัวแน่น
ของชั้นปูน มีก้อนหินปูนขนาดกลาง-ใหญ่ปนร่วมในชั้นดิน ไม่พบโบราณวัตถุ เป็นชั้นดินที่ปราศจากร่องรอย
กิจกรรมของมนุษย์ 

  ค่าสีดิน (แห้ง) grayish brown (10 yr 5/2) 
  ค่าสีดิน (ชื้น) brown (10 yr 4/3) 
อย่างไรก็ตาม บริเวณพ้ืนที่ส่วนขยายด้านทิศเหนือของหลุมขุดค้น ตั้งแต่ระดับชั้นดินสมมติที่ 119-

159 cm.dt. พบหลักฐานร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 โครงกระดูกช้าง ในชั้นดินร่วนสีน ้าตาลเข้มเหมือนกับชั้น
ดินที ่ 1 ลักษณะเป็นร่องรอยของแอ่ง หรือหลุมขนาดใหญ่ที ่ขุดตัดลงมาในชั ้นดินที ่ 2 แต่ไม่พบร่วมกับ
โบราณวัตถุประเภทอ่ืนแต่อย่างใด 
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แผนผังที่ 6 ผังชั้นดิน หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์  
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ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 (แผนผังที่ 7, ภาพที่ 14-15) 
ระดับชั้นดินสมมติ: 119-159 cm.dt. หรือในระดับความลึกประมาณ 70-110 เซนติเมตร จาก

ระดับผิวดินปัจจุบัน ชั้นหลักฐานหนาประมาณ 40 เซนติเมตร 
บริเวณท่ีพบ:  บริเวณกลางหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ส่วนขยายด้านทิศเหนือ พบห่างจากผนัง

ด้านทิศเหนือ (N5) ประมาณ 50 เซนติเมตร  ห่างจากผนังด้านทิศตะวันออก (E6) ประมาณ 40 เซนติเมตร 
และห่างจากผนังด้านทิศตะวันตก (W4) ประมาณ 25-30 เซนติเมตร 

ขนาด: ขนาดขอบเขตของหลุมหรือแอ่งที่พบหลักฐานโครงกระดูกช้าง ตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศ
ใต้ มีความยาวสูงสุด 190 เซนติเมตร และตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก มีขนาดความยาวสูงสุด 120 
เซนติเมตร 

ลักษณะดิน: ดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม มีก้อนหินปูนขนาดเล็กปนร่วมในชั้นดิน ลักษณะคล้ายกับดินใน
ชั้นดินที่ 1 พบในหลุมหรือแอ่งที่ขุดลึกประมาณ 60-80 เซนติเมตร ตัดเข้ามาในชั้นดินร่วนสีน ้าตาลอ่อนผสมกับ
ชั้นหินปูน มีก้อนหินปูนขนาดเล็ก-กลางปนร่วมในชั้นดิน ในระดับชั้นดินที่ 2 

หลักฐานทางโบราณคดี: หลักฐานของโครงกระดูกช้างหรือซากช้างที่มีอายุเมื่อตายยังไม่เจริญวัย
หรือโตสมบูรณ์เต็มที่ โดยพบเฉพาะช่วงล่างของโครงกระดูกประกอบด้วยชิ้นส่วนกระดูกต้นขาและปลายขา
หน้าซ้าย (left humerus, radius & ulna) กระดูกซ่ีโครงและกระดูกสันหลังช่วงส าตัว สะโพก และหาง (ribs, 
thoracic, lumbar & caudal vertebrae) กระดูกเชิงกราน (pelvic bone) และกระดูกขาหลัง (femur, 
tibia, fibula, tarsals, metatarsals & phalanges) ทั้งสองข้าง มีลักษณะทางกายวิภาคอยู่ในท่านอนตะแคง
ซ้าย บริเวณขาหลังซ้ายทับอยู่บนขาหลังขวา สภาพกระดูกโดยรวมค่อนข้างดียกเว้นส่วนกระดูกซี่โครงที ่ มี
สภาพช ารุดแตกหัก ส่วนช่วงบนของโครงกระดูกตั้งแต่กะโหลกศีรษะ กระดูกขาหน้าขวา ถึงช่วงกลางของล าตัว
ถูกรบกวนจากการขุดโดยรถไถเพ่ือลงต้นอินผลัมเมื่อ พ.ศ. 2559 

ข้อสังเกตเบื้องต้น: โครงกระดูกหรือซากช้างทั้งตัว ที่ตอนตายยังมีอายุไม่เจริญวัยเต็มที่ (ส่วนของ
กระดูกยังไม่เชื่อมต่อสมบูรณ์) น่าจะถูกก าจัดซากเพื่อก าจัดกลิ่น ป้องกันโรค หรือสุขอนามัยก็เป็นได้ ฝังลงใน
แอ่งหรือหลุมที่ขุดไว้ลึกประมาณ 60-80 เซนติเมตร  
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แผนผังที่ 7 ผังโครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
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ภาพที่ 14 โครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์  
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ภาพที่ 15 โครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
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3.2 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 (NS-BRP’2017 TP.2) 
ขนาดหลุมขุดค้น  หลุมขุดค้นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 3.0 เมตร ยาว 6.0 เมตร  
   พ้ืนที่รวม 18.0 ตารางเมตร 
ต าแหน่ง   พิกัดภูมิศาสตร์ บริเวณมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลุมขุดค้น 
   รุ้งที่ 15ํ  26’ 15.2” เหนือ แวงที่ 100ํ  36’ 11.7” ตะวันออก 
   UTM 47P 672026E, 1707363N 
ระดับผิวดิน (ระดับชั้นดินสมมติ)  11-39 cm.dt. 
ระดับความลึก (ระดับชั้นดินสมมติ)  200 cm.dt. ความลึกประมาณ 1.6-1.8 เมตร 
สภาพพ้ืนที่ก่อนด าเนินงาน  พ้ืนที่กลางเนินด้านทิศตะวันตกของห้วยเขาหลักชัย มีระดับสูงกว่า
ห้วยประมาณ 1.3 เมตร และต ่ากว่าหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ประมาณ 1.2 เมตร เดิมมีสภาพเป็นป่า
เช่นเดียวกับหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 แต่เมือ่ราว 20 ปีที่ผ่านมา มีราษฎรภายในชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์
มาถากถางพ้ืนที่เพ่ือใช้ปลูกบ้านเรือนส าหรับการอยู่อาศัย และใช้พ้ืนที่ส าหรับการเกษตรกรรม ก่อนที่จะทิ้งร้าง
ไปเมื่อราว 10 ปีที่ผ่านมา สภาพปัจจุบันมีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อใช้ส าหรับการเพาะปลูกกาแฟและอินผลัม   
ดินบนเป็นดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม มีก้อนหินปูนขนาดเล็กที่เกิดจากการผุพังปนร่วม  มีวัชพืชและไม้พุ่มขนาดเล็ก
ปกคลุมเล็กน้อย พ้ืนที่ของหลุมขุดค้นลาดเอียงจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
การส ารวจระดับผิวดินพบชิ้นส่วนวัตถุปัจจุบันกระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณเนินดิน (ภาพท่ี 16-19) 
ผลการขุดค้นทางโบราณคด ี(ตารางท่ี 4) 
 

ตารางที่ 4 ผลการขุดค้นทางโบราณคดี หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2  
 

ที่ 
ระดับชั้นดินสมมติ 

(cm.dt.) 
รายละเอียด 

หลักฐานโบราณคดี/
โบราณวัตถ ุ

หมายเหตุ 

1 ระดับผิวดิน : ดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม มีก้อน
หินปูนขนาดเล็กปนร่วม มรีากไม้
และใบไม้ปนร่วมในช้ันดิน 

- ชิ้นส่วนปาก คอ ไหล่ และ
ล าตัวภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- ช้ินส่วนกระดูกสัตว์ 

ภาพที่ 20 

2 ช้ันดินสมมติที่ 1 
50-60 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม มีก้อน
หินปูนขนาดเล็กปนร่วม ดิน
ค่อนข้างช้ืน ยังคงมีรากไม้และ
ใบไม้ปนร่วมในช้ันดิน 

- ชิ้นส่วนปาก คอ ไหล่ และ
ล าตัวภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- ชิ้นส่วนเปลือกหอยทากบก
และกระดูกสัตว์ 

 

3 ช้ันดินสมมติที่ 2 
60-70 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม มีก้อน
หินปูนขนาดเล็ก-ขนาดกลาง 
ปนร่วมในช้ันดิน ดินชื้น และยังคง
พบรากไม้ขนาดเล็กร่วมในช้ันดิน 

- ช้ินส่วนปาก คอ ไหล่ ล าตัว
และฐานภาชนะดินเผาเนื้อ
ดิน 
- ช้ินส่วนเปลือกหอยกาบ 
หอยทากบก และช้ินส่วน
กระดูกสัตว ์

ภาพที่ 21 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ที่ 
ระดับชั้นดินสมมติ 

(cm.dt.) 
รายละเอียด 

หลักฐานโบราณคดี/
โบราณวัตถ ุ

หมายเหตุ 

4 ช้ันดินสมมติที่ 3 
70-80 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาล มีก้อนหินปูน
ขนาดเล็ก-ขนาดกลางปนร่วมใน
ช้ันดิน ดินช้ืน และยังคงพบรากไม้
ขนาดเล็กร่วมในช้ันดิน 

- ช้ินส่วนปากและล าตัว
ภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- ช้ินส่วนเปลือกหอยทากบก 
- บริเวณกริด NWQ ของหลุม
ขุดค้นเดิม (ก่อนการขุดขยาย
ไปทางด้านทิศเหนือ) เริ่มพบ
หลักฐานหลุมฝังศพ/ โครง
กระดูกหมายเลข 1 

 

5 ช้ันดินสมมติที่ 4 
80-90 cm.dt. 

: ดนิร่วนสีน ้าตาล ช้ืนและจับตัว
เป็นก้อน มีก้อนหินปูนขนาดเล็ก-
กลางปนร่วมในช้ันดิน  

- ช้ินส่วนปาก ไหล่ และล าตัว
ภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- ช้ินส่วนเปลือกหอยทากบก 
- หลุมฝังศพ/ โครงกระดูก
หมายเลข 1 

ภาพที่ 22 

6 ช้ันดินสมมติที่ 5 
90-100 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาล ช้ืนและจับตัว
เป็นก้อน มีก้อนหินปูนขนาดเล็ก-
กลางปนร่วมในช้ันดิน 

- ช้ินส่วนปาก ไหล่ และล าตัว
ภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- ช้ินส่วนเปลือกหอยทากบก 

 

7 ช้ันดินสมมติที่ 6 
100-110 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน ดินเริ่มแห้ง
และแข็งที่เกิดจากการอดัตัวของ
ช้ันหินปูน มีก้อนหินปนูขนาดเล็ก-
กลางปนร่วมในช้ันดิน 

- ช้ินส่วนปากและล าตัว
ภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- ช้ินส่วนเปลือกหอยทากบก 
 

 

8 ช้ันดินสมมติที่ 7 
110-120 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน ดินแห้ง
และแข็งจากการอัดแน่นของช้ัน
หินปูน มีก้อนหินปูนขนาดเล็ก-
กลางปนร่วมในช้ันดิน กับเริ่มพบ
ก้อนหินปูนขนาดใหญ่ (boulder)  

- ช้ินส่วนไหล่และล าตัว
ภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- ช้ินส่วนเปลือกหอยทากบก 

 

9 ช้ันดินสมมติที่ 8 
120-130 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อนสลับกับช้ัน
หินปูน ดินแข็งและแน่น พบ
ร่วมกับก้อนหินปูนขนาดใหญ ่

- ช้ินส่วนปาก ไหล่ และล าตัว
ภาชนะดินเผาเนื้อดิน 

 

10 ช้ันดินสมมติที่ 9 
130-140 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อนสลับกับช้ัน
หินปูน ดินแข็งและแน่น พบ
ร่วมกับก้อนหินปูนขนาดใหญ ่

- ชิ้นส่วนล าตัวภาชนะดินเผา
เนื้อดิน 

ภาพที่ 23 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

ที่ 
ระดับชั้นดินสมมติ 

(cm.dt.) 
รายละเอียด 

หลักฐานโบราณคดี/
โบราณวัตถ ุ

หมายเหตุ 

11 ช้ันดินสมมติที่ 10 
140-150 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อนสลับกับช้ัน
หินปูน ดินแข็งและแน่น พบ
ร่วมกับก้อนหินปูนขนาดใหญ ่

- ช้ินส่วนปากและล าตัว
ภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- ช้ินส่วนเปลือกหอยทากบก 

 

12 ช้ันดินสมมติที่ 11 
150-160 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อนสลับกับช้ัน
หินปูน ดินแข็งและแน่น พบ
ร่วมกับก้อนหินปูนขนาดใหญ่  

- ช้ินส่วนปาก ไหล่ และล าตัว
ภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- ช้ินส่วนเปลือกหอยทากบก 

ภาพที่ 24 

13 ช้ันดินสมมติที่ 12 
160-170 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน แน่นและ
แข็งเพราะมีชั้นปูนแทรกหนาแน่น
ขึ้นตามระดับความลึก พบร่วมกับ
ก้อนหินปูนขนาดใหญ ่

- ช้ินส่วนเปลือกหอยทากบก  

14 ช้ันดินสมมติที่ 13 
170-180 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน แน่นและ
แข็งเพราะมีชั้นปูนแทรกหนาแน่น
ขึ้นตามความลึก พบร่วมกับก้อน
หินปูนขนาดใหญ ่ 

  

15 ช้ันดินสมมติที่ 14 
180-190 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน แน่นและ
แข็งเพราะมีชั้นปูนแทรกหนาแน่น
ขึ้นตามความลึก พบร่วมกับก้อน
หินปูนขนาดใหญ ่

 ภาพที่ 25 

16 ช้ันดินสมมติที่ 15 
190-200 cm.dt. 

: ดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน แน่นและ
แข็งเพราะมีชั้นปูนแทรกหนาแน่น
ขึ้นตามความลึก พบร่วมกับก้อน
หินปูนขนาดใหญ ่

  

  



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี: พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชมุชนแรกเร่ิมในเขตอ าเภอไพศาลีฯ | 42 
 

 
 

ภาพที่ 16 สภาพพ้ืนที่ด้านทิศเหนือ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
 

 
 

ภาพที่ 17 สภาพพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
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ภาพที่ 18 สภาพพ้ืนที่ด้านทิศใต้ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
 

 
 

ภาพที่ 19 สภาพพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์  
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ภาพที่ 20 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 ระดับผิวดิน (surface) ด้านทิศตะวันตก 
 

 
 

ภาพที่ 21 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 2: 60-70 cm.dt. ด้านทิศตะวันตก 
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ภาพที่ 22 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 4: 80-90 cm.dt. ด้านทิศตะวันตก 
บริเวณกริด NWQ พบหลักฐานหลุมฝังศพ/ โครงกระดูกหมายเลข 1 

 

 
 

ภาพที่ 23 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 9: 130-140 cm.dt. ด้านทิศตะวันตก 
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ภาพที่ 24 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 11: 150-160 cm.dt. ด้านทิศเหนือ 
 

 
 

ภาพที่ 25 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 14: 180-190 cm.dt. ด้านทิศเหนือ 
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ล าดับการทับถมของชั้นดิน (แผนผังที่ 8, ภาพที่ 26-27) 
1) ชั้นดินที่ 1 ระดับชั้นดินสมมติที่ 11-100 cm.dt. ชั้นดินมีความหนาโดยเฉลี่ยระหว่าง 10-60 

เซนติเมตร รวมทั้งร่องรอยของหลุมหรือโพรงในพื้นที่ด้านทิศใต้ของหลุมขุดค้น เป็นชั้นดินร่วนสีน ้าตาลเข้ม พบ
ก้อนหินปูนขนาดเล็ก รากไม้ และเศษใบไม้ปนร่วมในชั้นดิน ในชั้นดินที่ 1 พบร่วมกับชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อ
ดิน เปลือกหอยทากบก เปลือกหอยกาบ และชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ 

  ค่าสีดิน (แห้ง) very dark gray (10 yr 3/1) 
  ค่าสีดิน (ชื้น) very dark brown (10 yr 2/2) 
ทั้งนี้ในบริเวณ 
2) ชั้นดินที่ 2 ระดับชั้นดินสมมติที่ 30-200 cm.dt. ชั้นดินมีความหนาโดยเฉลี่ยระหว่าง 100-

170 เซนติเมตร ชั้นดินบนเป็นดินร่วนสีน ้าตาลอ่อน มีก้อนหินปูนขนาดเล็ก-กลางปนร่วมในชั้นดิน พบร่วมกับ
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เปลือกหอยทากบก และชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ แตมี่จ านวนน้อยลงเมื่อเทียบกับชั้นดินที่ 1  

ส่วนชั้นดินล่างตั้งแตร่ะดับชั้นดินสมมติที่ 160 cm.dt. ลงไป เป็นชั้นดินร่วนแข็งสีน ้าตาลอ่อน เกิด
จากการอัดตัวแน่นของชั้นปูน มีก้อนหินปูนขนาดกลาง-ใหญ่ปนร่วมในชั้นดิน ไม่พบโบราณวัตถุ เป็นชั้นดินที่
ปราศจากร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ 

  ค่าสีดิน (แห้ง) grayish brown (10 yr 5/2) 
  ค่าสีดิน (ชื้น) brown (10 yr 4/3)  
ส าหรับหลุมฝังศพ/ โครงกระดูกหมายเลข 1 ที่พบบริเวณด้านทิศตะวันตกของหลุมขุดค้นทาง

โบราณคดีท่ี 2 พบอยู่ใต้ชั้นดินที่ 1 ลักษณะเป็นหลุมที่ขุดตัดชั้นดินที่ 2 ลงมาเพ่ือใช้ส าหรับการฝังศพ เป็นหลุม
ลึกประมาณ 40 เซนติเมตร ลักษณะเป็นดินร่วนสีน ้าตาล มีก้อนหินปูนขนาดเล็กปนร่วมในชั้นดินเหมือนกับชั้น
ดินที่ 1 แต่สีอ่อนกว่า 
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แผนผังที่ 8 ผังชั้นดิน หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์  
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ภาพที่ 26 ผนังชั้นดินด้านทิศเหนือ และร่องรอยขุดตัดหลุมฝังศพหมายเลข 1 
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

 

 
 

ภาพที่ 27 ผนังชั้นดินด้านทิศใต้ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
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หลุมฝังศพ/ โครงกระดูกหมายเลข 1 (แผนผังที่ 9-10, ภาพที่ 28-29) 
ระดับชั้นดินสมมติ: 72-85 cm.dt. ในระดับความลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร จากระดับผิว

ดินปัจจุบัน โดยหลุมฝังศพลึกประมาณ 40 เซนติเมตร 
บริเวณท่ีพบ:  ด้านทิศตะวันตกของหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 บริเวณกริด NWQ ของหลุมขุด

ค้นเดิม และบริเวณกริด SWQ ของหลุมขุดค้นส่วนขยายด้านทิศเหนือ   
ขนาด: หลุมฝังศพวางตามแนวแกนทิศตะวันตกเฉียงใต้–ตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดความยาว

สูงสุด 180 เซนติเมตร และความกว้างสูงสุด 50 เซนติเมตร 
ลักษณะดิน: ดินร่วนสีน ้าตาล มีก้อนหินปูนขนาดเล็กปนร่วมในชั้นดิน ลักษณะคล้ายกับดินในชั้น

ดินที่ 1 แต่สีอ่อนกว่า พบในหลุมที่ขุดลึกประมาณ 40 เซนติเมตร ตัดเข้ามาในชั้นดินร่วนสีน ้าตาลอ่อนผสมกบั
ชั้นหินปูน ในระดับชั้นดินที่ 2 

หลักฐานทางโบราณคดี: หลักฐานหลุมฝังศพมนุษย์ เป็นโครงกระดูกผู้ใหญ่ที่ถูกฝังในท่านอนหงาย
เหยียดยาว ตามแนวแกนทิศตะวันตกเฉียงใต้ -ตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือ ศพหันใบหน้าไปทางด้านทิศ
ตะวันออก มีร่องรอยการมัดศพบริเวณปลายเท้า ขนาดความยาวของโครงกระดูกตั้งแต่กะโหลกศีรษะบนถึง
ส่วนปลายเท้า 165 เซนติเมตร ความสมบูรณ์ของโครงกระดูกประมาณร้อยละ 70 ไม่พบในส่วนของกระดูกต้น
ขาซ้าย (left femur) และกระดูกสันหลังช่วงล าตัว (thoracic vertebrae) สภาพโดยรวมของกระดูกช ารุด 
ส่วนกะโหลกศีรษะบน (cranium) แตกหักโดยเฉพาะบริเวณกระดูกข้างกะโหลกศีรษะซ้าย (left parietal) 
รวมทั้งกระดูกซี ่โครงซ้ายและขวา (left & right ribs) กระดูกสันหลัง (vertebrae) และกระดูกเชิงกราน 
(pelvic bone) กระดูกต้นแขนขวา (right humerus) และชิ ้นส่วนกระดูกปลายแขนขวา (right radius & 
ulna) ที่แตกหักเช่นกัน 

โครงกระดูกพบร่วมกับวัตถุอุทิศประเภทภาชนะดินเผาเนื ้อดิน ทรงพานและชามขนาดเล็ก 
จ านวนอย่างน้อย 9 ใบ วางครอบบริเวณศีรษะ กระดูกกกหู กระดูกท้ายทอย ปลายแขนซ้ายและขวา ต้นขา
ขวา และปลายเท้า รวมถึงการน าภาชนะจ านวนอย่างน้อย 2 ใบมาทุบหรือท าให้แตกเพื่อน ามาปูรองและวาง
ทับศพบริเวณศีรษะและล าตัวช่วงบน 

ข้อสังเกตเบื้องต้น: หลุมฝังศพโครงกระดูกผู้ใหญ่ที่มีร่องรอยการขุดหลุมฝังศพตัดลงมาในชั้นดินที่
ปราศจากร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ สันนิษฐานว่าเป็นหลุมฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยส าริด  
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แผนผังที่ 9 ผังหลุมฝังศพ/ โครงกระดูกหมายเลข 1 
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
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แผนผังที่ 10 ผังหลุมฝังศพ/ โครงกระดูกหมายเลข 1 และภาชนะอุทิศให้กับศพ 
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
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ภาพที่ 28-29 หลุมฝังศพ/ โครงกระดูกหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
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บทที่ 4 โบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี 
 

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ ในโครงการวิจัยพัฒนาการทางวัฒนธรรมของ

ชุมชนแรกเริ่มในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  ปีงบประมาณ 2560 พบหลักฐานโบราณคดีประเภท

โครงกระดูกช้าง ในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 และหลักฐานหลุมฝังศพ/ โครงกระดูกมนุษย์ จ านวน 1 โครง

จากหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 ส่วนโบราณวัตถุที่พบเป็นประเภทชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน เปลือกหอย 

และกระดูกสัตว์ แต่พบจ านวนค่อนข้างน้อย มักพบปริมาณโบราณวัตถุในระดับชั้นดินบนมากกว่าระดับชั้นดนิ

ตอนล่าง การขุดค้นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 พบปริมาณโบราณวัตถุในปริมาณมากกว่าหลุมขุดค้นทาง

โบราณคดีท่ี 1 จ าแนกตามพ้ืนที่หลุมขุดค้นและประเภทของโบราณวัตถุท่ีพบได้ดังรายละเอียด (ตารางท่ี 5) 
 

ตารางที่ 5 หลักฐานทางโบราณคดีและปริมาณโบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ ที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี 
 

TP. 
ภาชนะดินเผา กระดูกสัตว์ โครงกระดูกช้าง 

(โครง) 
โครงกระดูกมนุษย ์

(โครง) ปาก 
(ชิ้น/ กรัม) 

อื่น ๆ 
(ชิ้น/ กรัม) 

เปลือกหอย 
(ชิ้น/ กรัม) 

กระดูกสัตว์ 
(ชิ้น/ กรัม) 

1  24/ 177 25/ 80 11/ 90 1  
2 25/ 491 168/ 1,276 43/ 730 4/ 14  1 

รวม 25/ 491 192/ 1,453 68/ 810 15/ 104 1 1 

 

4.1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 

การขุดค้นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 ได้พบโบราณวัตถุจ านวนน้อย มีน ้าหนักรวม 347 กรัม 
พบตั้งแต่ในระดับชั้นผิวดินถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 8: 120-130 cm.dt. และพบปริมาณหนาแน่นมากที่สุดใน
ระดับชั้นดินสมมติที่ 1: 50-60 cm.dt. ทั้งชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เปลือกหอย และกระดูกสัตว์ ส่วนโครงกระดูก
ช้างหรือร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 พบตั้งแต่ในระดับชั้นดินสมติที่ 8: 120-130 cm.dt. ถึงระดับชั้นดินสมมติ
ที่ 11: 150-160 cm.dt. (ตารางท่ี 6, แผนภูมิที่ 1) จ าแนกตามประเภทของโบราณวัตถุที่พบได้ดังรายละเอียด 
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ตารางที่ 6 ปริมาณโบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 จ าแนกตามระดับชั้นดินสมมติ 
 

ระดับชั้นดินสมมต ิ
(cm.dt.) 

ภาชนะดินเผา 
(ชิ้น/ กรัม) 

เปลือกหอย 
(ชิ้น/ กรัม) 

กระดูกสัตว์ 
(ชิ้น/ กรัม) 

ร่องรอยผิดวิสัย 
หมายเลข 1 

surface 2/ 28.1    

1: 50-60 cm.dt. 8/ 57.8 6/ 27.7 5/ 57.3  
2: 60-70 cm.dt. 5/ 33.0    

3: 70-80 cm.dt.  2/ 9.8 1/ 17.5  
4: 80-90 cm.dt.  5/ 1.5   

5: 90-100 cm.dt.  9/ 12.5   

6: 100-110 cm.dt. 4/ 23.8 3/ 28.7 3/ 2.7  
7: 110-120 cm.dt. 4/ 30.3  1/ 11.3  

8: 120-130 cm.dt. 1/ 3.8    
9: 130-140 cm.dt.     

10: 140-150 cm.dt.     
11: 150-160 cm.dt.     

รวม 24/ 176.8    
 

 

แผนภูมิที่ 1 ปริมาณโบราณวัตถุ (น ้าหนัก: กรัม) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 จ าแนกตามระดับชั้นดินสมมติ  
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4.1.1 ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1 ตารางที่ 3) พบรวม 24 ชิ้น 
น ้าหนักรวม 176.8 กรัม พบปริมาณหนาแน่นในระดับชั้นดินตอนบนตั้งแต่ระดับชั้นผิวดินถึงระดับชั้นดินสมมติ
ที่ 2: 60-70 cm.dt. และเริ่มพบอีกครั้งในระดับชั้นดินสมมติที่ 6: 100-110 cm.dt. ถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 8: 
120-130 cm.dt.  

ทั้งหมดท่ีพบเป็นชิ้นส่วนบริเวณคอ 2 ชิ้น (ร้อยละ 8.33) ไหล่ 1 ชิ้น (ร้อยละ 4.17) และล าตัว 21 
ชิ้น (ร้อยละ 87.50) ส่วนใหญ่จ านวน 22 ชิ้น (ร้อยละ 91.77) ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน สีผิวด้านนอกและด้านในมี
สีส้ม ส้มนวล เทา แดง และด า ชิ้นส่วนภาชนะจ านวน 13 ชิ้น (ร้อยละ 54.17) เป็นแบบเรียบ รองลงมาเป็น
ลายเชือกทาบลอนเล็ก 9 ชิ้น (ร้อยละ 37.5) และเขียนสีแดง กับทาน ้าดินสีแดงอย่างละ 1 ชิ้น (ภาพที่ 30-31) 

ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่พบมีขนาดความหนาระหว่าง 0.5-1.1 เซนติเมตร เป็นชิ้นส่วนภาชนะดิน
เผาเนื้อหยาบ ที่มีแร่ควอตซ์และเม็ดกรวดขนาดเล็กเป็นส่วนผสมในการผลิต สันนิษฐานการเผาด้วยอุณหภูมิต ่า 
ไม่เกิน 400-550 องศาเซลเซียส เพราะแร่ควอตซ์ยังไม่เปลี่ยนโครงสร้างจากความร้อน เป็นการเผาแบบสุมไฟ
กลางแจ้งซี่งเป็นเทคนิคการเผาที่นิยมใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย (ดวงกมล อัศวมาศ, 2555, หน้า 21) 

4.1.2 เปลือกหอย (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1 ตารางที่ 4) พบ 25 ชิ้น น ้าหนักรวม 80.2 กรัม 
พบตั้งแต่ในระดับชั้นดินสมมติที่ 1: 50-60 cm.dt. ถึงชั้นดินสมมติที่ 6: 100-110 cm.dt. ทั้งหมดเป็นเปลือก
หอยทากบก (terrestrial gastropods, land snail) ที่มีขนาดและชนิดแตกต่างกัน (ภาพท่ี 32) 

4.1.3 กระดูกสัตว์ (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1 ตารางที่ 4) พบ 10 ชิ้น น ้าหนักรวม 91.4 กรัม 
โดยพบในระดับชั้นดินสมมติที่ 1: 50-60 cm.dt., ชั้นดินสมมติที่ 3: 70-80 cm.dt., และชั้นดินสมมติที่ 6: 
100-110 cm.dt. ถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 7: 110-120 cm.dt. ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนกระดูกยาว จ านวน 8 ชิ้น 
ไม่สามารถจ าแนกได้ ส่วนที่สามารถจ าแนกในเบื้องต้นได้มี 3 รายการคือ 

  - #AB004-02 ชิ้นส่วนกระดูก calcaneus ของหมู จ านวน 1 ชิ้น หนัก 17.5 กรัม มี
ร่องรอยสัตว์ฟันแทะบริเวณผิวกระดูก 

  - #AB007-02  ชิ้นส่วนกระดองเต่า จ านวน 1 ชิ้น หนัก 1 กรัม 
  - #AB008-01 ชิ ้นส ่วนกระดูกขากรรไกรล ่างขวาของส ัตว ์ตระกูลเก ้ง-กวาง 

(cervidae) จ านวน 1 ชิ้น หนัก 11.3 กรัม (ภาพที่ 33) 
4.1.4 โครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 ระดับชั้นดินสมมติ 119-159 cm.dt. ที่พบ

เฉพาะช่วงล่างของโครงกระดูกซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนกระดูกต้นขาและปลายขาหน้าด้านซ้าย กระดูกซี่โครง
และกระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน และกระดูกส่วนขาหลังทั้งสองข้าง สภาพโดยรวมของกระดูกค่อนข้างดี 
ยกเว้นในส่วนของกระดูกซี่โครงที่ช ารุดแตกหัก เมื่อเก็บหลักฐานโครงกระดูกขึ้นมาท าความสะอาด ซ่อมต่อ 
และลงทะเบียน พบว่ากระดูกยาวหลายส่วนเช่นกระดูกต้นขาหน้าซ้าย รวมทั้งกระดูกต้นขาและกระดูกหน้า
แข้งของขาหลังทั้งสองข้าง มีพัฒนาการเจริญเติบโตยังไม่สมบูรณ์ ก้านกระดูก (diaphysis) ยังไม่เชื่อมต่อ 
(fusing) กับส่วนปลายกระดูก (epiphysis) สามารถน ามาใช้ประเมินอายุเมื่อตายของช้างเชือกดังกล่าวได้อายุ
ประมาณไม่เกิน 6 ปี (Roth & Shoshani, 1988, อ้างแล้วใน Lister, 1999, p. 81) (ภาพที่ 34) 
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ภาพที่ 30 ชิ้นส่วนคอภาชนะดินเผา ลายเขียนสีแดง (#003-01) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 31 ชิ้นส่วนล าตัวภาชนะดินเผา ลายเชือกทาบ (#008-01 - #008-04) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 

  



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี: พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชมุชนแรกเร่ิมในเขตอ าเภอไพศาลฯี | 58 
 

 
 

ภาพที่ 32 ตัวอย่างเปลือกหอยทากบก (#AB007-01) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 33 กระดูกขากรรไกรล่างขวา สัตว์ตระกูลเก้ง-กวาง (#AB008-01) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 1 
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ภาพที่ 34 พัฒนาการเจริญเติบโตของกระดูกส่วนต่าง ๆ โครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 
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4.2 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

ส าหรับผลการขุดค้นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 พบปริมาณโบราณวัตถุมากกว่าหลุมขุดค้นทาง
โบราณคดีท่ี 1 จ าแนกได้เป็นชิ้นส่วนปาก คอ ไหล่ ล าตัว และส่วนฐานภาชนะดินเผา เปลือกหอย และกระดูก
สัตว์ น ้าหนักรวม 2,512 กรัม พบตั้งแต่ในระดับชั้นผิวดินถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 12: 160-170 cm.dt. โดยพบ
โบราณวัตถุปริมาณหนาแน่นที่สุดในระดับชั้นดินสมมติที่ 2: 60-70 cm.dt. รองลงมาคือในระดับชั้นดินสมมติที่ 
1: 50-60 cm.dt. และชั้นดินสมมติที่ 3: 70-80 cm.dt. ตามล าดับ สอดคล้องกับการพบหลุมฝังศพหมายเลข 
1 ในระดับชั้นดินสมมติที่ 3: 70-80 cm.dt. ถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 4: 80-90 cm.dt. (ตารางที่ 7, แผนภูมิที่ 
2) จ าแนกตามประเภทของโบราณวัตถุที่พบได้ดังรายละเอียด 

 
ตารางที่ 7 ปริมาณโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 จ าแนกตามระดับชั้นดินสมมติ 
 

ระดับชั้นดินสมมต ิ
(cm.dt.) 

ภาชนะดินเผา 
(ชิ้น/ กรัม) 

เปลือกหอย 
(ชิ้น/ กรัม) 

กระดูกสัตว์ 
(ชิ้น/ กรัม) 

หลุมฝังศพ 
หมายเลข 1 

surface 15/ 146.0  1/ 1.6  
1: 50-60 cm.dt. 32/ 291.1 6/ 17.1 1/ 9.1  

2: 60-70 cm.dt. 59/ 595.4 11/ 50.8 2/ 3.0  
3: 70-80 cm.dt. 19/ 186.8 3/ 5.5   

4: 80-90 cm.dt. 15/ 118.7 4/ 14.1   
5: 90-100 cm.dt. 12/ 135.2 5/ 7.9   

6: 100-110 cm.dt. 11/ 83.0 7/ 6.0   
7: 110-120 cm.dt. 12/ 125.5 3/ 2.0   

8: 120-130 cm.dt. 5/ 17.3    
9: 130-140 cm.dt. 6/ 24.1 1/ 2.0   

10: 140-150 cm.dt. 2/ 4.5 1/ 1.8   
11: 150-160 cm.dt. 5/ 40.5 1/ 19.0   

12: 160-170 cm.dt.  1/ 3.7   

รวม 193/ 1,768.1 43/ 729.9 4/ 13.7  
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แผนภูมิที่ 2 ปริมาณโบราณวัตถุ (น ้าหนัก: กรัม) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 จ าแนกตามระดับชั้นดินสมมติ 
 

4.2.1 ชิ้นส่วนปากภาชนะดินเผาเนื้อดิน (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1 ตารางที่ 2) พบรวม 16 
รายการ 25 ชิ้น น ้าหนักรวม 491.9 กรัม โดยพบตั้งแต่ระดับชั้นผิวดินถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 6: 100-110 
cm.dt. จ าแนกเป็น (ตารางที่ 8, ภาพที่ 35) 

  - ชิ้นส่วนปากภาชนะแบบโค้งออก จ านวน 12 ชิ้น น ้าหนักรวม 244.7 กรัม ของ
ภาชนะทรงถ้วย ชาม หม้อ และไห ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากภาชนะระหว่าง 7-30 เซนติเมตร ขนาดความ
หนาระหว่าง 0.5-1.1 เซนติเมตร ทั้งหมดขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน สีผิวด้านนอกและด้านในภาชนะดินเผามีสีส้ม
นวล ส้ม แดง น ้าตาล และเทา พบส่วนใหญ่ จ านวน 8 ชิ้น (ร้อยละ 66.7) เป็นแบบเรียบ ที่เหลือตกแต่งด้วย
การเซาะร่อง และทาน ้าดินสีแดง 

  -  ชิ้นส่วนปากภาชนะแบบโค้งเข้า จ านวน 13 ชิ้น น ้าหนักรวม 247.2 กรัม ของ
ภาชนะทรงถ้วย ชาม พาน และอ่าง มีขนาดเส้นผ่านปากภาชนะระหว่าง 12-33 เซนติเมตร ขนาดความหนา
ระหว่าง 0.8-1.1 เซนติเมตร ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน สีผิวด้านนอกและด้านในภาชนะมีสีส้ม ส้มแดง และน ้าตาล 
ส่วนใหญ่จ านวน 11 ชิ้น (ร้อยละ 84.7) ตกแต่งด้วยการทาน ้าดินสีแดงด้านในบริเวณปากภาชนะ ที่เหลือพบทั้ง
แบบเรียบ และตกแต่งด้วยการเซาร่องและขูดขีด  
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ตารางที่ 8 ค่าสถิติพรรณนา ชิ้นส่วนปากภาชนะดินเผาเนื้อดิน หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

 

รูปแบบชิ้นส่วนปาก n น ้าหนัก (กรัม) ร้อยละ 
Ø (ซม.) ความหนา (ซม.) 

n ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย n ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย 

ปากโค้งออก 12 244.7 48.0 12 7.0-30.0 19.9 12 0.5-1.1 0.9 

ปากโค้งเข้า 13 247.2 52.0 13 12.0-33.0 22.0 13 0.8-1.1 0.9 

รวม 25 491.9 100.0 104 7.0-33.0 20.6 25 0.5-1.1 0.9 

 

4.2.2 ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดิน (รายละเอียดในภาคผนวกที่ 1 ตารางที ่ 3) พบรวม 78 
รายการ 168 ชิ้น น ้าหนักรวม 1,276.2 กรัม พบตั้งแต่ระดับชั้นผิวดินถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 11: 150-160 
cm.dt. โดยพบหนาแน่นในระดับชั ้นดินสมมติที ่ 1: 50-60 cm.dt. และชั ้นดินสมมติที ่ 2: 60-70 cm.dt. 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาทั้งหมดที่พบเป็นชิ้นส่วนคอภาชนะดินเผา 8 ชิ้น (ร้อยละ 4.8) ไหล่ 16 ชิ้น (ร้อยละ 9.5) 
ก้นหรือฐานภาชนะดินเผา 2 ชิ้น (ร้อยละ 1.2) และชิ้นส่วนล าตัวที่พบในปริมาณมากที่สุด 142 ชิ้น (ร้อยละ 
84.5)  

การขึ้นรูปภาชนะ ส่วนใหญ่จ านวน 153 ชิ้น (ร้อยละ 91.1) ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ส่วนที่เหลือ
จ านวน 15 ชิ้น (ร้อยละ 8.9) ขึ้นรูปด้วยมือ สีผิวภาชนะด้านนอกและด้านในมีสีส้ม ส้มนวล ส้มแดง แดง 
น ้าตาล เทา และด า ส่วนใหญ่จ านวน 128 ชิ้น (ร้อยละ 76.2) ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบลอนเล็ก ชิ้นส่วนไหล่
พบมีการประดับเพิ่มเติมด้วยการท าเป็นเส้นหรือสันนูน รองลงมาเป็นแบบเรียบ 22 ชิ้น (ร้อยละ 13.1) ส่วนที่
เหลือตกแต่งด้วยการท าน ้าดินสีแดง และเซาร่องผิวด้านนอกของภาชนะ ชิ้นส่วนทั้งหมดที่พบมีขนาดความ
หนาระหว่าง 0.4-1.1 เซนติเมตร โดยมีความหนาเฉลี่ย 0.7 เซนติเมตร (ภาพท่ี 36)  

ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดินทั้งหมดที่พบทั้งปาก คอ ไหล่ ล าตัว และก้นหรือฐานภาชนะดินเผา 
เป็นชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ลักษณะเดียวกับที่พบจากหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 มีส่วนผสมที่
ประกอบด้วยแร่ควอตซ์และเม็ดกรวดขนาดเล็กที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเผาด้วยอุณหภูมิต ่า ด้วยการ
เผาแบบสุมไฟกลางแจ้งตามกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในไทย  (ดวง
กมล อัศวมาศ, 2555, หน้า 21) 
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ภาพที่ 35 ชิ้นส่วนตัวอย่างปากภาขนะดินเผาเนื้อดิน หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 
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ภาพที่ 36 ชิ้นส่วนตัวอย่างไหล่และล าตัวภาขนะดินเผาเนื้อดิน หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
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4.2.3 เปลือกหอย (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1 ตารางที่ 4) พบรวม 43 ชิ้น น ้าหนักรวม 129.9 

กรัม พบตั้งแต่ในระดับชั้นดินสมมติที่ 1: 50-60 cm.dt. ถึงชั้นดินสมมติที่ 12: 160-170 cm.dt. พบหนาแน่น

ในระดับชั้นดินสมมติที่ 2: 60-70 cm.dt. ในจ านวนเปลือกหอยทั้งหมดที่พบ ส่วนใหญ่จ านวน 42 ชิ้น (ร้อยละ 

97.7) เป็นเปลือกหอยทากบกที่มีขนาดและชนิดแตกต่างกัน ส่วนอีก 1 ชิ้นพบเป็นชิ้นส่วนหอยกาบน ้าจืดหรอื

หอยสองฝา พบในระดับชั้นดินสมมติที่ 2: 60-70 cm.dt. (ภาพท่ี 37-38)  

4.2.4 กระดูกสัตว์ (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1 ตารางที่ 4) พบจ านวน 4 ชิ้น ในระดับผิวดิน ถึง
ระดับชั้นดินสมมติที่ 2: 60-70 cm.dt. พบเป็นชิ้นส่วนกระดูกยาวที่ไม่สามารถจ าแนกส่วนกระดูกและชนิดของ
สัตว์ได้ จ านวน 3 ชิ้น มีที่สามารถจ าแนกได้เพียง 1 ชิ้นคือ 

  - #AB015-02 ชิ้นส่วนกระดูกฝ่าเท้าของสุนัข จ านวน 1 ชิ้น หนัก 1.1 กรัม (ภาพที่ 
39)  

 

 
 

ภาพที่ 37 ตัวอย่างเปลือกหอยทากบก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
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ภาพที่ 38 ตัวอย่างเปลือกหอยกาบ (#AB014-02) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 39 ชิ้นส่วนกระดูกฝ่าเท้าของสุนัข (#AB015-02) หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
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ภาพที่ 40 โครงกระดูกมนุษย์ หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
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4.2.5 โครงกระดูกมนุษย์ หลุมฝังศพหมายเลข 1 พบในระดับชั้นดินสมมติ 72-85 cm.dt. มี
สภาพความสมบูรณ์ของโครงกระดูกประมาณร้อยละ 70 ไม่พบในส่วนของกระดูกต้นขาซ้าย สภาพโดยรวม
ของกระดูกช ารุด กะโหลกศีรษะบนแตกหักโดยเฉพาะบริเวณกระดูกข้างกะโหลกศีรษะซ้าย  รวมทั้งกระดูก
ซี่โครงซ้ายและขวา กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกต้นแขนขวา และชิ้นส่วนกระดูกปลายแขนขวาที่ผุ
และแตกหัก กะโหลกศีรษะมีหินปูนเกาะติดในบางส่วนโดยเฉพาะบริเวณด้านบนของกะโหลกศีรษะและ
ส่วนท้ายทอย มีผลการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์เบื้องต้นดังนี้ (ภาพท่ี 40) 

อายุเมื่อตาย:  ผู้ใหญ่วัยสูงอายุ (old adult) อายุประเมินเมื่อตายระหว่าง 45-55 ปี จากระดับการ
สึกของฟันชุดขากรรไกรล่าง ระดับ H-I ตามเกณฑ์การประเมินอายุเมื่อตายจากระดับการสึกของฟันของ 
Lovejoy (Lovejoy, 1985; White, Black & Folkens, 2012, p. 389) 

เพศ: เพศหญิง จากลักษณะทางกายภาพของกะโหลกศีรษะ (ส่วนกระดูกกกหูซ้ายและขวา และ
กระดูกท้ายทอย) และกระดูกเชิงกราน (มุมองศาของ greater sciatic notch) จ าแนกด้วยวิธีการศึกษาตาม
มาตรฐานสากลด้านมานุษยวิทยากายกายภาพ (Buikstra & Ubelaker, 1994) 

ความสูง: ประมาณ 159±4 เซนติเมตร จากการวัดขนาดความยาวสูงสุดของกระดูกปลายแขน
ด้านนอกซ้าย (left ulna) ได้ 25.2 เซนติเมตร ขณะที่โครงกระดูกยังอยู่ติดที่ในแหล่งจริง (in situ) แล้วค านวน
ค่าแทนที่ในสมการความสูงของคนไทยปัจจุบันของนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ และคณะ (2555)  

4.2.6 ภาชนะดินเผา วัตถุอุทิศที่พบร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์ในหลุมฝังศพหมายเลข  1 พบมี
ภาชนะดินเผาสมบูรณ์จ านวน 8 ใบ วางครอบบริเวณศีรษะ กระดูกกกหู กระดูกท้ายทอย ปลายแขนซ้ายและ
ขวาต้นขาขวา และปลายเท้า รวมถึงการใช้ภาชนะจ านวนอย่างน้อย 2 ใบมาทุบหรือท าให้แตกเพ่ือน ามาปูรอง
และวางทับศพบริเวณศีรษะและล าตัวช่วงบน 

ภาชนะดินเผาชิ้นสมบูรณ์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นภาชนะเนื้อดิน เนื้อหยาบ ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน เป็น
ภาชนะขนาดเล็กทรงพาน 6 ใบ และชาม 2 ใบ ตกแต่งด้วยการทาน ้าดินสีแดงทั้งสองด้าน ทาน ้าดินสีแดงดา้น
ใน และทาน ้าดินสีแดงเฉพาะบริเวณส่วนปากภาชนะด้านใน ส่วนภาชนะอีกอย่างน้อย 2 ใบถูกน ามาทุบแล้ว
น ามาปูรองและวางทับศพเป็นภาชนะเนื้อดินเช่นกันแต่ขนาดบางกว่า เป็นภาชนะทรงหม้อที่มีการตกแต่งด้วย
การปั้นแปะและรูดผิวบริเวณส่วนไหลภาชนะเป็นร่องคล้ายสันนูนขนานกัน 2 เส้น ส่วนล าตัวและฐานตกแต่ง
ด้วยลายเชือกทาบลอนเล็ก ทาบตามแนวดิ่ง (ตารางท่ี 9, ภาพที่ 41-49) 
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ตารางที่ 9 ภาชนะดินเผาอุทิศ หลุมฝังศพหมายเลข 1  
 

# ต าแหน่งที่พบ รูปทรงและการตกแตง่ ขนาด 

1 ด้านบนของกะโหลก
ศีรษะ  

ภาชนะทรงพาน ตกแต่งด้วยการทาน ้าดินสีแดง
เฉพาะส่วนปากภาชนะดา้นใน 
(ภาพที่ 41) 
 

- Ø ปากภาชนะ 11.0 เซนติเมตร 
- Ø ฐานภาชนะ 8.0 เซนติเมตร 
- ความสูง 6.5 เซนติเมตร  
- ความหนา 0.7 เซนติเมตร 

2 ด้านหลังของกะโหลก
ศีรษะ 
(ส่วนทา้ยทอย-คอ) 

ภาชนะทรงพาน ตกแต่งด้วยการทาน ้าดินสีแดง
ผิวภาชนะดา้นใน 
(ภาพที่ 42) 
 

- Ø ปากภาชนะ 11.5 เซนติเมตร 
- Ø ฐานภาชนะ 7.0 เซนติเมตร 
- ความสูง 6.0 เซนติเมตร  
- ความหนา 0.7 เซนติเมตร 

3 ด้านใต้-ดา้นขวา 
ของกะโหลกศีรษะ 

ภาชนะทรงพาน ตกแต่งด้วยการทาน ้าดินสีแดง
ผิวภาชนะดา้นใน 
(ภาพที่ 43) 
 

- Ø ปากภาชนะ 13.9 เซนติเมตร 
- Ø ฐานภาชนะ 8.5 เซนติเมตร 
- ความสูง 7.0 เซนติเมตร  
- ความหนา 0.8 เซนติเมตร 

4 ด้านบนของปลาย
แขน (ข้อมือ) ขวา  

ภาชนะทรงพาน ตกแต่งด้วยการทาน ้าดินสีแดง
ผิวภาชนะทัง้สองดา้น 
(ภาพที่ 44) 
 

- Ø ปากภาชนะ 11.0 เซนติเมตร 
- Ø ฐานภาชนะ 7.0 เซนติเมตร 
- ความสูง 7.0 เซนติเมตร  
- ความหนา 0.7 เซนติเมตร 

5 ด้านบนของปลาย
แขน (ข้อมือ) ซ้าย 

ภาชนะทรงพาน ตกแต่งด้วยการทาน ้าดินสีแดง
เฉพาะส่วนปากภาชนะดา้นใน 
(ภาพที่ 45) 
 

- Ø ปากภาชนะ 11.5 เซนติเมตร 
- Ø ฐานภาชนะ 7.5 เซนติเมตร 
- ความสูง 7.0 เซนติเมตร  
- ความหนา 0.7 เซนติเมตร 

6 ด้านบนของไหล่ขวา 
(ภาชนะดนิเผา #7 
ปิดทับ) 

ภาชนะทรงชาม ตกแต่งด้วยการทาน ้าดินสีแดง
ผิวภาชนะดา้นนอก 
(ภาพที่ 46) 
 

- Ø ปากภาชนะ 12.0 เซนติเมตร 
- Ø ฐานภาชนะ 7.0 เซนติเมตร 
- ความสูง 5.5 เซนติเมตร  
- ความหนา 0.7 เซนติเมตร 

7 - ด้านใต้กะโหลก
ศีรษะ 
- ด้านบนของไหล่ขวา 
- ด้านบนของข้อศอก
ซ้าย 

ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาทรงหม้อ จ านวน 2 ใบ 
7.1 ตกแต่งด้วยการรูดเป็นสันนนูบริเวณไหล่
กับลายเชือกทาบลอนเล็กตามแนวดิ่งบริเวณ
ล าตัวและฐานของภาชนะ 
7.2 ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบลอนเล็กในส่วน
ไหล่ ล าตวั และฐานของภาชนะ 
(ภาพที่ 47) 

- ความหนา 0.5-0.6 เซนติเมตร 
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ตารางที่ 9 ภาชนะดินเผาอุทิศ หลุมฝังศพหมายเลข 1 โครงกระดูกหมายเลข 1 (ต่อ) 
 

# ต าแหน่งที่พบ รูปทรงและการตกแตง่ ขนาด 

8 ด้านบนบริเวณช่วง
เหนือหัวเข่าทั้งสอง
ด้าน  
 

ภาชนะทรงชาม ตกแต่งด้วยการทาน ้าดินสีแดง
ผิวภาชนะดา้นใน 
(ภาพที่ 48) 

- Ø ปากภาชนะ 13.5 เซนติเมตร 
- Ø ฐานภาชนะ 7.5 เซนติเมตร 
- ความสูง 8.0 เซนติเมตร  
- ความหนา 1.1 เซนติเมตร 

9 ด้านบนของข้อเท้า 
บริเวณที่มีร่องรอย
การมัดศพ 
 

ภาชนะทรงพาน ตกแต่งด้วยการทาน ้าดินสีแดง
ผิวภาชนะดา้นใน 
(ภาพที่ 49) 

- Ø ปากภาชนะ 12.0 เซนติเมตร 
- Ø ฐานภาชนะ 8.5 เซนติเมตร 
- ความสูง 7.5 เซนติเมตร  
- ความหนา 0.8 เซนติเมตร 

 

      

ภาพที่ 41 ภาชนะดินเผาหมายเลข 1 หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
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ภาพที่ 42 ภาชนะดินเผาหมายเลข 2 หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 43 ภาชนะดินเผาหมายเลข 3 หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
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ภาพที่ 44 ภาชนะดินเผาหมายเลข 4 หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 45 ภาชนะดินเผาหมายเลข 5 หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
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ภาพที่ 46 ภาชนะดินเผาหมายเลข 6 หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 47 ภาชนะดินเผาหมายเลข 7 หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
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ภาพที่ 48 ภาชนะดินเผาหมายเลข 8 หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 49 ภาชนะดินเผาหมายเลข 9 หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
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บทที่ 5 การวิเคราะห์ค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ 
 

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ในโครงการวิจัยครั้งนี้ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี

ประเภทอินทรีย์วัตถุทั้งเปลือกหอย กระดูกสัตว์ โครงกระดูกช้าง และโครงกระดูกมนุษย์ ที่สามารถส่งตัวอย่าง

เพื่อการวิเคราะห์ค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ หรือการก าหนดค่าแบบสัมบูรณ์ (absolute dating) ซึ่งเป็นวิธีหนึ่ง

ในการก าหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดี ด้วยเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อระบุถึงช่วงเวลาหรือช่วงอายุที่

แน่นอน 

การด าเนินการครั้งนี้ใช้วิธีการก าหนดค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยการศึกษาคาร์บอนกัมมันตรงัส ี

(radiocarbon dating: Carbon-14) เป ็นไอโซโทปของคาร ์บอนที ่ เป ็นกัมมันตภาพรังส ีท ี ่ เหลืออยู ่ใน

อินทรียวัตถุหลังจากสลายตัว จะสลายตัวไปครึ่งหนึ่งทุก 5,730 ปี เรียกว่า “ครึ่งชีวิต (half-life)” วิธีการนี้

สามารถก าหนดอายุย้อนไปถึงประมาณ 50,000 ปี (กรมศิลปากร, 2550, หน้า 37) โดยใช้เครื่องมือฟิสิกส์ 

เทคนิควิธีการวิเคราะห์มวลของธาตุด้วยการเร่งอนุภาค (AMS – Accelerator Mass Spectrometry) ที่

ห้องปฏิบัติการ Beta Analytic Inc. รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา  

ส าหรับตัวอย่างที่ส่งไปก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ ทางโครงการวิจัยได้ส่งตัวอย่างฟันมนุษย์ 

หลุมฝังศพหมายเลข 1 รวมจ านวน 2 ตัวอย่าง (ฟัน 4 ซี่) (ตารางที่ 10, ภาพที่ 50-51) ทั้งนี้สามารถสกัด

คอลลาเจนหรือโปรตีนในปริมาณมากพอที่จะใช้ก าหนดอายุเพียง 1 ตัวอย่าง (ฟัน 2 ซ่ี) มีผลค่าก าหนดอายุตาม

ปีปฏิทิน (calibrated dating) ที่ความน่าจะเป็นร้อยละ 95.4 ระหว่าง 2,571-2,763 ปีมาแล้ว หรือประมาณ 

622-814 ปีก่อนคริสตกาล (ตารางท่ี 11, ภาคผนวกท่ี 2) 

 

ตารางที่ 10 รายละเอียดตัวอย่างฟัน โครงกระดูกมนุษย์ที่ส่งไปก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ 
 

รายละเอียด 
ขนาด-น ้าหนัก 

หมายเหตุ 
Mesial-Distal Buccal-Lingual ความสูง น ้าหนัก 

#12 ฟันตัดซี่ที่ 2  
กระดูกขากรรไกรบนขวา 

0.8 cm. 0.6 cm. 2.2 cm. 1.2 g. ตัวอย่างที ่1: 
สกัดคอลลาเจน

ไม่ได ้
(ภาพที่ 50) 

#33 ฟันเขี้ยว 
กระดูกขากรรไกรล่างซ้าย 

0.8 cm. 0.8 cm. 2.5 cm. 1.3 g. 

#15 ฟันกรามน้อยซี่ที่ 2  
กระดูกขากรรไกรบนขวา 

0.7 cm. 1.0 cm. 2.1 cm. 0.9 g. ตัวอย่างที่ 2: 
สกัดคอลลาเจน
ได้พอก าหนด
อายุเท่านั้น 
(ภาพที่ 51) 

#24 ฟันกรามน้อยซี่ที่ 1 
กระดูกขากรรไกรบนซ้าย 

0.8 cm. 0.9 cm. 2.3 cm. 1.0 g. 
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ภาพที่ 50 ตัวอย่างที่ 1 ชิ้นส่วนฟันซี่ท่ี #12 และ #33 โครงกระดูก/ หลุมฝังศพหมายเลข 1  

 

 
 

ภาพที่ 51 ตัวอย่างที่ 2 ชิ้นส่วนฟันซี่ท่ี #15 และ #24 โครงกระดูก/ หลุมฝังศพหมายเลข 1 
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างที่ 2 แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
 

ตัวอย่าง BETA No หลักฐาน 

ผลการวิเคราะห์ค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ 
(AMS Carbon-14) 

Radiocarbon 
Date 

Calibrated Date 
(95.4%) 

Before Present  

Calibrated Date 
(95.4%) 

Before Christ 
NS-BRP2017 
-002 

487462 ฟันซี่ #15, #24 
โครงกระดูก/ 
หลุมฝังศพ #1 

2580±30 BP 2,571-2763 cal BP 622-814 cal BC 
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บทที่ 6 บทวิเคราะห์ 
 
6.1 การจ าแนกล าดับชั้นทางวัฒนธรรมและค่าก าหนดอายุ 

ผลการขุดค้นทางโบราณคดี หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1-2 ของแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชา
สรรค์ในโครงการวิจัยนี้ พบล าดับการทับถมของชั้นดินในลักษณะเดียวกันทั้งสองหลุมขุดค้น เบื้องต้นสามารถ
จ าแนกล าดับชั้นดินทางธรรมชาติและชั้นดินทางวัฒนธรรม เรียงตามล าดับอายุจากเก่าไปหาใหม่ หรือจากชั้น
ดินล่างไปชั้นดินบนได้ตามรายละเอียด  

6.1.1 ชั้นดินทางธรรมชาติสมัยที่ 1 ตรงกับชั้นดินล่างของชั้นดินที่ 2 เป็นชั้นดินร่วมสีน ้าตาลอ่อน
ปนร่วมกับชั้นปูนที่อัดตัวแน่นแข็ง พบร่วมกับก้อนหินปูนขนาดกลาง-ใหญ่ เริ่มพบในระดับความลึกจากผิวดิน
ประมาณ 1 เมตรเป็นต้นไป ไม่พบร่วมกับโบราณวัตถุ เป็นชั้นดินธรรมชาติที่ปราศจากร่องรอยกิจกรรมของ
มนุษย ์โดยเป็นชั้นต้นก าเนิดดินที่เกิดจากการผุพังของชั้นหินปูนหรือปูนมาร์ลที่เป็นชั้นหินดาน (bedrock) ของ
พ้ืนที ่ร่วมกับดินร่วนที่เกิดจากตะกอนน ้าพาทับถมอยู่บนลานตะพักปูนมาร์ล 

6.1.2. ชั้นดินทางวัฒนธรรมสมัยที่ 1 ตรงกับชั้นดินล่างของชั้นดินที่ 1 และชั้นดินบนของชั้นดนิที่ 
2 รวมถึงชั้นดินที่ขุดตัดชั้นดินที่ 2 เพื่อใช้ส าหรับการฝังหรือก าจัดซากโครงกระดูกช้าง ในร่องรอยผิดวิสัย
หมายเลข 1 หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 และการขุดหลุมฝังศพหมายเลข 1 ในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
ลักษณะเป็นชั้นดินร่วนสีน ้าตาล น ้าตาลอ่อน และน ้าตาลเข้ม พบร่วมกับก้ อนปูนขนาดเล็ก-กลาง ในระดับ
ความลึกประมาณ 20 เซนติเมตรจากระดับผิวดินเป็นต้นไป เป็นชั้นดินที่เกิดทั้งจากการทับถมโดยธรรมชาติ
และการประกอบกิจกรรมของมนุษย์ ชั้นดินมีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 30-80 เซนติเมตร เป็นชั้นดินที่พบ
ปริมาณโบราณวัตถุประกอบด้วยชิ้นส่วนปาก คอ ไหล่ ล าตัว และฐานภาชนะดินเผาเนื้อดินแบบเรียบ แบบมี
สัน ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ และทาน ้าดินสีแดงผิวด้านนอกหรือด้านในภาชนะ เปลือกหอยทากบกและหอย
กาบ และชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ แสดงถึงร่องรอยการใช้พื้นที่ทั้งส าหรับฝังศพกับการอยู่อาศัยหรือการประกอบ
กิจกรรมบางอย่างของมนษุย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในลักษณะแบบชั่วคราว เพราะพบหลักฐานโบราณวัตถุรวม
ในปริมาณท่ีน้อย  

6.1.3 ชั้นดินทางวัฒนธรรมสมัยที่ 2 หรือชั้นวัฒนธรรมที่เกิดจากกิจกรรมของคนปัจจุบัน ตรงกับ
ชั้นดินบนของชั้นดินที่ 1 เป็นชั้นดินบน (top soil) และชั้นหน้าดินของพ้ืนที่ ลักษณะเป็นดินร่วนสีน ้าตาลเข้มที่
เกิดจากการย่อยสลายกับการทับถมของซากพืขและซากสัตว์ พบร่วมกับก้อนหินปูนขนาดเล็ก เศษใบไม้และ
รากไม้ เป็นชั้นที่พบโบราณวัตถุปะปนกับวัตถุปัจจุบันเช่นขวดแก้ว พลาสติก ที่คงเหลือจากการอยู่อาศัยและ
กิจกรรมการเพาะปลูกของประชากรปัจจุบันเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมา   
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ตารางที่ 12 ล าดับชั้นดิน ค่าก าหนดอายุเชิงเทียบและเชิงสัมบูรณ์ แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
 

ล าดับชั้นดิน หลักฐาน/ หลกัฐานทางโบราณคดี 
ค่าก าหนดอาย ุ พัฒนาการทางสังคมฯ  

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ภาคกลาง 
(Rispoli et al., 2013) 

เชิงเทียบ เชิงสัมบูรณ ์

ช้ันดินทางวัฒนธรรม 
สมัยที่ 2 (ปัจจุบัน) 

- วัตถุปัจจุบันเช่นขวดแก้ว พลาสติก 
- ช้ินส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- เปลือกหอยทากบก 
- ช้ินส่วนกระดูกสตัว ์

- สมัยปัจจุบัน   

ช้ันดินทางวัฒนธรรม 
สมัยที่ 1 

- ช้ินส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- เปลือกหอยทากบกและหอยกาบ 
- ช้ินส่วนกระดูกสตัว ์
- โครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิดวิสยัหมายเลข 1 
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 
- โครงกระดูกมนุษย์และภาชนะอทุิศสมบูรณ์  
หลุมฝังศพหมายเลข 1  
หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 

- รูปแบบการฝังศพ สมัยที่ 1 ระยะ
ที่ 3 แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัย
มงคล สมยัส าริดตอนปลาย (สุรพล 
นาถะพินธุ, 2550, หน้า 80-89)  
- การตกแต่งภาชนะด้วยการทาน า้
ดินและขดัมันสีแดงบริเวณปาก การ
รูดเป็นเส้นสันนูนบริเวณไหล่ และ
ตกแต่งลายเชือกทาบส่วนส าตัว 
สมัยส ารดิตอนปลาย (Rispoli et 
al., 2013, pp. 131-134) 

: ตัวอย่างฟันกรามน้อย 
หลุมฝังศพหมายเลข 1 
BETA487462 = 622-814 BC 
(2571-2763 BP) 

: สมัยส ารดิตอนปลาย (Bronze Age 2) 
500-800 BC  รูปแบบการด ารงชีพแบบ
สังคมเกษตรกรรม และพบกิจกรรมการ
หลอมทองแดงขนาดเล็ก  

ช้ันดินทางธรรมชาติ
สมัยที่ 1 
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ด้านการก าหนดอายุของชั้นวัฒนธรรมสมัยที่ 1 ใช้ทั้งการก าหนดอายุเชิงเทียบจากรูปแบบการฝัง
ศพ รูปแบบภาชนะดินเผาอุทิศ และเทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา ค่าก าหนดอายุเชิงสัมบูรณ์ รวมทั้งการ
อ้างอิงค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ที่ได้กับฐานข้อมูลหรือผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย (ตารางท่ี 12) มีรายละเอียดคือ 

การเปรียบเทียบกับรูปแบบการฝังศพประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีบ้าน
ใหม่ชัยมงคล อ าเภอตาคลี ในเขตที่ราบลอนลูกคลื่นโคกส าโรง-ตาคลี พบว่ารูปแบบการฝังศพของหลุมฝังศพ
หมายเลข 1 ของบ้านไร่ประชาสรรค์ จัดอยู่ในหลุมฝังศพสมัยที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 หลุมฝังศพที่ไม่มีเครื่องมือ
เหล็กฝังร่วมอยู่ด้วย ในสมัยย่อยที่ 3 ที่ฝังศพให้หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ โดย
มักพบร่วมกับภาชนะดินเผาทรงกลม ภาชนะดินเผาทรงพานฐานสูง ภาชนะดินเผาทรงพาน ภาชนะดินเผาทรง
กระบุง และภาชนะดินเผาทรงล าตัวกลม คอคอด ปากผาย และมีฐานเตี้ย ที่มีค่าก าหนดอายุเชิงเทียบจาก
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ ประมาณสมัยส าริดตอนปลายของ
ภาคกลาง (สุรพล นาถะพินธุ, 2550, หน้า 80-89) 

เช่นเดียวกับการพบชิ้นส่วนปาก ไหล่ และล าตัวภาชนะดินเผาที่มีการตกแต่งด้วยการทาน ้าดิน
และขัดมันสีแดง (TRBS-Thick Red Burnished Slip) บริเวณปาก คอ และไหล่ของภาชนะ รวมทั้งการตกแต่ง
บริเวณไหล่ให้เป็นเส้นหรือสันนูน และตกแต่งลายเชือกทาบลอนเล็กหรือลายเชือกทาบเนื้อละเอียดในส่วนใต้
เส้นหรือสันนูน เป็นลักษณะการตกแต่งเฉพาะที่พบทั้งในเขตพื้นที ่ลุ ่ มน ้ามูลและพื้นที่ภาคกลางของไทย
โดยเฉพาะเขตภูมิภาคลพบุรี สมัยส าริดตอนปลาย ประมาณ 2,500-2,800 ปีมาแล้ว (Rispoli et al., 2013, 
pp. 131-134) สอดคล้องกับผลการก าหนดค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี AMS คาร์บอน-14 จากตัวอย่างฟัน
กรามน้อย โครงกระดูกมนุษย์ ในหลุมฝังศพหมายเลข 1 ที่ได้ประมาณ 2,571-2,763 ปีมาแล้ว ตรงกับสมัย
ส าริดตอนปลาย หรือสมัยส าริดระยะที่ 2 (Bronze Age 2) จากล าดับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (Rispoli et al., 2013, Higham & 
Rispoli, 2014)  
 

6.2 อาหารและพฤติกรรมการบริโภค การแปลความจากค่าไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน  
การส่งตัวอย่างฟันกรามน้อยของโครงกระดูกมนุษย์ หลุมฝังศพหมายเลข 1 หลุมขุดค้นทาง

โบราณคดีท่ี 2 เพ่ือก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ทางโครงการวิจัยได้แจ้งให้ทางห้องปฏิบัติการ 
Beta Analytic Inc. น าค่าคอลลาเจนที่สกัดได้จากฟันทั้งสองตัวอย่างไปวิเคราะห์ค่าสัดส่วนโซโทปเสถียรของ
คาร์บอน (13C/ 12C) และค่าไอโซโทปเสถียรของไนโตรเจน (15N/ 14N) ซึ่งในงานโบราณคดีและโบราณคดีเชิง
ชีววิทยาน ามาใช้เพื่อศึกษาแปลความเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภค (Larsen, 2002, 2015; Liu, 
2012)  
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มาตรฐานผลการศึกษาค่าสัดส่วนไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
พืชที่มีรูปแบบการสังเคราะห์แสงต่างกันกล่าวคือในกลุ่มพืชมีการสังเคราะห์แสงโดยการตรึงคาร์บอนแบบ C3 
ซ่ึงเป็นพืชกลุ่มใหญ่สุดและเจริญเติบโตดีในพ้ืนที่อบอุ่น เช่น ข้าว ข้าวสาลี ถั่ว หญ้าบางประเภท และพืชกินหัว 

มีค่าไอโซโทปเสถียรคาร์บอน δ 13C ระหว่าง -20.0‰ ถึง -35.0‰ และมีค่าเฉลี่ยประมาณ -26.5‰ ส าหรับ
กลุ่มพืช C4 ที่มีการสังเคราะห์แสงโดยการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ครั้ง (Hatch-Slack pathway) ซึ่งเป็นพืช
ที่มีถ่ินก าเนิดเป็นเขตร้อนหรือกึ่งร้อนเช่นข้าวโพด ถั่วเขียว ข้าวฟ่าง อ้อย หญ้าแพรก ฯลฯ มีค่าไอโซโทปเสถียร

คาร ์บอน δ 13C ระหว ่าง -9.0‰ ถ ึง -14.0‰ และมีค ่าเฉล ี ่ยประมาณ -12.5‰ ส่วนกลุ ่มพืช CAM 
(Crassulacean Acid Metabolism Plant) หรือกลุ่มพืชทนแล้งประเภทกระบองเพชร สัปปะรด หรือกลุ่มพืช
กลางคืนจะมีค่าไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนอยู่ระหว่างกลุ่มพืช C3 และC4 (Krigbaum, 2003; Liu, 2012) 

การศึกษาทางโบราณคดีเชิงชีววิทยาสามารถวิเคราะห์ค่าไอโซโทปของคาร์บอน ไนโตรเจน และ
ธาตุต่าง ๆ จากหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ทั้งจากคอลลาเจนที่เกิดจากการสะสมและการบริโภคสารอาหาร
โปรตีน กับอะพาไทต์ สารอนินทรีย์แคลเซียมฟอสฟอรัสจากกระดูก (bone apatite) และส่วนเคลือบฟัน 
(enamel bone apatite) ที่เกิดจากการสะสมและการบริโภคคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน (สารอาหาร
โดยรวม) ปกติค่าไอโซโทปเสถียรที ่ได้จากทั ้งสองกรณีจะมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย โดยเฉลี ่ยประมาณ 
2.6±1.0‰ สัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นระดับการกินอาหารและห่วงโซ่อาหาร กับที่มาของแหล่งสารอาหาร
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับการบริโภคในแต่ละกลุ่มประชากร (Lee-Thorpe et al., 1989) 

ส าหรับกลุ่มประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย มี รายงานการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคด้วยค่าไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจน ทั้งกรณี
ค่าคอลลาเจนที่ได้จากกระดูกยาว ตัวอย่างประชากรจากแหล่งโบราณคดีซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี (สว่าง เลิศฤทธิ์, 2547) และค่าคอลลาเจนกับค่าอะพาไทต์ ประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่ง
โบราณคดีโนนหมากลา บ้านโป่งมะนาว บ้านใหม่ชัยมงคล และโคกพนมดี ในภาคกลางและภาคตะวันออกของ
ไทย (Liu, 2012)  

ตัวอย่างคอลลาเจนที่ได้จากฟันกรามน้อยของขากรรไกรบนทั้งสองซี่ (#14, #25) ได้ค่าไอโซโทป

เสถียรของคาร์บอน δ 13C = -15.4 ‰ เมื่อเทียบกับผลการศึกษาตัวอย่างประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ใน
ภาคกลางของไทย (ตารางที่ 13) พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างประชากรสมัยโลหะที่โนนหมาก
ลา (-15.5‰) กับประชากรสมัยส าริดและเหล็กที่บ้านใหม่ชัยมงคล (-16.3‰) ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมการบริโภคแบบผสมที่มีความโน้มเอียงไปทางการได้รับสารอาหารโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากพืช 
C3 (Liu, 2012, pp. 144, 384) 
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ตัวอย่างประชากรจากบ้านไร่ประชาสรรค์มีค่าสัดส่วนไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนมากกว่าค่า
ตัวอย่างประชากรสมัยเหล็กที่ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (-19.1‰) และประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเช่นบ้านเชียง เนินอุโลก บ้านนาดี (-15.7‰ ถึง -20.5‰) ที่มีพฤติกรรมการบริโภค
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากพืช C3  เป็นหลัก (King, 2006) และแตกต่างกับค่าเฉลี่ยของประชากรยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายจากซับจ าปา (-10.8‰) กลุ่มประชากรที่ได้รับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากพืช C4  

อย่างข้าวฟ่างเป็นส าคัญ (สว่าง เลิศฤทธิ์, 2547, หน้า 102-103)    
 
ตารางที่ 13 ค่าไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจน ประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลาง  
(ค่าไอโซโทปเสถียรจากคอลลาเจนของตัวอย่างกระดูกและฟัน) 
 

ที่ 
แหล่ง/ 
จังหวัด 

จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่าอายขุองแหล่งฯ δ 13C (‰) δ 15N (‰) อ้างอิง 

1 ซับจ าปา,  
ลพบุร ี

4 800 BC – CE 300 -10.79 
(-12.27 ~ -9.10) 

8.82 
(8.63 ~ 9.17) 

สว่าง เลิศฤทธิ์, 
2547 

2 โนนหมากลา,  
ลพบุร ี

8 1,000 – 2,000 BC -15.53 
(-18.28 ~ -14.03) 

9.92 
(9.10 ~ 10.67) 

Liu, 2012 

3 บ้านโป่งมะนาว,  
ลพบุร ี

25 1,500 BC – CE 300 -13.23 
(-18.33 ~ -13.01) 

9.37 
(7.03 ~ 11.44) 

4 บ้านใหม่ 
ชัยมงคล,  
นครสวรรค ์

3 2,000 BC – CE 1 -16.25 
(-16.99 ~ -15.55) 

11.86 
(11.66 ~ 12.24) 

5 ศรีเทพ,  
เพชรบูรณ ์

1 CE 240 - 390 -19.1 11.3 อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีเทพ, 2559 

6 บ้านไร ่
ประชาสรรค,์  
นครสวรรค ์

1 750 - 814 BC -15.4   

 
ลักษณะเหล่านี้แสดงถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาค

กลางของไทย ที่จ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่ได้รับสารอาหารโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากพืช C3 
กลุ่มที่ได้รับสารอาหารโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากพืช C4 และกลุ่มที่ได้รับสารอาหารแบบผสมที่อาจจะโน้ม
เอียงไปทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้แหล่งอาหารทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ถูกเลือกส าหรับการบริโภคหลักน่าจะ
สัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งภูมิอากาศในแต่ละช่วงเวลาเป็นส าคัญ
ด้วยเช่นกัน 
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6.3 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่มในอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
การทบทวนข้อมูล ผลการส ารวจและการขุดค้นทางโบราณคดีที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ลอนลูกคลื่น

ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดลพบุรีและนครสวรรค์ พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนระยะแรกเริ่ม ตั้งแต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินใหม่ อายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ทั้งหลักฐานหลุมฝังศพที่แหล่งโบราณคดี
โคกเจริญ อ าเภอชัยบาดาล (Watson & Loofs, 1967; Loofs & Watson, 1970) และหลักฐานชั้นวัฒนธรรม
ระยะที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล อ าเภอตาคลี (สุรพล นาถะพินธุ, 2550, หน้า 91) รวมทั้งการพบ
ขวานหินขัด โบราณวัตถุที่เป็นลักษณะเฉพาะที่พบทั่วไปในแหล่งโบราณคดีสมัยหินใหม่ จากการส ารวจระดับ
ผิวดินบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ในงานวิจัยนี้ (ตารางที่ 14, รายละเอียดในภาคผนวกที่ 3 
รายงานเบื้องต้นผลการส ารวจทางโบราณคดี อ าเภอไพศาลี)  

อย่างไรก็ตาม จากผลการขุดค้นทั้งที่แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท โดยส านักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย กรมศิลปากร ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2536 และที่บ้านไร่ประชาสรรค์ใน
ปัจจุบัน พบหลักฐานและชั้นวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยโลหะเป็นต้นมา ประมาณ 2,500-2,800 ปีมาแล้ว ในสมัย
ส าริดตอนปลายซึ่งถือเป็นพัฒนาการชุมชนระยะแรกเริ่มในพื้นที่ไพศาลี เทียบเคียงได้กับชั้นหลักฐานที่พบ  
หลุมฝังศพที่ไม่มีเครื่องมือเหล็ก ในชั้นวัฒนธรรมระยะที่ 2 ของแหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ประมาณ 
2,700-3,600 ปีมาแล้ว (สุรพล นาถะพินธุ, 2550, หน้า 91-92) 

สมัยส าริดตอนปลาย พื้นที่ไพศาลีน่าจะถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมบางประการ
ของชุมชนที่ด ารงชีพด้วยการเกษตรกรรม ตั้งถิ่นฐานบนพ้ืนที่ลอนลูกคลื่นที่สูงเด่นกว่าพ้ืนที่โดยรอบดูคล้ายเนิน
ดินสูง ในเขตลานตะพักล าน ้าใกล้กับแหล่งน ้าธรรมชาติอย่างห้วยเขาหลักชัยหรือห้วยโพธิ์ประสาท หรือแหล่ง
น ้าพุกับน ้าซับต่าง ๆ  มีสภาพโดยรอบเป็นพื้นที่ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ และสัมพันธ์กับดินชุดตาคลี ซึ่งเป็นรูปแบบ
หลักของการเลือกพ้ืนที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนยุคก่อนประวัติตอนปลายในเขตพ้ืนที่ลอนลูกคลื่นโคกส าโรง-ตาคลี 
(วรรณี ภูมิจิตร และคณะ, 2527, หน้า 99-101) 

ด้านพิธีกรรมและความเชื่อ ชุมชนสมัยโลหะที่บ้านไร่ประชาสรรค์และที่โพธิ์ประสาทมีการท าพิธี
การฝังศพให้กับผู้ตายเหมือนกับชุมชนร่วมสมัยอื่นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย ที่บ้านไร่ประชาสรรค์พบ
เป็นพิธีการฝังศพครั้งแรก มีการขุดหลุมเพื่อวางหรือฝังศพในท่านอนหงายเหยีดยายาว ตามแนวแกนทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้-ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเตรียมศพด้วยการมัดศพบริเวณส่วนปลายเท้า การทุบภาชนะดิน
เผาเนื้อดินทรงหม้อเพื่อน ามารองและวางทับลงบนตัวศพ รวมทั้งการอุทิศภาชนะดินเผาเนื้อดินทรงพานและ
ชามขนาดเล็กวางไว้ให้กับผู้ตายตรงบริเวณส่วนศีรษะ บนล าตัว และปลายเท้า     

ทั้งนี้ จากรูปแบบและทิศทางการฝังศพ รวมถึงรูปแบบภาชนะทรงพานที่พบ เทียบได้กับหลักฐาน
การฝังศพระยะที่ 3 ของกลุ่มหลุมฝังศพที่ไม่มีเครื่องมือเหล็ก แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ที่มีค่าก าหนด
อายุเชิงเทียบได้ประมาณสมัยส าริดตอนปลาย จากการพบรูปแบบภาชนะทรงพาน ทรงพานฐานสูง ทรงบาตร 
และทรงกระบุงจากหลุมฝังศพที่แหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย จังหวัดลพบุรี และอีกหลายแหล่งโบราณคดีในเขต
พ้ืนที่ลอนลูกคลื่นโคกส าโรง-ตาคลี (สุรพล นาถะพินธุ, 2550, หน้า 91)  
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ตารางที่ 13 ข้อมูลเบื้องต้นผลการส ารวจแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในอ าเภอไพศาลี 
 

ที่ แหล่งโบราณคด ี
พิกัดภูมิศาสตร์ 

UTM 47P 
ลักษณะภูมิประเทศ 

โบราณวัตถุที่พบ 
ระดับผิวดิน 

1 บ้านไร่ประชาสรรค์ 
 

672043 m. E., 
1707124 m. N. 

ลานตะพักล าน า้ระดับต า่ 
พื้นที่โดยรอบเปน็ที่ราบ
ลอนลูกคลื่น 

- ขวานหินขัด 
- ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- ก้อนตะกรันโลหะ 

2 วัดโพธิ์ประสาท 
(บ้านโพธิป์ระสาท) 

666159 m. E.,  
1704219 m. N. 

ลานตะพักล าน า้ระดับต า่ 
พื้นที่โดยรอบเปน็ที่ราบ
ลอนลูกคลื่น 

- เครื่องมือเหล็กมีบ้อง 
- ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
*การส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีเดิม 
พบหลุมฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลาย และหลักฐานการอยู่อาศยัยุค
ประวัติศาสตร์ตอนต้น 

3 บ้านโค้งสวอง 667513 m. E.,  
1706013 m. N. 

ลานตะพักล าน า้ พื้นที่
โดยรอบเป็นที่ราบลอนลูก
คลื่น 

- ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
 

4 บ้านบ่อไทยสามัคค ี 674807 m. E.,  
1706957 m. N. 

ลานตะพักล าน า้  - ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
- โครงกระดูกมนุษย์ 

5 โคกกระสง 667513 m. E.,  
1706013 m. N. 

พื้นที่ดอน เนนิดินขนาด
กว้างประมาณ 50 เมตร 
พื้นที่โดยรอบเปน็ที่ราบลุ่ม
ต ่าน า้ท่วมถึง  

- ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน เนื้อแกร่ง 
และเนื้อกระเบื้อง 
*ก าหนดอายุเชิงเทียบได้ตั้งแต ่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์-ยุคประวตัิศาสตร ์

 
การพบรูปแบบการฝังศพและภาชนะที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว แสดงถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนและ

ลักษณะความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไพศาลีกับชุมชนบนเขตที่ราบลอน
ลูกคลื่นโคกส าโรง-ตาคลี กับเขตลพบุรีในพ้ืนที่ภาคกลางของไทย และน่าจะรวมถึงพ้ืนที่ลุ่มแม่น ้ามูลตอนบนใน
เขตท่ีราบสูงโคราช อ้างอิงจากการขุดพบชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน ที่มีการตกแต่งด้วยการทาน ้าดินและขัด
มันสีแดงบริเวณปาก การตกแต่งไหล่ภาชนะให้เป็นเส้นหรือสันนูน และบริเวณส าตัวและฐานภาชนะใต้เส้นหรือ
สันนูนมีการประทับลายเชือกทาบเนื้อละเอียดตามแนวดิ่งซึ่งเป็นการตกแต่งภาชนะที่พบสมัยส าริดตอนปลาย 
ทั้งจากชั้นหลักฐานหลุมฝังศพระยะที่ 1 แหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย จังหวัดลพบุรี และชั้นหลักฐานหลุมฝังศพ
สมัยส าริด ระยะที่ 2-3 จากแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  (Rispoli et al., 
2013, pp. 132-133; Higham & Rispoli, 2014, p. 14) 
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ด้านเทคโนโลยีการผลิต แม้ว่าการขุดค้นครั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการโลหะกรรมที่
เป็นลักษณะเฉพาะของสมัยส าริดตอนปลายในภาคกลางของไทย ตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนเบ้าหลอม แม่พิมพ์แบบ
เดี่ยวและแบบประกบ เครื่องมือประเภทขวานและขวานผึ่งส าริด รวมถึงเครื่องประดับประเภทต่าง ๆ ที่ผลิต
ขึ้นจากหอยมือเสือเช่นกับที่พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย บ้านท่าแค โนนหมากลา และโนนป่าหวาย ใน
จังหวัดลพบุรี หรือที่บ้านใหม่ชัยมงคล จังหวัดนครสวรรค์ แต่ก็ได้พบภาชนะดินเผาชิ้นสมบูรณ์และชิ้นส่วน
ภาชนะดินเผาเนื้อดินที่แสดงถึงเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาภายในพ้ืนที่ได้ในระดับหนึ่ง 

ชิ้นส่วนภาชนะเหล่านี้เป็นภาชนะเนื้อหยาบ สามารถมองเห็นแร่ควอตซ์ ผลึกหิน และกรวดขนาด
เล็กได้ด้วยตาเปล่า ขึ้นรูปด้วยมือและแป้นหมุน และเผาด้วยการสุมไฟกลางแจ้งในอุณหภูมิต ่า ประมาณไม่เกิน 
400-550 องศาเซลเซียส เพราะแร่ควอตซ์ยังไม่เปลี่ยนโครงสร้างจากความร้อน เป็นเทคนิคการเผาที่นิยมใช้ใน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย (ดวงกมล อัศวมาศ, 2555) สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวัติศาสตร์จากบ้านใหม่ชัยมงคลโดยวิธีศิลาวรรณนา (บัณฑิตย์ สมประสงค์, 2541) พบว่าภาชนะทรงพาน 
ทรงบาตร และทรงก้นกลมมีเชิงที่พบในหลุมฝังศพสมัยแรก กลุ่มหลุมฝังศพที่ไม่มีเครื่องมือเหล็ก ใช้ดินเหนียว
ที่พบบริเวณเชิงเขาหรือใกล้ภูเขามาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เพราะยังคงมีองค์ประกอบของแร่การ์เนตและ
แร่ฮอนเบลนที่เกิดจากการสลายตัวของหินแปรและหินอัคนีแบบคงที่ และใช้อุณหภูมิในการเผาสูงไม่เกิน 550 
องศาเซลเซียส กับใช้เวลาเผาไม่นาน  

พัฒนาการทางสังคมพบว่าชุมชนไพศาลีระยะแรกเริ่มน่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีจ านวนไม่มาก 
และตั้งชุมชนกระจายตัวห่างกันออกไป เช่นเดียวกับชุมชนร่วมสมัยส าริดและเหล็กในเขตพ้ืนที่ลอนลูกคลื่นโคก
ส าโรง-ตาคลีที่ไม่ปรากฏหลักฐานการรวมศูนย์อ านาจ แต่พบว่ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างกันเช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นวัฒนธรรมสมัยส าริดตอนปลายของที่บ้านไร่ประขาสรรค์และบ้านใหม่ชัยมงคล หรือ
ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสมัยเหล็กที่วัดโพธิ์ประสาท ชั้นวัฒนธรรมสมัยเหล็กที่บ้านใหม่ชัยมงคล 
และชั้นวัฒนธรรมสมัยที่ 1 ของเมืองโบราณจันเสน ซึ่งต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 ชุมชนเหล่านี้มีการ
ขยายตัว และอาจจะรวมตัวพัฒนาการขึ้นเป็นบ้านเมืองที่มีการขุดคูน ้า-คันดินล้อมรอบ มีการสร้างศาสนสถาน 
และงานศิลปกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจและอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มาใหม่จากอินเดียผ่านการ
อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาของพ่อค้าชาวอินเดีย (demic diffusion) และหรือการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
(cultural diffusion) ตัวอย่างเช่นเมืองจันเสน เมืองไพศาลี รวมถึงเมืองโบราณอ่ืนในบริเวณใกล้เคียงเช่นเมือง
ดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ และเมืองศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในท้ายที่สุด  
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บทที่ 7 บทสรุป 
 

การขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ ถือเป็นขอบเขตงานหลักของ
โครงการวิจัยพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่มในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับ
สนับสนุนจากงบประมาณปี 2560 ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 497,500 บาท โดยมีทาง
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทราบถึง
อายุสมัยของชุมชนแรกเริ่มกับล าดับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ภายในอ าเภอ
ไพศาลี และ (2) การน าความรู้ที ่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุภายใน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้และการมีส่วนร่วมของนักเรียนและคนในท้องถิ ่นเพื ่อการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

ผลการขุดค้นทางโบราณคดีจ านวน 2 หลุมที่แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ รวมขนาดพื้นที่
ทั้งหมด 51 ตารางเมตร ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทโครงกระดูกช้าง ร่องรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 
จากหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 1 และหลักฐานหลุมฝังศพหมายเลข 1 จากหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ 2 
รวมถึงโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนภาชนะเผาเนื้อดิน เปลือกหอยทากบกและหอยกาบ กระดูกสัตว์ประเภท
สุนัข หมู เก้ง-กวาง ในปริมาณรวมค่อนข้างน้อย กับพบเฉพาะในชั้นวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเดียว
เท่านั้น มีค่าอายุเชิงเทียบจากรูปแบบภาชนะและเทคนิคการตกแต่งภาชนะ กับค่าอายุเชิงสัมบูรณ์ที่วิเคราะห์
ได้จากตัวอย่างฟันกรามน้อยของโครงกระดูกมนุษย์ในหลุมฝังศพหมายเลข 1 อยู่ในช่วงประมาณ 2,500-2,800 
ปีมาแล้ว ตรงกับสมัยส าริดตอนปลาย หรือสมัยส าริดในระยะที่ 2 ตามล าดับผลการศึกษาพัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน ้าลพบุรี-ป่าสัก เขตภาคกลาง และพื้นที่ราบลุ่มแม่น ้ามูล
ตอนบน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

ทั้งนี้ จากการประมวลผลการขุดค้นดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งผลการส ารวจเบื้องต้นในเขตอ าเภอ
ไพศาลี และผลการท างานต่าง ๆ ตามขอบเขตการวิจัยนี้ ทางโครงการสามารถสรุปผลการวิจัยและเสนอ
ข้อแนะน าส าหรับการด าเนินงานวิจัยต่อไปได้ดังนี้ 

 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
7.1.1 ชุมชนระยะแรกเริ่มในไพศาลีน่าจะมีพัฒนาการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนชัดเจนในสมัยโลหะ 

ทั้งนี้แม้ผลการศึกษาที่ผ่านมาในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งผลการส ารวจปัจจุบันที่พบหลักฐานโบราณวัตถุที่
เป็นอัตลักษณ์ของสมัยหินใหม่อย่างเช่นขวานหินขัดในพื้นที่อ าเภอไพศาลี แต่จากผลการขุดค้นทางโบราณคดี
ทั้งจากแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาทเดิม และท่ีบ้านไร่ประชาสรรค์ในงานวิจัยนี้พบหลักฐานที่สามารถน าไป
ก าหนดอายุเชิงเทียบและเชิงสัมบูรณ์ได้ค่าอายุเก่าสุดประมาณ 2,500-2,800 ปีมาแล้ว ตรงกับสมัยส าริดตอน
ปลายตามล าดับพัฒนาการวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
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7.1.2 การแปลความเกี ่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคจากค่าไอโซโทปเสถียรของ
คาร์บอน จากตัวอย่างโครงกระดูกท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ พบว่าประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์
สมัยส าร ิดตอนปลายที ่บ ้านไร่ประชาสรรค์มีพฤติกรรมการบริโภคและได้ร ับสารอาหารโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตแบบผสม โน้มเอียงไปทางพืช C3 เช่นเดียวกับประชากรสมัยโลหะที่โนนหมากลาและบ้านใหม่ชัย
มงคล มีค่าไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนมากกว่าประชากรสมัยเหล็กที่เมืองศรี เทพ และประชากรยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง เนินอุโลก บ้านนาดี ในเขตที่ราบสูงโคราช ที่มีพฤติกรรมการบริโภคและได้รับ
สารอาหารโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากพืช C3 เป็นหลัก และแตกต่างกับประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลายจากซับจ าปาที่เน้นการบริโภคโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากกลุ่มพืช C4  ที่เติบโตได้ดีในพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง
อย่างเช่นข้าวฟ่างเป็นส าคัญ ลักษณะเหล่านี้แสดงถึงพฤติกรรมการบริโภคและประเภทของสารอาหารที่ได้รับ
ในประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลางของไทย ที่สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มย่อยด้วยกันคือ (1) 
กลุ่มที่บริโภคและได้รับสารอาหารโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากพืช C3 เป็นหลัก (2) กลุ่มที่บริโภคและได้รับ
สารอาหารโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตจากพืช C4 เป็นหลัก และ (3) กลุ่มบริโภคแบบผสมที่อาจจะโน้มเอียงไป
ทางใดทางหนึ่ง โดยทั้งนี้แหล่งอาหารที่ถูกเลือกส าหรับการบริโภคน่าจะสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อมกับ
ระบบนิเวศน์ในแต่ละพ้ืนที่ และสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงเวลาเป็นส าคัญ 

7.1.3 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนระยะแรกเริ่มในเขตไพศาลี สมัยส าริดตอน
ปลาย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและทางพันธุกรรมด้วยก็อาจะเป็นได้กับชุมชนร่วมสมัยในบริเวณ
ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนในเขตที่ราบลอนลูกคลื่นโคกส าโรง -ตาคลี เพราะพบลักษณะร่วมกัน
หลายประการเช่นการเป็นสังคมหรือชุมชนขนาดเล็กที่ด ารงชีพด้วยการเกษตรกรรม ตั้งถิ่นฐานบนพ้ืนที่ลอนลูก
คลื่น ในเขตลานตะพักล าน ้าใกล้กับแหล่งน ้าธรรมชาติ แหล่งน ้าพุ หรือน ้าซับต่าง ๆ มีสภาพโดยรอบเป็นพื้นที่
ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ตั้งอยู่บริเวณเขตชุดดินที่มีความสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชไร่เช่นดินชุดตาคลีและ
ลพบุรี มีพิธีกรรมและระบบความเชื่อเกี่ยวกับความตายที่คล้ายคลึงกันทั้งรูปแบบการจัดการศพและรูปแบบ
ภาชนะอุทิศ รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาเนื้อดินที่ใช้แหล่งวัตถุดิบดินเหนียวจากเชิงเขาหรือใกล้
ภูเขา และการเผาด้วยวิธีการสุมไฟกลางแจ้งในอณุหภูมิต ่า ไม่เกิน 550 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันก็พบว่ามี
การติดต่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนในเขตลพบุรีและเขตลุ่มแม่น ้ามูลตอนบน ในเขตที่ราบสูงโคราช ดังพบความ
คล้ายคลึงของเทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผาทั้งการทาน ้าดินและขัดมันสีแดงบริเวณปาก การตกแต่งไหล่
ภาชนะให้เป็นเส้นหรือสันนูน และบริเวณส าตัวและฐานภาชนะใต้เส้นหรือสันนูนมีการประทับลายเชือกทาบ
เนื้อละเอียด  

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้เป็นแค่ส่วนเริ่มต้นของการท างานภายในพ้ืนที่เท่านั้น ยังมีข้อจ ากัดอีก
หลายประการทั้งด้านขอบเขตพื้นที่การท างาน ระยะเวลาการท างาน งบประมาณ ปริมาณของโบราณวัตถุที่
พบค่อนข้างจ ากัด ฯลฯ แต่ทั้งนี้ในด้านกลับกัน ข้อมูลและผลการศึกษาเหล่านี้ก็ท า ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไพศาลีได้มากขึ้นในระดับหนึ่ง และก่อเกิดค าถามส าคัญส าหรับงานวิจัยใน
ระยะต่อมา  
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ตัวอย่างเช่นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ในไพศาลีที่
มีอายุใกล้เคียงกันเช่นที่วัดโพธิ์ประสาทและบ้านไร่ประชาสรรค์ว่ามีเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ และมีลักษณะ
อย่างไร หรือประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมารวมทั้งในเขตพื้นที่โคกส าโรง-ตาคลีมี
ความสัมพันธ์เฉพาะทางวัฒนธรรมอย่างเดียวหรือไม่ หรือมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม เป็นกลุ่มเครือญาติ
เดียวกัน และเป็นกลุ่มประชากรเดียวกันหรือไม่กับประชากรโบราณในเขตคูน ้า -คันดิน เมืองเก่าไพศาลี 
แน่นอนว่าค าถามในงานวิจัยเหล่านี้ จะต้องตอบด้วยผลจากการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในไพศาลี
และภาคกลางของไทยในท้ายที่สุด 
 

7.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น การวิจัยนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการพยายามศึกษา ท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งพ้ืนที่
ในเขตที่ราบลอนลูกคลื่นด้านทิศตะวันออกของภาคกลางของไทย โดยการที่จะท าให้งานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทางโครงการฯ ก็เห็นควรถึงการขยายขอบเขตของงานวิจัยต่อไปในอนาคตทั้งทางด้านพ้ืนที่ศึกษา การ
พัฒนาองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้คือ 

7.2.1 การขยายขอบเขตพื้นที่การศึกษาทั้งด้วยการส ารวจทางโบราณคดีเพิ่มเติมในพื้นที่ไพศาลี
และเขตที่ราบลอนลูกคลื่นในบริเวณใกล้เคียงเช่นอ าเภอตาคลี ตากฟ้า และหนองบัวในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
และอ าเภอโคกเจริญกับโคกส าโรงในจังหวัดลพบุรี ที่ส าคัญคือการด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มเติม
บริเวณบ้านไร่ประชาสรรค์ กับแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ที่พบใหม่จากการส ารวจเช่นที่บ้านบ่อไทยสามัคคี บ้าน
โค้งสวอง และโคกกระสง รวมทั้งการขุดค้นภายในเขตพื้นที่คูน ้า-คันดิน เมืองเก่าไพศาลี เพื่อการศึกษา
เปรียบเทียบทั้งในภาพกว้างและข้อมูลเชิงลึก  

7.2.2 การพัฒนาองค์ความรู้ทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องในลักษณะของงานสหวิทยาการ ทั้งการ
ก าหนดอายุเชิงสัมบูรณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าอายุไม่ชัดเจนเช่นหลักฐานโครงกระดูกช้าง รวมถึงหลักฐานที่พบใหม่
เพ่ือสร้างล าดับค่าอายุของพ้ืนที่ที่แม่นย าและมีความน่าเชื่อถือจากจ านวนตัวอย่างที่ใช้มากข้ึน เช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีและโบราณวัตถุที่พบในเชิงลึกทั้งด้วยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบและกระบวน
ทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบค าถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายแง่มุม ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ภาชนะดินเผา
ด้วยวิธีศิลาวรรณนาเพื่อศึกษาองค์ประกอบและเทคโนโลยีการผลิต การวิเคราะห์ ค่าไอโซโทปเสถียรของสต
รอนเซียมจากหลักฐานโครงกระดูกเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประวัติ การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากร 

7.2.3 การประยุกต์ผลการศึกษาวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งในด้านการน า
ข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุ จัดนิทรรศการภายในพื้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านไร่
ประชาสรรค์หลังใหม่ การน าผลการศึกษาที่ได้ไปเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนายกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของคนในชุมชนต่อไป  
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รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

โครงการพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่ม 
ในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ภาคผนวกที่ 1 
ตารางที่ 1 ทะเบียนถุงโบราณวัตถุ การขุดค้นทางโบราณคดี  
  แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
ตารางที่ 2 ตารางจ าแนกชิ้นส่วนปากภาชนะดินเผาเนื้อดิน การขุดค้นทางโบราณคดี 
  แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
ตารางที่ 3 ตารางจ าแนกชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน การขุดค้นทางโบราณคดี 
  แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
ตารางที่ 4 ตารางจ าแนกชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ การขุดค้นทางโบราณคดี 
  แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 
  



ภาคผนวกท่ี 1 ตารางท่ี 1         ทะเบียนถุงโบราณวัตถุ การขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 1

หลุมขุดค้นฯ ระดับ (cm.dt.) พ้ืนท่ี/ Quadrant

001 TP.1 S: 000 - 050  ช้ินส่วนภาชนะดินเผา 11.14.2560

002 TP.1 01: 050 - 060  โบราณวัตถุ 11.14.2560

003 TP.1 02: 060 - 070 ช้ินส่วนภาชนะดินเผา 11.14.2560

004 TP.1 03: 070 - 080 เปลือกหอยและช้ินส่วนกระดูกสัตว์ 11.14.2560

005 TP.1 04: 080 - 090 เปลือกหอย 11.14.2560

006 TP.1 05: 090 - 100 เปลือกหอย 11.14.2560

007 TP.1 06: 100 - 110 โบราณวัตถุ 11.14.2560

008 TP.1 07: 110 - 120  โบราณวัตถุ 11.14.2560

009 TP.1 08: 120 - 130 ช้ินส่วนภาชนะดินเผา 11.14.2560

010 TP.1 โครงกระดูกช้าง 11.14.2560

011 TP.2 S: 000 - 050 โบราณวัตถุ 11.14.2560

012 TP.2 01: 050 - 060 โบราณวัตถุ 11.14.2560

013 TP.2 01: 050 - 060 ส่วนต่อขยาย โบราณวัตถุ 11.14.2560

014 TP.2 02: 060 - 070 โบราณวัตถุ 11.14.2560

015 TP.2 02: 060 - 070 ส่วนต่อขยาย โบราณวัตถุ 11.14.2560

016 TP.2 02: 060 - 070 SEQ กลุ่มภาชนะดินเผา 11.14.2560

017 TP.2 03: 070 - 080 โบราณวัตถุ 11.14.2560

018 TP.2 04: 080 - 090 โบราณวัตถุ 11.14.2560

019 TP.2 05: 090 - 100 โบราณวัตถุ 11.14.2560

020 TP.2 06: 100 - 110 โบราณวัตถุ 11.14.2560

021 TP.2 07: 110 - 120 โบราณวัตถุ 11.14.2560

022 TP.2 08: 120 - 130 SWQ ช้ินส่วนภาชนะดินเผา 11.14.2560

023 TP.2 09: 130 - 140 SWQ โบราณวัตถุ 11.14.2560

024 TP.2 10: 140 - 150 SWQ โบราณวัตถุ 11.14.2560

025 TP.2 11: 150 - 160 SWQ และ NEQ โบราณวัตถุ 11.14.2560

026 TP.2 12: 160 - 170 SWQ และ NEQ เปลือกหอย 11.14.2560

027 TP.2 หลุมฝังศพหมายเลข 1 11.14.2560

วันท่ีโบราณวัตถุ

Feature#01 

Burial#01

ถุง#
ต าแหน่งท่ีพบ



ภาคผนวกท่ี 1 ตารางท่ี 2 ตารางจ าแนกช้ินส่วนปากภาชนะดินเผา การขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 1

EW. SW. เข้
า

ออ
ก

ตร
ง

011-01 2 S: 000 - 050 / / แป้น เซาะร่อง ส้มนวล ส้มนวล 23.0 1.0 1 24.5

012-01 2 01: 050 - 060 / / แป้น เรียบ แดง แดง 30.0 1.1 1 18.9

012-02 2 01: 050 - 060 / / แป้น มีสัน เซาะร่อง และขูดขีด แดง น้ าตาล 32.0 1.1 1 11.8

012-03 2 01: 050 - 060 / / แป้น เรียบ ส้ม เทา 25.0 0.8 1 29.5

014-01 2 02: 060 - 070 / / แป้น เซาะร่อง น้ าตาลอ่อน น้ าตาล 23.0 0.8 1 18.3

015-01 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ ส้มนวล ส้มนวล 17.0 0.5 1 11.0

016-01 2 02: 060 - 070 / / แป้น ทาน้ าดินสีแดงด้านใน แดง แดง 13.0 0.9 5 125.7

016-02 2 02: 060 - 070 / / แป้น ทาน้ าดินสีแดงด้านใน ส้มนวล แดง 12.0 0.8 5 69.4

016-03 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ ส้ม เทา 12.0 0.7 2 68.4

016-04 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ ส้มนวล ส้มนวล 7.0 1.0 1 11.1

017-01 2 03: 070 - 080 / / แป้น เรียบ ส้ม ส้ม 20.0 1.0 1 24.3

017-02 2 03: 070 - 080 / / แป้น เรียบ แดง แดง 24.0 1.0 1 13.0

018-01 2 04: 080 - 090 / / แป้น เซาะร่อง ส้ม น้ าตาล 15.0 1.1 1 32.9

019-01 2 05: 090 - 100 / / แป้น ทาน้ าดินสีแดงด้านใน แดง แดง 33.0 0.8 1 13.5

020-01 2 06: 100 - 110 / / แป้น ทาน้ าดินสีแดงด้านใน ส้มนวล แดง 23.0 1.1 1 15.3

020-02 2 06: 100 - 110 / / แป้น เรียบ เทา เทา 20.0 0.5 1 4.3

ทะ
เบี

ยน
ถุง

 #

TP.
ระดับช้ันดิน 

(cm.dt.)

ประเภท

ภาชนะ

ส่วนภาชนะ

น้้าหนัก(กรัม) หมายเหตุปาก

รูป
ทร

งภ
าช

นะ

กา
รขึ้

นรู
ป

การตกแต่งภาชนะ

สีผิ
วด้

าน
นอ

ก

สีผิ
วด้

าน
ใน

ø 
(c

m
.)

หนา (cm.)
จ้านวน

(ช้ิน)



ภาคผนวกท่ี 1 ตารางท่ี 3 ตารางจ าแนกช้ินส่วนภาชนะดินเผา การขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 1

EW. SW.

001-01 1 S: 000 - 050 /  /   แป้น เรียบ ส้ม เทา 0.6 1 8.5

001-02 1 S: 000 - 050 /  /  มือ ลายเชือบทาบ เทา ด า 0.8 1 19.6

002-01 1 01: 050 - 060 / / มือ เรียบ เทา เทา 1.1 3 18.9

002-02 1 01: 050 - 060 / / มือ เรียบ เทา ส้มนวล 0.8 1 5.8

002-03 1 01: 050 - 060 / / แป้น ลายเชือบทาบ ด า ด า 0.8 1 14.0

002-04 1 01: 050 - 060 / /  แป้น ลายเชือบทาบ เทา เทา 1.0 3 19.1

003-01* 1 02: 060 - 070 /  /  แป้น เขียนสีแดง ส้ม ส้ม 0.8 1 5.8

003-02 1 02: 060 - 070 /  / แป้น เรียบ ส้มนวล ส้มนวล 0.7 2 8.9

003-03 1 02: 060 - 070 / /  แป้น เรียบ เทา เทา 0.7 2 18.3

007-01 1 06: 100 - 110 / /  แป้น ทาน้ าดินสีแดง แดง เทา 0.6 1 2.8

007-02 1 06: 100 - 110 / /  แป้น เรียบ เทา ด า 0.8 3 21.0

008-01* 1 07: 110 - 120 /   / แป้น ลายเชือบทาบ เทา เทา 0.9 1 11.5

008-02* 1 07: 110 - 120 /   / แป้น ลายเชือบทาบ เทา ด า 0.8 1 7.2

008-03* 1 07: 110 - 120 /   / แป้น ลายเชือบทาบ ด า ด า 0.6 1 8.2

008-04* 1 07: 110 - 120 /   / แป้น ลายเชือบทาบ เทา เทา 0.5 1 3.4

009-01 1 08: 120 - 130 /  /  แป้น เรียบ ส้ม ส้ม 0.8 1 3.8

011-02* 2 S: 000 - 050 / /  แป้น ทาน้ าดินสีแดงด้านใน ด า แดง 1.1 1 44.3

011-03 2 S: 000 - 050 /  /  แป้น ลายเชือบทาบ ส้มนวล ด า 0.9 1 7.9

011-04 2 S: 000 - 050 /  /  แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.7 1 10.3

011-05 2 S: 000 - 050 /  /  แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้มนวล 0.6 2 20.3

011-06 2 S: 000 - 050 /  / มือ ลายเชือบทาบ ส้ม ด า 0.5 3 14.9

011-07 2 S: 000 - 050 /  / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.5 6 23.8

012-04* 2 01: 050 - 060 /  / มือ ลายเชือบทาบ ส้มนวล ส้มนวล 0.7 1 32.8
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ภาคผนวกท่ี 1 ตารางท่ี 3 ตารางจ าแนกช้ินส่วนภาชนะดินเผา การขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 2

EW. SW.

012-05 2 01: 050 - 060 /   /   มือ ลายเชือบทาบ น้ าตาล น้ าตาล 0.5 1 10.3

012-06 2 01: 050 - 060 /   /  แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.8 1 7.1

012-07 2 01: 050 - 060 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้มนวล ด า 0.7 3 23.3

013-01 2 01: 050 - 060 / /  แป้น เรียบ แดง แดง 0.9 2 19.6

013-02 2 01: 050 - 060 / /  แป้น ลายเชือบทาบ แดง แดง 0.8 1 16.9

013-03 2 01: 050 - 060 / /  แป้น ลายเชือบทาบ แดง น้ าตาล 0.6 2 16.6

013-04 2 01: 050 - 060 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้มนวล แดง 0.8 1 16.4

013-05 2 01: 050 - 060 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้มนวล ส้มนวล 0.6 1 8.7

013-06 2 01: 050 - 060 / / แป้น ลายเชือบทาบ เทา เทา 0.4 1 8.1

013-07 2 01: 050 - 060 / / แป้น เรียบ ส้มนวล ส้มนวล 0.6 1 5.1

013-08 2 01: 050 - 060 / / แป้น เรียบ ส้ม ส้ม 0.8 2 17.1

013-09 2 01: 050 - 060 / / มือ ลายเชือบทาบ ส้มนวล ส้มนวล 0.9 2 7.8

013-10 2 01: 050 - 060 / / แป้น ลายเชือบทาบ เทา เทา 0.4 2 5.5

013-11 2 01: 050 - 060 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.5 8 35.6

014-02 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ น้ าตาล ด า 1.0 1 6.7

014-03 2 02: 060 - 070 / / แป้น เซาะร่อง แดง แดง 0.6 1 8.4

014-04 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ ส้มนวล ส้มนวล 1.0 1 3.6

014-05 2 02: 060 - 070 / / มือ ลายเชือบทาบ น้ าตาล น้ าตาล 0.6 1 9.7

014-06* 2 02: 060 - 070 / / มือ ลายเชือบทาบ ด า แดง 0.7 1 34.4

015-02* 2 02: 060 - 070 / / มือ มีสันและเซาะร่อง ส้ม ส้มนวล 0.7 1 18.8

015-03 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ ส้ม ส้ม 0.7 1 14.8

015-04 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ น้ าตาล น้ าตาล 0.9 2 10.6

015-05 2 02: 060 - 070 / / มือ ลายเชือบทาบ ส้ม ส้มนวล 0.7 1 4.9
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ภาคผนวกท่ี 1 ตารางท่ี 3 ตารางจ าแนกช้ินส่วนภาชนะดินเผา การขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 3

EW. SW.

015-06 2 02: 060 - 070 /    /    แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.7 3 17.0

015-07 2 02: 060 - 070 /  /   แป้น ลายเชือบทาบ เทา ส้มนวล 0.7 1 7.8

015-08 2 02: 060 - 070 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้มนวล ด า 0.5 1 6.2

015-09 2 02: 060 - 070 /  / แป้น ลายเชือบทาบ เทา ด า 0.7 3 13.7

015-10 2 02: 060 - 070 /  / แป้น ลายเชือบทาบ ส้มนวล ส้มนวล 0.5 7 23.6

016-05 2 02: 060 - 070 / / แป้น ทาน้ าดินสีแดงด้านนอก แดง ส้มนวล 0.7 1 20.8

016-06 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ ส้ม ส้ม 0.8 1 22.5

016-07 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ ส้ม ส้ม 0.9 1 8.6

016-08 2 02: 060 - 070 / / แป้น ทาน้ าดินสีแดงด้านนอก แดง ส้ม 0.9 14 18.3

016-09 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ แดง ส้ม 0.9 1 11.8

016-10 2 02: 060 - 070 / / แป้น เรียบ ส้ม ส้มนวล 0.9 1 29.3

017-03* 2 03: 070 - 080 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.8 1 56.7

017-04* 2 03: 070 - 080 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.5 3 26.6

017-05 2 03: 070 - 080 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้มนวล ส้มนวล 0.6 2 16.8

017-06 2 03: 070 - 080 / / แป้น เรียบ ส้ม ส้มนวล 0.9 3 22.7

017-07 2 03: 070 - 080 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.4 8 26.7

018-02* 2 04: 080 - 090 / / มือ มีสันและลายเชือกทาบ ส้ม ส้มนวล 0.7 1 21.0

018-03 2 04: 080 - 090 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.6 3 27.0

018-04 2 04: 080 - 090 / / แป้น ลายเชือบทาบ น้ าตาล น้ าตาล 0.7 4 15.0

018-05 2 04: 080 - 090 / / แป้น ลายเชือบทาบ แดง ส้มนวล 0.5 6 22.8

019-02* 2 05: 090 - 100 / / มือ มีสันและลายเชือกทาบ แดง ส้ม 1.0 1 38.7

019-03 2 05: 090 - 100 / / แป้น เรียบ ส้ม ส้ม 0.9 1 11.6

019-04 2 05: 090 - 100 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.7 1 10.8
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EW. SW.

019-05 2 05: 090 - 100 /   /   แป้น ลายเชือบทาบ ส้มนวล ส้มนวล 0.6 1 19.5

019-06 2 05: 090 - 100 /  /  แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ด า 0.5 2 10.7

019-07 2 05: 090 - 100 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.6 5 30.4

020-03 2 06: 100 - 110 /  / แป้น ลายเชือบทาบ เทา เทา 0.6 1 9.5

020-04 2 06: 100 - 110 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้มนวล 0.7 2 15.0

020-05 2 06: 100 - 110 / / แป้น เรียบ ส้ม ส้ม 1.0 1 13.2

020-06 2 06: 100 - 110 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้มนวล 0.5 1 12.8

020-07 2 06: 100 - 110 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.4 4 12.9

021-01 2 07: 110 - 120 / / แป้น เรียบ ส้ม เทา 0.6 1 8.9

021-02* 2 07: 110 - 120 / / มือ มีสันและลายเชือกทาบ น้ าตาล ด า 0.7 1 32.9

021-03 2 07: 110 - 120 / / มือ เรียบ แดง ส้มนวล 0.5 1 16.2

021-04 2 07: 110 - 120 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้มนวล น้ าตาล 1.0 2 30.8

021-05 2 07: 110 - 120 / / แป้น ลายเชือบทาบ น้ าตาล น้ าตาล 0.5 2 10.1

021-06 2 07: 110 - 120 / / แป้น ลายเชือบทาบ เทา เทา 0.7 1 5.0

021-07 2 07: 110 - 120 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม เทา 0.5 4 21.6

022-01 2 08: 120 - 130 / / แป้น ลายเชือบทาบ เทา เทา 0.7 3 9.9

022-02 2 08: 120 - 130 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.5 2 7.4

023-01 2 09: 130 - 140 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.7 2 12.4

023-02 2 09: 130 - 140 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.4 1 3.6

023-03 2 09: 130 - 140 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.5 3 8.1

024-01 2 10: 140 - 150 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้มนวล ส้มนวล 0.7 2 4.5

025-01 2 11: 150 - 160 / / แป้น เรียบ ส้มนวล ส้ม 0.7 1 11.1

025-02 2 11: 150 - 160 / / แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.6 1 8.7
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EW. SW.

025-03 2 11: 150 - 160 /   /   แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้ม 0.7 1 8.3

025-04 2 11: 150 - 160 /  /  แป้น ลายเชือบทาบ ส้ม ส้มนวล 0.5 2 12.4

หนำ (cm.)
จ้ำนวน

(ชิ น)

น ้ำหนัก
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ภาคผนวกท่ี 1 ตารางท่ี 4 ตารางจ าแนกช้ินส่วนกระดูกสัตว์ การขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 1

ระดับช้ันดินสมมติ จ ำนวน น้ ำหนัก

(cm.dt) สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม สัตว์เล้ือยคลำน หอย (ช้ิน) (กรัม)

AB002-01 TP.1 01: 050 - 060   / หอยทากบก เปลือกหอย 6 27.7

AB002-02 TP.1 01: 050 - 060 /   ช้ินส่วนกระดูกยาว 3 7.3 จ าแนกไม่ได้

AB002-03* TP.1 01: 050 - 060 / ช้ินส่วนกระดูกยาว 2 50.0 รอยสัตว์ฟันแทะ

AB004-01 TP.1 03: 070 - 080 / หอยทากบก เปลือกหอย 2 9.8

AB004-02 TP.1 03: 070 - 080 / หมู calcaneus 1 17.5 รอยสัตว์ฟันแทะ

AB005-01 TP.1 04: 080 - 090 / หอยทากบก เปลือกหอย 5 1.5

AB006-01 TP.1 05: 090 - 100 / หอยทากบก เปลือกหอย 9 12.5

AB007-01* TP.1 06: 100 - 110 / หอยทากบก เปลือกหอย 3 28.7

AB007-02 TP.1 06: 100 - 110 / เต่า กระดอง 1 1.0

AB007-03 TP.1 06: 100 - 110 ช้ินส่วนกระดูกยาว 3 2.7 จ าแนกไม่ได้

AB008-01* TP.1 07: 110 - 120 / เก้ง ขากรรไกรล่างขวา 1 11.3

AB011-01 TP.2 S: 000 - 050 / ช้ินส่วนกระดูกยาว 1 1.6 จ าแนกไม่ได้

AB012-01 TP.2 01: 050 - 060 / หอยทากบก เปลือกหอย 3 6.8

AB013-01 TP.2 01: 050 - 060 / หอยทากบก เปลือกหอย 3 10.3

AB013-02 TP.2 01: 050 - 060 ช้ินส่วนกระดูกยาว 1 9.1

AB014-01 TP.2 02: 060 - 070 / หอยทากบก เปลือกหอย 7 13.6

AB014-02* TP.2 02: 060 - 070 / หอยกาบ เปลือกหอย 1 30.0

AB015-01 TP.2 02: 060 - 070 / หอยทากบก เปลือกหอย 3 7.2

หมำยเหตุทะเบียนถุง# พ้ืนท่ี
ประเภท

ชนิด ส่วนกระดูก
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ระดับช้ันดินสมมติ จ ำนวน น้ ำหนัก

(cm.dt) สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม สัตว์เล้ือยคลำน หอย (ช้ิน) (กรัม)

AB015-02* TP.2 02: 060 - 070   / สุนัข กระดูกฝ่าเท้า 1 1.1

AB015-03* TP.2 02: 060 - 070 /   ช้ินส่วนกระดูกยาว 1 1.9 รอยสัตว์ฟันแทะ

AB017-01 TP.2 03: 070 - 080 / หอยทากบก เปลือกหอย 3 5.5

AB018-01 TP.2 04: 080 - 090 / หอยทากบก เปลือกหอย 4 14.1

AB019-01 TP.2 05: 090 - 100 / หอยทากบก เปลือกหอย 5 7.9

AB020-01 TP.2 06: 100 - 110 / หอยทากบก เปลือกหอย 7 6.0

AB021-01 TP.2 07: 110 - 120 / หอยทากบก เปลือกหอย 3 2.0

AB023-01 TP.2 09: 130 - 140 / หอยทากบก เปลือกหอย 1 2.0

AB024-01 TP.2 10: 140 - 150 / หอยทากบก เปลือกหอย 1 1.8

AB025-01 TP.2 11: 150 - 160 / หอยทากบก เปลือกหอย 1 19.0

AB026-01 TP.2 12: 160 - 170 / หอยทากบก เปลือกหอย 1 3.7

หมำยเหตุทะเบียนถุง# พ้ืนท่ี
ประเภท

ชนิด ส่วนกระดูก



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

โครงการพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่ม 
ในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ภาคผนวกที่ 2 
ผลก าหนดอายุเชิงสัมบูรณ์ ด้วยวิธี AMS Carbon-14 จากห้องปฏิบัตกิาร Beta Analytic 
 - ตัวอย่างฟันกรามน้อยซีท่ี่ 2 (ขากรรไกรบนขวา) และฟันกรามน้อยซี่ที่ 1 (ขากรรไกร
บนซ้าย) 
  



March 12, 2018

Mr. Naruphol Wangthongchaicharoen

Silpakorn University

Department of Archaeology

31 Na Phralan Road 

Bangkok, 10200 

Thailand

RE: Radiocarbon Dating Results

Dear Mr. Wangthongchaicharoen,

Enclosed are the radiocarbon dating results for two samples recently sent to us. As usual, the method of analysis is listed 

on the report with the results and calibration data is provided where applicable.  The Conventional Radiocarbon Ages have all 

been corrected for total fractionation effects and where applicable, calibration was performed using 2013 calibration databases 

(cited on the graph pages).

The web directory containing the table of results and PDF download also contains pictures, a cvs spreadsheet download 

option and a quality assurance report containing expected vs. measured values for 3-5 working standards analyzed 

simultaneously with your samples.

Reported results are accredited to ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 standards and all chemistry was 

performed here in our laboratory and counted in our own accelerators here. Since Beta is not a teaching laboratory, only 

graduates trained to strict protocols of the ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 program participated in the 

analyses.  

As always Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per the conventions of the 1977 

International Radiocarbon Conference. When counting statistics produce sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/- 30 

BP is cited for the result.  The reported d13C values were measured separately in an IRMS (isotope ratio mass spectrometer).  

They are NOT the AMS d13C which would include fractionation effects from natural, chemistry and AMS induced sources.

When interpreting the results, please consider any communications you may have had with us regarding the samples.

Thank you for prepaying the analyses. As always, if you have any questions or would like to discuss the results, don’t 

hesitate to contact us.

Sincerely ,
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Naruphol Wangthongchaicharoen

Silpakorn University

March 12, 2018

February 12, 2018

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

814 - 750 cal  BC

616 - 590 cal  BC

684 - 668 cal  BC

637 - 622 cal  BC

(87.0%)

(  3.9%)

(  3.1%)

(  1.4%)

Beta - 487462 NS-BRP2017-002 -15.4 o/oo IRMS δ13C:2580 +/- 30 BP

(2763 - 2699 cal  BP)

(2565 - 2539 cal  BP)

(2633 - 2617 cal  BP)

(2586 - 2571 cal  BP)

Submitter Material: Tooth

(tooth collagen) collagen extraction; with alkaliPretreatment:

Tooth collagenAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-274.71 +/- 2.71 o/oo

(without d13C correction): 2420 +/- 30 BP

-280.56 +/- 2.71 o/oo(1950:2017)

D14C:

∆14C:

72.53 +/- 0.27 pMC

0.7253 +/- 0.0027

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -15.4 o/oo)

Laboratory number Beta-487462

Conventional radiocarbon age 2580 ± 30 BP

95.4% probability

(87%)

(3.9%)

(3.1%)

(1.4%)

814 - 750 cal  BC

616 - 590 cal  BC

684 - 668 cal  BC

637 - 622 cal  BC

(2763 - 2699 cal  BP)

(2565 - 2539 cal  BP)

(2633 - 2617 cal  BP)

(2586 - 2571 cal  BP)

68.2% probability

(68.2%) 802 - 773 cal  BC (2751 - 2722 cal  BP)
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2580 ± 30 BP Tooth collagen

NS-BRP2017-002
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      This report provides the results of reference materials used to validate radiocarbon analyses prior to reporting. Known-value 

reference materials were analyzed quasi-simultaneously with the unknowns. Results are reported as expected values vs 

measured values. Reported values are calculated relative to NIST SRM-4990B and corrected for isotopic fractionation. Results 

are reported using the direct analytical measure percent modern carbon (pMC) with one relative standard deviation. Agreement 

between expected and measured values is taken as being within 2 sigma agreement (error x 2) to account for total laboratory 

error.

Quality Assurance Report

Reference 1

0.44 +/- 0.10 pMC

0.45 +/- 0.03 pMC

Reference 2

129.41 +/- 0.06 pMC

129.43 +/- 0.37 pMC

Reference 3

96.69 +/- 0.50 pMC

96.66 +/- 0.30 pMC

All measurements passed acceptance tests.

Measured Value:

Expected Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

Expected Value:

Measured Value:

Agreement: Accepted

March 12, 2018

QA MEASUREMENTS

COMMENT:

Validation: Date:

Mr. Naruphol WangthongchaicharoenSubmitter:

Report Date: March 12, 2018



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

โครงการพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนแรกเริ่ม 
ในเขตอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ภาคผนวกที่ 3 
รายงานเบื้องต้นผลการส ารวจทางโบราณคดี อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยบริสุทธิ์ 
บริพนธ์ และอนุรักษ์ ดีพิมาย ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  



 
รายงานเบื้องต้นผลการส ารวจทางโบราณคดี 

โครงการวิจัยพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชมุชนแรกเริม่ 
ในเขตอ าเภอไพศาลี จงัหวัดนครสวรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริสุทธิ์ บริพนธ์ และอนุรักษ์ ดีพิมาย 
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การส ารวจทางโบราณคดีในพ้ืนที่อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 ผลการด าเนินงานส ารวจทางโบราณคดีในเขตพ้ืนที่อ าเภอไพศาลี ปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีในหลายอายุสมัย จ านวนแหล่งโบราณคดีท่ีได้เข้าท าการส ารวจ
และเก็บข้อมูลทางโบราณคดีในครั้งนี้มีจ านวน 26 แหล่งโบราณคดี ได้แก่ 
 

ล าดับ แหล่งโบราณคดี ที่ตั้ง  พิกัด UTM อายุสมัย 
ชุดข้อมูล 

เดิม ใหม่ 

1 บ้านไร่ประชาสรรค์ 1 
หมู่ 2 ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ 

47 P 672043 
 1707124 

ก่อนประวัติศาสตร์ 
 / 

2 บ้านไร่ประชาสรรค์ 2 
หมู่ 2 ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ 

47 P 672012 
1707355 

ก่อนประวัติศาสตร์ 
 / 

3 บ้านไร่ประชาสรรค์ 3 
หมู่ 2 ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ 

47 P 672232 
1707374 

ก่อนประวัติศาสตร์ 
 / 

4 วัดพระพุทธบาท ไพศาลี 
หมู่ 9 ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 681301 

1716196 
ประวัติศาสตร์ 

/  

5 
โบราณสถาน เมืองเก่าเวศาลี 
 

ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 676801 
1716572 

ประวัติศาสตร์ 
/  

6 
เมืองโบราณ คูน ้าคันดิน  
บ้านหนองไผ่ (อไภศาลี) 

ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 676425 
1717213 

ประวัติศาสตร์ 
/  

7 
โบราณสถานร้าง 
(บ้านหนองไผ่) 

ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 676465 
1716969 

ประวัติศาสตร์ 
 / 
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8 วัดหลวงพ่อด า 
หมู่ 8 ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 675607 

1725603 
ประวัติศาสตร์ 

/  

9 สระประค า 
หมู่ 8 ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 675645 

1725518 
 

/  

10 
โบราณสถานร้าง  
ตึกอีกา 

ต าบลวังน ้าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

47 P 675124 
1731715 

 
/  

11 
วัดเนินพระยาศรัทธาธรรม  
(โคกพระยาเผาเข้า) 

หมู่ 14 ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 678345 
1715286 

 
/  

12 บ้านวังกระโดน 
ต าบลตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 679844 

1712034 
ประวัติศาสตร์ 

 / 

13 บ้านหนองไผ่ 1 
ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 677819 

1717896 
 

 / 

14 บ้านหนองไผ่ 2 
ต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 
47 P 678055 

1717935 
 

 / 

15 บ้านก านันวิรัตน์ 
หมู่ 3   ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์  

47 P 670452 
1704593 

 
 / 

16 หลังวัดโพธิ์ประสาท  
หมู่ 5 ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ 

47 P 666159 
1704219 

 
/  

17 บ้านโค้งสวอง 
หมู่ 6 ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ 

47 P 667513 
1706013 

 
 / 



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี: พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชมุชนแรกเร่ิมในเขตอ าเภอไพศาลฯี   | 112 

 

18 วัดถ ้าเขานิรภัย 
หมู่ 9 ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ 

47 P 672438 
1696317 

 
 / 

19 บ้านบ่อไทยสามัคคี 
หมู่ 1 ต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ 

47 P 674807 
1706957 

 
 / 

20 โคกกระสง 
ต าบลตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 678516 

1712185 
ก่อนประวัติศาสตร์ 
ถึง ประวัติศาตร์ 

 / 

21 วัดหนองเสือ 
หมู่ 1 ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 671184 

1725279 
ประวัติศาตร์ 

 / 

22 วัดโคกเดื่อ 
หมู่ 5 ต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 P 675921 

1725523 
ประวัติศาตร์ 

/  
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วัดหนองเสือ 

ตึกอีกา 

วัดถ ้าเขานิรภยั 

วัดพระพุทธบาท ไพศาลล ี

วัดเนินศรัทธาธรรม 
โคกพระยาเผาเข้า 

บ้านวังกระโดน 

โคกกระสง 

บ้านบ่อไทยสามัคคี 

บ้านหนองไผ่ 1 

บ้านหนองไผ่ 2 

โบราณสถาน เมืองเก่าเวศาลี 

สระประค้า 

วัดหลวงพ่อด้า 

วัดโคกเดื่อ 

บ้านไร่ประชาสรรค์ 1 

บ้านไร่ประชาสรรค์ 2 

บ้านไร่ประชาสรรค์ 3 
 

โค้งสวอง 

บ้านก้านันวิรัตน์ 

หลังวัดโพธิ์ประสาท  

เมืองโบราณ บา้นหนองไผ่ 

โบราณสถานร้าง บ้านหนองไผ่
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ล าดับที่ 1 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน บ้านไร่ประชาสรรค์ 1 

อายุสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 672043 

 1707124 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5139 IV 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

พ้ืนที่โดยรอบมีภูมิประเทศแบบที่ราบลอนลูกคลื่น บริเวณท่ีตั้งของแหล่งลักษณะเป็นลานตะพักน ้าระดับต ่า  

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีอยู่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงสุดของเนินขนาดไม่สูงมาก
นัก ลักษณะเป็นลานตะพักน ้าระดับต ่า  
   ในช่วงขณะที่เข้าท าการส ารวจเป็นช่วงที่ท าการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีการลง
พืชไร่ประเภทอ้อยไว้เต็มพ้ืนที่ ท าให้ยากต่อการเดินส ารวจในบริเวณดังกล่าว 
   การเดินส ารวจเท่าที่สามารถกระท าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว พบโบราณวัตถุ กระจายตัวตั้งแต่บริเวณ
ด้านล่างของเนิน หนาแน่นในบริเวณที่ตั้งสูงสุดของเนินแห่งนี้ จากการเดินส ารวจผิวดินในบริเวณที่ตั้งของ
แหล่งโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นเศษภาชนะดินเผาและก้อนตะกรัน ปะปนอยู่บนผิวดินใน
ลักษณะดังที่กล่าว 
 

   
บริเวณพ้ืนที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีได้พบภาชนะดินเผารูปสัตว์ประเภท      

วัว-ควาย ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 
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เศษภาชนะดินเผาและชิ้นส่วนกระดูกท่ีพบบนผิวดิน  
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ล าดับที่ 2 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน บ้านไร่ประชาสรรค์ 2 

อายุสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 672012 

1707355 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5139 IV 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

พ้ืนที่โดยรอบมีภูมิประเทศแบบที่ราบลอนลูกคลื่น บริเวณท่ีตั้งของแหล่งลักษณะเป็นลานตะพักน ้าระดับต ่า 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ตั้งอยู่บนพื้นที่ลักษณะเป็นลานตะพักน ้า
ระดับต ่า  
   ในช่วงขณะที่เข้าท าการส ารวจเป็นช่วงที่ท าการเกษตรของชาวบ้านในพ้ืนที่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเริ่มมีการลง
กล้าพืช ไว้ในพ้ืนที่แหล่งโบราณคดี สามารถเดินส ารวจในพ้ืนที่ได้ 
   จากการเดินส ารวจโบราณวัตถุบนผิวดิน พบทั้งวัตถุในสมัยปัจจุบันและโบราณวัตถุกระจายตัวปะปนอยู่
บนผิวดิน จากการเดินส ารวจผิวดินในบริเวณที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นเศษ
ภาชนะดินเผา ก้อนตะกรัน ชิ้นส่วนขวานหินขัด เป็นต้น  
 

   
 

สภาพพ้ืนที่ของแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 2  
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ล าดับที่ 3 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน บ้านไร่ประชาสรรค์ 3 

อายุสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 672232 

1707374 
 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5139 IV 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

พ้ืนที่โดยรอบมีภูมิประเทศแบบที่ราบลอนลูกคลื่น บริเวณท่ีตั้งของแหล่งลักษณะเป็นลานตะพักน ้าระดับต ่า 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ตั้งอยู่บนพื้นที่ลักษณะเป็นลานตะพักน ้า
ระดับต ่า  
   ในช่วงขณะที่เข้าท าการส ารวจเป็นช่วงที่ท าการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีการลง
พืชไร่ประเภทอ้อยไว้เต็มพ้ืนที่ ท าให้ยากต่อการเดินส ารวจในบริเวณดังกล่าว 
   จากการเดินส ารวจเท่าที่สามารถกระท าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว พบโบราณวัตถุกระจายตั วไม่หนาแน่น 
จากการเดินส ารวจผิวดินในบริเวณท่ีตั้งของแหล่งโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นชิ้นส่วนกระดูก  
 

   
สภาพพ้ืนที่ของแหล่งโบราณคดีบ้านไร่ประชาสรรค์ 3 
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ชิ้นส่วนกระดูกท่ีพบจากการส ารวจ 
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ล าดับที่ 4 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน วัดพระพุทธบาท ไพศาลี 

อายุสมัย ประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 681301 

1716196 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา โดยมีเขาพระพุทธบาทอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันตกเป็นเขตชุมชน
ลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   สภาพโดยทั่วไปภายในบริเวณวัดตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ใกล้แหล่งชุมชน บริเวณพื้นที่ของวัดพระพุทธบาท
ไพศาลี มีอาคารในศาสนสถาน ศาลาเอนกประสงค์และพื้นที่กิจกรรมต่าง  ๆ ของทางวัด ตั้งอยู่ในพื้นที่
บริเวณเชิงเขา อาคารบางหลังตั้งอยู่บริเวณสันเขาและบริเวณยอดเขา 
 

    
อาคารบริเวณด้านล่างเชิงเขาของทางวัด 

 

 
โบถส์ของทางวัดตั้งอยู่บริเวณสันเขาด้านบนทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่วัดพระพุทธบาท 
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อาคารมณฑป 
 

   
 

   
 

 
 
   โบราณสถานประเภทมณฑป ตั้งอยู่บนเนิน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 8 เมตร 40 
เซนติเมตร มีทางเข้า 2 ทาง ตัวมณฑปยกสูงจากพื้นดิน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ล้อมรอบด้วยก าแพง
แก้ว มีทางเข้าออกด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
   ภายในมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลองท าจากหินชนวน กว้าง 72 เซนติเมตร ยาว 166 
เซนติเมตร    
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อาคารประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
 

   
 

 
 

   ตัวของอาคารตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขา เป็นอาคารผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม สร้างครอบรอยพระพุทธบาท
ที่เกิดจากธรรมชาติ สร้างในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2539 ด้วยความตั้งใจของชาวบ้านในพื้นที่ 
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ล าดับที่ 5 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน โบราณสถาน เมืองเก่าเวศาลี 

อายุสมัย ประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา 

พิกัด 
47 P 676801 

1716572 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี ตั้งอยู่ในพื้นท่ีราบต ่า ใกล้กับถนนทางหลวงชนบทโดยถนนจะอยู่ทางทิศตะวันออก
ของโบราณสถาน กลุ่มโบราณสถานตั้งอยู่อยู่ต ่ากว่าถนน ใกล้กับพื้นท่ีชุมชน 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 
 

   
 

   อาคารประเภทอุโบสถ ก่อด้วยอิฐ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบันไดทางขึ้น 2 ทาง ด้านซ้ายและขวา 
ตั้งอยู่ใกล้กับถนน ล้อมด้วยใบเสมาหินคู่ และก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วยฐานชุกชี 
ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายใน  
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    กลุ่มโบราณสถานด้านใน ตั้งอยู่ถัดเข้าไปทางด้านในจากถนน เป็นกลุ่มอาคารประกอบด้วย มณฑป วิหาร 
และเจดีย์ทรงปรางค์ ทั้งหมดก่อด้วยอิฐ ได้รับการบูรณะ 

    
 

   อาคารประเภทปรางค ์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดด้านบนหักไม่สมบูรณ์ บริเวณด้านทิศตะวันออกมี
ชิ้นส่วนดั้งเดิมของตัวปรางค์ เป็นอิฐที่ยังพบปูนปั้นประดับอยู่  
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ล าดับที่ 6 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน  เมืองโบราณ คูน ้าคันดิน บ้านหนองไผ่ (อไภศาลี) 

อายุสมัย ประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 676425 

1717213 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบต ่า ในเขตชุมชน สภาพพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จากสิ่งก่อสร้างและกิจกรรม
ในสมัยปัจจุบัน 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   สภาพของเมืองโบราณบ้านหนองไผ่ จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศจากข้อมูลในปัจจุบัน ยังสามารถ
เห็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของคนในอดีต ขุดคูน ้าสร้างคันดิน ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของพื้นที่ 
จัดการระบบเก็บกักน ้า โดยสภาพในปัจจุบัน คูน ้าคันดินด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ ยังคงสามารถเห็นสภาพ
ของคูน ้าคันดินได้ค่อนข้างชัดเจนจากภาพถ่ายทางอากาศ ในพื้นที่ส่วนอื่นได้ถูกปรับเปลียนพื้นที่เป็นที่อยู่
อาศัยโดยชาวบ้านในช่วงเวลาหลัง  
   จากการส ารวจไม่พบโบราณวัตถุบนผิวดิน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในปัจจุบัน ทั้งการสร้าง
บ้านเรือน ปรับปรุงพื้นที่เป็นทางสัญจร และปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร ทั้งนี้จึงไม่สามารถสังเกต
พบโบราณวัตถุบนผิวดินแต่อย่างใด  
 

 
ภาพถ่ายทางอากาศ เปรียบเทียบภาพลายเส้รก าหนดขอบเขตของเมืองโบราณบ้านหนองไผ่ 

ต าแหน่งจุดสีแดง คือ ต าแหน่งที่เข้าท าการส ารวจ 
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- คูน ้าคันดินด้านทิศตะวันตก 

 
 

 
 

   - คูน ้าคันดินด้านทิศใต้ 

 
 

 
 

 
  บริเวณคูน ้าด้านทิศตะวันตก (ถ่าย
ไปทางทิศเหนือ) เส้นประสีแดง คือ 
แนวของคันด ิน ม ีการใช ้พ ื ้นที ่ ใน
บริเวณดังกล่าวในการท าการเกษตร
ของชาวบ้านในพื้นที่ 
 

 
  บร ิเวณคูน  ้ าด ้านทิศตะว ันตก 
(ถ่ายไปทางทิศใต้) เส้นประสีแดง 
คือ แนวของคันดิน มีการใช้พ้ืนที่ใน
บ ร ิ เ ว ณ ด ั ง ก ล ่ า ว ใ น ก า ร ท  า
การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที ่
 

 
  บริเวณคูน ้าด้านใต้ (ถ่ายไปทางทิศ
เหนือ) เส้นประสีแดง คือ แนวของคัน
ดิน มีการใช้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวใน
การท าการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ 
เช่นเดียวกับในพื้นที ่แนวคูน ้าคันดิน
ด้านอื่น ๆ 
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ล าดับที่ 7 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน โบราณสถานร้าง บ้านหนองไผ่ 

อายุสมัย ประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 676465 

1716969 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

พ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่ราบต ่า ที่ตั้งของโบราณสถานตั้งอยู่บนเนินดินขนาดไม่ใหญ่มาก มีสภาพเป็นป่ารก 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   ในบริเวณท่ีตั้งของโบราณสถาน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่ารก มีสภาพเป็นเนินดินขนาดยาว ประมาณ 20 เมตร สูง
จากพ้ืนดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร สภาพปัจจุบันพืชขึ้นปกคลุมบนเนินดินมียังคงเห็นเศษอิฐบางส่วน
ปะปนอยู่ในดิน ทางด้านทิศเหนือของเนินดินพบแนวของก้อนศิลาแลงวางเรียงตามแนวตะวันออก-ตะวันตก 
ขนาดกับเนินดิน 
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ต าแหน่งของโบราณสถาน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองโบราณบ้านหนองไผ่ 
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ล าดับที่ 8 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน วัดหลวงพ่อด า 

อายุสมัย ประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 675607 

1725603 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา โดยมีเขา อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ลาดเอียงลงสู่ทางท่ีราบด้านทิศตะวันตก 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี ตั้งอยู่ในเขตชุมชน สภาพโดยรอบมีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากกิจกรรมในสมยั
ปัจจุบัน ในส่วนของพ้ืนที่บริเวณโบราณสถานมีการปรับปรุงพื้นที่และสร้างอาคารครอบ 
   โบราณสถานมีรูปแบบอาคารแบบวิหาร ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก อาคารมีสภาพไม่
สมบูรณ์ พื้นอาคารได้มีการปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่สามารถทราบขนาดของ
อาคารหลังเดิมได้ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อด า ส่วนของผนังอาคารเดิม ปรากฏเหลืออยู่บริเวณ
มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียงด้านเดียว 
  ภายในพ้ืนโบราณสถานประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อด า และพระสาวกด้านซ้านและขวาด้านละ 1 องค์ 
องค์หลวงพ่อด า มีการซ่อมแซมในสมัยหลัง สังเกตได้จากส่วของพระพักตร์ส่วนล่างที่หลุดหายไป ท าให้
ทราบว่ามีการซ่อมแซมในช่วงเวลาหลัง 
 

   
ด้านหน้าอาคารประดิษฐานหลวงพ่อด า และภายในมีการปรับปรุงสภาพโดยรอบและพ้ืนที่โบราณสถาน  

ให้เป็นศาสนสถานที่มีการใช้งานร่วมกับคนในชุมชน 
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ผนังอาคารมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ยังปรากฏชิ้นส่วนของปูนปั้นบางส่วนปรากฏอยู่ มีการประดับด้วย

ชิ้นส่วนของเครื่องถ้วยจีน  
 

   
      ด้านในของผนังด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้          ชิ้นสว่นของก้อนศิลาแลงจ านวนหนึ่งบริเวณด้านหน้า 
                                                                             อาคารประดิษฐานหลวงพ่อด า 
 

   
หลวงพ่อด า หรือ หลวงพ่อด า วัดสระทะเล จากส่วนพระพักตร์ที่เสียหาย  

เผยให้เห็นว่ามีการซ่อมแซมในสมัยหลัง  
 



รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี: พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชมุชนแรกเร่ิมในเขตอ าเภอไพศาลฯี   | 130 

 

ล าดับที่ 9 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน สระประค า 

อายุสมัย  

พิกัด 
47 P 675645 

1725518 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา โดยมีเขา อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ลาดเอียงลงสู่ทางท่ีราบด้านทิศตะวันตก 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   สระประค า เดิมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของคูน ้าของเมืองโบราณประค า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดหลวงพ่อด า  
   สภาพในปัจจุบัน ลักษณะคล้ายลักษณะเป็นสระน ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 100 
เมตรโดยประมาณ ไม่แสดงลักษณะของคูน ้าคันดินที่ชัดเจนนัก 
    

   
 

 
ภาพถ่ายดาวเทียมต าแหน่งที่ตั้งของสระค า  
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ล าดับที่ 10 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน โบราณสถานร้าง ตึกอีกา 

อายุสมัย  

พิกัด 
47 P 675124 

1731715 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ในพื้นท่ีราบต ่า โดยรอบเป็นพ้ืนที่การเกษตรนาข้าว  

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   แหล่งโบราณคดตีั้งอยู่ริมถนนลูกรัง ถัดไปทางด้านทิศเหนือขิงถนนลูกรังประมาณ 20 เมตร มีลักษณะเป็น
เนินดินที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบ ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั่วทั้งบริเวณ ท าให้ก าหนด
ขอบเขตของโบราณสถานได้ยาก  
   ในบริเวณเนินดิน พบชิ้นส่วนชองวัสดุประกอบอาคาร เป็นก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่จ านวนหนึ่ง และ
ชิ้นส่วนของก้อนอิฐกระจายปะปนอยู่บนผิวดิน  
   ห่างออกไปทางด้านทิศใต้ประมาณ 20 เมตรบริเวณริมถนนลูกรัง ก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่จ านวนหนึ่ง ไม่
ทราบได้ว่าเป็นต าแหน่งที่ตั้งเดิมของก้อนศิลาแลงหรือไม่ 
 
 

   
ลักษณะของเนินดินที่ตั้งของโบราณสถานตึกอีกา 
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ภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งของโบราณสถานตึกอีกา 

 

   
ก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่และก้อนอิฐที่พบในบริเวณเนินดิน 

 

    
ก้อนศิลาแลงขนาดใหญ่บางส่วน ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของเนินดิน  

ไม่สามารถระบุต าแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมได้อย่างชัดเจนนัก 
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ล าดับที่ 11 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน วัดเนินพระยาศรัทธาธรรม  (โคกพระยาเผาเข้า) 

อายุสมัย ประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 678345 

1715286 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีอยู่ในเขตชุมชน ถัดจากเขตชุมชนโดยรอบเป็นพื้นที่ราบ ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่
เกษตร 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   โบราณสถานตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเนินพระยาศรัทธาธรรม ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของบริเวณวัด ด้านทิศ
ตะวันตกของวัดมีสระน ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวในแนวเหนือ-ใต ้
  ที่ตั้งของโบราณสถานมีลักษณะเป็นเนินดินสูงจากพื้นดินโดยรอบประมาณ 3 เมตร ลักษณะเป็นฐานของ
อาคารสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่ง ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 10.6 เมตร ยาวประมาณ 15.8 เมตร วางตัวตาม
แนวตะวันออก-ตะวันตก  
   ด้านบนของฐานโบราณสถาน มีศาลาสามัคคีธรรม เป็นอาคารสร้างด้วยอิฐสร้างทับอยู ่บนฐาน
โบราณสถาน ไม่สามารถเข้าดูด้านในอาคารได้ เนื่องจากทางวัดได้ปิด 
 

   
ที่ตั้งของโบราณสถาน ลักษณะเป็นเนินดินล้อมด้วยก าแพง 
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ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงต าแหน่งของเนินดินและสระน ้า ในวงกลมสีแดง คือ ที่ตั้งของเนินดิน 

 

   
ก้อนศลิาแลงขนาดใหญ่วางเรียงในลักษณะคล้ายฐานของอาคารสิ่งก่อสร้างบางประเภท 
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ล าดับที่ 12 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน บ้านวังกระโดน 

อายุสมัย - 

พิกัด 
47 P 679844 

1712034 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5139 IV 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

สภาพโดยรอบเป็นที่ราบลุ่ม ถูกปรับใช้เป็นพื้นที่การเกษตร 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   แหล่งโบราณคดีตั ้งอยู ่บนพื้นที ่ราบริมถนนลูกรัง ในบริเวณพื้นที่แหล่งและพื้นที ่โดยรอบเป็นพื ้นที่
การเกษตรของชาวบ้าน มีการท าการเกษตรในช่วงเวลาที่เข้าท าการส ารวจ ท าให้ไม่สามารถส ารวจพื้นที่ได้
โดยละเอียด เพ่ือส ารวจการกระจายตัวของโบราณวัตถุและขอบเขตการกระจายตัวที่ชัดเจน 
   เท่าที่สามารถท าการส ารวจในพื้นที่ได้ พบหลักฐานทางโบราณคดีกระจายตัวอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ตั้งบริ
เวณริมถนนลูกรัง และในพื้นที่ไร่มัน หลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบ
เนื้อดิน  เนื้อแกร่ง และเครื่องถ้วยจีน และก้อนตะกรันโลหะ 

 

   
สภาพของแหล่งโบราณคดีในช่วงขณะที่เข้าท าการส ารวจ ต้นมันค่อนข้างสูง  
ท าให้ยากต่อการเดินส ารวจในพื้นที่ เพ่ือก าหนดขอบเขตของแหล่งโบราณคดี 
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หลักฐานทางโบราณคดีประเภทเศษภาชนะดินเผาบางส่วนที่พบบนผิวดิน 
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ล าดับที่ 13 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน บ้านหนองไผ่ 1 

อายุสมัย - 

พิกัด 
47 P 677819 

1717896 
 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

สภาพโดยรอบเป็นที่ราบลุ่ม ถูกปรับใช้เป็นพื้นที่การเกษตร 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   แหล่งโบราณคดีตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ ใกล้แหล่งชุมชน ริมถนนคอนกรีต ในบริเวณพื้นที่แหล่งและพื้นที่
โดยรอบเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน มีการท าการเกษตรในช่วงเวลาที่เข้าท าการส ารวจ ท าให้ไม่
สามารถส ารวจพื้นที่ได้โดยละเอียด เพ่ือส ารวจการกระจายตัวของโบราณวัตถุและขอบเขตการกระจายตัวที่
ชัดเจน ในเบื้องต้นการกระจายตัวของโบราณวัตถุ ครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของถนนคอนกรีตดังกล่าว 
   เท่าที่สามารถท าการส ารวจในพื้นที่ได้ พบหลักฐานทางโบราณคดีกระจายตัวอยู ่ทั ้ง 2 ฝั่งของถนน
คอนกรีต ในพื้นที่ไร่มันฝั่งทิศเหนือและพื้นที่แปลงผักฝั่งทิศใต้ของถนนคอนกรีต หลักฐานทางโบราณคดีที่
พบส่วนใหญ่จะเป็นเศาภาชนะดินเผา ทั้งแบบเนื้อดิน เนื้อแกร่ง และเครื่องถ้วยจีน  

 

   
สภาพของแหล่งโบราณคดีในฝั่งด้านทิศเหนือของถนนคอนกรีต  

มีสภาพเป็นไร่มัน ไม่สะดวกในการเดินส ารวจเท่าใดนัก  
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บริเวณท่ีพบโบราณวัตถุทางด้านทิศใต้ของถนนคอนกรีต 

มีสระน ้าและแปลงผักท่ีสามารถเดินส ารวจโบราณวัตถุบนผิวดินได้ 
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ล าดับที่ 14 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน บ้านหนองไผ่ 2 

อายุสมัย - 

พิกัด 
47 P 678055 

1717935 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

สภาพโดยรอบเป็นที่ราบลุ่ม ถูกปรับใช้เป็นพื้นที่การเกษตร 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

  แหล่งโบราณคดีตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ ใกล้แหล่งชุมชน ริมถนนลูกรังฝั่งทางด้านทิศเหนือ ในบริเวณพื้นที่
แหล่งและพ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน มีการท าการเกษตรในช่วงเวลาที่เข้าท าการส ารวจ 
ท าให้ไม่สามารถส ารวจพื้นที่ได้โดยละเอียด เพื่อส ารวจการกระจายตัวของโบราณวัตถุและขอบเขตการ
กระจายตัวที่ชัดเจน 
   จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ได้กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าว เคยมีการพบก้อนตะกรันโลหะบนผิวดิน
จ านวนหนึ่ง ค่อนข้างหนาแน่น ทางด้านทิศเหนือของถนนลูกรังประมาณ 40-50 เมตร ในขณะที่เข้าท าการ
ส ารวจ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ทั้งไร่มันและแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ ปกคลุมผิว
ดินอย่างหนาแน่น ท าให้ไม่สามารถส ารวจและก าหนดขอบเขตของแหล่งโบราณคดีได้อย่างชัดเจนนัก 
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ล าดับที่ 15 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน บ้านก านันวิรัตน์ 

อายุสมัย - 

พิกัด 
47 P 670452 

1704593 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5139 IV 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

ที่ราบเชิงเขา ในเขตพ้ืนที่ชุมชน 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   ที่ตั ้งของแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ในพื้นที่ราบเชิง เขา พื้นที่ทางด้านทิศเหนือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของ
เจ้าของพ้ืนที่   
   จากการสอบถามเจ้าของพื้นที่ นายวิรัตน์ สีแดง (อดีตก านัน) ได้เล่าขณะที่ขุดหลุมเพื่อลงเสาบ้านของ
ตนเอง ได้ขุดพบภาชนะดินเผาเต็มใบจ านวนหนึ่ง (ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนและไม่ทราบที่เก็บรักษาภาชนะ
ดังกล่าวในปัจจุบัน)  
   การเดินส ารวจในพื้นที่บริเวณบ้านและพื้นที่ไร่อ้อยด้านทิศเหนือ ไม่พบโบราณวัตถุกระจายตัวบนผิวดิน
เท่าใดนัก  
 

   
สภาพของพ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือของบ้านนายวิรัตน์ สีแดง 
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ระหว่างการสัมภาษณ์เจ้าของพ้ืนที่ นายวิรัตน์ สีแดง 
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ล าดับที่ 16 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน วัดโพธิ์ประสาท  

อายุสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 666159 

1704219 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5139 IV   

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

ที่ราบลอนลูกคลื่น ลานตะพักน ้าระดับต ่า 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   แหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ ด้านหลังของวัดโพธิ์ประสาทและหลังโรงเรียนวัดโพธิ์ประสาท   
   โดยต าแหน่งที่ตั้งของวัดและโรงเรียน ตั้งอยู่บนเนินดินสูงกว่าบริเวณโดยรอบ ลาดลงไปทางด้านหลัง (ด้าน
ทิศเหนือ) มีแหล่งน ้าธรรมชาติไหลในแนวตะวันออก-ตะวันตก  
   ภายในวัดโพธิ์ประสาทมีการจัดท าอาคารรวบรวมโบราณวัตถุและของที่ชาวบ้านมอบให้ แต่ไม่สามารถเข้า
ชมวัตถุเหล่านั้นได้ เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่จัดแสดง ทางวัดได้จัดเก็บวัตถุเหล่านั้นในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ 
รอการน าออกมาจัดแสดง 
    จากการเดินส ารวจ พบหลักฐานทางโบราณคดีกระจายอยู่บนผิวดิน ตั้งแต่ทางด้านหลังของพื้นที่วัด ลง
ไปถึงบริเวณพื้นที่ล าธารทางด้านทิศเหนือ และข้ามล าธารไปทางเนินดินทางด้านทิศเหนือด้วยเช่นกัน จาก
สภาพพ้ืนที่ไม่อ านวยในการเดินส ารวจเพื่อศึกษาการกระจายตัวของหลักฐาน และก าหนดขอบเขตของแหล่ง
โบราณคดี  
 

  
              สภาพภายในวัดโพธิ์ประสาท                    จุดสีแดงคือต าแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี 
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สภาพพ้ืนที่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนวัดโพธิ์ประสาท 

 

   
     สภาพพ้ืนที่บริเวณด้านหลังวัดโพธิ์ประสาท                      โบราณวัตถุท่ีพบบนผิวดิน 
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ล าดับที่ 17 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน บ้านโค้งสวอง 

อายุสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 667513 

1706013 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5139 IV 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

สภาพพ้ืนที่ของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี สภาพโดยรอบเป็นพื้นที่ราบลอนลูกคลื่น ในส่วนของที่ตั้งแหล่งเป็น
พ้ืนที่บริเวณลานตะพักน ้า 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี ตั้งอยู่ในพื้นท่ีลานตะพักน ้า สูงกว่าบริเวณโดยรอบในพ้ืนที ่
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ล าดับที่ 18 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน วัดถ ้าเขานิรภัย 

อายุสมัย - 

พิกัด 
47 P 672438 

1696317 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5139 IV 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

ที่ราบระหว่างหุบเขา 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   ที่ตั้งของวัดถ ้าเขานิรภัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาของกลุ่มภูเขาหินปูน บริเวณพื้นที่ของวัดมีการ
ปรับพื้นที่และสร้างอาคารของวัดอยู่ภายในพ้ืนที่  
   ต าแหน่งของแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ในต าแหน่งเผิงผา ลักษณะเป็นถ ้า มีการปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย
ของพระสงฆ์  

 

   
สภาพบริเวณทางเข้าของถ ้า 
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สภาพภายในของถ ้า มีการปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและการวิปัสนาของทางวัด  

โดยเป็นพื้นที่ของเจ้าอาวาสวัดองค์เก่า ปัจจุบันไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าในส่วนดังกล่าว 
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ล าดับที่ 19 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน บ้านบ่อไทยสามัคคี 

อายุสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 674807 

1706957 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5139 IV 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นลานตะพักน ้า  

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินบริเวณลานตะพักน ้า พื้นที่มีลักษณธค่อนข้างเรียบ เกิด
จากการปรับพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรของชาวบ้าน 
   ในขณะที่เข้าท าการส ารวจ พื้นที่ของแหล่งโบราณคดี มีการปลูกพืชไร่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าเดินส ารวจ
ในพ้ืนที่เพ่ือศึกษาการกระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดีในช่วงขณะนั้นได้  
   หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ กระจายตัวอยู่บนผิวดินอย่างเบาบาง ไม่มีบริเวณใดบริเวณหนึ่งมีการ
กระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดีมากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ  
   จากการสอบถาม ชาวบ้านในพื้นที่ได้กล่าวว่ามีการขุดพบภาชนะดินเผาเต็มใบขนาดเล็ก ไม่ทราบจ านวน
ที่ชัดเจน จากการไถพรวนปรับพื้นที่บริเวรดังกล่าวเมื่อนานมาแล้ว ภาชนะดินเผาที่พบเป็นภาชนะดินเผา
เนื้อดิน ปัจจุบันไม่ทราบว่าภาชนะดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ที่ใด 
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ล าดับที่ 20 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน โคกกระสง 

อายุสมัย ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 678516 

1712185 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5139 IV 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่บนพื้นที่ดอน โดยรอบเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มต ่าน ้าท่วมถึง 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

   ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี ตั้งอยู่บนพื้นที่ดอน ลักษณะเป็นเนินดินขนาดกว้างประมาณ 50 เมตร โดยรอบ
เป็นพื้นที่ลุ่มต ่า มีล าธารล้อมรอบทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของเนินดิน  
   จากการเดินส ารวจกระจายตัวของโบราณวัตถุ พบโบราณวัตถุกระจายอยู่อย่างหนาแน่นทั่วทั้งพื้นที่เนิน
ดินแหล่งโบราณคดีโคกกระสง หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ โดยมากป็นเศษภาชนะดินเผา ทั้งแบบเนื้อดิน, 
เนื้อแกร่ง และเนื้อกระเบื้อง  
   จากการสัมภาษณ์พ้ืนที่บริเวณโคกกระสงเป็นพ้ืนที่ที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบ ในช่วงที่น ้าท่วมพื้นท่ีโดยรอบ 
บริเวณเนินดินแห่งนี้เป็นพ้ืนที่เดียวไม่โดนผลกระทบจากน ้าที่ท่วมขัง 

   
สภาพทั่วไปของแหล่งโบราณคดี ในช่วงขณะเข้าส ารวจในพ้ืนที่ 
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สภาพโดยทั่วไปของแหล่งโบราณคดีทางด้านทิศใต้ 

 

   
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบอยู่ในระดับผิวดิน 
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ล าดับที่ 21 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน วัดหนองเสือ 

อายุสมัย ประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 671184 

1725279 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

สภาพโดยรอบเป็นที่ราบ ตั้งอยู่ในเขตชุมชน 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

แหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดหนองเสือ ในเขตชุมชนบ้านหนองเสือ ฝั่งตรงข้ามของถนนด้านทิศ
ตะวันออกเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดบ้านหนองเสือ ภายในพื้นที่มีอาคารสิ่งก่อสร้างของวัดอยู่ในพื้นที่ เช่น 
ศาลาการเปรียญ ศาสาเอนกประสงค์ เมรุ และที่พักสงฆ์ เป็นต้น ทางด้านทิศตะวันออกของวัด มีสระน ้า
ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร โดยประมาณ 
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   หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ พบอยู่ในอาคารหลังเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัด ชื่อ “วิหารหลวงพ่อเสือ” 
ภายในพบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม เป็นก้อนศิลาแลงหลายขนาด ตั้งแต่ 20-60 เซนติเมตร คาดว่าเป็น
ส่วนประกอบของอาคารประเภทหนึ่ง 
  การสอบถามพระสงฆ์ในวัด กล่าวว่าต าแหน่งที่พบก้อนศิลาแลงดังกล่าวอยู่ภายในพื้นที่ของวัดแห่งนี้เอง 
โดยอยู่ในต าแหน่งบริเวณอาคาร “วิหารหลวงพ่อเสือ”  
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ชิ้นส่วนขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม ส่วนยอดของอาคาร 
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ล าดับที่ 22 ชื่อแหล่งโบราณคดี / โบราณสถาน วัดโคกเดื่อ 

อายุสมัย ประวัติศาสตร์ 

พิกัด 
47 P 675921 

1725523 

 

แผนที่ 
ล าดับชุด  L 7018 

ระวาง     5140 III 

สภาพภูมิประเทศของที่ตั้งแหล่งโบราณคดี 

สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา โดยมีเขา อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ลาดเอียงลงสู่ทางท่ีราบด้านทิศตะวันตก 

สภาพของแหล่งโบราณคดี 

    ต าแหน่งที่ตั้งของวัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตชุมชนเมือง สภาพพ้ืนที่มีการปรับพ้ืนผิวของบริเวณภายในวัด ด้วย
การเทพื้นคอนกรีตเกือบทั่วบริเวณ มีสิ่งก่อสร้างของทางวัดอยู่ โดยมีอุโบสถหลังเก่า สร้างในปี พ.ศ. 2466 
ทางด้านทิศเหนือของวัด ด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ มีเจดีย์ทรงปราสาทยอดอยู่ 1 องค์ 
 

 
ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพ้ืนที่ภายในของวัดโคกเดื่อ  

ในวงกลมสีแดง คือ ต าแหน่งของอุโบสถหลังเก่า 
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   โบถส์หลังดังกล่าวตั้งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ด้านหน้าและด้านหลังมีเสา
ทรงเหลี่ยม 4 ต้น รองรับชั้นหลังคาที่ยื่นออกมา อุโบสถล้อมรอบด้วยใบเสมาทั้ง 8 ทิศ มีก าแพงแก้วเจาะ
ช่องเป็นรูปวงรีล้อมรอบอุโบสถ มีประตูประจ าทิศทั้ง 4  

   
สภาพของอุโบสถ ตัวก าแพงแก้ว อยู่ต ่าลงไปจากการปรับพื้นรอบอุโบสถในช่วงเวลาหลัง  

มีการซ่อมแซมเบื้องต้นในบางส่วนที่มีการช ารุดเสียหาย 

  
หน้าบันด้านทิศตะวันตก รูปปูนปั้นกรอบตรงกลาง พุทธประวัติตอนมารผจญ  

มีพระพุทธเจ้าประทับนั่งแสดงปางมารวิขัย ด้านล่างเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผม 

  
หน้าบันด้านทิศตะวันออก ปูนปั้นในกรอบสามเหลี่ยมด้านบนคือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 

ในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นภาพเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในภัทรกัปป์ในปัจจุบัน 
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เจดีย์ทรงปราสาทยอด ทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล    นายนฤพล หวังธงชัยเจริญ  
 

ที่อยู่    9 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  
    กรุงเทพฯ 10120 
 

ที่ท างาน   ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
12 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ 10200 

 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2542  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) 
   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2552  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

(โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์) 
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2553-2558 นักโบราณคดีประจ าสัญญาจ้าง 
พ.ศ. 2549-2553  เจ้าหน้าที่ประจ า “โครงการวิจัยทางมานุษยวิทยากายภาพ 
   และโบราณคดีเชิงชีววิทยาในประเทศไทย” 
   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2542-2549  นักโบราณคดีประจ าสัญญาจ้าง 

 


