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บทคั ด ย่อ ภ าษาไทย 

57101205 : โบราณคดี แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : เหรียญตรา, ประเทศไทย, พุทธศตวรรษที่ 9–16 

นางสาว วิภาดา อ่อนวิมล: เหรียญตราในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-16  อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ ดร. สฤษดิ์พงศ ์ขุนทรง 

  
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเหรียญตราที่พบจากแหลง่

โบราณคดีในประเทศไทย ซึ่งก าหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 16 เนื่องจากในห้วงเวลานี้เริ่ม
ปรากฏความเคลื่อนไหวของรัฐหรืออาณาจักรโบราณต่าง ๆ เช่น กัมพูชาสมัยก่อนเมืองพระนคร (เจน
ละ) ทวารวด ีศรีวิชัย เป็นต้น โดยระบบเหรียญตราเป็นหลักฐานส าคัญที่สะท้อนถึงการรับอารยธรรม
อินเดียซึ่งผู้ปกครองท้องถ่ินได้น ามาปรับเปลี่ยนและน าสัญลักษณ์มงคลของอินเดียมาเป็นลวดลายบน
เหรียญที่ผลิตข้ึนใช้ในดินแดนของตน ทั้งใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ใช้เนื่องในพิธีกรรมทาง
ศาสนา หรือผลิตข้ึนเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญด้วย 

เหรียญตราโบราณที่พบในประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 16 ส่วนมากท ามา
จากเงิน แต่ก็มีเหรียญทองค า ส าริด และทองแดงอยู่บ้าง โดยสามารถจัดจ าแนกรูปแบบได้ 2 กลุ่ม
หลัก คือ 1) กลุ่มเหรียญมีจารึก ตัวอย่างเช่น เหรียญ“ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณย” เหรียญ“ลวปุระ” เป็น
ต้น 2) กลุ่มเหรียญไม่มีจารึก เช่น เหรียญพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ เหรียญสังข์และศรีวัตสะ 
เหรียญภัทรบิฐและศรีวัตสะ เหรียญปูรณฆฏะและศรีวัตสะ เป็นต้น 

โดยเหรียญตราทั้ง 2 กลุ่มนี้แบ่งออกได้เป็นเหรียญที่มีลวดลายมงคลซึ่งพบแพร่หลายใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเหรียญของต่างชาติ ได้แก่ อินเดีย (สาตวาหนะ,ปัลลวะ) โรมัน (พระเจ้า
วิคโตรินุสแห่งกาลิค) เปอร์เซีย (สัสสานิยะฮ์) อาหรับ (อับบาสิยะฮ์) และจีน (ราชวงศ์ถัง) 

จากการวิเคราะห์พบว่าเหรียญสามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมของชุมชนหรือรัฐ
โบราณ ณ ช่วงเวลาที่เหรียญถูกผลิต (หรือใช้) ทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนผ่านรูปแบบต่างๆ 
โดยเหรียญบางรูปแบบพบในประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะประเทศเมียนมา (ศรีเกษตร เบคถาโน ฮา
ลิน ) อันแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายการติดต่อเช่ือมโยงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชุมชนหรือรัฐ
โบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี 
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บทคั ด ย่อ ภ าษาอั งกฤ ษ 

57101205 : Major (Archaeology) 
Keyword : Coinage, Thailand, 4th – 11th Century AD. 

MISS WIPADA ONWIMOL : COINAGE IN THAILAND DURING 4TH – 11TH CENTURY 
AD. THESIS ADVISOR :  SARITPONG KHUNSONG 

The purpose of this study is to gather and analyse data of coinage found 
in 4th – 11th century archaeological sites in Thailand which is the time that kingdoms 
and states in Southeast Asia such as Pre-Angkor kingdom (Zhenla), Dvaravati and 
Srivijaya started to flourish. Coinage system is one of the evidence that indicate the 
receiving of Indian cultures. Local rulers also imitated and adapted Indian auspicious 
symbol onto their  coins. The coins were used as a medium of exchange, as part of 
religious ceremony and also as memorial token for events. 

Coinage found in Thailand during 4th – 11th century made out of silver but 
some gold, bronze and copper coins were also found. The coins can be classified into 
2  types; 1) Coins with inscriptions. For example, Sri Dvaravati coin, Lavapura coin, Sri 
Sujrit Vigrarama and Lopatavorn coin.  2) Coins without inscriptions. For example, coin 
with half-sun and Srivatsa symbol, coin with conch shell and Srivatsa symbol, coin with 
throne and Srivatsa symbol and Purna-ghanta and Srivatsa symbol. 

 Both types of coins can also be classified as; coins with auspicious symbol 
which can be found throughout Southeast Asia and non-local coins such as Indian 
coins, Roman coins, Persian coins, Arabic coins and Chinese coins  

Analysation of these coins help explain human activities in ancient states 
in Thailand at the time that they were produced and used. They also imply 
relationships between states in aspects of commerce, believes and religions and 
politics. Some coinage can be found in neighbouring country, especially Myanmar such 
as Sri Kasetra, Beikthano and Halin which indicate the network of relationship in both 
economics and social aspects of ancient kingdoms and states in Southeast Asia. 
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กิ ต ติ ก รรมประก าศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์จะไม่ส าเร็จลงได้หากขาดการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลและฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
พ่อ-แม่ ครอบครัว ซึ่งยังคงสนับสนุนและเข้าใจในสิ่งที่ก าลังท าอยู่ 
คณาจารย์ประจ าภาควิชาโบราณคดีทุกท่านที่คอยให้ค าปรึกษาและไถ่ถามถึงเสมอเมื่อได้พบ 

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า 
ต่าง ๆ เสมอมา รศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ และผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ ซึ่งได้เสียสละเวลามาเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งยังให้ข้อแนะน าแก้ไข 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล
ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, อู่ทอง, ราชบุรี, สมเด็จพระนารายณ์, ปราจีนบุรี, พิมาย, ไชยา
, สงขลา, นครศรีธรรมราช, พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม และสถาบันทักษิณคดีศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

เพื่อนพี่น้องโบราณคดีที่คอยช่วยเหลือ ไถ่ถาม และเป็นก าลังใจให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพัชรพร เงินเกิด คุณนัยนา มั่นปาน คุณณชนก วงศ์ข้าหลวง คุณวีณา บุญเชิญ 
คุณอริย์ธัช นกงาม และคุณณัฐวดี สัตนันท์ ผู้ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาเรื่องระบบ iThesis ตลอดจน
เพื่อน ๆ อีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงที่รับฟังปัญหาและช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน 

นักวิชาการและผู้ท าการศึกษาหรือจดบันทึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในอดีต ซึ่งเป็นประโยชน์ 
อย่างสูงในการน าความรู้เหล่าน้ันมาใช้ศึกษาต่อยอดในครั้งนี้ 

สุดท้ายนี ้ขอบคุณทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
  

วิภาดา  อ่อนวิมล 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบันน้ีมนุษย์ใช้เงินรูปแบบต่างๆ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อสินค้าและบริการ 
“เหรียญ” เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนรูปแบบหนึ่งที่มีผลิตใช้มาตั้งแต่โบราณ เหตทุี่นิยมใช้เหรียญเพราะ
ผลิตมาจากโลหะที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีความทนทานแข็งแรงและหาได้ไม่ยากนัก สามารถ
พกพาได้สะดวก การใช้เหรียญตราจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 

เหรียญ คือ โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรอืรูปเหลี่ยม มีรูปนูนหรือตัวอักษรอยู่บนพื้น1 ในการ
รับรู้ของคนทั่วไป “เหรียญ” คือ วัตถุซึ่งมีหน้าที่หลัก ในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
หรือเงิน นอกจากนั้นแล้วเหรียญยังมีบทบาทอื่นๆ อันช่วยสะท้อนและอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคม 
ณ ช่วงเวลาซึ่งเหรียญถูกผลิตข้ึนมาได้ บางโอกาสเหรียญถูกผลิตเพื่อเป็นที่ระลึกถึงวาระเหตุการณ์
ส าคัญ 

สุรพล นาถะพินธุ นักโบราณคดีผู้เช่ียวชาญด้านโบราณโลหะวิทยาของไทยได้ให้ความเห็นถึง
เงินตราสมัยโบราณว่า นับเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่มีความสามารถสะท้อนถึงปรากฎการณ์ทาง
วัฒนธรรมที่ผู้คนทั้งที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรมได้ยอมรับตกลงและมีความเห็นพ้อง
ร่วมกันในการก าหนดมูลค่าและคุณค่าของสิ่งของต่างๆ และร่วมกันใช้สิ่งของนั้นเป็นสื่อในการ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนต้องการ ทั้งนี้สิ่งของที่จัดเป็นเงินตราโบราณได้นั้นมีนานาชนิด ทั้งที่เป็นผลผลิต
จากวัฒนธรรมมนุษย์และผลผลิตจากธรรมชาติ2 

นอกจากนั้นเหรียญยังมีหน้าที่เป็นเงินตราประเภทสื่อแทนสิ่งของมีมูลค่า (Representative 
money) และมีความเป็นไปได้ที่ เริ่มมีการใช้ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ ช่วงแรกเริ่มเมื่อราว 
พุทธศตวรรษที่ 11 - 163 ซึ่งตรงกับสมัยวัฒนธรรมทวารวดี โดยก่อนหน้านั้นที่ยังไม่มีการใช้เหรียญ
เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นสิ่งของเปรียบเสมือนสิ่งมีมูลค่าในการแลกเปลี่ยน
ค้าขาย โดยสังคมช่วงนั้นน่าจะมีการติดต่อแลกเปลี่ยนสิ่งของและผลผลิตกันในระหว่างชุมชน  เช่น 
                                                

1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556), 1348. 

2สุรพล นาถะพินธุ, “เงินตราสมัยโบราณและพัฒนาการของวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศ
ไทย” ใน สารัตถะโบราณคดี ชีวิต - ผลงานของรองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ, บัณฑิตย์ สมประสงค์, เกียรติ
ศักดิ์ จันเดช (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 28. 

3 เรื่องเดียวกัน, 29. 
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การพบโบราณวัตถุที่ท าจากทรัพยากรทางทะเลจ าพวกเครื่องประดับเปลือกหอยในบริเวณแหล่ง
โบราณคดีที่ต้ังอยู่ภายในแผ่นดินห่างไกลทะเล ตลอดทั้งในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายได้ปรากฏ
หลักฐานที่เป็นการติดต่อระหว่างแหล่งโบราณคดีภายในแผ่นดินของไทยกับดินแดนโพ้นทะเล ไม่ว่าจะ
เป็นลูกปัดหิน ลูกปัดแก้ว และกลองมโหระทึกส าริด การค้าและการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกนี้
ยังคงมีความนิยมสืบต่อมาและมีความเจริญรุ่งเรืองข้ึนเป็นอย่างมาก  โดยเส้นทางติดต่อสายส าคัญที่
น าพาผู้คนหลากหลายจากดินแดนห่างไกลต่างๆ ให้เข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ดินแดนประเทศไทยนั้น คือ เส้นทางการค้าและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทะเล  

การเข้ามาของชนชาติต่างๆ มีความส าคัญต่อพัฒนาการทางสังคมของชุมชนโบราณในแถบ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เป็นอย่างมาก โดยกลุ่มคนที่มีความส าคัญที่สุดคงจะไม่พ้นชาว
อินเดีย ซึ่งปรากฎหลักฐานการเข้ามาของชาวอินเดียผ่านทางวรรณกรรมเนื่องในศาสนาพุทธและ
พราหมณ์อัน มีการปรากฎนาม “สุวรรณภูมิ” หรือ “สุวรรณทวีป” ซึ่งสันนิษฐานว่าคือดินแดนแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเรื่องราวในวรรณกรรมเหล่านั้นได้แสดงให้เห็นถึงการเดินทางของนัก
เดินเรือและพ่อค้าที่ได้เข้ามายังดินแดนแถบนี้เพื่อแสวงโชคและความร่ ารวย4 สินค้าล้ าค่าจากอินเดีย
ในอดีตที่กลับกลายเป็นหลักฐานทางโบราณคดีในปัจจุบันได้พบว่า มีการกระจายตัวหนาแน่นตาม
แหล่งโบราณคดีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องถึงสมยั
แรกเริ่มประวัติศาสตร์ อันตรงกับสมัยเหล็กหรือสมัยอินโด-โรมันของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 5-95

ดังนั้นสินค้าที่พบตามชุมชนโบราณร่วมสมัยนี้จึงมีทั้งสินค้าที่มาจากอินเดียและโรมัน เช่น ลูกปัดหิน
และแก้ว ภาชนะส าริด หวีงาช้าง ลูกเต๋างาช้างจากอินเดีย  และสินค้าจากโรมันได้แก่ ตะเกียงโรมัน 
หัวแหวนสลักท าจากหินมีค่า ภาชนะที่มีการตกแต่งด้วยซี่ฟันเฟือง และประเภทที่มีผิวสีแดงมันวาว
ตกแต่งด้วยลายกดประทับ เป็นต้น 

นอกจากนี้ระบบความเช่ือและศาสนาก็ได้แผ่ขยายเข้ามาพร้อมกับเหล่าพ่อค้าด้วย โดย
ปรากฎหลักฐานอันเนื่องในศาสนาพุทธและพราหมณ์แพร่กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ ที่นับว่าช่วงเวลา
นี้เกิดเป็นกระแสของการขยายตัวทางศาสนาจากอินเดียที่ปรากฎอย่างชัดเจนและเป็นการปูพื้นฐาน
ระบบความเช่ือให้แก่คนพื้นเมืองในแถบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ พุทธศาสนา ส่วนศาสนาพราหมณ์
นั้นก็ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในด้านพิธีกรรมเนื่องในราชส านักและชนช้ันสูง ซึ่งลักษณะเช่นนี้
ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

                                                
4 ผาสุข อินทราวุธ ,ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดีกรุงเทพฯ) : อักษรสมัย ,

2542 ,(47-48. 
5 เรื่องเดียวกัน ,51. 
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นอกจากระบบความคิดความเช่ือทางศาสนาที่อินเดียน าเข้ามา อีกหนึ่งวิทยาการที่ได้รับมา
ด้วย คือ ระบบการใช้เหรียญกษาปณ์ ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของช่วงสมัยนั้น 
กล่าวคือ การที่ชาวอินเดียน าเหรียญเข้ามาใช้ท าให้ระบบการแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของกลายเป็นการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยเหรียญ โดยพบหลักฐานประเภทเหรียญกษาปณ์ของอินเดียช่วงราว  
พุทธศตวรรษที่ 5-9 ตามเมืองโบราณที่เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าในดินแดนไทย เช่น แหล่ง
โบราณคดีท่าแค จังหวัดลพบุรี6 แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด จังหวัดกระบี่7 เป็นต้น  

ในเวลาต่อมาจึงเริ่มมีการผลิตเหรียญเองโดยผู้น าท้องถ่ินและได้ยึดเอารูปแบบลักษณะและ
ลวดลายบางประการของเหรียญกษาปณ์อินเดียไว้เป็นต้นแบบของการผลิตในดินแดนของตน 8 โดย
กลุ่มคนและชุมชนโบราณที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียมานั้นนับว่าเป็นกลุ่มชุมชนและเมืองโบราณ
ในช่วงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ซึ่งได้พบหลักฐานว่ามีการใช้เหรียญที่น่าจะเป็นการผลิตเองโดยมี
การปรับปรุงลวดลายและรูปแบบบางประการมาจากอินเดีย  และยังไม่มีรายงานที่กล่าวถึงการพบ
เหรียญรูปแบบที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศอินเดีย9   

กลุ่มเมืองที่กล่าวถึงนี้ได้กระจายตัวอยู่ภายในแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ เมือง  
ออกแก้ว (เวียดนามตอนใต้) เมืองในวัฒนธรรมปยู (เมียนมาตอนเหนือ -กลาง) และที่ส าคัญต่อ
การศึกษาในครั้งนี้คือ เมืองโบราณที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-16 ซึ่งเช่ือว่าการผลิตเหรียญ
เกิดจากผู้น าพื้นเมืองอาจต้องการควบคุมการค้ากับชุมชนภายนอกได้ โดยมีแนวคิดว่ากษัตริย์โบราณ
ต้องควบคุมอ านาจในการปกครองและน าพาความมั่งค่ังอุดมสมบูรณ์สู่บ้านเมืองตน10  

ประวัติเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเหรียญและเงินตราในช่วงสมัยนี้ สามารถสืบย้อนเรื่องราวที่มี
การกล่าวถึงเหรียญโบราณเหล่านี้ได้จากหลักฐานประเภทเอกสาร คือ หนังสือ COURT ข่าวราชการ 
เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง ซึ่งเป็นข่าวราชการและพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเนื้อหาบางช่วงกล่าวถึงเมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินประพาสชายทะเล
ตะวันออกและประทับแรมที่อ่างศิลา เมื่อพ.ศ. 2418 มีผู้น าเหรียญโบราณมาทูลเกล้าฯ ถวายจ านวน

                                                
6 ภูธร ภูมะธน, “โบราณวัตถุบางชิ้นที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค พ.ศ.2526” ใน แหล่ง

โบราณคดีบ้านท่าแค )กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527. จัดพิมพ์เน่ืองในโอกาสเปิดนิทรรศการพิเศษเรื่องแหล่ง
โบราณคดี บ้านท่าแค ธันวาคม 2527 ,(16. 

7 มยุรี วีระประเสิฐ“ ,ตราประทับหินทรายรูปวัว: ที่ควนลูกปัด, ใน ”สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ 2529 
เล่ม 3 )กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2529 ,(1206-1207. 

8 Pamela Gutman,“The ancient coinage of Southeast Asia, ,Journal of Siam Society 66 ”
.pt.1, pp.19 

9 Ibid. 
10 ผาสุข อินทราวุธ ,ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี.125 , 
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15 เหรียญ โดยขุดพบจากแขวงเมืองบางละมุง ลักษณะเหรียญขนาดใกล้เคียงกับเงินรูเปีย ข้างด้าน
หนึ่งมีตราหยาบๆ เป็นพระอาทิตย์ครึ่งดวงหรือดวงจันทร์และมีรัศมีหยาบๆ โดยรอบ อีกด้านหนึ่ง
ในช่วงขณะนั้นสันนิษฐานว่าเป็นรูปอักษรเทวนาครีหรือเป็นรูปครุฑเหยียบนาค11 

ต่อมาเริ่มปรากฎเอกสารที่มีการกล่าวถึงเรื่องของเหรียญสมัยทวารวดีมากข้ึน โดยผ่านงาน
สืบค้นและบันทึกข้อมูลโดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เมื่อครั้งที่เสด็จตรวจราชการยัง 
เมืองต่างๆ เช่น เสด็จตรวจราชการยังมณฑลนครไชยศรี เมื่อพ.ศ. 2441 ขณะนั้นพระองค์ทรงได้ด ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยหลักฐานประเภทเหรียญตราด้วย12 

ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2446 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงได้เสด็จออกตรวจราชการ
เมืองสุพรรณบุรี และได้เสด็จยังเมืองอู่ทองเพื่อตรวจดูโบราณสถานวัตถุต่างๆ โดยพบเหรียญเงินที่มี
ลายสังข์ ซึ่งมีรูปแบบเช่นเดียวกันกับที่ขุดได้จากพระประโทน13 

อย่างไรก็ตามเรื่องเหรียญตราในสมัยทวารวดีนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ติดค้างพระทัยพระองค์ท่าน
อยู่อีกนาน พระองค์ทรงติดตามข่าวการพบเหรียญตราเหล่านี้ตามเมืองโบราณต่างๆ รวมทั้งสืบค้น
ข้อมูลสอบถามไปยังผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศ  

หลายทศวรรษต่อมาเมื่องานโบราณคดีได้เข้ามามีบทบาทก็มีรายงานเกี่ยวกับการพบเหรียญ
ตราแบบต่างๆ ได้ปรากฎจากการส ารวจและขุดค้นตามเมืองโบราณซึ่งร่วมวัฒนธรรมทวารวดีเช่น 
เมืองนครปฐม เมืองอู่ทอง เมืองศรีมโหสถ เมืองคูเมือง องคูบัว เมืองอู่ตะเภา เมืองดงละคร เมืองเมื  
ดงคอน เป็นต้น ข้อมูลของการพบเหรียญจึงเริ่มปรากฎพร้อมกับบริบทขณะพบ อย่างไรก็ตามการพบ
โดยบังเอิญของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนโบราณก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

เมื่อ พ.ศ.2507 ได้มีการพบเหรียญเงินจ านวนหนึ่งซึ่งอยู่ในภาชนะดินเผาที่ฝังอยู่ใต้เจดีย์ 
บริเวณเนินหิน ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เหรียญที่พบเหรียญหนึ่งด้านหนึ่ง
เป็นรูปสังข์ อีกด้านหนึ่งเป็นรูปปราสาท และอีก 2 เหรียญ มีจารึกอยู่ที่ด้านหลังเป็นภาษาสันสกฤตว่า 

                                                
11 สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ และคณะ ,หนังสือ COURT ข่าวราชการ เจ้านาย 11 พระ องค์ทรง 

ช่วยกันแต่ง) พระนคร: ส านักราชเลขาธิการ, 2539),.296-295  
12สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี,พิมพ์ครั้งที่2 (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2511.พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพหม่อมล าดวน ดิศกลุ ณ อยธุยา ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2511), 25-26.  

13 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, “เรื่องเมืองอู่ทอง จากรายงานเสด็จตรวจเมืองสุพรรณบุรี,” ใน 
โบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง (พระนคร: โรงพิมพ์ศิวพร, 2509), 28. 
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“ศรีทวารวติศวรปุณยะ” มีความหมายว่า “บุญกุศลผู้เป็นใหญ่แห่งทวารวดี” โดยก าหนดอายุได้ราว
พุทธศตวรรษที่ 1214 

ด้านเมืองอู่ทองอันถือว่าเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งช่วงสมัยวัฒนธรรมทวารวดีรุ่งเรือง เมื่อมีการ
ด าเนินงานทางโบราณคดีที่เมืองแห่งนี้ในพ.ศ. 2509 ได้มีการขุดแต่งโบราณสถานด้านทิศเหนือของ
คอกช้างดิน ขณะขุดได้ปรากฎหลักฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ กระปุกดินเผาภายในบรรจุเงินตราสมัย
ทวารวดีเต็มกระปุกไม่สามารถน าออกมาได้เนื่องจากเกาะตัวกันแน่น15 

บางครั้งหลักฐานเกี่ยวกับเหรียญตราก็ได้มาจากการส ารวจและบางส่วนได้ข้อมูลมาจาก
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีเหรียญถือครองอยู่เช่นที่เมืองอินทร์บุรี ซึ่งคณะโบราณคดีเมื่อเข้าไปท าการขุด
ค้นเมื่อปีพ.ศ. 2522 นางแถม พุ่มพวง ชาวบ้านบริเวณห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี ได้มอบเหรียญเงินมี
จารึกให้กับทางคณะโบราณคดี รูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเงินขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  
1.7 เซนติเมตร เป็นเหรียญมีจารึก “ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” และอีกด้านเป็นแม่โคและลูก16 

ปีพ.ศ. 2525 จากการส ารวจเมืองอู่ตะเภาของศรีศักร วัลลิโภดม และผู้ร่วมส ารวจคือนายไป๋ 
ชูจิต พบเหรียญเงินสมัยทวารวดีที่บริเวณเนินดินด้านทิศตะวันตกภายในเมือง ด้านหนึ่งเป็นรูปสังข์ 
อีกด้านหนึ่งเป็นรูปศรีวัตสะและรูปปลาต่างกับหรียญเงินอื่นๆ ซึ่งพบในเมืองนี้เป็นรูปดวงอาทิตย์และ
อีกด้านเป็นรูปศรีวัตสะ 17(สมบัติของนางแถม อินเขียน) 

อีกหนึ่งการค้นพบเหรียญทวารวดีที่ได้จากการขุดค้นบริเวณโบราณสถานคอกช้างดินหมาย 
เลข 7 เมื่อพ.ศ. 2540 โดยได้พบเหรียญจ านวนหนึ่งบรรจุอยู่ภายในภาชนะดินเผาทรงแจกันมีสัน 
หลักฐานที่พบอยู่ภายในคือ เหรียญตราจ านวน 9 เหรียญ มีลวดลายเป็นรูปสังข์ ศรีวัตสะ พระอาทิตย์
อุทัย ปูรณกลศ และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ เหรียญจารึก “ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” จ านวน 3 เหรียญ ซึ่ง

                                                
14 J. J. Boeles, "The King of Sri Dvaravati and his regalia", Journal of the Siam Society 52(1) 

(1964): 110. 
15 กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถาน  เมืองเก่าอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง จังหวัด 

สุพรรณบุรี (พระนคร: ศิวพร, 2509), 25. 
16ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, การขุดค้นและการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อ าเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 32. 
17 ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม“ ,อู่ตะเภา: เมืองท่าทวารวดีที่ชัยนาท ใน ”โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 55-56. 
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มีลายประทับอีกด้านเป็นรูปแม่โคและลูกโค นอกจากนั้นยังได้พบเหรียญเงินเสี้ยว 2 ช้ิน รวมทั้งยังมี
การบรรจุแท่งเงินและก้อนเงินที่ตัดเป็นท่อนลงไปในภาชนะด้วย18 

เมืองดงคอน จังหวัดชัยนาท เป็นอีกเมืองหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งได้พบเหรียญจากการ
ส ารวจพบโดย นายยืนยง  ตาระกา ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนีใน
ขณะนั้น เมื่อพ.ศ. 2530 เช่ือว่าเหรียญดังกล่าวนี้คงท าข้ึนเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในพิธีกรรม ลักษณะ
ของเหรียญมีการท าเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ด้านหน้าเป็นรูปสังข์ รูปพระอาทิตย์ครึ่งดวง รูปแม่วัวและ
ลูกวัว ด้านหลังเป็นรูปศรีวัตสะรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังพบเหรียญที่มีความส าคัญมากคือเหรียญที่
มีจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต อ่านและแปลโดยชะเอม แก้วคล้าย ได้ว่า “ศรีทวารวติเทวิศวร 
ปุนยะ” ซึ่งได้ความว่า “พระเจ้าศรีทวารวดีและพระเทวีผู้มีบุญ”19 

อย่างไรก็ตามที่กล่าวถึงในข้างต้นนี้เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนของเมืองโบราณที่มีการพบ
เหรียญสมัยทวารวดี การศึกษาของเหรียญที่พบเป็นไปในเชิงการพรรณนาลักษณะและลวดลายของ 
เหรียญในเบื้องต้นเท่านั้น ต่อมาจึงได้มีการศึกษาเหรียญสมัยทวารวดีในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น
เช่น ด้านจารึกที่ปรากฎบนเหรียญ ด้านการตีความเชิงสัญลักษณ์ ตลอดทั้งมีการพยายามรวบรวมและ
จัดรูปแบบของเหรียญที่พบจากแหล่งโบราณคดีต่างๆ   

การศึกษาและจัดรูปแบบเหรียญสมัยทวารวดีตามลวดลายที่ได้จากเมืองโบราณนั้นที่ผ่านมา 
มีเพียงเหรียญทีพ่บจากเมืองลพบรุีเท่านั้นที่มกีารจัดรปูแบบโดยภูธร ภูมะธน ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหนง่
ภัณฑารักษ์ประจ าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างเหรียญที่
น ามาจัดรูปแบบ ได้รับมาจากการมอบให้ของราษฎรบ้านพรหมทินเมื่อพ.ศ.2524 ซึ่งได้ไถปรับที่นา
แล้วพบภาชนะดินเผาที่ภายในมีการบรรจุเหรียญเป็นจ านวนมาก หากแต่มีการน ามามอบให้ทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์เป็นจ านวน 65 เหรียญ นอกจากนี้ยังไดวั้ดขนาดและช่ัง
น้ าหนักของเหรียญแต่ละรูปแบบ และยังให้ข้อเสนอว่าลวดลายต่างๆ ที่ปรากฎบนเหรี ยญเป็น
สัญลักษณ์ที่พบในอินเดียโบราณ มีความหมายเกี่ยวข้องกับกษัตริย์และความโชคดี ได้ก าหนดอายุ
เหรียญเหล่าน้ีว่าน่าจะอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 9 - 1120 

                                                
18 ภัทรพงษ์  เก่าเงิน, โบราณคดีคอกช้างดิน (กรุงเทพฯ: ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่ง 

ชาติที่ 2 สุพรรณบุรี,  ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2545), 46-
67. 

19 ภูธร ภูมะธน, “โบราณคดีเมืองดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท”, วารสารธรรมศาสตร์, 15, 4 
(2529): 192-193. 

20 ภูธร ภูมะธน, “เหรียญเงินตราสมัยทวารวดีพบที่จังหวัดลพบุรี” ศิลปากร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ก.ย. 
2527): 55-63. 
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เมื่อพ.ศ. 2524 เมธินี จิระวัฒนา ได้จัดรูปแบบเหรียญตรารุ่นเก่าที่พบในไทยระหว่าง 
พุทธศตวรรษที่ 11-15 ออกเป็นแบบต่างๆ พร้อมระบุว่ามีเมืองใดบ้างที่พบเหรียญรูปแบบนั้นโดยรวม
เมืองหรือชุมชนโบราณต่างๆ นอกเหนือจากเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีเข้าไปด้วย การจ าแนกรูปแบบ
ในครั้งนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ เหรียญตราที่ไม่ปรากฎจารึกอักษรและเหรียญตราที่มีจารึก
อักษร โดยแบ่งประเภทย่อยออกตามลวดลายที่ปรากฎอีกข้ันหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้แสดงข้อคิดเห็นว่า 
ลวดลายที่พบเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับเหรียญโบราณที่พบในวัฒนธรรมปยู -มอญและอาระกันที่
ประเทศเมียนมา โดยเช่ือว่าอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจผ่านทางศาสนา
และการใช้ภาษา21 

ผาสุข อินทราวุธ ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดีอินเดียและทวารวดี นับเป็นบุคคลส าคัญซึ่งได้ 
ศึกษาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหรียญเงินที่พบอยู่ในวัฒนธรรมทวารวดีไว้เป็นจ านวนมาก โดย
เสนอว่า ระบบการใช้เหรียญกษาปณ์ในอาณาจักรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 
ทวารวดีมีต้นแบบการใช้เหรียญมาจากอินเดีย โดยการผลิตเหรียญนี้เกิดข้ึนจากอ านาจของกษัตริย์ 
หรือผู้ปกครองท้องถ่ินซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะใช้ควบคุมค่าเงินการค้ากับชุมชนภายนอก ซึ่งมี เหรียญ
โลหะแทนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน สะท้อนให้เห็นได้ถึงความพยายามในการมุ่งหารายได้และความ  
มั่งค่ังมาสู่บ้านเมืองตนตามคติของการเป็นกษัตริย์ในยุคโบราณ นอกจากนั้นยังมีการยืมสัญลักษณ์
มงคลของอินเดียมาใช้เพื่อสื่อถึงพระราชอ านาจ ความอุดมสมบูรณ์และรุ่งเรือง22 

ส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การจัดรูปแบบของเหรียญที่พบจากแหล่ง
โบราณคดีสมัยทวารวดีในเบื้องต้น โดยเน้นกล่าวถึงเหรียญเงินที่ไม่มีจารึก โดยพิจารณาลักษณะทาง
กายภาพภายนอกไม่ว่าจะเป็นการวัดขนาด ช่ังน้ าหนัก และเปรียบเทียบสัญลักษณ์ที่ปรากฎอยู่บน 
เหรียญ นอกจากนี้ยังได้เสนอข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับต้นก าเนิดเหรยีญไม่มจีารกึที่พบในแหล่งโบราณคดี 
และเมืองโบราณสมัยทวารวดี และยังมีข้อสันนิษฐานถึงต้นก าเนิดเหรียญไม่มีจารึกที่พบจากแหล่ง
โบราณคดีสมัยทวารวดีรูปแบบต่างๆ23  

การศึกษาและจัดรูปแบบเหรียญตราในช่วงสมัยนี้ยังได้รับความสนใจศึกษาจากนักวิชาการ
ชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน โดยผลการศึกษาที่ได้ออกมาน้ันเป็นการมองอย่างเป็นองค์รวมทั่วทั้งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามรัฐแรกเริ่มซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมอินเดียไม่ว่าจะเป็นเมืองใน

                                                
21 เมธินี จิระวัฒนา, “เหรียญตรารุ่นเก่าที่พบในประเทศไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-15” ศิลปากร ปี

ที่ 34 ฉบับที่ 2 (2534): 69-86. 
22 ผาสุข อินทราวุธ ,ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี.125-124 , 
23 ผาสุข อินทราวุธ ใน "เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี" ,มรดกวัฒนธรรม :ไทย

กับเพื่อนบ้าน :การประชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.65-61 ,( 
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วัฒนธรรมปยู-มอญ อาระกันในเมียนมา เมืองออกแก้วในเวียดนาม และเมืองโบราณร่วมสมัย มุมมอง
ต่อหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเหรยีญเหล่าน้ี นักวิชาการชาวต่างชาติมักมองในแง่ของการสะท้อน
ให้เห็นถึงอ านาจทางการเมืองและการค้าของรัฐ 

การศึกษาของโรเบิร์ต เอส วิคส์ (Robert S. Wicks) เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการค้าและ
เศรษฐกิจในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยเนื้อหาที่น่าสนใจ
คือ การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเงินตราในสมัยทวารวดี โดยผู้ เขียนเสนอว่า เหรียญที่มีจารึก   
“ศรีทวารวติศวรปุณย” สามารถแสดงขอบเขตการปกครองของทวารวดีได้ตามการกระจายตัวของ
เหรียญ และส่วนส าคัญที่สุดของการศึกษาครั้งนี้ คือ การจัดรูปแบบลักษณะเหรียญในสมัยทวารวดี
ออกเป็นประเภทตามขนาด น้ าหนักและลวดลายบนพื้นผิวเหรียญซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ24 

การศึกษาอีกลักษณะหนึ่งที่นิยมของนักวิชาการชาวต่างชาติหลายคน คือ การวิเคราะห์
ตีความสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรยีญ โดยมีการศึกษาเปรียบเทยีบเหรยีญที่พบตามแหล่งโบราณคดี
จากรัฐแรกเริ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน ซึ่งน้ าหนักของข้อมูลที่น ามาเสนอ
ตามแต่ละแหล่งรัฐก็มีไม่เท่ากันตามแต่ความถนัดและสนใจของผู้ศึกษา หากแต่ก็ยังเป็นข้อดีที่ท าให้
เห็นข้อมูลที่หลากหลายได้แก่  

ผลการศึกษาของ พาเมล่า กัตแมน (Pamela Gutman) ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดี ในแถบ
อาระกัน ประเทศเมียนมา เช่ือว่าแรงบันดาลใจในการผลิตเหรียญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มาจากอินเดียใต้โดยเฉพาะแถบชายฝั่งตะวันออก และต่อมาได้ตีความสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏบน
เหรียญที่กระจายตัวอยู่ตามบ้านเมืองโบราณในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การที่กษัตริย์หรือผู้น า
ท้องถ่ินในแถบนี้รับรูปแบบการใช้เหรยีญและสญัลกัษณ์ต่างๆ จากอินเดียมาเป็นแบบอย่างนั้นถือได้ว่า
เป็นการหยิบยืมอ านาจและสร้างสิทธิอันชอบธรรมในการปกครองท้องถ่ินให้แก่ตนเอง25  

นอกเหนือจากนั้นแล้วเหรียญตราที่พบตามแหล่งชุมชนโบราณร่วมสมัยวัฒนธรรมทวารวดีได้
ปรากฏเหรียญโลหะจากต่างชาติที่สามารถระบุที่มาของเหรียญและก าหนดอายุได้อย่างค่อนข้างแน่ชัด 
ดังนั้นจึงน ามาเช่ือมโยงเข้ากับบริบทต่างๆ ทางโบราณคดีขณะพบเหรียญและตีความก าหนดอายุของ
โบราณวัตถุและช้ันวัฒนธรรมที่พบเหรียญได้อีกด้วยดังเช่น เหรียญโรมันรัชกาลพระเจ้าวิคโตรินุสอายุ
ราวพ.ศ. 808-810 เหรียญตราอาหรับก าหนดอายุได้ในพ.ศ. 131026  

                                                
24 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล) กรุงเทพฯ: ภาควิชา

โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.46 ,( 
25 Gutman,“The ancient coinage of Southeast Asia”: .19 
26 มานิต วัลลิโภดม,  ใน ”เมืองอู่ทอง“โบราณวิทยาเมืองอู่ทอง)  พระนคร : โรงพิมพ์ศิวพร, 2509 ,(92-

93. 
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ต่อมามีบทความที่ เกี่ยวข้องกับเหรียญนี้ตีพิมพ์ออกมาในวารสารศิลปากร เขียนโดย  
คริสเตียน ลองเดส ผู้เป็นภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์เปอตี ปาเลส์ แห่งปารีส ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า 
กษัตริย์โรมันใช้เหรียญกษาปณ์เป็นเครื่องมือส าคัญในการโฆษณา เนื่องจากบนเหรียญนี้ปรากฏรูป
เหมือนของพระองค์ เหรียญที่พบจากอู่ทองก็คงเป็นเช่นเดียวกัน ลักษณะของเหรียญนั้นด้านหนึ่งเป็น
ภาพครึ่งพระองค์บนหันไปทางขวาของ พระเจ้าวิคโตรินุส เช่ือว่าเหรียญนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงการค้าระยะไกลระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก27 

เหรียญซึ่งเป็นตัวกลางแสดงให้เห็นถึงการแลกเปลีย่นค้าขายกับภูมิภาคอื่นอีกเหรียญหนึ่ง คือ 
เหรียญกษาปณ์จีน ได้จากการขุดค้นโบราณสถานหมายเลข 86 เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
ก าหนดอายุได้ในพ.ศ. 1164-1208 และใช้มาจนถึง พ.ศ.1450 ตรงกับสมัยราชวงศ์ถัง28  

เหรียญต่างชาติอีกประเภทหนึ่งที่พบ คือ เหรียญทองแดงอาหรับ ซึ่งมาจากเมืองอู่ทอง  
บนเหรียญปรากฏจารึกตรงกับสมัยราชวงศ์อับบาสิยะห์ พ.ศ.1310 รัชกาลของเคาะลีฟะห์อัล-มันซูร์ 
(al-Mansur) และได้พบเหรียญอาหรับในรัชกาลเดียวกันนี้ที่อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29

ต่อมาได้พบเหรียญอาหรับอีกเหรียญในสมัยเคาะห์ลีฟะห์อัล-มะหะดี (al-Mahdi) พ.ศ. 1318-1328 
จากโบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข 1230 

จากที่กล่าวไปในเบื้องต้นเป็นเพียงงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเหรียญสมัยทวารวดีเพียง
บางส่วน อย่างไรก็ตาม การที่มีผู้สนใจศึกษาในจ านวนมากกลับกลายเป็นการท าให้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้อง
นั้นกระจัดกระจาย บางครั้งการศึกษาเป็นเพียงเฉพาะบางส่วนเช่นศึกษาเน้นเฉพาะเมืองใดเมืองหนึ่ง
ท าให้ขาดการเช่ือมโยงหลักฐานในบริบทของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชุมชนร่วมสมัย อัน
ช่วยสะท้อนเห็นบทบาทของเหรียญที่มีผลถึงการเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนของกลุ่มคนและระบบกลไก
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงชีพ เศรษฐกิจการพาณิชย์ ประเพณีความเช่ือและค่านิยมในสังคมสมัยนั้น 
โดยนับว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเหรียญตรา นอกจากนี้ยังนับว่าเป็นการต่อยอดการศึกษาใน
อดีต ซึ่งแต่เดิมนั้นการศึกษาเรื่องเหรียญที่พบในชุมชนโบราณมักศึกษาอยู่แต่เพียงพื้นที่ภาคกลางของ
ไทยอันนับเนื่องในวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งอาจหลงลืมว่าในเวลาน้ันก็ได้มีชุมชนโบราณตามภูมิภาคอื่นๆ 
เจริญข้ึนเช่นเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้จึงรวบรวมข้อมูลของการพบเหรียญโลหะตามแหล่งหรือชุมชน

                                                
27 ภูธร ภูมะธน (ผู้แปล), “เหรียญสมัยโรมันพบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”  ใน  ศิลปากร  ปีที่ 26 

ฉบับที่ 1 )2525): 110-112. 
28 พีรพน  พิสณุพงศ์ ,ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่มที่ 1กรุงเทพฯ) : หน่วยศิลปากรที่ 5 

กรมศิลปากร ,2535,( 136. 
29 เฉลิม ยงบุญเกิด, กระษาปณ์ไทย (พระนคร: สมาคมสังคมศาสตร์, 2509), 44. 
30 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล) กรุงเทพฯ: ภาควิชา 

โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.213-212 ,( 
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โบราณจากภูมิภาคอื่นไว้ด้วย เพื่อให้เห็นถึงภาพของการติดต่อเช่ือมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม
ระหว่างผู้คนในภูมิภาค 

การศึกษาในครั้งนี้จึงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเหรียญในช่วงเวลาน้ีซึ่งได้พบในอดีต
เข้าไว้ด้วยกันรวมทั้งเก็บข้อมูลอันมีอยู่ในปัจจุบันเสริมเพิ่มเข้าไปอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้งท าการจัด
จ าแนกเหรียญที่พบตามกลุ่มเมืองตัวอย่างที่เลือกศึกษาออกเป็นประเภทตามเมืองอย่างละเอียดโดย
แบ่งตามลักษณะลวดลาย รวมทั้งเก็บข้อมูลด้านน้ าหนัก ขนาด เทคนิคการผลิต และบันทึกภาพเพื่อ
จัดท าข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติของแต่ละเมือง ต่อจากนั้นจึงท าการเปรียบเทียบระหว่างเมือง แหล่ง
โบราณคดีต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ผ่านเหรียญตราที่พบทัง้ในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรม
อื่นที่ปรากฏในรัฐเริ่มแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. ศึกษารูปแบบ )สัญลักษณ์ ขนาด น้ าหนัก (และเทคนิคการผลิตเหรียญตราที่พบในไทย

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-16 
2. ศึกษาบทบาทหน้าที่ทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของเหรียญตราที่พบใน

ไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-16 
 
ประโยชน์ของการศึกษา 
1. สามารถวิเคราะห์จัดจ าแนกรูปแบบของเหรยีญตราและทราบถึงเทคโนโลยีวิธีการผลิตของ

เหรียญตราที่พบในไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-16 
2. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เพิ่มเติมในการศึกษาโบราณคดีช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 16 ในแง่มุม

ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะด้านบทบาทของเหรียญตราที่มีผลต่อสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
และเศรษฐกิจของชุมชนบ้านเมือง หรือรัฐโบราณต่างๆ 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
1. ศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะเหรียญตราที่พบจากแหล่งโบราณคดีช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-16 
2. การรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสาร ศึกษาโบราณวัตถุตามพิพิธภัณฑสถาน ตลอดทั้งการ 

ลงพื้นที่ส ารวจนี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะเมืองโบราณและแหล่งโบราณคดีดังนี ้
2.1 เมืองโบราณอู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.2 เมืองโบราณนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
2.3 เมืองโบราณคูบัว   จังหวัดราชบุรี 
2.4 แหล่งโบราณคดีท่าแค  จังหวัดลพบุรี 
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2.5 แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน  จังหวัดลพบุรี 
2.6 เมืองโบราณศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี 
2.7 เมืองโบราณอู่ตะเภา   จังหวัดชัยนาท 
2.8 แหล่งโบราณคดีบ้านวังแดง  จังหวัดพิจิตร 
2.9 เมืองโบราณพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
2.10 เมืองโบราณไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.11 แหล่งโบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.12 แหล่งโบราณคดีคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 
2.13 แหล่งโบราณคดีถ้ ายาป่าแหน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหรียญตราใน 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-16 โดยการทบทวนวรรณกรรม 
1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหรียญตราช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-16 โดยศึกษาจากเอกสารหรือ

หนังสือที่มีการกล่าวถึง 
1.2 ข้อมูลทางด้านโบราณคดีจากหลักฐานเอกสารเช่น รายงานการส ารวจ รายงานการขุดค้น 

และรายงานการวิจัย  
1.3 ข้อมูลจากแผนที่และภาพถ่ายเก่าต่างๆ เช่น ภาพถ่ายโบราณวัตถุ ภาพถ่ายแหล่ง

โบราณคดี เป็นต้น  
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากแหล่ง โบราณคดีที่ โดยเก็บ ข้อมูลจาก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ และอาจส ารวจแหล่งโบราณคดีเพิ่มเติม ตลอดทั้งบันทึกข้อมูลลงแบบ
บันทึกและถ่ายภาพ 

3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
4. สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ 
 
วิธีการศึกษา 
1.ทบทวนวรรณกรรมโดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ  ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องอันเคยมีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว ซึ่งรูปแบบงานวิจัยน้ีเน้นเชิงคุณภาพเป็นหลักกล่าวคือ ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเอกสารและการศึกษาเปรียบเทียบโดยการพรรณนา 
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2. รวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยออกเก็บข้อมูลภาคสนามจากแหล่งโบราณคดีและตาม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ ซึ่งรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทเหรียญตราตามจังหวัดที่
อยู่ในขอบเขตการศึกษาเอาไว้ 

3. จัดจ าแนกโบราณวัตถุกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่พบจากการรวบรวมข้อมูลเป็นประเภท
หรือรูปแบบต่างๆ โดยอาจแบ่งตามแหล่งที่พบ ลักษณะรูปแบบของลวดลาย และบันทึกข้อมูลลงใน
แบบบันทึกที่จัดท าข้ึนอย่างมีระบบเพื่อสะดวกในการใช้ศึกษาต่อไป เช่น ขนาด น้ าหนัก ที่มา รูปแบบ
ลวดลาย เป็นต้น 

4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดจ าแนก โดยการพรรณนาถึงรูปแบบต่างๆ ที่พบจากกลุ่ม
ตัวอย่างและค้นคว้าข้อมูลเพื่อน ามาอธิบายถึงความหมายของลวดลายที่ปรากฏการท าบนเหรียญตรา
เพิ่มเติม ตลอดทั้งจัดท าข้อมูลในเชิงปริมาณตลอดทั้งเสนอในรูปแบบตารางและแผนภูมิ  

 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา 
มกราคม พ.ศ. 2561 - พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑสถานภายใต้การครอบครองของเอกชน 
2. ส านักโบราณคดีและกรมศิลปากร 
 
แหล่งข้อมูล 
1. หอสมุดกลาง วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. หอสมุดแห่งชาติ 
3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 
ข้อจ ากัดของการศึกษา 
โบราณวัตถุที่น ามาใช้ในการศึกษาบางช้ินมีที่มาไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถน ามาก าหนดอายุ

และแปลความได้แน่ชัด  
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บทท่ี 2 

การศึกษาท่ีผ่านมาเกีย่วกับเหรียญตราโบราณ 

 

การศึกษาเกี่ยวกับเหรียญตรามักได้รับความสนใจมาตลอดหลายยุคหลายสมัย ซึ่งโดย
ส่วนมากเน้นศึกษาระบบเศรษฐกิจและเหรียญตราที่มีอายุอยู่ในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นไป 
เนื่องจากเป็นยุคประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานให้ศึกษาจ านวนมากทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
โบราณวัตถุ แตกต่างจากการศึกษาเกี่ยวกับเหรียญตราที่ปรากฏในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้
พบกระจายอยู่ตามเมืองและชุมชนโบราณต่างๆ ทั่วประเทศไทย หากแต่ยังยากในการจัดล าดับ
พัฒนาการและก าหนดอายุอย่างชัดเจน เนื่องจากยังคงขาดหลักฐานด้านบริบทการพบซึ่งจะน าพาไปสู่
การจัดล าดับพัฒนาการรวมทั้งการตีความด้านอื่นด้วย 

 
2.1 ต้นก าเนิดของเหรียญและการแพร่กระจายสู่ภูมิภาคตา่งๆ 
2.1.1 ลิเดีย – กรีก – โรมัน  
ก าเนิดของเหรียญอาจเป็นผลพวงมาจากการเกิดระบบการค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่ง

ต้องการความสะดวกในการแลกเปลี่ยนมากข้ึนจึงเกิดการคิดค้นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน โดยแต่เดิม
นั้นการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของมักเป็นไปในรูปแบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยสิ่งของตามแต่ละ
บุคคลจะตกลงเห็นชอบร่วมกัน เมื่อการแลกเปลี่ยนเช่นน้ีมีช่องว่าง ด้วยสิ่งของที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน 
บางครั้งก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการของอีกฝ่ายหรือเป็นสิ่งของที่ไม่เท่าเทียมกันในการแลกเปลี่ยน ด้วย
เหตุนี้จึงเกิดการผลิตเหรียญข้ึนมาเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน โดยเลือกน าเอา วัสดุที่มีค่าในตัวเอง 
เช่น เงิน ทอง ทองแดง เนื่องด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายประการไม่ว่าจะเป็นการหามาได้จากธรรมชาติ 
สามารถน ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปทรงตามต้องการด้วยวิธีการต่างๆ พกพาได้สะดวก และยังสามารถ
ก าหนดควบคุมน้ าหนักของโลหะที่จะน ามาผลิตเป็นเหรียญได้ 

เหรียญที่มีการประทับตรามีจุดเริ่มต้นมาจากชาวลิเดียนในประเทศตุรกีปัจจุบัน โดยแต่แรก
ชาวลิเดียนได้ท าเหรียญมาจากอิเล็กตรัม (Electrum-โลหะผสมด้วยทองและเงิน) ต่อมาจึงน าเอาก้อน
เงินหรือทองมาประทับตราหรือตอกลวดลายลงไป เกิดเป็นเหรียญกษาปณ์ข้ึน ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นคือ
ราว 700 ปีก่อนคริสตกาล โดยได้รับการการันตีจากราชส านักด้วยการประทับลายหรือตอกลายรูป
สิงโต (รูปที่ 1) อันเป็นตราประจ าราชวงศ์ Mermnad ผู้ริเริ่มผลิตเหรียญข้ึน31 

                                                
31  “ Early Electron Coins,”  accessed December 28, 2018, available from http://www. 

romancoins.info/ Greece1   
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รูปที่ 1 เหรียญประทับลายหรือตอกลายรูปสิงโตประจ าราชวงศ์ Mermnad แห่งลิเดีย 
(ที่มา: http://www.romancoins.info/Greece1.HTML เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลนเ์มื่อ 

28 ธ.ค. พ.ศ. 2560) 
 
ต่อมาความนิยมการใช้ระบบเหรียญได้ปรากฏมากขึ้นในกรีก ซึ่งนับได้ว่าเป็นชนชาติแรกๆ ที่

มีการผลิตเหรียญอย่างมีมาตรฐานทั้งด้านรูปร่าง ขนาด และน้ าหนักของเหรียญ โดยเช่ือว่าเริ่มมีการ
ผลิตเหรียญข้ึนเมือ่ราว 700 ปีก่อนคริสตกาล นอกจากเหรียญจะน ามาใช้ส าหรบัการติดต่อแลกเปลีย่น
ในช่วงนั้นแล้วยังถือว่าเหรียญเป็นรูปแบบหนึ่งของสื่อประชาสัมพันธ์ ช่วงแรกลวดลายมักท าเป็นรูป
เทพเจ้าและความเช่ือตามศาสนาของกรีกเช่น ซุส (Zues) อะธีนี (Athene) เฮราคลีส (Herakles) 
อพอลโล (Apollo) หรือเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่ กระทิง เหยี่ยว นกฮูก วิหาร เป็นต้น 

ความแตกต่างของลวดลายบนเหรียญปรากฏบนเหรยีญตราของกรีกและบรรดาเมืองในอาณา
นิคมมีการเลือกใช้สัญลักษณ์ของแต่ละเมืองที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนั้นในด้านต่างๆ 
อย่างเช่น เหรียญของเมืองเอเธนส์แรกเริ่มท าลวดลายเป็นภาชนะแบบแอมโฟร่า (Amphora jar) 
เนื่องจากเอเธนส์เป็นเมืองที่ท าการค้าส่งออกภาชนะชนิดนี้ ต่อมาได้ท าลวดลายเป็นรูปเทพีอะธีนี
ด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปนกฮูกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจ าตัวของเทพีอะธินีซึ่งเหรียญนี้ถูกใช้อย่าง
แพร่หลายมากจนถึงในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ (รูปที่ 2) 
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รูปที่ 2 เหรียญกรีก ด้านหนึง่เป็นศีรษะเทพีอะธินีและมอีีกดา้นเป็นรปูนกฮกู 
(ที่มา: http://www.romancoins.info/Greece1.HTML เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลนเ์มื่อ 

28 ธ.ค. พ.ศ.2560 ) 
 
ต่อมาการใช้เหรียญได้ส่งต่อไปยังโรมันที่เดิมทีเช่ือว่ามีการใช้ก้อนหรือแท่งส าริดเป็นวัตถุใน

การแลกเปลี่ยน ต่อมาราว 350 ปีก่อนคริตกาลจึงเริ่มมีการผลิตเหรียญข้ึนใช้ ตลอดจนรับอิทธิพล
เหรียญแบบกรีกเข้ามาในช่วง 300 ปีก่อนคริสตกาล อย่างไรก็ตามบางความเห็นเช่ือว่าชาวโรมันได้เริม่
ใช้ระบบเหรียญตราจริงๆ ก็เมื่อ 268 ปีก่อนคริสตกาล32  

ลวดลายที่ถูกน าใช้บนเหรียญไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดความเช่ือเท่านั้น หาก 
แต่ยังแสดงให้เห็นถึงเรื่องเกี่ยวกับอ านาจทางการเมืองและการปกครอง กล่าวคือ ยัง คงมีการท า
ลวดลายเทพเจ้าลงบนเหรียญสืบมาจากกรีก หากแต่เทพเจ้าเหล่านั้นกลับได้รับการขนานนามตาม
แบบชาวโรมัน ทางด้านการเมืองได้สะท้อนผ่านลวดลายบนเหรียญด้วยรูปจักรพรรดิโรมัน อันมี
จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์จักรพรรดิ และจักรรพรรดิองค์ต่างๆ ยังได้เลื อกค าที่
แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของพระองค์ที่ใช้ในการปกครองอาณาจักรโรมนั33 ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญ
มักท าลวดลายซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ส าคัญส าหรับเป็นที่ระลึก เช่น การฉลองชัยชนะต่อการสงคราม 

อนึ่ง โรมันได้ประกอบเข้าด้วยชาติพันธ์ุอันหลากหลายและเมืองใหญ่น้อยในปกครองจ านวน
มาก การที่เมืองเหล่าน้ันยอมรับการใช้ระบบเหรียญตราแบบเดียวกันทั้งหมดถือว่าเป็นประกาศอย่าง
เป็นทางการให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพแห่งอาณาจักร อย่างไรก็ตามความนิยมของการใช้เหรียญ
ภายในแตล่ะเมืองก็มีความแตกต่างกันออกไป เช่น เมืองเอจิน่า (Agina) ใช้เหรียญลายเต่าเพราะเป็น

                                                
32 Fred Reinfeld and Burton Hobson, Picture book of ancient coins )New York: Sterling, 

1963,( 34. 
33 Ibid.,48-49. 
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เมืองที่เป็นเกาะ เมืองเมตาปอนตัม (Metapontum) ใช้เหรียญลายฝักข้าวโพดเนื่องจากเป็นเมือง
เกษตรกรรม34 (รูปที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 เหรียญจากเมืองเอจิน่า และเมืองคอรินท์  
(ที่มา: http://www.romancoins.info/ Greece1.HTML เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์เมื่อ 

28 ธ.ค. 2560 
 
การใช้เหรียญของโรมันได้แพร่กระจายออกไปตามการขยายอ านาจของจักรวรรดิโรมันดังเช่น

ปรากฏหลักฐานเป็นเหรียญโรมันกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศอินเดียโดยเฉพาะแถบ
เมืองท่าการค้าของอินเดียด้านฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เช่น เมืองอริกเมฑุ เมืองกาเวริปัฏฏินัม เมือง
นาคารชุนโกณฑะ ฯลฯ และที่ฝั่งตะวันตก เช่น เมืองเนษวา ซึ่งได้พบเหรียญทองสมัยจักรพรรด ิ
ติเบอริอุส (พ.ศ.557-580)35 ส่วนด้านฝั่งอินเดียเหนือที่ไม่ค่อยพบรายงานการพบเหรียญโรมันตาม
ภูมิภาคนี้ได้มีข้อสันนิษฐานว่า ราชวงศ์กุษาณะที่มีอ านาจอยู่ทางเหนือของสมัยนั้นได้น าเหรียญโรมัน
มาหลอมผลิตเป็นเหรียญของราชวงศ์กุษาณะเอง อีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นผลมาจากเส้นทางการติดต่อ
ระหว่างโรมันและอินเดีย36 แต่ไม่เป็นที่ปรากฏว่าเหรียญเงินเปน็ที่นิยมใช้ในสมัยราชวงศ์กุษาณะ จึงยัง
เป็นปัญหาว่าราชวงศ์กุษาณะได้น าเหรียญโรมันมาหลอมผลิตใหม่จริงหรือไม่ โดยการค้าขายหรือการ
ติดต่อระหว่างทั้งสองดินแดนนี้นิยมเส้นทางทะเลเป็นส าคัญ จึงส่งผลให้พบเหรยีญโรมันในแถบอินเดยี
                                                

34 Reinfeld and Hobson, Picture book of ancient coins ,55-56. 
35 ผาสุข อินทราวุธ ,ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดีกรุงเทพฯ) : อักษรสมัย ,

2542.62 ,( 
36 Ajoy Kumar Singh, Indo – Roman Trade )New Delhi: Commonwealth Publishers, 1988 , (

102. 
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ใต้มากกว่าทางอินเดียเหนือ การพบเหรียญเหล่าน้ีแสดงให้เห็นผลสืบเนื่องมาจากการค้าในยุคอินโด - 
โรมันในราวพุทธศตวรรษที่ 5 – 9 โดยเหรียญที่พบส่วนมากเป็นเหรียญทองและเหรียญเงิน การ
หลั่งไหลเข้ามาของเหรียญโรมันในอินเดียก็เพื่อน ามาแลกเปลี่ยนกับความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยและ
เครื่องเทศนานาชนิด โดยเหรียญเหล่าน้ีถูกน ามาใช้ในลักษณะเดียวกันกับทองค าหรือเงินแท่ง มิได้ใช้
ทั่วไปตามท้องตลาดแบบเหรียญปกติและชาวอินเดียยังมีการน าเหรียญโรมันมาท าเป็นเครื่องประดับ
อีกด้วย37 

จากการศึกษาของนักวิชาการได้ให้ข้อสังเกตว่าเหรียญแบบโรมันบางส่วนที่พบในอินเดียเป็น
เหรียญที่ท าเลียนแบบโดยชาวท้องถ่ิน ซึ่งสามารถแยกได้จากสีโลหะ และลวดลายที่ท าอย่างไม่ปราณีต
นัก เหรียญซึ่งนิยมท าเลียนแบบมากที่สุดก็คือ เหรียญสมัยจักรพรรดิแอนโทนิอุสปิอุส 38 เหรียญ
เลียนแบบเหล่าน้ีมักพบร่วมกับเหรยีญโรมันตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ ทั่วอินเดีย แต่ปริมาณที่พบก็ยัง
น้อยกว่าเหรียญโรมันจริงเช่น การค้นพบกลุ่มเหรียญเงินจากแถบหมู่บ้านเอเกนปัลเล (Akenpalle) 
ในรัฐอานธรประเทศ ซึ่งพบบรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาที่ภายในมีเหรียญเงินจ านวนมากอยู่รวมกับ
ช้ินส่วนเครื่องประดับและแผ่นเงิน จ านวนเหรียญที่พบมีมากถึง 1,531 เหรียญ และมี 55 เหรียญที่
คาดว่าเป็นเหรียญท าเลียนแบบ39 เหรียญโรมันเหล่านี้จากการศึกษาพบว่าเป็นเหรียญที่มาจาก
จักรพรรดิโรมันหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิออกัสตุส (พ.ศ. 550-557) จ านวน 722 เหรียญ แท้ 
698 เหรียญ เลียนแบบ 24 เหรียญ จักรพรรดิติเบอริอุส (พ.ศ. 557-574) จ านวน 771 เหรียญ แท้ 
740 เหรียญ เลียนแบบ 31 เหรียญ เป็นต้น40 

 
 

  

                                                
37 A. Singh, Indo – Roman Trade ,99. 
38 Peter  Berghaus, “Roman coins from India and their imitations, ”Coinage, trade, and 

economy: 3rd international colloquium, January 8th - 11th 1991 (Anjaneri, Dist. Nashik, Maharashtra, 
India : India Institute of Research in Numismatic Studies, 1991), 110. 

39 A. Singh, Indo – Roman Trade, 110. 
40 Berghaus, “Roman coins from India and their imitations, ”Coinage, trade, and economy: 

3rd international colloquium, January 8th - 11th 1991, 110. 
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2.1.2 เปอร์เซีย 
เหรียญตราของเปอร์เซียได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากลิเดียและกรีก หลักฐานประเภทนี้

ปรากฏการผลิตครั้งแรกในสมัยพระเจ้าดาริอุสที่ 1 แห่งราชวงศ์อาเคมีนิด (Achaemenid) โดย
ลักษณะของเหรียญตราคล้ายกับลิเดียและกรีก ซึ่งแรกเริ่มมีรูปแบบเป็นก้อนโลหะ ที่มีการตอก
ประทับตราหรือลวดลายต่างๆ โดยรูปแบบลวดลายที่เป็นที่นิยมที่สุดคือ รูปนักธนูหรือกษัตริย์ทรง
ธนู41 ซึ่งเช่ือว่าเป็นลวดลายที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทพเฮราคีสยิงธนูของชาวกรีก  (รูปที่ 4) และข้อ
สันนิษฐานที่ส าคัญประการหนึ่งว่ารูปแบบเหรียญตราตอกประทับ (Punch-marked coin) ที่ปรากฏ
ใช้กันอยู่ในสมัยอินเดียโบราณเป็นอิทธิพลและเทคนิคการผลิตเหรียญของราชวงศ์อาเคมีนิดที่น าเข้า
ไปในช่วงพุทธศตวรรษที่ 142 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 เหรียญตราสมัยพระเจ้าดาริอสุที่ 1 เป็นรูปบุคคลก าลังคุกเข่าย่ิงธนู 
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Achaemenid_coinage#cite_note-Root-31 

เข้าถึงแหลง่ข้อมลูออนไลน์เมือ่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 
ต่อมาลักษณะของเหรียญเริ่มมีมาตรฐานอยู่ในแบบเหรียญกลมแบนและลวดลายที่นิยมท า

เป็นรูปกษัตริย์ซึ่งมีทั้งรูปครึ่งองค์และเต็มองค์อย่างเช่นในสมัยราชวงศ์ซัสซาเนียนที่มีการผลิตเหรียญ
ใช้ตามแต่ละรัชกาล  
  

                                                
41 Clement Huart, Ancient Persia and Iranian civilization )London : BCA London, 1976(, 76. 
42 Joe Cribb, “  Investigating the introduction of coinage in India - A review of recent 

research ”,Journal of the Numismatic Society of India 45 )1983(: 101. 
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2.1.3 อินเดีย 
ด้านอินเดียได้ปรากกฎหลักฐานว่าชาวอินเดียรู้จักเรื่องการใช้เหรียญมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 

โดยปรากฏหลักฐานอยู่ในพระวินัยปิฎก กล่าวถึงเหตุการณ์ที่อนาถบิณฑิกคหบดีสร้างพระเชตวัน ซึ่งมี
รายละเอียดกล่าวถึงการขอซื้อที่ของอนาถบิณฑิกคหบดีจากเชตราชกุมาร เพื่อน ามาสร้างเป็นอาราม
ถวายแด่พระพุทธองค์ด้วยวิธีที่เจ้าเชตก าหนดก็คือ การลาดทรัพย์ให้เต็มพื้นที่ ดังนั้นแล้วอนาถบิณฑิก
คหบดีจึงให้คนน าเอาเหรียญเงินที่บรรจุไว้เต็มเกวียนออกมาวางเรียงลาดปูตามพื้นอุทยาน  แต่เงินที่
บรรทุกใส่เกวียนหนแรกมายังปูไม่เต็มขาดไปบางส่วนบริเวณแถวซุ้มประตู ในขณะเดียวกันกับที่อนาถ
บิณฑิกก าลังสั่งให้ไปน าเงินมาเพิ่ม เจ้าเชตุเมื่อเห็นดังนั้นเลยเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาจึงขอมีส่วน
ร่วมในการนี้ด้วย โดยขอพื้นที่ที่เหลือนั้นเป็นส่วนของตนเพื่อจะถวายสร้างเป็นวัด (รูปที่ 5)  

จากเหตุการณ์ที่กล่าวถึงนี้ปรากฏเป็นงานศิลปกรรมภาพสลักพุทธประวัติ เหตุการณ์นี้ที่
ประดับศาสนสถานที่สถูปภารหุต (พุทธศตวรรษที่ 4-5) สิ่งที่ใช้ปูลาดนั้นมีลักษณะรายละเอียดเป็น
เหรียญแบบตอกประทับลายแผ่นทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีจากช่วงสมัย
นั้นที่ได้พบการใช้เหรียญตอกลายเช่นในภาพสลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 ภาพสลกัจากสถูปภารหุตแสดงถึงเหตุการณ์ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีน าเหรียญมาปทูี่

เพื่อขอซื้อจากเจ้าเชต 
(ที่มา:Ananda K. Coomaraswamy,La sculpture de Bharhut, (Paris : Vanoest, 1956), 

pl xxvii fig.67) 
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จากเอกสารอินเดียโบราณได้มีบันทึกถึงเรื่องเหรียญไว้ โดยเอกสารแรกๆ ที่มีการกล่าวถึงก็ 
คือ คัมภีร์อัษฏาธยายี (Ashtadhyayi) ของนักไวยากรณ์ปาณินี ได้รจนาคัมภีร์นี้ข้ึนเมื่อราว 600-500 
ปีก่อนคริสตกาล โดยหลักของคัมภีร์เป็นการแสดงหลักไวยากรณ์ภาษาสันสกฤต นอกจากนั้นยังมี
บางส่วนที่ได้กล่าวถึงเรื่องเหรียญด้วยศัพท์ต่างๆ ได้แก่ kahapana/karshapana, nikkha/nishka 
Shatamana, pada, vimshatika, trinshatika, suvanna/suvarna43  

เอกสารที่ส าคัญอีกฉบับหนึ่งที่มีการกล่าวถึงระบบเหรียญกษาปณ์ซึ่งมีผลต่อสังคมอินเดีย
โบราณคือ คัมภีร์อรรถศาสตร์  (Arthasastra) อันแต่งข้ึนในช่วงราว 400 ปีก่อนคริสตกาล โดย 
เกาฏิลยะ ผู้เป็นนักปราชญ์คนส าคัญในราชวงศ์เมาริยะโดยระบุว่า มีการปลอมแปลงเหรียญซึ่งรัฐ
จะต้องหาวิธีการเผชิญหน้าและป้องกันขบวนการนี้  ฉะนั้นจึงได้มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อตรวจสอบ
เหรียญ รวมทั้งยังมีบทลงโทษต่อผู้กระท าผิด44 ซึ่งลักษณะของเหรียญปลอมมักเป็นเหรียญโลหะที่
น าไปชุบหรือเคลือบด้วยโลหะที่มีค่ามากกว่า เช่น น าเหรียญทองแดงไปชุบเงิน น าเหรียญเงินไปชุบ
ทองค า โดยเหรียญที่ถูกปลอมแปลงมักเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูง45  

อิทธิพลต่างชาติที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เหรียญในอินเดียจากเอกสารได้ระบุถึงว่า 
ราชวงศ์อาคีเมนีด แห่งเปอร์เซียได้เคยขยายอ านาจมาครอบครองพื้นที่แถวแคว้นปัญจาป ซึ่งอยู่
ทางด้านทิศเหนือของประเทศอินเดียแล้วได้น าเหรียญโลหะเข้ามาใช้ โดยเหรียญโลหะของชาว
เปอร์เซียน้ีได้รับรูปแบบมาจากกรีก46 

 
อินเดียเหนือ 
เหรียญที่พบเป็นหลักฐานเก่าแก่สุดในอินเดียเป็นเหรียญประเภทเหรียญตอกลาย (Punch 

marked coins) โดยได้พบตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ ทั่วอินเดีย ซึ่งในยุคแรกพบร่วมกับภาชนะดิน
เผาสีด าขัดมันแบบทางเหนือ (Northern Black Polished Ware – NBPW) ซึ่งสามารถก าหนดอายุ
ได้ราว 350-250 ปีก่อนคริสตกาล ทว่าเหรียญแบบตอกลายนี้ได้มีการก าหนดอายุไว้ในช่วงพุทธ

                                                
43 Upinder Singh, A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 

12th Century )New Delhi: Pearson & Longman, 2009.51 ,( 
44Ajay Mitra Shastri, Coinage, trade, and economy : 3rd international colloquium, January 

8th - 11th 1991,XI. 
45 Ibid., XII. 
46 ผาสุข อินทราวุธ ,ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี กรุงเทพฯ): อักษร สมัย

 ,2542.63 ,( 
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ศตวรรษที่1-747 นิยมน าเงินและทองแดงมาผลิต ลักษณะของเหรียญตอกลายเป็นเหรียญค่อนข้าง
เหลี่ยมไปถึงกลม และมีขนาดที่แตกต่างกันเพราะเป็นการตัดเหรียญออกมาจากโลหะบางแผ่นใหญ่ 
จากนั้นจึงได้น ามาตอกลายเพียงหน้าเดียวในภายหลัง (รูปที่ 6) เหรียญประเภทนี้ส่วนมากมนี้ าหนักอยู่
ประมาณ32 รัตติ48  

 
 
 
 
 
รูปที่ 6 เหรียญตอกลาย  
(ที่ ม า :  P.L. Gupta and T.R. Hardaker, Indian silver punchmarked coins : 

MagadhaMaurya Karshapana series,  (Anjaneri, Dist. Nashik, Maharashtra : Indian Institute 
of Research in Numismatic Studies, 1985), series 1) 

 
แหล่งผลิตเหรียญตอกลายที่ใหญ่ที่สุดในช่วงแรกอยู่ที่กรุงราชคฤห์ ต่อมาเมื่อเมืองหลวงย้าย

มายังปาฏลีบุตรจึงมีการผลิตเหรียญแบบที่ต่างออกไป โดยแบบเหรียญจากปาฏลีบุตรได้กลายเป็น
ต้นแบบให้แก่เหรียญรุ่นต่อไป เหรียญนี้จะที่เป็นรู้จักเรียกว่า ปานะ  ซึ่งต่อมาได้ถูกเรียกใหม่จนถึง
ปัจจุบันว่า กรรษาปณะ49 ความนิยมใช้เหรียญเช่นนี้มีไปทั่วอินเดียโดยเฉพาะทางเหนือและแถบลุ่ม
แม่น้ าคงคาซึ่งจากหลักฐาน เหรียญตอกลายแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ50 คือ ตักษิลา-คันธาระ 
โกศล อวันตี และมคธ  

                                                
47  P.L. Gupta and T.R. Hardaker, Indian silver punchmarked coins : MagadhaMaurya 

Karshapana series )Anjaneri, Dist. Nashik, Maharashtra : Indian Institute of Research in Numismatic 
Studies, 1985.1 ,( 

48 U. Singh, A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 12th 
Century, 52. 

49  P.L. Gupta and T.R. Hardaker, Indian silver punchmarked coins : MagadhaMaurya 
Karshapana series, 1. 

50 U. Singh, A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 12th 
Century, 52. 
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ลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญตอกลายด้านหนึ่งส่วนมากมี 5 ลาย โดยมีลายหลักที่พบได้เสมอ
คือ ลายพระอาทิตย์และลายคล้ายดอกจันทร์ 6 แฉก51 นอกจากนั้นอาจมีลายที่ตอกประทับข้ึนมา
พิเศษ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบการปลอมแปลงเงินในสมัย
ราชวงศ์เมาริยะ โดยลายตอกพิเศษนั้นท าเป็นสัญลักษณ์เล็กๆ อาจประทับบนด้านใดด้านหนึ่งของ
เหรียญ52 ยังพบว่ามีการตอกลายซ้ าลงไปบนเหรียญด้วยจุดประสงค์เกี่ยวกับทางการเมืองคือ การ
พยายามล้มล้างอ านาจของกษัตริย์ที่ครองราชย์พระองค์ก่อน53 

ต่อมาเริ่มปรากฏเหรียญที่ประทับตราเป็นรอยนูน (die stuck coins) อาจมีแหล่งผลิตอยู่ใน
แถบเมืองตักษิลาและอุชเชนี เพราะพบเหรียญชนิดนี้กระจายตัวอยู่เป็นจ านวนมาก54 มีทั้งแบบหน้า
เดียวและสองหน้า โดยมีวิธีท าคือ น าแผ่นโลหะทรงกลมแบบเหรียญใส่ในแบบพิมพ์หน้าเดียวหรือสอง
หน้า จากนั้นทุบตอกด้วยค้อนก็จะปรากฏรอยนูนบนแผ่นเหรียญ55 แม่พิมพ์เหล่าน้ีมีทั้งท าจากดินเผา
และส าริด เหรียญประเภทนี้ยังไม่มีการจารึกตัวอักษร ส่วนมากท าด้วยทองแดงไม่ค่อยพบแบบที่ท า
ด้วยเงิน ลวดลายที่พบบนเหรียญเหมือนกับที่ใช้ในเหรียญตอกลาย เช่น เรขาคณิต สัตว์ วงล้อ มนุษย์ 
พันธ์ุพฤกษา ต้นไม้ที่มีรั้วล้อม และจากผลการขุดค้นทางโบราณคดียังได้แสดงใหเ้ห็นว่ามีการใช้เหรยีญ
รูปแบบนี้ร่วมกับเหรียญตอกประทับลาย56 (รูปที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
51  P.L. Gupta and T.R. Hardaker, Indian silver punchmarked coins : MagadhaMaurya 

Karshapana series, 2. 
52 Ibid., 5. 
53 Ibid., 9. 
54 U. Singh, A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 12th 

Century, 52. 
55 ผาสุข อินทราวุธ ,ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี ,63. 
56 U. Singh, A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 12th 

Century, 52. 
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รูปที่ 7 เหรียญประทับตราเป็นรอยนูน ด้านหนึ่งเป็นรปูช้างชูงวง อีกด้านเป็นต้นไม้อยู่ภายใน

รั้วล้อม 
(ที่มา: Parmeshwari Lal Gupta, “Satavahana Coins in Archaeological excavations” 

in The age of the Satavahanas, (New Delhi: Aryan Books International,1999), Pl.VII) 
 
จะเห็นได้ว่า เหรียญของอินเดียได้รับอิทธิพลของเหรียญต่างชาติเข้ามาเป็นแบบอย่างแล้วจึง

น ามาปรับปรุงในแบบของตน โดยชนชาติส าคัญคือ กรีก ฉะนั้นเหรียญอินเดียที่ปรากฏอิทธิพลกรีกจึง
เรียกว่า เหรียญแบบอินโด-กรีก ซึ่งพบบริเวณทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และภาคกลางเป็นบางส่วน
ของอินเดีย มีช่วงอายุอยู่ในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสกาล ส่วนมากเป็นเหรียญแบบประทับตราเปน็
รอยนูนมีการผลติที่ดีข้ึนท าให้รูปทรงของเหรียญค่อนข้างกลม นิยมท าด้วยเงินแต่มีบางส่วนที่ท าจาก
ทอง ทองแดง ตะกั่ว และนิกเกิล มีการท าลวดลายและจารึกตัวอักษรแบบกรีกเป็นภาพกษัตริย์และ
จารึกพระนามในด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านท าเป็นสัญลักษณ์อันเกี่ยวกับศาสนา โดยภาษาที่ใช้จารึกบน
เหรียญนิยมใช้ 2 ภาษา คือ ภาษากรีกใช้จารึกด้านหนึ่งพร้อมรูปกษัตริย์ และใช้ภาษาขโรษฐีหรือ
ปรากฤตจารึกบนอีกด้านหนึ่งของเหรียญ57 

ตัวอย่างของเหรียญที่แพร่หลายในช่วงนี้จากหลักฐานที่พบเป็นจ านวนมากก็คือ เหรียญของ
พระเจ้าเมนันดอร์ที่ 1 ที่ปรากฏรูปของพระองค์ตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มจนถึงสูงวัยข้ึน ล้อมรอบด้วยจารึก
อักษรขโรษฐี อีกด้านเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านความเช่ือไม่ว่าจะเป็นภาพเทพีอธีนาก าลังขว้าง
สายฟ้า เทพีไนกี้ที่ก าลังถือ พวงดอกไม้และปาล์ม ศีรษะของกอร์กอน ตลอดทั้งภาพม้าก าลัง
เคลื่อนไหว58 (รูปที่ 8) 

                                                
57 U. Singh, A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 12th 

Century. 
58 Percy Gardner, The coins of the Greek and Scythic kings of Bactria and India in the British 

Museum) London: Printed by order of the Trustees, 1886), 44-49. 
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รูปที่ 8 เหรียญสมัยพระเจ้าเมนันดอร์ ด้านหน้าเป็นภาพพระองค์และจารกึ ด้านหลงัเป็นภาพ

เทพีเอเธน่าถือโล่และก าลังเขว้ียงสายฟ้า 
(ที่มา:http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_obj

ect_details.aspx?objectId=930487&partId=1&searchText=Menander+I&page=2 เ ข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลออนไลน์เมื่อ 28 ธันวาคม พ .ศ. 2560) 

 
ครั้นสมัยราชวงศ์กุษาณะ (พุทธศตวรรษที่ 6-9) อิทธิพลกรีก-โรมันได้กระจายเข้าสู่อินเดีย

ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ท าให้มีการค้าระหว่างภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใช้เงินเป็นสื่อกลาง
ในการค้าเช่นเดียวกัน โดยเส้นทางนั้นได้กลายเป็นเส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าและ
วัฒนธรรม ในเวลาเดียวกันทางอินเดียใต้ถูกปกครองด้วยราชวงศ์สาตวาหนะ ซึ่งในช่วงเวลาน้ีนับเป็น
ยุครุ่งเรืองทางการค้าระหว่างอินเดียและโรมันจึงไม่แปลกเลยที่มีการพบเหรียญของโรมนัแพร่กระจาย
ไปทั่วทั้งอินเดีย เหรียญราชวงศ์กุษาณะส่วนมากนิยมท าด้วยทองมากกว่าเงิน พบว่ามีการผลิตทั้งแบบ
หล่อด้วยแม่พิมพ์ (cast coins) และแบบประทับตราเป็นรอยนูน (die - struck coins) ด้านหนึ่งเป็น
ลายรูปบุคคลหรือกษัตริย์ล้อมรอบด้วยจารึกขโรษิฐีเป็นลวดลายเกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนาของ 
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 กรีก โรมัน พราหมณ์ และพุทธ59 ตัวอย่างเช่น มหาวิหารแพนธีออน เทพเฮลิออส พระศิวะ 
พระพุทธเจ้า เป็นต้น60 (รูปที่ 9)  

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 เหรียญรัชสมัยพระเจ้ากนิษกะแหง่ราชวงศ์กุษาณะ ด้านหน้าเป็นภาพพระเจ้ากนิษกะ

ประทับยืนล้อมด้วยจารึกและด้านหลังเป็นรูปพระพทุธเจ้าพร้อมจารึก 
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Kanishka เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์เมื่อ 28 ธ.ค. 

2560) 
 
พระเจ้ากนิษกะแห่งราชวงศ์กุษาณะทรงเป็นพุทธศาสนิกและอัครศาสนูปถัมภก หากแต่

ลวดลายอันปรากฏบนเหรียญกลับมีความหลากหลายทางด้านศาสนาและความเช่ือซึ่งได้สะท้อนให้
เห็นถึงอิทธิพลจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกรีก โรมัน หรือเอเชียตะวันตก อาจสื่อความหมายโดยนัยได้ว่า 
ไม่เพียงแต่พระองค์จะทรงเป็นผู้ที่ยอมรับความแตกต่างทางศาสนาได้ หากแต่ยังแฝงด้ วยความ
พยายามทางการเมืองทีจ่ะรวบรวมความเช่ือทางศาสนาต่างๆ เข้ากับราชอาณาจักรและพระองค์เอง61 

ในสมัยราชวงศ์คุปตะก็ยังคงท ารูปแบบเหรียญสืบมาจากราชวงศ์กุษาณะ ส่วนมากนิยมท า
จากทอง เงิน และทองแดง นอกจากนั้นอิทธิพลจากกุษาณะยังส่งผลต่อเหรียญของสมัยคุปตะอีก
หลายๆ ด้าน เช่น เทคนิคการผลิต ลวดลายบนเหรียญ เป็นต้น 

ชาฮาน มุขรจี (Chhande Mukherjee) ผู้ศึกษาเหรียญสมัยคุปตะ ได้เสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับแหล่งที่มาของทองค าที่น ามาใช้ในการผลิตเหรียญคุปตะว่ามาจาก 1) น าเหรียญของราชวงศ์
กุษาณะมาหลอมแล้วจึงผลิตใหม่ภายใต้อ านาจแห่งราชวงศ์คุปตะ 2) แหล่งเหมืองทองซึ่งมาจากทาง

                                                
59 U. Singh, A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 12th 

Century, 53. 
60 C.J. Brown, The coins of India (Calcutta: Association Press (Y.M.C.A.) ; London: Oxford 

University Press, 1922), 36. 
61 Ibid., 377. 
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อินเดียใต้ 3) น าทองเข้ามาผ่านทางเครือข่ายการค้ากับจีนและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจ
น ามาจากโรมัน ซึ่งลักษณะที่น าเข้ามาอาจอยู่ในรูปแบบของก้อนหรือผงทอง62 

ลวดลายบนเหรียญสมัยคุปตะนี้ มักสะท้อนให้เห็นถึงมิติด้านต่างๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็น 
ความเช่ือทางศาสนา ประเพณี วิถีชิวิต และการเมืองการปกครอง ตัวอย่างเช่น 

1) ด้านศาสนาและความเช่ือ ปรากฏรูปของเทพต่างๆ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น ลักษมี 
กรรติเกยะ พระแม่คงคา พระวิษณุ โดยการน าลวดลายของเทพมาใช้นั้น นอกจากที่แสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือของผู้ผลิตเหรยีญแล้ว แต่อาจแฝงด้วยนัยยะทางการเมืองการปกครองดังจะกลา่วถึงในหัวข้อ
ถัดไป ลวดลายที่แสดงพิธีอัศวเมธยังได้ปรากฏบนเหรียญของสมัยคุปตะ โดยใช้รูป ม้าและเสายูปะ63  

2) การเมืองการปกครอง ด้านหนึ่งของเหรียญคุปตะมักเป็นรูปกษัตริย์ประทับยืน 
รายละเอียดเครื่องแต่งกายแสดงอทิธิพลตามแบบราชวงศ์กุษาณะ คือ สวมเสื้อโค้ทยาวและกางเกง ใส่ 
รองเท้าบูท พร้อมทั้งสวมเครื่องประดั ตามร่างกาย เป็นต้น บ้างท ารูปกษัตริย์แสดงอิริยาบทที่แตกต่าง
ออกไปไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีหรือล่าสัตว์ ด้วยกิจกรรมที่กษัตริย์ทรงกระท าบางรูปแบบที่ปรากฏบน
เหรียญ อาจมีการสื่อถึงความหมายแอบแฝงเกี่ยวกับอ านาจทางการเมืองของกษัตริย์ เช่น รูปแบบบน
เหรียญที่นิยมแบบหนึ่งของคุปตะคือ กษัตริย์ก าลังปราบหรือล่าสัตว์จ าพวกเสือ สิงโต แรด  

โดยเหรียญในรัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 ท าลายบนเหรียญเป็นกษัตริย์น่าจะหมายถึง
พระองค์เองก าลังต่อสู้ปราบสิงโต ซึ่งความหมายว่าน่าจะเป็นการแสดงชัยชนะของพระเจ้าจันทรคุปต์
ที่ 2 ต่อพวกมัลวะ (Malwa) และพวกเสาราษฎร์ (Saurashtra) เนื่องจากดินแดนแถบนั้นเป็นที่อยู่
ของสิงโต และยังคงได้รับความนิยมท าสืบต่อมาเช่น พระเจ้าจันทรคุปต์ที ่1 ที่ออกเหรียญสู้กับแรด ซึ่ง
ถือว่าเป็นตัวแทนของแคว้นอัสสัม64 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะต่อดินแดนนั้น 

เหรียญอัศวเมธ สื่อให้เห็นผ่านถึงด้านเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ซึ่งโดยแท้จริงแล้วพิธีกรรมนี้ก็ 
เนื่องมาจากการเมืองเรื่องการขยายอ านาจของกษัตริย์ไปยังดินแดนอื่น เหรียญรูปแบบนี้นิยมใช้อยู่ใน 
สมัยพระเจ้าสมุทรคุปต์และพระเจ้ากุมารคุปต์65 (รูปที่ 10) ซึ่งเป็นเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งมี่สะท้อน
แนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจขยายดินแดน โดยเหรียญด้านหนึ่งท าเป็นรูปพระแม่คงคายืนประทับ
เหนือมกร เปรียบแทนสัญลักษณ์แห่งอ านาจของกษัตริย์ที่แผ่ออกไปครอบคลุมลุ่มแม่น้ าคงคาจรดฝั่ง
ทะเล66 

                                                
62 Chhande Mukherjee, Gupta numismatic art : an artistic and iconographic study (Delhi : 

Agamkala Prakashan, 1991), 117. 
63 Ibid., 31. 
64 Mukherjee, Gupta numismatic art: an artistic and iconographic study, 2. 
65 Ibid. 
66 Mukherjee, Gupta numismatic art: an artistic and iconographic study, 116. 
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รูปที่ 10 เหรียญอัศวเมธสมัยราชวงศ์คุปตะ 
(ที่มา: http://coinindia.com/galleries-samudragupta.html เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์

เมื่อ 28 ธ.ค. 2560) 
 
3) วิถีชีวิต ลวดลายและสัญลักษณ์บนเหรียญยังช่วยบอกเล่าเรื่องราวในอดีต ณ ช่วงเวลานั้น

ได้ โดยเฉพาะพิธีกรรม การแต่งกาย กีฬา การละเล่น ดนตรี ฯลฯ เห็นได้จากลวดลายบนเหรียญ
ดังเช่น เหรียญของพระเจ้าจันทรคุปต์และกุมารเทวีกับฉากพิธีอภิเษก โดยแสดงรายละเอียดเป็นรปูทัง้
สองพระองค์ประทับยืนเคียงกัน พร้อมทั้งปรากฏหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางส่วนของพิธีแต่งงาน 
คือ การมอบแหวน  

ด้านเกมส์กีฬาและการละเล่น โดยปรากฏอย่างเด่นชัดน่าจะเป็นเหรียญรูปการต่อสู้หรือล่า 
สัตว์ของกษัตริย์หลายรัชกาลในราชวงศ์คุปตะ เช่น สมัยพระเจ้าสมุทรคุปต์และกุมารคุปต์ที่  1 ใช้รูป
ล่าเสือ พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2 และกุมารคุปต์ที่ 1 ใช้รูปล่าสิงโต ฯลฯ จากลวดลายแสดงให้เห็นว่า 
กษัตริย์ในรูปสวมเสื้อและนุ่งผ้าโธตียาว พร้อมทั้งประดับพระองค์ด้วยเครื่องประดับ ทรงถืออาวุธแบบ 
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหอก หลาว ธน ูมากไปกว่าน้ันยังมีการท าลวดลายกษัตริย์ก าลังข่ีม้าและช้างด้วย67 
ไม่เพียงแค่นี้ ด้านดนตรีเผยให้เห็นเป็นตัวอย่างจากเหรียญของสมัยพระเจ้าสมุทรคุปต์ซึ่งมีลักษณะ
เป็นกษัตริย์แต่งกายด้วยการสวมผ้าโธตีสั้น ได้ประทับนั่งไขว้พระชงฆ์บนพระที่นั่งและก าลังเล่นวีณาที่
วางอยู่บนพระเพลา68 (รูปที่ 11) 
  

                                                
67 Ibid., 22-23. 
68 Ibid., 26. 



 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 11 เหรียญสมัยพระเจ้าสมุทรคุปต์ก าลังแสดงกริยาเล่นวีณาที่วางอยู่บนพระเพลา 
(ที่มา: http://coinindia.com/galleries-samudragupta.html เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์

เมื่อ 28 ธ.ค. 2560) 
 
อินเดียใต ้

ด้านอินเดียใต้การใช้เหรียญมีอย่างหนาแน่นแถบเดคข่านรวมทั้งอาณาเขตที่ปกครองด้วย
ราชวงศ์กุษาณะ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกของเดคข่านได้พบเหรียญเงินเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจ
เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุเกี่ยวกับการค้าที่เจริญข้ึนในแถบคาบสมุทรภาคใต้แห่งนี้ สอดคล้ องกับ
เหรียญทองโรมันที่หลั่งไหลเข้ามายังบริเวณนี้เป็นอย่างมากในช่วงต้นคริสตกาล ตลอดทั้งบางส่วนของ
เหรียญโรมันเหล่านั้นเป็นเหรียญที่ชาวอินเดียท้องถ่ินผลิตเลียนแบบข้ึนมา 69 เหรียญซึ่งใช้ในสมัยนี้
พบว่า มีทั้งแบบตอกประทับลาย (Punch marked coins) หล่อด้วยแม่พิมพ์ (Cast coins) และแบบ
ประทับตราเป็นรอยนูน (Die struck coins) 

หลักฐานโบราณวัตถุประเภทนี้พบเป็นจ านวนมากจากการด าเนินงานขุดค้นทางโบราณคดี
ตามเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์สาตวาหนะ เช่น เนวาษะ (Nevasa) พรหมบุรี 
(Bhama puri) จันทราวัลลี (Chandravali) วีระปุรัม (Veerapuram) เยลเลสวรัม (Yelleswaram) 
เป็นต้น โดยเหรียญส่วนมากท าจากตะกั่วและทองแดง เหรียญเงินและทองพบเป็นจ านวนน้อย
สันนิษฐานว่าเหตุหนึ่งมาจากการน าเหรียญทองไปหลอมโดยราชวงศ์สาตวาหนะ เพื่อต้องการควบคุม
มาตรฐานการค้าและการแลกเปลี่ยน70 เหรียญรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมมักเปน็เหรียญตอกประทับและท า
จากเงิน ส่วนเหรียญรูปทรงรีจนถึงกลมเป็นเหรียญซึ่งผลิตด้วยแบบหล่อและประทับเป็นรอยนูนนิยม

                                                
69 U. Singh, A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 12th 

Century, 53. 
70 Chedarambattu Magarbandhu, Archaeology of the Satavahana Kshatrapa times (Delhi: 

Sundeep Prakashan, 1985), 71. 
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ท าด้วยตะกั่วหรือทองแดง หลักฐานชนิดนี้จากการขุดค้นทางโบราณคดีจากหลายแหล่งเมืองโบราณใน
สมัยนั้นสามารถก าหนดอายุได้อย่างเบื้องต้นว่าเหรียญที่มีการใช้ช่วงแรกสุด คือ เหรียญตอกประทับ
ลาย71 

ลวดลายบนเหรียญแบบตอกประทับลายสมัยนี้มีคล้ายกับเหรียญตอกลายที่พบทางอินเดีย
ภาคเหนือ เช่น พระอาทิตย์ วัว ช้าง ต้นไม้ที่มีรั้วล้อม ภูเขาหรือเนินดิน เครื่องหมายอุชเชนและ 
สวัสดิกะ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจารึกช่ือกษัตริย์ลงไปบนเหรียญประเภทนี้อีกด้วย72 ส่วนลวดลาย
ในเหรียญอีก 2 แบบที่เหลือยังคงท าลายสืบต่อมาจากเหรียญตอกประทับลาย โดยสัญลักษณ์ที่
น ามาใช้นิยมเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในความเข้าใจกันอย่างแพร่หลายต่อผู้นับถือ
ศาสนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ พุทธ หรือเชน ลวดลายเหล่านั้นได้แก่ ช้างก าลังชูงวงหรือมี
เครื่องประดับแขวนที่งวง จากเมืองนาสิกพบรูปแบบพิเศษเป็นรูปช้างมีหม้อน้ าเทินอยู่บนหลัง รูปม้า
มักหันไปทางซ้ายและปรากฏพร้อมกับเครื่องหมายสวัสดิกะที่อาจมีความหมายเกี่ยวกับพิธีกรรมและ
เป็นสัตว์ประจ าทิศ รูปวัวมีโหนกยืนหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง รูปสิงห์ยืนหันไปด้านใดด้านหนึ่ง รูป
ต้นไม้ในรั้วล้อมซึ่งส่วนมากปรากฏเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญ รูปอาวุธจ าพวกคันศรและลูกธนู ฯลฯ  

ลวดลายที่ส าคัญอีกแบบหนึ่ง คือ รูปเรือหรือกองเรือขนสินค้าโดยเป็นรูปเรือมีเสากระโดงคู่ 
เช่น ในรัชสมัยพระเจ้ายัชญศาตกรรณิ (Yajna Satakarni) ซึ่งได้พบตัวอย่างเหรียญนี้เก็บรักษาอยู่ที่
พิพิธภัณฑ์แห่งอังกฤษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางทะเลในสมัยสาตวาหนะ73  

นอกจากลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญแล้วบางเหรียญยังมีจารึกร่วมด้วย โดยจารึกเหล่าน้ีมัก
เป็นช่ือของกษัตริย์ ท าให้สามารถน ามาช่วยในการก าหนดอายุและระบุราชวงศ์ซึ่งเป็นที่มาของเหรียญ
ได้ ซึ่งไม่ได้มีเพียงเหรียญราชวงศ์สาตวาหนะเท่าน้ัน หากแต่ยังปรากฏเหรียญของราชวงศ์ท้องถ่ินอื่น
ในช่วงเวลาต่อมา เช่น เหรียญราชวงศ์วิษณุกุณฑิน (Vishnukundins) เหรียญราชวงศ์นันทะ (Nanda) 
เหรียญราชวงศ์กุระ (Kura) เหรียญราชวงศ์ชุตุกุลนันทะ(Chutugula nanda) เหรียญราชวงศ์สทะ 
(Sada) เหรียญราชวงศ์อิกษวากุ (Ikshvaku) เป็นต้น  

ช่วงราชวงศ์ปาณฑยะ ปัลลวะ และโจฬะราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ซึ่งมีอ านาจอยู่ทางแถบ
ดินแดนทมิฬนาฑูยังคงมีการใช้เหรียญโลหะสืบต่อมา ในระยะแรกมีการใช้เหรียญแบบตอกประทับ
ลายเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น โดยมีการตอกประทับลายทั้งสองด้านด้วยรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ และ
บางส่วนเป็นสัญลกัษณ์ทางศาสนาหรอืทางราชวงศ์เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ ภูเขา ตรีศูล ปลา สัตว์ 

                                                
71  P.L. Gupta“  , Satavahana Coins in Archaeological excavations, ” in The age of the 

Satavahanas (New Delhi: Aryan Books International, 1999227 ,(. 
72 Ibid., .229-227 
73 Ibid., .283 
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มนุษย์ ฯลฯ มีการก าหนดอายุเชิงเทียบด้วยลวดลายที่ตกแต่งบนภาชนะดินเผาอันปรากฏลาย
คล้ายคลึงกันไว้อยู่ในช่วงไม่เกิน 300 ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสตศตวรรษที่ 374 อย่างไรก็ตาม จาก
การศึกษาเรื่องเหรียญในภูมิภาคนี้พบว่า มีช่องว่างในระยะรอยต่อระหว่างช่วงการใช้เหรียญตอก
ประทับลายกับช่วงสมัยราชวงศ์ปัลลวะ-ปาณฑยะ ต่างจากอินเดียทางภาคเหนือที่แสดงถึงพัฒนาการ
ระบบการใช้เหรียญจากเหรียญตอกประทับลายมาเป็นเหรียญประทับเป็นรอยนูนที่ชัดเจนกว่า  

หลักฐานประเภทเหรียญสมัยราชวงศ์ปัลลวะพบไม่มากนัก ส่วนมากนิยมเหรียญแบบประทับ
ลายทั้งสองด้าน มีรูปทรงค่อนข้างกลม นิยมท าด้วยตะกั่วและทองแดง ลวดลายที่พบอันแสดง
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับราชวงศ์มีตัวอย่างเช่น สิงโตและวัว โดยปรากฏพร้อมจารึก “Sri Bhara”

หรือ “ Sri nidhi” สันนิษฐานว่าผลิตใช้ในรัชสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมันและพระเจ้านรสิงหวรมัน
ราชสิงหะ รายละเอียดของเหรียญนั้นรูปวัวอยู่ภายในกรอบกลมที่เป็นเม็ดไข่ปลาหรือเม็ดประค าเรียง
ต่อกัน เหรียญรูปวัวบางเหรียญมีอีกด้านหนึ่งเป็นรูปเรือที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยราชวงศ์ 
สาตวาหนะ75 สื่อให้เห็นว่าราชวงศ์ปัลลวะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าทางทะเลเช่นเดียวกับ
ราชวงศ์สาตวาหนะ (รูปที่ 12) นอกจากนี้ลวดลายบนเหรียญที่ปรากฏยังสื่อเป็นสัญลักษณ์แทนของ
ราชวงศ์อื่นของทางอินเดียใต้แถบเดคข่านและทมิฬนาฑูอีกด้วย76 ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12 เหรียญสมัยราชวงศ์ปัลลวะด้านหนึ่งเป็นรูปโค อีกด้านเป็นรูปเรือ แสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ของราชวงศ์ปัลลวะและกิจกรรมการค้าทางทะเลในช่วงเวลาน้ัน 
(ที่ ม า :  https://www.ancient-asia-journal.com/articles/10.5334/aa.118/เ ข้ า ถึ ง

แหล่งข้อมูลออนไลน์เมื่อ 21 มี.ค. 2561) 
  

                                                
74 Teralundar Venkatarama Mahalingam, Studies in South Indian archaeology, epigraphy 

architecture and sculpture (Madras: Archaeological Society of South India, Govt. Museum, 1978), 
104. 

75 Ibid., 106. 
76 Jayanti Rath, “The animal motifs on indian coins: Ancient and Mediaeval period,”   The 

Orissa Historical Research Journal (OHRJ), Vol. XLVII, No.1 (2004): 60-61. 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงสญัลกัษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของราชวงศ์ต่างๆ ของอินเดียใต ้
 

ราชวงศ ์ สัญลักษณ ์

จาลุกยะ (Chalukya) หมูป่า 
ราษฏรกูฏ (Rashtratas) วัว 

ปัลลวะ (Pallava) วัว สิงโต 
เจระ (Chera) คันธนู 

ปาณฑยะ (Pandya) ปลา 
โจฬะ (Chola) เสือ 

 
เหรียญราชวงศ์ปาณฑยะ พบทั้งรูปแบบเหรยีญตอกประทบัลาย และเหรียญแบบประทับรอย

นูน ลักษณะเด่นของลวดลายเหรียญของสมัยนี้มีลวดลายปลามาประกอบกับรูปแบบต่างๆ 
นอกจากนั้นยังพบลวดลายอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นรูปช้าง วัว สิงโต หม้อน้ า  วงล้อ คลื่นน้ า ดวงจันทร์ 
กษัตริย์ บุคคลก าลังแสดงท่าทางต่อสู ้อาวุธ ม้า ต้นไม้ )ต้นโพธ์ิ(  รวมทั้งรูปเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ-์
ฮินดู77 กระทั่งในสมัยหลังที่เมืองศูนย์กลางย้ายมาอยู่ที่มธุไร ลวดลายปลาบนเหรียญกลายเป็น
เอกลักษณ์ส าคัญที่ปรากฏบนเหรียญสมัยนี้ สอดคล้องกับการมีความเช่ือทางศาสนาที่เปลี่ยนไปนับถือ
ไวษณพนิ กาย เป็นหลั ก  โดย เ ช่ือ ว่ าอวตารหนึ่ ง ของพระ วิษณุ  คือ  มั สยาวตาร  (ปลา ) 
 จึงน าสัญลักษณ์นี้มาใช้เป็นตราประจ าราชวงศ์ ลักษณะและบริบทของปลาที่แสดงบนเหรียญมีทั้ง
ปรากฏคู่กับพระอาทิตย์ พระจันทร์ เสาประทีป ครุฑ และปลาคู่ที่ตรงกลางมีหรือไม่มีจารึก 

แม้ส่วนมากจะเปลี่ยนไปนับถือพระวิษณุแล้ว แต่บางกลุ่มยังคงมีการนับถือไศวนิกายสืบมา
อันปรากฏหลักฐานเป็นลวดลายบนเหรียญเช่น ศิวลึงค์ที่อยู่ในปราสาทหรือวิมาน ศิวลึงค์ที่ล้อมรอบ
ด้วยเม็ดไข่ปลา ศิวลึงค์บนหลังวัว และศิวลึงค์บนหลังนก (อาจมีนัยยะถึงเทพีมินักษิ - Minakshi  
แห่งมธุไร ซึ่งเช่ือว่าเป็นชายาอีกองค์หนึ่งของพระศิวะ) นอกจากนี้ยังพบเหรียญเป็นจ านวนมากใน 
มธุไรนี้เป็นเหรียญที่ท าด้วยทองแดงมี 3 ขนาดโดยแบ่งตามน้ าหนักได้แก่ 60, 24 และ 9 เกรน 
ตามล าดับ78 

                                                
77 Jackson, “The Dominions, Emblems, and Coins of the South Indian Dynasties,” The 

British numismatic journal vol. IX (1913): 330-331. 
78 Jackson, “The Dominions, Emblems, and Coins of the South Indian Dynasties,”: 333-335. 
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ครั้นมาถึงในช่วงสมัยราชวงศ์โจฬะพบหลักฐานที่เป็นเหรียญไม่มากนัก จากที่พบเป็นเหรียญ
แบบประทับรอยนูนและท าจากเงินและทองแดง นิยมจารึกพระนามกษัตริย์พร้อมกับลวดลายต่างๆ 
เช่น พระอาทิตย์ สังข์ ฉัตร คน วัว เสือ ปลา ช้าง ฯลฯ เหรียญรูปแบบส าคัญที่พบเช่น79  

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้แสดงให้เห็นว่า อาณาจักรทางใต้ของอินเดีย
มีการสู้รบแย่งชิงอ านาจผลัดกันเป็นใหญ่อยู่เสมอ จึงมีการหยิบยืมสัญลักษณ์ที่สื่อถึงราชวงศ์ตรงข้าม
มาใช้แสดงเป็นลวดลายบนเหรียญสะท้อนความหมายแฝงที่เกี่ยวเนื่องกับอ านาจทางการเมือง
ตัวอย่างเช่น เหรียญของสมัยราชวงศ์โจฬะนี้ตรงกลางเป็นรูปเสือตัวแทนของราชวงศ์โจฬะ ด้านข้าง
เป็นรูปปลาสัญลักษณ์ส าคัญของราชวงศ์ปาณฑยะ รวมทั้งปรากฏรูปคันศรซึ่งแสดงถึงราชวงศ์เจระ 
ดังนั้นอาจสื่อให้เห็นว่าราชวงศ์โจฬะมีอ านาจทางการเมืองเหนือกว่าอีกสองราชวงศ์ที่กล่าวถึง80 (รูปที่ 
13) โดยการประทับลายเสือของราชวงศ์โจฬะนั้นนับว่าเป็นการการันตีคุณภาพและเพื่อความสะดวก
ในการใช้เป็นค่ามาตรฐานในการค้าระหว่างผู้ค้าในท้องถ่ินและผู้ค้าจากทางไกล81 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 13 เหรียญสมัยราชวงศ์โจฬะสื่อใหเ้ห็นว่าราชวงศ์โจฬะมีอ านาจทางการเมอืงเหนือกว่า

ราชวงศ์อื่น 
ที่มา:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uttama_coin.png เข้าถึงแหล่งข้อมูล

ออนไลน์เมื่อ 4 เม.ย. 2561) 
  

                                                
79 Ibid., 341-343. 
80 U. Singh, A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 12th 

Century, 54. 
81 Kenneth R. Hall, “Coinage, Trade, and Economy in Early Southen India and Southeast 

Asia, ” Coinage, trade, and economy: 3rd international colloquium, January 8th - 11th 1991 
(Anjaneri, Dist. Nashik, Maharashtra, India : India Institute of Research in Numismatic Studies, 1991), 
100. 
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2.2 การแพร่กระจายของเหรียญจากตะวันตกและอินเดียเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
การแพร่กระจายของเหรียญและระบบการใช้เหรียญตราได้ผ่านเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับวัฒนธรรมและการติดต่อค้าขายกับชุมชนโพ้นทะเล โดยได้เข้ามา
เปลี่ยนแปลงมิติทางสังคมด้านต่างๆ รวมไปถึงท าให้ชุมชนโบราณบางแห่งได้พัฒนาสู่การเป็นเมืองท่า
หรือศูนย์กลางทางการค้าประจ าภูมิภาค สันนิษฐานว่าเมื่อพบการใช้ระบบเหรียญในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เช่นน้ีแสดงให้เห็นระบบตลาดในสังคม การใช้เหรียญสะท้อนได้ถึงความต้องการของ
ระบบตลาดที่ค่อยๆ พัฒนามาจากระบบการแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของโดยตรงมาเป็นการแลกเปลีย่นด้วย
สื่อกลางคือ เหรียญกษาปณ์  

ชุมชนโบราณในพื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบหลักฐานประเภทเหรียญทั้งจากแหล่งที่
สามารถระบุที่มาได้จากภายนอกเช่น โรมัน อินเดีย และจีน ตลอดจนกระทั่งเหรียญที่เป็นของท้องถ่ิน
เอง โดยเหรียญตราเหล่าน้ีลว้นแต่ได้รับอิทธิพลและลกัษณะของเหรยีญมาจากอนิเดียเป็นส าคัญ ซึ่งได้
มีการน าต้นแบบเหรียญจากอินเดียมาประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบท้องถ่ินนิยมและได้ยืมเอา
สัญลักษณ์มงคลตามค่านิยมความเช่ือของชาวอินเดียมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าเหรียญ ซึ่งแหล่ง
โบราณคดีที่จะกล่าวถึงต่อไปนับว่าเป็นแหล่งแรกเริ่มทางประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เพื่อที่จะได้เห็นถึงการกระจายตัวของเหรียญตรารุ่นเก่าเหล่านี้ตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ ในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงขอน าเสนอให้เห็นถึงความแพร่หลายของการใช้เหรียญ โดยเหรียญที่พบมี
ทั้งแบบมีจารึกและไม่มีจารึก แต่โดยมากมักพบในแบบที่ไม่มีจารึก และโลหะที่น ามาใช้ผลิตเป็น
เหรียญพบเป็นเงินมากกว่าทองและทองแดง 

 
2.2.1 เมียนมา 
ในเมียนมาประเทศเหรียญกษาปณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียมักพบตามชุมชนหรือแหล่ง

โบราณคดีของรัฐปยู-มอญ ซึ่งเป็นรัฐที่ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีของไทย โดยปรากฏการ
แพร่กระจายตัวของเหรียญตราเป็นจ านวนมาก โดยพบจากเมืองส าคัญได้แก่82 ศรีเกษตร (Sriksetra) 
เบคถาโน (Beikthano) ฮาลิน (Halin) ไมมอ (Maingmaw) แห่งรัฐปยู สะเทิม (Thaton) พะโค 
(Pegu) ไจย์กถะ (Kyaikatha) แห่งรัฐมอญ จากเอกสารจีนได้มีการกล่าวว่า ชาวปยูท าเหรียญด้วยทอง
และเงินโดยเหรียญมีลักษณะคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว83 แต่เหรียญที่พบจากแหล่งโบราณคดีของ 
ปยูกลับมีลักษณะเป็นเหรียญกลม อาจเป็นไปได้ว่าลักษณะเหรียญทรงจันทร์เสี้ยวที่ถูกกล่าวถึงใน

                                                
82 Nai pan Hla, “Symbolic coins of South East Asia, ”Archaeological aspects of Pyu, Mon, 

Myanmar (Yangon: Thin Sapay, 2011), 36. 
83 Ibid., 34. 
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เอกสารจีนนั้นเป็นการตัดแบ่งครึ่งออกมาจากเหรียญกลม ลวดลายบนเหรียญล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์
มงคลแบบอินเดียไม่ว่าจะเป็นศรีวัตสะ ภัทรบิฐ สวัสดิกะ สังข์ อังกุศ ตรีศูล พระอาทิตย์ พระจันทร์  
จามร วัชระ84 เป็นต้น (รูปที่ 14) ค่าน้ าหนักมาตรฐานเฉลี่ยของเหรียญภัทรบิฐ/ศรีวัตสะอยู่ที่ 10.5 
5.05 และ 2.7 กรัม เหรียญพระอาทิตย์/ศรีวัตสะมีค่าเฉลี่ยราว 9.9 กรัม และเหรียญสังข์/ศรีวัตสะ มี
น้ าหนักเฉลี่ยทที่ 9.9 และ 9.8 กรัม85 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 14 เหรียญเงินพบจากเมอืงโบราณร่วมวัฒนธรรมปยู ลวดลายบนเหรียญเป็นลายมงคล

เช่น เหรียญพระอาทิตย์/ศรีวัตสะ และเหรียญภัทรบิฐ/ศรีวัตสะ 
(ที่มา: Dietrich Mahlo,  The early coins of Myanmar/Burma messengers from the 

past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 32-47.) 
 
ไม่เพียงแต่เมืองโบราณในรัฐปยู-มอญเท่านั้น แต่ในประเทศเมียนมายังมีอีกหนึ่งรัฐที่รุ่งเรือง

ข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน (พุทธศตวรรษที่ 10-12) บริเวณด้านตะวันตกใกล้กับอินเดีย คือ รัฐยะไข่ โดย
ได้พบเหรียญแห่งราชวงศ์จันทราจากเมืองเวศาลีแห่งรัฐยะไข่86 พบว่ามีทั้งเหรียญที่ท าจากทองและ
เงิน บางเหรียญเป็นเหรียญมีจารึกซึ่งส่วนมากเป็นพระนามของกษัตริย์ เช่น เหรียญทองมีจารึกจาก
เมืองเวศาลี  (รูปที่ 15) เหรียญมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 1.75 เซนติเมตร ด้านหนึ่งตรงกลางเป็น
รูปศรีวัตสะรองรับด้วยจุดเมด็ประค า 5 เม็ด ขอบรอบนอกท าเปน็จุดเม็ดประค าเรยีงต่อเนื่องกนัไป อีก
ด้านหนึ่งเป็นรูปโคสวมเครื่องประดับที่คอแสดงท่าทางนอนหมอบ เหนือหลังโคมีจารึกว่า “prthi ”
(ปฤ(ถิ)) ซึ่งเป็นข้อความย่อพระนามของพระเจ้าปฤถวีจันทรา (Prthivi Candra)กษัตริย์ล าดับที่ 12 
  

                                                
84 Nai pan Hla, “Symbolic coins of South East Asia, ”Archaeological aspects of Pyu, Mon, 

Myanmar (Yangon: Thin Sapay, 2011), 36. 
85 Myint Aung, “Pyu Silver Coins and Seals,” in Revealing Myanmar’s Past: An Anthology of 

Archaeological Articles (Yangon: Tun Foundation Bank Literary Commmittee, 2012), 155. 
86 Myint Aung, “A Gold Coin from Vesali,”  in Revealing Myanmar’s Past: An Anthology of 

Archaeological Articles (Yangon: Tun Foundation Bank Literary Commmittee, 2012), 157. 
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แห่งราชวงศ์จันทราที่ 2 ในช่วงราว พ.ศ.111387 และรูปแบบเหรียญจารึกพระนามกษัตริย์เช่นน้ียังคง
ใช้สืบต่อเนื่องมาเสมอในรัฐยะไข่  

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 15 เหรียญทองจากเมืองโบราณเวศาลี รัฐยะไข่ ด้านหนึ่งเป็นรูปวัวหมอบที่ด้านบนเป็น

จารึกพระนามกษัตริย์ และอีกด้านหนึง่ตรงกลางเป็นรปูศรีวัตสะ 
(ที่มา: Myint Aung, “A Gold Coin from Vesali,” in Revealing Myanmar’s Past: An 

Anthology of Archaeological Articles (Yangon: Tun Foundation Bank Literary 
Commmittee, 2012), 157) 
  

                                                
87 Myint Aung, “A Gold Coin from Vesali,”  in Revealing Myanmar’s Past: An Anthology of 

Archaeological Articles (Yangon: Tun Foundation Bank Literary Commmittee, 2012), 157-158. 
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2.2.2 กัมพูชา 
ประเทศกัมพูชาแทบไม่ปรากฏเหรยีญตราที่มีอายุเก่ากว่าพุทธศตวรรษที่ 21 เลย จนกระทั่งมี

การพบเหรียญทองเหรียญหนึ่งซึ่งเช่ือว่าเป็นเหรียญสมัยพระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 จากอังกอร์บอเรย มี
อายุอยู่ในพ .ศ.  1154-1178 เนื่องจากบนเหรียญได้มีจารึกพระนามของพระองค์ ลักษณะของเหรียญ
ท าด้วยทอง มีรูปทรงกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 2.4 เซนติเมตร น้ าหนัก 5.98 กรัม ด้าน
หนึ่งมีลวดลายประทับเปน็วัวมีโหนกก าลังนอนหมอบพบัขายกเว้นขาขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้าย เบื้อง
ล่างเป็นจารึกภาษาสันสกฤตด้วยอักษรปัลลวะ ความว่า “อิศานปุ (ระ)” ((īśanapu(ra)) อีกด้านหนึ่ง
ตรงกลางเป็นพระศรีประทับนั่งเหนือดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองข้างถือดอกบัว ด้านบนมีจารึกภาษา
สันสกฤต อักษรปัลลวะ ความว่า “ศรีศานวรมะ” (Śrī Īśanavarmma) หรือ ศรีอิศานวรมัน (Śrī 
Īśanavarmma) 88 (รูปที่ 16) 

จากลวดลายบนเหรียญนี้แสดงให้เห็นว่า เหรียญนี้น่าจะได้รับอิทธิพลและรูปแบบลวดลายมา
จากอินเดีย แต่เมื่อพิจารณาให้เห็นถึงรายละเอียดและองค์ประกอบของลวดลายจะพบว่า มีความ
คล้ายคลึงกับเหรียญของพระเจ้าศศานกะ พ.ศ.1133-1180 แห่งเบงกอล89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 16 เหรียญทองค าสมัยพระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 จากอังกอร์บอเรย ประเทศกมัพูชา 
( ที่ ม า : Joe Cribb, “First Coin of Ancient Khmer KingdomDiscovered,” Numisma 

tique Asiatique 6 (june 2013): 10.X) 
  

                                                
88 Joe Cribb“ ,First Coin of Ancient Khmer Kingdom Discovered ”,Numismatique Asiatique 

6 (june 2013): 9-10. 
89Ibid.,11. 
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2.2.3 เวียดนาม 
หลักฐานประเภทนี้จากแหล่งโบราณคดีเมืองออกแก้ว จังหวัดอันเกียง ประเทศเวียดนาม 

บริเวณแถบนี้เป็นดินแดนสามเหลี่ยมแม่น้ าโขงและอยู่ ไม่ห่างไกลจากชายฝั่งทะเลมากนัก จึงท าให้
บ้านเมืองแห่งนี้เจริญข้ึนมาในฐานะเมืองท่าการค้าแห่งอาณาจักรฟูนัน หลักฐานทางโบราณคดีแห่งนี้
พบเป็นจ านวนมาก เช่น ลูกปัดแก้ว เครื่องประดับท าจากทอง ช้ินส่วนหัวแหวนจากหินมีค่า ฯลฯ ซึ่งมี
รายงานการส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีของหลุยส์ มัลเลอเรต์ (Louis Malleret) นักโบราณคดี
ชาวฝรั่งเศส ได้กล่าวถึงหลักฐานที่พบว่ามีชาวบ้านแถบนั้นได้น าเครื่องประดับทองค าจ านวนมากกว่า 
2 กิโลกรัมมาเสนอขาย ด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งข้อเสนอว่า เครื่องประดับเหล่านี้ในอดีตอาจเป็นสินค้า
ส่งออกของฟูนันไปยังดินแดนอื่น90 

หลักฐานประเภทเหรียญได้พบจากเมืองนี้อยู่จ านวนหนึ่งและยังได้พบช้ินส่วนของเหรียญหรอื
ที่เรียกว่าเงินเสี้ยวราว 68-70 ช้ิน โดยเป็นช้ินส่วนเหรียญที่ตัดออกมาจากเหรียญที่มีลวดลายพระ
อาทิตย์ครึ่งดวง/ศรีวัตสะ ซึ่งการพบเหรียญรูปแบบนี้น่าจะมีความสัมพันธ์ในเชิงการค้ามากกว่า
จุดประสงค์เพื่อการศาสนา91 (รูปที่ 17) น้ าหนักของเหรียญประเภทนี้จากออกแก้วมีตั้งแต่ 7.8-9.6 
กรัม หรือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.4 กรัม92 รวมทั้งยังได้พบเหรียญทองค าของจักรพรรดิมาร์คุส โอเรลิอุส 
(Marcus Aurelius – พ.ศ.704-723)93 

 
 
 
 
 
รูปที่ 17 เหรียญตราพระอาทิตย์ฉายแสง/ศรีวัตสะพบจากเมอืงออกแก้ว ประเทศเวียดนาม 
(ที่มา: Louis Malleret,  L'archeologie du Delta du Mekong v.3 pt.2 (Paris: Ecole 

Francaise d' Extreme-Orient, 1959), Pl.XLIV) 
  

                                                
90 ผาสุข อินทราวุธ ,สุวรรณภูมิ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี :กรุงเทพฯ) จากหลักฐานโบราณคดี :

มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ,(2548102. 
91 Hall, “ Coinage, Trade, and Economy in Early Southen India and Southeast Asia, ”

Coinage, trade, and economy: 3rd international colloquium, January 8th - 11th 1991, 100. 
92 Pamela  Gutman, "The Ancient Coinage of Southeast Asia," Journal of the Siam Society 

66, 1 (1978): 11. 
93 ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิจากหลักฐานโบราณคดี :, 102.  
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อีกแหล่งโบราณคดีหนึ่งที่ร่วมวัฒนธรรมเดียวกับเมืองออกแก้ว คือ แหล่งโบราณคดีโคแฮง 
(Go hang) จังหวัดลองอัน (Long An) ลักษณะของแหล่งเป็นเนินดิน พื้นที่โดยทั่วไปถูกลักลอบขุดหา
สิ่งมีค่า หลักฐานที่พบจากแหล่งนี้เช่น ลูกปัดหินกึ่งมีค่า ลูกปัดแก้ว เครื่องมือโลหะ เครื่ องประดับ
ต่างๆ และที่ส าคัญคือได้พบเหรียญกษาปณ์อยู่จ านวนหนึ่ง94 (รูปที่ 18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 18 เหรียญตราจากแหลง่โบราณคดีโคแฮง ประเทศเวียดนาม 
(ที่มา: Le Thi Lien, “Metal ornaments and traces of their manufacturing in Oc eo 

culture (Southen Vietnam),” In Bujang Valley and early civilisations in Southeast Asia, 
316.) 

 
  

                                                
94 Le Thi Lien, “Metal ornaments and traces of their manufacturing in  Oc eo culture 

(Southen Vietnam),” In Bujang Valley and early civilisations in Southeast Asia (Malaysia: Department 
of National Heritage, Ministry of Information, Communications and Culture, 2011), 304. 
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2.3 การศึกษาท่ีผ่านมาเกี่ยวกับเหรียญตรารุ่นเกา่ในประเทศไทย 
ในส่วนที่จะขอกล่าวถึงต่อไปนี้เบื้องต้นประกอบด้วยหลักฐานประเภทเอกสารอันเป็นลาย

ลักษณ์อักษรทั้งเอกสารช้ันต้นและช้ันรอง โดยหลักฐานน้ีอยู่ในรูปแบบของเอกสารโบราณ จดหมาย
เหตุ รายงานการเสด็จตรวจราชการ รายงานการส ารวจและขุดค้นทาง โบราณคดี รายงานหรือ
บทความการวิจัย ฯลฯ ซึ่งได้ไล่เรียงเป็นประเด็นและล าดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

เอกสารจีนสมยัราชวงศ์ถังคือ สารานุกรมทงเตี่ยน (Tong dian)ได้บันทึกถึงลักษณะบ้านเมอืง 
การเมืองการปกครอง วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชาวเมืองรัฐโถวเหอ (Toh he) สันนิษฐาน
ว่าคือ ทวารวดี ไม่เพียงเท่านั้นที่ส าคัญยังได้มีการกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและเงินตรา 
โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและเงินตราเท่านั้น 

 
...“ถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนหล่อเหรียญเงินข้ึนใช้เองโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจะถูกตัดแขน ประเทศน้ีมีการค้าขายแลกเปลี่ยน

อย่างเสรี ไม่เก็บภาษี ชาวเมืองส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรมและ
ค้าขาย”... 

..“ในประเทศน้ีมีตลาด )หรือเมือง ( 6 แห่ง ในการค้าขาย
แลกเปลี่ยนทุกคนจะใช้เหรียญเงินตราที่มีขนาดเล็กรปูร่าง

คล้ายเมล็ดเอล์ม  (รปูที่ 19) เป็นสื่อกลาง95”... 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 19 เมล็ดเอล์ม 
(ที่มา: http://antireliant.com/edible-plants-in-the-wild/ เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์

เมื่อ 21 มี.ค. 2561)  

                                                
95 Tatsuro Yamamoto, “East Asian Historical Sources for Dvaravati Studies,” In Proceeding 

Seventh IAHA Conference Vol.II (Bangkok: Chulilongkorn University Press, 1979): 1139-1140. อ้ า ง ถึ ง
ใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเลภาควิชาโบราณคดี คณะ :กรุงเทพฯ) 
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ,(2558130-132. 
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หลักฐานประเภทเอกสารโบราณฝ่ายไทยที่มีการกล่าวถึงเหรียญตราโบราณที่เก่าแก่ฉบับหนึง่
ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ Court ข่าวราชการ ซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จออกประพาสชายทะเลฝั่งตะวันออกเมื่อพ.ศ.2418 แล้ว
ประทับแรมยังค่ายหลวงอ่างศิลา ในช่วงเวลาที่เสด็จประทับอยู่นั้นได้มีบุคคลมาทูลเกล้าฯ ถวาย
เหรียญโบราณจ านวนหนึ่งดังมีรายละเอียดดังนี้96 

 
 “...หลวงเพ็ชรสงคราม ปลัดเมืองบางละมุง น านายวิง

น้องชายมาทูลเกล้าฯ ถวายเงินเหรียญโบราณซึ่งขุดได้ที่ป่าทุ่งคราวใน
สวนกล้วยต าบลบ้านเหมือง แขวงเมืองบางละมุง ขุดได้เมื่อณวัน
อาทิตย์ เดือน ๘ แรมค่ า ๑ ปีกุนสัปตศก จุลศักราช ๑๒๓๗ เมื่อจะขุด
ได้นั้น นายวิงไปท าไร่ยกหินข้ึนทุบออก เงินนั้นก็กระจายออกมา รวม
ได้ ๔๐ เหรียญ แต่ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ๑๔ เหรียญ เงินเหรียญนั้นไม่
ทราบแน่ว่าจะเปนเงินแต่ครั้งไหน โตขนาดเงินรูเปีย ฤาอัฐทองแดงที่ใช้
กันในกรุงเทพฯ แต่บางกว่า ข้างด้านหนึ่งมีตราหยาบๆ เปนพระ
อาทิตย์ครึ่งดวง ฤาพระจันทร์ครึ่งดวง ฤาแก้วจักรพรรดิอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ดี แลรัศมีหยาบๆ รอบดวงกลางนั้นด้วย แต่อิกด้านหนึ่งนั้น คเน
ดูว่าจะเปนรูปตัวอักษรเทวันนาครี ฤาเปนรูปครุฑเหยียบนาคก็ดี ยังไม่
ทราบแน่ว่าเปนอะไรแปลยังไม่ออก เงินนั้นน้ าหนักบางอันหนักสอง
สลึงเฟื้องมีเศษบ้าง ย่อมอยู่บ้าง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานไ ว้ที่ โ รงมิ ว เซียม คือที่ เ ก็ บของปลาดต่ า งๆ ใน
พระบรมมหาราชวัง...” 

 
นอกจากนั้นแล้วในเวลาต่อมาพระยาชลบุรานุรักษ์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเหรียญโบราณอย่าง

ที่นายวิง น้องหลวงเพ็ชรสงครามทูลเกล้าฯ ถวายเป็นจ านวน 3 เหรียญ โดยเอกสารช้ินนี้แสดงให้
ทราบว่า เหรียญเงินโบราณที่กล่าวถึงในขณะนั้นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ต่อผู้พบเห็น เนื่องจากยังไม่ทราบ
ถึงแหล่งที่มาและอายุสมัยที่แน่นอน รวมทั้งมีการตีความเปรียบเทียบลวดลายไปตามประสบการณ์ที่
เคยพบเห็นมาก่อน  

                                                
96 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์  กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ, “ว่าด้วยการ

เสด็จพระราชด าเนิรประพาสชายทเลตวันออก ประทับแรมอ่างศิลา,” ใน หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 
พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง, (พระนครส านักราชเลขาธิการ :, 2539), 295-298. 
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หลังจากนั้นต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 นี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดการปฏิรูปการปกครองข้ึนทั่วทัง้
ประเทศ ยังเป็นผลให้มีการออกตรวจราชการจากราชส านักส่วนกลางโดยเจ้านายหลายพระองค์และ
ขุนนางต่างๆ ซึ่งตลอดการตรวจราชการล้วนมีการจดบันทึกการเดินทางถึงสภาพบ้านเมืองรวมทั้งสิง่ที่
พบเห็นนานาประการโดยนับว่ารายงานการตรวจราชการนี้เป็นหลักฐานเอกสารช้ันต้นที่ส าคัญ ดังนั้น
แล้วการเดินทางตรวจราชการในช่วงเวลาน้ันจึงไม่ผดิกับการออกส ารวจไปยังแห่งต่างๆ สิ่งที่พบเห็นจงึ
ไปไม่ใช่เพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจ-การเมืองการปกครองเท่าน้ัน หากแต่ยังบันทึกถึงเรื่องวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมถึงเรื่องราวเนื่องในประวัติศาสตร์โบราณคดีของถ่ินที่นั้น การตรวจราชการ
ครั้งส าคัญที่กล่าวถึงการพบหลักฐานประเภทเหรียญตราโบราณ คือ การเสด็จตรวจราชการยังมณฑล
นครไชยศรีในเมื่อพ.ศ.2441 โดยสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพซึ่งขณะนั้นเองพระองค์ทรงได้
ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ครั้งนั้นได้ทรงสืบค้นหาโบราณวัตถุต่างๆ ที่พบจากเมือง
นครไชยศรีหรือนครปฐมโบราณ โดยครานั้นเองได้ปรากฏหลักฐานประเภทเหรียญตราดังความ
ต่อไปนี9้7 

 
 “…ได้พบของส าคัญคราวนี้อย่างหนึ่ง คือ เงินเหรียญโบราณ 

พวกจีนขุดได้ทางคลองพระปโทน จีนพุกผู้ใหญ่บ้านน ามาให้ดูตราเปน
ท านองปราสาทมีรูปปลาอยู่ใต้นั้นด้านหนึ่งเปนอุณาโลมกับลายรูป
อะไรไม่รู้อิกด้านหนึ่ง ไม่เคยเห็นเงินอย่างนี้มาแต่ก่อน ได้สั่งให้จีนพุก
ผู้ใหญ่บ้านผู้เปนเจา้ของ พาเข้าไปคอยอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อจะได้น าเข้า
ทูลเกล้าฯ ถวาย…” 

 
ต่อมาสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงได้เสด็จออกตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี  

ปีรัตนโกสินทร์ศก 122 (พ.ศ.2446) และเสด็จยังเมืองอู่ทองเพื่อตรวจดูโบราณสถานวัตถุต่างๆ เช่น 
เสด็จเยี่ยมชมวัดปราสาท เขาธรรมเธียร ก าแพงเมือง และทรงตรวจดู โบราณวัตถุที่พบจากในเมือง 
โดยพบเหรียญเงินที่มีลายตราสังข์ อันมีรูปแบบลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ขุดได้จากพระประโทน  
ซึ่งเมื่อได้พิจารณาแล้วทรงมีพระวินิจฉัยว่า เมืองอู่ทองนี้น่าจะเป็นเมืองที่ร่วมสมัยเดียวกันกับเมือง
นครปฐมโบราณ98 
                                                

97 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี (กรุงเทพฯกรมศิลปากร :, 
2511. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพหม่อมล าดวน ดิศกุล ณ อยธุยา ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 
22 กรกฎาคม 2511), 25-26. 

98 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, “เรื่องเมืองอู่ทองจากรายงานเสด็จตรวจเมืองสุพรรณบุรี,” ใน 
โบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง (พระนคร: โรงพิมพ์ศิวพร, 2509), 28. 
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โดยในเวลาน้ันได้ก่อให้เกิดค าถามและปัญหาหลายประเด็นเกี่ยวกับเหรยีญตราที่พบเหล่าน้ีไม่
ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของเหรียญ กลุ่มคนที่ใช้ และมีการแพร่กระจายอย่างไร ฯลฯ พระองค์ทรงติดตาม
ข่าวการพบเหรียญตราเหลา่น้ีตามเมอืงโบราณต่างๆ รวมทั้งศึกษาสืบค้นข้อมูลในเบื้องต้นโดยสอบถาม
ไปยังผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศ กระทั่งทรงได้มีค าอธิบายเกี่ยวกับเหรียญตราที่พบร่วมสมัย
ทวารวดีไว้โดยสังเขปดังนี้99 

 
 “...เรื่องเงินตรานั้นเป็นปัญหาแก่ฉันมาตั้งแต่สร้างเมือง

นครปฐมเป็นที่ว่าการมณฑลในรัชกาลที่ 5 ด้วยขุดพบเงินตราที่นั่น
เนืองๆ เป็นเงินเหรียญขนาดสักเท่าเงินครึ่งบาท มีตราด้านหนึ่งเป็นรูป
สังข์  อีกด้านหนึ่งเป็นรูปคล้ายมณฑป มีรูปปลาอยู่ด้านล่างให้สืบถามดู
ว่าพบเงินอย่างนั่นที่ไหนอีกบ้าง ได้ความว่าพบที่เมืองอู่ทองคือเมือง
สุพรรณภูมิอยู่ทางเหนือ เมืองนครปฐมข้ึนไปอีกแห่งเดียว จึงอยากรู้ว่า
เป็นเงินตราของเมืองนครปฐมครั้งเป็นราชธานี หรือมาจากประเทศอืน่ 
จึงได้ฉายรูปส่งไปถามพิพิธภัณฑ์สถานในลอนดอนว่า เงินตราอย่างนี้
เป็นของประเทศไหนกันรับตอบว่าเงินตราอย่างนี้ พบแต่ที่เมืองพุกาม
แห่งเดียว...” 

“...ต่อมาได้เงินตราโบราณที่ดงศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี
มาอีกอย่างหนึ่ง ขนาดเท่าเงินบาทแต่บางกว่าตรงข้างหนึ่งคล้า
พระจันทร์ครึ่งซีก อยู่กลางรัศมีอีกข้างหนึ่งลายคล้ายมณฑปเช่นเงิน
เมืองนครปฐม สันนิษฐานว่าเป็นเงินของพวกขอม เพราะเมื่อพบเงิน
ชนิดนี้ในเมืองเราแล้วไม่ช้านักปราชญ์ฝรั่งเศสก็ขุดพบเงินอย่าง
เดียวกันที่ในแผ่นดินระหว่างเมืองไซง่อนกับกรุงกัมพูชา...” 

  

                                                
99 หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับสั่งสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพประทาน ม .ว.ร.

บ ารุงบัณฑิต :กรุงเทพฯ) สุมนชาติ สวัสดิกุล, 2530), 28-29. 
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ณ ขณะนั้นได้มีการพบเหรียญเงินเช่นนี้เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จึงท าให้มีการ 
สันนิษฐานเช่ือมโยงความสัมพันธ์และความเก่าแก่ระหว่างเมืองนครปฐมกับอู่ทอง ตลอดทั้งเมืองอื่นๆ 
ที่พบเหรียญ หากแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเหรียญที่ผลิตข้ึนที่ไหนและเป็นของกลุ่มชนใด  

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพ.ศ.2427 มีการศึกษาและตีความพร้อมทั้งเสนอค าว่า“โต-โล-โป-ตี” 
(To-lo-po-ti) จากนักวิชาการต่างชาติคือ แซลมวล บีล (Sammuel  Beal) โดยเป็นผู้แปลบันทึกการ
เดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาของภิกษุจีนเหี้ยนจัง (Hiuan - tsang) ไปยังประเทศอินเดียเมื่อ 
พ.ศ.1172 ว่าเป็นดินแดนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างอาณาจักรศรีเกษตรและอาณาจักรอีสานปุระ ต่อมาได้มี
การตีความและข้อสันนิษฐานของนักวิชาการว่าเป็นดินแดนภาคกลางของไทย  โดยมีช่ือภาษา
สันสกฤตว่า “ทวารวด”ี100  

แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีหลักฐานใดมายืนยันถึงต าแหน่งการมอียู่ของทวารวดีในพื้นที่ดังกล่าวได้
อย่างชัดเจน จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2507 ได้พบเหรียญเงินจ านวนหนึ่งซึ่งอยู่ในภาชนะดินเผาที่ฝังอยู่ใต้
เจดีย์บริเวณเนินหิน ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ห่างจากเจดีย์จุลประโทนไป
ทางตะวันตก) ศาสตราจารย์ปิแอร์ ดูปองต์ ได้นับรวมเอาเจดีย์ที่เนินหินซึ่งเป็นบริเวณที่พบเหรยีญเงนิ
เหล่านั้นไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพระประโทนเจดีย์อันเป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่กลางเมืองนครปฐมโบราณ
ลักษณะเหรียญที่พบเหรียญหนึ่งด้านหนึ่งเป็นรูปสังข์  อีกด้านหนึ่งเป็นรูปปราสาท และพบอีก 2 
เหรียญ ซึ่งนับว่าเป็นเหรียญที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือเป็นเหรียญมีจารึกอยู่ที่ด้านหลังเป็น
ภาษาสันสกฤตว่า “ศรีทวารวติศวรปุณยะ” อันมีความหมาย “บุญกุศลของผู้เป็นใหญ่แห่งทวารวดี” 
โดยด้านหน้าของเหรียญหนึ่งเป็นรูปปูรณฆฏะ และอีกเหรียญเป็นรูปโคหรือกวางกับลูก ได้ก าหนด
อายุโดยยอร์ช เซเดส์ นักปราชญ์ด้านโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ซึ่งไว้กล่าวว่า อักษรในจารึกเป็นอักษร
อินเดียใต้ (ปัลลวะ) มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13101 ด้วยเหตุน้ีเองอาจกล่าวได้ว่าเหรียญมีจารึกนี้มคุีณ
ส าคัญต่องานประวัติศาสตร์โบราณคดีทวารวดีเปน็อย่างยิ่ง โดยเป็นหลักฐานซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่า “ทวาร
วดี” มีอยู่จริงในแผ่นดินไทย และน่าจะมีขอบเขตของบ้านเมืองสมัยนี้กระจายอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาหรือภาคกลางของไทยเป็นส าคัญ (รูปที่ 20) 
  

                                                
100 Samuel Beal, Siyuki: Buddhist records of the Western world by Hiuen Tsiang (Delhi: 

Oriental Books Reprint Corporation, 1969), 200. 
101 J. J. Boeles, "The King of Sri Dvaravati and his regalia", Journal of the Siam Society 52(1) 

(1964): 110. 
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รูปที่ 20 เหรียญมีจารึก “ศรีทวารวติศวรปุณยะ” พบจากบริเวณเนินหินใกล้กับเจดีย์จุลประ

โทน จังหวัดนครปฐม 
(ที่มา: J. J. Boeles, "The King of Sri Dvaravati and his regalia", Journal of the Siam 

Society 52(1) (1964): 110.) 
 
ช่วงเวลาต่อมางานโบราณคดีได้เข้ามามีบทบาทต่อการส ารวจและขุดค้นตามชุมชนและเมือง

โบราณต่างๆ อันร่วมสมัยวัฒนธรรมทวารวดีทั่วประเทศ ยังผลให้ปรากฏรายงานการพบเหรียญตรา
รุ่นเก่า ซึ่งพบจากการส ารวจและขุดค้นรวมทั้งการพบโดยบังเอิญของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน
โบราณก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยชุมชนหรือเมืองร่วมสมัยวัฒนธรรมทวารวดีเหล่านั้น ได้แก่ เมือง
นครปฐม เมืองอู่ทอง เมืองศรีมโหสถ เมืองคูเมือง (อินทร์บุรี) เมืองคูบัว เมืองอู่ตะเภา เมืองดงละคร 
เมืองดงคอน ฯลฯ 

เมื่อพ.ศ.2509 มีการตีพิมพ์หนังสือ “กระษาปณ์ไทย” โดยมีเฉลิม ยงบุญเกิด เป็นผู้เรียบเรยีง
เรื่องราวเกี่ยวกับเงินตราโบราณของไทย โดยผู้เรียบเรียงได้จัดแบ่งเงินตราออกเป็นยุคต่างๆ ซึ่ง 
เงินตราในสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 แบ่งได้เป็น 3 สมัยคือ เงินฟูนัน เงินทวารวดี และเงินศรีวิชัย 
รูปแบบของเงินฟูนันที่กล่าวถึงคือ เหรียญเงินที่มีการท าลวดลายเป็นพระอาทิตย์อุทัย ส่วนเงิน 
ทวารวดีนั้นเป็นเงินที่มีลวดลายต่างออกไปจากเงินฟูนัน เช่น ลายสังข์ ลายสัตว์สี่เท้า เหรียญมีจารึก 
และเงินศรีวิชัยมีลักษณะเป็นเงินกลมด้านหนึ่งมีการตอกลายเป็นรูปสี่แฉกคล้ายดอกจันทร์อยู่ภายใน
กรอบสี่เหลี่ยม102 หนังสือเล่มนี้นับได้ว่าเป็นงานรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับเหรียญที่พบในประเทศไทยใน
ขณะนั้นเป็นล าดับแรกๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อเป็นอย่างมาก   

                                                
102 เฉลิม ยงบุญเกิด, กระษาปณ์ไทยสมาคมสังคมศาสตร์ :พระนคร) , 2509), 1-10. 
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ในช่วงปีเดียวกันนี้ได้พบหลักฐานประเภทเหรียญเพิ่มเติมจากการด าเนินงานทางโบราณคดี
ในช่วงพ.ศ.2509 ที่เมืองอู่ทองอันถือว่าเป็นเมืองที่ส าคัญอย่างยิ่งช่วงสมัยวัฒนธรรมทวารวดีรุ่งเรือง 
ได้มีการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานด้านทิศเหนือของคอกช้างดิน การขุดค้นบริเวณเนินที่  1 เพื่อ
หารากฐานโบราณสถาน ในขณะขุดค้นได้ปรากฏหลักฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ กระปุกดินเผาซึ่ง
ภายในบรรจุเงินตราสมัยทวารวดีเต็มกระปุก ลักษณะบริบทที่พบในตอนน้ัน คือ กระปุกวางตั้งตรง 
โดยขณะนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเจตนาฝังไว้เพื่อเป็นสถานที่เก็บซ่อนเงินเหรียญ อย่างไรก็ตามเงินที่
บรรจุในกระปุกนี้ไม่สามารถน าออกมาได้เนื่องจากเกาะตัวกันแน่น103 (รูปที่ 21)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 21 ภาชนะดินเผาที่ภายในบรรจุเต็มไปด้วยเหรียญจากแหล่งโบราณคดีคอกช้างดิน 
 
จนกระทั่งกว่า 30 ปีต่อมา ในปีพ.ศ.2540 การขุดค้นทางโบราณคดีเกิดข้ึนยังแหล่งโบราณคดี

แห่งนี้อีกครั้ง โดยคราน้ีได้พบเหรียญเงินจ านวนหนึ่งที่มาพร้อมกับบริบทการพบที่ค่อนข้างชัดเจนจาก
แหล่งโบราณคดีคอกช้างดินหมายเลย 7 บริบทที่พบคือ เหรียญจ านวนหนึ่งบรรจุอยู่ภายในภาชนะดิน
เผาทรงแจกันมีสันคล้ายคนโทขนาดเล็ก (KCD97-0001) ปากทรงกระบอกมีรูเจาะตรงกัน 2 รู ล าตัว
ภาชนะตรงกลางป่องขยายออกเป็นสันก่อนค่อยๆ แคบคอดลง ส่วนฐานได้ช ารุดหัก ภาชนะนี้มีความ
สูงราว 10 เซนติเมตร ภายในบรรจุเต็มไปด้วยวัตถุมีค่าได้แก่ เหรียญเงิน  ก้อนเงิน และแท่งเงิน 
เหรียญมีลักษณะเป็นเหรียญกลมแบนจ านวน 9 เหรียญ หากแต่มีเหรียญหนึ่งที่ถูกจัดต าแหน่งให้วาง
เสียบอยู่กลางปากภาชนะไม่ได้บรรจุอยู่ภายในเช่นเหรียญอื่นๆ (รูปที่ 22)   

                                                
103 กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถาน  เมืองเก่าอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง จังหวัด 

สุพรรณบุรีศิวพร :พระนคร) , 2509), 25. 
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รูปที่ 22 ภาชนะดินเผาทรงคล้ายคณโฑภายในบรรจุเหรียญเงิน ก้อนเงิน และแท่งเงิน พบ

จากแหล่งโบราณคดีคอกช้างดินหมายเลข 7 เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ที่มา: ภัทรพงษ์  เก่าเงิน, โบราณคดีคอกช้างดิน, 66) 
 
ลวดลายบนเหรียญมีลวดลายเป็นรูปสังข์ ศรีวัตสะ พระอาทิตย์อุทัย ปูรณกลศ และที่ส าคัญ

อย่างยิ่งคือ เหรียญมีจารึก “ศรีทวารวตีศวรปุณย” จ านวน 3 เหรียญ ซึ่งมีลายประทับอีกด้านหนึ่ง
เป็นรูปแม่โคและลูกโค มากไปกว่าน้ันยังได้พบเหรียญเงนิเสีย้ว (เหรียญเงินทีถู่กตัดออก) 2 ช้ิน รวมทัง้
ยังมีการบรรจุแท่งเงินและก้อนเงินที่ตัดเป็นท่อนลงไปในภาชนะด้วย สันนิษฐานว่าหลักฐานที่พบ
เหล่าน้ีน่าจะมีความเกี่ยวข้องเนื่องในพิธีกรรมและศาสนาพราหมณ์104  

เหรียญจากการขุดค้นทางโบราณคดีอีกเหรียญได้มาจากแหล่งโบราณคดีน้ าตกวังแสนดี 
แหล่งโบราณคดีน้ีตั้งอยู่ที่ต าบลหนองรี อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จากการขุดค้นทางโบราณคดี
พบว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้อยู่ในสมัยทวารวดีและมีประเพณีการฝังศพอยู่ โดยหลักฐานจากหลุมฝัง
ศพหนึ่งปรากฏมีช้ินส่วนของเหรียญสมัยทวารวดีจ านวน 2 ช้ิน มีลักษณะเป็นเหรียญที่ถูกตัดออกมา
จากเหรียญ 2 เหรียญ ลวดลายบนเหรียญด้านหนึ่งเป็นลายดวงอาทิตย์ อีกด้านหนึ่งตรงข้ามเป็นลาย
ศรีวัตสะ105 

                                                
104 ภัทรพงษ์  เก่าเงิน, โบราณคดีคอกช้างดิน ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่ง :กรุงเทพฯ) 

 ชาติที่2 สุพรรณบุรี, ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2545), 46-
67. 

105 กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องต้นเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบางประเภท :
กรมศิลปากร :กรุงเทพฯ), 2532), 85. 
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และเมื่อปีพ.ศ. 2557 ได้มีการขุดลอกคูเมืองและขุดตรวจสอบในพื้นที่เมืองโบราณดงละคร 
จังหวัดนครนายกอีกครั้งหนึ่ง โดยจากการด าเนินงานในครั้งนี้ได้พบเหรียญเงินที่มีลวดลายด้านหนึ่ง
เป็นลวดลายพระอาทิตย์อุทัย ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นลวดลายศรีวัตสะ106 (รูปที่ 23) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 23 เหรียญเงินมลีวดลายด้านหนึ่งเป็นพระอาทิตย์ฉายแสง อีกด้านหนึง่เป็นลายศรีวัตสะ

จากการขุดตรวจคูเมือง เมืองโบราณดงละคร จังหวัดนครนายก 
(ที่มา: ธงชัย  สาโค, เมืองโบราณดงละคร (นนทบุรี: ไทภูมิ พับลิชช่ิง, 2558), 115) 
 
เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาแล้วจะเห็นได้ว่าหลักฐานประเภทเหรียญที่ได้มาจากการขุด

ค้นมีไม่มากนัก ต่างจากข้อมูลหลักฐานอันมาจากการส ารวจที่มีอยู่มากกว่า โดยส่วนใหญ่ข้อมูล
เกี่ยวกับเหรียญล้วนมาจากประชาชนในท้องที่ซึ่งเป็นผู้ถือครอบครองอยู่และพบว่ามีข้อมูลในส่วนน้ี
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ มีตัวอย่างที่ผ่านมาให้เห็นดังต่อไปนี้ 

คณะโบราณคดีเมื่อเข้าไปท าการขุดค้นยังเมืองโบราณอินทร์บุรีเมื่อราวปีพ.ศ.2522 นางแถม 
พุ่มพวง ชาวบ้านที่อยู่บริเวณห้วยชัน อ าเภออินทร์บุรี ได้มอบเหรียญเงินมีจารึกให้กับทางคณะ
โบราณคดี รูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเงินขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.7 เซนติเมตร 
ด้านหลังจารึกเป็น ตัวอักษรปัลลวะอ่านได้ว่า “ศรีทวารา...ศวรปุณ ยะ” ด้านหน้าของเหรียญเป็นรูป
วัวมีโหนกกับลูกวัว107 (รูปที่ 24) 

 
  

                                                
106 ธงชัย  สาโค, เมืองโบราณดงละครไทภูมิ พับลิชช่ิง :นนทบุรี) , 2558), 114-115. 
107 ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, การขุดค้นและการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อ าเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 32. 
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รูปที่ 24 เหรียญเงินมีจารึก “ศรีทวารวติศวรปุณยะ” จากเมืองโบราณบ้านคูเมือง (อินทร์บรุ)ี 

จังหวัดสิงห์บุรี 
(ที่มา: ผาสุข อินทราวุธ, ผลการขุดค้นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่จังหวัดสิงห์บรุีและนครปฐม

, เมืองโบราณ 10, 4 (ต.ค-ธ.ค. 2527), 33) 
 
เมื่อปีพ.ศ. 2525 มีการส ารวจเมืองอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท โดยศรีศักร วัลลิโภดม และผู้ร่วม

ส ารวจคือนายไป๋ ชูจิต พบเหรียญเงินสมัยทวารวดีที่บริเวณเนินดินด้านทิศตะวันตกภายในเมือง ด้าน 
หนึ่งเป็นรูปสังข์ อีกด้านหนึ่งเป็นรูปศรีวัตสะและรูปปลา ไม่เหมือนกับหรียญเงินอื่นๆ ซึ่งพบในเมืองนี้ 
ที่เป็นรูปดวงอาทิตย์และอีกด้านเป็นรูปศรีวัตสะ (สมบัติของนางแถม อินเขียน)108 นอกจากนั้นบริเวณ
ใกล้เคียงกับเมืองอู่ตะเภา ยังปรากฏเมืองดงคอนเป็นอีกเมืองหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี ได้มีการ
ส ารวจเมืองนี้ในปีพ.ศ. 2530 โดย นายยืนยง ตาระกา ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ชัยนาทมุนีในขณะนั้น จากการส ารวจแล้วได้พบเหรียญลักษณะของเหรียญมีการท าเป็น
ลวดลายต่างๆ เช่น ด้านหน้าเป็นรูปสังข์ รูปพระอาทิตย์ครึ่งดวง รูปแม่วัวและลูกวัว ด้านหลังเป็นรูป
ศรีวัตสะรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังพบเหรียญที่มีความส าคัญมากคือเหรียญที่มีจารึกอักษรปัลลวะ 
ภาษาสันสกฤต อ่านได้ว่า “ศรีทวารวติเทวิศวรปุนยะ” และแปลโดย นายชะเอม แก้วคล้าย ซึ่งมีความ
หมายถึง “พระเจ้าศรีทวารวดีและพระเทวีผู้มีบุญ” (รูปที่ 25) 

 
 

 

                                                
108 ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, อู่ตะเภา“: เมืองท่าทวารวดีที่ชัยนา ใน ”,ทโบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 55-56. 
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รูปที่ 25 เหรียญมีจารึก “ศรีทวารวติเทวิศวรปุนยะ” อีกด้านหนึ่งเป็นรปูแม่โคและลกู 
( ที่ ม า : http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=709 

เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์เมื่อ 10 เมษายน 2561) 
 
ราษฎรบ้านพรหมทิน จังหวัดลพบุรี ได้พบเหรียญกลุ่มหนึ่งเมื่อพ.ศ. 2524 จากการไถปรับนา

โดยพบเหรียญจ านวนมากบรรจุอยู่ภายในภาชนะดินเผา ต่อมาได้มอบเหรียญเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็น
จ านวน 65 เหรียญ ให้ยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลักษณะของเหรียญมีทั้งแบบ
ลายประทับและเหรียญไม่ประทับลาย ลวดลายที่ปรากฏได้แก่ ตราสังข์ ตราพระอาทิตย์ ตราหม้อน้ า 
ตราลูกวัว ตราบัลลังก์ ตราดอกไม้ ซึ่งลายเหล่านี้ด้านหลังของเหรียญเกือบทั้งหมดเป็นลายศรีวัตสะ 
ยกเว้นตราลูกวัวซึ่งด้านหลังเป็นลายบัลลังก์109 (รูปที่ 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 26 เหรียญตราจากแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านพรหมทิน จังหวัดลพบรุี 
(ที่มา: ภูธร ภูมะธน, “เหรียญเงินตราสมัยทวารวดีพบที่จงัหวัดลพบุรี” ศิลปากร 28,4 (ก.ย. 

2527): 59-61.) 
  

                                                
109 ภูธร ภูมะธน, “เหรียญเงินตราสมัยทวารวดีพบที่จังหวัดลพบุรี,” ศิลปากร 28,4 (ก.ย.2527): 55-63. 
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อีกทั้งที่เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ยังได้พบเหรียญตราเป็นเหรียญเงิน มีสัญลักษณ์
ด้านหนึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์ข้ึน อีกด้านเป็นภาพศรีวัตสะ (มีการเจาะ 2 รูบนเหรียญมุมหนึ่ง) แต่เป็นที่
น่าเสียดายที่หลักฐานช้ินนี้ไม่ได้มาจากการขุดค้นกล่าวคือ ราษฎรเป็นผู้ขุดพบ เมื่อสอบถามท าให้
ทราบว่าพบรวมกันอยู่ในภาชนะดินเผาเป็นจ านวนมาก แต่ได้ขายไปจนหมดเหลือเก็บไว้เพียงเหรียญ
เดียว110 (รูปที่ 27) 

 
 
 
 
 
รูปที่ 27 เหรียญตราพระอาทิตย์ฉายแสง/ศรีวัตสะ จากเมืองโบราณศรีมโหสถ จงัหวัด

ปราจีนบุร ี
(ที่มา: พีรพน พิสณุพงศ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่มที่ 1, 137) 
 
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนก็ได้ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงการกระจายตัวของเหรียญ

ลักษณะนี้เช่นกันอย่างเช่น จังหวัดสุโขทัย แหล่งที่พบเหรียญเงินนี้ คือ แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด- 
บ้านตลิ่งชัน ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ลักษณะเหรียญที่พบเป็นเหรียญ
เงินรูปศรีวัตสะและรูปพระอาทิตย์ (อยู่ในการครอบครองของเอกชน) และหลักฐานอื่นๆ ที่พบในพื้นที่
ใกล้เคียงกันได้มาจากแถบชายทุ่งใกล้ล าน้ าแม่ล าพันในเขตบ้านตลิ่งชันเช่น เครื่องส าริด เครื่องมือ
เหล็ก ลูกปัดหินและแก้ว ฯลฯ ข้อสังเกตและข้อสันนิษฐานของวลัยลักษณ์ ทรงศิริ ต่อการพบเหรียญ
เงินรูปศรีวัตสะและพระอาทิตย์ในแถบนี้ คือ ชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ าล าพันเป็นชุมชนผลิตเหล็กในช่วง
รอยต่อสมัยก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่พบแสดงให้เห็นถึงการติดต่อกับชุมชน 
ภายนอกที่ห่างไกล และอาจมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในท้องถ่ิน ได้แก่ เหล็กและเครื่องมือเหล็ก ซึ่ง
เหรียญเงินรูปศรีวัตสะและรูปพระอาทิตย์น้ีก็อาจมาจากการแลกเปลี่ยนเช่นกัน111 (รูปที่ 28) 

 
  

                                                
110 พีรพน พิสณุพงศ์ ,ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่มที่ 1กรุงเทพฯ) : หน่วยศิลปากรที่ 

5 กรมศิลปากร ,2535,( 136-137. 
111 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ชุมชนผู้ผลิตเหล็กต้นน้ าแม่พัน,” เมืองโบราณ 23,1 (มกราคม มีนาคม-2540): 9-

26. 
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รูปที่ 28 เหรียญจากพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด จังหวัดสุโขทัย 
(ที่มา:http://lekprapai.org/home/view.php?id=804&fb_comment_id=106463945

6932888_1165095 386887294#f239925e9359ff4 เข้าถึงแหลง่ข้อมลูออนไลนเ์มื่อ 10 เมษายน 
2561) 

 
อีกแหล่งหนึ่งภูมิภาคเดียวกันที่พบคือ แหล่งโบราณคดีบ้านวังแดง หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า 

เมืองโบราณที่บ้านคลองเดื่อ112 ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลเขาทราย อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นับว่าเป็น
แหล่งโบราณคดีสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร ก าหนดอายุสมัยได้ในช่วงทวารวดี 
หลักฐานที่ปรากฏอยู่ในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบเปน็จ านวน ไม่มากนักเนื่องจากพื้นที่ในชุมชนโบราณ
นี้ถูกรบกวนด้วยกิจกรรมทางการเกษตรของมนุษย์ในปัจจุบัน หลักฐานซึ่งคงเหลือปรากฏเป็นร่องรอย
ของฐานเจดีย์สร้างด้วยศิลาแลง และหลักฐานที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งก็คือ เหรียญเงินที่มีลวดลายด้าน
หนึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นลายศรีวัตสะ โดยหลักฐานนี้ปัจจุบนัอยู่ในการครอบครอง
ของราษฎรในพื้นที่113 ไม่เพียงเท่านั้นมีรายงานว่าแหล่งโบราณคดีในเขตบ้านวังแดง (ทับคล้อ) ยังได้
พบเหรียญเงินที่มีลวดลายภัทรบิฐ/ศรีวัตสะ และเหรียญเงินลายจักร/ศรีวัตสะอีกด้วย114 (รูปที่ 29)  
  

                                                
112 ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัยเมืองโบราณ :กรุงเทพฯ) , 2552), 211. 
113 กลุ่มโบราณคดี ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, โบราณคดีภาคเหนือตอนล่าง แหล่งโบราณคดีบ้านวังแดง 

 ส านักศิลปากรที่ :สุโขทัย)6 สุโขทัย, 2557), 13. 
114 Ito Toshikatsu“  ,A report Submitted to JSPS cooperation programmes under the Core 

University System Concerning with Subject of Research on ‘ Rising and their Formation  of Fortified 
Cities during Dvaravati period in Thailand’.” Unpublished paper, 15 April 1996, quote in Phasook 
Indrawooth, “ Dvaravati and Sri Ksetra: A Cultural Relation,”  In The Mon over two millennia: 
monuments, manuscripts, movements (Bangkok: Institute of Asian Studies, Chula longkorn 
University, 2011), 80-81. 
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และมากไปกว่านั้น บริเวณพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงคือ บริเวณพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านชมภู 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ยังได้พบเหรียญเงินพระอาทิตย์ฉายแสงและศรีวัตสะเช่นกัน115 
(รูปที่ 30) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 29 เหรียญเงินจากพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านวังแดง จังหวัดพิจิตร สมบัติในครอบครอง

ของนายเล็ก มณีเรือง 
(ที่มา: กลุ่มโบราณคดี ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, โบราณคดีภาคเหนือตอนล่าง แหล่ง

โบราณคดีบ้านวังแดง (สุโขทัย: ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, 2557), 117) 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 30 เหรียญเงินจากพื้นที่แหลง่โบราณคดีบ้านชมภู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 
(ที่มา: กลุ่มโบราณคดี ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, โบราณคดีภาคเหนือตอนล่าง แหล่ง

โบราณคดีบ้านวังแดง (สุโขทัย: ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, 2557), 121) 
 

  

                                                
115 กลุ่มโบราณคดี ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, โบราณคดีภาคเหนือตอนล่างแหล่งโบราณคดีบ้านวังแดง , 

121. 
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ทางภาคใต้ของไทยก็ได้พบเหรียญตราที่มีลวดลายด้านหนึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์ข้ึนและอีกด้าน
หนึ่ง เป็นศรี วัตสะเช่นกัน  โดยปรากฏหลักฐานในพื้นที่แหล่งโบราณคดีทุ่ งน้ าเ ค็ม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีโมคลานห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียง 
เหนือราว 2 กิโลเมตร บริบทของการพบหลักฐานน้ันคือ เมื่อปีพ.ศ.2511 ชาวบ้านขุดพบเหรียญบรรจุ
อยู่ในไห รวมจ านวน 150 เหรียญ โดยมีระดับความลึกประมาณ 150 เมตร และในเวลาต่อมายังมีผู้
พบเหรียญ เพิ่มเติมจากบริเวณนี้อีกหลายเหรียญ ลักษณะของเหรียญด้านหนึ่งมีลวดลายคล้ายพระ
อาทิตย์ข้ึนหรือพระจันทร์เสี้ยว อีกด้านคล้ายรูปครุฑยุดนาค?116 (ศรีวัตสะ) (รูปที่ 31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 31 เหรียญตราพระอาทิตย์ฉายแสง/ศรีวัตสะ พบบริเวณแหล่งโบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ที่มา: บรรจง วงศ์วิเชียรและคณะ (เรียบเรียง), ประวัติศาสตร์โบราณคดีนครศรีธรรมราช  

(กรุงเทพฯ : ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช, 254),168) 
 
อีกแห่งในภาคใต้ของประเทศไทยที่พบเหรียญคือ การพบจากบริเวณแหล่งโบราณคดีเขา  

ศรีวิชัย ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหัวเขา ต าบลศรีวิชัย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นเขาลูก
โดด มีเนื้อที่โบราณสถานครอบคลุมทั่วภูเขาและพื้นที่ราบรอบรัศมีเขาราว 40 เมตร บริเวณรอบเขา
นั้นพบเป็นเนินโบราณสถานจ านวนมาก มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่รอบเขาโดยมีความหนาแน่นสุดทาง
ทิศตะวันออก เหรียญตราที่พบอยู่ในครอบครองของนายเจนกิจ พยัคฆ์ฤทธ์ิ ได้ขุดพบขณะลงมือปลูก
กล้วย มีลักษณะเป็นเหรียญเงินกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร จ านวน 1 เหรียญ  

                                                
116 หน่วยศิลปากรที่  8 นครศรีธรรมราช , แหล่งโบราณคดี โมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราชสมาพันธ์ :กรุงเทพฯ) , 2536), 18-19. 
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ด้านหนึ่งมีลวดลายดวงอาทิตย์ครึ่งดวงสาดแสงหรือตราพระอาทิตย์อุทัย อีกด้านหนึ่งเป็นตรา  
ศรีวัตสะ117 (รูปที่ 32)  

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 32 เหรียญตรามีลวดลายดวงอาทิตย์ครึง่ดวงสาดแสง อีกด้านหนึ่งเป็นตราศรีวัตสะ จาก

บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย สมบัติของนายเจนกิจ พยัคฆ์ฤทธ์ิ 
(ที่มา: นงคราญ ศรีชาย, โบราณคดีศรีวิชัย : มุมมองใหม่การศึกษาวิเคราะห์แหลง่โบราณคดี

รอบอ่าวบ้านดอน,265) 
 
นอกจากนั้นแล้วเหรียญตราอีกประเภทหนึ่งทีพ่บกระจายตัวตามบริเวณคาบสมุทรมลายู ของ

ไทยคือ เหรียญหรือเงินดอกจันทน์ (รูปที่ 33) มักท าด้วยเงิน หากแต่บางส่วนเป็นจ านวนน้อยท าจาก
ทอง ลักษณะของเงินประเภทนี้มีลักษณะเป็นก้อนกลมไปถึงค่อนข้างเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ราว 9 – 12 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งของก้อนเงินมีตราประทับหรือจารึกตัวอักษรเป็นภาษาสันสกฤตว่า 
“วร” ซึ่งหมายถึง “ประเสริฐ” อีกด้านหนึ่งมีลายกดประทับคล้ายดอกสี่แฉก แหล่งโบราณคดีที่พบ
ส่วนมากเป็นชุมชนโบราณชายฝั่งทะเลอย่างเช่น วัดโลกา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณ
เขตต าบลเสื้อเมือง อ าเภอสทิงพระ และภายในเขตต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดย
บริบทที่พบมักพบด้วยความบังเอิญขณะขุดดินท าการเกษตร มีทั้งพบแบบกระจัดกระจายและบรรจุ
อยู่ในภาชนะ ไม่เพียงแค่นั้นเหรียญตราประเภทนี้ยังได้พบหลักฐานว่ามีการกระจายตัวอยู่ด้วยที่เกาะ 
สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย118 สันนิษฐานว่าเงินประเภทนี้มีการใช้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18119 
อันตรงกับยุครุ่งเรืองของรัฐศรีวิชัยและสอดคล้องกับแหล่งที่พบเหรียญเหล่านี้ว่าน่าจะเป็ นชุมชนที่
เจริญข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน 

                                                
117 นงคราญ ศรีชาย และวรวิทย์ หัศภาค, โบราณคดีศรีวิชัยมุมมองใหม่การศึกษาวิเคราะห์แหล่ง :

ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ :นครศรีธรรมราช) โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน11 นครศรีธรรมราช, 
2543), 265-266. 

118 เฉลิม ยงบุญเกิด, กระษาปณ์ไทย, 24-25. 
119  Hall, “Coinage, Trade, and Economy in Early Southen India and Southeast Asia,” 

Coinage, trade, and economy: 3rd international colloquium, January 8th - 11th 1991, 102. 
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รูปที่ 33 เงินดอกจันทน ์
(ที่มา: ชัยวุฒิ พิยะกูล, เงินตราภาคใต้: พัฒนาการและวัฒนธรรมการใช้, (สงขลา: สถาบัน

ทักษิณคดีศึกษา, 2554), 33.) 
 
2.3.1 เหรียญมีจารึก  
จากบรรดาเหรียญที่พบในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาคือ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-16 มีเหรียญ

ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอย่างยิ่งคือ เหรียญมี
จารึก กล่าวคือ เหรียญมีจารึกประเภทนี้สามารถก าหนดอายุของเหรียญและโบราณวัตถุที่พบอยู่
ร่วมกันได้จากการศึกษาพัฒนาการของตัวอักษร อีกทางหนึ่งตัวอักษรที่ใช้จารึกช่วยแสดงให้เห็นถึง
ความเคลื่อนไหวและค่านิยมของกลุ่มชนตามชนิดตัวอักษรที่เลือกใช้จารึก รวมถึงเนื้อหาของจารึกยัง
ได้บ่งบอกหรือสะท้อนถึงมิติด้านคติความเช่ือ ค่านิยม การเมืองการปกครอง ฯลฯ 

โดยจากการศึกษาผ่านการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้นพบว่า เหรียญที่มีจารึกนั้นพบอยู่
ตามชุมชนโบราณแถบภาคกลางของไทย อักษรที่ใช้ในการจารึกบนเหรียญส่วนมากเป็นอักษรปัลลวะ 
ภาษาสันสกฤต และข้อความของจารึกมักมีความเกี่ยวข้องกับกษัตริย์หรือบุคคล รัฐและอาณาจักร 
รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสัมพันธ์กับศาสนาและความเช่ือในช่วงเวลาขณะนั้นตามบริบทของการพบ
หลักฐาน 
  



 56 
 

1) เหรียญ “ศฺรีทฺวารวดีศวรปุณยะ” (รูปที่ 34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 34 เหรียญ “ศฺรีทฺวารวดีศวรปุณยะ” พบจากบริเวณซากโบราณสถานใกล้กับวัดพระ

ประโทน เมืองนครปฐม 
(ที่มา: Boeles, J. J. "The King of Sri Dvaravati and his regalia", Journal of the Siam 

Society 52(1) (1964): 101.) 
 
เหรียญรูปแบบนี้นับว่าเป็นเหรียญที่มีความส าคัญที่สุดรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมทวารวดี 

เนื่องจากเป็นเครื่องยืนยันถึงการมีอยู่ของวัฒนธรรมทวารวดีบนดินแดนไทย การกระจายตัวของ
เหรียญนี้พบว่ามีรายงานการพบจากเมืองหรือชุมชนโบราณร่วมสมัยทวารวดีดังเช่น เมืองนครปฐม
โบราณ120 เมืองอู่ทอง121 เมืองคูบัว122 เมืองดงคอน123 เมืองอินทร์บุรี124 ลักษณะของเหรียญด้านหนึ่ง
มักท าเป็นรูปแม่โคและลูกโค หรือรูปหม้อน้ า อีกด้านเป็นจารึกภาษาสันสกฤตความว่า“ศฺรีทฺวาร
วดีศฺวรปุณยะ” โดยมีการแปลความถึงข้อความจารึกนี้ต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น “บุญกุศลของ

                                                
120 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดค้นที่ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, ฝ. 
121 ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, โบราณคดีคอกช้างดิน, 55. 
122 ส่งศรี ประพัฒน์ทอง, บรรณาธิการ, ราชบุรีกรมศิลปากร :กรุงเทพฯ) , 2534. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ ราชบุรี 
วันที่ 14 ต .ค.2534), 84. 

123 ชะเอม แก้วคล้าย, “ศรีทวารวดี,” ศิลปากร 34, 2 เมษายน-มีนาคม) 2534 : (57. 
124 ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, การขุดค้นและการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อ าเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ,32. 
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พระราชาแห่งศรีทวารวดี”125 “ปุณย์ของพระเจ้าศรีทวารวดี”126 “พระเจ้าศรีทวารวดีผู้มีบุญอัน
ประเสริฐ”127 หรือ “การท าบุญของเจ้าแห่งทวารวตีผู้รุ่งเรือง”128 นอกจากนั้นแล้วที่เมืองโบราณดง
คอนยังได้พบเหรียญมีจารึกที่น่าสนใจอีกเหรียญหนึ่งคือ เหรียญเงินมีจารึกความว่า “ศฺรีทฺวารวตีศฺวร
เทวีปุณฺย” แปลว่า “พระเทวีของพระเจ้าทวารวดีผู้มีบุญ”129 ลักษณะเหรียญมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 
2 เซนติเมตร ลวดลายด้านหนึ่งเป็นรูปแม่โคและลูกโค ส่วนอีกด้านเป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษา
สันสกฤต130 อันเป็นข้อความที่ยังไม่เคยพบจากที่ใดมาก่อน แล้วยังได้แสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพล
ภายนอกทั้งด้านภาษาและอ านาจของพระเจ้าศรีทวารวดีที่เข้ามายังเมืองดงคอนแห่งนี้  

 
2) เหรียญเงินมีจารึก ”ศฺรีสุจริตวิกฺรานฺต“ (รูปที่ 35) 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 35 เหรียญมีจารึก “ศฺรสีุจริตวิกฺรานฺต” อกีด้านเป็นลวดลายคลายวงล้อหรือจักร 
( ที่ ม า : http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=695 

เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์เมื่อ 10 เมษายน 2561) 
  

                                                
125 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ,ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พสมาคม : กรุงเทพฯ) 2000 .ศ.

ประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,  ,(254926. 
126 ชะเอม  แก้วคล้าย, “จารึกเหรียญเงินทวารวดีหลักฐานใหม่อักษรขโรษฐี ภาษาสันสกฤต :,” ศิลปากร 

34,2 (มีนาคม เมษายน-2534): 56. 
127 ชะเอม แก้วคล้าย, “ศรีทวารวดี,” ศิลปากร 34, 2 เมษายน-มีนาคม) 2534 : (58-59. 
128 จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา“ ,จารึกสมัยทวารวดีและจารึกร่วมสมัย ใน ”มุมมองใหม่ :รวมบทคัดย่อ

โครงการประชุมวิชาการทางด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม เรื่องงาน
โบราณคดีใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 พรรษา 80
 2550 ธันวาคม(กรุงเทพฯภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร :, 2551), 3. 

129 ค าแปลสามารถแปลได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับการแยกศัพท์ เช่น พระเจ้าทวารวดีและพระเทวีผู้มี 
ปุณย์ ปุณย์ของพระเทวีแห่งพระเจ้าทวารวดี ฯลฯ เพิ่มเติมใน ชะเอม แก้วคล้าย“ ,จารึกเหรียญเงินทวารวดี :
 ”,หลักฐานใหม่อักษรขโรษฐี ภาษาสันสกฤตศิลปากร34 , :(2534) 259. 

130 ชะเอม แก้วคล้าย, “ศรีทวารวดี,” ศิลปากร: 52 



 58 
 

อีกช่ือเรียกหนึ่งว่า “จารึกเหรียญเงินทวารวดี (วัดพระประโทนเจดีย์ 1)” พบบริเวณวัดพระ
ประโทนเจดีย์วรวิหาร ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยจ่าสิบเอก 
อ านวย ดีไชย ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญเงินกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 2.5 เซนติเมตร 
ปรากฏจารึกอยู่บนด้านหนึ่งของเหรียญ จารึกดังกล่าวใช้ตัวอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ซึ่งสามารถ
ก าหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 โดยจารึกอ่านได้ว่า “ศฺรีสุจริต วิกฺรานฺต”และแปลความคือ 
“วีรบุรุษผูสุจริต” 131 ลวดลายที่ประทับลงบนเหรียญอีกด้านหนึ่งเป็นสัญลักษณ์คล้ายจักรหรือ
ธรรมจักรมีก า 8 ซี่ ขอบเหรียญด้านน้ีมีลวดลายเมด็ประค าล้อมรอบ นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าจารกึ
ความนี้เป็นในลักษณะของการสรรเสริญกษัตริย์พระองค์หนึ่งในฐานะที่ทรงเป็นวีรบุรุษ และลวดลาย
จักรด้านหลังก็สื่อให้เห็นถึงความมีอ านาจและความเป็นกษัตริย์ ทว่าได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับจ ารึกบน
เหรียญนี้ว่าหมายถึงช่ือบุคคล 132 

 
3) เหรียญเงินลวปุระ (รูปที่ 36) 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 36 เหรียญมีจารึกด้วยอักษรปัลลวะด้านหนึง่ “ลว” อกีด้านเป็นจารึก “ปุระ” 
(ที่มา: http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=1007 

เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์เมื่อ 10 เมษายน 2561) 
 
หรือเรียกอีกช่ือได้ว่า “จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 3)” เหรียญนี้ถูกพบเมื่อพ.ศ. 2509 

จากเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้พบเหรียญนี้บรรจุร่วมกับเหรียญเงินอีกจ านวนหนึ่งซึ่งมี
ลวดลายรูปสังข์อยู่ในภาชนะ ต่อมาได้ตกเป็นสมบัติของนายเฉลิม ยงบุญเกิด และในปีเดียวกันนั้นเอง
นายเฉลิมและเจ. เจ. โบเลส (J.J. Boeles) ได้ศึกษาเหรียญมีจารึกนี้ เหรียญมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

                                                
131 ตรงใจ  หุ ต าง กูร   , ( เ รี ยบ เรี ย ง ) เข้ าถึ ง เ ม่ือ วันที่  15 ธันวาคม พ .ศ .2560, เ ข้ าถึ ง ได้ จ าก 

http://www.sac.or.th/databases/ inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=  696 
132 ภูธร ภูมะธน, “ทวารวดี ชื่อกษัตริย์? หรือ ชื่อเมือง?,” ศิลปวัฒนธรรม 11, 7 พฤษภาคม) 2533 : (

110. 
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1.8 เซนติเมตร ทั้งสองด้านของเหรียญมีจารึกอักษรปัลลวะที่อ่านได้ว่า “ลว” และ “ปุระ” ก าหนด
อายุจากตัวอักษรได้ราวพุทธศตวรรษที่ 12 133 โดยการพบเหรียญลวปุระนี้เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า 
บริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาทางตอนล่างในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12 ได้มีบ้านเมืองที่เรียกว่า  
“ลวปุระ” ตั้งอยู่และสันนิษฐานว่าบ้านเมืองแห่งนี้ในปัจจุบันคือ เมืองลพบุรี 134 ตลอดทั้งคาดว่า
จุดประสงค์ของการผลิตเหรียญลวปุระข้ึนมาก็เพื่อเป็นเหรียญที่ระลึก135 

 
4) เหรียญเงินจารึกพรหมทิน (3) (รูปที่ 37) 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 37 เหรียญมีจารึก “ลพฺธวร” ใต้ลายศรีวัตสะ อีกด้านหนึ่งเป็นตราสังข์ พบที่บ้านพรหม

ทินใต้ จังหวัดลพบุรี 
(ที่มา: http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=699 

เข้าถึงแหลง่ข้อมลูออนไลน์เมือ่ 10 เมษายน 2561) 
 
พบเหรียญช้ินน้ีจากบ้านพรหมทินใต้ ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี โดยนาย

ดาบต ารวจสนิท ชวนชม ชาวอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2524 ได้
มอบเหรียญนี้ให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลักษณะของเหรียญมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 2.6 เซนติเมตร136 ด้านหนึ่งตรงกลางมีลวดลายรูปหอยสังข์ล้อมรอบด้วยเม็ด
ประค าหรือเม็ดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกันตามขอบเหรียญ อีกด้านหนึ่งตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะที่
ด้านล่างเป็นข้อความจารึก (ตัวอักษรกลับข้าง) ขนาบข้างด้วยสัญลักษณ์คล้ายบัณเฑาะว์ (ฑมรุ) และ

                                                
133 Boeles, “A Note on the Ancient City called Lavapura," The Journal of the Siam Society 

LV, 1 (January 1967): 113. 
134 Ibid, 114. 
135 ฉวีวรรณ วิริยะบุศย์, เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย :กรุงเทพฯ) กรมศิลปากร, 2516(, 12-13. 
136 ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกเมืองพรหมทิน 3,” ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่

ลพบุรีและใกล้เคียงกรมศิลปากร :กรุงเทพฯ) , 2524(, 18-20. 
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อีกสัญลักษณ์หนึ่งเลือนลาง สันนิษฐานว่าอาจเป็นสัญลักษณ์โอม ได้มีการอ่านและแปลข้อความจารึก
บนเหรียญนี้โดยก่องแก้ว วีระประจักษ์ และชะเอม แก้วคล้าย ดังนี้ 

 
ค าอ่าน  ลพฺธวร             ค าแปล  ผู้ได้รับประโยชน์ 137 

 
5) เหรียญเงินจารึกภาษาปยู (รูปที่ 38) 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 38 เหรียญเงินด้านหนึ่งเป็นลายช้างชูงวงมีบุคคลนั่งอยูด่้านบน อีกด้านเป็นจารกึภาษา

สันสกฤต-ปยู พบบริเวณอ าเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม่ 
(ที่มา: ทิว วิชัยขัทคะ, “เหรียญทวารวดี ที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่,” ศิลปวัฒนธรรม 

13,7 (พ.ค. 2535) : 126) 
 
พบจากอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพ.ศ.2535 ซึ่งเหรียญนี้พบร่วมกับกลุ่มเหรียญ

อีกจ านวนหนึ่งที่ไม่มีจารึก แต่เดิมเช่ือว่าเป็นเหรียญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมทวารวดีหรือ
วัฒนธรรมจากเมืองหรภุิญไชยเพราะว่าอักษรที่ใช้จารึกเป็นอักษรปัลลวะ แต่ต่อมาชะเอม แก้วคล้าย 
ผู้เช่ียวชาญด้านการอ่านจารึกโบราณ ได้รับส าเนาภาพเหรียญเงินมาจาก นายทิว วิชัยขัทคะ เพื่อให้
น ามาศึกษาอ่านและแปลความจารึกที่ปรากฏบนเหรียญเงิน โดยเหรียญเงินนี้ด้านหนึ่งมีรูปช้างใหญ่
งวงชูดอกไม้หนึ่งช่อ บนหลังมีบุคคลนั่งในลักษณะก าลังบังคับช้าง ส่วนใต้ท้องช้างมีลูกช้างอีกตัว 138  
โดยช้างเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และผู้เป็นใหญ่ แต่ในเหรียญนี้อาจสื่อถือความอุดม
สมบูรณ์เพียงเท่านั้น เนื่องจากมีบุคคลผู้เป็นใหญ่อยู่บนหลังคอยบังคับให้ความอุดมสมบูรณ์เป็นไป
ตามต้องการ ส่วนลูกช้างอาจหมายถึงผู้ใต้ปกครองที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีความเป็นอยู่ที่สงบสุข 
  

                                                
137 ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกเมืองพรหมทิน 3,” ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่

ลพบุรีและใกล้เคียง, 19. 
138 ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกเหรียญเงินปยู,” ศิลปากร 35,2 (2535): 87. 
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ดังนั้นผู้นั่งอยู่บนหลังช้างจึงสันนิษฐานว่าเป็นผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน หรือกษัตริย์ปกครองรัฐใดรัฐหนึ่ง
ของปย ู

อีกด้านหนึ่งเป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต-ปยู ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 
13-14 โดยเมื่อได้รับการอ่านและแปลความแล้วมีรายละเอียดดังต่อไปนี้139  

 
ค าแปล 

พันทะ ผู้ด ารงต าแหน่งศรีปูนันยวมงักะ 
ได้สละการบ าเพ็ญตปะ 

แล้วอุทิศ (ตน) เพื่อพระโพธิสัตว์ 
 

ชะเอม แก้วคล้าย ได้ให้ความเห็นว่าค าแปลที่ได้น่าจะมีความสอดคล้องกับลวดลายสญัลกัษณ์
ที่ปรากฏอยู่บนอีกด้านหนึ่งของเหรียญ ค าว่า “พันทะ” อาจเป็นช่ือของบุคคลส าคัญผู้เป็นใหญ่ โดย
เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง “ศรีปูนันยะวมังกะ” ซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าต าแหน่งนี้คืออะไรและมีความส าคัญแค่
ไหนแต่น่าจะเป็นชนช้ันปกครองของปยู อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมายุทธพร นาคสุข อาจารย์จาก
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงข้อเสนอว่าข้อความในส่วนน้ี
อาจต้องมีการสอบทานและแปลใหม่กล่าวคือ ค าว่า “พันทะ” แต่เดิมสันนิษฐานว่า เป็นช่ือของบุคคล
นั้น เห็นควรจะแปลใหม่เป็น “กษัตริย์ผู้ประเสริฐ” ซึ่งถือว่าเป็นค าน าหน้าของ กษัตริย์ปยู ดังนั้นอาจ
ต้องแปลความหมายใหม่ในส่วนน้ีว่า “พระเจ้าศรีปูนันยวมังกะ” หรือ “พระเจ้าศรีปุณณยวมกะ”140 

ข้อความต่อมาคือ (พันทะ) ได้สละการบ าเพ็ญตปะ แล้วอุทิศ (ตน) เพื่อพระโพธิสัตว์ โดยค า
ว่า ตปะ หมายถึงความประพฤติอย่างเคร่งครัดตามลัทธิทางศาสนา ดังนั้นการบ าเพ็ญตปะ ถ้าเป็น
กษัตริย์อาจหมายความถึง การสละหน้าที่ในการรักษาคุ้มครองประชาชนให้อยู่ดีกินดี หรืออาจ เรียก
ได้ว่าเป็นการสละราชสมบัติ ซึ่งได้มีความสอดคล้องไปกับข้อความที่กล่าวต่อคือ “แล้วอุทิศ (ตน) เพื่อ
พระโพธิสัตว์” ซึ่งอาจหมายถึงการออกบวชเพื่อหวังบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์141 และจากลายรูปช้าง
ก าลังชูงวงมีดอกไม้ยกข้ึน อาจเป็นนัยยะที่แสดงให้เห็นว่าก าลังท าการบูชาพระโพธิสัตว์ 

                                                
139 ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกเหรียญเงินปยู,”: 90. 
140 ยุทธพร นาคสุข, “ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับจารึกของอาณาจักรศรีเกษตร,” ความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐ

โบราณในอาเซียนเอกสารประกอบการเสาวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอาเซียน จัดโดย ภาควิชาโบราณคดี และ) 
 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม ชั้น2 โรงแรมรอยัลซิดี้ 
ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ, วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557), 124. 

141 ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกเหรียญเงินปยู,” :92. 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์ตีความสันนิษฐานว่า เหรียญเงินน้ีอาจเป็นเหรยีญที่ระลึกในครัง้ที่
มีบุคคลส าคัญ (กษัตริย์) ของรัฐหรืออาณาจักรของปยูได้สละราชสมบัติออกบวชเพื่ออุทิตตนต่อพระ
โพธิสัตว์ และนอกเหนือจากนี้เหรียญช้ินนี้ยังได้ถูกเจาะเป็นรู 2 รู คาดว่าจะใช้ส าหรับร้อยสายแขวน
ของผู้ครอบครองเหรียญอันสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือและความศรัทธาต่อบุคคลที่อยู่ในเหรียญ142 
เหรียญจารึกเหรียญนี้สันนิษฐานว่าเป็นหลักฐานด้านจารึกของอาณาจักรศรีเกษตร (ปย)ูเพียงช้ินเดียว
ในประเทศไทยและไม่พบเหรียญจารึกลักษณะนี้ในประเทศเมียนมาเช่นเดียวกัน143 แต่อย่างไรก็ตาม
การพบเหรียญนี้ก็ไม่ได้ตีความได้อย่างชัดเจนว่ามีอิทธิพลปยูเข้ามายังพื้นที่ที่พบ เนื่ องเป็นการพบ
หลักฐานโดยบังเอิญ ไม่มีบริบททางโบราณคดีด้านอื่นประกอบ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในเหรียญมีจารึกที่พบส่วนใหญ่นั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องในทาง
ศาสนาและการท าบุญเป็นส่วนมาก รวมทั้งยังได้มีรายละเอียดที่กล่าวถึงช่ือบุคคลหรือต าแหน่ง ตลอด
ทั้งยังสามารถก าหนดช่วงอายุของเหรียญตราได้จากการก าหนดอายุจากวิวัฒนาการของตัวอักษรที่
นิยมน ามาจารึกคือ อักษรปัลลวะ โดยส่วนมากมักอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ส่วนด้านภาษาที่ใช้มี
ทั้งภาษาสันสกฤตและปยู แต่อย่างไรก็ตาม เหรียญตราหลายเหรียญไม่ได้มาจากการขุดค้นทาง
โบราณคดีท าให้ไม่สามารถตีความความสัมพันธ์ระหว่างเหรียญกับสถานที่พบได้อย่างชัดเจน 

 
2.3.2 เหรียญตราต่างชาต ิ
นอกจากเหรียญตรารูปแบบต่างๆ ที่กล่าวถึงไปในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว ตามแหล่งโบราณคดี

ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ยังได้พบเหรียญที่สามารถระบุที่มาจากต่างถิ่นดินแดนโพ้นทะเล ไม่ว่าจะ
เป็นจีน อินเดีย อาหรับ และโรมัน ซึ่งมีการกระจายตัวของหลักฐานรูปแบบนี้ส่วนมากอยู่บริเวณแถบ
คาบสมุทรมลายูหรือภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งโบราณคดีที่อยู่ชายฝั่งทะเลทั้งด้านอนั
ดามันและอ่าวไทย การค้นพบเหรียญจ าพวกนี้ซึ่งมีการเผยแพร่แล้วมีดังเช่น 

เหรียญตราต่างชาติจากแหล่งโบราณคดีควนลูกปัด ตั้งอยู่ในเขตต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ หลักฐานส่วนมากที่พบมักอยู่ในการครอบครองของเอกชนและบางส่วนไดร้บั
การดูแลรักษาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ประจ าวัดคลองท่อมใต้ โดยหลักฐานที่ส าคัญหนึ่งในน้ันคือ เหรียญ
โลหะส าริด ด้านหน้าเป็นรูปเรือใบ 2 เสา อีกด้านหนึ่งมีลวดลายเป็นรูปวัวมีโหนก ริมขอบเหรียญมี
ลักษณะเป็นลายจุดไข่ปลาหรือเม็ดประค า ลักษณะคล้ายที่พบบนตราประทับดินเผาจากนครปฐม144 
                                                

142 ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกเหรียญเงินปยู,” :90. 
143 ยุทธพร นาคสุข, “ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับจารึกของอาณาจักรศรีเกษตร,” ความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐ

โบราณในอาเซียน, 124. 
144 มยุรี วีระประเสริฐ, “แหล่งโบราณคดีที่ควนลูกปัด อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่,”  เมืองโบราณ ปีที่ 

10 ฉบับที่ 1 (มกราคม มีนาคม-2527): 135. 
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ซึ่งเหรียญดังกล่าวมีขนาดกว้าง 1.2 เซนติเมตร ยาว 0.8 เซนติเมตร และหนา 0.3 เซนติเมตร145 
สามารถก าหนดอายุได้ตรงกับสมัยปัลลวะ ก าหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 10-11146 (รูปที่ 39) 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 39 เหรียญโลหะจากแหล่งโบราณคดีควนลูกปัด จังหวัดกระบี่ ด้านหนึ่งเป็นรูปโคมี

โหนกยืนอยู่ อีกด้านหนึ่งเป็นรูปเรือใบ 2 เสา 
(ที่มา: มยุรี วีระประเสริฐ, “ตราประทับ: ที่พบในภาคใต้” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 

3, 1206) 
 
เมื่อปีพ.ศ.2526 มีการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีท่าแค ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ได้พบโบราณวัตถุเป็นจ านวนมาก หากแต่ในจ านวนเหล่าน้ันปรากฏหลักฐานเป็นเหรียญจ านวน 2 ช้ิน 
อยู่ในช้ันวัฒนธรรมท่าแคสมัยที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่ชุมชนมีการสร้างคูน้ าและคันดิน สามารถก าหนดอายุ
เปรียบเทียบกับเมืองจันเสนได้ค่าอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 หรืออาจกินระยะยาวมาถึงช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 15-16147 โดยมีรายละเอียดของแต่ละเหรียญดังต่อไปนี้148 
  

                                                
145 มยุรี วีระประเสริฐ“ ,ตราประทับ: ที่พบในภาคใต้”สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ.2529 เล่ม 3 

)กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา(: 1206. 
146 ธราพงศ์ ศรีสุชาติ“ ,คลองท่อม: ชุมชนโบราณ ”สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ.2529 เล่ม 2 

)กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา(: 440 
147 สุรพล นาถะพินธุ“ ,หลักฐานจากบ้านท่าแคและข้อคิดบางประการเก่ียวกับชุมชนโบราณในที่ราบภาค

กลางตอนล่าง, ใน ”แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแคกรุงเทพฯ) : กรมศิลปากร, 2527 ,(13. 
148 ภูธร ภูมะธน“ ,โบราณวัตถุบางชิ้นที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค พ.ศ.2526, ใน ”

แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแคกรุงเทพฯ) : กรมศิลปากร, 2527 ,(13-19. 
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- เหรียญตราภัทรบิฐ (บัลลังก์) หรือฑมรุ (กลอง) (รูปที่ 40) 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 40 เหรียญโลหะพบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีท่าแค จังหวัดลพบุรี ด้านหนึ่งมี

ลวดลายกากบาทในกรอบสี่เหลี่ยมคล้ายลายภัทรบิฐหรือทมรุ 
(ที่มา: ภูธร ภูมะธน, “โบราณวัตถุบางช้ินที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค พ.ศ.

2526,” ใน แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 13) 
 
พบจากหลุมขุดค้น เอส เอส 9 ช้ันดินสมมติที่ 2 เหรียญนี้ท าจากโลหะ (เงิน) มีขนาดคือ เส้น

ผ่านศูนย์กลาง 1.1 เซนติเมตร มีน้ าหนัก 3 กรัม เหรียญด้านหนึ่งมีลวดลายคล้ายตรากากบาทภาย ใน
กรอบสี่เหลี่ยมคล้ายคลึงกับลวดลายบนเหรียญที่พบจากกลุ่มวัฒนธรรมปยูในประเทศเมียนมาเช่น 
เมืองฮาลิน เมืองเบคถาโน และเมืองศรีเกษตร 

อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์รูปแบบนี้ยังไม่สามารถตีความได้อย่างชัดแจ้งโดยจากการลง
ความเห็นส่วนมากได้ให้ความเห็นต่างไปเป็น 2 ด้านคือ ตราภัทรบิฐ (บัลลังก์) และตราฑมรุ 
นอกจากนั้นบางความเห็นยังได้เสนอว่าอาจเป็นม้าวางของ (ตามแบบอินเดีย) เพื่อวางของบูชา ส่วน
อีกด้านหนึ่งของเหรียญนี้สันนิษฐานว่าคงเป็นตัวอักษร แม้ว่าเหรียญนี้ได้พบจากการขุดค้นหากแต่  
การก าหนดอายุของเหรียญยังคงใช้การเปรียบเทียบลวดลายกับเหรียญอื่นที่พบในลักษณะใกล้เคียง
เช่นที่ ออกแก้ว อู่ทอง และศรีเกษตร ได้อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 
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- เหรียญตราช้าง (รูปที่ 41) 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 41 เหรียญโลหะพบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีทา่แค จังหวัดลพบุรี ด้านหนึง่มีรปู

ช้างก าลังเดิน 
(ที่มา: ภูธร ภูมะธน, “โบราณวัตถุบางช้ินที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค พ.ศ.

2526,” ใน แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 13) 
 
ขุดค้นได้จากบริเวณพื้นที่ส่วนทางเดิน (   Baulk) ระหว่างหลุมขุดค้นเอส เอส 9 ช้ันดิน

ธรรมชาติที่ 3 มีลักษณะเป็นเหรียญโลหะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 เซนติเมตร น้ าหนัก 17 กรัม 
ด้านหน้าเหรียญปรากฏเป็นลวดลายรูปช้างก าลังเดินและชูงวงจับกิ่งไม้ขึ้น ซึ่งไม่เคยพบเหรียญลายนี้
มาก่อนจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย หากแต่กลับพบที่ประเทศอินเดีย สันนิษฐานว่าน่าจะมี
อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ตามบริบทของหลักฐานทางโบราณคดีที่พบอยู่ในช้ันวัฒนธรรม
เดียวกัน 

เหรียญต่างชาติที่ได้จากการขุดค้นอีกประเภทหนึ่งคือ เหรียญกษาปณ์จีน โดยได้พบจากการ
ขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองโบราณพระรถ จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบจากการขุดค้นเมื่อพ.ศ.2529 บริเวณ
บ้านนางยอด ชาวเวียง บ้านเลขที่ 17 หมู่ 7 บ้านโก่ย ต าบลหน้าพระธาตุ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี โดยพบจ านวน 1 เหรียญ จากระดับสมมติที่ 70-80 cm.dt. หรือช้ันดินธรรมชาติที่ 1 มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร รูสี่เหลี่ยมมี ขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร149 (รูปที่ 42) 
  

                                                
149 อ าไพ สุลักษณานนท์ , “การศึกษาเมืองพระรถ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  จากหลักฐาน 

โบราณวัตถุสถานและชั้นดินทางโบราณคดี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 44-46 
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รูปที่ 42 เหรียญกษาปณ์จีนได้จากการขุดค้นทีเ่มืองพระรถ จังหวัดชลบุรี 
(ที่มา: อ าไพ สุลักษณานนท์, “การศึกษาเมืองพระรถ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จาก

หลักฐาน โบราณวัตถุสถานและช้ันดินทางโบราณคดี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530),143) 

 
และอีกหนึ่งเหรียญที่พบจากการขุดค้นได้มาจากเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีซึ่ง

ได้จากการขุดค้นที่โบราณสถานหมายเลข 86 และมีอักษรจีนเขียนอยู่บนตัวเหรียญอ่านได้ว่า “ไถ้
หยวนถ่งป้อ” (สภาพแตกหักครึ่งหนึ่ง) (รูปที่ 43) สามารถก าหนดอายุได้ในช่วง ราชวงศ์ถังและมี
ระยะเวลาการใช้เหรียญอยู่ในราวพ.ศ.1164-1208 เรื่อยมาจนถึงพ.ศ.1450 โดยเหรียญนี้เปรียบ 
เสมือนเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อกับชุมชนภายนอกอาจเป็นในฐานะของเมืองที่เป็น
ตัวกลางของการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐในแผ่นดินกับชุมชนโพ้นทะเล150 

 
 
 
 
 
รูปที่ 43 เหรียญกษาปณ์จีนสมัยราชวงศ์ถัง  ได้จากการขุดค้นที่เมืองศรีมโหสถ จังหวัด

ปราจีนบุร ี
(ที่มา: พีรพน พิสณุพงศ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่มที่ 1, 137) 
 
ด้านเมืองโบราณอู่ทองก็ได้พบเหรียญตราต่างชาติเช่นเดียวกัน ซึ่งเหรียญที่พบสามารถระบุ

แหล่งที่มาของเหรียญและยังสามารถก าหนดอายุได้อย่างค่อนข้างแน่ชัด ดังนั้นจึงน ามาเช่ือมโยงเข้า
กับบริบทต่างๆ ทางโบราณคดีขณะพบเหรียญและตีความก าหนดอายุของโบราณวัตถุและช้ัน
วัฒนธรรมที่พบเหรียญได้ เช่น เหรียญโรมันรัชกาลพระเจ้าวิคโตรินุส (พ.ศ. 808 - 813) และเหรียญ

                                                
150 พีรพน พิสณุพงศ์, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ เล่มที่ 1, 136-137. 
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อาหรับ (ราว พ.ศ.1310 ) โดยเป็นสมบัติในครอบครองของ พลอากาศตรีมนตรี หาญวิชัย ได้มาจาก
เมืองอู่ทอง (รูปที่ 44) และต่อมาได้มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 151 หลังจากนั้นมี
บทความที่เกี่ยวข้องกับเหรียญนี้ตีพิมพ์ออกมาในวารสารศิลปากร เขียนโดย คริสเตียน ลองเดส ผู้เป็น
ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์เปอตี ปาเลส์ แห่งปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย 
ภูธร ภูมะธน เหรียญที่พบจากอู่ทองมีลักษณะของเหรียญด้านหนึ่งเป็นภาพครึ่งพระองค์บนหันไป
ทางขวาของพระเจ้าวิคโตรินุส และมีจารึกที่ขอบเหรียญว่า “IMP C VICTORINUS PF AUG” โดย
เป็นค าย่อมีความแปลว่า “จักรพรรดิซีซาร์ วิคโตรินุส ศรัทธา ความสุข เป็นสง่า” และสันนิษฐานว่า
เหรียญนี้อาจมีแหล่งผลิตอยู่ที่โรงกษาปณ์หลวงเมืองโคโลญหรืออาจเป็นที่เมืองเทรฟ ตลอดทั้งเช่ือว่า
เหรียญนี้เป็นตัวอย่างหลักฐานของการค้าระยะไกลระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก152  

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 44 เหรียญส าริดรัชกาลพระเจ้าวิคตอรินิอุส (พ.ศ. 808 - 813) พบจากเมืองอู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
(ที่มา: พนมบุตร จันทรโชติ และคณะ, น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองและเรื่องราว

สุวรรณภูมิ,(กรุงเทพฯ กรมศลิปากร :, 2550), 50) 
 
ไม่เพียงแค่เหรียญโรมันที่พบในเมืองอู่ทองแต่ยังพบเหรียญอาหรับเป็นเหรียญทองแดงบน 

เหรียญปรากฏจารึกตรงกับสมัยราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ (พ.ศ.1310) ตรงกับรัชกาลของเคาะลีฟะห์อัล-
มันซูร์ (al-Mansur) และได้พบเหรียญอาหรับเนื่องในรัชกาลเดียวกันนี้ที่ อ าเภอพุนพิน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี153 ต่อมาได้ค้นพบเหรียญอาหรับอีกเหรียญในสมัยเคาะห์ลีฟะห์อัล-มะหะดี (al-Mahdi) 
(พ.ศ.1318-1328) ณ โบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข 12154 (รูปที่ 45) 

                                                
151 มานิต วัลลิโภดม“ ,เมืองอู่ทอง”, ใน โบราณวิทยาเมืองอู่ทอง) พระนคร: ศิวพร, 2509,( 92-93. 
152 ภูธร ภูมะธน (ผู้แปล), “เหรียญสมัยโรมันพบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” ใน ศิลปากร 26, 1 

(2525): 110-112. 
153 เฉลิม ยงบุญเกิด, กระษาปณ์ไทย, 44. 
154 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558) 212-213. 



 68 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 45 เหรียญอาหรบั ปจัจบุันถูกเกบ็รกัษาอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
 
มากไปกว่านั้นแล้วยังมีรายงานการส ารวจและการศึกษากล่าวถึงเหรียญอาหรับว่าถูกพบ

กระจายตัวเป็นจ านวนมากทางภาคใต้ของไทยเช่น บริเวณวัดนาพอ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยชาวบ้านขุดพบเหรียญอาหรับเงินเป็นจ านวนมากหากแต่บางส่วนได้ถูกน าไป
หลอมเป็นเครื่องประดับ อย่างไรก็ตามยังคงเหลือตัวอย่างเหรียญบางเหรียญที่ถูกเก็บรักษาไว้ เมื่อ
ได้รับการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเป็นเหรียญอาหรับ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.9 เซนติเมตร สามารถ
ก าหนดอายุได้ในพ.ศ.1315155  

อย่างที่กล่าวถึงเหรียญต่างชาติจากบริเวณชุมชนโบราณสทิงพระไปบา้งแล้วโดยชุมชนโบราณ
แห่งนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ โดยมีขอบเขตของชุมชนต้ังแต่บ้านท่าบอน อ าเภอระโนด จังหวัด
สงขลา จนถึงบริเวณบ้านหัวเขาแดง ต าบลหัวเขา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ชุมชนโบราณ
แถบนี้ประกอบด้วยชุมชนขนาดใหญ่หลายแห่งและที่ส าคัญคือ ได้มีการค้นพบเหรียญตราโบราณจาก
ชุมชนเหล่านั้นบางแห่งและปัจจุบันโบราณวัตถุที่พบได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา ตัวอย่างเช่น156 

- กลุ่มชุมชนโบราณสีหยัง-เจดีย์งาม ตั้งอยู่ที่ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบ
เหรียญทองและเงินอาหรับ สามารถก าหนดอายุได้ในราวปีพ.ศ.1228-1248 บนเหรียญประกอบไป 
ด้วยจารึกภาษาอาหรับ และอีกด้านหนึ่งเป็นรูปสัตว์ 4 เท้า 

- แหล่งโบราณคดีท่าบอนจากกลุ่มชุมชนโบราณอู่ตะเภา-ระโนด เป็นแหล่งโบราณคดีที่ตั้งอยู่
ที่บ้านท่าบอน ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นสันทรายริ้วนอกสุดริมฝั่งอ่าว
ไทย เมื่อพ.ศ.2521 มีชาวบ้านพบเหรียญกษาปณ์จีนจ านวนมากกว่า 1,000 เหรียญที่บริเวณริมทะเล
ระหว่างบ้านท่าบอนกับวัดอู่ตะเภา บางส่วนปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ลักษณะ

                                                
155 สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ,“เงินตราต่างชาติโบราณที่พบในภาคใต้ :” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 

เล่ม 23 :(2529) 90. 
156 ธราพงศ์ ศรีสุชาติ, “สทิงพระ :ชุมชนโบราณ” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 9 (2529): 

3650. 
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ของเหรียญเป็นเหรียญทองเหลือง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร บนเหรียญเหล่านั้น
ปรากฏจารึกเป็นอักษรจีน 4 ตัว ผู้อ่านและแปลจารึกบนเหรียญเหล่านี้คือ สุชาติ  รัตนปราการ 
นักปราชญ์และนักธุรกิจชาวสงขลาคนส าคัญ โดยถ่ายเสียงจารึกนี้ออกมาตามส าเนียงจีนฮกเกี้ยน ซึ่ง
จากการอ่านพบว่า เหรียญมีอายุสมัยต้ังแต่รัชกาล “เก้งเท็ก” (พ.ศ.1544-1548) แห่งแผ่นดินซ้อง จิ
นจง (พ.ศ.1539-1565) และเหรียญที่มีอายุใหม่ที่สุดในที่นั้นคือปีรัชกาล “เจ่งโฮ” (พ.ศ.1654-
1658)157 (รูปที่ 46)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 46 เหรียญกษาปณ์จีนพบจากบริเวณบ้านท่าบอน ใกลวั้ดอู่ตะเภา เขตอ าเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา 
(ที่มา: สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “เงินตราต่างชาติโบราณ: ที่พบในภาคใต้” ใน สารานุกรม

วัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 2 (2529): 693.) 
  

                                                
157 สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “ดร.สุชาติ รัตนปราการ กับความเป็นผู้คงแก่เรียน” ใน อนุสรณีย์ สุชาติ 

รัตนปราการ (กรุงเทพฯ: ทายาทตระกูลรัตนปราการร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา. จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเน่ืองในงาน
พระราชทานเพลิงศพนายสุชาติ รัตนปราการ วันที่ 28 มีนาคม 2528),6. 
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ชุมชนโบราณอีกแห่งทางภาคใต้ที่พบเหรียญตราต่างประเทศซึ่งส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือ  เมือง
โบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยได้กล่าวถึงไปบ้างแล้ว เหรียญที่พบกระจายตัวตามบริเวณเขตเมือง
ยะรัง ส่วนมากมักพบด้วยความบังเอิญ ส่วนหนึ่งเป็นเหรียญกษาปณ์ส าริดจีนบรรจุอยู่ในภาชนะพบ
จากพื้นที่บ่อกุ้งริมชายฝั่งทะเล โดยจากการศึกษาเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเปน็เหรียญสมัยราชวงศ์ถัง และ
ได้พบเหรียญอาหรับด้วยเช่นกัน ตลอดทั้งเหรียญที่ส าคัญอีกเหรียญหนึ่งคือ เหรียญเงินเปอร์เซีย สมัย
ราชวงศ์ซัสซาเนียน (Sassanid)158 ขนาดของเหรียญมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 2.7 เซนติเมตร ลวดลาย
บนเหรียญด้านหนึ่งเป็นรูปบุคคลครึ่งตัวหันด้านข้าง แสดงรายละเอียดการแต่งกายอย่างชัดเจนคือ 
สวมมงกุฎ เครื่องประดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยหรือต่างหู ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญตรงกลางเปน็
รูปวัตถุคล้ายกระถางทรงสูงทีด่้านบนมีลกัษณะคล้ายเปลวไฟก าลังลุกและมีบคุคล 2 คน ยืนขนาบข้าง
หันหน้าเข้าหาวัตถุตรงกลาง (รูปที่ 47) จากการศึกษาเหรียญนี้ คือ เหรียญในสมัยของพระเจ้าเปรอซ
ที่ 1 (Peroz I) แห่งซัสสาเนียน159  ซึ่งก าหนดอายุของเหรียญได้จากช่วงเวลาการข้ึนครองราชย์ของ
พระองค์ราวพ.ศ.1002-1027 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 47 เหรียญเงินเปอร์เซียสมัยของพระเจ้าเปรอซที่ 1 (Peroz I) พบจากเมืองยะรงั 

จังหวัดปัตตานี 
(ที่มา : อนันต์ วัฒนานิกร , “เหรียญกษาปณ์เปอร์ เซีย  พบที่แหล่งโบราณคดียะรั ง

ปัตตานี,” เมืองโบราณ 17,3 (ก.ค.-ก.ย. 2534): 122) 
  

                                                
158  Michel Jacq-Hergoualc'h, The Malay Peninsula: crossroads of the maritime silk 

road (100 BC-1300 AD), translated by Victoria Hobson (Leiden : Brill, 2002), 191. 
159 อนันต์ วัฒนานิกร, “เหรียญกษาปณ์เปอร์เซีย พบที่แหล่งโบราณคดียะรังปัตตานี,” เมืองโบราณ 17,3 

(ก .ย.ก-.ค.2534): 123. 

http://www.opac.lib.su.ac.th:81/search?/a%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E31%7d%7bu0E19%7d%7bu0E15%7d%7bu0E4C%7d+%7bu0E27%7d%7bu0E31%7d%7bu0E12%7d%7bu0E19%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E34%7d%7bu0E01%7d%7bu0E23%7d%2C+2458-/a|cdb9d1b9b5ec+c7d1b2b9d2b9d4a1c3+2458/-3,-1,0,B/browse
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ดังนั้นเองจะเห็นได้ว่า จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาปรากฏหลักฐานที่เป็นเหรียญ
ต่างชาติจ านวนมากถูกพบกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของดินแดนประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งชุมชนโบราณแถบคาบสมุทรภาคใต้ โดยเหรียญต่างชาติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มชนโบราณและบทบาทที่ส าคัญในการเป็นชุมทางหรือเครือข่ายการค้าของบ้านเมืองและ
ชุมชนโบราณแถบแหลมมลายู ตลอดทั้งเมืองโบราณแห่งอื่นที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินตอนในซึ่งได้พบเหรียญ
ต่างชาติเช่นนี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หลายเหรียญที่พบไม่ได้มาจากการขุดค้นทางโบราณคดีและไม่
สามารถระบุแหล่งที่มาได้ จึงท าให้มิอาจตีความหลักฐานได้อย่างชัดเจน 

 
2.4 การผลิตและมาตรฐานของเหรียญตรา 
ข้อความในบันทึกจากสารานุกรมทงเตี่ยนได้บรรยายถึงเรื่องราวของรัฐโถเหอ (ทวารวดี) ส่วน

หนึ่งได้บันทึกถึงบทลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนหล่อเหรียญข้ึนใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การควบคุมการผลิตเหรียญส าหรับใช้ในสังคมไม่ว่าจะเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจหรือศาสนาโดยนับว่าเป็น
กิจกรรมระดับรัฐ160  

วิธีการผลิตเหรียญที่พบจากหลักฐานสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีการ คือ การหล่อโดยใช้
แม่พิมพ์และการตีตอกประทับลายทั้งหน้าเดียวหรือสองหน้า (single or double die struck) ที่เป็น
ลักษณะเช่นเดียวกันกับการผลิตเหรียญในอินเดียและชุมชนร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
จากการผลิตที่ต่างกันนี้ก็ได้ให้ลักษณะของเหรียญที่ได้ต่างกันออกไปกล่าวคือ การผลิตแบบการหล่อ
ด้วยแม่พิมพ์จะเป็นเหรียญที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 2.8-3 เซนติเมตร ลักษณะเหรียญมีทั้งแบบ
ค่อนข้างหนาตรงสันมีขอบและแบบบาง แม่พิมพ์มักเป็นแบบฝาประกบท าด้วยดินเผาและหินทราย 
หินชนวน หรือหินสบู่ ซึ่งแกะลวดลายที่ต้องการลงไป หลักฐานที่เป็นแม่พิมพ์เหรียญได้พบจากเมือง  
อู่ทองและเมืองจันเสน161 (รูปที่ 48) โดยแม่พิมพ์เหรียญบางช้ินปรากฏร่วมอยู่ในช้ินเดียวกันกับ
แม่พิมพ์เครื่องประดับ อีกวิธีการคือ การตีตอกประทับลาย ด้วยวิธีการนี้ลักษณะเหรียญที่ได้มีความ
บางมากกว่าแบบหล่อด้วยแม่พิมพ์ วิธีการคือน าแผ่นโลหะมาตัดและตีให้เป็นลักษณะเหรียญตาม
ต้องการหรือหลอ่ให้เป็นทรงเหรียญ หลังจากนั้นน าแผน่โลหะทีไ่ด้ไปใส่แม่พิมพ์เหรียญที่มลีวดลายแลว้
ทุบตอกอย่างหนักจนมีลวดลายประทับบนเหรียญนั้นทั้งหน้าเดียวหรือสองหน้า เหรียญที่ท าด้วย
วิธีการเช่นน้ีมักมีขนาดอยู่ราว 1.8-2 เซนติเมตร162  

                                                
160 Robert S. Wicks, Money, Markets, and Trade in Early Southeast Asia: The Develop ment 

of Indigenous Monetary Systems to AD 1400 (New York: Cornell Southeast Asia Program, 1992), 159. 
161 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 133. 
162 เรื่องเดียวกัน. 
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รูปที่ 48 แม่พิมพเ์หรียญที่ท าร่วมกับเครื่องประดับ พบจากเมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ 

ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ทีพ่ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบรุี 
(ที่มา: รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล, “เหรียญในสมัยทวารวดี มีไว้เพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนจริงหรือ,” 

ศิลปวัฒนธรรม 35,3 (มกราคม 2557): 49.) 
 
จากตัวอย่างเงินก้อนหรือแท่งเงินที่พบจากแหล่งโบราณคดีเช่นจากแหล่งโบราณคดีคอกช้าง

ดินหมายเลข 7 ที่บรรจุในภาชนะดินเผาร่วมกบัเหรยีญเงนิท าให้สนันิษฐานว่า ในสมัยทวารวดีคงมีการ
น าเข้าก้อนหรือแท่งเงินมาจากแหล่งอื่นซึ่งอาจน ามาใช้เพื่อการผลิตเหรียญ163 

ผาสุข อินทราวุธได้กล่าวว่า164 น้ าหนักมาตรฐานของเหรียญในสมัยนี้ของไทยและประเทศ
ข้างเคียงที่พบเหรียญรปูแบบเดียวกันนั้นพบว่าบางเหรยีญมีน้ าหนักมาตรฐานใกล้เคียงกับเหรียญโรมนั 
(8.035 กรัม/124 เกรน) และอินเดีย (9.5 กรัม/146 เกรน) ต่างกันออกไป และจากการศึกษาของพา
เมล่า กัตมัน ได้เผยถึงค่าเฉลี่ยน้ าหนักของเหรียญตราที่พบจากบ้านเมืองโบราณในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเมืองออกแก้วซึ่งเหรียญมีน้ าหนักราว 9.6-7.8 กรัม เหรียญจากเมืองโบราณสมัย
ทวารวดีมีน้ าหนักตั้งแต่ 8.8-7.5 กรัม และเหรียญจากเมืองโบราณสมัยปยู-มอญของประเทศเมียนมา
น้ าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 9.9 กรัม ส่วนเหรียญขนาดเล็กในไทยมีน้ าหนักในช่วง 4.5-3.05 กรัม และจาก
ประเทศเมียนมาเหรียญขนาดเล็กมีน้ าหนักมากสุด 5.05 และเบาสุดราว 2.7 กรัม165 

                                                
163 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 133 
164 เรื่องเดียวกัน ,132. 
165 Gutman,“The ancient coinage of Southeast Asia,”: 10-12. 
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2.5 บทบาทหนา้ท่ีของเหรียญตรา 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทเหรียญตราที่ปรากฏเป็นหลักฐานกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรากฐานส าคัญของระบบการใช้เหรียญนั้นมาจากอินเดียเป็นส าคัญ เนื่อง
ด้วยจากลักษณะและลวดลายสัญลักษณ์บนเหรียญนั้นมีแม่แบบมาจากอินเดีย เริ่มแรกเดิมทีนั้นอาจมี
การน าเหรียญของอินเดียหรือโรมันเข้ามาใช้ก่อนในภูมิภาคนี้ดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานที่กล่าวไปก่อน
หน้าแล้ว ในเวลาต่อมาจึงเริ่มมีการผลิตเหรียญข้ึนเองเพื่อใช้โดยผู้ปกครองท้องถ่ินและได้น าเอา
รูปแบบลักษณะและลวดลายของเหรียญอินเดียมาปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อใช้เป็นต้นแบบส าหรับการ
ผลิตเหรียญข้ึนใช้เองในดินแดนของตน โดยกลุ่มคนและชุมชนโบราณที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย
มานั้นนับว่าเป็นกลุ่มชุมชนและเมืองโบราณในช่วงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ โดยผู้ศึกษารุ่นแรกๆ 
อย่างหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ยังได้ต้ังข้อสังเกตว่าลักษณะของเหรียญในสมัยนี้คล้ายกับที่ใช้อยู่ในอินเดีย
ใต้สมัยโบราณและเข้าใจว่าเป็นการอพยพเข้ามาอยู่ในสมัยนั้น166 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไม่มีรายงานที่
กล่าวถึงการพบเหรียญรูปแบบที่พบภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากประเทศอินเดียเลย 167 จึงจะ
เห็นได้ว่า เหรียญเงินเหล่านี้อาจผลิตข้ึนโดยกษัตริย์ผู้ปกครองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันมี
จุดประสงค์ที่ต้องการควบคุมค่าเงินในการค้าขายกับชุมชนภายนอก168 และมีการค้าแลกเปลี่ยนกัน
ด้วยเหรียญตราที่มีลายมงคล  

ผาสุข อินทราวุธ ได้แสดงข้อเสนอประเด็นหนึ่งว่า เหรียญเงินมีลวดลายสัญลักษณ์มงคลที่
ผลิตใช้ในรัฐทวารวดีอาจเป็นการท าเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากเหรียญเงินที่ใช้กันในแถบรัฐปยู
หรือมอญในประเทศเมียนมา แล้วจึงได้ใช้เหรียญเช่นน้ันในการค้าขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างรัฐและ
ชาวเมือง169 ไม่เพียงแค่นั้น อิโตะ โทชิคาทสึ ( Ito Toshikatsu) อาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ได้ท าการศึกษาด้านสังคมและประวัติศาสตร์เมือง โบราณในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เสนอความคิดเห็นว่า การแพร่กระจายของเหรียญตราที่มีลวดลายพระ
อาทิตย์อุทัย/ศรีวัตสะอันมีปรากฏอยู่ทั่วบ้านเมืองในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ัน อาจเป็นข้อบ่งช้ี

                                                
166 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, ชุมนุมโบราณคดีเขษมบรรณกิจ :พระนคร) , 2503), 244-245. 
167 Gutman, “The ancient coinage of Southeast Asia,”: 19. 
168 ผาสุข อินทราวุธ“ ,เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี ”,ใน มรดกวัฒนธรรมไทย

กับเพื่อนบ้าน: การชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: คณะ โบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 59. 

169 ผาสุข อินทราวุธ, “เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี,” ใน มรดกวัฒนธรรมไทย
กับเพื่อนบ้าน :การชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,67-68. 
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ได้ว่า อาณาจักรปยูได้เข้ามาควบคุมเส้นทางการค้าจากอินเดียมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน
โดยผ่านทางบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรทวารวดี170 

จุดประสงค์หรือบทบาทหน้าที่ของการใช้เหรียญโดยส่วนมากเช่ือว่ามักสัมพันธ์กับระบบ
เศรษฐกิจและการพาณิชย์ในด้านการเป็นสื่อกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนเนื่องจากด้วยรูปแบบ 
ลักษณะและวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นเหรียญสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นความ 
สะดวกสบายในการพกพา เป็นวัตถุที่คงทนสามารถใช้ได้นาน เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็น 
มาตรฐาน ดังปรากฏในเอกสารจีนที่ว่า รัฐโถวเหอใช้เหรียญเงินที่มีขนาดเท่าเมล็ดเอล์ม และใน
เอกสารจีนเช่นกันยังได้กล่าวถึงบ้านเมืองข้างเคียงอย่างรัฐปยูว่ามีการใช้เงินที่มีลักษณะคล้ายจันทร์
เสี้ยว ซึ่งอาจหมายถึงเหรียญเงินที่ตัดครึ่งออกเป็นแบบเงินซีก ท าหน้าที่ในการใช้เป็นแบบเงินปลีก 
โดยเหรียญเงินลักษณะเช่นนี้มีปรากฏเป็นหลักฐานทั้งจากแหล่งโบราณคดีในเมียนมาและในดินแดน
ประเทศไทยได้แก่ แหล่งโบราณคดีพรหมทิน แหล่งโบราณคดีโมคลาน เมืองอู่ตะเภา เป็นต้น171  

และเหรียญต่างชาติจ านวนหนึ่งที่พบกระจายอยู่ตามบ้านเมืองโบราณอาจเปน็หลกัฐานหนึง่ที่
แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์โดยอาจมีพื้นฐานมาจากด้านการค้าขายระหว่างคนต่างถ่ินภายนอก
และชาวพื้นเมือง โดยสอดคล้องกับหลักฐานโบราณวัตถุชนิดอื่นที่เป็นของต่างชาติซึ่งปรากฏอยู่ใน
ชุมชนโบราณร่วมสมัยกัน อย่างไรก็ตามแต่ยังคงมีประเด็นควรศึกษาต่อไปถึงว่าเหรียญเหล่าน้ีเป็นผล
มาจากการค้าจริงหรือไม่ และมีมาตรฐานหรือการยอมรับเหรียญต่างชาติในกลุ่มคนพื้นเมืองอย่างไร 

นอกจากนั้นแล้วเหรียญตรายังอาจสามารถสะท้อนด้านความสัมพันธ์ทางอ านาจการเมืองการ
ปกครองดังเช่น เหรียญที่มีจารึก “ศฺรีทฺวารวตีศฺวรปุณฺย” อาจน ามาใช้เพื่อก าหนดอาณาเขตหรือ
ขอบเขตการปกครองของรัฐทวารวดีได้ โดยขอบเขตการปกครองนี้ประกอบข้ึน จากกลุ่มเมืองอิสระที่
ใช้วัฒนธรรมทวารวดีร่วมกันและยังได้พบเหรียญชนิดนี้อยู่ตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดี โดยที่แหล่ง
ที่พบเช่น เมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง เมืองคูบัว เป็นต้น ซึ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทาง
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ในทางด้านเมืองลพบุรีอันต้ังอยู่ยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา 

                                                
170 Ito Toshikatsu“  ,A report Submitted to JSPS cooperation programmes under the Core 

University System Concerning with Subject of Research on ‘ Rising and their Formation  of Fortified 
Cities during Dvaravati period in Thailand’.” Unpublished paper, 15 April 1996, quote in Phasook 
Indrawooth, “ Dvaravati and Sri Ksetra: A Cultural Relation,”  In The Mon over two millennia: 
monuments, manuscripts, movements (Bangkok: Institute of Asian Studies, Chula longkorn 
University, 2011), 79. 

171 Phasook  Indrawooth, “Dvaravati and Sri Ksetra: A Cultural Relation,”  In The Mon over 
two millennia : monuments, manuscripts, movements (Bangkok: Institute of Asian Studies, 
Chulalongkorn University, 2011), 78-79. 
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น่าจะตั้งอยู่นอกขอบเขตของทวารวดีและอาจแยกเมืองนี้ออกมาเป็นอีกขอบเขตการปกครองหนึ่ง
เนื่องจากได้พบเหรียญเงินมีจารึก “ลวปุระ” ที่เมืองอู่ทอง (ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13) 
ซึ่งค าจารึกนั้นมีความหมายถึงช่ือเดิมของเมืองลพบุรี172   

แต่ถึงกระนั้นการค้นพบเหรียญในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาน้ี ด้วยจากวิธีการส ารวจและขุดค้น
ทางโบราณคดีบางกรณีบ่งช้ีได้ว่าเหรียญนี้ถูกใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมทางความ
เช่ือหรือศาสนา โดยส่วนมากรูปแบบการพบคือ พบร่วมกับศาสนสถานตัวอย่างเช่นที่แหล่งโบราณคดี
คอกช้างดิน แหล่งโบราณสถานพุหางนาคหมายเลข 2 จากเมืองอู่ทอง ในเขตโบราณสถานเมือง
นครปฐม แหล่งโบราณคดีในเขตพรหมทิน เมืองลพบุรี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดียังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่
เกือบจะไม่พบการใช้เหรียญในบริบทนี้เลย เท่าที่ทราบมีเพียงตัวอย่างเดียวคือ พบร่วมกับแหล่งฝังศพ
ซึ่งสันนิษฐานว่าเพื่อใช้เป็นสิ่งอุทิศให้แก่ผู้ตายที่แหล่งโบราณคดีน้ าตกวังแสนดี จังหวัดลพบุรี 

รูปแบบที่พบในลักษณะของการฝังภาชนะที่บรรจุเต็มไปด้วยเหรียญเช่นน้ีพบว่า มีปรากฏมา
ก่อนหน้าแล้ว ในวัฒนธรรมอินเดียดังเช่นที่เมืองเดฟนิโมริ (Devnimori) ในมณฑลสพารกัณฐะ 
(Sabarkantha) ทางตอนเหนือของแคว้นคุชราต เมื่อมีการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบอาคาร
สิ่งก่อสร้างด้วยอิฐไม่ว่าจะเป็น มหาสถูป มหาวิหาร สถูปและวิหารขนาดเล็ก สามารถก าหนดอายุได้
จากลักษณะของมหาวิหารและมหาสถูปได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-13 นอกจากสิ่งก่อสร้างที่
กล่าวถึงก่อนหน้านี้แล้วยังพบข้ันตอนปฏิบัติและขนบประเพณีการวางศิลาฤกษ์ในโบราณสถานหลัง
พิเศษ ซึ่งพบหลักฐานของประเพณีนี้ทุกข้ันตอนอยู่ในวัฒนธรรมทวารวดีด้วยเช่นกัน  โดยมีข้ันตอน
สุดท้ายอันส าคัญ คือ การฝังภาชนะดินเผาที่บรรจุเงิน ทอง และของมีค่าต่างๆ  ไว้ภายใน173 โดยพิธี
การเช่นนี้ยังได้มีกล่าวถึงในคัมภีร์ศิลปศาสตร์174 ว่าต้องมีการน าเอาเงิน ทอง และของมีค่า บรรจุใน
ภาชนะแล้วฝังไว้ยังบริเวณทางเข้าส าคัญหรือตรงกลางใต้อาคารส าคัญ  รวมไปถึงว่าการบรรจุใส่
ภาชนะฝังที่พบจากโบราณสถาน เหรียญบางส่วนนั้นอาจเป็นสิ่งตอบแทนที่พระมหากษัตริย์กระท า
การมอบให้แก่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรม175 โดยได้พบการวางฤกษ์เช่นนี้ตามเมืองในวัฒนธรรม
ทวารวดีเท่าที่พบได้แก่ นครปฐม อู่ทอง และแหล่งโบราณคดีพรหมทินใต้ เป็นต้น 

และเมื่อเร็วๆ นี้ รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ได้เสนอการตีความใหม่เกี่ยวกับเหรียญเงินที่พบในสมัยทวารวดีถึงหน้าที่ของเหรียญ
เหล่านี้ในบทความ “เหรียญในสมัยทวารวดี มีไว้เพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนจริงหรือ”และได้ให้ข้อเสนอ
                                                

172 Wicks, Money, Markets, and Trade in Early Southeast Asia: The Develop ment of 
Indigenous Monetary Systems to AD 1400, 158. 

173 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 162-163. 
174 A.V. Thiagaraja Iyer, Indian architecture (Delhi: Indian Book Gallery, 1980), 51-52. 
175 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล ,211. 
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นอกเหนือจากการศึกษาของนักวิชาการในอดีตซึ่งเช่ือว่า เหรียญเหล่านี้เป็นสื่อกลางในการค้าขาย 
รวมถึงการยอมรับอ านาจของรฐัที่เป็นเจ้าของเหรยีญ หากแต่การตีความใหม่นี้ได้เสนอว่า เหรียญทีพ่บ
ในวัฒนธรรมทวารวดีทั้งที่มีจารึกและไม่มีจารึกผลิตเพื่อเป็นของอุทิศเนื่องในศาสนา176 

 
2.6 ลวดลายสัญลักษณ์ท่ีปรากฏบนเหรียญตรา 
การศึกษาด้วยวิธีการจัดรูปแบบของลวดลายบนเหรียญถือว่าเป็นรูปแบบการศึกษาที่เป็นที่

นิยมอย่างมากส าหรับผู้ศึกษาเหรียญตรา โดยมีรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจัดจ าแนกแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละผู้ศึกษาแต่ละคนเป็นผู้ก าหนด ซึ่งจากการส ารวจเอกสารได้มีผู้ศึกษาและจัดรูปแบบ
เหรียญตราก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ที่พบในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาและจัดจ าแนกเหรียญทีพ่บ
จากบางพื้นที่หรือแหล่งโบราณคดีแล้วลงรายละเอียดด้านลวดลาย ดังเช่น  

การจัดจ าแนกเหรียญที่พบจากบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรขีอง ภูธร ภูมะธน เมื่อพ.ศ.2534 ซึ่ง
ขณะนั้นได้ด ารงต าแหน่งภัณฑารักษ์ประจ าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัด
ลพบุรี โดยกลุ่มเหรียญตัวอย่างนั้นได้มาจากราษฎรบ้านพรหมทิน มีประวัติการพบเหรียญตั้งแต่ 
พ.ศ.2524 จากการไถปรับที่นาแล้วพบภาชนะดินเผาที่ภายในมีการบรรจุเหรียญเป็นจ านวนมาก 
หากแต่มีการน ามามอบให้ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์เป็นจ านวน 65 เหรียญ 
ผลจากการจัดจ าแนกในครั้งนี้สามารถแบ่งกลุม่เหรียญออกเป็น 2 กลุ่มหลัก โดยใช้เกณฑ์คือ เหรียญที่
มีลวดลายประทับและไม่มีลวดลายประทับ ต่อมาได้ลงรายละเอียดในส่วนของเหรียญกลุ่มที่มีลาย
ประทับโดยยึดเอาลวดลายหน้าเหรียญด้านหนึ่งเป็นหลักในการจ าแนก เนื่องจากลวดลายอีกด้านหนึ่ง
ที่เหลือส่วนมากมีการท าเป็นลายศรีวัตสะเหมือนกัน (ยกเว้นตราลูกวัวซึ่งด้านหลังเป็นลายบัลลังก์) 
ดังนั้นจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวสามารถแบ่งลายย่อยได้ 6 ลวดลายคือ ตราสังข์ ตราพระอาทิตย์ ตรา
หม้อน้ า ตราลูกวัว ตราบัลลังก์ ตราดอกไม้ นอกจากนั้นผู้ศึกษายังท าการวัดขนาดและช่ังน้ าหนักของ
เหรียญแต่ละรูปแบบ และยังให้ข้อเสนอว่าลวดลายต่างๆ ที่ปรากฏบนเหรียญเป็นสัญลักษณ์ที่พบใน
อินเดียโบราณ มีความหมายเกี่ยวข้องกับกษัตริย์และความโชคดี รวมทั้งได้ก าหนดอายุเหรียญเหล่านี้
ว่าน่าจะอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 9-11177 

เมธินี จิระวัฒนา ได้ท าการจัดรูปแบบเหรียญตรารุ่นเก่าที่พบในประเทศไทยระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 11-15 และเผยแพร่ต่อมาเมื่อพ.ศ.2534 โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์แรกในการแบ่ง  
ประเภทได้ 2 กลุ่ม คือ 1) เหรียญมีจารึก 2) เหรียญไม่มีจารึก ต่อมาได้จ าแนกเหรียญด้วยลวดลาย

                                                
176 รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล“ ,เหรียญในสมัยทวารวดี มีไว้เพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนจริงหรือ, ”ศิลปวัฒนธรรม 

35,325 มกราคม) 5 :(750. 
177 ภูธร ภูมะธน, “เหรียญเงินตราสมัยทวารวดีพบที่จังหวัดลพบุรี,” ศิลปากร 28,4 (ก.ย. 2527): 55-63. 
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มงคลที่ปรากฏเป็นกลุ่มๆ พร้อมระบุถึงเมืองหรือชุมชนโบราณอันเป็นที่มาของเหรียญ แต่อย่างไรก็
ตาม ลักษณะการจัดรูปแบบลวดลายของกลุ่มเหรียญไม่มีจารึกของผู้ศึกษาได้ระบุรายละเอียดของแต่
ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่น 1) เหรียญตรารูปดวงอาทิตย์ข้ึน/ศรีวัตสะ บัณเฑาะว์  
สวัสดิกะ ตอนบนสุดของเหรียญมีรูปดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 2) เหรียญตรารูปดวงอาทิตย์ข้ึน/ศรี
วัตสะ ลายคลื่น อังกุศ และสังข์ ซึ่งทั้งกลุ่ม 1 และ 2 ล้วนแต่เป็นเหรียญที่มีด้านหน้ารูปดวงอาทิตย์ข้ึน
เหมือนกัน ต่างกันเพียงลวดลายบางประการที่อีกด้านหนึ่ง แต่ผู้เขียนแยกออกมาอยู่ คนละกลุ่มกัน 
หลังจากนั้นได้มีการพิจารณาและตีความสัญลักษณ์มงคลบนเหรียญตราต่างๆ รวมถึงได้มีการแสดง
ข้อคิดเห็นว่า ลวดลายมงคลที่พบมีความคล้ายคลึงกับเหรียญที่พบในวัฒนธรรมปยู-มอญ และอาระกัน
ที่ประเทศเมียนมา เช่ือว่าอาจเกิดจากการมีความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจผ่าน
ทางศาสนาและการใช้ภาษา178 

งานด้านการศึกษาและจัดรูปแบบเหรียญตราโบราณที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือ งานของผาสุข 
อินทราวุธ ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดีอินเดียและทวารวดี นับเป็นบุคคลส าคัญซึ่งได้ศึกษาและเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหรียญเงินที่พบอยู่ในวัฒนธรรมทวารวดีไว้อย่างเป็นจ านวนมาก ทั้งนี ้ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ การจัดรูปแบบของเหรียญที่พบจากแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีใน
เบื้องต้น อันการศึกษาครั้งนี้เน้นกล่าวถึงเหรียญเงินที่ไม่มีจารึก โดยได้พบอยู่ตามเมืองโบราณสมัย
ทวารวดี ซึ่งวิธีการศึกษาเหรียญในเวลานี้ท าได้แต่เพียงการศึกษาลักษณะภายนอกเชิงกายภาพไม่ว่า
จะเป็นการวัดขนาด ช่ังน้ าหนัก และเปรียบเทียบสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ 

นอกจากนี้ยังได้เสนอข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับต้นก าเนิดเหรียญไม่มีจารึกที่พบในแหล่ง
โบราณคดีและเมืองโบราณสมัยทวารวดี โดยเน้นศึกษากลุ่มเหรียญเงินไม่มีจารึก (Uninscribed 
coins) ส่วนใหญ่ผลิตมาจากเงินซึ่งไม่บริสุทธ์ิ มีทองแดง ส าริดหรือตะกั่วผสมอยู่บ้าง เหรียญขนาด
ใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28-33 มิลลิเมตร และเหรียญขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 
15-20 มิลลิเมตร ตลอดทั้งยังได้ท าการจัดรูปแบบเหรียญเงินไม่มีจารึกที่พบตามแหล่งโบราณคดีสมัย
ทวารวดี ออกเป็นรูปแบบลักษณะต่างๆ ได้เป็น 2 แบบใหญ่179 ดังนีคื้อ  

 
 

 

                                                
178 เมธินี จิระวัฒนะ, “เหรียญตรารุ่นเก่าที่พบในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-15,” ศิลปากร 

34,2 (2534): 69-86. 
179 ผาสุข อินทราวุธ“ ,เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี ”,ใน มรดกวัฒนธรรมไทย

กับเพื่อนบ้านการชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปา :กร ,61-65. 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการจัดแบง่เหรียญตรารูปสังข์ของผาสุข อินทราวุธ 

รูปแบบท่ี 1 ด้านหน้า ด้านหลัง ขนาด/ น้ าหนัก 
ความแพร่ 

หลาย 
1.1 

 
- คล้ายหอยสังข์
ธรรมชาติ 
- มีเส้นวงและจุดไข่ 

ปลาล้อมรอบ 

- ศรีวัตสะ 
- ด้านล่างมีจุด 3 จุด  
- ด้านบนเป็นรปูพระ 
อาทิตย์ พระจันทร ์

(* = ยะไข่ พะโค) 

- ø 27-28 มม. 
- 10-13 กรัม 

- อู่ทอง 
- พรหมทิน 

1.2 
 

- มีสังข์ขนาดใหญ่
ไม่เป็นธรรมชาติ  
- มีเส้นเกลียววน 
รอบหัวหอย 2-3 
เส้น 

- ศรีวัตสะภายในมี
วัชระ 
- ตอนล่างเป็นปลาตัว 
ใหญ่ หันหัวด้านขวา 
- มีอังกุศขนาบศรี
วัตสะ 

- ด้านบนมีพระอาทิตย์  
 พระจันทร ์

ขนาดใหญ่ 
- ø 24-28 มม. 
- หนา 1.20 มม. 
- 8.4-9.4 กรัม 
ขนาดเล็ก 
- ø 19 มม. 
- หนา 0.40-0.80 
มม. 
- 2.20-2.40 กรัม 

- อู่ทอง 
- นครปฐม 
- ดงคอน 
- อู่ตะเภา 

1.3 
 

- สังข์ขนาดใหญ่ 
=1.2 
- มีเส้นเกลียววน 
รอบหัวหอย 2 
เส้น 

- ศรีวัตสะอยู่ตรงกลาง 
- ซ้ายเป็นสวัสดกิะ 
- ขวาเป็นฑมรุ/ภัทร 
ปิฐะ (อาจสลับกัน) 
-ล่างเป็นจุด 3 จุด 

- ø 28-33 มม. 
- หนา 1.20 มม. 
- 9.4-10 กรัม 
 

- อู่ทอง 
- นครปฐม 
- ดงคอน 
- คูบัว 
- พรหมทิน 

1.4 
 
 

- สังข์ขนาดใหญ่ 
=1.2 
 

- รูปปูรณกลศและกิ่ง
ไม้เลื้อย 
- ด้านล่างเป็นปลา 
- ด้านขวาเป็นอังกุศ 
- ด้านซ้ายเป็นจามร 
- ด้านบนคือพระ
อาทิตย์ พระจันทร ์

- ø 20 มม. 
- หนา 0.30 มม. 
- 2.20 กรัม 
 

- อู่ทอง 
- ดงคอน 
- อู่ตะเภา 
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- แบบที่ 1 เหรียญรูปสังข์/ศรีวัตสะ โดยมีด้านหน้าเป็นรูปสังข์ (ขนาดใหญ่หรือเล็ก) มีเส้น

รอบวงและลายไข่ปลาล้อมรอบ อีกด้านหนึ่งมีลวดลายหลักเป็นรูปศรีวัตสะแบบต่างๆ มีเส้นรอบวง
และลายไข่ปลาล้อมรอบ ศรีวัตสะล้อมรอบด้วยลายมงคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฑมรุหรือภัทรบิฐ  
สวัสดิกะ จามร อังกุศ ทัณฑะ วัชระ กมัณฑลุ พระอาทิตย์ พระจันทร์ ทวีปทั้ง 4 แม่น้ าทั้ง 7 
มหาสมุทร ดอกบัว เต่า ปลา เป็นต้น 

- แบบที่ 2 เหรียญรูปพระอาทิตย์/ศรีวัตสะ ด้านหน้าเป็นรูปพระอาทิตย์ก าลังส่องแสง มีเส้น
รอบวงและลายไข่ปลาลอ้มรอบ โดยทั่วไปรูปพระอาทิตย์มักมีลกัษณะ คล้ายกัน หากแต่ต่างกันในส่วน
ของจ านวนและความหนาของเส้นล าแสงที่แผ่ออกมา อีกด้านหนึ่งลวดลายหลัก เป็นรูปศรีวัตสะที่มี
เส้นรอบวงและลายไข่ปลาล้อมรอบ ยังมีสัญลักษณ์มงคลต่างๆ ประกอบเช่น ภัทรปิ ฐะ ฑมรุ และ
สวัสดิกะ อยู่ข้างศรีวัตสะอันมีพระอาทิตย์และพระจันทร์ขนาบอยู่ด้านบน 

นอกจากนั้นยังได้พบเหรยีญตราในรปูแบบอื่นๆ อีกบางส่วน แต่พบเป็นจ านวนที่น้อยดังนี้ คือ 
 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการจัดแบง่เหรียญตรารูปแบบอื่นๆ ของผาสุข อินทราวุธ 

รูปแบบอ่ืนๆ ด้านหน้า ด้านหลัง 
ขนาด/ 
น้ าหนัก 

ความ
แพร่หลาย 

ภัทรปิฏะ/ศรีวัตสะ 
 
 

- ภัทรปิฏะ 
- มีเส้นรอบวงและ
จุด ไข่ปลาล้อมรอบ 

- ศรีวัตสะ ภายในมี
จุด ไข่ปลา 9 จุด  
- สัญลักษณ์มงคล
อื่ น ๆ  เ ช่ น  อั ง กุ ศ 
จามร พระอาทิตย์ 
พระจันทร์ 

- ø 27-33 
มม. 
- 11 กรัม 

- อู่ทอง 
- ท่าแค 
- พรหมทิน 
- บ้านวังแดง
ใต้ 

  

1.5 
 
 
 
 

-เส้นนูนโค้งวนเข้า
ตรงกลางคล้าย
เส้นโค้งสังข์ แต่มี
ลักษณะคล้ายกบั
สัญลักษณ์“โอม” 

- เรียบ 
- บางครั้งท ารูปศรี
วัตสะ ที่ภายในเป็น
วัชระ ด้าน ข้างเป็นรูป
อังกุศ 

ขนาดใหญ่ 
- ø 27-30 มม. 
- 3.5-4 กรัม 
ขนาดเล็ก 
- ø 16-17 มม. 
- 0.75 กรัม 

- อู่ทอง 



 80 
 

กวาง/ศรีวัตสะ 
 

- กวางก าลังเดินไป 
ด้านขวา 
- มีเส้นรอบวงและ
จุด ไข่ปลาล้อมรอบ 

- ศ รี วั ต ส ะ ท ร ง
สี่ เหลี่ยม ภายในมี
วัชระ 
- ด้านใต้เป็นปลา 
- ด้านข้างเป็นอังกุศ 
( อาจดั ดแปลงมา
จ า ก รู ป สั ง ข์ / ศ รี
วัตสะ) 

- ø 25 มม. 
- 8.45 กรัม 

- นครปฐม 

จักร/ศรีวัตสะ - จักร มีซี่ล้อ 12/14 
ซี่ (* รูปจักรมีกงล้อ 
12 ซี่ เคยปรากฏอยู่
บนเหรียญมีจารึก
“ศรีสุจริตวิกรานต์” 
พศว .12-13) 

- ศรีวัตสะแบบต่างๆ 
 1)  ภายในมีพ ร ะ 
จันทร์เสี้ยว 
 2) ภายในมีรูปแท่ง
เและรูปพระจันทร์ 
 3) ศ รี วั ต ส ะ ดั ด 
แ ป ล ง ล้ อ ม ด้ ว ย
เส้นลาย คลื่น พระ
อาทิตย์ พระจันทร์ 

- ø 18-20 
มม. 
- 9.4 กรัม 
(เฉพาะแบบ 
1) 

- อู่ทอง (1-2) 
-บ้านวังแดงใต้ 

ปูรณกลศ/ศรี
วัตสะ 

- รู ปหม้อน้ า  มี ไม้
เลื้อย 

-ศ รี วั ต ส ะ ที่ มี
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ม ง ค ล 
เ ช่น  พระอาทิตย์  
พระ จันทร์ ปลา 

- ø 27 มม. - นครปฐม 

 
นอกจากนี้แล้วผู้เขียนยังได้เสนอข้อสันนิษฐานถึงต้นก าเนิดเหรียญไม่มีจารึกที่พบจากแหล่ง

โบราณคดีสมัยทวารวดีรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
-  เหรียญรูปสังข์/ศรีวัตสะ 
น่าจะมีต้นก าเนิดอยู่ในอาณาจักรทวารวดีแต่อาจดัดแปลงมาจากเหรียญสังข์/ศรีวัตสะของยะ

ไข่ในรัชสมัยของพระเจ้าเทวจันทราให้มีลักษณะแตกต่างออกไป เช่น สังข์ไม่เหมือนธรรมชาติ มี การ
เพิ่มสัญลักษณ์มงคลต่างกันออกไป รวมทั้งขนาดของเหรียญก็มีทั้งใหญ่และเล็ก ด้านอายุของเหรียญ
ประเภทนี้ได้ก าหนดไว้ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 เนื่องจากได้พบเหรียญ ประเภทนี้รูปแบบที่ 2 บรรจุ
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อยู่ในภาชนะดินเผาที่ถูกฝังไว้ยังโบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข 7 ซึ่งพบร่วมกับเหรียญเงินมีจารกึ
อักษรปัลลวะและภาษาสันสกฤตที่ก าหนดอายุจากอักษรได้พุทธศตวรรษดังกล่าว  

อย่างไรก็ตามเหรียญประเภทนี้ในรูปแบบที่ 3 ซึ่งพบจากพื้นที่วัฒนธรรมทวารวดี ยังได้พบ 
เหรียญรูปแบบนี้ที่เมืองไจต์กถะ (Kyaikkatha) อันเป็นเมืองโบราณในรัฐมอญ ดังนั้นอาจแสดงให้เห็น 
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ดินแดนได้   

 
- เหรียญรูปพระอาทิตย์/ศรีวัตสะ 
นับว่าเป็นรูปแบบเหรียญที่พบได้มากและแพร่หลายที่สุด ซึ่งพบอยู่ตามเมืองโบราณบริเวณ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นเมืองแรกรับอารยธรรมอินเดีย แต่จากการศึกษาน้ันสันนิษฐานว่าเหรียญ
รูปแบบนี้อาจมีต้นก าเนิดมาจากวัฒนธรรมปยูและเป็นรูปแบบที่พบมากในเมืองฮาลิน มีขนาดและ
ความหนาแตกต่างกันออกไปหลายแบบ รวมทั้งยังมีความคมชัดในรูปสัญลักษณ์ แต่อย่างไรก็ตาม
เหรียญรูปแบบนี้ที่พบในวัฒนธรรมทวารวดีมีรูปแบบบางประการอันต่างออกไปจึงเช่ือว่าน่าจะเป็น
การผลิตเลียนแบบมาอีกต่อหนึ่ง 

- เหรียญรูปภัทรบิฐ/ศรีวัตสะ 
พบเป็นจ านวนน้อยและเป็นบางแห่งในวัฒนธรรมทวารวดี เช่น  แหล่งโบราณคดีพรหมทินใต้ 

มีรูปแบบคล้ายเหรียญรูปภัทรบิฐ ซึ่งพบมากและมีแม่พิมพ์อยู่ที่เมืองศรีเกษตร ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้
ว่า คงเป็นเหรียญที่ก าเนิดในวัฒนธรรมปยูและถูกน าเข้ามาเป็นสื่อกลางการค้ากับชาวทวารวดี 

 
ผู้ศึกษาอีกท่านหนึ่ง โรเบิร์ต เอส. วิคส์ (Robert S. Wicks) ได้แสดงทัศนะถึงเหรียญตราของ

ช่วงสมัยนี้ว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองเป็นหลัก หากแต่บางส่วนก็
แสดงให้เห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความเช่ือและพิธีกรรมทางศาสนาโดยตรง วิคส์เองก็มีความเห็นว่า 
ทวารวดี คือ รัฐโถวเหอที่ปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณของจีน ซึ่งมีการบันทึกถึงการใช้เหรียญตราที่ท า
ด้วยเงินในดินแดนนั้นและจากการขุดค้นทางโบราณคดีตามเมืองโบราณร่วมสมัยหลายๆ แห่งพบว่า
เหรียญที่แพร่กระจายอยู่จ านวนหนึ่งไม่ใช่เงินเพียงอย่างเดียว เนื่องจากได้พบเหรียญที่ผลิตหรือผสม
โลหะอื่นอย่างตะกั่วหรือดีบุกลงไปด้วย180 ส่วนส าคัญที่สุดของการศึกษาครั้งนี้ คือ การจัดรูปแบบ

                                                
180 Wicks, Money, Markets, and Trade in Early Southeast Asia: The Develop ment of 

Indigenous Monetary Systems to AD 1400, 159. 
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ลักษณะเหรียญในสมัยทวารวดีออกเป็นประเภทต่างๆ ตามขนาด น้ าหนักและลวดลายบนพื้นผิว
เหรียญ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ181 

เหรียญตรานับเป็นหลกัฐานที่ส าคัญแสดงใหเ้ห็นถึงการเคลือ่นไหวและเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
ในช่ัวขณะนั้น นักวิชาการต่างชาติจ านวนหนึ่งได้ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวนิยมท าการศึกษาและ
จัดรูปแบบเหรียญตราโบราณที่ปรากฏตามชุมชนโบราณต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยยึดการจัดแบ่งตามลวดลายที่ปรากฏเป็นหลัก 

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเรื่องลวดลายหรือสัญลักษณ์บนเหรียญตราเป็นสิ่งที่ถูกน ามาศึกษา 
กล่าวถึงเป็นอย่างมากที่สุด โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบเหรียญและลวดลายที่พบตามแหล่งโบราณคดี
จากรัฐแรกเริ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งน้ าหนักหรือรายละเอียดของข้อมูลที่น ามาเสนอ
ตามแต่ละแหล่งมีไม่เท่ากันตามแต่ความถนัดและสนใจของผู้ศึกษา หากแต่ก็ยังเป็นข้อดีที่ท าให้เห็น
ข้อมูลที่หลากหลายงานช้ินที่ส าคัญช้ินหนึ่งของนักวิชาการต่างชาติในเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ
ลวดลายคือ การศึกษาลวดลายบนเหรียญที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของพาเมล่า 
กัตแมน (Pamela Gutman) ผู้ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านโบราณคดีแห่งรัฐอาระกันในประเทศเมียนมา 
โดยกัตแมนเช่ือว่าลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลทางความเช่ือ
ด้านสัญลักษณ์มงคลจากอินเดียโดยเฉพาะแถบชายฝั่งตะวันออก และถือว่าการน าลวดลายเหล่าน้ันมา
ใช้เป็นการหยิบยืมอ านาจและสร้างสิทธิอันชอบธรรมในการปกครองท้องถ่ินให้แก่ผู้ปกครองหรือ
กษัตริย์182 ซึ่งลวดลายนั้นมีความหมายแฝงถึงความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง จึงมักถูก
น ามาใช้เกี่ยวข้องกับศาสนาต่างๆ ด้วย ดังนั้นการตีความสัญลักษณ์ควรค านึงถึงความหมายที่แท้จริง
ของสัญลักษณ์มากกว่าจะเช่ือมโยงว่าเกี่ยวเนื่องในศาสนาใด มากไปกว่าน้ันแล้วสัญลักษณ์ ซึ่งปรากฏ
บนเหรียญสามารถแบ่งรูปแบบการใช้ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ  

1. ใช้เป็นสัญลักษณ์หลักแทนตราราชวงศ์บนเหรียญด้านหนึ่ง อย่างเช่น กลุ่มเหรียญ
อาระกัน ที่มีจารึกพระนามกษัตริย์ร่วมกับภาพวัวนอนหมอบ เหรียญของปยูซึ่งด้านหนึ่งเป็น
ลายพระ อาทิตย์ก าลังข้ึนและภัทรบิฐ ส่วนเหรียญลายหอยสังข์ที่พบมากในไทยนั้นเช่ือว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับมอญ  

2. ลวดลายประจ าราชวงศ์ต่างๆ บนเหรียญมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง อาจ
มีการผลิตเลียนแบบกันได้ 

                                                
181 อ้างอิงตารางการจัดรูปแบบมาจาก สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสาย ไหม

ทางทะเล ,46. 
182 Gutman,“The ancient coinage of Southeast Asia”,: 6 
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3. สัญลักษณ์ที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับความเป็นกษัตริย์ เช่น วัชระ ภัทรบิฐ อังกุศ 
จามร รวมทั้งยังมีสัญลักษณ์ซึ่งแฝงไว้ด้วยความเช่ือเนื่องในศาสนาและจักรวาลวิทยาได้แก่ 
พระอาทิตย์ พระจันทร์ ทวีปทั้ง 4 มหาสมุทร มหานทีทั้ง7 คลื่นน้ า ปลา เต่า และดอกบัว 
ต่อจากนั้นกัตมันได้อธิบายลักษณะและพัฒนาการของลวดลายที่ส าคัญบนเหรียญอันพบบน

เหรียญตราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ศรีวัตสะ สังข์ บัลลังก์ พระอาทิตย์ก าลังฉายแสง วัว เป็น
ต้น โดยการศึกษาครั้งนี้ของพาเมล่า กัตมัน ได้เน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเหรียญกับความเป็น
กษัตริย์และความเช่ือทางศาสนา 

ไมเคิล มิตชิเนอร์ (Michael Mitchiner) ผู้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเหรียญในอินเดียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ท าการศึกษาและก าหนดอายุผ่านลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญร่วมกับบริบท
ทางโบราณคดีของเหรียญ ซึ่งได้แบ่งการศึกษาออกเป็นชุมชนโบราณภายในวัฒนธรรมหรือรัฐต่างๆ ที่
พบเหรียญได้แก่ ฟูนัน มอญ สะเทิม ทวารวดี ปยู หลังจากนั้นได้ก าหนดอายุของเหรียญที่มีลักษณะ
เด่นของแหล่งโบราณคดีเหล่านั้นเช่น เหรียญพระอาทิตย์ก าลังฉายแสงและศรีวัตสะที่พบอย่าง
แพร่หลายตามแหล่งโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่เมืองออกแก้ว (เวียดนาม) ก าหนด
อายุของเหรียญตามอายุของแหล่งคือ พุทธศตวรรษที่ 11 ส่วนที่เมืองฮาลิน (เมียนมา) ก าหนดอายุได้
จากค่าอายุแหล่งซึ่งใช้เทคนิคการตรวจค่าอายุโดยเรดิโอคาร์บอนได้ค่าอายุราวพุทธศตวรรษที่ 7 หรือ 
8 และ 11 ส่วนเหรียญตราสังข์และศรีวัตสะที่พบมากอยู่ในทวารวดีสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุเก่ากว่า
พุทธศตวรรษที่ 11 ด้านเหรียญที่มีลวดลายภัทรบิฐหรือทมรุและอีกด้านเป็นลายศรีวัตสะอันพบ
กระจายตัวตามเมืองโบราณในรัฐปยู โดยเหรียญเช่นนี้สามารถก าหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่11-12 เป็นต้น183  
  

                                                
183 Michael Mitchiner, “The date of the early Funanese, Mon, Pyu, and Arakanese Coinages  

(symbolic coins),” Journal of the Siam Society 70, 1 (1982): 5-10. 
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บทท่ี 3 

ข้อมูลเหรียญตราท่ีพบในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษท่ี 9-16 

 

ในบทนี้ เป็นการน า เสนอข้อมูลเหรียญตราที่ ได้มาจากการส ารวจเก็บข้อมูลจาก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจ านวน 10 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อู่ทอง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์, 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา, พิพิธภัณฑสถานคลอง
ท่อม และอีก 1 แห่ง คือ สถาบันทักษิณคดีศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีแหล่งข้อมูลหรอืแหลง่
โบราณคดีที่มาของโบราณวัตถุที่ท าการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 13 แห่ง ดังต่อไปนี้ 

 
1) เมืองโบราณอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) เมืองโบราณนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

3) เมืองโบราณคูบัว   จังหวัดราชบุรี 

4) แหล่งโบราณคดีท่าแค  จังหวัดลพบุรี 

5) แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน จังหวัดลพบุรี 

6) เมืองโบราณศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี 

7) เมืองโบราณอู่ตะเภา  จังหวัดชัยนาท 

8) แหล่งโบราณคดีบ้านวังแดง จังหวัดพิจิตร 

9) เมืองโบราณพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

10) เมืองโบราณไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11) แหล่งโบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

12) แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

13) แหล่งโบราณคดีถ้ ายาป่าแหน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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รูปที่ 49 แผนที่แสดงต าแหน่งเมืองโบราณและแหล่งโบราณคดีที่ปรากฏหลักฐานประเภท

เหรียญตราที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโบราณวัตถุประเภทดังกล่าว โดยข้ันตอนเบื้องต้นเป็นการเก็บ
ข้อมูลด้านจ านวน รูปแบบลักษณะ ขนาด น้ าหนัก และประวัติที่มาของวัตถุ เนื่องจากโบราณวัตถุ
ประเภทเหรียญตราเป็นโบราณวัตถุช้ินพิเศษที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่า ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูล
โบราณวัตถุที่จากการเก็บและรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานและหน่วยงานที่เก็บรักษาอยู่ 

ด้วยเหตุนี้เอง รูปแบบและรายละเอียดของข้อมูลเหรียญตราจากพิพิธภัณฑสถานแต่ละแห่ง
จึงมีความแตกต่างกันออกไปตัวอย่างเช่น บางแห่งไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับน้ าหนักของเหรียญ ท า
ให้การศึกษาต่อไปเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและน้ าหนักของเหรียญตราอาจไม่ได้มาจากข้อมูลของ
เหรียญตราทั้งหมด นอกจากนี้ข้อมูลโบราณวัตถุเหล่าน้ันยังไม่รวมกับเหรียญตราที่อยู่ในครอบครอง
ของราษฎรในพื้นที่และภาคเอกชน 

อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่กลา่วไปนั้นพบว่ามีจ านวนเหรยีญตราประมาณ 
245 เหรียญ ซึ่งพบกระจายตัวอยู่ตามชุมชนโบราณร่วมสมัยพุทธศตวรรษที่ 9–16 ทั้งภายในประเทศ
ไทยและประเทศใกล้เคียงในช่วงเวลาเดียวกัน โดยในจ านวนของหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดนั้น
มีจ านวนหนึ่งสามารถระบุได้ว่าเป็นเหรียญตราที่มาจากชุมชนภายนอกโพ้นทะเล 

การศึกษาเบื้องต้นในบทนี้ได้จ าแนกเหรียญตราออกตามแหล่งอันเป็นที่มา ขณะเดียวกันยังมี
ตัวอย่างของหลักฐานจ านวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถระบุที่มาได้ แต่อย่างไรผู้ศึกษาขอแสดงข้อมูลทั้งหมดไว้
ด้วยกันพร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐานของแหล่งโบราณคดีที่พบเหรียญตราเหล่าน้ันโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
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เมืองอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี

เมืองอู่ทองเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผาสุข อินทราวุธ 
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับโบราณคดีสมัยทวารวดีสันนิษฐานเกี่ยวกับความส าคัญของเมืองนี้ไว้ว่าเมืองอู่ทอง 
อาจมีบทบาทเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าส าคัญของทวารวดีในยุคเริ่มแรกหรือช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 
9-13184 ลักษณะผังเมืองมีรปูรา่งค่อนข้างกลมร ีมีคูน้ าคันดินล้อมรอบ จากการขุดค้นทางโบราณคดียัง
พบหลักฐานส าคัญอย่างมาก ซึ่ งหลักฐานที่พบได้แสดงให้เห็นการใช้พื้นที่มาตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ก่อนที่จะพัฒนาสู่สมัยทวารวดี และจากหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ ที่ค้นพบแสดงให้
เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับอารยธรรมอินเดีย โดยสะท้อนในรูปแบบของความเช่ือ ศาสนา และ
ศิลปกรรม เช่น ภาชนะดินเผาประเภทมีพวย ประติมากรรมที่มีการแต่งกายคล้ายกับศิลปะสมัยคุป
ตะ-หลังคุปตะ รูปเคารพทางศาสนาฮินดู ฯลฯ นอกจากนี้แล้วภายในเมืองโบราณอู่ทองยังพบ
โบราณสถานเป็นจ านวนมากที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ในตัวเมืองโบราณตลอดจนอยู่ตามนอกเมืองด้าน
ทิศตะวันออกถึงตะวันตกเชิงเขาท าเทียม-เขาพระ และแถบบริเวณคอกช้างดินที่อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของเมืองโบราณอู่ทอง185 

ช็อง บวสเซอลิเย่ร์  ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองอู่ทองว่าอาจเสื่อมลงหรือถูกทิ้งร้างไป
เมื่อก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 เนื่องจากที่เมืองโบราณแห่งนี้ไม่ปรากฏร่องรอยของอิทธิพลหรือ
ศิลปกรรมแบบเขมรสมัยบายน186  

จากการเก็บข้อมูลของเหรียญที่อยู่ตามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พบว่าเหรียญที่พบจากเมือง
โบราณอู่ทองถูกน าไปจัดแสดงและเก็บรักษาตามพิพิธภัณสถานแห่งชาติอีก หลายแห่ง โดยพบว่ามี
เหรียญตราซึ่งสามารถนับได้ส่วนหนึ่งที่ระบุว่าพบจากเมืองโบราณแห่งนี้จ านวน 52 เหรียญ ดังต่อไปนี้ 
  

                                                
184 ผาสุข อินทราวุธ ,ทวารวดี :การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี ,101. 
185 เขมชาติ เทพไชย ,ผู้รวบรวม ,โบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรีกรุงเทพฯ) : กรมศิลปากร, 

2542.77 ,( 
186 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,เปิดประตูสู่ทวารวดี ชุมชนและเมืองโบราณในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างและ

ภาคตะวันตก (สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี) (กรุงเทพ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561), 13. 
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ตารางที่ 4 เหรียญตราที่พบจากเมืองโบราณอู่ทอง - ล าดับที ่001-036 

ล าดับท่ี 001 

 

วัตถุ เหรียญเงินและทองแดง (17 เหรียญ) 

เลขทะเบียน 29/199/2533 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 

ท่ีมา 
พบจาก เมื อง โบราณอู่ ทอง  จั งห วัด
สุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø เฉลี่ยราว 1.5 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 - 16 

รายละเอียด:  
ลักษณะเป็นแผ่นบางขนาดเล็ก มีลายเพียงด้านเดียวคล้ายรูปหอยสังข์ 

 

ล าดับท่ี 002 
 วัตถุ เหรียญตราสังข์ส าริด 

เลขทะเบียน 10/3/2506 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา 
พบจาก เมือ งโบราณอู่ทอง จั งห วัด
สุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø เฉลี่ยราว 1.5 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 - 16 

รายละเอียด:  
ลักษณะเป็นแผ่นบางขนาดเล็กจับผนึกกันเป็นก้อน มีลายเพียงด้านเดียวคล้ายรูปหอยสังข์ มีขนาด
แตกต่างกันไป 
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ล าดับท่ี 003 

 
วัตถุ เหรียญตราสังข์ส าริด 

เลขทะเบียน 04/19/2529 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับจากนายอนิวรรต แก้วรัตน์ 

ขนาด/นน. ø 1.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: 
เหรียญค่อนข้างกลมบาง ขอบบิ่นหัก ด้านหนึ่งมีลายอุณาโลมหรือสังข์ 

 

ล าดับท่ี 004 

 
วัตถุ เหรียญตราสังข์ส าริด 

เลขทะเบียน 04/20/2529 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับจากนายอนิวรรต แก้วรัตน์ 

ขนาด/นน. ø 1.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: 
เหรียญค่อนข้างกลมบาง ขอบบิ่นหัก ด้านหน่ึงมีลายอุณาโลมหรือสังข์ 
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ล าดับท่ี 005 

 
วัตถุ เหรียญตราสังข์ส าริด 

เลขทะเบียน 04/21/2529 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับจากนายอนิวรรต แก้วรัตน์ 

ขนาด/นน. ø 1.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: 
เหรียญค่อนข้างกลมบาง ขอบบิ่นหัก ด้านหน่ึงมีลายอุณาโลมหรือสังข์ 

 

ล าดับท่ี 006 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์ส าริด 

เลขทะเบียน 04/22/2529 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับจากนายอนิวรรต แก้วรัตน์ 

ขนาด/นน. ø 1.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: 
เหรียญค่อนข้างกลมบาง ขอบบิ่นหัก ด้านหน่ึงมีลายอุณาโลมหรือสังข์ 
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ล าดับท่ี 008 

 
วัตถุ เหรียญตราสังข์ส าริด 

เลขทะเบียน 04/24/2529 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับจากนายอนิวรรต แก้วรัตน์ 

ขนาด/นน. ø 1.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: 
เหรียญค่อนข้างกลมบาง ขอบบิ่นหัก ด้านหน่ึงมีลายอุณาโลมหรือสังข์ 

 

  

ล าดับท่ี 007 

 
วัตถุ เหรียญตราสังข์ส าริด 

เลขทะเบียน 04/23/2529 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับจากนายอนิวรรต แก้วรัตน์ 

ขนาด/นน. ø 1.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: 
เหรียญค่อนข้างกลมบาง ขอบบิ่นหัก ด้านหน่ึงมีลายอุณาโลมหรือสังข์ 
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ล าดับท่ี 009 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์ 

เลขทะเบียน 10/299/2509 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา 
เจดีย์หมายเลข 3 เมืองโบราณอู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: 
มีลายเพียงด้านเดียวคล้ายรูปหอยสังข์ 

 

ล าดับท่ี 010 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 10/297/2509 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากตะกั่ว ลักษณะเป็นเหรียญกลม มีลายทั้ง 2 ด้าน 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์ขนาดใหญ่เต็มกรอบวงกลม ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเมด็
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 ศรีวัตสะหรือปราสาทภายในมีสญัลกัษณ์คล้ายวัชระ ด้านล่างศรีวัตสะหรือปราสาทมปีลา
หันหัวไปทางซ้ายมารองรับ เหนือศรีวัตสะมีสัญลักษณ์คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ 



 93 
 

  

ล าดับท่ี 011 

 วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 10/298/2509 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากตะกัว่ ลักษณะเป็นเหรียญกลม มีลายทั้ง 2 ด้าน - ด้านที่ 1 ตรง
กลางเป็นรูปหอยสังข์ขนาดใหญ่เต็มกรอบวงกลม ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่

ปลาเรียงต่อเน่ืองกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะหรือปราสาทภายในมีสัญลักษณ์คล้าย
วัชระ ด้านล่างศรีวัตสะมีปลาหันหัวไปทางขวามารองรับ ด้านบนเหนือศรีวัตสะมีสัญลักษณ์คล้าย
พระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านข้างศรีวัตสะขนาบซ้ายด้วยจามรและด้านขวาด้วยอังกุศ 

 

ล าดับท่ี 012 

 วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 10/8/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. ø 2.6 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: ท าจากเงิน ลักษณะเป็นเหรียญกลม แอ่นกลางเล็กน้อย มีลายทั้ง 2 ด้าน - ด้านที่ 1 
ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์ขนาดใหญ่เต็มกรอบวงกลม บริเวณก้นหอยเป็นเส้น 4 ช้ัน และจุด 7 จุด 
และกลางล าตัวมีลายคล้ายตัวโอม ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีสัญลักษณ์คล้ายวัชระ ด้านล่างศรีวัตสะมี
ปลาหันไปทางขวามารองรับ เหนือ   ศรีวัตสะมีสัญลักษณ์พระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านข้างศรี
วัตสะขนาบซ้ายด้วยจามรและด้านขวาด้วยอังกุศ 
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ล าดับท่ี 013 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 10/10/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. ø 1.9 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: ท าจากเงิน ลักษณะเป็นเหรียญกลม แอ่นกลางเล็กน้อย มีลายทั้ง 2 ด้าน - ด้านที่ 1 
ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์ขนาดใหญ่เต็มกรอบวงกลม บริเวณก้นหอยเป็นเส้น 4 ช้ัน และจุด 7 จุด 
และกลางล าตัวมีลายคล้ายตัวโอม ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีสัญลักษณ์คล้ายวัชระ ด้านล่างศรีวัตสะมี
ปลาหันไปทางขวามารองรับ รองรับ เหนือศรีวัตสะมีสัญลักษณ์คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์  
ด้านข้างศรีวัตสะขนาบด้วยวัตถุบางชนิดซึ่งลวดลายมีความลบเลือน 
 

ล าดับท่ี 014 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 10/11/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. ø 1.9 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด:  ท าจากเงิน ลักษณะเป็นเหรียญกลม แอ่นกลางเล็กน้อย มีลายทั้ง 2 ด้าน  - ด้านที่ 1 
ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์ขนาดใหญ่เต็มกรอบวงกลม บริเวณก้นหอยเป็นเส้น 4 ช้ัน กลางล าตัวมี
ลายคล้ายตัวโอม ขอบเหรียญท าเป็นลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรง
กลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีสัญลักษณ์คล้ายวัชระ ด้านล่างศรีวัตสะมีปลาหันไปทางขวามารองรับ 
เหนือศรีวัตสะมีสัญลักษณ์พระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านข้างศรีวัตสะขนาบด้วยวัตถุบางชนิดแต่
ลบเลือน 
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ล าดับท่ี 015 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 10/12/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. ø 1.9 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด : ท าจากเงิน ลักษณะเป็นเหรียญกลม แอ่นกลางเล็กน้อย มีลายทั้ ง  2 ด้าน 
 - ด้านที่ 1 ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์ขนาดใหญ่เต็มกรอบวงกลม บริเวณก้นหอยเป็นเส้น 4 ช้ัน 
และกลางล าตัวมีลายคล้ายตัวโอม ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะศรีวัตสะที่ภายในบรรจุบูรณฆฏะ ด้านซ้ายเป็น
จามร ด้านขวาเป็นอังกุศ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์ ด้านล่างเป็นปลา  

 

ล าดับท่ี 016 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 10/13/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. ø 2 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: ท าจากเงิน ลักษณะเป็นเหรียญกลม แอ่นกลางเล็กน้อย มีลายทั้ง 2 ด้าน - ด้านที่ 1 
ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์ขนาดใหญ่เต็มกรอบวงกลม บริเวณก้นหอยเป็นเส้น 4 ช้ัน และจุด 7 จุด 
และกลางล าตัวมีลายคล้ายตัวโอม ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีสัญลักษณ์คล้ายวัชระ ด้านล่างศรีวัตสะมี
ปลาหันไปทางขวามารองรับเหนือศรีวัตสะมีสัญลกัษณ์พระอาทิตย์และพระจันทร ์ด้านข้างศรีวัตสะ
ขนาบซ้ายด้วยจามรและด้านขวาด้วยอังกุศ 
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ล าดับท่ี 017 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/20/2529 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับจากนายอนิวรรต แก้วรัตน์ 

ขนาด/นน. ø 1.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ท าจากเงิน บางส่วนช ารุดและมีรอยถูกตัด มีลายทั้ง 2 ด้าน- ด้านที่ 1 ตรงกลางเปน็
รูปหอยสังข์ขนาดใหญ่เต็มกรอบวงกลม บริเวณก้นหอยเป็นเส้น 4 ช้ัน และจุด 7 จุด และกลาง
ล าตัวมีลายคล้ายตัวโอม ขอบเหรียญท าเป็นลายเม็ดประค าเรียงต่อเนื่อง- ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายใน
มีวัชระ เหนือศรีวัตสะมีสัญลักษณ์พระอาทิตย์-พระจันทร์ ด้านซ้ายศรีวัตสะเลือน ขวาเป็นภัทรบิฐ
หรือฑมรุ 
 

ล าดับท่ี 018 
 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวง/ศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 10/9/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. ø 2 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: ลักษณะถูกม้วนงอจนขอบเกือบชิดกัน - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระ
อาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออกและระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่  ขอบเหรียญท าเป็นลาย
เม็ดประค าเรียงต่อเนื่องกัน- ด้านที่ 2 ศรีวัตสะ บนศรีวัตสะมีสัญลักษณ์คล้ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ 
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ล าดับท่ี 019 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวง/ศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 10/13/2541 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับจากนายอนิวรรต แก้วรัตน์ 

ขนาด/นน. ø 1.4 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ช ารุดแตกหักบางส่วน มีการเจาะรู 1 รู - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่
ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ขอบเหรียญเป็นลายเม็ด
ประค าเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน  

 

ล าดับท่ี 020 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวง/ศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/24/2524 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ได้รับจากนายอนิวรรต แก้วรัตน์ 

ขนาด/นน. ø 1.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมี
รัศมีแผ่ออก 16 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมจีุดกลมแทรกอยู่จ านวน 16 จุด ริมขอบเหรียญท าเปน็
ลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยม
ซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านข้างศรีวัตสะทั้งสองข้างคล้ายสัญลักษณ์สวัสดิกะ 
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ล าดับท่ี 021 

 

วัตถุ เหรียญมีจารึก “ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” 

เลขทะเบียน 10/14/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. ø 1.7 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด:  
- ด้านที่ 1 รูปโคแม่และลูกก าลังยืนหันหน้าไปทางซ้าย 
- ด้านที่ 2 จารึกตัวอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ความว่า “ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” 

 

ล าดับท่ี 022 

 

วัตถุ เหรียญมีจารึก “ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” 

เลขทะเบียน 10/15/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. ø 1.7 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด:  
- ด้านที่ 1 รูปโคแม่และลูกก าลังยืนหันหน้าไปทางซ้าย 
- ด้านที่ 2 จารึกตัวอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ความว่า “ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” 
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ล าดับท่ี 023 

 

วัตถุ เหรียญมีจารึก “ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” 

เลขทะเบียน 10/16/2541 

สถานที่เก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ที่มา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. ø 1.7 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด:  
- ด้านที่ 1 รูปโคแม่และลูกก าลังยืนหันหน้าไปทางซ้าย 
- ด้านที่ 2 จารึกตัวอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ความว่า “ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” 

 

ล าดับท่ี 024 

 

วัตถุ เหรียญมีจารึก “ลวปุระ” 

เลขทะเบียน นช.440 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา เมืองอู่ทอง นายเฉลิม ยงบุญเกิดมอบให้ 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร / น้ าหนัก 8.5 กรัม 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: ขอบบิ่นและช ารุด ตัวอักษรค่อนข้างลบเลือน 
- ด้านที่ 1 จารึกตัวอักษรปัลลวะ “ลว”อยู่ภายในกรอบวงกลม ริมขอบเหรียญเป็นจุดไข่ปลาหรือ
เม็ดประค าเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ (นูน) 
- ด้านที่ 2 จารึกด้วยอักษรปัลลวะ “ปุร” อยู่ภายในกรอบวงกลม ริมขอบเหรียญเป็นจุดไข่ปลาหรือ
เม็ดประค าเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ (เว้า) 
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ล าดับท่ี 025 

 

วัตถุ เหรียญตราไม่มีลวดลาย 

เลขทะเบียน 04/22/2524 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้รับจากนายอนิวรรต แก้วรัตน์ 

ขนาด/นน. ø 1.4 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: 
ท าจากเงิน เป็นเหรียญค่อนข้างกลม ไม่มีลวดลายทั้งสองด้าน 

 

ล าดับท่ี 026 

 

วัตถุ ช้ินส่วนแผ่นเงินเสี้ยว 

เลขทะเบียน 10/17/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.9 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: 
เป็นแผ่นเงินเสี้ยวไม่มีลวดลายถูกตัดแบ่งออกเป็น ¼ ของแผ่นเหรียญ  ด้านหนึ่งมีร่องรอยถูกขูดขีด 



 101 
 

 

  

ล าดับท่ี 027 

 

วัตถุ ช้ินส่วนแผ่นเงินเสี้ยว 

เลขทะเบียน 10/18/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. กว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 1.6 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: 
เป็นแผ่นเงินเสี้ยวถูกตัดแบ่งออกเป็น ¼ ของแผ่นเหรียญ ด้านหนึ่งมีลวดลายเป็นแนวเส้นรัศมีซ้อน
กัน 3 ช้ัน ลวดลายภายในรัศมีจุดหนึ่งเป็นรูปดาว 

 

ล าดับท่ี 028 

 วัตถุ เหรียญตราโรมัน 

เลขทะเบียน 10/306/2509 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา 
เมืองอู่ทอง พลอากาศตรีมนตรี หาญวิชัย 
มอบให้ 

ขนาด/นน. ø 2 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 9 

รายละเอียด: ท าจากทองแดง ลักษณะเป็นเหรียญเกือบกลม มีลายทั้ง 2 ด้าน 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางเป็นลวดลายบุคคลครึง่ตัวบน หันหน้าไปทางด้านขวา ลักษณะเป็นบุคคลมีเครา 
จมูกงองุ้ม สวมมงกุฎปลายแหลม ริมขอบเหรียญท าเป็นตัวอักษรและมีลวดลายเม็ดประค าหรือจุด
ไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน- - ด้านที่ 2 เป็นรูปเทพีอะเธน่าประทับยืนและมีตัวอักษรล้อมรอบ 
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ล าดับท่ี 029 

 วัตถุ เหรียญตราอาหรับ 

เลขทะเบียน 10/303/2509 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา 
เมืองอู่ทอง พลอากาศตรี มนตรี หาญวิชัย 
มอบให้ 

ขนาด/นน. ø 1.9 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 14 

รายละเอียด: 
เหรียญกลมท าด้วยทองแดงมีลวดลายและจารึกภาษาอาหรับทั้ง 2 ด้าน 

 

ล าดับท่ี 030 

 

วัตถุ เหรียญตราอาหรับ 

เลขทะเบียน 10/303/2509 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา เมืองอู่ทอง 

ขนาด/นน. ø 1.9 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 14 

รายละเอียด: 
เหรียญกลมท าด้วยทองแดง มีลวดลายและจารึกภาษาอาหรับทั้ง 2 ด้าน 
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ล าดับท่ี 031 

 

วัตถุ เหรียญตราอาหรับ 

เลขทะเบียน 04/3479/2518 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
จัดซื้อมาจากพล .อ.ท .มนตรี หาญวิชัย  
พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø 1.9 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: 
เหรียญกลมท าด้วยทองแดง ถูกเจาะเป็นรู 1 รู มีลวดลายและจารึกภาษาอาหรับทั้ง 2 ด้าน 

 

ล าดับท่ี 032 

 

วัตถุ เหรียญตราอาหรับ 

เลขทะเบียน 04/3480/2518 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
จัดซื้อมาจากพล .อ.ท .มนตรี หาญวิชัย  
พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø 1.8 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: 
เหรียญกลมท าด้วยทองแดง มีลวดลายและจารึกภาษาอาหรับทั้ง 2 ด้าน 
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ล าดับท่ี 033 

 
วัตถุ เหรียญตราอาหรับ 

เลขทะเบียน 04/3481/2518 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
จัดซื้อมาจากพล .อ .ท.มนตรี หาญวิชัย  
พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø 1.8 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: 
เหรียญกลมท าด้วยทองแดง  มีลวดลายและจารึกภาษาอาหรับทั้ง 2 ด้าน 

 

ล าดับท่ี 034 

 

วัตถุ เหรียญตราอาหรับ 

เลขทะเบียน 04/3482/2518 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
จัดซื้อมาจากพล .อ .ท.มนตรี หาญวิชัย  
พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø 1.8 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: 
เหรียญกลมท าด้วยทองแดง  มีลวดลายและจารึกภาษาอาหรับทั้ง 2 ด้าน 
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ล าดับท่ี 035 

 

วัตถุ เหรียญตราอาหรับ 

เลขทะเบียน 04/3483/2518 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
จัดซื้อมาจากพล .อ .ท.มนตรี หาญวิชัย  
พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø 1.8 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: 
เหรียญกลมท าด้วยทองแดง  มีลวดลายและจารึกภาษาอาหรับทั้ง 2 ด้าน 

 

ล าดับท่ี 036 

 

วัตถุ เหรียญตราอาหรับ 

เลขทะเบียน 04/3484/2518 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
จัดซื้อมาจากพล .อ .ท.มนตรี หาญวิชัย  
พบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขนาด/นน. ø 1.8 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: 
เหรียญกลมท าด้วยทองแดง  มีลวดลายและจารึกภาษาอาหรับทั้ง 2 ด้าน 
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เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม 

เมืองนครปฐมโบราณถือว่าเป็นเมืองสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งมีเนื้อที่ราว 3,809 ไร่ 
ลักษณะผังเมืองมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่อนข้างมน มีคูน้ าล้อมรอบ 1 ช้ัน ไม่มีคันดิน นักวิชาการ
ต่างได้ให้ความเห็นว่าครั้งหนึ่งเมืองโบราณนี้น่าจะเป็นเมืองหลวงในสมัยทวารวดีเนื่องจากได้พบ
หลักฐานทางจ านวนมากเช่น พระพุทธรูป พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี ธรรมจักร รวมทั้ง
พบศิวลึงค์และประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูด้วย ส่วนโบราณสถานที่มีความส าคัญมี
ตัวอย่างเช่น เจดีย์จุลประโทน พระประโทนเจดีย์ เป็นศาสนสถานสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ่และอยู่
บริเวณกลางของเมืองจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศาสนสถานที่ส าคัญของเมืองนี้  

จากการด าเนินงานทางโบราณคดีภายในเมืองนครปฐมโบราณได้น าไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าเมือง
โบราณแห่งนี้ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยระยะแรกตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8-11 ซึ่งพบหลักฐานจาก
แหล่งโบราณคดีหอเอก ต่อมาชุมชนได้พัฒนามีขึ้นในสมัยทวารวดีช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13187 และ
เจริญรเรื่อยมาโดยมีบทบาทเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าการค้า จนกระทั่งในราวพุทธศตวรรษที่ 16 
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของล าน้ าบางแก้วที่ถือว่าเป็นสายน้ าส าคัญ ดังนั้นเองจึงส่งผลกระทบ
อันก่อให้เกิดการหยุดชะงักงันด้านการใช้ชีวิต ชาวเมืองจึงเป็นผลให้เมืองนครปฐมโบราณเสื่อมโทรม
ลงไปเป็นล าดับ188 

หลักฐานประเภทเหรียญตราที่พบและปัจจุบันถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ มีจ านวน 5 เหรียญ ดังนี้ 
  

                                                
187 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,เปิดประตูสู่ทวารวดี ชุมชนและเมืองโบราณในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างและ :

) (สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี) ภาคตะวันตกกรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 ,(89.  

188 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่  
19,” (ดุษฏีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2553),88. 
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ตารางที่ 5 เหรียญตราที่พบจากเมืองนครปฐมโบราณ - ล าดับที่ 037-041 

  

ล าดับท่ี 037 

 
วัตถุ 

เหรียญมีจารึก “ศรีทฺวารวติ ศฺวรปุณยะ”/
แม่โค-ลูก 

เลขทะเบียน ทะเบียนเดิม นช.439? 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
นายเฉลิม ยงบุญเกิดมอบให้ พบที่ต าบล 
พระประโทน จังหวัดนครปฐม 

ขนาด/นน. ø 1.9 เซนติเมตร / น้ าหนัก 3.4 กรัม 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย ตัวอักษรค่อนข้างลบเลือน 
- ด้านที่ 1 เป็นลายแม่โคและลูกหันหน้าไปทางซ้ายอยู่ภายในกรอบวงกลม  
- ด้านที่ 2 มีจารึกด้วยภาษาสันสกฤต อักษรปัลลวะ 2 บรรทัด ความว่า “ศรีทฺวารวติ ศฺวรปุณยะ” 
 

ล าดับท่ี 038 

 
วัตถุ 

เห รียญจา รึก  “ศ ริสุ จ ริต  กราน ตุ  ” /
ธรรมจักร 

เลขทะเบียน 04/3484/2518 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
ได้รับมอบจากจ่าสิบเอกอ านวย ดีไชย  
พบที่ต าบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม 

ขนาด/นน. ø 2.5 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: เหรียญช ารุด มีรอยร้าวแตก 
- ด้านที่ 1 สัญลักษณ์คล้ายธรรมจักรมีก า 8 ซ่ี ขอบเหรียญเป็นเม็ดประค าเรียงต่อกันไปเร่ือยๆ  
- ด้านที่ 2 มีจารึกด้วยอีกษรปัลลวะ 2 บรรทัด บรรทัดที่ 1 ศิริสจริ บรรทัดที่ 2 ต วิกรานตุ คือ ศริ
สุจริต  กรานตุ (จงขมักแขม้นสู่ความสุจริต) 
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ล าดับท่ี 039 

 วัตถุ 
เหรียญมีจารึก“ศรีทฺวารวติ ศวรปุณยะ” 
และปูรณฆฎะ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา เมืองนครปฐม 

ขนาด/นน. ø 1.6 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย 

- ด้านที่ 1 เป็นลวดลายหม้อน้ า (ปูรณฆฏะ) อยู่ภายในกลมวงกลม มีลักษณะเป็นภาชนะมีเชิง ล าตัว
ป่องตรงกลาง คอคอด ปากผายออกและมีพันธุ์พฤกษาเลื้อยออกมา 
- ด้านที่ 2 จารึกด้วยภาษาสันสกฤตและอักษรปัลลวะ 2 บรรทัด ความว่า “ศรีทฺวารวติ ศวรปุณยะ” 
 

ล าดับท่ี 040 

 

วัตถุ เหรียญตราปูรณฆฎะ (หม้อน้ า) 

เลขทะเบียน 23/2513 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
ได้รับมอบจากจ่าสิบเอกอ านวย ดีไชย  
พบที่ต าบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม 

ขนาด/นน. 2.7 เซนติเมตร / 2.7 กรัม 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: ด้านที่ 1 ลวดลายเป็นหม้อน้ า(ปรูณฆฏะ) มีลักษณะเป็นหม้อน้ ามีเชิง ล าตัวป่อง คอ
คอด และปากผายออกโดยมีช่อพันธ์ุพฤกษาโผล่พ้นมา ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค า
หรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ลวดลายลบเลือน 
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ล าดับท่ี 041 

 

วัตถุ เหรียญตราปูรณฆฎะ (หม้อน้ า) 

เลขทะเบียน ไม่มีทะเบียน 

สถานที่เก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ที่มา 
ได้รับมอบจากจ่าสิบเอกอ านวย ดีไชย              
พบที่ต าบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร / 3.4 กรัม 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: มีลวดลายด้านเดียวอีกด้านลบเลือน ขอบบิ่นเล็กน้อย  
ด้านที่ 1 ลวดลายเป็นหม้อน้ า(ปูรณฆฏะ) มีลักษณะเป็นหม้อน้ ามีเชิง ล าตัวป่อง คอคอด และ
ปากผายออกโดยมีช่อพันธ์ุพฤกษาโผล่พ้นมา ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรอืจุดไข่
ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
ด้านที่ 2 ลวดลายลบเลือน 
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เมืองคูบัว จังหวัดราชบุร ี

เมืองคูบัวมีแผนผังเมืองเป็นรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้ามุมมน มีคูน้ า 1 ช้ันและคันดิน 2 ช้ัน ล้อมรอบ
ตัวเมืองมีล าห้วยชินสีห์และล าห้วยคูบัวไหลผ่าน เมืองคูบัวถือว่าเป็นเมืองท่าการค้าที่อยู่เข้ามาภายใน
แผ่นดิน และมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคเช่น เวียดนามและจีนมาตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์189 ตลอดจนชาวอินเดียและต่างชาติที่มีเข้ามาเพิ่มเติมข้ึนในระยะต่อมา 

นอกจากนี้เมืองคูบัวยังได้ถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของการนับถือพุทธศาสนาในสมัยทวารวดี 
โดยได้ปรากฏร่องรอยพุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายาน190 จึงปรากฏร่องรอยโบราณสถานต่างๆ 
เป็นจ านวนมากตั้งอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบปราศจากการวางผัง และใจกลางเมืองพบว่ามีโบราณสถาน
ขนาดใหญ่คือ วัดโขลงสุวรรณคีรี จากการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานพบประติมากรรมดินเผาและ
ปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรมเป็นจ านวนมาก เช่น พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เทวดา ยักษ์ คนแคระ 
เป็นต้น  ซึ่งหลักฐานเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอินเดียสมัยคุปตะ-หลังคุปตะ โดยบางช้ินแสดง
ให้เห็นฝีมือช่างช้ันดีจึงท าให้เกิดการสันนิษฐานต่อไปอีกว่าเป็นฝีมือของชาวอินเดียที่เข้ามาต้ังถ่ินฐาน
ภายในเมือง191 นอกจากนั้นยังได้พบ พระพิมพ์ดินเผาที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น พระพิมพ์พุทธคยา 
พิมพ์มหาปาฏิหาริย์ พิมพ์พระพุทธเจ้า ขนาบด้วยพระโพธิสัตว์  พิมพ์เครื่องสูง ฯลฯ ซึ่งพระพิมพ์
ลักษณะเช่นน้ีก็ได้พบที่เมืองอู่ทองและนครปฐมด้วยเช่นกัน192 

เมื่อเมืองคูบัวหมดความส าคัญลงในปลายสมัยทวารวดีก็ได้ปรากฏว่าเมืองราชบรุีหรือ “ชยราช
ได้เจร ”ปุรี ิญข้ึนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  พุทธศตวรรษที่)18 193( 

จากการเก็บข้อมูลจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี  ได้พบเหรียญเงินมีจารึก  
“ศรีทวารวติศวรปุณยะ” โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  

                                                

 189 ผาสุข อินทราวุธ ,ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี,106. 
 190 เรื่องเดียวกัน ,107. 
 191 เรื่องเดียวกัน ,109. 
 192 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,เปิดประตูสู่ทวารวดี ชุมชนและเมืองโบราณในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง :

 สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี) ตอนล่างและภาคตะวันตกราชบุรี และเพชรบุรี(,129. 
 193 เรื่องเดียวกัน ,135. 
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ตารางที่ 6 เหรียญตราที่พบจากเมืองคูบัว - ล าดับที่ 42 

 

  

ล าดับท่ี 042 

 

วัตถุ 
เหรียญมีจารึก “ศรีทฺวารวติ ศฺวรปุณยะ”/
แม่โค-ลูก 

เลขทะเบียน 29/199/2533 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 

ท่ีมา พบจากเมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 

ขนาด/นน. ø 1.5 เซนติเมตร หนา  0.2 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-14 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย ตัวอักษรค่อนข้างลบเลือน 
- ด้านที่ 1 เป็นลายแม่โคและลูกหันหน้าไปทางซ้ายอยู่ภายในกรอบวงกลม  
- ด้านที่ 2 มีจารึกด้วยภาษาสันสกฤต อักษรปัลลวะ 2 บรรทัด ความว่า “ศรีทฺวารวติ ศฺวรปุณยะ” 
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แหล่งโบราณคดีท่าแค จังหวัดลพบุร ี

แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ต้ังอยู่บริเวณหมู่บา้นในเขตต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ห่าง
จากตัวอ าเภอเมืองลพบุรีไปทางเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่ที่พบหลักฐานทางโบราณคดีกระจาย
ตัวเป็นส่วนมากเป็นเนินดินขนาดประมาณกว้าง 800 เมตร ยาว 1,200 เมตร และสูงจากระดับพื้น
รอบๆ ราว8-10 เมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านและโรงเรียนบ้านท่าแค  

การขุดค้นทางโบราณคดีและหลักฐานที่พบแสดงให้เห็นถึงช้ันวัฒนธรรม 3 สมัย194 ตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานประเภทหลุมฝังศพและของอุทิศ (เศษภาชนะดินเผา ก าไลหิน 
ลูกปัดหิน ขวานหินขัด เศษก าไลส าริด) สมัยต่อมายังคงสืบเนื่องมาจากสมัยที ่1 แต่มีหลักฐานเกี่ยวกบั
การถลุงทองแดงและเช่ือว่าอาจเป็นกลุ่มผู้ผลิตทองแดงเพื่อชุมชนโบราณกลุ่มอื่นด้วย ต่อมาในสมัยที่
พบหลักฐานจ านวนมากแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาเป็นชุมชนใหญ่ข้ึนแสดงถึงช่วงการแรกเริ่มเข้าสู่
สมัยประวัติศาสตร์อย่างสมัยทวารวดีพบหลักฐานจ านวนมาก เช่น ลูกปัดทองค า ช้ินส่วนตุ๊กตาดินเผา 
ลูกปัดแก้ว ห่วงตะกั่ว ตะกั่วแผ่นม้วนเป็นแท่ง ฯลฯ จากการขุดค้นเมื่อพ.ศ.2526 ยังได้พบเหรียญ
โลหะจ านวน 2 เหรียญ โดยมีรายละเอียดคือ 
  

                                                
194 สุรพล นาถะพินธุ“ ,หลักฐานจากบ้านท่าแคและข้อคิดบางประการเก่ียวกับชุมชนโบราณในที่ราบภาค

กลางตอนล่าง, ใน ”แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแคกรุงเทพฯ) : กรมศิลปากร, 2527 ,(3-9. 



 113 
 

ตารางที่ 7 เหรียญตราที่พบจากแหลง่โบราณคดีท่าแค - ล าดับที่ 043-044 

 

  

ล าดับท่ี 043 

 วัตถุ เหรียญตราภัทรบิฐ 

เลขทะเบียน 04/3382/2518 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชา ติ สมเ ด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านทา่แค 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร ยาว 3.7 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: 

มีลวดลายหน้าเหรียญเป็นรูปสามเหลี่ยม 2 อัน หันปลายชนกันคล้ายกับภัทรบิฐ 

 

ล าดับท่ี 044 
 วัตถุ เหรียญตรารูปช้าง 

เลขทะเบียน 04/3382/2518 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชา ติ สมเ ด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ขนาด/นน. ø 1.8 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: 

มีลวดลายหน้าเหรียญเป็นรูปช้างก าลังเคลื่อนไหวเดินไปทางด้านขวา  งวงช้างชูกิ่งไม้ยื่นข้ึน ขอบ
เหรียญด้านหนึ่งมีแท่งโลหะ 2 แท่ง ยื่นต่อออกมา 
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แหล่งโบราณคดีบา้นพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุร ี

ตั้งอยู่บริเวณบ้านพรหมทิน อ าเภอหลุมข้าว ต าบลโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ลักษณะผังเมือง
เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เดิมเคยมีคูน้ าและคันดินแต่ปัจจุบันร่องรอยเหล่าน้ันถูกรบกวนด้วยการปรับไถ
ที่ดินไปแล้ว บริเวณกลางเมืองปจัจบุันเป็นที่ตั้งของวัดพรหมทินใต้ หลักฐานที่พบกระจายตัวอยู่ภายใน
แหล่งได้แก่ เศษภาชนะดินเผา ลูกปัด เศษกระเบื้อง ฯลฯ จากการด าเนินงานทางโบราณคดีและ
หลักฐานที่พบท าให้สรุปได้ว่า บริเวณเมืองโบราณแห่งนี้มีการอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อน
ประวัติศาสตร์ยุคส าริด-เหล็ก สมัยทวารวดีและคงมีการใช้พื้นที่ต่อมาจนถึงในสมัยอยุธยา 

โบราณวัตถุช้ินส าคัญภายในวัดพรหมทินใต้ขณะก าลังขุดดินเพื่อสร้างศาลาวัดคือ ช้ินส่วน 
ธรรมจักรและประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าประทับเหนือพนัสบดีซึ่งเป็นวัตถุช้ินเด่นในสมัยทวารวดี  
นอกจากนี้หลักฐานอีกชนิดที่มีการพบเป็นจ านวนมากจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คือ ลูกปัด โดยพบว่า
มีการท าด้วยวัสดุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ลูกปัดแก้ว ลูกปัดเปลือกหอย ลูกปัดหิน เป็นต้น ซึ่ง
ปรากฏเป็นหลักฐานมาแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้195 

เมื่อพ.ศ.2524 จากการไถปรับที่นาได้พบเหรียญจ านวนมากบรรจุอยู่ภายในภาชนะดินเผา
จ านวน 65 เหรียญ ลักษณะของเหรียญมีทั้งแบบลายประทับและเหรียญไม่ประทับลาย ลวดลายที่
ปรากฏได้แก่ ตราสังข์ ตราพระอาทิตย์ ตราหม้อน้ า ตราลูกวัว ตราบัลลังก์ ตราดอกไม้ ซึ่งลายเหล่าน้ี
ด้านหลังของเหรียญเกือบทั้งหมดเป็นลายศรีวัตสะ ยกเว้นตราลูกวัวซึ่งด้านหลังเป็นลายบัลลังก์196 
โดยเหรียญเหล่าน้ีจ านวน 39 เหรียญ เก็บรักษาอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 
  

                                                
195 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิและแอลิสัน คาร์เตอร์“ ,ลูกปัดหินและลูกปัดแก้วยุคเหล็กจากแหล่งโบราณคดี

พรหมทินใต้ ลพบุรี ”,เมืองโบราณ 36,4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2553): 54. 
196 ภูธร ภูมะธน, “เหรียญเงินตราสมัยทวารวดีพบที่จังหวัดลพบุรี,” ศิลปากร 28,4 (ก.ย.2527): 55-63. 
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ตารางที่ 8 เหรียญตราที่พบจากแหลง่โบราณคดีบ้านพรหมทิน - ล าดับที่ 045-083 

  

ล าดับท่ี 045 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/13/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายทวี น้าวเนือง 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1 ลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก ระหว่าง
เส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรอืจดุไข่ปลาเรยีงต่อเนื่องกัน  
- ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านข้างศรีวัตสะฝั่งซ้าย
เป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ฝั่งขวาเป็นสวัสดิกะ ด้านล่างคล้ายสัญลักษณ์ภัทรบิฐหรือฑมรุ 
 

ล าดับท่ี 046 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/14/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายทวี น้าวเนือง 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ช ารุดบางส่วน มีลายทั้ง 2 ด้าน - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทติย์
ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบ
เหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมี
สามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านข้างขวาศรีวัตสะคือสวัสดิกะ 
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ล าดับท่ี 047 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/16/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่  1 ต าบลหลุมข้าว อ า เภอ      
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายค าพอง อินทรชัย 

ขนาด/นน ø 2.9 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ช ารุดบางส่วน มีลายทั้ง 2 ด้าน - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 
14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลม
เรียงกัน 2 ช้ัน ด้านข้างศรีวัตสะฝั่งซ้ายเป็นภัทรบิฐ ฝั่งขวาเป็นสวัสดิกะ 
 

ล าดับท่ี 048 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/19/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่  1 ต าบลหลุมข้าว อ า เภอ      
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายค าพอง อินทรชัย 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ช ารุดบางส่วน บิดงอเล็กน้อย  - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์
ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบ
เหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมี
สามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ฝั่งซ้ายศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ ฝั่งขวาเลือน 
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ล าดับท่ี 049 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/17/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ      โคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายค าพอง อินทรชัย 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว มีลายทั้ง 2 ด้าน - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่ง
ดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 12 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 13 จุด ริมขอบ
เหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมี
สามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านข้างศรีวัตสะทั้งสองคล้ายสวัสดิกะ 
 

ล าดับท่ี 050 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/25/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ      โคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายมี หอมสุข 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ช ารุดบางส่วน บิดงอเล็กน้อย  - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 
แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียง
กัน 2 ช้ัน ด้านข้างซ้ายและล่างของศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐ ด้านขวาลบเลือน 
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ล าดับท่ี 051 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/26/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ      โคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายมี หอมสุข 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว ด้านหนึ่งมีรอยตัด - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดง
ลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรก
อยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้าน
ที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านข้างศรีวัตสะฝั่งซ้ายเป็นสวัสดิ
กะ ฝั่งด้านขวาเป็นภัทรบิฐ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
 

ล าดับท่ี 052 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/44/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ      โคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 12 
แฉก ระหว่างเส้นรัศมีไม่มี จุดกลม ขอบท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  
- ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ฝั่งซ้ายศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ 
ฝั่งขวาเลือน 
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ล าดับท่ี 053 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/45/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่  1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ      
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 3.2 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ด้านหนึ่งมีรอยตัด มีลายทั้ง 2 ด้าน  - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่
ออก 14 และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรยีง
กัน 2 ช้ัน  ด้านข้างซ้ายและล่างศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านขวาเป็นสวัสดิกะ 
 

ล าดับท่ี 054 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/46/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่  1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ      
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 3.2 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ด้านหนึ่งมีรอยตัด - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้ว
มีรัศมีแผ่ออก 12 และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 12 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็น
ลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกบั
จุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน  ด้านข้างซ้ายศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านขวาคล้ายสวัสดิกะ ด้านล่าง
มี 3 จุดมารองรับศรีวัตสะ 
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ล าดับท่ี 055 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/47/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ    โคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  มีเจาะรู 2 รู  - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรศัมี
แผ่ออก 14 และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลาย
เม็ดประค าหรือจดุไข่ปลาเรยีงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลีย่มซ้อนกบัจดุกลม
เรียงกัน 2 ช้ัน  ด้านข้างศรีวัตสะฝั่งซ้ายเป็นสวัสดิกะ ด้านขวาเป็นภัทรบิฐที่ด้านบนมี 3 จุด 
 

ล าดับท่ี 056 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/48/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 
และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค า
หรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือน รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อน
กับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านข้างศรีวัตสะลบเลือน 
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ล าดับท่ี 057 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/49/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 12 
และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 12 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค า
หรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือน รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อน
กับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านข้างศรีวัตสะลบเลือน 
 

ล าดับท่ี 058 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/50/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  
 - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 12 และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่
จ านวน 12 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 
ศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านข้างศรีวัตสะลบเลือน 
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ล าดับท่ี 059 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/51/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 
และระหว่างเส้นรัศมีไม่มีจุดกลมแทรก ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลา
เรียงต่อเนื่องกัน  
- ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือน ศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านขวา
ศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 3 จุด ด้านล่างศรีวัตสะมีจุดรองรับ 3 จุด 
 

ล าดับท่ี 060 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/52/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 2.6 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบช ารุด มีลายทั้ง 2 ด้าน 
 - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 12 และระหว่าง
เส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 12 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลา
เรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรยีงกัน 2 ช้ัน ข้างศรี
วัตสะเป็นสวัสดิกะ 
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ล าดับท่ี 061 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/111/2525 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิ ธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ  สม เด็ จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากร้านทองไทย 75 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบช ารุด มีลายทั้ง 2 ด้าน 
 - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่
จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 
ศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ข้างซ้ายศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ 
 

ล าดับท่ี 062 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/113/2525 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิ ธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ  สม เด็ จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากร้านทองไทย 75 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย มีรูเจาะ 1 รู 
 - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 12 และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่
จ านวน 12 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 
ค่อนข้างลบเลือน รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน 
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ล าดับท่ี 063 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/27/2529 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิ ธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ  สม เด็ จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายมี หอมสุข 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว มีรูเจาะ 2 รู มีลายทั้ง 2 ด้าน 
 - ด้านที่ 1 ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์อย่างเปน็ธรรมชาติ ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค า
หรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่  2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะหรือปราสาทภายในมี
สามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 3 ช้ัน 
 

ล าดับท่ี 064 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/28/2529 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิ ธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ  สม เด็ จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายมี หอมสุข 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว มีรูเจาะ 2 รู มีลายทั้ง 2 ด้าน 
 - ด้านที่ 1 รูปหอยสังข์อย่างเป็นธรรมชาติ ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่
ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่  2 ศรีวัตสะภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน3 ช้ัน 
ด้านซ้ายศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐที่ด้านบนมี 2 จุด ด้านขวาเป็นสวัสดิกะ ด้านล่างมีจุด 3 จุดมารองรับ 
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ล าดับท่ี 065 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/29/2529 

สถานท่ีเก็บ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สมเด็จพระ
นารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายมี หอมสุข 

ขนาด/นน. ø 3.2 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย - ด้านที่ 1  ตรงกลางเป็นรปูหอยสังข์เกือบเต็มกรอบวงกลม กลางตัว
สังข์มีลักษณะคล้ายสัญลักษณ์โอม ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือน ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะ ด้านซ้ายศรีวัตสะมีสัญลักษณ์
เป็นสวัสดิกะ ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ 
 

ล าดับท่ี 066 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/54/2529 

สถานที่เก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ที่มา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย ด้านหนึ่งมีรอยตัด - ด้านที่ 1  ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์เกือบเต็ม
กรอบวงกลม ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 2 ช้ัน ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่
ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรปูศรีวัตสะภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกนั 

3 ช้ัน ด้านซ้ายศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านล่างมีจุด 3 จุดมารองรับ 
ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
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ล าดับท่ี 067 

 
วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/56/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่  1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ 
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ด้านหนึ่งมีรอยตัด  - ด้านที่ 1  ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์เกือบเต็มกรอบวงกลม 
ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 2 ช้ัน กลางตัวสังข์มีลักษณะคล้ายสัญลักษณ์โอม ริมขอบเหรียญท าเปน็
ลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมี
สามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 3 ช้ัน ด้านซ้ายศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ ด้านขวาเป็นภัทรบิฐ
หรือฑมรุที่ด้านล่างและบนมีจุด 1 จุด  
 

ล าดับท่ี 068 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/57/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ    โคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 2.5 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ด้านหนึ่งมีรอยตัด มีลาย 2 ด้าน 
- ด้านที่ 1  ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์คล้ายธรรมชาติ ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค า
หรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะ ด้านบนเหนือศรีวัตสะมี
สัญลักษณ์คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์  
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ล าดับท่ี 069 

 
วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/102/2525 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากร้านทองไทย 75 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: มีลาย 2 ด้าน - ด้านที่ 1 ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์เกือบเต็มกรอบวงกลม กลางตัว
สังข์มีลักษณะคล้ายสัญลักษณ์โอม ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือน ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะ 

 

ล าดับท่ี 070 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/105/2525 

สถานที่เก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ที่มา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ  
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากร้านทองไทย 75 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว ด้านหนึ่งมีรอยตัด มีลาย 2 ด้าน 
- ด้านที่ 1  ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์เกือบเต็มกรอบวงกลม ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 2 ช้ัน กลาง
ตัวสังข์มีลักษณะคล้ายสัญลักษณ์โอม ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือน ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุด
กลมเรียงกัน 3 จุด ด้านขวาสันนิษฐานว่าเป็นสัญลักษณ์ภัทรบิฐหรือฑมรุ 
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ล าดับท่ี 071 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/106/2525 

สถานที่เก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ที่มา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากร้านทองไทย 75 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบฝั่งหนึ่งช ารุด - ด้านที่ 1 รูปหอยสังข์เกือบเต็มกรอบวงกลมมีลักษณะบุบเว้าลงไป 
กลางตัวสังข์มีลักษณะคล้ายสัญลกัษณ์โอม ริมขอบเหรียญท าเปน็ลวดลายเม็ดประค าหรอืจุดไข่ปลา
เรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2  รูปศรีวัตสะ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ค่อนข้างลบเลือน 
 

ล าดับท่ี 072 

 
วัตถุ 

เ ห รี ยญตรา รู ป สั ง ข์ และศรี วั ต สะมี จ ารึ ก 
“ลพฺธวร” 

เลขทะเบียน 04/57/2525 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายด.ตร.สนิท ชวนชม 

ขนาด/นน. ø 2.6 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว มีรอยบิ่นเล็กน้อย 
- ด้านที่ 1  รูปหอยสังข์คล้ายธรรมชาติ ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 3 ช้ัน กลางตัวสังข์มีลักษณะ
คล้ายสัญลักษณ์โอม ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 มีจารึกภาษาสันสกฤต อักษรปัลลวะ คือ “ลพฺธวร” เหนือข้ึนไปเป็นสัญลักษณ์ศรีวัตสะ 
ด้านขวาเป็นภัทรบิฐ ด้านซ้ายลบเลือนด้านขวาสันนิษฐานว่าเป็นสัญลักษณ์ภัทรบิฐหรือฑมรุ 
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ล าดับท่ี 073 

 

วัตถุ เหรียญตราภัทรบิฐและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/55/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่  1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ 
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1  ภัทรบิฐลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมหันชนกัน ตรงกลางมีแกนยื่นออกมาทัง้ 
2 ด้าน ด้านบนมีจุด 5 แถว ด้านล่างมีเส้นตรงรองรบั 2 เส้น ขอบลายเม็ดประค าหรือจดุไข่ปลาเรยีง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่  2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 9 จุด ด้านบนเหนือศรีวัตสะมี
สัญลักษณ์พระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านซ้ายศรีวัตสะเป็นอังกุศ ด้านขวาเป็นสังข์ ด้านล่างมีคลื่น
น้ า 2 เส้น มารองรับ 
 

ล าดับท่ี 074 

 

วัตถุ เหรียญตราภัทรบิฐและศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/108/2525 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่  1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ 
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 3.6 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ขอบเหรียญบิ่นช ารุด - ด้านที่ 1  ภัทรบิฐลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมหันชนกัน ตรง
กลางมีแกนยื่นออกมาทั้ง 2 ด้าน ด้านบนมีจุด 5 แถว ด้านล่างมีเส้นตรงรองรบั 2 เส้น ขอบลายเมด็
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 9 จุด 
ด้านบนเหนือศรีวัตสะมีสัญลักษณ์พระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านซ้ายศรีวัตสะเป็นอังกุศ ด้านขวา
เป็นสังข์ ด้านล่างมีคลื่นน้ า 2 เส้น มารองรับ 
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ล าดับท่ี 075 

 

วัตถุ เหรียญลายหม้อน้ า (ปูรณฆฏะ)/ศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/104/2525 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากร้านทองไทย 75 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1  ลวดลายตรงกลางเป็นรูปดอกไม้ 8 กลีบ ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลาย
เม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือน ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะ 
ด้านซ้ายเป็นภัทรบิฐ ด้านขวาเป็นสวัสดิกะ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ 

 

ล าดับท่ี 076 

 

วัตถุ เหรียญลายดอกไม้และศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน 04/107/2525 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ     โคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 2.6 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1 ลวดลายตรงกลางเป็นรูปดอกไม้ 8 กลีบ ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลาย
เม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือน ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะ ด้านซ้ายเป็นภัทรบิฐ ด้านขวาเป็นสวัสดิกะ 
ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
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ล าดับท่ี 077 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปสัตว์? 

เลขทะเบียน 04/59/2525 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ     โคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว ถูกตัดแบ่งครึ่ง มีลายทั้ง 2 ด้าน 
 - ด้านที่ 1 ตรงกลางเป็นรปูสตัว์ 4 เท้า ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลา
เรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 ลวดลายลบเลือน บริเวณริมขอบเหรียญด้านหนึ่งมีลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลา 

 

ล าดับท่ี 078 

 

วัตถุ เหรียญตราไม่มีลวดลาย 

เลขทะเบียน 04/18/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ      โคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายค าพอง อินทรชัย 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว เป็นเหรียญค่อนข้างกลม ไม่มีลายทั้งสองด้าน 
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ล าดับท่ี 079 

 

วัตถุ เหรียญตราไม่มีลวดลาย 

เลขทะเบียน 04/15/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายทวี น้าวเนือง 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว เป็นเหรียญค่อนข้างกลม ไม่มีลายทั้งสองด้าน 

 

ล าดับท่ี 080 

 

วัตถุ เหรียญตราไม่มีลวดลาย 

เลขทะเบียน 04/123/2525 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากร้านทองไทย 75 

ขนาด/นน. -    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว เป็นเหรียญค่อนข้างกลม ไม่มีลายทั้งสองด้าน 
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ล าดับท่ี 081 

 

วัตถุ เหรียญตราไม่มีลวดลาย 

เลขทะเบียน 04/125/2525 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ  
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากร้านทองไทย 75 

ขนาด/นน. -    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว เป็นเหรียญค่อนข้างกลม ไม่มีลายทั้งสองด้าน 
ตรงกลางด้านหนึ่งมีรอยตัดแบ่ง 
 

ล าดับท่ี 082 

 

วัตถุ เหรียญตราไม่มีลวดลาย 

เลขทะเบียน 04/30/2529 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนายมี หอมสุข 

ขนาด/นน. ø 2.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว เป็นเหรียญค่อนข้างกลม มีความนูนเล็กน้อย 
ไม่มีลวดลายทั้งสองด้าน ตรงกลางด้านหนึ่งมีรอยตัดแบ่ง 
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ล าดับท่ี 083 

 

วัตถุ เหรียญตราไม่มีลวดลาย 

เลขทะเบียน 04/62/2524 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 

ท่ีมา 
บ้านพรหมทิน หมู่ 1 ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี จากนางเฉลียว อานุภาพ 

ขนาด/นน. ø 2.2 เซนติเมตร    

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ทะเบียนระบุว่าท าจากเงินผสมตะกั่ว เป็นเหรียญค่อนข้างกลม มีความนูนเล็กน้อย 
ไม่มีลวดลายทั้งสองด้าน ตรงกลางด้านหนึ่งมีรอยตัดแบ่ง 



 135 
 

เมืองโบราณอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท 

เมืองโบราณแห่งนี้ต้ังอยู่ในพื้นที่บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ลักษณะทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบริมล าน้ าหางน้ าสาคร มีลักษณะผังเมืองคล้ายรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู คันดินบางส่วนมีสภาพไม่สมบูรณ์และถูกรบกวนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ใน
ปัจจุบัน พื้นที่ภายในตัวเมืองมีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินดินอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานทาง
โบราณคดีที่บ่งบอกถึงสมัยทวารวดีและซากโบราณสถานกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งภายในและนอกเมือง  

จากการด าเนินงานทางโบราณคดีสามารถล าดับพัฒนาการของเมืองโบราณแห่งนี้ตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยทวารวดีหลักฐานที่พบได้แก่ ช้ินส่วนภาชนะดินเผาแบบมีสันและมีลาย
ประทับในกรอบสี่เหลี่ยม ช้ินส่วนพวยกา ตะคันดินเผา ตะเกียงดินเผา ช้ินส่วนธรรมจักรและเสาแปด
เหลี่ยมที่มีจารึกปัลลวะสามารถก าหนดอายุได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12  

จากการส ารวจทางโบราณคดีมีรายงานการพบเหรียญเงินจ านวนหนึ่งบริเวณเนินดินด้านทิศ
ตะวันตกภายในเมือง บนเหรียญมีสัญลักษณ์เป็นรูปหอยสังข์และศรีวัตสะ นอกจากนั้นยังพบเหรียญ
ลายพระอาทิตย์ฉายแสงและศรีวัตสะอยู่ในครอบครองของราษฎรในพื้นที่197 

จากการเก็บข้อมูลจากพิพิธภัณฑสถาน พระนคร ในเบื้องต้นพบว่ามีเหรียญเงินที่อยู่ในความ
ดูแลซึ่งมาจากเมืองอู่ตะเภาจ านวน 32 เหรียญดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
197 ศรีศักร วัลลิโภดม, “อู่ตะเภา: เมืองทวารวดีที่ชัยนาท,” ใน โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 55-56. 
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ตารางที่ 9 เหรียญตราที่พบจากเมืองอู่ตะเภา – ล าดับที่ 084-115 

  

ล าดับท่ี 084 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 2507/296 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร ์

ขนาด/นน. ø 3.1 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 
แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุด
ไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านข้างซ้ายศรีวัตสะเป็นสวัสดิ
กะ ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ 
 

ล าดับท่ี 085 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 303/2507  

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3.1 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจดุ
แทรกอยู่  14 จุด ขอบเหรียญท า เป็นลายเม็ดประค าหรือจุดไ ข่ปลาเรียงต่อ เนื่ องกัน  - 
 ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ซ้ายศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่มีจุด 2 
จุด และมีจุด 3 จุดรองรับศรีวัตสะด้านล่าง 
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ล าดับท่ี 086 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 410/2507  

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3.1 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 
แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจดุแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเมด็ประค าหรอืจุดไข่
ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะ ภายในมีจุด 3 จุด ซ้ายเป็นสวัสดิกะ ขวา
เป็นภัทรบิฐที่มีจุดด้านบน 2 จุด และมีจุดข้างละจุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ มีจุด 3 จุด
รองรับศรีวัตสะด้านล่าง 
 

ล าดับท่ี 087 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.1/2 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 
แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจดุแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเมด็ประค าหรอืจุดไข่
ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรวัีตสะ ภายในมีจุด 3 จุด ขวาศรีวัตสะเป็นสวัสดิ
กะ ซ้ายเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 2 จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ มีจุด 3 จุด
รองรับศรีวัตสะด้านล่าง 
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ล าดับท่ี 088 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 2507/336  

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร / 8. 3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุด
แทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  
- ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ซ้ายศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นภัทรบิฐ
หรือฑมรุที่ด้านบนมี 3 จุด มีจุด 3 จุดรองรับศรีวัตสะด้านล่าง 
 

ล าดับท่ี 089 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 340/2507   

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8. 3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุด
แทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  
 - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ซ้ายเป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ 
บนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
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ล าดับท่ี 090 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 003 /2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8. 3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่นเล็กน้อย  - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก 
และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลา
เรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะและ
ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 3 จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ และด้านล่างมี
จุดกลม 3 จุดมารองรับ 
 

ล าดับท่ี 091 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 372/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8. 8 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่นเล็กน้อย มีรูเจาะ 2 รู  - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่
ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรก ขอบท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ ด้านขวาลบ
เลือน มีจุด 3 จุด รองรับด้านล่าง 
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ล าดับท่ี 092 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 338/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 7. 7 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่นเล็กน้อย - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก 
และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ ขอบท าเป็นเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 
ศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ซ้ายเป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่มีจุด 2 จุดอยู่ด้านล่าง 

 

ล าดับท่ี 093 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 408/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8. 4 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่นเล็กน้อย - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก 
และระหว่าง เส้นรัศมีมี จุดแทรกอยู่  ขอบท า เป็นเม็ดประค าหรือจุดไ ข่ปลาเรียงต่อกัน  
- ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ซ้ายเป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมีจุด 3 
จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
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ล าดับท่ี 094 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 295/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8. 9 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่นเล็กน้อย มีรูเจาะ 2 รู - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่
ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ ขอบเหรียญท าเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ซ้ายเป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นภัทรบิฐ ด้านบนเป็น
พระอาทิตย์และพระจันทร์ 

 

ล าดับท่ี 095 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 342/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร / 8. 3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่นเล็กน้อย - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก 
และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ขอบเหรียญท าเป็นเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ซ้ายเป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่
ด้านบนมีจุด ด้านล่างมีจุด 3 จุดมารองรับ 
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ล าดับท่ี 096 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 341/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร / 8 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่นเล็กน้อย - ด้านที่ 1 ตรงกลางลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้ว
มีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลาย
เม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 2 จุด 
ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่มี 2 จุดด้านล่าง ส่วนด้านขวาเป็นสวัสดิกะ 

 

ล าดับท่ี 097 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 339/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8.6 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุด
แทรกอยู่ 14 จุด ริมเหรียญท าเป็นเม็ดประค าหรือจดุไข่ปลาเรียงต่อกัน  - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายใน
มีจุด 3 จุด ด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนม ี3 จุด ด้านล่างมีจุด 3 จุดมา
รองรับ 
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ล าดับท่ี 098 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 371/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร / 8.3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เหรียญบิดงอเล็กน้อย - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก 
และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ ขอบท าเป็นเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 
2 รูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ซ้ายเป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 3 จุด 
ด้านบนเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ 

 

ล าดับท่ี 099 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 299/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8.5กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เหรียญบิดงอเล็กน้อย - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก 
และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรอืจุดไข่ปลา
เรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็น
สวัสดิกะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 3 จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ 
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ล าดับท่ี 100 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 304/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เหรียญบิดงอเล็กน้อย - ด้านที่ 1 ตรงกลางลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมี
รัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด 
ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ 
 

ล าดับท่ี 101 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 302/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญมีรูเจาะ 2 รู - ด้านที่ 1 ตรงกลางลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมี
รัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด 
ด้านขวาและซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างรองรับ
ด้วยจุด 3 จุด 
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ล าดับท่ี 102 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 4437 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 5.7 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 ตรงกลางลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผอ่อก 15 แฉก และ
ระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 15 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน   
- ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและ
ด้านขวาค่อนข้างลบเลือน ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างรองรับด้วยจุด 3 จุด 
 

ล าดับท่ี 103 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 373/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: บิดงอเล็กน้อย  - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่าง
เส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็น 
สวัสดิกะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 2 จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
ด้านล่างรองรับด้วยจุด 3 จุด 
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ล าดับท่ี 104 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 337/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร / 5.8 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 ตรงกลางลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก 
และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลา
เรียงต่อเนื่องกัน  
- ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและ
ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 2 จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่าง
รองรับด้วยจุด 3 จุด 
 

ล าดับท่ี 105 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 297/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: บิดงอเล็กน้อย - ด้านที่ 1 ตรงกลางลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่
ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค า
หรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็น
สวัสดิกะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 1 จุด ด้านล่างรองรับด้วยจุด 3 จุด 
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ล าดับท่ี 106 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 368/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: บิดงอเล็กน้อย - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และ
ระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นสวัสดิ
กะและด้านซ้ายเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมีจุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
ด้านล่างรองรับด้วยจุด 3 จุด 
 

ล าดับท่ี 107 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 335/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3.7 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: บิดงอเล็กน้อย - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และ
ระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจดุไข่ปลาเรยีง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นสวัสดิ
กะและด้านซ้ายเป็นภัทรบิฐหรือ ฑมรุที่ด้านบนมีจุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
ด้านล่างรองรับด้วยจุด 3 จุด 
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ล าดับท่ี 108 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 335/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3.7 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เจาะรู 2 รู - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่าง
เส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านขวา
เป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 2 จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างรองรับด้วย
จุด 3 จุด 
 

ล าดับท่ี 109 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 301/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เจาะรู 2 รู - ด้านที่ 1 คล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และ
ระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิ
กะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือ ฑมรุด้านบนมีจุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่าง
รองรับด้วยจุด 3 จุด 
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ล าดับท่ี 110 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 407/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร / 8.1 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 ตรงกลางลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก 
และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลา
เรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด  ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็น 
สวัสดิกะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 3 จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
ด้านล่างรองรับด้วยจุด 3 จุด 
 

ล าดับท่ี 111 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.2/2 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8.1 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: มีลวดลายทั้ง 2 ด้าน แต่ลบเลือนค่อนข้างมาก 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้น
รัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  
- ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด  ด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะ ด้านขวาลบเลือน 
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ล าดับท่ี 112 

 

วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 398/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ด้านหนึ่งถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาดออกจากกัน - ด้านที่ 1 ลายหอยสังข์ลักษณะแบบ
ธรรมชาติ ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรง
กลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาเป็นสวัสดิกะและด้านซ้ายเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่
ด้านบนมีจุด 3 จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างมีจุด 3 จุดมารองรับ 
 

ล าดับท่ี 113 

 
วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 383/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
บ้านอู่ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.6 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ด้านหนึ่งถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาดออกจากกัน - ด้านที่ 1 ลายหอยสังข์ลักษณะแบบ
ธรรมชาติ  ริมขอบเหรียญท า เป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไ ข่ปลาเรียงต่อ เนื่องกัน  
- ด้านที่ 2 ศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 3 จุด และ
ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างมีจุด 3 จุดมา
รองรับ 
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ล าดับท่ี 114 

 

วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 377/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 

บ้านอู่ ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ า เภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา 
สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร / 8.8 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ด้านหนึ่งถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาดออกจากกัน - ด้านที่ 1 ลายหอยสังข์ลักษณะแบบ
ธรรมชาติ ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 รูป
ศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐหรือฑมรทุี่ด้านบนมีจดุและด้านซา้ย
เป็นสวัสดิกะ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างมีจุด 3 จุดมารองรับ 
 

ล าดับท่ี 115 

 

วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 380/2507 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 

บ้านอู่ ตะเภา ต าบลท่าน้ าสาคร อ า เภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซื้อมาจากนายส าเภา 
สงวัตร์ 

ขนาด/นน. ø 2.6 เซนติเมตร / 9 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย มีรอยถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาด - ด้านที่ 1 ลายหอยสังข์ลักษณะ
แบบธรรมชาติ ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 
2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 3 จุด 
และด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างมีจุด 3 จุดมารองรับ 
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เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบรุ ี

เมืองศรีมโหสถมีแผนผังเมืองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน มีคูน้ าคันดินล้อมรอบ ภายนอกตัว
เมืองพบร่องรอยโบราณสถาน สระน้ า บ่อน้ า และคันดินเป็นจ านวนมากซึ่งคันดินเหล่าน้ีสันนิษฐานว่า
อาจจะเป็นคันดินถนนโบราณหรือเป็นคันกั้นน้ า เพื่อบังคับน้ าให้ไหลไปทางทิศตะวันออกลงสู่หนอง
น้ า198 และด้วยต าแหน่งที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้เหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจที่ส าคัญในแถบบ้านเมืองโบราณฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา และเป็นจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างภูมิภาคซึ่งสามารถติดต่อกับต่างชาติได้จากทางทะเลและติดต่อกับชุมชนโบราณอื่นๆ ในแถบ
ที่ราบสูงโคราชและประเทศกัมพูชาได้ 

เมืองโบราณแห่งนี้สันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้นในสมยัทวารวดีและเจรญิรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึง
ในสมัยที่อิทธิพลเขมรเข้ามาครอบคลุมดินแดนนี้ ดังนั้นโบราณวัตถุส่วนมากที่พบภายในเมืองมัก
เกี่ยวเนื่องในศาสนาฮินดู เช่น ประติมากรรมพระวิษณุ พระคเณศ และศิวลึงค์ เป็นต้น199 ส่วน
ภายนอกตัวเมืองพบโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ โดยกลุ่มที่ส าคัญที่สุดคือ โบราณสถาน
สระมรกตที่มีรอยพระพุทธบาทคู่ และโบราณสถานสระแก้วที่ในบริเวณขอบสระมีการสลักภาพนูนต่ า
เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง มกร สิงห์ เป็นต้น ซึ่งจากภาพสลักเหล่าน้ีได้แสดงให้เห็นอทิธิพลศิลปะสมยั
อมราวดี โดยอาจสันนิษฐานได้ว่ามีการเข้ามาของชาวอินเดียจากแถบภาคตะวันออกเฉียงใต้200 และมี
หลักฐานของการติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่นอีก เช่น เครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ถัง เหรียญจีนสมัยราชวงศ์
ถัง เครื่องถ้วยเปอร์เซีย ฯลฯ 

จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองโบราณแห่งนี้ปรากฏหลักฐานที่ส าคัญ คือ เหรียญ
ตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะและเหรียญกษาปณ์จีน ปัจจุบันเหรียญตราบางส่วนได้เก็บรักษา
อยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดังนี้ 
  

                                                
198 พีรพน พิสณุพงศ์ ,ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถกรุงเทพฯ) : หน่วยศิลปากรที่ 5 กรม

ศิลปากร ,2535 ,(23. 
199 ผาสุข อินทราวุธ ,ทวารวดี :การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี,117. 
200 เรื่องเดียวกัน ,117. 
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ตารางที่ 10 เหรียญตราที่พบจากเมืองศรีมโหสถ – ล าดับที่ 116-120 

  

ล าดับท่ี 116 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด2/12 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
ขุดได้ที่ดงศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี   
รับมาจากกระทรวงมหาดไทย 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร / 7.6 กรัม  

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย  - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และ
ระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะที่ด้านในมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม 2 อันวางซ้อนกัน ด้านบนมี
สัญลักษณ์พระอาทิตย์-พระจันทร์ ด้านซ้ายศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ 

 

ล าดับท่ี 117 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.9/2 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
ขุดได้ที่ดงศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี  
รับมาจากกระทรวงมหาดไทย 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8.2 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย  - ด้านที่ 1 อาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่าง
เส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมเหรียญท าเปน็เมด็ประค าหรอืจุดไข่ปลาเรยีงต่อเนื่องกนั - ด้านที่ 2 
ศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นภัทรบิฐ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ ด้านล่างมีจุด 3 จุด 
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ล าดับท่ี 118 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.8/2 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
ขุดได้ที่ดงศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี   
รับมาจากกระทรวงมหาดไทย 

ขนาด/นน. ø 2.5 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และ
ระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านขวา
ลบเลือน ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 

 

ล าดับท่ี 119 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.14/2 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
ขุดได้ที่ดงศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี     
รับมาจากกระทรวงมหาดไทย 

ขนาด/นน. ø 2 เซนติเมตร / 4.4 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย  - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมี
รัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ขอบเหรียญไม่ท าลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลา  - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 2 จุด มีลักษณะใหญ่เกือบเต็มพื้นที่หนา้
เหรียญ ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ 
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ล าดับท่ี 120 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.10/2 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
ขุดได้ที่ดงศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี    
รับมาจากกระทรวงมหาดไทย 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร / 2.6 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่นและลายลบเลือน มีรูเจาะ 1 รู - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมี
รัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดแทรกอยู่ 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 2 จุด มีลักษณะใหญ่
เกือบเต็มพื้นที่หน้าเหรียญ ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐและด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะ ด้านบนเป็น
พระอาทิตย์และพระจันทร์ 
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แหล่งโบราณคดีบา้นวังแดง จังหวัดพิจิตร 

ตั้งอยู่ที่ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุม่ต่ า และมีล า
น้ าหลายสายไหลผ่านใกล้เคียง บริเวณชุมชนโบราณแห่งนี้ยังคงปรากฏบางส่วนของคูน้ าคันดินให้เห็น 
รวมทั้งยังมีร่องรอยของโบราณสถานอิฐและเศษภาชนะดินเผากระจายตัวอยู่ทั่วไปตามเนินดินและ
พื้นที่ภายในเขตชุมชนโบราณ201 แต่เนื่องจากพื้นที่ถูกปรับใช้ในทางการเกษตรหลักฐานทางโบราณคดี
ต่างๆ จึงถูกท าลายเสียหายเป็นอย่างมาก 

จากการขุดค้นทางโบราณคดีของส านักศิลปากรที ่6 สุโขทัย ในบริเวณพื้นที่ชุมชนโบราณแหง่
นี้แสดงข้อมูลให้เห็นว่าชุมชนนี้มีอายุร่วมสมัยวัฒนธรรมทวารวดี ไม่ว่าจะเป็นเศษภาชนะดินเผาแบบ
หม้อมีสัน หินบด เบี้ยดินเผา แวดินเผา ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มักพบตามแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี 
สามารถก าหนดอายุแหล่งโบราณคดีด้วยผลการวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ได้จากการส ารวจและขุดค้น
ทางโบราณคดีทั้งเชิงเปรียบเทียบและทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีการวัดค่าพลังงานแสง (Thermo 
luminescene dating) มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-14202 

นอกจากนั้นยังมีรายงานการพบเหรียญเงินตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะจ านวนหนึ่ง
ซึ่งปัจจุบันเหรียญเหล่านั้นเป็นสมบัติของราษฎรในพื้นที่  และบางส่วนได้เก็บรักษาอยู่ภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จ านวน 2 เหรียญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

                                                
201 ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัยเมืองโบราณ :กรุงเทพฯ) , 2552), 211. 
202 กลุ่มโบราณคดี ส านักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, โบราณคดีภาคเหนือตอนล่างแหล่งโบราณคดีบ้านวังแดง , 

122. 



 157 
 

ตารางที่ 11 เหรียญตราที่พบจากแหลง่โบราณคดีบ้านวังแดง – ล าดับที่ 121-122 

 

  

ล าดับท่ี 121 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 38/2498  

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
ขุดพบที่ต าบลทัพคล้อ อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร จากหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร /8.3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุด
กลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาเป็นสวัสดิกะ ซ้ายเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ
ที่ด้านบนมีจุด 3 จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์  มีจุด 3 จุดรองรับศรีวัตสะด้านล่าง 
 

ล าดับท่ี 122 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 37/2498 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
ขุดพบที่ต าบลทัพคล้อ อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร จากหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 6.3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 
แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด  
ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านซ้ายเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 2 จุด 
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เมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

เมืองพิมายตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะผังเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า รอบเมืองมีล าน้ าส าคัญไหลผ่านได้แก่ แม่น้ ามูล ล าน้ าจักราช และล าน้ าเค็ม มีคูน้ าคัน
ดินและก าแพงเมืองล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ประตูเข้าออกจ านวน 4 ทาง ก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง 
แต่ปัจจุบันหลงเหลือร่องรอยเพียง 3 ประตู เมืองแห่งนี้เป็นเมืองส าคัญเป็นอย่างมากในช่วงที่อิทธิพล
วัฒนธรรมเขมรได้แพร่เข้ามาและเช่ือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

โบราณสถานส าคัญในตัวเมืองพิมายคือ ปราสาทหินพิมาย โดยมีการก่อสร้างศาสนสถานแห่ง
นี้หลายสมัย สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างข้ึนเมื่อสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 และในส่วนประตูซุ้มด้านใต้ของ
ระเบียงคตคงสร้างเสร็จสิ้นในสมัยพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1 (พ.ศ.1650-1655) และต่อมาในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนของปรางค์พรหมทัตและปรางค์หินแดง203 

หลักฐานที่พบส่วนมากอยู่ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นศิลปะแบบบายน จาก
การขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณปราสาทหินพิมายได้พบหลักฐาน ได้แก่ ช้ินส่วนภาชนะดินเผาแบบ
เนื้อดินธรรมดาและเนื้อแกร่ง ช้ินส่วนกระดูกสัตว์ เปลือกหอย เศษอิฐ เศษกระเบื้อง ช้ินส่วนส าริด 
ลูกปัดหิน พระพิมพ์ดินดิบ ประติมากรรมท าด้วยหินและส าริด เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามปรากฏ
รายงานการพบ หลักฐานช้ินส าคัญ คือ ประติมากรรมพระพุทธเจ้าประทับเหนือพนัสบดีจากในพื้นที่
เมืองพิมาย ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

จากการขุดค้นบริเวณประตูชัยมีรายงานถึงการพบเงินตราจนี ตรงกลางเจาะรูสี่เหลีย่ม สภาพ
ไม่สมบูรณ์และสึกกร่อน และพบอีกเหรียญการขุดแต่งปราสาทหินพิมาย ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

  

                                                
203 หม่อมเจ่าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ผู่แปล, การซ่อมปราสาทหินพิมาย( พิมาย: กรมศิลปากร, 2506), 3. 
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ตารางที่ 12 เหรียญตราที่พบจากเมืองพิมาย - ล าดับที่ 123 

 

 

  

ล าดับท่ี 123 

 

วัตถุ เหรียญตราจีน 

เลขทะเบียน 39/3/2548 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

ท่ีมา 

พบจากการ ขุดแต่งปราสาทหินพิมาย 
ปีงบประมาณ 2540 ในระดับความลึก 120-
130 เซนติเมตร 

ขนาด/นน. ø 2.5 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด:  ทะเบียนระบุว่าท าจากส าริด ผิวสึกกร่อน ขอบเหรียญบิ่นเล็กน้อยเหรยีญกลม เจาะรู
สี่เหลี่ยมตรงกลาง มีลวดลายแต่ลบเลือนมาก 
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แหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์และบริเวณเมืองไชยา 

แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิตั้งอยู่ในเขตต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ห่างจากเมืองโบราณไชยาประมาณ 7 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เกิดจากแผ่นดินถูกคลองใหญ่
พุมเรียงตัดไหลผ่าน ลักษณะของแหล่งเป็นเนินทรายสูงและป่าโปร่ง ทางด้านทะเลฝั่งตะวันออกเป็น
ดินโคลนและมีป่าโกงกาง บริเวณห่างจากปลายแหลมไปราว 2 เมตร ปรากฏร่องรอยของโบราณสถาน
อิฐ บ่อน้ า และเสาธรณีประตู ในแถบแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ินี้ยังได้พบซากเรือและช้ินส่วน
ประกอบเรือ จึงท าให้เกิดข้อสันนิษฐานถึงความส าคัญของบริเวณนี้ว่าในอดีตอาจเคยเป็นที่จอดเรือ
ของชาติต่างๆ และอาจเป็นที่พ านักช่ัวคราวของพ่อค้าเพื่อท าการค้ากับเมืองโบราณไชยา204 

การด าเนินงานทางโบราณคดีในเขตพื้นที่นี้มีทั้งการส ารวจและขุดค้น โดยการขุดค้นเมื่อ 
พ .ศ. 2525 หลักฐานที่พบส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาและเนื้อแกร่ง ลูกปัดแก้วสี
ต่างๆ โดยช้ินส่วนภาชนะดินเผาต่างชาติที่สามารถน ามาก าหนดอายุได้ส่วนมากเป็นช้ินส่วนภาชนะดิน
เผาเนื้อแกร่งเคลือบสีของจีนสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 รวมทั้งยังพบช้ินส่วน
ภาชนะดินเผาเคลือบสีน้ าเงินแบบเปอร์เซียซึ่งอายุสมัยที่ก าหนดได้อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือ  
พุทธศตวรรษที่ 14-15205 

เหรียญตราที่พบจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นเหรียญกษาปณ์จีนจ านวน 3 เหรียญ ปัจจุบัน
เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา นอกจากนั้นในบริเวณพื้นที่อ าเภอไชยายังได้พบเงินตรา
ขนาดเล็กอีกรูปแบบหนึ่งคือ เงินดอกจันทน์ โดยข้อมูลที่ได้จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีดังนี้ 

 

  

                                                
204 เขมชาติ เทพไทย ,แหลมโพธิ: แหล่งเศรษฐกิจของศรีวิชัย กรุงเทพฯ): กรมศิลปากร ,2531 ,(71. 
205 เรื่องเดียวกัน ,85-87. 
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ตารางที่ 13 เหรียญตราที่พบจากแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ-เมืองไชยา - ล าดับที่ 124-127 
  

ล าดับท่ี 124/125/126 

 

วัตถุ เหรียญกษาปณ์จีน (จ านวน 3 เหรียญ) 

เลขทะเบียน 07/92/2525 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา  

ท่ีมา 

พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณ
แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ ต าบลพุมเรียง 
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ขนาด/นน. ø 2.5 เซนติเมตร   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 14 

รายละเอียด:  มีลักษณะเป็นเหรียญกลม ตรงกลางเจาะรูสีเ่หลีย่ม บนเหรียญด้านหนึ่งปรากฏอักษร
จีน 4 ตัว 

 

ล าดับท่ี 127 

 วัตถุ เหรียญเงินดอกจันทน์ 

เลขทะเบียน ด. 6/8 4446 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
วัดโลกา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  

ขนาด/นน. ø 0.6-1.2 เซนติเมตร / 2.2 กรัม 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด:  ขนาดแตกต่างกันเลก็น้อย มีจ านวน 27 ช้ิน 
ด้านที่ 1 เป็นลายตอกตราคล้ายดอกไมป้ลายแหลม 4 กลีบ 
ด้านที่ 2 มีจารึกด้วยอักษรภาษาสันสกฤตค าว่า “วร”  
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แหล่งโบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ต าบลโมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ห่างราว 2 
กิโลเมตรจากแหล่งโบราณสถานโมคลานที่มีความส าคัญโดยเป็นศาสนสถานเนื่องในไศวนิกายขนาด
ใหญ่ แหล่งโบราณคดีทุ่งน้ าเค็มนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ระหว่างคลองโต๊ะแน็งและคลองอู่
ตะเภา ความส าคัญของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คือ เมื่อพ .ศ. 2511 ชาวบ้านในพื้นที่ขุดพบเหรียญตราทีม่ี
ลวดลายพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะบรรจุอยู่ภายในภาชนะจ านวนราว 150 เหรียญ อยู่ในระดับ
ความลึกประมาณ 1.5 เมตร และในเวลาต่อมามีรายงานว่าได้พบเหรียญลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มอีก
หลายเหรียญ206  

จากการส ารวจข้อมูลจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช พบเหรียญตราพระ
อาทิตย์ ครึ่งดวงฉายแสงและศรีวัตสะจ านวน 2 ช้ิน ซึ่งมาจากแหล่งโบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม 

 

  

                                                
206 หน่วยศิลปากรที่  8 นครศรีธรรมราช , แหล่งโบราณคดี โมคลาน อ าเภอท่าศาลา จังห วัด

นครศรีธรรมราชสมาพันธ์ :กรุงเทพฯ) , 2536), 18-19. 
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ตารางที่ 14 เหรียญตราที่พบจากแหลง่โบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม - ล าดับที่ 128-129 

 

ล าดับท่ี 128 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรวัีตสะ 

เลขทะเบียน 19/50/2511 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 

ท่ีมา 
พบจากทุ่งน้ าเค็ม หมู่ที่ 11 ต าบลโมคลาน 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขนาด/นน. ø 1.6 เซนติเมตร / น้ าหนัก 6.6 กรัม   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  สภาพช ารุดแตกหักเป็นอย่างมาก - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 
14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมี
สามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านข้างศรีวัตสะด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะ ด้านขวาเป็น
ภัทรบิฐหรือฑมรุ 
 

ล าดับท่ี 129 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรวัีตสะ 

เลขทะเบียน 19/49/2511 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช 

ท่ีมา 
พบจากทุ่งน้ าเค็ม หมู่ที่ 11 ต าบลโมคลาน 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขนาด/นน. ø 3.2 เซนติเมตร / น้ าหนัก 8.5กรัม   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ช ารุดเล็กน้อย มีสนิมข้ึน - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก 
และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าเรียง
ต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกนั 2 ช้ัน ด้านข้างศรี
วัตสะด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะ ด้านขวาเป็นรอยประทับซ้ าๆ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
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แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

มีลักษณะแหล่งเป็นเนินดินบนพื้นที่ราบเชิงเขาใกล้กับปา่ชายเลยริมฝั่งทะเลอันดามัน ใกล้กับ
แหล่งมีคลองท่อมไหลผ่านออกสู่ทะเลอันดามัน โดยแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้พบหลักฐานทาง
โบราณคดีจ านวนมากที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นชุมชนโบราณและเมืองท่าการค้าสมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 

ต าแหน่งที่ตั้งของชุมชนโบราณนี้เหมาะแก่การติดต่อกับชุมชนภายนอกโพ้นทะเล ท าให้
หลักฐานที่พบมีความหลากหลายและกระจายตัวอยู่ทั่ว หลักฐานที่พบสันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาใน
ฐานะของสินค้า เช่น เศษภาชนะดินเผา แท่นหินบดยา เครื่องประดับทองและส าริด หัวแหวนท าจาก
หินกึ่งมีค่า ลูกปัดหิน ลูกปัดแก้ว เป็นต้น หลักฐานประเภทก้อนแก้วและแร่ประกอบหินที่พบ ท าให้
เช่ือได้ว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับด้วย 

การขุดค้นทางโบราณคดีท าให้ทราบว่าชุมชนโบราณแห่งนี้มีการอยู่อาศัย 2 ระยะ207  โดยใน
ระยะที่ 2 เป็นช่วงที่มีความเจริญและติดต่อกับต่างชาติเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอินเดียโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอินเดียใต้ ดินแดนอาหรับตะวันออกกลาง แถบเมดิเตอร์เรเนียน เมืองโบราณในภาคกลางของ
ไทย และชุมชนโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะเมืองออกแก้วในเวียดนามตอนใต้) 
รวมทั้งเช่ือได้ว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เคยอยู่ในเส้นทางคมนาคมระหว่างอินเดียใต้กับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้208 ด้านการก าหนดอายุของแหล่งโบราณคดีคลองท่อมนี้สันนิษฐานว่าเริ่มมีการเข้า
มาใช้พื้นที่ไม่น้อยไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 10 หรือมีความส าคัญในการเป็นเมืองท่าเมื่อพุทธศตวรรษที่ 
10-12 209 และมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  

หลักฐานที่ส าคัญอีกประเภทหนึ่งคือ เหรียญหรือเงินตราที่พบจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้โดย
พบทั้งรูปแบบที่เป็นเหรียญตอกประทับตราทรงสี่เหลี่ยมและเหรียญตราประทับตรามีลวดลายต่างๆ 
เช่น สังข์ ศรีวัตสะ โค เรือ ดอกไม้หรือพระอาทิตย์ เป็นต้น โดยหลักฐานเหล่าน้ีส่วนหนึ่งได้เก็บรักษา
อยู่ในพิพิธภัณฑสถานภายในวัดคลองท่อม ซึ่งมีเหรียญตราที่เก็บรักษาไว้ประมาณ 16 ช้ิน ได้แก่ 
  

                                                
207 ธราพงศ์ ศรีสุชาติ“ ,คลองท่อม: ชุมชนโบราณ, ใน  ”สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 440 :(2529) 2 
208 มยุรี วีระประเสริฐ, “แหล่งโบราณคดีที่ควนลูกปัด อ.คลองท่อม จ.กระบี่,” เมืองโบราณ 10,1 ค.ม)-

มี.ค .2527(: 136. 
209 เรื่องเดียวกัน ,449. 
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ตารางที่ 15 เหรียญตราที่พบจากแหลง่โบราณคดีคลองท่อม - ล าดับที่ 130-145 

 

 

  

ล าดับท่ี 130 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม  

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 0.7 - 1 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด:  ช ารุดและขอบบิ่นเล็กน้อย วัสดุท าจากทองเป็นแผ่นบาง 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางเหรียญท าเป็นลวดลายหอยสังข์ที่ลักษณะสมจริงอย่างเป็นธรรมชาติ 

 

ล าดับท่ี 131 

 วัตถุ เหรียญตรารูปบุคคล 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 0.7 - 1 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด:  ช ารุดและขอบบิ่นเล็กน้อย วัสดุท าจากทองเป็นแผ่นบาง 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางเหรียญท าเป็นรูปคล้ายบุคคลผู้ชายครึ่งตัวบน หันหน้าไปด้านขวา มีลักษณะ
คางยื่นเล็กน้อย จมูกงองุ้ม ตาค่อนข้างโปน บนศีรษะด้านหลังมีลักษณะคล้ายกับผมช้ีแหลมหรือ
เป็นมงกุฎ 
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ล าดับท่ี 132 

 วัตถุ เหรียญตราลายเรขาคณิต 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 0.7 - 1 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด:  ช ารุดและขอบบิ่นเล็กน้อย วัสดุท าจากทองเป็นแผ่นบาง 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางเหรียญท าลวดลายเส้นตรง 2 เส้น มีมุมหักงอ ตั้งฉากเล็กน้อย และเส้นทั้ง
สองมาพาดตัดกันในบริเวณเกือบกลางเหรียญ 

 

ล าดับท่ี 133 

 วัตถุ เหรียญตรารูปเรือ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด:  ช ารุดและขอบบิ่น ลักษณะเหรียญเป็นแบบกลมรี 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางเหรียญท าลวดลายเรือที่มีเสากระโดง 2 กระโดง ริมขอบเหรียญมีลาย 
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ล าดับท่ี 134 

 

วัตถุ เหรียญตรารูปวัว 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่น เหรียญมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางเหรียญท าลวดลายวัวมีโหนกยืนอยู่บนแท่นฐาน หันหน้าไปทางด้านขวา 

 

ล าดับท่ี 135 

 
วัตถุ เหรียญตรารูปสัตว์ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่น เหรียญมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางเหรียญท าลวดลายสัตว์สี่เท้า ก าลังแสดงอาการยืนหันหน้าไปทางด้านซ้าย 
ยกขาข้ึนข้างหนึ่ง 
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ล าดับท่ี 136 

 วัตถุ เหรียญตราลายดอกไม้หรือพระอาทิตย์ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 2 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่น มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ลวดลายเกิดจากการตอกประทับ 
- ด้านที่ 1 ริมเหรียญด้านหนึ่งมีลวดลายคล้ายดอกไม้หรือพระอาทิตย์ ริมเหรียญด้านอื่นเป็น
ลวดลายแบบเรขาคณิตเป็นเส้นตรงที่ส่วนปลายหักงอตั้งฉากเล็กน้อย 

 

ล าดับท่ี 137 

 
วัตถุ เหรียญตราลายกากบาท 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่น มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ลวดลายเกิดจากการตอกประทับ 
- ด้านที่ 1 บริเวณเกือบกลางแผ่นมีลวดลายตอกประทับคล้ายรูปกากบาทในกรอบกลม 
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ล าดับท่ี 138 

 วัตถุ เหรียญตราลายกากบาท 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่น มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ลวดลายเกิดจากการตอกประทับ 
- ด้านที่ 1 บริเวณเกือบกลางแผ่นมีลวดลายตอกประทับคล้ายรูปกากบาทในกรอบกลม 

 

ล าดับท่ี 139 

 วัตถุ เหรียญตราดอกจันทน์หรือดอกไม้ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่น มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ลวดลายเกิดจากการตอกประทับ 
- ด้านที่ 1  มีลวดลายตอกประทับเป็นตราดอกจันทน์หรือดอกไม้ 5 กลีบ อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม 
จ านวน 2 ดอก อยู่ในต าแหน่งเรียงกันในแนวตั้ง 
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ล าดับท่ี 140 

 
วัตถุ เหรียญตราดอกจันทน์หรือดอกไม้ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่น มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ลวดลายเกิดจากการตอกประทับ 
- ด้านที่ 1  มีลวดลายตอกประทับเป็นตราดอกจันทน์หรือดอกไม้ 5 กลีบ จ านวน 4 ดอก อยู่ใน
ต าแหน่งเรียงกัน 2 แถว แถวละ 2 ดอก 

 

ล าดับท่ี 141 
 

วัตถุ เหรียญตราดอกจันทน์หรือดอกไม้ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่น มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ลวดลายเกิดจากการตอกประทับ 
- ด้านที่ 1  มีลวดลายตอกประทับเป็นตราดอกจันทน์หรือดอกไม้จ านวน 10 ดอก อยู่ในต าแหน่ง
เรียงกัน 2 แถว แถวละ 5 ดอก 
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ล าดับท่ี 142 

 

วัตถุ เหรียญตราตอกประทับ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่น มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ลวดลายเกิดจากการตอกประทับ 
- ด้านที่ 1  มีลวดลายตอกประทับเป็นลวดลายแต่มีสภาพลบเลือนและสึกกร่อนเป็นอย่างมาก 

 

ล าดับท่ี 143 

 
วัตถุ เหรียญตราตอกประทับ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่น มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ลวดลายเกิดจากการตอกประทับ 
- ด้านที่ 1 มีลวดลายตอกประทับเป็นลวดลายแต่มีสภาพลบเลือนและสึกกร่อนเป็นอย่างมาก แต่
ยังคงเหลือลักษณะเป็นเส้น 3 แฉก 
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ล าดับท่ี 144 
 

วัตถุ เหรียญตราศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย 
- ด้านที่ 1 เป็นศรีวัตสะที่มีลักษณะคล้ายปราสาท 
- ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือนเป็นอย่างมาก แต่บางส่วนของขอบเหรียญปรากฏร่องรอยของเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเล็กน้อย 

 

ล าดับท่ี 145 
 

วัตถุ เหรียญตราศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา 

ท่ีมา แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

ขนาด/นน. ø ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ก าหนดอายุ - 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย 
- ด้านที่ 1 เป็นศรีวัตสะที่มีลักษณะคล้ายปราสาท 
- ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือนเป็นอย่างมาก  
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แหล่งโบราณคดีถ้ ายาปา่แหน 1 

แหล่งโบราณคดีถ้ ายาป่าแหน 1 ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านยาป่าแหน ต าบลปางมะผ้า อ าเภอ 

ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นแหล่งโบราณคดีประเภทถ้ าและมีลักษณะเป็นแหล่งฝังศพใน

กลุ่มวัฒนธรรมโลงไม้ในอ าเภอปางมะผ้า ซึ่งแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีการด าเนินงานทางโบราณคดีด้วย

การส ารวจและเก็บข้อมูลโลงไม้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จากการส ารวจในบริเวณคูหากลาง พบ

เหรียญจ านวน 1 เหรียญ บนพื้นดิน (ช้ันผิวดิน) ใต้โลงไม้ที่วางอยู่บนเสาและคาน หลักฐานประเภท

อื่นๆ ที่พบร่วม คือ ช้ินส่วนโลงที่แตกหักและช้ินส่วนกระดูกมนุษย์ สันนิษฐานว่าเหรียญอาจตกลงมา

จากโลงดังกล่าว เนื่องจากท้องโลงช ารุดแตกหักเสียหายมาก210 

 

  

                                                
210 รัศมี ชูทรงเดช“ ,ข้อมูลเหรียญส าริด  ”,(เหรียญศรีวัตสะ)รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการ

มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และพลวัตทางวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง ในอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สนับสนุนโดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ) (.สกว)2561, ยังไม่มีการตีพิมพ์(. 
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ตารางที่ 16 เหรียญตราที่พบจากแหลง่โบราณคดีถ้ ายาป่าแหน - ล าดับที่ 146 

 

  

ล าดับท่ี 146 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวง/ศรีวัตสะ 

เลขทะเบียน - 

สถานท่ีเก็บ 
โครงการมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์และ
พ ล วั ต ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม บ น พื้ น ที่ สู ง  
ในอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ท่ีมา 
พบจากการส ารวจกแหล่งโบราณคดีถ้ ายา
ป่าแหน 1 บ้านยาป่าแหน ต าบลปางมะผ้า 
อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนาด/นน. ø 3.2 เซนติเมตร / น้ าหนัก 8.4 กรัม   

ก าหนดอายุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย มีสนิมข้ึนทั้งสองด้านท าให้มองเห็นลวดลายไม่ชัดเจน 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึง่ดวงแล้วมีรศัมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่าง
เส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด  
- ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลีย่มซอ้นกับจุดกลมเรียงกนั 3 ช้ัน ด้านข้างศรีวัตสะด้านซ้าย
สันนิษฐานว่าเป็นสวัสดิกะ ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ 
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ตารางที่ 17 เหรียญทีเ่กบ็รักษาทีส่ถาบันทักษิณคดีศึกษา (ไม่ระบุที่มา) - ล าดับที่ 147 

 

 

  

ล าดับท่ี 147 

 
วัตถุ เหรียญตรารูปบุคคล 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร  

ก าหนดอาย ุ - 

รายละเอียด:  
- ด้านที่ 1 รูปบุคคลครึ่งตัวบนหันหน้าไปทางขวา มีเครา จมูกโด่ง บนศรีษะคล้ายสวมหมวกหรือ
มงกุฎ 
- ด้านที่ 2 ตรงกลางมีลักษณะคล้ายแท่นบูชา เหนือข้ึนไปมีสัญลักษณ์คล้ายพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ ด้านข้างคล้ายเป็นรูปบุคคลยืนหันหน้าเข้าหาส่วนกลาง 
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ตารางที่ 18 เหรียญที่เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง (ไม่ระบุที่มา) - ล าดับที่ 
148-153 

 
  

ล าดับท่ี 148 
 วัตถุ เหรียญส าริดตราสังข์ 

เลขทะเบยีน 10/300/2509 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø เฉลี่ยราว 1.4 เซนติเมตร   

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ลักษณะเป็นแผ่นบางขนาดเล็ก มีลายเพียงด้านเดียวคล้ายรูปหอยสังข์หรือตัวโอม มี
ขนาดแตกต่างกันไปเล็กน้อย  

 

ล าดับท่ี 149 
 

วัตถุ เหรียญเงินตราสังข์ 

เลขทะเบยีน 10/301/2509 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø เฉลี่ยราว 1.4 เซนติเมตร   

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด:  ลักษณะเป็นแผ่นบางขนาดเล็ก มีลายเพียงด้านเดียวคล้ายรูปหอยสังข์หรือตัวโอม มี
ขนาดแตกต่างกันไปเล็กน้อย  
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ล าดับท่ี 150 
 

วัตถุ เหรียญทองแดงตราสงัข์ 

เลขทะเบยีน 10/302/2509 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø เฉลี่ยราว 1.4 เซนติเมตร   

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลักษณะเป็นแผ่นบางขนาดเล็ก มีลายเพียงด้านเดียวคล้ายรูปหอยสังข์หรือตัวโอม มี
ขนาดแตกต่างกันไปเล็กน้อย  

 

ล าดับท่ี 151 

 

วัตถุ 
เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรี
วัตสะ 

เลขทะเบยีน 10/305/2509 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 3.1 เซนติเมตร    

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 
แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุด 3 จุด 
ด้านบนเหนือศรีวัตสะมีสัญลักษณ์ คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านข้างศรีวัตสะฝั่งซ้ายเป็น
สวัสดิกะ ฝั่งขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ 
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ล าดับท่ี 152 

 

วัตถุ 
เหรียญลายหมอ้น้ า (ปูรณฆฏะ) และศรี
วัตสะ 

เลขทะเบยีน 10/1/2513 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา 
จากนายแต้ม หาญวิชัย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 
2513 

ขนาด/นน. ø 2.5 เซนติเมตร    

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายหม้อน้ าทรงกลม คอแคบ ปากผายและมีช่อ
ใบไม้โผล่พ้นออกมาทั้งสองฝั่ง ด้านล่างหม้อน้ ามีสิ่งรองรับ ขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค า
หรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีสัญลักษณ์คล้ายวัชระ 
ด้านล่างศรีวัตสะมีปลาหันไปทางขวา เหนือศรีวัตสะมีสัญลักษณ์คล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์  
ด้านข้างศรีวัตสะขนาบด้วยวัตถุ 

 

 ล าดับท่ี 153 

 

วัตถุ เหรียญลายภัทรบิฐและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 10/6/2541 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 

ท่ีมา จากนายอาทร จันทรวิมล 

ขนาด/นน. ø 2.5 เซนติเมตร    

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: - ด้านที่ 1 ลายภัทรบิฐคล้ายสามเหลี่ยม 2 อัน หันชนกัน ตรงกลางมีแกนและมีส่วน
ยื่นออกมา 2 ฝั่ง ด้านบนมีจุดกลม ขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกันต่อเนื่องกัน 
 - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะภายในมีจุดกลม  9 จุด ด้านล่างศรีวัตสะรองรับด้วยคลื่น 
เหนือศรีวัตสะมีสัญลักษณ์คล้ายพระอาทิตย์-พระจันทร์ ด้านข้างซ้ายเป็นอังกุศ และขวาเป็นสังข์ 
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ตารางที่ 19 เหรียญที่เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ไม่ระบุที่มา) - ล าดับที่ 
154-185 
  

ล าดับท่ี 154 

 วัตถุ 
เหรียญจารึก “ศรีทฺวารวติ ศฺวรปุณยะ” 
และตราโค/ตราโค 

เลขทะเบยีน ทะเบียนเดิม นช.441? 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 1.7 เซนติเมตร 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12 

รายละเอียด: ลวดลายค่อนข้างลบเลือน 
- ด้านที่ 1 เป็นลายโคแม่และลูกหันหน้าไปทางซ้ายอยู่ภายในกรอบวงกลม 
 - ด้านที่ 2  มีจารึกด้วยภาษาสันสกฤต อักษรปัลลวะ 2 บรรทัด ความว่า “ศรีทฺวารวติ ศฺวรปุณยะ” 

 

ล าดับท่ี 155 

 วัตถุ 
เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรี
วัตสะ 

เลขทะเบยีน 35/2489 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8.3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายค่อนข้างลบเลือน - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่ง
ดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบ
เหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน   - ด้านที่ 2  เป็นรูปศรีวัตสะ 
ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนด้วยจุดด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านข้างซ้ายศรีวัตสะเป็น
สวัสดิกะ ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมี 3 จุด ด้านล่างมีจุด 3 จุดรองรับ 
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ล าดับท่ี 156 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด .4/2  

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร  

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายค่อนข้างลบเลือน - ด้านที่ 1ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่ง
ดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบ
เหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2  ค่อนข้างลบเลือน ตรง
กลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุดกลม ด้านข้างซ้ายศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะ ด้านขวาไม่ชัดเจน และมี
จุด 3 จุดรองรับศรีวัตสะด้านล่าง 
 

ล าดับท่ี 157 

 วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 336/2507  

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 8. 3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่น - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมี
รัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 13 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็น
ลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมี
จุด 3 จุด ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านล่างมีจุด 3 จุดรองรับศรีวัตสะ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์
และพระจันทร์ 
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ล าดับท่ี 158 

 วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 437 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร / 8. 3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่น - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และ
ระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรอืจดุ
ไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรี
วัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านล่าง มีจุด 3 จุดรองรับศรีวัตสะ ด้านบน
เป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
 

ล าดับท่ี 159 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 36/2490 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร / 9 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่น - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และ
ระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรอืจดุ
ไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรี
วัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านล่างมีจุด 3 จุดรองรับศรีวัตสะ ด้านบน
เป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ 
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ล าดับท่ี 160 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.4440 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา 
ซื้อจากพิพิธภัณฑ์ของหมอ่มเจ้าปิยะภักดี
นาถ 

ขนาด/นน ø 3.1 เซนติเมตร / 8.9 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่น - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมี
รัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็น
ลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมี
จุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่ด้านบนมีจุด 
ด้านล่างมีจุด 3 จุดรองรับศรีวัตสะ ด้านบนศรีวัตสะเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ 
 

ล าดับท่ี 161 

 วัตถุ 
เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรี
วัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน ø 3 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ด้านหนึ่งถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาดออกจากกัน - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลาย
คล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมแีผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมจีุดกลมแทรกอยู่จ านวน 
14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 ตรง
กลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านขวาเป็น
ภัทรบิฐหรือฑมรุมีจุดกลมตรงกลาง  
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ล าดับท่ี 162 

 
วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.4/2 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน ø 2.9 เซนติเมตร / 5.7 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เหรียญบิ่นและลวดลายลบเลือนค่อนข้างมาก - ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมี
รัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็น
ลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านซ้าย
ของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรอืฑมร ุด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์  

 

ล าดับท่ี 163 

 วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.3.1 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน ø 3.1 เซนติเมตร 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบเหรียญบิ่นเล็กน้อย 
- ด้านที่ 1 พระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออก 14 แฉก และระหว่างเส้นรัศมีมีจุดกลมแทรกอยู่
จ านวน 14 จุด ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะ ด้านซ้ายของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านขวาเป็นภัทรบิฐ
หรือฑมรุ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์  
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ล าดับท่ี 164 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน ø 2.8 เซนติเมตร 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: มีลวดลายทั้งสองด้านแต่ลบเลือนและขอบเหรียญบิ่นเล็กน้อย 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลายหอยสังข์ที่เหลือแต่เพียงตรงกลางคล้ายมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม  
ริมขอบเหรียญด้านหนึ่งเหลือเป็นลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาบางส่วน 
- ด้านที่ 2 ลบเลือนมาก เหลือเพียงบางส่วนตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะ ภายในมีวัตถุคล้ายวัชระ 

 

ล าดับท่ี 165 

 
วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน ø 2.5 เซนติเมตร / 8.3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาด 
- ด้านที่ 1 ลายคล้ายหอยสังข์แบบธรรมชาติและตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม ด้านบนมีเส้น
โค้งวงแหวน 1 เส้น ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ 
และด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะ ด้านล่างมีจุดมารองรับ 
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ล าดับท่ี 166 

 
วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน ø 2.5 เซนติเมตร / 8.8 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาด 
- ด้านที่ 1 ลายคล้ายหอยสังข์ที่ล าตัวขยายเกือบเต็มกรอบและตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม 
ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 1 เส้น ขอบเหรียญท าเปน็ลายเม็ดประค าหรอืจดุไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 ตรงกลางเป็นรูปศรีวัตสะทีภ่ายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ
ที่ด้านบนมีจุด และด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะ ด้านล่างมีจุด 3 จุดมารองรับ 
 

ล าดับท่ี 167 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน ø 2.5 เซนติเมตร / 7.7 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาด 
- ด้านที่ 1 ลายคล้ายหอยสังข์ที่ล าตัวขยายเกือบเต็มกรอบและตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม 
ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 1 เส้น ขอบเหรียญท าเปน็ลายเม็ดประค าหรอืจดุไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
 - ด้านที่ 2 เป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นภัทรบิฐและด้านซ้ายเป็น
สวัสดิกะ  
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ล าดับท่ี 168 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน ø 2.6 เซนติเมตร / 8.1 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาด 
- ด้านที่ 1 ลายคล้ายหอยสังข์ที่ล าตัวขยายเกือบเต็มกรอบและตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม 
ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 3 เส้น ขอบเหรียญท าเปน็ลายเม็ดประค าหรอืจดุไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 ศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านซ้ายเป็นสวัสดิกะ  

 

ล าดับท่ี 169 

 

วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน ø 2.6 เซนติเมตร / 8.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาด 
- ด้านที่ 1 ลายคล้ายหอยสังข์ที่ล าตัวขยายเกือบเต็มกรอบและตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม 
ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 3 เส้น ขอบเหรียญท าเปน็ลายเม็ดประค าหรอืจดุไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 เป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านซ้ายเปน็
ภัทรบิฐหรือฑมรุที่มีจุดด้านบน  
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ล าดับท่ี 170 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 2.6 เซนติเมตร / 8.1 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาด 
- ด้านที่ 1 ลายคล้ายหอยสังข์ที่ล าตัวขยายเกือบเต็มกรอบและตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม  
ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 1 เส้น ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน  - ด้านที่ 2 เป็นรูปศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและ
ด้านซ้ายเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุที่มีจุดด้านบนและตรงกลาง  

 

ล าดับท่ี 171 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร / 8.6 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ถูกตัดแบ่งครึ่งเกือบขาด 
- ด้านที่ 1 ลายคล้ายหอยสังข์ที่ล าตัวขยายเกือบเต็มกรอบและตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม  
ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 2 เส้น ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียง
ต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะที่ภายในมีจุด 3 จุด ด้านขวาของศรีวัตสะเป็นสวัสดิกะและด้านซ้าย
เป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ  
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ล าดับท่ี 172 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์ 

เลขทะเบยีน 212/2510 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา ได้รับจากพลอากาศตรีมนตรี หาญวิชัย 

ขนาด/นน. ø 1.6 เซนติเมตร / 0.8 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนมาก 
- ด้านที่ 1 ลายคล้ายหอยสังข์ที่ล าตัวขยายเกือบเต็มกรอบ ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือน 

 

ล าดับท่ี 173 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 215/2510 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา ได้รับจากพลอากาศตรีมนตรี หาญวิชัย 

ขนาด/นน. ø 1.5 เซนติเมตร / 0.4 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เหรียญเงินเป็นแผ่นบาง ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ขอบบิ่น 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางลบเลือนแต่มีลักษณะคล้ายหอยสังข์และตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม 
ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 ค่อนข้างลบเลือน แต่ลักษณะคล้ายศรีวัตสะที่ภายในมีวัชระ 
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ล าดับท่ี 174 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.5/2 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 2.5 เซนติเมตร / 8 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย  
- ด้านที่ 1 ตรงกลางเป็นหอยสังข์ลักษณะเหมือนธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในกรอบวงกลม 
- ด้านที่ 2 กลางเหรียญเป็นศรีวัตสะซึ่งภายในเป็นสัญลักษณ์คล้ายวัชระ ด้านล่างคล้ายมีปลามา
รองรับแต่มีสภาพค่อนข้างลบเลือน 

 

ล าดับท่ี 175 

 

วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 211/2510 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา ได้รับจากพลอากาศตรีมนตรี หาญวิชัย 

ขนาด/นน. ø 1.2 เซนติเมตร / 0.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เหรียญเงินเป็นแผ่นบาง ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ขอบบิ่น 
- ด้านที่ 1  ตรงกลางลบเลือนแต่มีลักษณะคล้ายหอยสังข์และตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม  
- ด้านที่ 2 กลางเหรียญเป็นศรีวัตสะซึ่งภายในเป็นสัญลักษณ์คล้ายวัชระ  
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ล าดับท่ี 176 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 2.9 เซนติเมตร 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เหรียญเงินเป็นแผ่นบาง ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ขอบบิ่น 
- ด้านที่ 1  ตรงกลางเป็นรูปหอยสังข์คล้ายแบบธรรมชาติอยู่ในกรอบวงกลม ริมขอบเหรียญเป็น
ลวดลายไข่ปลาหรือเม็ดประค าเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ  
- ด้านที่ 2 ศรีวัตสะซึ่งภายในเป็นสัญลักษณ์คล้ายวิวัชระ ขนาบด้านซ้ายและขวามีวัตถุบางชนิด 
ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างคล้ายมีปลามารองรับแต่มีสภาพค่อนข้างลบเลือน 

 

ล าดับท่ี 177 

 
วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เหรียญเงินเป็นแผ่นบาง ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย ขอบบิ่น 
- ด้านที่ 1  ตรงกลางลบเลือนแต่มีลักษณะคล้ายหอยสังข์และตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม  
ริมขอบเหรียญเป็นลวดลายไข่ปลาหรือเม็ดประค าเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ  
- ด้านที่ 2 กลางเหรียญเป็นศรีวัตสะซึ่งภายในเป็นสญัลกัษณ์คล้ายวัชระ  
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ล าดับท่ี 178 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.6/2 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร / น้ าหนัก 8.1 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนมาก ขอบบิ่นเล็กน้อย เจาะร ู1 รู 
- ด้านที่ 1  ตรงกลางลบเลือนแต่มีลักษณะคล้ายหอยสังข์และตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม 
ริมขอบเหรียญเป็นลวดลายไข่ปลาหรือเม็ดประค าเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ  
- ด้านที่ 2 กลางเหรียญเป็นศรีวัตสะที่มสีภาพลบเลือนมาก 

 

ล าดับท่ี 179 

 

วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 1.6 เซนติเมตร 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือนเล็กน้อย  
- ด้านที่ 1 ลายคล้ายหอยสังข์ที่ล าตัวขยายเกือบเต็มกรอบและตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายตัวโอม 
ด้านบนมีเส้นโค้งวงแหวน 3 เส้น  
- ด้านที่ 2 กลางเหรียญเป็นศรีวัตสะซึ่งภายในเป็นสัญลักษณ์คล้ายวัชระ 
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ล าดับท่ี 180 

 วัตถุ เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน ด.5/27 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 2.8 เซนติเมตร / น้ าหนัก 8.3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือน - ด้านที่ 1 ตรงกลางเป็นหอยสังข์ลกัษณะขยายตัวเต็มกรอบวงกลม
และตรงกลางมีสญัลกัษณ์คล้ายตัวโอม  ด้านบนตัวสังข์มีเส้นค่ัน 3 เส้น ริมขอบเหรียญเป็นลวดลาย
ไข่ปลาหรือเม็ดประค าเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ - ด้านที่ 2 ศรีวัตสะซึ่งภายในเป็นสัญลักษณ์คล้ายวัชระ 
ด้านข้างทั้งสองฝั่งขนาบด้วยวัตถุบางชนิด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างมีปลา
มารองรับศรีวัตสะ 
 

ล าดับท่ี 181 

 
วัตถุ 

เหรียญตราสัตว์ (แพะหรือกวาง) และศรี
วัตสะ 

เลขทะเบยีน 4441 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา ซื้อจากหม่อมเจ้าปิยะภักดีนาถ 

ขนาด/นน. ø 2.4 เซนติเมตร / 8.3 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือน - ด้านที่ 1 เป็นรูปสัตว์ 4 เท้า (แพะหรือกวาง) ก าลังแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวโดยยกขาหน้าข้างหนึ่ง หันหน้าไปทางด้านขวา ซึ่งอยู่ในกรอบวงกลม ริมขอบเหรียญ
เป็นลวดลายไข่ปลาหรือเม็ดประค าเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ  - ด้านที่  2 ศรีวัตสะซึ่งภายในเป็น
สัญลักษณ์คล้ายวัชระ ขนาบด้านซ้ายและขวามีวัตถุบางชนิด ด้านล่างคล้ายมีปลามารองรับแต่มี
สภาพค่อนข้างลบเลือน 
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ล าดับท่ี 182 

 
 
 

วัตถุ 
เหรียญตราสัตว์ (แพะหรือกวาง) และศรี
วัตสะ 

เลขทะเบยีน ด. 5/27 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา - 

ขนาด/นน. ø 2.2 เซนติเมตร / 8.2 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ลวดลายลบเลือน - ด้านที่ 1 ตรงกลางเป็นรูปสัตว์ 4 เท้า (แพะหรือกวาง) ก าลังแสดง
ท่าทางเคลื่อนไหวโดยยกขาหน้าข้างหนึ่ง หันหน้าไปทางด้านขวา ซึ่งอยู่ในกรอบวงกลม  
- ด้านที่ 2 ศรีวัตสะซึ่งภายในเป็นสัญลักษณ์คล้ายวัชระ ขนาบด้านซ้ายและขวามีวัตถุบางชนิด 
ด้านล่างคล้ายมีปลามารองรับแต่มีสภาพค่อนข้างลบเลือน 

 

ล าดับท่ี 183 

 
 
 

วัตถุ เหรียญตราปูรณฆฏะ 

เลขทะเบยีน - 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา ได้รับจากจ่าสิบเอกอ านวย ดีไชย 

ขนาด/นน. ø 2.7 เซนติเมตร / 3.4 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ขอบบิ่นเล็กน้อย - ด้านที่ 1 ลบเลือนเล็กน้อยแต่ยังคงเหลือลวดลายเป็นหม้อน้ า 
(บูรณฆฏะ) มีลักษณะเป็นหม้อน้ ามีเชิง ล าตัวป่อง คอคอด และปากผายออกโดยมีช่อพันธ์ุพฤกษา
โผล่พ้นมา ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน 
- ด้านที่ 2 ลวดลายลบเลือน 
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ล าดับท่ี 184 

 
 
 

วัตถุ เหรียญตราปูรณฆฏะ 

เลขทะเบยีน 213/2510 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา ได้รับจาก พลอากาศตรมีนตรี หาญวิชัย 

ขนาด/นน. ø 1.6 เซนติเมตร / 0.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: มีลวดลายด้านเดียวอีกด้านลบเลือน ขอบบิ่นเล็กน้อย มีรูเจาะ 1 รู 
- ด้านที่ 1 ลบเลือนเล็กน้อยแต่ยังคงเหลือลวดลายเป็นหม้อน้ า (ปรูณฆฏะ) มีลักษณะเป็นหม้อน้ ามี
เชิง ล าตัวป่อง คอคอด และปากผายออกโดยมีช่อพันธ์ุพฤกษาโผล่พ้นมา  ริมขอบเหรียญท าเป็น
ลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ลวดลายลบเลือน 

 

ล าดับท่ี 185 

 
 
 

วัตถุ เหรียญตราปูรณฆฏะ 

เลขทะเบยีน 214/2510 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ท่ีมา ได้รับจาก พลอากาศตรมีนตรี หาญวิชัย 

ขนาด/นน. ø 1.7 เซนติเมตร / 0.5 กรัม 

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: มีลวดลายด้านเดียวอีกด้านลบเลือน ขอบบิ่นเล็กน้อย  
- ด้านที่ 1 ลบเลือนเล็กน้อยแต่ยังคงเหลือลวดลายเป็นหม้อน้ า (ปรูณฆฏะ) มีลักษณะเป็นหม้อน้ ามี
เชิง ล าตัวป่อง คอคอด และปากผายออกโดยมีช่อพันธ์ุพฤกษาโผล่พ้นมา ริมขอบเหรียญท าเป็น
ลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ลวดลายลบเลือน 
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ตารางที่ 20 เหรียญทีเ่กบ็รักษาและจัดแสดงทีพ่ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย (ไม่ระบุที่มา) 
- ล าดับที่ 186-189  
  

ล าดับท่ี 186 

 

วัตถุ 
เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรี
วัตสะ 

เลขทะเบยีน 39/304/2536 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

ท่ีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร   

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงิน ลวดลายค่อนข้างเลือน 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออกเป็นแฉก ริมขอบ
เหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมี
สามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านขวาเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านล่างเป็นจุดกลม 3 จุด 

 

ล าดับท่ี 187 

 
 
 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 39/305/2536 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

ท่ีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร   

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงิน ขอบด้านหนึ่งมีรอยตัด มีการเจาะรู 2 รู 
- ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออกเป็นแฉก ริมขอบ
เหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ค่อนข้างเลือน รูปศรี
วัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านซ้ายมีสัญลักษณ์คล้ายภัทรบิฐฑมรุ 
ด้านขวาเป็นสวัสดิกะ 
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ล าดับท่ี 188 

 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 39/306/2536 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

ท่ีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร   

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงิน ขอบด้านหนึ่งมีรอยตัด - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดงลวดลาย
คล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออกเป็นแฉก ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ดประค าหรอื
จุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยมซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 
ช้ัน ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านซ้าเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านขวาเป็นสวัสดิกะ 
ด้านล่างเป็นจุดกลม 3 จุด 
 

ล าดับท่ี 189 

 
 
 

วัตถุ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ 

เลขทะเบยีน 39/307/2536 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

ท่ีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  

ขนาด/นน. ø 3 เซนติเมตร   

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: ทะเบียนระบุว่าท าจากเงิน ขอบด้านหนึ่งมีรอยตัด  - ด้านที่ 1 ตรงกลางแสดง
ลวดลายคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงแล้วมีรัศมีแผ่ออกเป็นแฉก ริมขอบเหรียญท าเป็นลวดลายเม็ด
ประค าหรือจุดไข่ปลาเรียงต่อเนื่องกัน - ด้านที่ 2 ค่อนข้างเลือน รูปศรีวัตสะที่ภายในมีสามเหลี่ยม
ซ้อนกับจุดกลมเรียงกัน 2 ช้ัน ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านขวามีสัญลักษณ์ภัทรบิฐ
หรือฑมรุ ด้านซ้ายคล้ายสวัสดิกะ ด้านล่างเป็นจุดกลม 3 จุด 
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ตารางที่ 21 เหรียญที่เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา (ไม่มีการระบุที่มา)  – 
ล าดับ 190-192 

 
  

ล าดับท่ี 190 

 

วัตถุ เหรียญกษาปณ์จีน 

เลขทะเบยีน 36/0033/2526 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 

ท่ีมา ร.ต.อ.รื่น ชูเพ็ชร  

ขนาด/นน. ø 2.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: รูปทรงกลม เจาะรูสี่เหลี่ยม มีอักษรจีน 4 ตัว 

 

ล าดับท่ี 191 
 
 
 
 

วัตถุ เหรียญกษาปณ์จีน 

เลขทะเบยีน 36/0017/2521 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 

ท่ีมา -  

ขนาด/นน. ø 2.3 เซนติเมตร    

ก าหนดอาย ุ พุทธศตวรรษที่ 12-16 

รายละเอียด: เหรียญกลมมีอักษรจีนด้านใน ตรงกลางเจาะรูสี่เหลี่ยม 
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ล าดับท่ี 192 

 
 
 
 

วัตถุ เหรียญตราลายศรีวัตสะ (12 เหรียญ) 

เลขทะเบยีน 36/0002/2549 

สถานท่ีเก็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 

ท่ีมา -  

ขนาด/นน. ø > 1 เซนติเมตร    

ก าหนดอาย ุ - 

รายละเอียด: เหรียญกลมบางขนาดเล็ก ด้านหนึ่งมีตรารูปศรีวัตสะ 



 19
9 

 
ตา

รา
งท

ี่ 2
2 

ตา
รา

งส
รุป

เห
รีย

ญร
ูปแ

บบ
ต่า

งท
ี่พบ

จา
กก

าร
ส า

รว
จแ

ละ
เก

็บข้
อม

ลูจ
าก

พิพ
ิธภั

ณฑ
สถ

าน
แห

ง่ช
าติ

แล
ะห

น่ว
ยง

าน
ต่า

งๆ
 

①
 “

ศร
ีทฺว

าร
วต

ิ ศ
ฺวร

ปุณ
ย”

 / 
โค

แม่
ลูก

 ②
 “

ศร
ีทฺว

าร
วต

ิ ศ
ฺวร

ปุณ
ย”

 / 
ปูร

ณฆ
ฎะ

 ③
 “

ศร
ิสุจ

ริต
ํ ก

รา
นต

ุ” 
/ ธ

รร
มจั

กร
หร

ือก
งล่

อ 
④

 “
ลพ

ฺธว
ร”

 ⑤
 “

ลว
ปุร

” 
⑥

 “
วร

 
 

 

แห
ล่ง

โบ
รา

ณ
คด

ี 

เห
รีย

ญ
หน่

าเด
ียว

  
เห

รีย
ญ

สอ
งห

น่า
 

รว
ม 

สังข่ 

ศรีวัตสะ 

ภัทรบิฐ 

สัตว่ 

เรขาคณิต 

มีจ
ารึ

ก 
* 

พร
ะ

อา
ทิต

ย่/
 

ศรี
วัต

สะ
 

สัง
ข่/

 
ศรี

วัต
สะ

 
ภัท

รบ
ิฐ/

 
ศรี

วัต
สะ

 
บูร

ณฆ
ฏะ

/ 
ศรี

วัต
สะ

 
ดอ

กไ
ม่/

 
ศรี

วัต
สะ

 
สัต

ว่/
 

ศรี
วัต

สะ
 

แผ่นเรียบ 

ก่อนเงิน 

 

①
 
②

 
③

 
④

 
⑤

 
⑥

 

1. 
เม

ือง
อู่ท

อง
 

25
 

- 
- 

- 
- 

3 
- 

- 
- 

1 
- 

3 
8 

- 
- 

- 
- 

2 
- 

42
 

2. 
เม

ือง
นค

รป
ฐม

 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
2 

- 
- 

- 
- 

5 
3. 

เม
ือง

คูบ
ัว 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

4. 
ท่า

แค
 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

5. 
บ่า

นพ
รห

มทิ
น 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

- 
18

 
9 

2 
1 

1 
1 

4 
2 

39
 

6. 
เม

ือง
อู่ต

ะเ
ภา

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

28
 

4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
32

 
7. 

เม
ือง

ศรี
มโ

หส
ถ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
5 

8. 
บ่า

นว
ังแ

ดง
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
2 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
2 

9. 
เม

ือง
พมิ

าย
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

10
. แ

หล
มโ

พธ์ิ
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

27
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

27
 

11
. ทุ่

งน
 ําเค็

ม 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
12

. ค
ลอ

งท่
อม

 
1 

2 
- 

2 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6 
13

. ถ
 ําย

าป่
าแ

หน
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

14
. ร

ะบ
ุท่ีม

าไ
ม่ไ

ด่ 
3 

12
 

- 
- 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
14

 
17

 
1 

4 
- 

2 
- 

- 
54

 
รว

ม 
29

 
14

 
1 

2 
1 

6 
1 

1 
1 

1 
27

 
73

 
38

 
3 

7 
1 

3 
6 

2 
21

7 



 20
0 

 

ตา
รา

งท
ี่ 2

3 
ตา

รา
งแ

สด
งเห

รีย
ญต

รา
ต่า

งช
าติ

ที่พ
บจ

าก
แห

ล่ง
โบ

รา
ณค

ดีจ
าก

กา
รเก

็บข้
อม

ูลจ
าก

พพิ
ิธภั

ณฑ
สถ

าน
แห

่งช
าติ

แล
ะห

น่ว
ยง

าน
ต่า

งๆ
 

           

แห
ล่ง

โบ
รา

ณ
คดี

 
เห

รีย
ญ

ตร
าต่

าง
ชา

ติท่ี
สา

มา
รถ

ระ
บุไ

ด่ 
รว

ม 
โร

มัน
 

เป
อร่

เซ
ีย 

อิน
เดี

ย 
อา

หร
ับ 

จีน
 

 
1. 

เม
ือง

อู่ท
อง

 
1 

1 
- 

8 
- 

10
 

2. 
เม

ือง
นค

รป
ฐม

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
3. 

เม
ือง

คูบ
ัว 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4. 
ท่า

แค
 

- 
- 

1 
- 

- 
1 

5. 
บ่า

นพ
รห

มทิ
น 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6. 
เม

ือง
อู่ต

ะเ
ภา

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
7. 

เม
ือง

ศรี
มโ

หส
ถ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8. 
บ่า

นว
ังแ

ดง
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

9. 
เม

ือง
พมิ

าย
 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

10
. แ

หล
มโ

พธ์ิ
-ไช

ยา
 

- 
- 

- 
- 

3 
3 

11
. ทุ่

งน
 ําเค็

ม 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
12

. ค
ลอ

งท่
อม

 
1 

- 
9 

- 
- 

10
 

13
. ถ

 ําย
าป่

าแ
หน

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
14

. ร
ะบ

ุท่ีม
าไ

ม่ไ
ด่ 

- 
1 

- 
- 

2 
3 

รว
ม 

2 
1 

11
 

8 
7 

28
 



 20
1 

 

รูป
ที่ 

50
 แ

ผน
ภา

พแ
สด

งร
ูปแ

บบ
เห

รีย
ญต

รา
ที่พ

บจ
าก

กา
รเก

บ็ข้
อม

ูล 
           

 



 202 
 

จากตารางและแผนภูมิที่ได้จ าแนกรูปแบบเหรียญตราที่พบทั้งหมดจ านวน 245 เหรียญไปนัน้ 
ท าให้เห็นได้ว่ารูปแบบเหรียญที่มีการพบมากที่สุดคือ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสง / 
 ศรีวัตสะ โดยพบเป็นจ านวน 73 เหรียญ ซึ่งสามารถคิดค่าเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 28 ของ
เหรียญตราที่พบทั้งหมด นอกจากนั้นแล้วเหรียญตรารูปแบบนี้ยังพบว่ามีการกระจายตัวอยู่ตามแหล่ง
ชุมชนโบราณมากที่สุด ซึ่งพบทั้งจากในประเทศไทยและเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งชุมชน
โบราณร่วมสมัยในประเทศเมียนมา 

รูปแบบของเหรียญตราทีพ่บจ านวนรองลงมาคือ เหรียญตราสังข์ /ศรีวัตสะ โดยได้พบราวร้อย
ละ 14 ของเหรียญทั้งหมดที่ได้จากการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ซึ่งในจ านวนเหรียญตราสังข์ /ศรี วัตสะที่พบ

ทั้งหมดเหล่านั้นด้านที่เป็นลวดลายหอยสังข์บางส่วนมีความแตกต่างกันไป โดยมีทั้งแบบที่เป็น
ลวดลายหอยสังข์คล้ายจริงเลียนแบบหอยสังข์ธรรมชาติ ตลอดจนลายสังข์ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เป็น
แบบหอยสังข์จริงแล้ว  

มากไปกว่าน้ันยังพบเหรียญตราสังข์อีกรูปแบบหนึ่งคือ เหรียญตราสังข์หน้าเดียว )ขนาดเล็ก
และบาง (ได้พบเป็นจ านวนมากเช่นกันหากแต่ลักษณะที่พบนั้นเหรียญสภาพเกาะติดกันเป็นก้อนไม่

สามารถทราบจ านวนที่แน่ชัดได้พร้อมทั้งบางส่วนไม่ทราบที่มาที่แท้จริงได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึง
เลือกนับจ านวนเฉพาะเหรียญที่ระบุที่มาและสามารถนับเป็นเหรียญได้ โดยมีจ านวนราวร้อยละ 11 
ของจ านวนเหรียญทั้งหมดที่ท าการศึกษา 

นอกจากนั้นเหรียญเงินขนาดและรูปแบบคล้ายกันนี้ยังได้พบลวดลายแบบอื่น แต่มีปริมาณ
จ านวนที่พบนั้นน้อยกว่ามาก ไม่ว่าจะเป็นเหรียญตราบูรณฆฏะ /ศรีวัตสะ ได้พบจ านวน 7 เหรียญ หรือ
คิดเป็นจ านวนร้อยละ 3 เหรียญตราภัทรบิฐ /ศรีวัตสะ มีจ านวน 3 เหรียญ หรือร้อยละ 1.5 
 เหรียญตราสัตว์/ศรีวัตสะพบจ านวน 3 เหรียญซึ่งคิดเป็นจ านวนร้อยละ 1.5 และเหรียญตราดอกไม้/
ศรีวัตสะพบเพียง 1 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 0.5 จากเหรียญทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ารูปแบบที่เป็นที่นิยมท าอีกด้านของเหรียญที่มี 2 หน้า คือ ลายศรีวัตสะ ซึ่ง
ลักษณะของศรีวัตสะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจึงพบว่ามีรายละเอียดทั้งตัวลักษณะของศรีวัตสะ
เองและลวดลายของสัญลักษณ์มงคลประกอบลายศรีวัตสะก็ล้วนที่แตกต่างกันออกไปและมีรูปแบบ 
ลักษณะที่หลากหลาย  

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วเหรียญตราต่างชาติต่างๆ ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีการพบ
กระจายอยู่ตามแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยก่อนทวารวดี ทวารวดีและศรีวิชัย โดยเหรียญรูปแบบและ
แหล่งก าเนิดของเหรียญตราที่สามารถระบไุด้ที่พบอยู่ตามแหลง่โบราณคดีที่ท าการศึกษาได้แก่ เหรียญ
โรมัน (จ านวนร้อยละ 1) พบจากแหล่งโบราณคดีเมืองอู่ทอง 1 เหรียญ และแหล่องโบราณคดีคลอง
ท่อม 1 เหรียญ เหรียญเปอร์เซีย (จ านวนร้อยละ 0.5) เหรียญอาหรับ (จ านวนร้อยละ 3.5) จากเมือง 
อู่ทองทั้งหมด 8 เหรียญ ส่วนเหรียญอินเดียพบเป็นจ านวนร้อยละ 4.5 โดยพบจากแหล่งโบราณคดี 
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ท่าแค 1 เหรียญ แหล่งโบราณคดีคลองท่อมพบอยู่ 2 ประเภทคือ เหรียญตรามีลวดลายประทับรปูเรอื 
1 เหรียญและเหรียญตราตอกประทับจ านวน 8 เหรียญ และอีกเหรียญที่ระบุได้คือ เหรียญจีน คิดเป็น
จ านวนร้อยละ 3 จากเหรียญทั้งหมดที่ท าการศึกษา  

และเป็นที่น่าสังเกตว่าเหรียญต่างชาติที่เจอนั้นมักกระจายตัวอยู่ในพื้นที่บริเวณแหล่ง
โบราณคดีทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งนอกจากหลักฐานที่กล่าวไปข้างต้นจากการเก็บข้อมูลแล้ว 
จะขอน าเสนอผลการศึกษาและส ารวจที่ผ่านมาเพื่อให้เห็นภาพรวมของการกระจายตัวของหลักฐาน
ประเภทนี้ในแหลมมลายูของไทย และเพื่อจะน าข้อมูลเหลา่น้ันมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ในบทถัดไป 
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บทท่ี 4 

บทวิเคราะห์ 

 

ในการวิเคราะห์บทนี้สามารถแบ่งหวัข้อที่จะท าการวิเคราะห์ออกเป็นประเด็น โดยในเบื้องต้น
เป็นการจ าแนกเหรียญด้วยสัญลักษณ์มงคลที่ปรากฏบนเหรียญ แบ่งประเภทของเหรียญที่มีและไม่มี
จารึก รวมทั้งแบ่งแยกเหรียญต่างชาติ พร้อมทั้งศึกษาถึงมาตรฐานของเหรียญตรา การกระจายตัวของ
เหรียญตรารูปแบบต่างๆ ตามเมืองหรือชุมชนโบราณทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี
รายละเอียดการศึกษาและวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

 
4.1 ลวดลายสัญลักษณ์และสัตว์มงคล: ความหมายท่ีปรากฏบนเหรียญตรา  
สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญตราสมัยโบราณของอินเดีย ซึ่งต่อมาสัญลักษณ์เหล่านี้บาง

ประการ ถูกหยิบยืมมาใช้เป็นลวดลายมงคลบนเหรียญตราโดยผู้น าหรือกษัตริย์ท้องถ่ินแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนมากที่พบเป็นลวดลายมงคล 8 ประการ (อัษฏมงคล) อันเป็นที่นิยมและรู้จักกนั
ในศาสนาพุทธ พราหมณ์-ฮินดู และเชน คือ สิงห์ โค ช้าง ปูรณกลศ จามร (แส้) ธวัช (ธง) ตูรี (ปี่) ทีป 
(ตะเกียง) ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นที่นิยมอยู่ในแถบอินเดียทางตอนเหนือ ส่วนทางอินเดียใต้นั้น
สัญลักษณ์มงคลทั้ง 8 ประการนี้มีต่างกันออกไป 4 ประการ คือ จามร ทีป ธวัช ปูรณกลศ ทรรปน 
(กระจก) อังกุศ (ขอสับช้าง) มุรช (ตะโพน) และมัสตยุคมะ (ปลาคู่) นอกจากนั้นยังมีอัษฏมงคลที่ใช้ใน
พระราชพิธีราชาภิเษก ได้แก่ ปูรณกลศ วัชราสนะ สวัสดิกะ มีนมิถุนะหรือมัตสยยุคมะ (ปลาคู่) 
ศราวสัมปุฏะ (ไหบรรจุเพชรพลอย) รัตนบาตร (กมัณฑลุ) ไตรรัตนะ และนันทยาวรรต (ดอกพุด)211 

 
4.1.1 พระอาทิตย์  
รูปพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ฉายแสงเป็นสัญลักษณ์ที่นิยมใช้อยู่ทั่วไปตามชนชาติต่างๆ  

ทั่วโลก และมีใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณโดยมักแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับเทพเจ้า เช่น ชาว  
เมโสโปเตเมียนั้นเทพแห่งแสงอาทิตย์ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งพืชพันธ์ุธัญญาหาร ใน
วรรณกรรมส าคัญของอิหร่านคือ คัมภีร์เซนต์อเวสตะ ได้กล่าวถึงการนับถือเทพเจ้ามิตระ (Mithra) ผู้
เป็นเทพแห่งแสงอาทิตย์เป็นเทพเจ้าสูงสุด212 ในอินเดียแต่เดิมพระอาทิตย์เป็นเทพช้ันรองและเป็น

                                                
211 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีกรุงเทพฯ) การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :: อักษรสมัย

 ,2542(, 128. 
212 Jim Hicks et al, The Persians (Nederland B.V.: Time-Life Internation, 1976), 99. 
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แบบที่ 1      แบบที่ 2     แบบที่ 3 
 

กลุ่มเทพแสงอาทิตย์ที่ประกอบไปด้วยเทพหลายองค์ ต่อมาในยุคมหากาพย์กล่าวว่าเทพสุริยะเป็นเทพ
องค์เดียวกับพระวิษณุ พระอินทร์ พระพรหม พระประชาบดี พระอัคคี ตลอดทั้งมีบริวารเป็นนาง
อัปสร นางยักษ์และพวกนาค213 พระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ 
นอกจากนั้นแล้วยังมีการนับถือใน ฐานะที่เป็นต้นตระกูลแห่งกษัตริย์214 จากคัมภีร์อาถรรพเวทได้
กล่าวถึงการนับถือพระอาทิตย์อุทยัที่ก าลงัข้ึนน้ันเป็นการบูชาเพื่อขจัดโรคภัยทั้งหลายให้พ้นออกไป215 

 
ลักษณะรูปพระอาทิตย์ฉายแสงที่พบจากการศึกษามี 3 แบบ คือ (รูปที่ 51) 
1. มีลักษณะเป็นพระอาทิตย์ครึ่งดวงตรงกลางเหรียญรอบๆ ลายดังกล่าวแสดงเป็นเส้นรัศมีที่

เส้นตรงมีขนาดไม่เท่ากัน ระหว่างเส้นรัศมีแทรกด้วยจุดกลม 
2. คล้ายแบบที่ 1 แต่ตรงกลางดวงพระอาทิตย์ปรากฏจุดกลมแทรกอยู่ (เมืองอู่ตะเภา) 
3. คล้ายแบบที่ 1 แตไ่ม่มีจุดกลมแทรกระหว่างเส้นรัศมี (บ้านพรหมทิน) 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 51 รูปแบบของพระอาทิตย์ฉายแสงที่พบจากการศึกษา 

 

4.1.2 ศรีวัตสะ   
เป็นสัญลักษณ์มงคลหมายถึง “ที่ประทับของศรี” โดยพระศรีหรือพระลักษมีถือเป็นเทพีแห่ง

ความรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ และเป็นสัญลักษณ์ส าคัญแห่งความเป็นกษัตริย์ของอินเดียเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงการที่กษัตริย์จะน ามาซึ่งความมั่งค่ังและอุดมสมบูรณ์สู่บ้านเมือง  ลักษณะของศรีวัตสะ
สันนิษฐานว่าระยะแรกมาจากตัววาย (Y) 2 ตัว ดังที่ปรากฏบนเหรียญของเมืองตักษิลาหรือสญัลกัษณ์

                                                
213 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 130. 
214  Binod Chander Shila,  Hinduism and symbol worship ( Delhi: Agam Kala 

Prakashan,1983),75-76. 
 

215 Ibid., 79. 
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รูปนาคบนเหรียญของชนเผ่าทางเหนือของอินเดีย รูปแบบลักษณะของศรีวัตสะซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
พบครั้งแรกจากจารึกที่ถ้ าอุทัยคีรีในโอริสสา216 และปรากฏความนิยมน ามาใช้และมีพัฒนาการทาง
ลวดลายต่อมา ตลอดทั้งได้แพร่หลายอยู่ในบ้านเมืองโบราณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน ซึ่งมี
ข้อเสนอว่าสัญลักษณ์ศรีวัตสะระยะแรกที่เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับราชวงศ์สาตวาหนะ217 พาเมล่า กัตมัน ผู้ศึกษาเรื่องเหรียญตราโบราณในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ยังได้เสนอประเด็นว่าศรีวัตสะส่วนมากบนเหรียญตราในแถบนี้มีลักษณะคล้ายกับ
รูปร่างมนุษย์ (พระศรี)218 โดยมีส่วนปลายที่ม้วนโค้งทั้ง 4 แทนด้วยแขนและขา 

ศรีวัตสะเป็นสัญลักษณ์ที่มีความนิยมน าไปใช้กันภายในกลุ่มชนที่นับถือศาสนาต่างๆ โดย
ปรากฏอยู่บนหน้าอกของพระวิษณุในฝ่ายพราหมณ์-ฮินดูและพระมหาวีระ-ติรถังการในศาสนาเชน 
รวมทั้งบนรอยพระบาทเนื่องในพุทธศาสนา219  

สัญลักษณ์ศรีวัตสะที่ปรากฏบนเหรียญตราที่พบจากแหล่งโบราณคดีที่ท าการศึกษาพบว่ามี
ปรากฏอยู่ทั้งในเหรียญตราที่มีลายหน้าเดียวและแบบที่มีลวดลายสองด้าน พร้อมทั้งมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไปและมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ที่ส าคัญคือ ศรีวัตสะนับเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่
บนด้านหนึ่งของเหรียญตราส่วนใหญ่ที่พบจากแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยทวารวดี โดยมากลักษณะที่
ปรากฏมักอยู่ในรูปคล้ายกับปราสาทที่ประกอบข้ึนจากเส้นโค้งตวัด ด้านบนมียอดปลายแหลม ซึ่ง
ผาสุข อินทราวุธ ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดีอินเดียและทวารวดี ได้ให้ค าอธิบายถึงลักษณะดังกล่าวว่า 
รูปแบบที่ส าคัญของศรีวัตสะต้องมีสัญลักษณ์รูปงูหรือนาคเป็นเส้นรอบนอก ซึ่งเป็นลายเส้นของ
สัญลักษณ์รูปคช-ลักษมี220 

 
ลักษณะสัญลักษณ์ศรีวัตสะที่พบบนเหรียญตราจากการศึกษามี 5 แบบ คือ (รูปที่ 52) 
1. มีลักษณะเป็นโครงลายเส้นคลา้ยกับรูปบ้านหรอืปราสาท โดยเส้นฐานด้านล่างเป็นเส้นตรง

ปลายทั้งสองข้างตวัดงอนข้ึน เส้นด้านข้างทั้งสองเช่ือมกับส่วนเส้นฐานและปลายด้านบนตวัดโค้งงอ
เข้าหากัน ตรงกลางระหว่างเส้นด้านข้างมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วคล้ายหลั งคา ด้านในไม่มี
สัญลักษณ์ใดบรรจุอยู่ภายใน (คลองท่อม) 

2. ลักษณะคล้ายแบบที่ 1 ข้างต้น แต่ภายในศรีวัตสะบรรจุด้วยวัชระ (เมืองอู่ทอง) 

                                                
216 Pamela Gutman, "The Ancient Coinage of Southeast Asia," Journal of the Siam Society 

66, 1 (1978): 13. 
217 Ibid.,14. 
218 Ibid. 
219 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 133. 
220 เรื่องเดียวกัน. 
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3. ลักษณะคล้ายแบบที่ 1 ข้างต้น แต่เส้นฐานล่างของศรีวัตสะค่อนข้างโค้งงอเข้าและภายใน
บรรจุด้วยจุดกลม 9 จุด หรืออาจเป็นลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมซ้อนกันด้านในมีจุดกลม (เมืองอู่ทอง 
บ้านพรหมทิน) 

4. ลักษณะโครงลายเส้นคล้ายกับแผ่นขนมปัง โดยเส้นฐานด้านล่างเป็นเส้นตรง เส้นด้านข้าง
ทั้งสองเช่ือมกับส่วนเส้นฐานและปลายด้านบนตวัดโค้งงอเข้าจนเกือบชนกันและมีจุดกลมกั้นอยู่ ส่วน
เส้นที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วคล้ายหลังคาหายไป สันนิษฐานว่าส่วนดังกล่าวอาจแปลง
รูปลักษณะกลายเป็นสามเหลี่ยมที่จุดด้านในซึ่งเปลี่ยนไปอยู่ในศรีวัตสะ (บ้านพรหมทิน) 

5. ลักษณะโครงเส้นคล้ายแบบที่ 4 แต่รายละเอียดต่างๆ ของศรีวัตสะลดน้อยลงกล่าวคือ 
เส้นฐานล่างเป็นเส้นตรง เส้นด้านข้างทีเ่คยโค้งตวัดกลบัเป็นเส้นตรงที่โค้งเว้าเพียงเล็กน้อยและปลาย
ด้านล่างเช่ือมติดกับเส้นฐาน ส่วนปลายด้านบนเช่ือมติดกบัสว่นบนที่มีลกัษณะคล้ายหลังคาทรงโค้ง
โดม ภายในบรรจุวัชระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 52 ลักษณะเค้าโครงของสญัลักษณ์ศรีวัตสะที่พบบนเหรียญตรา 
 
จากการศึกษาด้วยเหรียญตราที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลพบว่าสัญลักษณ์มงคลอื่นๆ ทีป่รากฏ

ร่วมหรือประกอบกบัศรีวัตสะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลักษณะ คือ  
1) สัญลกัษณ์ที่ปรากฏอยู่ภายในศรีวัตสะ (3 รูปแบบ) โดยภายในศรีวัตสะมักบรรจลุวดลาย 

สัญลักษณ์ไว้ ซึ่งจากทีพ่บมลีวดลายที่ส าคัญ (รูปที่ 53) คือ  
- วัชระ เป็นอาวุธที่มีปลายเป็นแฉกแหลมทั้ง 2 ด้าน 
- จุดกลม 9 จุด เรียงซ้อนกันข้ึนไป 3 แถว แถวละ 3 จุด  
- จุดกลมภายในกรอบสามเหลี่ยม 2-3 จุด เรียงเป็นแถวแนวตั้ง 

  

แบบที่ 1       แบบที่ 2    แบบที่ 3 
 

แบบที่ 4         แบบที่ 5  
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รูปที่ 53 รูปแบบของสญัลักษณ์ทีป่รากฏอยู่ภายในศรีวัตสะ 

 

2. สัญลักษณ์ที่ปรากฏล้อมรอบศรีวัตสะ ซึ่งประกอบทั้งด้านบนเหนือศรีวัตสะ ด้านล่าง
รองรับศรีวัตสะ ด้านข้างซ้ายและขวาขนาบศรีวัตสะ (รูปที่ 54) ได้แก่ 

- ด้านบน: พระอาทิตย์และพระจันทร์  โดยลักษณะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนวัตถุมงคลนั้นมี
ลักษณะต่างกันไปเล็กน้อยตามแต่ละเหรียญแต่ส่วนมากมักแทนพระอาทิตย์ฉายแสงด้วยรูปแฉก 4-5 
แฉกคล้ายดาว และวงหรือจุดกลมแทนพระจันทร์ หากแต่บางเหรียญกลับกัน ได้ท าสัญลักษณ์จุดกลม
แทนพระอาทิตย์ ส่วนดวงจันทร์เปลี่ยนมาแทนด้วยเส้นวงกลมคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว นอกจากนั้น
แล้วยังพบว่าบางเหรียญพระอาทิตย์และพระจันทร์ท าลักษณะเป็นวงกลมเหมือนกันก็มี  

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 54 รูปแบบของสญัลักษณ์พระจันทร์และพระอาทิตยท์ีพ่บจากการศึกษา 
 
- ด้านล่าง: ปรากฏสญัลกัษณ์รองรับอยู่ล่างศรีวัตสะที่เห็นได้ชัด 4 แบบ (รูปที่ 55) คือ  
1. คลื่นน้ า  ท าเป็นเส้นแนวนอนหยักโคง้ข้ึนลง อาจซ้อนกันประมาณ 2 เส้น 
2. ปลา ซึ่งเป็นปลาหันหัวไปทางขวา มีลักษณะล าตัวยาว มีครีบและหาง  
3. จุดกลม 3 จุด วางอยู่ในระยะที่ห่างเกือบเท่ากันรองรับอยูบ่ริเวณด้านใต้เส้นล่างของ 

ศรีวัตสะ โดยเป็นแบบที่พบมากทีสุ่ด 

         พระจันทร่     พระอาทิตย่ 
 

       วัชระ        จุด 9 จุดซ่อนชั น       จุดกลมภายใน 
                        กรอบสามเหลี่ยม 



 209 
 

4. ภัทรบิฐหรือฑมรุ วางตัวในแนวนอนเนื่องจากพื้นที่ด้านลา่งมีจ ากัด จากการศึกษาพบ
รูปแบบเช่นน้ีเพียง 1 เหรียญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 55 รูปแบบของสญัลักษณ์ประกอบรองรับศรีวัตสะทีพ่บจากการศึกษา 
 
- ด้านข้าง: พบว่ามีสัญลกัษณ์หลกัที่มกัปรากฏบนเหรียญตราที่ท าการศึกษาคือ สวัสดิกะและ

ภัทรบิฐหรือฑมรุ หากแต่บางครั้งยงัมสีัญลักษณ์มงคลอื่นอีกได้แก่ สังข์ อังกุศ จามร ทว่าไม่มกีารจัด
วางต าแหน่งของสัญลักษณ์มงคลที่ชัดเจนและแน่นอน (รูปที ่56) 

1. สวัสดิกะ ปรากฏอยู่หลายลกัษณะแต่โดยทั่วไปคล้ายกากบาททีส่่วนปลายทั้งสี่ด้านหักมุม
ตั้งฉากไปทิศเดียวกันและอีกแบบท าเป็นกากบาทที่มจีุดแทรกระหว่างช่องว่าง 

2. ภัทรบิฐหรือฑมรุ ส่วนมากปรากฏคู่หรอืสลับต าแหน่งกบัสวัสดิกะซึ่งขนาบข้าง 
ศรีวัตสะ รูปแบบทั่วไปเป็นสามเหลี่ยมหันปลายเช่ือมกันคลา้ยนาฬิกาทราย ด้านบนมีจุด 2–3 จุด  

3. สังข์ พบเป็นน้อยทีป่รากฏอยู่ในต าแหน่งด้านข้างศรีวัตสะ คล้ายหอยสังข์ธรรมชาติ   
4. อังกุศ มีลักษณะเป็นแทง่ตรงปลายด้านบนมปีลายแหลมยื่นออกมาด้านข้าง   
5. จามร รปูแบบที่ปรากฏบนเหรียญตราเป็นแท่งตรงทีป่ลายด้านหนึ่งมลีักษณะคล้ายพู่   
 
 
 
 

 

รูปที่ 56 รูปแบบของสญัลักษณ์ประกอบด้านข้างของศรีวัตสะที่พบจากการศึกษา 
  

คลื่นน้ า 
 
ปลา 
 
จุดกลม 
 
ภัทรบิฐหรือฑมร ุ

 สวัสดิกะ   ภัทรบิฐหรือฑมรุ        สังข่          อังกุศ          จามร 
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4.1.3 สังข ์
หอยสังข์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของน้ าซึ่งแต่เดิมเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในอัษฏนิธิแห่งพระศรี -

ลักษมี ต่อมามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับท้าวกุเวรผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งค่ัง ตลอดทั้งพระวิษณุที่
ระยะหลังก็มีสังข์เป็นสิ่งประจ าพระองค์และกลายป็นสัญลักษณ์แทนถึงองค์พระวิษณุ ตามความเช่ือ
ของชาวอินเดีย การเป่าหอยสังข์มีพลังในการขับไล่ท าลายปีศาจและสิ่งช่ัวร้าย 221 ดังเช่นที่กล่าวถึง
พระวิษณุเมื่อครั้งท า สงครามจะใช้สังข์เป็นอาวุธเพื่อเป่าให้ศัตรูเกิดความหวาดกลัว222 สัญลักษณ์รูป
สังข์พบอยู่บนตราประทับในสมัยคุปตะและหลังคุปตะจากเมืองเบสาร์ท (Basarh) นาลันทา 
(Nalanda) ปหรรปุระ (Pharapur)223 หากแต่รูปสังข์มักไม่ค่อยมีปรากฏเป็นสัญลักษณ์หลักอยู่บน
เหรียญอินเดีย ยกเว้นแต่จะปรากฏคู่กับสัญลักษณ์มงคลอื่น รูปสังข์ที่ปรากฏบนเหรียญตราอาจ
หมายถึงความมั่งค่ังที่ประทานโดยพระศรี ซึ่งพ านักอยู่ในพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม224 

 
ลักษณะของสัญลักษณ์รปูสงัข์ที่พบบนเหรียญตราจากการศึกษามี 5 แบบ (รูปที่ 57) คือ 
1. สังข์เลียนแบบหอยสังข์จริงตามธรรมชาติ มีล าตัวป่องและตรงกลางมีเส้นเป็นร่องยาวจาก

ปากเป็นท่อไปยังส่วนปลาย ลักษณะเส้นนั้นคล้ายตัวโอมโดยมีปลายเส้นด้านหนึ่งม้วนไปทั้งแบบ
ทางซ้ายและขวา ส่วนหัวท้ายค่อนข้างแหลม ยอดด้านบนเป็นเกลียวมีวงก้นหอยประมาณ 2-3 ช้ัน 
(พรหมทิน อู่ตะเภา) 

2. สังข์ที่ส่วนล าตัวและยอดขยายพองจนเกือบเต็มกรอบวงกลม ส่วนยอดบริเวณเกลียววงก้น
หอยมีลักษณะคล้ายเป็นเส้นโค้งซ้อนลดหลั่นกันประมาณ 2-3 ช้ัน ปลายสังข์แหลมมีเส้นเป็นร่องยาว
จากปากเป็นท่อไปยังส่วนปลาย ลักษณะเส้นน้ันคล้ายตัวโอมโดยมีปลายเส้นด้านหนึ่งม้วนไปทั้งแบบ
ทางซ้ายและขวา (พรหมทิน อู่ตะเภา) 

3. คล้ายแบบที่ 2 แต่ลักษณะของสังข์มีการขยายตัวป่องจนเต็มพื้นที่กรอบวงกลม (อู่ทอง) 
4. คล้ายแบบที่ 3 แต่บริเวณยอดเกลียวมีจุดกลมเรียงต่อเนื่องกันเป็นเส้น 1 เส้น รองรับส่วน

ยอดเกลียวที่ท าเป็นเส้นโค้ง (อู่ทอง) 
  

                                                
221 Trilok Chandra Majupuria,  Sacred animals of Nepal and India)  Bangkok : Craftsmen 

Press, 2000(,197. 
222 ผาสุข อินทราวุธ, รูปเคารพในศาสนาฮินดู (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522), ภาคผนวก 3. 
223 Gutman, "The Ancient Coinage of Southeast Asia,": 16. 
224 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 129. 
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5. สังข์ที่ปรากฏเป็นสัญลักษณ์มงคลประกอบกบัสัญลักษณ์อื่น ลักษณะของสังข์ประเภทนี้จะ 

แสดงรูปแบบคล้ายสังข์จริง แต่มีการท าลวดลายเป็นเพียงรูปร่างคร่าวๆ เท่านั้น  
 
 

 
 
 
 

 

รูปที่ 57 รูปแบบของสญัลักษณ์รูปหอยสงัข์ที่พบจากการศึกษา 
 
4.1.4 ภัทรบิฐ  
ภัทรบิฐหรือบัลลังก์เป็นที่ประทับของกษัตริย์ และมีการตีความว่าภัทรบิฐเป็นลักษณะจ าลอง

ของจักรวาลโดยมีเขาพระสุเมรุเป็นเสาของโลกที่แบ่งแยกสวรรค์ออกจากนรก225 
ลักษณะของสัญลักษณ์รูปภัทรบิฐที่พบบนเหรียญจากการศึกษามี 3 แบบ (รูปที่ 58) คือ 
1. มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมหันปลายด้านหนึ่งชนกัน ตรงกลางมีแกนยื่นออกมาทั้ง 2 ด้าน 

ด้านบนมีจุด 5 แถว (เมืองอู่ทอง บ้านพรหมทิน) 
2. มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมหันปลายชนกัน ไม่มีรายละเอียดลวดลายอื่น (บ้านพรหมทิน) 
3. มีลักษณะคล้ายสามเหลีย่มหันปลายด้านหนึ่งชนกัน ด้านบนหรือด้านล่างมีจุดกลม 2-3 จุด 

ตลอดทั้งบางเหรียญก็มีจุดกลมขนาบข้างศรีวัตสะด้วย โดยรูปแบบนี้นิยมท าเป็นลายประกอบกับศรี
วัตสะ 
  

                                                
225 Jeannine Auboyer,  Le trone et son symbolisme dans l'Inde ancienne (Paris: Presses 

Universi taires  de France, 1949), quote in Pamela Gutman (1978) “The ancient coinage of Southeast 
Asia” Journal of Siam Society 66, pt.1, pp.17-18. 

   แบบที่ 1        แบบที่ 2         แบบที่ 3              แ บ บ ที่  4                 
แบบที่ 5 
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รูปที่ 58 รูปแบบของสญัลักษณ์ภัทรบิฐหรือฑมรุที่พบจากการศึกษา 

 

4.1.5 ปูรณฆฏะ (หม้อน้ า)  

หมายถึงความอุดมสมบูรณ์และเป็นสัญลักษณ์ของศิริตามคติความเช่ืออินเดีย ถือเป็น
สัญลักษณ์ มงคลรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมท าอย่างแพร่หลาย โดยรูปแบบของหม้อน้ ามีทั้งแบบ 
ปูรณฆฏะ (หม้อน้ าที่มีพันธ์ุพฤกษาเลื้อยหรือไม่มี) กมัณฑลุ (หม้อน้ ามีพวย) กลศ (หม้อน้ าไม่มีพวย)226  

 
ลักษณะสัญลักษณ์ปูรณฆฏะที่พบบนเหรียญจากการศึกษามี 4 แบบ (รูปที่ 59) คือ 
1. มีลักษณะเป็นหม้อน้ ามีเชิง ล าตัวป่อง คอคอดยาว และปากผายออกโดยมีช่อพันธ์ุพฤกษา

โผล่พ้นห้อยตกออกมา (เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)  
2. ลวดลายหม้อน้ ามีลักษณะเป็นภาชนะมีเชิงยกสูง ล าตัวป่องตรงกลาง บริเวณคอท าเป็น 

ปากผายออกและมีพันธ์ุพฤกษาเลื้อยออกมา (เมืองนครปฐม) 
3. ลวดลายเป็นหม้อน้ าทรงกลม ล าตัวป่อง คอคอดยาว ปากผายออก  และมีฝาปิดที่มี

ลักษณะเป็นยอดซ้อนช้ันลดหลั่นกัน (บ้านพรหมทิน) 
4. ลวดลายเป็นหม้อน้ าทรงกลม ล าตัวป่อง คอคอดยาว ปากผายออก และมีช่อใบไม้โผล่พ้น

ออกมาทั้งสองฝั่ง ด้านล่างหม้อน้ ามีสิ่งรองรับลักษณะเป็นแฉกยาว 5 แฉก คล้ายใบไม้หรือดอกไม้  
  

                                                
226 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 130. 

          แบบที่ 1                       แบบที่ 2                      แบบที่ 3     
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รูปที่ 59 รูปแบบของสญัลักษณ์ปรูณฆฎะที่พบจากการศึกษา 
 

4.1.6 ดอกไม้ 8 กลีบ  

ดอกไม้ที่มีกลีบปลายค่อนข้างแหลมจ านวน 8 กลีบ มีคล้ายคลึงกับดอกบัวซึ่งลักษณะของ
ดอกบัวที่บานออกได้ถูกเปรียบเทียบถึงพระอาทิตย์และมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการใหก้ าเนิดหรอืการ
สร้าง227 ตลอดทั้งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเทพีศรี-ลักษมี 

 
ลักษณะสัญลักษณ์ดอกไม้ 8 กลีบ ที่พบบนเหรียญจากการศึกษามี 1 แบบ (รูปที่ 60)คือ 
1. เป็นดอกไม้คล้ายดอกบัวมีกลีบมนรีปลายค่อนข้างแหลม 

 

 

 

 

 
รูปที่ 60 รูปแบบของสญัลักษณ์รูปดอกไม้หรือดอกบัวที่มีแปดกลีบที่พบจากการศึกษา 

  

                                                
227 Heinrich Zimmer, Myths and symbols in Indian art and civilization (Delhi, India : Motilal 

Banarsidass, 1990), 90. 

       แบบที่ 1                แบบที่ 2                     แบบที่ 3                       แบบที่ 4  
 

        แบบที ่1
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4.1.7 จักรหรือธรรมจักร 

มีลักษณะคล้ายล้อเกวียนเป็นแผ่นกลม ด้วยสัญลักษณ์รูปจักรหรือวงล้อที่หมุนนั้นมี
ความหมาย แฝงถึงเวลาที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในรอบปีตามระบบสุริยะจักรวาล และสัญลักษณ์นี้ยัง
มีความเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์เนื่องจากตามคัมภีร์ฤคเวทได้บันทึกถึงพระสุริยะหรือพระอาทิตย์จะ
ปรากฏองค์ในลักษณะ ของรถที่มีล้อเดียว โดยล้อจะมีซี่กงจ านวนต่างๆ อย่างมีความหมายได้แก่ 12 ซี่ 
(12 เดือน) 5 ซี่ (ฤดูกาลทั้ง 5) 360 ซี่ (วัน)228 นอกจากนี้แล้วในทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นจักรยัง
เป็นอาวุธประจ าองค์พระวิษณุอีกประเภทหนึ่ง ฝ่ายพุทธศาสนาสัญลักษณ์นี้ถูกน ามาใช้ในฐานะของ
ธรรมจักรอันสื่อถึงหลักธรรมหรือวงล้อแห่งธรรม รวมทั้งแสดงถึงอ านาจของกษัตริย์ 

 
ลักษณะสัญลักษณ์จักรหรือธรรมจักรบนเหรียญจากการศึกษามี 1 แบบ (รูปที่ 61) คือ 
1. เป็นวงล้อกลมมีซี่กงจ านวน 8 ซี่ (เมืองนครปฐม) 

 

 

 

 

รูปที่ 61 รูปแบบของสญัลักษณ์รูปจักรหรอืธรรมจกัรทีพ่บจากการศึกษา 
 

4.1.8 วัชระ (สายฟ้า)  
มีลักษณะเป็นแท่งตรงปลายมีแฉกแหลมคม และเป็นที่รู้จักกันในฐานะอาวุธประจ าองค์ของ

พระอินทร์ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม ลักษณะแต่เดิมคล้ายกับแท่งกระดูกไม่มีปลายแหลมซึ่งปรากฏ
ร่องรอยหลักฐานหลายช้ินจากภาพสลักพระอินทร์ในศิลปะคันธาระ อย่างไรก็ตามจากบันทึกในคัมภีร์ 

                                                
228 ผาสุข  อินทราวุธ ,Dvaravati Dharmacakra (ทวารวดีธรรมจักร) (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551 ,(44. 

      แบบที่ 1
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ฤคเวทได้มีหลายครั้งที่บรรยายถึงวัชระของพระอินทร์ว่าเป็นอาวุธสร้างด้วยโลหะหรือทอง229 
มีปลายคมแหลมจ านวนมาก230 สันนิษฐานว่าลักษณะที่เป็นปลายแหลมดังกล่าวมีวิวัฒนาการมาจาก
ตรีศูลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏเสมอตามงานศิลปกรรมที่อมราวดีและสาญจี เมื่อสังเกตจะเห็นว่า
รูปแบบของวัชระคล้ายกับการน าเอาตรีศูลมาประกอบเข้าหัวและท้ายหรือบางครั้งมีเพียงด้านเดยีว231 
โดยวัชระนี้แสดงถึงพระราชอ านาจของกษัตริย์อย่างหนึ่ง232  

 
ลักษณะสัญลักษณ์รูปวัชระที่พบบนเหรียญตราจากการศึกษามี 2 แบบ (รูปที่ 62)  คือ 
1. วัชระตรงกลางมีด้ามจับท าเป็นเส้นแนวนอน ส่วนปลายทั้งสองด้านมีลักษณะเป็นหยัก

แหลมคม 
3 แฉก (เมืองอู่ทอง) 
2. วัชระตรงกลางมีด้ามจับเป็นจุด ส่วนปลายทั้งสองด้านท าเป็นหยักแหลมคมด้านละ 3 แฉก  
 

 

 

 

 

รูปที่ 62 รูปแบบของสญัลักษณ์รูปวัชระทีพ่บจากการศึกษา 
  

                                                
229 Ralph T.H. Griffith, Translator ,The Rig Veda book 1 HYMN LII And LVII Indra,  accessed 

February 20, 2019. Available from http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/rvi01.htm 
230 Ibid. 
231 ผาสุข อินทราวุธ ,รูปเคารพในศาสนาฮินดู ภาคผนวก ,5. 
232 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 131. 

             แบบที่ 1                แบบที่ 2  
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4.1.9 สวัสดิกะ  

สวัสดิกะเป็นสัญลักษณ์มงคลที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เช่ือว่าสวัสดิกะเป็น
สัญลักษณ์มงคลอันมีความสัมพันธ์กับคติความเช่ือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภและความโชคดี 
ดังนั้นลักษณะของสวัสดิกะซึ่งเป็นกากบาทที่ส่วนปลายหักเป็นมุมฉากไปทางซ้ายหรือขวาคล้ายก าลัง
หมุนวนไปข้างหน้าหรือย้อนกลับตีความได้ถึงการหมุนวนน าโชคดีไปและย้อนกลับมา 233 หลักฐาน
เก่าแก่ของสวัสดิกะพบจาก แผ่นตราประทับของอารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ (โมเหนโจดาโร) และพบเปน็
สัญลักษณ์บนเหรียญทองจากแถบบริเวณตอนใต้ของมัธยประเทศ234  

 
ลักษณะสัญลักษณ์รูปสวัสดิกะที่พบบนเหรียญจากการศึกษามี 3 แบบ (รูปที่ 63) คือ 
1. คล้ายกากบาทที่ส่วนปลายทั้ง 4 ด้าน หักเป็นมุมฉากไปทางซ้ายหรือขวา 
2. คล้ายแบบที่ 1 แต่บริเวณแกนกลางที่เป็นจุดตัดของเส้นมีจุดกลมแทรกอยู่ และบริเวณ

ปลายทั้ง 4 ของสวัสดิกะก็มีจุดกลมเช่นกัน 
3. มีลักษณะเป็นกากบาท บริเวณช่องระยะห่างมีจุดกลมแทรก 
 

 

 

 

รูปที่ 63 รูปแบบของสัญลักษณ์สวัสดิกะที่พบจากการศึกษา 

  

                                                
233  Niranjan Ghosh, Concept and iconography of the goddess of abundance and 

fortune in three religions of India (Burdwan [India] : University of Burdwan, 1979),12. 
234 Ulrich Guehler, “Essay on the symbols and marks of old Siamese coins” Journal of the 

Siam Society 37,2 1949: 134. 

        แบบที่ 1                 แบบที่ 2             แบบที่ 3   
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4.1.10 ฑมรุ (กลองสองหน้า)  

หรือกลองบัณเฑาะว์เป็นกลองที่มีสองหน้าลักษณะคล้ายนาฬิกาทราย นับว่าเป็นเครื่องดนตรี
เพื่อ ให้จังหวะ โดยปรากฏเป็นสิ่งถือในพระหัตถ์ขวาด้านหลังของพระศิวะในท่านาฏราช ซึ่งการเต้น
ของพระศิวะและฑมรุเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการสร้างโลก เมื่อปรากฏลวดลายลักษณะเช่นนี้บน
เหรียญตรามักมีการตีความสัญลักษณ์ว่าอาจจะเป็นภัทรบิฐได้อีกด้วย 

 
ลักษณะของสัญลักษณ์รูปฑมรุที่พบบนเหรียญตราจากการศึกษามี 4 แบบ (รูปที่ 58) คือ 
1. มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว หันปลายด้านหนึ่งชนเช่ือมกันคล้ายนาฬิกาทราย  
2. มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่หันปลายด้านหนึ่งมาชนเช่ือมกันคล้ายนาฬิกาทราย 

ตรงกลางมีเส้นแนวนอนขีดค่ัน ด้านบนมีจุดกลม  
3. ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่หันปลายด้านหนึ่งมาชนเช่ือมกันคล้ายนาฬิกาทราย 

ด้านบนมีจุดกลมจ านวน 2-3 จุด  
4. คล้ายแบบที่ 3 แต่บริเวณด้านข้างของฑมรุทั้งสองด้านมีจุดกลม 1 จุด  

 
4.1.11 จามร (แส้) 
เป็นเครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่งของกษัตริย์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่บริวารจะน ามาพัดโบกไล่แมลงที่

จะมารบกวนกษัตริย์ในสมัยโบราณ (รูปที่ 56) 
 
ลักษณะสัญลักษณ์รูปจามรที่พบบนเหรียญตราจากการศึกษามี 1 แบบ (รูปที่ 56) คือ 
1. มีด้ามจับเป็นแท่งยาวตรงปลายมีพู่ 

 
4.1.12 อังกุศ  
คือ ขอสับช้าง เป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่มีด้ามถือที่ประกอบด้วยขอโลหะแหลมคม ใช้เป็นสิ่ง

ควบคุมช้าง ในอินเดียใต้ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงพระราชอ านาจของกษัตริย์และเป็นหนึ่งในกลุ่มมงคล 
8 ประการ (อัษฏมงคล)235 (รูปที่ 56) 

 
ลักษณะสัญลักษณ์รูปอังกุศที่พบบนเหรียญตราจากการศึกษามี 1 แบบ (รูปที่ 56)  คือ 
1. แท่งยาวเป็นด้ามถือ ส่วนปลายด้านบนมีลักษณะเป็นขอยื่นออกมาด้านข้าง 

  

                                                
235 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 131. 
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4.1.13 จักรวาล  
แสดงด้วยสัญลักษณ์อันประกอบไปด้วยพระอาทิตย์ พระจันทร์ มหาสมุทร แม่น้ าทั้ง 7 ทวีป

ทั้ง 4 ดอกบัว ปลา เต่า โดยสัญลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดบนเหรียญตราที่พบจากชุมชน
โบราณร่วมสมัยทวารวดีได้แก่ 

- พระจันทร์ การนับถือบูชาพระจันทร์มีความเป็นมายาวนานและนิยมไปทั่วโลกเช่นเดียวกับ
พระอาทิตย์ และมักมีการกล่าวถึงพระจันทร์คู่กับพระอาทิตย์อยู่เสมอ ในสังคมแบบหาของป่าล่าสัตว์
ให้ความส าคัญกับพระจันทรม์ากกว่าพระอาทิตย์เนื่องจากมีอทิธิพลต่อสิง่มชีีวิตทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม
ในสังคมเกษตรกรรมที่นับถือพระอาทิตย์เปน็หลกัก็ยังมคีวามเช่ือต่อพระจันทร์ว่าเป็นสิง่ที่มอีิทธิพลตอ่
การเจริญเติบโตของพืชพันธ์ุ236 ยุคพระเวทเริ่มปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างเทพโสมะกับพระจันทร์ 
โดยในคัมภีร์ฤคเวทได้กล่าวเกี่ยวกับเทพโสมะว่ามีการปรากฏในรูปของพระจันทร์ และในอาถรรพเวท 
มีหลายครั้งที่เทพโสมะมีความหมายแฝงถึงพระจันทร์237 ไม่เพียงเท่านั้นในอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณ
พระจันทร์ยังมีความเช่ือมโยงกับสตรีเป็นอย่างมาก โดยในสมัยอินเดียโบราณสตรีจะบูชาพระจันทร์
และขอพรให้ลูกๆ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือการตายก่อนถึงวัยอันควร รวมทั้งยังขอให้ผู้เป็นสามี
มีอายุยืน238 

- ปลา เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่นับว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และเป็น
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความสุข และความรู้แจ้งแห่งวิชชา239 มักปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
ปลาอยู่ตามต านานและนิทานพื้นบ้าน รวมทั้งในปุราณะได้กล่าวว่า ปลาคืออวตารหนึ่งของพระวิษณุ
ใน “มัสยาวตาร” โดยครั้งนี้พระวิษณุได้อวตารลงมาเป็นปลาเพื่อช่วยพระมนูจากเหตุการณ์น้ าท่วม
โลก นอกจากนี้ตามความเช่ือของเมืองมทุไร รัฐทมิฬนาฑู มีความนิยมบูชาเทพีมีนากษี (ผู้มีดวงตารูป
ปลา) ซึ่งเช่ือว่าเป็นอวตารของพระแม่ปารวตี โดยแต่เดิมเทพีมีนากษีอาจเป็นเทพท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง
กับปลา และความนิยมบูชาเทพีองค์นี้ ได้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองกับปลาหรือ
การประมงเนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์ แถบนั้นมีชายฝั่งทะเล 
  

                                                
236 Shila ,Hinduism and symbol worship, 89. 
237 Ibid., 93. 
238 Ibid., 89. 
239 Majupuria, Sacred animals of Nepal and India, 196. 
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4.1.14 แม่โคและลูกโค 

โคเป็นสัตว์มงคลประจ าทิศใต้และเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิตามคติความเช่ือของอินเดีย ความส าคัญ
ของแม่โคปรากฏสัมพันธ์ในฐานะหนึ่งคือ พระแม่ เนื่องจากโคเป็นสัตว์ที่มอบน้ านมรวมทั้งสามารถ
ผลิตปัญจอมฤต (Pancha-amrit) คือ น้ านม เคิร์ด240 ฆีหรือเนยเหลว มูลและปัสสาวะโค241 โดยสิ่ง
เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อชาวอินเดียทั้งสิ้น ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงพลังอ านาจด้านการผลิตของ
ธรรมชาติ และตามบทบาทหน้าที่ของโคจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ 

โคมีความสัมพันธ์กับเทพองค์ส าคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูทั้งไศวนิกายที่มีฐานะเป็นสัตว์
พาหนะของพระศิวะและในไวษณพนิกายมีความสัมพันธ์ครั้งที่พระวิษณุอวตารลงมาเป็นพระกฤษณะ
ที่ในวัยเด็กเติบโตมากลุ่มคนเลี้ยงวัว และเช่ือว่าวัวทุกตัวเป็นอวตารของวัวกามาเธนุซึ่งเป็นวัวของพระ
อินทร์ที่ช่วยประสาทพรได้242 

โคยังมีความส าคัญในพระราชพิธีราชาภิเษก (ราชสูรยะ) ของกษัตริย์อินเดีย โบราณมาตั้งแต่
สมัยพระเวท โดยกษัตริย์ต้องประทักษิณรอบวัวศักดิ์สิทธ์ิเพื่อให้ได้พละก าลัง สัญลักษณ์รูปวัวจึงเป็นที่
แพร่หลายถูกน ามาใช้บนเหรียญของกษัตริย์พื้นเมืองเพื่อแสดงถึงพลังอ านาจของกษัตริย์ นิยมมาก
แถบแคว้นอานธาระช่วงที่ราชวงศ์ปัลลวะปกครองอยู่ (พุทธศตวรรษที่ 11-15)243 โดยสัญลักษณ์รูปโค
ที่ปรากฏบนเหรียญตราจากอินเดียและเมืองโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยะไข่ ทวารวดี และ
กัมพูชาสมัยก่อนเมืองพระนคร) มีด้วยกัน 2 ประเภทคือ โคมีโหนกและแม่โคกับลูก โดยโคมีโหนกที่
ปรากฏบนเหรียญและตราประทับในอินเดียส่วนหนึ่งหมายถึง โคนนทิของพระศิวะ และปรากฏบน
เหรียญตราเป็นสัญลักษณ์ประจ าราชวงศ์ของกษัตริย์เมืองเวศาลีแห่งรัฐยะไข่ ตลอดทั้งพบอยู่บน
เหรียญทองค าสมัยพระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 จากอังกอร์บอเรย ประเทศกัมพูชา 

ส่วนรูปแม่โคและลูกนั้นจัดเป็นประการหนึ่งในมงคล 108 ประการ พบในตราประทับของ
กษัตริย์เมืองนคร (Nagara) รัฐอิสระทางตะวันตกของอินเดีย (พุทธศตวรรษที่ 9-10) และปรากฏบน
เหรียญของทวารวดีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากษัตริย์ทวารวดีทรงสามารถควบคุมธรรมชาติให้มีผลผลิตที่
อุดมสมบูรณ์ได2้44 
 

ลักษณะของสัญลักษณ์รูปโคที่พบบนเหรียญตราจากการศึกษามี 3 แบบ (รูปที่ 64) คือ 
                                                

240 นมที่มีลักษณะแข็งขึ้นเป็นก้อนได้มาจากวิธีการแยกโปรตีนออกจากนม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงที่จะน าไปผลิต
เป็นโยเกิร์ตได้ 

241 Majupuria, Sacred animals of Nepal and India, 82. 
242 ผาสุข อินทราวุธ ,รูปเคารพในศาสนาฮินดู ,32. 
243 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 130. 
244 เรื่องเดียวกัน ,130-131. 
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1. โคแม่และลูกยืนหันหน้าไปทางด้านซ้าย (เมืองคูบัว เมืองอู่ทอง) 
2. โคแม่และลูกยืนหันหน้าไปทางด้านขวา (เมืองอู่ทอง) 
3. โคมีโหนกยืนอยู่บนแท่นและหันไปทางขวา (แหล่งโบราณคดีคลองท่อม) 

 
 

 

 

 

รูปที่ 64 รูปแบบของสญัลักษณ์รูปโคทีพ่บจากการศึกษา 
 

4.1.15 ช้าง 

ช้างปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าต านานและเทพนิยายเป็นจ านวนมาก มีการน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์
ทางศาสนาทั้งในศาสนาพุทธและพราหมณ์-ฮินดู ช้างเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิของอินเดียมีการกล่าวว่า หาก
ไม่นับถือบูชาช้างจะท าให้กษัตริย์และอาณาจักรของพระองค์ถึงแก่การอวสาน หากแต่บูชานับถือแล้ว
นั้นจะท าให้บ้านเมืองสงบสุข พืชพันธ์ุธัญญาหารสมบูรณ์ตามฤดูกาล พระอินทร์เจ้าแห่งฝนก็จะ
ประทานฝนมาให้ ไม่มีโรคระบาด ผู้คนอายุยืนยาว ในผืนดินจะบริบูรณ์ไปด้วยโลหะมีค่าและ 
อัญมณ2ี45 และพละก าลังของช้างยังถูกน ามาเปรียบเทียบกับพลังความแข็งแกร่งของกษัตริย์246 

ช้างมีความสัมพันธ์กับพระอินทร์ในฐานะพาหนะทรงและปรากฏร่วมในเหตุการณ์อภิเษกของ
พระลักษมีโดยท าหน้าที่ในการสรงน้ าซึง่รู้จกักนัว่า “คชลักษมี” นอกจากนั้นโบราณสถานหลายแห่งใน
อินเดียมักมีการแกะสลักประติมากรรมรูปช้างซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์เฝ้าบริเวณประตูทางเข้าวิหาร  
  

                                                
245 Zimmer, Myths and symbols in Indian art and civilization, 108. 
246 Majupuria, Sacred animals of Nepal and India, 96. 

       แบบที่ 1               แบบที่ 2          แบบที ่3   
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ลักษณะสัญลักษณ์รูปช้างที่พบบนเหรียญตราจากการศึกษามี 1 แบบ (รูปที่ 65) คือ 
1. ช้างแสดงท่าทางเคลื่อนไหวโดยเดินหันหน้าไปทางขวา งวงยกชูจับกิ่งไม้ยกข้ึนเหนือหัว 

(ท่าแค) 
 

 

 

 

รูปที่ 65 รูปแบบของสญัลักษณ์รูปช้างทีพ่บจากการศึกษา 
 

4.1.16 แพะหรือกวาง 

ตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเ ช่ือว่า แพะเป็นสัตว์เทียมรถของพระปูษัน 
(Pushan) หนึ่งในกลุ่มเทพแสงอาทิตย์หรืออาทิตยเทพในยุคพระเวทของอินเดียโบราณ โดยบางครั้งมี
ความเข้าใจว่าแสดงแทนองค์ด้วยรูปของแพะ247 ดังนั้นแล้วแพะจึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
พระอาทิตย์ นอกจากนั้นแพะยังเป็นพาหนะทรงของพระอัคนีผู้เป็นเทพประจ าทิศตะวันออกเฉียงใต้
อีกด้วย 

ส่วนกวางเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั้งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์กับ
พระวายุ เทพแห่งลมและเทพรกัษาทิศตะวันตกเฉียงเหนือในฐานะของพาหนะประจ าองค์ และมีความ 
เกี่ยวข้องกับพระศิวะในรูปของปศุปติและในอินเดียใต้ปรากฏเป็นสิ่งถือของพระศิวะในรูปของกวาง
กระโดด ส่วนทางพุทธศาสนาในนิโครธมิคชาดกได้กล่าวถึงครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์
เสวยชาติเป็นพญากวาง และรูปของกวางมักสื่อถึงเหตุการณ์ปฐมเทศนาแสดงธรรมขององค์พระพุทธ
องค์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อย่างเช่นที่มักปรากฏรูปกวางคู่กับธรรมจักรในสมัยทวารวดี 
 

สัญลักษณ์รูปแพะหรือกวางที่พบบนเหรียญจากการศึกษามี 1 แบบ (ภาพลายเส้นที่ 16)  คือ 
1. แพะหรือกวางก าลังหันหน้าเดินไปทางขวา 

 

                                                
247 Majupuria, Sacred animals of Nepal and India,147. 

        แบบที ่1 
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รูปที่ 66 รูปแบบของสญัลักษณ์รูปแพะหรอืม้าที่พบจากการศึกษา 
 

4.2 เหรียญตราท่ีมีจารึก   

4.2.1 เหรียญตรามีจารึก “ศรีท วารวดีศ วรปณุย” 

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ:  
ด้านหน้า ลวดลายที่พบส่วนมากคือ แม่โค-ลูกโค และบางส่วนเป็นปูรณฆฏะ (หม้อน้ า)  
ด้านหลัง เป็นจารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ความว่า “ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณย” 

แต่อย่างไรก็ตามได้พบจารึกด้วยอักษรขโรษฐีจ านวน 1 เหรียญ  (รูปที่ 67) 
- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 1.6-1.7 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 67 เหรียญตรามจีารึก “ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณย” จากเมอืงคูบัว จังหวัดราชบุร ี
  

        แบบที ่1 
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- แหล่งที่พบ: มีรายงานการพบจากเมืองหรอืชุมชนโบราณร่วมสมัยทวารวดี เช่น เมือง
นครปฐม248 เมืองอู่ทอง249 เมืองคูบัว250 เมืองดงคอน251 เมืองอินทร์บุรี252 ซึ่งจารึกของเหรียญตรา
รูปแบบนี้แม้ว่าจะมีการอ่านที่เหมือนกัน หากแต่ความหมายและการแปลข้อความจารึกกลับมีการ
ตีความออกเป็นความหมายต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็น  

1) “บุญกุศลของพระราชาแห่งศรีทวารวดี”253  
2) “ปุณย์ของพระเจ้าศรีทวารวดี”254  
3) “พระเจ้าศรีทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐ”255  
4) “การท าบุญของเจ้าแห่งทวารวตีผู้รุ่งเรือง”256 
 

จากจารึกดังกล่าวแม้ว่าจะไม่สามารถสรุปถึงความหมายที่ถูกต้องชัดเจนได้แต่ล้วนมีการ
กล่าวถึงใจความส าคัญหลักของจารึกอยู่ 2 ประการคือ กษัตริย์หรือพระราชาแห่งทวารวดี อีกส่วน
หนึ่งคือ การท าบุญหรือบญุ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงกษัตริย์ในฐานะของการทรงเป็นศาสนูปถัมภก ดังเช่น
ตัวอย่างจากแหล่งโบราณสถานคอกช้างดิน หมายเลข 7 เมืองอู่ทอง ได้พบเหรียญชนิดนี้บรรจุอยู่

                                                
248 ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดค้นที่ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, ฝ. 
249 ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, โบราณคดีคอกช้างดิน กรุงเทพฯ): ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, : ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ,
2545(, 55. 

250 ส่งศรี ประพัฒน์ทอง, บรรณาธิการ, ราชบุรีกรมศิลปากร :กรุงเทพฯ) , 2534. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ ราชบุรี 
วันที่ 14 ต .ค.2534), 84. 

251 ชะเอม แก้วคล้าย, “ศรีทวารวดี,” ศิลปากร 34, 2 เมษายน-มีนาคม) 2534 : (57. 
252 ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, การขุดค้นและการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อ าเภอ

อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ,32. 
253 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ,ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พสมาคม : กรุงเทพฯ) 2000 .ศ.

ประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,  ,(254926. 
254 ชะเอม  แก้วคล้าย, “จารึกเหรียญเงินทวารวดีหลักฐานใหม่อักษรขโรษฐี ภาษาสันสกฤต :,” ศิลปากร 

34,2 (2534): 56. 
255 ชะเอม แก้วคล้าย, “ศรีทวารวดี,” ศิลปากร 34, 2 เมษายน-มีนาคม) 2534 : (58-59. 
256 จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา“ ,จารึกสมัยทวารวดีและจารึกร่วมสมัย ใน ”มุมมองใหม่ :รวมบทคัดย่อ

โครงการประชุมวิชาการทางด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม เรื่องงาน
โบราณคดีใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 พรรษา 80
 2550 ธันวาคม(กรุงเทพฯภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยา :ลัยศิลปากร, 2551), 3. 
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ร่วมกับเหรียญตราลายมงคลอื่นๆ ภายในภาชนะดินเผา  จากการด าเนินงานทางโบราณคดีและ
หลักฐานต่างๆ สามารถสรุปได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้คือ เทวาลัยเนื่องในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูลัทธิ
ไศวนิกาย257 จึงแสดงให้เห็นว่า กษัตริย์สมัยทวารวดีทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาอื่นด้วยนอกเหนือจาก
พุทธศาสนา และยังมีข้อสังเกตถึงค าจารึกสันสกฤตว่า “ปุณย” (Punya) มักเป็นค าที่ปรากฏเนื่องใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีความเกี่ยวข้องกับการท าบุญประกอบกุศล258 ตลอดทั้งเป็นค าที่มีความ
เช่ือมโยงไปยังความเป็นรัฐและพระราชพิธีของกษัตริย์259  

เหรียญจารึกเกี่ยวกับกษัตริย์ที่น่าสนใจอีกเหรียญและน่าจะมีจุดประสงค์ในการผลิต
เช่นเดียวกันคือ เหรียญตราจารึกพระนามของพระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 จากอังกอร์บอเรย ประเทศ
กัมพูชา (ครองราชย์อยู่ในช่วงพ.ศ.1154-1178) ด้านหนึ่งมีลวดลายประทับเป็นวัวมีโหนกก าลังนอน
หมอบโดยอาจสื่อถึงโคนนทิของพระศิวะ ด้านล่างมีจารึกภาษาสันสกฤตอักษรปัลลวะ  ความว่า 
“อิศานปุ(ระ)” (īśanapu(ra)) อีกด้านหนึ่งเป็นพระศรี (ลักษมี) ประทับนั่งขัดสมาธิเหนือดอกบัว 
เหนือลวดลายนั้นเป็นจารึกเช่นเดียว  โดยมีความว่า “ศรีศานวรมะ” (Śrīśanavarmma) หรือ
ศรีอิศานวรมัน (Śrī Īśanavarmma)260 

น่าสังเกตว่าจารึกแผ่นทองแดงจากเมืองอู่ทองซึ่งเป็นจารึกภาษาสันสกฤต ได้กล่าวถึงพระเจ้า 
ศรีหรรษวรมัน ผู้เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าศรีอีศานวรมัน ทรงข้ึนครองราชย์และทรงส่งเสลี่ยง
ประดับด้วยเพชรพลอยและคณะดนตรีฟ้อนร าถวายแด่เทพเจา้ ซึ่งสันนิษฐานว่าพระเจ้าศรีหรรษวรมนั
พระองค์นี้อาจเป็นกษัตริย์ที่ปกครองบริเวณนี้หรือกษัตริย์ของทวารวดีพระองค์หนึ่ง ซึ่งได้สืบเช้ือวงศ์
มาจากพระเจ้าศรีอีศานวรมันแห่งเจนละ โดยอาจเป็นผลจากการแผ่อิทธิพลเข้ามาโดยผ่านระบบเครอื
ญาติด้วยวิธีการแต่งงาน261 หากเป็นเช่นนั้นจริงย่อมแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและความโดดเด่น
ของรัฐทวารวดีในเวลานั้นว่าคงเป็นรัฐที่ส าคัญแห่งหนึ่งในแถบนี้ จนถึงขนาดที่สามารถผูกสัมพันธ์กับ
ราชวงศ์เจนละของกัมพูชาโบราณได้ 

ไม่เพียงเท่านี้ยังปรากฏรายงานถึงเหรียญตรามีจารึก “ศรีทวารวติเทวิศวรปุนยะ” จากเมือง
โบราณดงคอน จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต อ่านและแปลโดย นาย

                                                
257 ภัทรพงษ์ เก่าเงิน, โบราณคดีคอกช้างดิน, 120. 
258 Nicolas Revire, “Dvaravati and Zhenla in the seventh to eighth centuries: A transregional 

ritual complex” Journal of Southeast Asian Studies 47,3 (October 2016): 404. 
259 Ibid., 409. 
260 Joe Cribb“ ,First Coin of Ancient Khmer Kingdom Discovered ”,Numismatique Asiatique 

6 (june 2013): 9-10. 
261 Revire, “Dvaravati and Zhenla in the seventh to eighth centuries: A transregional ritual 

complex”: 410. 
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ชะเอม แก้วคล้าย ซึ่งมีความหมายถึง “พระเจ้าศรีทวารวดีและพระเทวีผู้มีบุญ”262 และยังมีจารึกอีก
บางหลักได้กล่าวถึงชนช้ันสูงของทวารวดี ตัวอย่างที่ส าคัญได้มาจากจารึกฐานบัวรองรับพระพุทธรูป
ของวัดจันทึก จังหวัดนครราชสีมา จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ก าหนดอายุได้ช่ วงพุทธ
ศตวรรษที่ 12 โดยจารึกมีความว่า “พระเทวี (พระมเหสี) ของพระเจ้าแหงทวารวดีทรงบัญชาให้
พระธิดาสร้างพระรูปของพระตถาคตน้ีไว้”263  

นอกจากนั้นแล้วหลักฐานทางอ้อมอีกอย่างคือ ลวดลายของเหรียญตราที่มีสัญลักษณ์มงคล
แบบต่างๆ ที่แพร่หลายในสังคมทวารวดีน้ันล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นกษัตริย์ทั้งสิ้น หลักฐาน
ที่กล่าวมาข้างต้นจึงแสดงให้เห็นถึงระบบการปกครองชนช้ันหนึ่งของสังคมคือ ระบบกษัตริย์และบรม
วงศานุวงศ์ในสมัยทวารวดี 

 จากข้อมูลด้านขนาดและน้ าหนักแสดงให้เห็นว่าเหรียญตรารูปแบบนี้มีมาตรฐานด้านขนาด 
คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 – 1.7 เซนติเมตร และเทคนิคการผลิตก็พบว่าเป็นการผลิตด้วยการหล่อ
แม่พิมพ์ ดังนั้นเหรียญตรารูปแบบนี้จึงอาจแสดงให้เห็นว่าเป็นเหรียญชนิดน้ีมีการควบคุมในการผลิต
อย่างเป็นมาตรฐานจากรัฐ 

อย่างไรก็ตาม เหรียญมีจารึก “ศฺรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” ที่พบตามแหล่งโบราณคดีสมัยทวาร
วดีต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันปรากฏหลักฐานการค้นพบรวมทั้งมีการเผยแพร่พบว่ามีราว 12 เหรียญ 
โดยเป็นเหรียญ “ศฺรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” เหรียญทั้งหมดนี้จารึกด้วยอักปัลลวะ ภาษาสันสกฤต แต่มี
เพียงเหรียญเดียวที่พบว่าจารึกด้วยอักษรขโรษฐี ภาษาสันสกฤต ซึ่งมีรายละเอียดอย่างสังเขปดัง
ตารางที่ 24264 และมีการกระจายตัวดังที่จะแสดงให้เห็นในรูปที่ 68 
 

  

                                                
262 http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=709 เข้าถึงแหล่งข้อมูล

ออนไลน์เม่ือ 10 เมษายน 2561 
263 https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/308  เ ข้ าถึ งแหล่ งข้ อ มูลออนไล น์ เ ม่ือ  1 

เมษายน 2562 
264 เด่นดาว  ศิลปานนท์, “เหรียญเงินทวารวดีมีจารึกค้นพบใหม่ที่นครปฐม ,” เมืองโบราณ 30,3 

 :(2547 กันยายน-กรกฎาคม)165-167. 

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/308
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รูปที่ 68 แผนที่แสดงการกระจายตัวของเหรียญมจีารกึ “ศฺรทีฺวารวตีศฺวรปุณยะ” ที่พบใน
ปัจจุบัน 
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4.2.2 เหรียญตรามีจารึก “ลวปุระ” 

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: เหรียญตราที่มีจารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤตทั้ง 2 
ด้าน  

ด้านหน้า จารึกค าว่า “ลว” 
ด้านหลัง จารึกค าว่า “ปุระ” (ภาพที่ 69) 
- ขนาด/น้ าหนัก:  เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 เซนติเมตร / น้ าหนัก 8.5 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 69 เหรียญตรามจีารึก “ลวปรุะ” จากเมืองอู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบุร ี
 

- แหล่งที่พบ: ก าหนดให้เป็นจารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 3) เนื่องจากตามรายงาน
พบว่าพบจากเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบอยู่ในภาชนะบรรจุร่วมกับเหรียญเงินตราสังข์อีก
จ านวนหนึ่ง การก าหนดอายุด้วยตัวอักษรท าให้ทราบว่าเหรียญนี้มีการผลิตอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 12 
โดยการพบเหรียญลวปุระเปน็สิ่งแสดงถึงว่า บริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาทางตอนล่างในพุทธศตวรรษที่ 
12 ได้มีบ้านเมืองที่เรียกว่า “ลวปุระ” ตั้งอยู่สันนิษฐานว่าบ้านเมืองแห่งนี้ในปัจจุบันคือ ลพบุรี484

                                                
484 J. J. Boeles, “A Note on the Ancient City called Lavapura," The Journal of the Siam 

Society LV, 1 (January 1967): 114. 
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รวมทั้งอาจเป็นการผลิตเหรียญข้ึนเพื่อเป็นที่ระลึก จากการพบเหรียญนี้ที่เมืองอู่ทองย่อมแสดงให้เห็น
ถึงการรับรู้ความมีตัวตนของเมือง “ลวปุระ” ของชาวเมืองอู่ทองและการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเมือง
ทั้งสองในเวลานั้น ตลอดทั้งจากบริบทที่พบเหรียญท าให้สันนิษฐานได้ว่ามีการน าเหรียญนี้มาใช้
เกี่ยวข้องกับประเพณีทางความเช่ือศาสนาเช่นเดียวกับที่พบเหรียญมีจารึกที่บรรจุในภาชนะและฝังไว้
ยังศาสนสถานจากแหล่งโบราณคดีคอกช้างดินหมายเลข 7 เมืองอู่ทอง และจากบริเวณใต้เจดีย์บรเิวณ
เนินหินใกล้กับพระประโทนเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
 

.2.3 เหรียญตรามีจารึก “ศรสิุจริต  กรานต”ุ  

พบบริเวณวัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม จ านวน 1 เหรียญ (รูปที่ 70) 

- ลักษณะ:  ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์คล้ายธรรมจักรหรือกงล้อ มีก า 8 ซี่ ขอบเหรียญ
เป็นจุดไข่ปลาหรือเม็ดประค าเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ 

ด้านหลังมีจารึกด้วยตัวอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ความว่า “ศฺรีสุจริต วิกฺรานฺต”
และแปลความคือ “วีรบุรุษผูสุจริต”  

- ขนาด/น้ าหนัก: ประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 70 เหรียญตรามีจารึก “ศริสุจริต  กรานตุ” จากวัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร จังหวัด

นครปฐม 
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- แหล่งที่พบ: บริเวณวัดพระประโทนเจดีย์วรวิหาร จังหวัดนครปฐม  

จากการก าหนดอายุด้วยตัวอักษรได้อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12266 นักวิชาการบางท่านกล่าว

ว่าจารึกความนี้เป็นในลักษณะของการสรรเสริญกษัตริย์พระองค์หนึ่งในฐานะที่ทรงเป็นวีรบุรุษ 

สอดคล้องกับลวดลายจักรด้านหลังก็สื่อให้เห็นถึงความมีอ านาจและความเป็นกษัตริย์ ทว่าได้มี

ข้อเสนอเกี่ยวกับจารึกบนเหรียญนี้ว่าหมายถึงช่ือของบุคคล 267 ไม่ว่าอย่างไรเหรียญนี้ไม่น่าจะเป็น

เหรียญที่ใช้ในฐานะของเงินตรา แต่น่าจะเป็นเหรียญที่ใช้เพื่อเป็นที่ระลึกของบุคคลส าคัญของสงัคมใน

สมัยนั้น 

4.2.4 เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะมีจารึก “ลพ ธวร”  

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: พบเหรียญจารึกนี้เพียงเหรียญเดียว (รูปที่ 71) 
ด้านหน้า สังข์ล้อมรอบด้วยเม็ดประค าเรียงต่อเนื่องกันตามขอบเหรียญ  
ด้านหลัง รูปศรีวัตสะที่ด้านล่างเป็นข้อความจารึก ขนาบข้างด้วยสัญลักษณ์คล้าย

ภัทรบิฐหรือฑมรุและอีกสัญลักษณ์หนึ่งเลือนลาง 
- ขนาด/น้ าหนัก: เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 71 เหรียญตรามจีารึก “ลพฺธวร” จากแหล่งโบราณคดบี้านพรหมทิน จังหวัดลพบรุี 
  

                                                
266 ตรงใจ  หุ ต าง กูร   , ( เ รี ยบ เรี ย ง ) เข้ าถึ ง เ ม่ือ วันที่  15 ธันวาคม พ .ศ .2560, เ ข้ าถึ ง ได้ จ าก

http://www.sac.or.th/ databases/ inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=  696 
267 ภูธร ภูมะธน, “ทวารวดี ชื่อกษัตริย์? หรือ ชื่อเมือง?,” ศิลปวัฒนธรรม 11( 7 พฤษภาคม) 2533 : 110. 
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- แหล่งที่พบ: บ้านพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี 
จารึกบนเหรียญตราช้ินนี้เป็นอักษรปัลลวะและภาษาสันสกฤต สามารถก าหนดอายุของ

เหรียญจารึกช้ินนี้ได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ลักษณะจารึกท าเป็นตัวอักษรกลับข้างคล้ายสะท้อน
กระจก ได้มีการอ่านและแปลข้อความจารึกบนเหรียญนี้โดยก่องแก้ว วีระประจักษ์ และชะเอม แก้ว
คล้าย ความว่า “ลพฺธวร” โดยมีความหมายคือ ผู้ได้รับประโยชน์ 268 

ด้วยลักษณะของข้อความจารึกที่เป็นตัวอักษรที่กลบัด้านและลกัษณะของเหรียญที่มีความโค้ง
เว้าลงเล็กน้อยคล้ายแอ่งกระทะ สันนิษฐานว่าอาจมีการใช้เหรียญนี้ส าหรับการน าไปกดประทับลงบน
วัตถุอื่นในลักษณะคล้ายกับตราประทับ สันนิษฐานว่าไม่ได้ใช้เป็นเงินตราหมุนเวียนทั่วไปตาม
ท้องตลาด หากแต่อาจใช้ส าหรับเฉพาะบุคคลเพื่อท ากิจกรรมบางประการเช่นการค้าขายหรือ
แลกเปลี่ยน ซึ่งสอดคล้องกับข้อความจารึกที่ปรากฏบนว่าเป็น “ผู้ได้รับประโยชน์” นอกจากนั้นยังมี
การใช้สัญลักษณ์มงคลมาประกอบจารึก คือ ศรีวัตสะและภัทรบิฐหรือฑมรุ โดยอาจเช่ือว่าจะช่วยน า
ความมั่งค่ังรุ่งเรืองมาให้ 
 
  

                                                
268พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ และคณะ, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ  

กรมศิลปากร, 2559), 164. 
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4.3 เหรียญตราลายมงคล 

4.3.1 เหรียญตราสังข์หนา้เดียว   

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: เป็นเหรียญตราหน้าเดียว มีขนาดเล็กและบาง ขนาดแต่ละ
เหรียญไม่ค่อยเท่ากัน ท าด้วยวัสดุหลากหลายเช่น เงิน ทองแดง ส าริด ฯลฯ  (รูปที่ 72) 

- ขนาด/น้ าหนัก: ประมาณ 1.3-1.5 เซนติเมตร 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 72 เหรียญตราสงัข์หน้าเดียว จากเมืองโบราณอู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี 
 

- แหล่งที่พบ: ในปัจจุบันยังพบจากเมืองอู่ทองเพียงแห่งเดียวและมักได้พบเหรียญ
ประเภทนี้บรรจุอยู่ในภาชนะ เนื่องจากขนาดและลักษณะของเหรียญหากอยู่ภายนอกแล้วนั้นมีโอกาศ
สูงมากที่จะช ารุดสลายได้ง่าย โดยที่ผ่านมาได้เคยขุดค้นพบจากแหล่งโบราณคดีคอกช้างดินบริเวณ
โบราณสถานด้านทิศเหนือเป็นกระปุกดินเผาซึ่งภายในบรรจุเหรียญตราประเภทนี้เต็มกระปุก ไม่
สามารถน าออกมาได้เพราะเหรียญจับตัวกันแน่นเป็นก้อน269 (รูปที่ 23 ในบทที่ 2) 
  

                                                
269 กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่าอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง จังหวัด 

สุพรรณบุรี ,25. 
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ช่วงต้นปีพ.ศ.2559 ได้พบหลักฐานเพิ่มเติมจากภายในเมืองโบราณอู่ทองซึ่งมีการด าเนินงาน
โบราณคดีอย่างต่อเนื่อง หลักฐานดังกล่าวได้มาจากการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานพุหางนาค
หมายเลข 2 ซึ่งโบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขารางกะปิดที่วางตัวรวมเป็นแนวเทือกเขาฝั่งตะวันตก
ของเมืองอู่ทอง ลักษณะก่อนการขุดค้นเป็นเนินดินโบราณสถานปกคลุมด้วยวัชพืชและต้นไม้ 
โบราณสถานแห่งนี้มีแผนผังเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างด้วยอิฐ ศิลาแลง และหินปูนธรรมชาติ ตรง
กลางมีร่องรอยการถูกลักลอบขุด270 จากการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งนี้นับว่ามีความส าคัญอันได้พบ
หลักฐานจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นตะคันดินเผา ช้ินส่วนพวยกุณฑี พระพุทธรูปดินเผานูนสูงประดับ 
ศาสนสถาน พระพิมพ์ดินเผา พระพุทธรูปส าริด แผ่นตะกั่วรูปพระโพธิสัตว์/เทวรูป ? เป็นต้น โดย
เฉพาะที่ส าคัญต่อการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้พบในบริบทของการขุดค้นทางโบราณคดี  
คือ ได้พบเหรียญโลหะจ านวน 4 เหรียญ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้271 

- กลุ่มหลักฐานที่ 1 พบเหรียญโลหะ 3 เหรียญ ถูกบรรจุอยู่ภายในภาชนะดินเผาทรงไหซึ่งมี
ฝาปิดถึง 3 ช้ัน ใต้ไหมีภาชนะดินเผารองอยู่อีกช้ันหนึ่ง ร่วมกับพระพิมพ์ดินเผา 48 รายการ 
พระพุทธรูปส าริด 1 องค์ แผ่นเงิน 1 แผ่น และหอยเบี้ย 1 ช้ิน ลักษณะของเหรียญมขีนาดเลก็เสน้ผา่น
ศูนย์กลางไม่เกิน 2 เซนติเมตร มีเนื้อบาง บางเหรียญบริเวณของเหรียญช ารุด กลางเหรียญมีการ
ประทับคล้ายรูปสังข์  (รูปที่ 73) โดยเหรียญลักษณะเช่นนี้เคยมีการขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดีคอก
ช้างดินครั้งปีพ.ศ.2509 

 
 

 

 

 

รูปที่ 73 กลุ่มหลักฐานที่ 1 ได้พบเหรียญโลหะขนาดเล็กบรรจุร่วมกับโบราณวัตถุอื่นใน
ภาชนะดินเผา 

(ที่มา: ปรัชญา รุ่งแสงทอง) 
  

                                                
270 ปรัชญา รุ่งแสงทอง, “โบราณสถานพุหางนาคคือหินตั้งจริงหรือ?,” ศิลปากร 60, 3 (พฤษภาคม-

 :(มิถุนายน21-24. 
271 เรื่องเดียวกัน ,25-27. 
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- กลุ่มหลักฐานที่ 3 พบเหรียญโลหะ 1 เหรียญ พบบรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาทรงไหมีฝาปิด
(ฝาเสียหายเนื่องจากถูกรากพืชรบกวน) มีโบราณวัตุที่พบร่วมภายในไปคือ พระพิมพ์ดินเผาจ านวน 41 
รายการ (รูปที่ 74) 
 

 

 

รูปที่ 74 กลุม่หลักฐานที่ 3 พบเหรียญโลหะขนาดเลก็ สภาพช ารุด บรรจุในภาชนะดินเผา 
(ที่มา: ปรัชญา รุ่งแสงทอง) 

 

หลักฐานที่พบร่วมกันซึ่งได้มาจากการขุดค้นครั้งนี้มีหลักฐานช้ินหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างโดด
เด่นและช่วยตอบค าถามหลายข้อของโบราณคดีสมัยทวารวดีได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกษัตริย์ คติความเช่ือ 
การก าหนดอายุสมัยของหลักฐานนั้นก็คือ พระพิมพ์ดินเผาองค์หนึ่งพร้อมด้วยข้อความจารึกที่อยู่
เบื้องหลังองค์พระพิมพ์ (รูปที่ 75) ได้พบอยู่ในกลุ่มหลักฐานที่ 3 จารึกนี้ได้รับการอ่านและแปลความ
โดย ก่องแก้ว  วีระประจักษ์ ผู้เช่ียวชาญด้านการอ่านจารึกของกรมศิลปากร พบว่าจารึกนี้เป็นอักษร
ปัลลวะ ภาษามอญโบราณ ความว่า “บุญนี้(เป็นของ)กษัตริย์มะระตา(ผู้สร้าง)พระพุทธรูป” ก าหนด
อายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 14272 ท าให้สามารถก าหนดอายุเหรียญตราสังข์ขนาดเล็กที่พบร่วมกันจาก
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันคือ พุทธศตวรรษที่ 14  

นอกจากนั้นหอยเบี้ยที่พบเป็นหลักฐานร่วมกันนี้สันนิษฐานว่า ในช่วงสมัยนั้นอาจมีการน า
หอยเบี้ยมาใช้เป็นเงินตรารูปแบบหนึ่งในการแลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาด ซึ่งอาจใช้เป็นเงินปลีกย่อย
และมีมูลค่าน้อยการเหรียญตราที่ท าด้วยเงินหรือโลหวัตถุชนิดอื่นๆ 
 

  

                                                
272 ปรัชญา รุ่งแสงทอง, “โบราณสถานพุหางนาคคือหินตั้งจริงหรือ?,” ศิลปากร :28-29. 
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รูปที่ 75 พระพมิพ์ดินเผาด้านหลังมีจารึก ก าหนดอายุไดร้าวพุทธศตวรรษที่ 14 
(ที่มา: ปรัชญา รุ่งแสงทอง) 

 

นอกจากนี้ยังพบเหรียญตราสังข์ที่ท าจากทองจากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มี
ลักษณะเป็นแผ่นเหรียญทองขนาดเล็กและบาง ลวดลายหอยสังข์ท าเป็นลักษณะเต็มตัวและคล้าย
แบบธรรมชาติบางเหรียญท าหน้าเดียวเป็นรูปสังข์ แต่ก็ยังพบอีกจ านวนหนึ่งที่ท าเป็นเหรียญตราสอง
หน้ารูปสังข์/ศรีวัตสะ (รูปที่ 76) สันนิษฐานเหรียญทองเหล่าน้ีได้ถูกใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ซึ่ง
การพบเหรียญลักษณะคล้ายกันนี้และโบราณวัตถุชนิดอื่นที่เมืองออกแก้ว ประเทศเวียดนาม273 แสดง
ให้เห็นถึงเครือข่ายการค้าข้ามอ่าวไทย   

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 76 เหรียญทองตราสงัข์จากแหลง่โบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

  

                                                
273 Brigitte Borell, “Gold coins from Khlong Thom,” Journal of the Siam Society 105, (2017): 

156-170. 
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4.3.2 เหรียญตราพระอาทิตยค์รึ่งดวงฉายแสงและศรีวัตสะ 

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: เป็นเหรียญตราท าด้วยเงินไม่บริสุทธ์ิ (ผสมทองแดง)274   
ด้านหน้า พระอาทิตย์ครึ่งดวงก าลังฉายแสงโดยมีรัศมีแผ่กระจายออกมา ซึ่งรัศมี

ส่วนมากจะมีจ านวนอยู่ที่ 14 แฉก และมีจุดกลมแทรกอยู่ระหว่างรัศมี (รูปที่ 77) อย่างไรก็ตามพบว่า
มีเหรียญหนึ่งที่ภายในพระอาทิตย์ครึ่งดวงมีจุดกลม และมีบางเหรียญที่ไม่ปรากฏจุดกลมแทรก
ระหว่างเส้นรัศมีเลย (รูปที่ 78) 

ด้านหลัง เป็นรูปศรีวัตสะที่มีรูปแบบและสญัลกัษณ์มงคลประกอบอย่างหลากหลาย
คือสวัสดิกะ ภัทรบิฐหรือฑมรุ พระอาทิตย์-พระจันทร์ โดยต าแหน่งการจัดวางอาจมีการสลับกันได้ 

- ขนาด/น้ าหนัก: มีประมาณ 2 ขนาด ได้แก่ 1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-2 
เซนติเมตร น้ าหนักน้อยกว่า 4.5 กรัม  2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.9-3.2 เซนติเมตร น้ าหนักราว 
8.3 – 8.5 กรัม  ซึ่งพบเหรียญที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3.2 เซนติเมตร ขนาดเล็กที่สุดราว 1.3-1.4 
เซนติเมตร และพบเหรียญมีน้ าหนักมากที่สุดคือ 9 กรัม 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 77 (ด้านบน) พบจากบรเิวณเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
รูปที่ 78 (ด้านล่าง) พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน จงัหวัดลพบุรี 

  

                                                
274 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 127.  
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- แหล่งที่พบ: เป็นรูปแบบเหรียญตราที่มีจ านวนและพบการกระจายตัวมากที่สุด แต่
ลักษณะของเหรียญรูปแบบเดียวกันที่พบตามแต่ละแหลง่ลว้นแต่มีลายละเอียดของแต่ละด้านที่ต่างกนั
ออกไป ด้านที่เป็นพระอาทิตย์ครึ่งดวงอาจพบว่ามีจ านวนรัศมีจ านวนต่างกันหรืออาจมีหรือไม่มีจุด
กลมแทรกระหว่างรัศมี ส่วนอีกด้านที่เป็นศรีวัตสะพบว่าลักษณะของศรีวัตสะมีรูปร่างหรือโครงร่างที่
ต่างกัน ประกอบด้วยสัญลักษณ์มงคลอื่นๆ ก็มีลักษณะรูปร่างไม่เหมือนกัน พร้อมทั้งต าแหน่งการจัด
วางก็พบว่ามีเปลี่ยนไปบ้าง ในบางเหรียญเช่น สลับต าแหน่งของภัทรบิฐหรือฑมรุกับสวัสดิกะ (ซ้าย -
ขวา) บางเหรียญท าลวดลายเป็นสวัสดิกะประกอบทั้งสองด้าน มีการน าเอาลวดลายภัทรบิฐใส่ไว้
บริเวณด้านล่างของศรีวัตสะ และลักษณะของพระอาทิตย์และพระจนัทรม์ีรูปร่างไม่เหมือนกนั เป็นต้น  

ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าแม่พิมพ์ของเหรียญตราลวดลายนี้มีพิมพ์หลายแบบ ซึ่งมีรายงานถึง
การ พบแม่พิมพ์ของเหรียญตรารูปแบบนี้จากเมืองอู่ทอง275 (เคยจัดแสดงอยู่ภายในศาลาเครื่องราช
อิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง แต่ในปัจจุบันปิดการจัด
แสดงแล้ว) จึงแสดงให้เห็นว่าเหรียญประเภทนี้มีการผลิตอย่างแพร่หลายและคงไม่มีข้อก าหนดหรือ
มาตรฐานการผลิตด้านลวดลายอย่างแน่ชัด แต่ไม่น่าจะมีผลต่อการน าเอาเหรียญไปใช้ต่อ 

จากการเก็บข้อมูลจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ พบหลักฐานชนิดนี้จากเมืองอู่ทอง 
เมืองพรหมทิน เมืองอู่ตะเภา เมืองศรีมโหสถ แหล่งโบราณคดีบ้านวังแดง (พิจิตร) และแหล่ง
โบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม (นครศรีธรรมราช) นอกจากนั้นตามรายงานที่ผ่านมาปรากฏพบอีกหลายแห่งไม่
ว่าจะเป็นเมืองดงคอน (จังหวัดชัยนาท) เมืองดงละคร (จังหวัดนครนายก) แหล่งโบราณคดีพงตึก 276 
(กาญจนบุรี) แหล่งโบราณคดีบ้านด่านลานหอย (สุโขทัย) แหล่งโบราณคดีบ้านชมภู อ าเภอเนิน
มะปราง (พิษณุโลก) และในเขตต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก277 อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเหรียญตรารูปแบบนี้ที่พบจากอ าเภอจอมทองนี้ได้พบร่วมกับเหรียญจารึกอักษร
ปัลลวะ ภาษาสันสกฤตปยู ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14278 ส่วนทางภาคใต้ยังได้พบอีกที่
แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย (สุราษฏร์ธานี) และแหล่งโบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม (นครศรีธรรมราช) 

หลักฐานประเภทเหรียญตราล่าสุดได้จากการด าเนินงานทางโบราณคดีเมื่อปีพ.ศ.2560 โดย
พบจากแหล่งโบราณคดีถ้ ายาป่าแหน อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งได้จากการส ารวจ

                                                
275 ผาสุข อินทราวุธ, “เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี,” ใน มรดกวัฒนธรรมไทย

กับเพื่อนบ้าน การชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี :มหาวิทยาลัยศิลปากร,64. 
276 เรื่องเดียวกัน,64. 
277 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ธีรศักดิ์ ธนูศิลป์ นักโบราณคดีปฏิบัติการจากส านักโบราณคดีที่ 6 สุโขทัย เม่ือ

วันที่ 23 มีนาคม พ .ศ.2562. 
278 ทิว วิชัยขัทคะ, “เหรียญทวารวดี ที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่,” ศิลปวัฒนธรรม 13,7 (พ.ค. 

2535) : 126 



  239 

ภาคสนามบริเวณภายในถ้ าพบเหรียญมีสภาพเป็นสนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 เซนติเมตร หนา 
0.2 เซนติเมตร และน้ าหนัก 8.4 กรัม ลักษณะเหรียญด้านหนึ่งเป็นลายพระอาทิตย์ฉายแสง อีกด้าน
เป็นลวดลายศรีวัตสะที่ขนาบด้วยสวัสดิกะ (ซ้าย) และภัทรบิฐหรือฑมรุ (ขวา)  

เมืองออกแก้ว (Oc Eo) ตอนใต้ของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเมืองส าคัญของฟูนัน ได้พบ
เหรียญชนิดนี้อยู่จ านวนหนึ่งทั้งแบบที่สมบูรณ์และเป็นช้ินส่วนถูกตัดเป็นเสี้ยว โดยน้ าหนักของเหรียญ
ประเภทนี้จากออกแก้วมีน้ าหนักตั้งแต่ 9.6-7.8 กรัม หรือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.4 กรัม279 (รูปที่ 79) 
รวมทั้งยังปรากฏพบความนิยมแพร่หลายเป็นจ านวนมากของเหรียญตราชนิดนี้ที่เมืองโบราณหลาย
แห่งในวัฒนธรรมปยูของประเทศเมียนมาได้แก่ เบคถาโน ศรีเกษตร ฮาลิน  และยังพบกระจายไปยัง
แถบรัฐฉานคือ บริเวณเปาริสัต (Brawrithet) ในเขตเมืองยองห้วย (ใกล้กับทะเลสาปอินเล) และ 
มอว์นัง (Mawnang) บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเฮโฮ (Heho)280 (รูปที่ 80) 
 

 

 

 

 

รูปที่ 79 เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสงและศรีวัตสะ จากเมืองออกแก้ว ประเทศ
เวียดนาม ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ประเทศเวียดนาม 

(ที่มา: นัยนา มั่นปาน) 
 

  

                                                
279 Gutman, "The Ancient Coinage of Southeast Asia," Journal of the Siam Society 66, 1 

(1978): 11. 
280  U Mya, “ Some hitherto unkhowen Burmese coins,”  in Annual Reports Of The 

Archaeological Survey Of India (1930-34) Part 2 (Delhi: Manage of Publication, 1936), 332. 
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รูปที่ 80 เหรียญพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสงและศรีวัตสะ จากเมืองฮาลิน ประเทศเมียนมา 
(ที่มา: Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the 

past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 33) 
 

เหรียญพระอาทิตย์ครึ่งดวงก าลังฉายแสงเหรียญหนึ่งที่พบจากเมืองอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท 
พบว่ามีลักษณะแตกต่างจากเหรียญอื่นๆ คือ ภายในพระอาทิตย์ครึ่งด้วยน้ันปรากฏจุดจ านวน 1 จุด
อยู่ภายใน โดยลักษณะเช่นนี้ไม่พบตรงกับเหรียญตราอื่นที่ได้จากการเก็บข้อมูล หากแต่ว่าได้พบ
เช่นกันที่เมืองโบราณของรัฐปยูได้พบเหรียญลักษณะดังกล่าวนี้จ านวนหลายเหรียญ281 (รูปที่ 81)  
 

 

 

 

 

 
รูปที่ 81 เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสงและศรีวัตสะ เมืองอู่ตะเภา (ภาพบน) และ

รัฐปยู (ภาพล่าง)  
(ที่มา: Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the 

past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 115) 
  

                                                
281 Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the past : Pyu, 

Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD) (Bangkok: White Lotus Press, 2012),115. 
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จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีคอกช้างดิน (หมายเลข 7) เมืองอู่ทอง ได้พบเหรียญตราชนิด
นี้ร่วมกับเหรียญมีจารึก จึงก าหนดอายุจากของเหรียญชนิดนี้จากเหรียญมจีารึกได้ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 12  ส่วนเหรียญจากเมอืงออกแก้ว ประเทศเวียดนาม มีการก าหนดอายุไว้ว่าน่าจะมีการใช้อยู่ในช่วง
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11282 ด้านเมืองเบคถาโน เมืองส าคัญในวัฒนธรรมปยู ประเทศเมียนมา มีการขุด
ค้นบริเวณประตูเมือง (KKG 15) และ โบราณสถานประเภทเจดีย์ (KKG 3) ได้พบเหรียญประเภทนี้ 
ต่อมาได้มีการก าหนดอายุจากค่าอายุแหล่งซึ่งใช้เทคนิคการตรวจค่าอายุโดยเรดิโอคาร์บอนได้ค่าอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 7- 8 และ 11283 

จากการศึกษาของผาสุข อินทราวุธ ได้เสนอว่า เหรียญตรารูปพระอาทิตย์ครึ่งดวง/ศรีวัตสะ
น่าจะมีแหล่งก าเนิดมาจากปยู โดยเฉพาะจากเมืองฮาลินทีเ่จริญข้ึนเมื่อพทุธศตวรรษที่ 7-14 เนื่องจาก
พบเหรียญชนิดนี้จ านวนมาก รวมทั้งมีขนาดหลากหลายทั้งแบบเนื้อบางและหนา สัญลักษณ์ที่ปรากฏ
ก็ชัดเจน และเช่ือว่าเหรียญที่พบในเมืองสมัยทวารวดีน่าจะท าเลียนแบบข้ึน284 และจากพงศาวดาร
ฉบับหอแก้วของเมียนมาได้มีการอ้างถึงกษัตริย์ปยูและเมียนมาว่าเป็นพระราชาแห่งพระอาทิตย์อุทัย
และทรงสืบสายมาจากสุริยวงศ์285 ซี่งอาจแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับเหรียญตราพระอาทิตย์ฉาย
แสงและศรีวัตสะ 

ดังที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นการกระจายตัวของเหรียญตราชนิดน้ีอย่างแพร่หลายและเป็นวง
กว้างทั้งในพื้นที่บ้านเมืองโบราณแรกรับวัฒนธรรมอินเดียทั้งในประเทศไทยตลอดจนเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กันในอดีต โดยแต่เดิมอาจยังไม่เห็นถึงกระกระจายตัวของ
เหรียญตราประเภทนี้อย่างชัดเจนนัก หากแต่ในการศึกษาครั้งนี้ท าให้พบข้อมูลใหม่ด้านการกระจาย
ตัวเพิ่มข้ึน  (รูปที่ 82) 

จากแผนที่การกระจายตัวดังกล่าวจะเห็นว่ามีการเช่ือมโยงตามแหล่งโบราณคดีที่พบเหรียญ
ตรากระจายอยู่ในแถบพื้นที่แผ่นดินตอนใน และจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ท าให้ผู้เขียน
สันนิษฐานได้ว่าเส้นทางการติดต่อกันระหว่างรัฐทวารวดีและปยู หากเช่ือว่ารัฐปยู้ป๋นแหล่งริเริ่มการใช้
เหรียญตราน้ีจึงอาจมีการแพร่กระจายผ่านทางเมืองโบราณในรัฐมอญ (ปัจจุบันของเมียนมา) ซึ่งถือว่า
เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของบริเวณเมียนมาตอนล่าง เนื่องจากเป็นบริเวณที่สามารถติดต่อและ
ท าการค้ากับชุมชนโพ้นทะเลได้โดยผ่านทางอ่าวเมาะตะมะ และนอกเหนือจากนั้นในส่วนการติดต่อใน

                                                
282 Michael Mitchiner, “The date of the early Funanese, Mon, Pyu, and Arakanese Coinages  

(symbolic coins),” Journal of the Siam Society 70, 1 (1982): 6. 
283 Ibid., 8. 
284 ผาสุข อินทราวุธ, “เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี,” ใน มรดกวัฒนธรรมไทย

กับเพื่อนบ้านการชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร :,68. 
285 Gutman, "The Ancient Coinage of Southeast Asia,": 18. 
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ภาคพื้นทวีปจากรัฐมอญของเมียนมาในปัจจบุันสามารถผ่านเข้ามาทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นพื้นที่ชายแดนที่อยู่ติดกับเมียนมา โดยมีรายงานการพบเหรียญประเภทนี้ใน 2 จังหวัด
ดังกล่าว ต่อมาได้แพร่กระจายตัวเข้าไปทางจังหวัดสุโขทัย (บ้านด่านลานหอย) พิษณุโลก (บ้านชมภู 
อ าเภอเนินมะปราง) และพิจิตร (บ้านวังแดง) แล้วจึงมีการกระจายเข้าสู่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
อันเป็นที่ตั้งของบรรดาเมืองโบราณสมัยทวารวดี (ดงคอน อู่ตะเภา พรหมทิน อู่ทอง ดงละคร 
ศรีมโหสถ) และลงไปสู่แหล่งโบราณคดีทางใต้อย่างแหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย (สุราษฏร์ธานี) และ
แหล่งโบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม (นครศรีธรรมราช) โดยเส้นทางนี้อาจมีการใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลาย
ระยะต่อเนื่องมา ซึ่งจากหลักฐานประเภทเหรียญทีก่ล่าวถึงนี้นอกจากมีรูปแบบทีเ่หมอืนกันระหว่างทัง้
สองดินแดนแล้วยังพบว่า ลวดลายของเหรียญที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในปยูก็ได้พบเหรียญ
ลักษณะนั้นเช่นกันจากรัฐทวารวด ี
 

 

  



  243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 82 แผนที่แสดงการกระจายตัวของเหรียญลายพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสงและศรีวัตสะ 
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4.3.3 เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ  
- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: มีลักษณะลวดลายของสังข์ที่พบอย่างหลากหลาย ส่วนด้าน

ที่เป็นศรีวัตสะก็มีรูปแบบและสัญลักษณ์มงคลประกอบอย่างหลากหลายคือ วัชระ สวัสดิกะ ภัทรบิฐ
หรือฑมรุ (ต าแหน่งอาจมีการสลับกันได้) จามร อังกุศ พระอาทิตย์-พระจันทร์ ปลา (รูปที่ 83) 

1) ด้านหน้า สังข์เลียนแบบหอยสังข์จริงตามธรรมชาติ มีล าตัวป่องและตรงกลางมี
เส้นเป็นร่องยาวจากปากเป็นท่อไปยังส่วนปลาย ลักษณะเส้นน้ันคล้ายตัวโอมโดยมีปลายเส้นด้านหนึ่ง
ม้วนไปทั้งแบบทางซ้ายและขวา ส่วนหัวท้ายค่อนข้างแหลม ยอดด้านบนเป็นเกลียวมีวงก้นหอย
ประมาณ 2-3 ช้ัน (พรหมทิน) 

ด้านหลัง เป็นศรีวัตสะ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างเป็นจุด 
3 จุด ส่วนอีกเหรียญที่มีสังข์ลักษณะนี้คือ เหรียญมีจารึก “ลพฺธวร”  

2) ด้านหน้า สังข์ดัดแปลง ส่วนล าตัวและยอดขยายพองจนเกือบเต็มกรอบวงกลม 
ส่วนยอด บริเวณเกลียววงก้นหอยมีลักษณะคล้ายเป็นเส้นโค้งซ้อนลดหลัน่กันประมาณ 2-3 ช้ัน ปลาย
สังข์แหลมมีเส้นเป็นร่องยาวจากปากเป็นท่อไปยังส่วนปลาย ลักษณะเส้นน้ันคล้ายตัวโอมโดยมีปลาย
 เส้นด้านหนึ่งม้วนไปทั้งแบบทางซ้ายและขวา (พรหมทิน) 

ด้านหลัง ศรีวัตสะข้างในมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมภายในมีจุดกลมซ้อนกัน 
ด้านข้าง ประกอบด้วยสวัสดิกะและภัทรบิฐหรือฑมรุ (มีการสลับต าแหน่งกัน) ด้านบนเป็นพระอาทิตย์
และพระจันทร์ ด้านล่างเป็นจุด 3 จุด  

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 83 เหรียญตราสงัข์และศรีวัตสะ (แบบที่ 2) แหลง่โบราณคดีพรหมทิน จังหวัดลพบรุ ี
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3) ด้านหน้า คล้ายแบบที่ 2 แต่ลักษณะของสังข์มีการขยายตัวป่องจนเต็มพื้นที่
กรอบวงกลม แต่บางเหรียญบริเวณยอดเกลียวมีจุดกลมเรียงต่อเนื่องกันเป็นเส้น 1 เส้น รองรับส่วน
ยอดเกลียวที่ท าเป็นเส้นโค้ง  

ด้านหลัง ศรีวัตสะภายในบรรจุวัชระ ด้านข้างขนาบด้วยสัญลักษณ์จามรและ
อังกุศด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้านล่างเป็นปลา ศรีวัตสะพร้อมองค์ประกอบสัญลักษณ์
เช่นน้ีพบแค่ที่แหล่งโบราณคดีคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง (รูปที่ 84) 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 84 เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ (แบบที่ 3) แหล่งโบราณคดีช้างดิน เมืองอู่ทอง 
 

4) ด้านหน้า คล้ายแบบที่ 2 
ด้านหลัง ศรีวัตสะที่ภายในบรรจุปูรณฆฏะ ด้านซ้ายเป็นจามร ด้านขวาเป็น

อังกุศ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์ ด้านล่างเป็นปลา (รูปที่ 85) 
 

 

 

รูปที่ 85 เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะ (แบบที่ 4) แหล่งโบราณคดีช้างดิน เมืองอู่ทอง 
(ที่มา: ภัทรพงษ์ เงินเก่า, โบราณคดีคอกช้างดิน, 55.) 
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- ขนาด/น้ าหนัก: มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แบ่งได้ประมาณ 2 ล าดับ คือ 1) 1.6–
1.9 เซนติเมตร 2) 2.6-3 เซนติเมตร และมีน้ าหนักประมาณ 1) 0.5-0.8 กรัม 2) 8.5-8.8 กรัม 

- แหล่งที่พบ: พบจากเมืองอู่ทอง พรหมทิน และอู่ตะเภา ขณะเดียวกันก็พบหลักฐาน
การกระจายตัวอย่างแพร่หลายแถบตอนล่างของประเทศเมียนมา  นอกจากนั้นมีรายงานการพบ
เหรียญตราสังข์ในเมืองศรีเกษตรบริเวณกรุของศาสนสถานที่เนินข่ินบ่า โดยภายในกรุบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุพร้อมกับสิ่งของมีค่าต่างๆ เพื่อเป็นพุทธบูชาอีกเป็นจ านวนมาก รวมถึงแผ่นลานทองจารึก
หลักธรรมทางศาสนาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการก าหนดศาสนสถานแห่งนี้และหลักฐานอื่นที่พบ
ร่วมกันรวมถึงเหรียญตราสังข์ ซึ่งอายุที่ได้นั้นอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-12286 รวมถึงยังได้พบ
บางส่วนที่เมืองฮาลินของรัฐปยู287 

รูปแบบที่ 1 ลักษณะแบบหอยสังข์ธรรมชาติ พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน 
(ลพบุรี)รวมทั้งยังพบอยู่ที่เมืองพะโค เมืองส าคัญของรัฐมอญ (เมียนมา) ซึ่งตั้งอยู่ในแถบชายฝั่งของ
อ่าวเมาะตะมะ (รูปที่ 86)  โดยเหรียญที่พบจากเมืองพะโคนี้สันนิษฐานว่า ไม่น่าจะมีอายุเก่าไปกว่า
พุทธศตวรรษที่ 14-15 เนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบไม่มีอายุเก่าไปกว่าน้ีเลย288  
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 86 (ซ้าย) เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะแบบที่ 1 จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน 
จังหวัดลพบุรี และจากเมืองพะโค แถบตอนล่างของประเทศเมียนมา (ขวา)  

(ที่มา: Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the 
past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 60) 
  

                                                
286 Gutman,“The ancient coinage of Southeast Asia,”: 17. 
287 ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2548), 74.  
288 เรื่องเดียวกัน ,89. 
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รูปแบบที่ 2 หอยสังข์ยังมีลักษณะคล้ายแบบธรรมชาติแต่เริ่มมีการดัดแปลงส่วนล าตัวให้
ขยายใหญ่ข้ึน ซึ่งพบได้จากเมืองอู่ตะเภาและแหลง่โบราณคดีบ้านพรหมทิน โดยลักษณะนี้ก็พบเช่นกัน
ในแถบรัฐมอญของเมียนมาที่เมืองไจย์กถะ บริเวณใกล้กับอ่าวเมาะตะมะ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทั้ง
ด้านที่เป็นสังข์ และด้านที่เป็นศรีวัตสะ (รูปที่ 87) ในเมียนมาได้ก าหนดเหรียญที่พบนี้ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13-14289 
 

 

 
 
รูปที่ 87 (ซ้าย) เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะแบบที่ 2 จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน 

จังหวัดลพบุรี และจากเมืองไจย์กตะแถบรัฐมอญ ประเทศเมียนมา (ขวา)  
(ที่มา: Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the 

past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 122.) 
 
รูปแบบที่ 3 ปัจจุบันพบเพียงจากเมืองอู่ทอง การก าหนดอายุแบบที่ 3 สามารถก าหนดได้

ตามเหรียญที่มีจารึกทีพ่บบรรจุอยู่ในภาชนะร่วมกันจากแหลง่โบราณคดีคอกช้างดิน (หมายเลข 7) คือ 
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 (รูปที่ 88) 
 

 

 

รูปที่ 88 (ซ้าย) เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะแบบที่ 3 จากแหลง่โบราณคดีคอกช้างดิน และ
รัฐมอญ ประเทศเมียนมา (ขวา)  

(ที่มา: Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the 
past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 125.) 
  

                                                
289 Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the past : Pyu, Mon, and 

Candras of Arakan - (First millennium AD.,123 
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รูปแบบที่ 4 ปรากฏพบที่เมืองอู่ทอง เมืองดงคอนและอู่ตะเภา (ชัยนาท)290 (รูปที่ 85) 
 

ผาสุข อินทราวุธ ผู้เช่ียวชาญโบราณคดีสมัยทวารวดี ได้เสนอความเห็นว่าต้นก าเนิดของ
เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะเป็นเหรยีญทีก่ าเนิดและผลิตข้ึนเองในรัฐทวารวดี แต่อาจมีต้นแบบมาจาก
เหรียญตราสังข์และศรีวัตสะของรัฐยะไข่ สมัยพระเจ้าเทวจันทรา (พ.ศ.994-1019)291 ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกับรูปแบบที่ 1 ที่พบจากแหล่งโบราณบ้านพรหมทิน โดยเวลาต่อมาในรัฐทวารวดีจึงมีการ
ประยุกต์ลักษณะของสังข์และศรีวัตสะรวมทั้งเพิ่มสัญลักษณ์มงคลประกอบอันเป็นที่นิยมท าอยู่ใน
เหรียญตรารูปแบบอื่นๆ ของทวารวดี และเช่ือว่าซึ่งเหรียญกลุ่มนี้เป็นเหรียญของรัฐมอญ (เมียนมา
ตอนล่าง) และทวารวด2ี92 (รูปที่ 89) 

จากการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของลักษณะรูปแบบของเหรียญชนิดนี้ 
และยังสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีการก าหนดรูปแบบที่ตายตัวของลวดลาย ซึ่งอาจสื่อถึงความนิยมใช้
เหรียญประเภทนี้ที่มีการผลิตออกใช้มาหลายรุ่นหลายรูปแบบ 
 
 
  

                                                
290 ผาสุข อินทราวุธ, “เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี,” ใน มรดกวัฒนธรรมไทย

กับเพื่อนบ้านการชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร :, 63. 
291 เรื่องเดียวกัน ,67. 
292  Mitchiner, “The date of the early Funanese, Mon, Pyu, and Arakanese Coinages  

(symbolic coins),” : 8-9 ; Gutman,“The ancient coinage of Southeast Asia,”: 16. 
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รูปที่ 89 แผนที่แสดงการกระจายตัวของเหรียญตราสงัข์และศรีวัตสะ 
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4.3.4 เหรียญตราภัทรบิฐและศรีวัตสะ 
- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: พบจ านวนทั้งสิ้น 4 เหรียญ โดยเป็นเหรียญตราภัทรบิฐด้าน

เดียว 1  เหรียญ และเหรียญตราภัทรบิฐและศรีวัตสะ 3 เหรียญ  
1) เหรียญตราภัทรบิฐด้านเดียว มีลักษณะเป็นภัทรบิฐที่คล้ายสามเหลี่ยมหันด้าน

หนึ่งชนกัน ไม่มีรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ (รูปที่ 90) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 90 เหรียญตราภัทรบิฐแบบที่ 1 จากแหล่งโบราณคดีบา้นท่าแค จังหวัดลพบุรี 
 

2) เหรียญตราภัทรบิฐและศรีวัตสะ (รูปที่ 91) 
ด้านหน้า ตรงกลางเป็นภัทรบิฐที่บริเวณแกนกลางเป็นวงกลมและมีส่วนที่เป็น

เส้นตรง ส่วนปลายโค้งเล็กน้อยยื่นออกมาจากแกนกลางทั้งสองข้าง 
ด้านหลัง เป็นศรีวัตสะที่ภายในเป็นจุดกลมซ้อนเรียงกันจ านวน 9 จุด ด้านข้าง

ขนาบด้วยสัญลักษณ์มงคลเช่น อังกุศ หอยสังข์  ด้านบนเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ ด้านล่างเป็นคลื่น 
- ขนาด/น้ าหนัก: มีขนาดเฉลี่ยราว 3 เซนติเมตร 

 

 

 

รูปที่ 91 เหรียญตราภัทรบิฐและศรีวัตสะแบบที่ 2 จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน จังหวัด
ลพบุรี 
  



  251 

- แหล่งที่พบ: พบจากแหล่งโบราณคดีเพียง 3 แห่งคือ เมืองอู่ทอง 1 เหรียญ และ
แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน 2 เหรียญ และยังมีรายงานว่าพบจากแหล่งโบราณคดีบ้านวังแดงอีก 
 1 เหรียญ ซึ่งลวดลายองค์ประกอบด้านที่เป็นภัทรบิฐและด้านศรีวัตสะของทุกเหรียญเหมือนกัน โดย
เหรียญตราลวดลายนี้ ยังปรากฏเป็นหลักฐานกระจายตัวจ านวนมากที่เมอืงในวัฒนธรรมปยู (เมียนมา) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองศรีเกษตร ซึ่งลวดลายของเหรียญตราภัทรบิฐศรีวัตสะที่ศรีเกษตรสามารถ
เทียบได้กับที่พบในวัฒนธรรมทวารวดีได้ว่า มีความเหมือนกันในรูปแบบและรายละเอียดทุกประการ 
(รูปที่ 92)  

ลักษณะของศรีวัตสะในเหรียญตราลายภัทรบิฐนี้พบว่าค่อนข้างมีความโดดเด่นและไม่
เหมือนกับเหรียญตราลายอื่น กล่าวคือ เป็นศรีวัตสะ (สัญลักษณ์สื่อแทนโลก) ที่ภายในมีจุดกลมซ้อน
เรียงกันจ านวน 9 จุด (สันนิษฐานว่าเป็นสัญลักษณ์ของสถูป) ด้านข้างขนาบด้วยสัญลักษณ์มงคลเช่น 
อังกุศ หอยสังข์  ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ (สัญลักษณ์แทนสวรรค์) ด้านล่างเป็นคลื่น 
(สัญลักษณ์แทนมหาสมุทร) ซึ่งเช่ือว่าสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันข้ึนมาบนเหรียญฝั่งนี้แสดงถึงฉาก
ของจักรวาลหรือเป็นการย่อจักรวาลมาไว้บนเหรียญตราน้ี293  

 
 

 

 

 

รูปที่ 92 เหรียญตราภัทรบิฐและศรีวัตสะแบบที่ 2 จากเมืองศรีเกษตร ประเทศเมียนมา  
(ที่มา: Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the 

past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 48.) 
  

                                                
293  Michael Mitchiner, “ The Cosmological Scene Depicted on Some Early Burmese 

'Symbolic' Coins,” East and West Vol. 34, No. 1/3 (Sept. 1984): 185-186. 
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ด้านขนาดของเหรียญประเภทนี้ที่พบมีความใกล้เคียงกันอยู่ที่ราว 3 - 3.3 เซนติเมตร ดังนั้น
จะเห็นว่าน่าจะมีการก าหนดความเป็นมาตรฐานในการผลิตรวมถึงในการก าหนดลวดลายของ
สัญลักษณ์มงคล แม้ว่าในบางเหรียญต าแหน่งของสัญลักษณ์จะมีการวางสลับกัน แต่น้ันก็แสดงให้เห็น
ว่ามีแม่พิมพ์ในการผลิตและครั้งผลิตต่างกัน  

อย่างไรก็ดี หลักฐานรูปแบบนี้จากเมืองศรีเกษตรพบว่ามีจ านวนและรูปแบบที่หลากหลาย
มากกว่า ซึ่งลวดลายของเหรียญตรารูปแบบที่พบจากเมืองโบราณร่วมสมัยทวารวดีอันได้กล่าวถึงไป
แล้วอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 294 จากการขุดค้นกรุของเจดีย์บอบอจี (Bawbawgyi) ในเมืองศรี
เกษตรพบเหรียญตราลักษณะนี้ 5 เหรียญ บรรจุอยู่ภายในภาชนะดินเผาพร้อมทั้งยังได้พบโบราณวัตถุ
อีกหลายชนิดและที่ส าคัญคือ จารึกแผ่นลานเงินและทอง ซึ่งท าให้สามารถก าหนดเหรียญตราน้ีที่พบ
ร่วมกันได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-12295 ที่เมืองศรีเกษตรยังได้พบแม่พิมพ์ดินเผาของเหรียญชนิด
นี2้96 (รูปที่ 93) ด้วยเหตุน้ีจึงน าไปสู่ข้อเสนอของผาสุข อินทราวุธว่า เหรียญตราน้ีคงมีแหล่งก าเนิดมา
จากปยู การพบเหรียญเหล่านี้ในชุมชนโบราณทวารวดีจึงอาจเป็นการน าเข้ามาโดยพ่อค้าชาวปยูเพื่อ
น ามาเป็นสื่อกลางทางการค้า297 และแพร่กระจายอยู่ตามเมืองโบราณสมัยทวารวดี (รูปที่  94) แต่
อย่างไรก็ตามการเข้ามาของเหรียญอาจไม่ได้อาศัยปัจจยัเพียงพอ่ค้าปยูเท่านั้น ด้วยอาจเป็นการน าเข้า
มาผ่านพ่อค้าพื้นเมืองหรือพ่อค้าคนกลางที่เดินทางติดต่อระหว่างดินแดนทั้งสองก็เป็นได้ 
 

 

  

                                                
294 Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the past : Pyu, Mon, and 

Candras of Arakan - (First millennium AD), 48. 
295  Mitchiner, “ The Cosmological Scene Depicted on Some Early Burmese 'Symbolic' 

Coins,” : 183. 
296 Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the past : Pyu, Mon, and 

Candras of Arakan - (First millennium AD), 169.  
297 ผาสุข อินทราวุธ, “เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี,” ใน มรดกวัฒนธรรมไทย

กับเพื่อนบ้านการชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร :, 68. 
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รูปที่ 93 แม่พิมพเ์หรียญตราภัทรบิฐ/ศรีวัตสะ เมืองศรีเกษตร 
(ที่มา: Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the 

past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 169.) 
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รูปที่ 94 แผนที่แสดงการกระจายตัวของเหรียญตรภัทรบิฐและศรีวัตสะ 
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4.3.5 เหรียญตราปูรณฆฎะและศรีวัตสะ 

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: ด้านหน้าเหรียญท าเป็นลวดลายหม้อน้ า (ปูรณฆฏะ) ที่มี
ลักษณะต่างๆ บริเวณปากภาชนะมีพันธ์ุพฤกษาเลื้อยออกมากระจายออกทั้งสองด้านและด้านบน 
ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญมีความหลากหลายต่างกันออกไป รวมทั้งมีเหรียญหนึ่งเป็นสญัลักษณ์คู่กบั
จารึก “ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณย” ดังที่กล่าวไปแล้ว ส่วนเหรียญอื่นมีลักษณะลวดลายปูรณฆฎะและลาย
อีกด้าน ได้แก่ 

1) ด้านหน้า หม้อน้ ามีเชิง ล าตัวป่อง คอคอดยาว และปากผายออก มีพันธ์ุพฤกษา
โผล่ตกออกมา  

ด้านหลัง ลบเลือน (รูปที่ 95) 
 
 

 

 

รูปที่ 95 เหรียญตราปรูณฆฏะแบบที่ 1 
 

2) ด้านหน้า หม้อน้ าทรงกลม ล าตัวป่อง คอคอดยาว ปากผายออก  มีฝาปิดที่มี
ลักษณะเป็นยอดซ้อนช้ันลดหลั่นกัน 

ด้านหลัง ศรีวัตสะด้านในคล้ายสามเหลี่ยมซ้อนกัน 2 ช้ัน ภายในมีจุดกลม ฝั่งซ้าย
เป็นสวัสดิกะ ขวาเป็นศรีวัตสะ ด้านล่างเป็นจุด 3 จุด ด้านบนเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ (รูปที่ 96) 
 

 

 

 

รูปที่ 96 เหรียญตราปูรณฆฏะและศรีวัตสะแบบที่ 2 จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน 
จังหวัดลพบุรี 
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3) ด้านหน้า หม้อน้ าทรงกลม ล าตัวป่อง คอคอดยาว ปากผายออก มีช่อใบไม้โผล่
พ้นออกมาทั้งสองฝั่ง ด้านล่างหม้อน้ ามีสิ่งรองรับลักษณะเป็นแฉกยาว 5 แฉก คล้ายใบไม้หรือดอกไม้  

ด้านหลัง ศรีวัตสะด้านในบรรจุวัชระ ทั้งสองด้านขนาบด้วยวัตถุบางชนิด ด้านบน
เป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ (รูปที่ 97) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 97 เหรียญตราปรูณฆฏะและศรีวัตสะแบบที่ 3 
 

- ขนาด/น้ าหนัก: 1.6 และ 2.5-2.7 เซนติเมตร / 0.5 และ 2.7-3.4 กรัม 
- แหล่งที่พบ: ตามที่มีรายงานชัดเจนคือ เมืองนครปฐม (แบบที่ 1) และแหล่ง

โบราณคดีบ้านพรหมทิน จังหวัดลพบุรี (แบบที่ 2) และมีบางเหรียญที่พบแต่ไม่สามารถระบุแหลง่ทีม่า
ได ้(แบบที่ 3) 

เป็นสัญลักษณ์มงคลที่มีความเป็นมาต้ังแต่โบราณและมีความนิยมท ากันอย่างแพร่หลาย โดย
สื่อความถึงความอุดมสมบูรณ์ เหรียญตราแบบที่ 2 – 3 ปรากฏเช่นกันที่แหล่งโบราณคดีร่วมสมัย
วัฒนธรรม ปยู-มอญ ประเทศเมียนมา โดยแบบที่ 2 ได้พบเหรียญตราจากเมืองไจย์กถะ (Kyaikkatha) 
ของรัฐมอญ ที่ลักษณะเหมือนกันทุกประการทั้งลวดลายของปูรณฆฏะและลวดลายระเบยีบการจัดวาง
ต าแหน่งของสัญลักษณ์มงคลของด้านที่เป็นศรีวัตสะ (รูปที่ 98) มากไปกว่านั้นแล้วขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเหรียญยังมีขนาด 2.7 เซนติเมตรเท่ากันอีกด้วย เหรียญตรานี้สันนิษฐานว่ามีอายุช่วง
พุทธศตวรรษที่ 14 
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รูปที่ 98 (บน) เหรียญตราปูรณฆฏะและศรีวัตสะแบบที่ 2 จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทนิ 
จังหวัดลพบุรี (ล่าง) จากเมืองไจย์กถะ รัฐมอญ ประเทศเมียนมา  

(ที่มา: Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/ Burma messengers from the 
past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 123.) 
 

ส่วนแบบที่ 3 มีลวดลายองค์ประกอบของปูรณฆฏะคล้ายกันตรงที่มีการรองรับหม้อน้ าด้วย
ใบไม้หรือดอกไม้ ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญต่างกัน โดยเหรียญที่พบจากแหล่งโบราณคดีแถบอ่าว
เมาะตะมะบริเวณรัฐมอญของประเทศเมียนมานั้นมักปรากฏคู่กับอีกด้านหนึ่งที่เป็นรูปโคหมอบ และ
ลักษณะการท าลวดลายปูรณฆฏะที่รองรับด้วยใบไม้หรือดอกบัวแบบนี้ ยังปรากฏเป็นลวดลายสลักอยู่
บนเสมาหรือหลักหินหลายหลักทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยช่วงสมัยวัฒนธรรมทวารวดี
อีสาน เช่น หลักหินจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (รูปที่ 99)298 ซึ่งรูปแบบการท าหม้อน้ าที่มีใบไม้หรือ
ดอกไม้มารองรับนี้สามารถเทียบได้กับปูรณฆฏะที่ใช้ในพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งยังพบเห็นได้
จากงานพิธีต่างๆ ของอินเดียตั้งแต่ในอดีตจนจึงปัจจุบัน ดังนั้นเหรียญตราลวดลายนี้อาจสะท้อนให้
เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม 
 

 

                                                
298 รุ่ ง โรจน์ ธรรมรุ่ ง เรือง  ,รายงานการวิจัยเรื่องหลักหิน ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาค-

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2557), 130. 
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รูปที่ 99 ภาพสลักหลักหินหรอืเสมาจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิที่ด้านล่างมลีักษณะเป็นหมอ้
น้ าซึ่งรองรับด้วยดอกไม้ 

(ที่มา: รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, รายงานการวิจัยเรื่องหลกัหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2557,130.) 
 

4.3.6 เหรียญตราจักรและศรีวัตสะ 

นอกจากนั้นแล้วเหรียญตราสัญลักษณ์รูปจักร ธรรมจักร หรือกงล้อและจารึกแล้ว ยังพบว่ามี
เหรียญตราจักร ธรรมจักร หรือกงล้อที่มีซี่กงประมาณ 12 – 14 ซี่ ท าคู่กับด้านหลังที่เป็นลวดลาย 
ศรีวัตสะแบบต่างๆ  

- ลักษณะ: จากการศึกษาที่ผ่านมาพบเหรียญประเภทนี้อยู่จ านวนหนึ่งและสามารถแบ่ง
รูปแบบตามลวดลายของศรีวัตสะได้ 3 แบบ299 ได้แก่ 

1) ศรีวัตสะภายในมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยว มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 – 2 เซนติเมตร 
น้ าหนักราว 9.4 กรัม 

2) ศรีวัตสะภายในมีลวดลายคล้ายแท่งเสาและพระจันทร์ 
3) ศรีวัตสะแบบดัดแปลง ล้อมรอบด้วยลายคลื่น มีพระอาทิตย์-พระจันทร์ประกอบ 

  

                                                
299 ผาสุข อินทราวุธ, “เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี,” ใน มรดกวัฒนธรรมไทย

กับเพื่อนบ้าน :การชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 65. 
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- ขนาด/น้ าหนัก: แบบที่ 1 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 – 2 เซนติเมตร น้ าหนักราว 9.4 กรัม 
- แหล่งที่พบ: แหล่งโบราณคดีที่พบเหรียญตราดังกล่าวแบบที่ 1 – 2 มีรายงานว่ามาจากเมอืง

อู่ทอง ส่วนแบบที่ 3 พบร่วมกับเหรียญตราพระอาทิตย์/ศรีวัตสะ และภัทรบิฐ/ศรีวัตสะ จากแหล่ง
โบราณคดีบ้านวังแดงใต้ จังหวัดพิจิตร  

นอกจากนี้เหรียญตราลวดลายนี้ยังได้พบกระจายตัวอยู่ตามเมืองโบราณในวัฒนธรรมปยูของ
ประเทศเมียนมาหลายแห่ง และได้พบเหรียญส าคัญเหรียญหนึ่งที่เมืองฮาลิน (Halin Gyi) เนื่องจากมี
องค์ประกอบของลวดลายทั้งสองด้านเหมือนแบบที่พบจากบ้านวังแดงทุกประการ โดยสัญลักษณ์ที่
ประกอบกับศรีวัตสะมีการให้การตีความว่าด้านข้างศรีวัตสะทั้งสองฝั่งเป็นภูเข า ด้านบนเป็นพระ
อาทิตย์-พระจันทร์ ด้านล่างเป็นฝูงปลา300 (รูปที่ 100) เพราะฉะนั้นแล้วด้วยลวดลายของเหรียญตราน้ี
อาจสื่อความแทนถึงความเป็นจักรวาล 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 100 (บน) เหรียญตราจักรและศรีวัตสะแบบที่ 3 จากแหล่งโบราณคดีบ้านวังแดง 
จังหวัดพิจิตร (ล่าง) จากเมืองฮาลิน รัฐปยู ประเทศเมียนมา  

(ที่มา: Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/ Burma messengers from the 
past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 130.) 
 

  

                                                
300 Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the past : Pyu, Mon, and 

Candras of Arakan - (First millennium AD), 103. 
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4.3.7 เหรียญตราดอกไม้และศรีวัตสะ  

พบเหรียญตราลวดลายนี้เพียง 1 เหรียญ จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน จังหวัดลพบุรี  
- ลักษณะ:  ด้านหน้าเป็นรูปดอกไม้คล้ายดอกบวั (ปัทมจักร – Padma cakra) มีกลีบ

รีส่วนปลายค่อนข้างแหลม 
ด้านหลังเป็นลายศรีวัตสะ ด้านข้างซ้ายเป็นภัทรบิฐหรือฑมรุ ด้านขวาเป็นสวัสดิกะ 

ด้านบนเป็นพระอาทิตย์-พระจันทร์ 
- ขนาด/น้ าหนัก: 2.6 เซนติเมตร 
- แหล่งที่พบ: พบจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน จังหวัดลพบุรี  

ลวดลายดอกไม้แปดกลีบหรือดอกบัวที่ก าลังบานออกนี้ อาจแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับพระอาทิตย์ การสร้างหรือให้ก าเนิด ตลอดทั้งมีความใกล้ชิดกับเทพีลักษมีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความเป็นมงคลและมั่งค่ัง นอกจากพบเป็นลวดลายบนเหรียญตราแล้ว สัญลักษณ์ดอกบัวแปดกลีบนี้
ยังได้ปรากฏอยู่บนแผ่นทองค าดุนลาย ซึ่งพบจากหลุมบรรจุวัตถุมงคลบริเวณระเบียงคดของปราสาท
หินพิมาย โดยการฝังแผ่นทองเช่นน้ีเป็นประเพณีการท าเมื่องสร้างปราสาทหินเพื่อให้เกิดความเป็นสิริ
มงคล301 และยังได้พบจารึกบนกลุ่มแผ่นทองรูปดอกบัว 4 แผ่น จากปราสาทแห่งเดียวกัน โดยจารึก
เป็นอักษรขอม ภาษาสันสกฤต (พุทธศตวรรษที่ 18) อยู่บนกลีบดอกไม้แปดกลีบจ านวนดอกละ 2 
พยางค์ รวมทั้งสิ้นเป็น 4 ค า หรือ 8 พยางค์ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของดอกบัวที่มี 8 กลีบ โดยก่อง
แก้ว วีรประจักษ์ ผู้เช่ียวชาญด้านการอ่านจารึกโบราณได้กล่าวถึงจารึกกลุม่นี้ว่า จารึกเหล่าน้ีล้วนแตม่ี
ความหมายอันเป็นมงคล ได้แก่ ชย (ชัยชนะ) ลาภ (การได้,ได้รับ,ลาภผล) ฤทธิ (อ านาจ,ความส าเร็จ) 
สวัสดี (ความรุ่งเรือง,ความเจริญ)302 ดังนั้นอาจแสดงให้เห็นได้ว่าดอกไม้แปดกลีบเท่ากับความเป็น
มงคลที่แสดงถึงการได้ชัยชนะ ลาภผล อ านาจความเป็นใหญ่ และความเจริญรุ่งเรือง 

เหรียญตราประเภทนี้ได้พบเช่นกันที่ประเทศเมียนมา สันนิษฐานว่าได้มาจากบริเวณเมือง
สะเทิม มีขนาดประมาณ 2.6-2.7 และหนักราว 8.6–9 กรัม รายละเอียดลวดลายเหมือนกับที่พบจาก
แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน แต่มีข้อแตกต่างเล็กน้อยคือส่วนของด้านหน้าที่เป็นดอกไม้หรือปัทม
จักรตรงกลางดอกมีการท าวงกลมเป็นส่วนของเกสร ส่วนศรีวัตสะมี ส่วนสัญลักษณ์ประกอบที่

                                                
301 จรรยา มาณะวิทและรวิวรรณ แสงวัณณ์ (เรียบเรียง), น าชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2542), 39. 
302 เรื่องเดียวกัน ,48. 
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เหมือนกันแต่มีการสลบัต าแหน่งกันคือ พระอาทิตย์-พระจันทร์ สวัสดิกะ ภัทรบิฐหรือฑมรุ เหรียญตรา
ชนิดนี้จากประเทศเมียนมาถูกก าหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 16303 (รูปที่ 101)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 101 (บน) เหรียญตราดอกบัวและศรีวัตสะ จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน จังหวัด

ลพบุรี (ล่าง) จากเมืองสะเทิม รัฐมอญ ประเทศเมียนมา  
(ที่มา: Dietrich Mahlo, The early coins of Myanmar/ Burma messengers from the 

past : Pyu, Mon, and Candras of Arakan - (First millennium AD), 134.) 
 

4.4 เหรียญตราลายสัตว์ 

4.4.1 เหรียญตราแพะหรือกวางและศรีวัตสะ  

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ:  
ด้านหน้า รูปสัตว์ 4 เท้า (แพะหรือกวาง) ก าลังแสดงท่าทางเคลื่อนไหวโดยยกขา

หน้าข้างหนึ่ง หันหน้าไปทางด้านขวา อยู่ในกรอบวงกลม 
ด้านหลัง ศรีวัตสะซึ่งภายในเป็นสัญลักษณ์คล้ายวัชระ ขนาบด้านซ้ายและขวามีวัตถุบางชนิด 

ด้านล่างคล้ายมีปลามารองรับ (รูปที่ 102) 
- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาด 2.2-2.4 เซนติเมตร / น้ าหนัก 8.3 กรัม 

  

                                                
303 Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the past : Pyu, Mon, and 

Candras of Arakan - (First millennium AD), 134. 
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รูปที่ 102 เหรียญตราสัตว์สีเ่ท้า (แพะหรอืกวาง) และศรีวัตสะ 

 

- แหล่งที่พบ : จากการศึกษาที่ผ่านมากล่าวว่า มีการพบจากเมืองอู่ทองและ
นครปฐม304 โดยความหมายของสัญลักษณ์รูปแพะมีความเช่ือมโยงกับพระอาทิตย์ และกวางก็เป็น
สัญลักษณ์ที่นิยมใช้เกี่ยวข้องทั้งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา 
 

4.5 เหรียญตราตา่งชาต ิ

4.5.1 เหรียญเงินดอกจันทน์  

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: เป็นก้อนเงินกลม มักท าด้วยเงิน มีการประทับลายและอีก
ด้านเป็นจารึก (รูปที่ 103) 

ด้านหน้า ประทับลายคล้ายดอกไม้มีกลีบ 4 แฉก 
ด้านหลัง เป็นจารึกภาษาสันสกฤตว่า “วร” แปลว่า “ประเสริฐ”  

- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาด 0.6 – 1.2 เซนติเมตร / น้ าหนัก 2.2 กรัม 
- แหล่งที่พบ: กระจายตัวอยู่ทั่วชุมชนโบราณตามคาบสมุทรมลายูของไทยเช่น วัดโลกา 

อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณเขตต าบลเสื้อเมือง อ าเภอสทิงพระ และภายในเขตต าบลท่า
บอน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ฯลฯ โดยบริบทที่พบมักกระจายตัวอยู่ทั่วไปและบ้างถูกบรรจุ
รวมกันอยู่ในภาชนะแล้วฝังไว้ มากไปกว่านั้นยังพบเหรียญตราประเภทนี้ยังได้พบหลักฐานว่ามีการ
กระจายตัวอยู่ด้วยที่เกาะสุมาตราและชวา ประเทศอินโดนีเซีย แต่จารึกที่อยู่อีกด้านเป็นค าจารึกที่ต่าง

                                                
304 ผาสุข อินทราวุธ“ ,เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี ”,ใน มรดกวัฒนธรรมไทย

กับเพื่อนบ้าน: การชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 65. 
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ออกไป305 มีการก าหนดอายุของเงินตราประเภทนี้ไว้อย่างกว้างๆ คือราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 18306 
อันตรงกับยุครุ่งเรืองของรัฐศรีวิชัยและสอดคล้องกับแหล่งที่พบเหรียญเหล่านี้ว่าน่าจะเป็นชุมชนที่
เจริญข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน 

นอกจากนั้นยังพบเหรียญดอกจันทน์ทองค าจ านวนหนึ่งจากแหล่งเรือจมที่เกาะเบลีตุง 
(Belitung Shipwreck) ประเทศอินโดนีเซียที่มีการก าหนดอายุของแหล่งโบราณคดีและหลักฐาน
หลายประเภทว่าอยู่ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 14-15 ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้ทราบถึงช่วงเวลาที่มีการใช้
เงินตราชนิดนี้และสามารถก าหนดอายุได้ว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 เช่นกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 103 เงินดอกจันทนพ์บที่วัดโลกา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  

                                                
305 Robert S. Wicks, Money, Markets, and Trade in Early Southeast Asia: The Development 

of Indigenous Monetary Systems to AD 1400 (New York: Cornell Southeast Asia Program, 1992), 225. 
306 Kenneth R. Hall, “Coinage, Trade, and Economy in Early Southen India and Southeast 

Asia,” Coinage, trade, and economy: 3rd international colloquium, January 8th - 11th 1991, 102. 
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4.5.2 เหรียญตราตอกประทับ  
- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ:  

1) แผ่นบางทรงสี่เหลี่ยมมุมมน มีลวดลายตอกประทับด้วนสญัลักษณ์คล้ายดอกไม้
หรือพระอาทิตย์ และลวดลายเส้นตรงปลายงอ  

2) แผ่นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีลวดลายคล้ายกากบาทประทับอยู่  
3) แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประทับตราสัญลักษณ์คล้ายดอกจันทร์จ านวนต่างกันไปคือ 

2,4 และ 10 ต าแหน่ง อย่างเป็นระเบียบ (รูปที่ 104) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 104 เหรียญตราตอกประทบัทีพ่บจากแหล่งโบราณคดคีลองทอ่ม จังหวัดกระบี่ 
 

- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร 
- แหล่งที่พบ: แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ลักษณะที่พบส่วนมากเป็น

ทรงสี่เหลี่ยมหรอืคล้ายแท่งสี่เหลีย่ม ลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญมักเป็นลวดลายคล้ายๆ กัน เช่น พระ
อาทิตย์ สวัสดิกะ อุชเชน วงกลม ต้นไม้ ช้าง ม้า ปลา เป็นต้น เหรียญตรารูปแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันทัว่
อินเดียตัง้แต่ราวพุทธศตวรรษที่ 1-10 ดังนั้นจึงเป็นเรื่องค่อนข้างล าบากในการก าหนดอายุและแหลง่ที่
ให้เจาะจงลงไปได้ หากแต่อาจเปรียบเทียบกับตัวอย่างอื่นที่พบได้ เช่น แบบที่ 1 ปรากฏรูปพระ
อาทิตย์ซึ่งเป็นลวดลายที่มีมาแต่แรกเริ่มและนิยมใช้ทั่วไปสามารถเทียบกับตัวอย่างที่พบได้ แถบรัฐ
ทมิฬนาฑู (อินเดียใต้) (รูปที่ 105)  

แบบที่ 1                           แบบที่ 2 

แบบที่ 3  
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แบบที่ 2 ได้พบลักษณะที่คล้ายกันจากแถบเมืองมธุไร รัฐฑมิฬนาฑู  ซึ่งมีการสันนิษฐานถึง
สัญลักษณ์นี้ว่าอาจจะเป็นตราเครื่องหมายของผู้ผลิต และก าหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 4 ตรงกับ
สมัยราชวงศ์ปาณฑยะ307 (รูปที่ 106) และสัญลักษณ์ดอกจันทน์ในแบบที่ 3 อาจใช้แทนจ านวน
นับเป็นหน่วยๆ 
 

 

 

 

รูปที่  105 เหรียญตราตอกประทับลายพระอาทิตย์และแท่งปลายหักที่พบจากแหล่ง
โบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ซ้าย) และ พบจากแถบรัฐทมิฬนาฑู (อินเดียใต้)  

( ที่ ม า : R. Kannan, Manual on the museumtic gallery in the government 
museum,Chennai,19) 

 
 
 

 

 

รูปที่ 106 เหรียญตราตอกประทับลายคล้ายกากบาทที่พบจากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ (ซ้าย) และ พบจากแถบเมืองมธุไร รัฐทมิฬนาฑู (อินเดียใต้)  

( ที่ ม า : R. Kannan, Manual on the museumtic gallery in the government 
museum,Chennai,20) 
  

                                                
307 R. Kannan, Manual on the museumtic gallery in the government museum,Chennai 

)Chennai: The Commissioner of Museums,Government Museum,Chennai, 2003(,21. 
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4.5.3 เหรียญตรารูปสัตว์สี่เท้า 

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ด้านหนึ่งมีลายรูปสัตว์ โดยเหรียญ
ตราลักษณะนี้พบ 2 ช้ิน (รูปที่ 107) 

ด้านหน้า เป็นรูปสัตว์สี่เท้าก าลังยืนช้ินหนึ่งเป็นรูปโคยืนหันไปทางขวา ส่วนอีกช้ิน
เป็นสัตว์สี่เท้า (กวาง?)   

- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร 
- แหล่งที่พบ: คลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นลักษณะที่มักพบการท าอยู่ในประเทศ

อินเดียร่วมสมัยใกล้เคียงกับเหรียญตราแบบตอกประทับ 
 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 107 เหรียญตรารปูสัตว์จากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 

4.5.4 เหรียญตราชา้ง  

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: เหรียญตราหน้าเดียว ด้านหนึ่งของเหรียญมีแท่งโลหะ 2 
แท่งยื่นออกมา 

ด้านหน้า เป็นรูปช้างก าลังชูงวงจับกิ่งไม้ยกข้ึนและแสดงท่าทางก าลังเดินหันไป
ทางขวา (รูปที่ 108) 

- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 เซนติเมตร ยาว 3.7 กรัม 
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รูปที่ 108 เหรียญตรารปูช้างจากแหลง่โบราณคดีท่าแค จังหวัดลพบุรี 
 

- แหล่งที่พบ: พบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีท่าแค จังหวัดลพบุรี จากการก าหนด
อายุเชิง เปรียบเทียบกับโบราณวัตถุที่พบร่วมกันได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 และเหรียญลวดลายนี้ยัง
ไม่มีการพบจากแหล่งโบราณคดีอื่นในไทย ซึ่งลวดลายช้างถือว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลและเป็นสัตว์
ศักดิ์สิทธ์ิ ตลอดทั้งช้างยังถูกน ามาเปรียบเทียบกับพลังความแข็งแกร่งของกษัตริย์  

แต่อย่างไรก็ตามได้พบเหรียญตราลวดลายช้างเช่นน้ีที่ประเทศอินเดีย ซึ่งพบว่าเป็นลวดลายที่
นิยมท าอยู่ในช่วงราชวงศ์สาตวาหนะ (รูปที่ 109) เช่ือว่าเริ่มมีการท าครั้งแรกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
การชนะสงครามของสาตวาหนะที่มีเหนือแคว้นกลิงคะที่มีช่ือเสียงส าคัญเกี่ยวกับช้างและงาช้าง และ
เหรียญประเภทนี้มีพบกระจายตัวอยู่หลายเมืองในแคว้นกลิงคะ รวมทั้งปรากฏอยู่ตามเมืองโบราณ
แถบอินเดียตะวันตก โดยเช่ือว่าเป็นผลมาจากการขยายตัวทางค้าขาย 

 
 

 

 

รูปที่ 109 เหรียญตราช้างในสมัยสาตวาหนะ 
(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Satakarni#/media/File:Coin_of_Satkarni.jpg  

เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2662 ) 
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ลักษณะรูปของช้างบนเหรียญตราของราชวงศ์นี้มีทั้งแบบชูงวงและไม่ชูงวง ช้างเดินหันไป
ทางซ้ายหรือขวา ข้ึนอยู่กับการเลือกท าของกษัตริย์แต่ละรัชสมัย ซึ่งบางรัชกาลอาจมีการท าลักษณะ
การชูงวงทั้งสองแบบ รัชกาลที่มีการท าเหรียญตราช้างชูงวงและเดินหันไปทางขวาได้แก่ พระเจ้า  
อพิละกะ (Apilaka – พ.ศ.456-468) พระเจ้าเคาตมีปุตระ ยัชญะศรี สาตกรรณิ (Gautamiputra 
Yajna Sri Satakarni – พ.ศ.708-737)  308 แต่อย่างไรก็ตามการก าหนด ล าดับการปกครองและ
ช่วงเวลาการข้ึนครองราชย์ของกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ยังไม่มีความแน่นอนและคลาดเคลื่อนกันอย่างมาก
ทั้งเรื่องช่วงเวลาและจ านวนของกษัตริย์ เนื่องจากมีการใช้อ้างอิงจากคัมภีร์ปุราณะหลายฉบับเช่น 
วายุปุราณะ วิษณุปุราณะ มัสยาปุราณะ คัมภีร์ภควัตตา เป็นต้น ซึ่งแต่ละคัมภีร์หรือปุราณะก็
ก าหนดเวลาไว้ต่างกัน309  

อย่างไรก็ตาม จากรายละเอียดของเหรียญตราช้างชูงวงของกษัตริย์ราชวงศ์สาตวาหนะกับ
เหรียญตราจากแหล่งโบราณคดีท่าแคก็ความแตกต่างตรงที่เหรียญจากท่าแคเป็นช้างชูงวงที่จับชูกิ่งไม้
และจะเห็นว่าค่าอายุของเหรียญตราของท่าแคที่ได้จากการเปรียบเทียบกับโบราณวัตถุคือ พุทธ
ศตวรรษที่ 12 แต่เหรียญตราของสาตวาหนะปรากฏอยู่ในช่วงเวลาที่เก่ากว่าน้ัน ดังนั้นอาจสันนิษฐาน
ได้ว่าเหรียญตราที่พบจากแหล่งโบราณคดีท่าแคเป็นเหรียญตราที่ถูกน าเข้ามาในช่วงหลังจากสมัย
ราชวงศ์สาตวาหนะ  

 

4.5.5 เหรียญตราเรือ 

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ:  
ด้านหน้า รูปเรือ 2 กระโดง บริเวณท้ายเรือมีพายคัดท้าย 1 คู่ 
ด้านหลัง รูปโคมีโหนกก าลังยืนหันหน้าไปทางขวา 

- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
- แหล่งที่พบ: แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

  

                                                
308  Chaitanya Bhide,  “ The Disappearance of Tusker Elephants on Coinageof Later 

Satavahana Kings: Visible signs of Polarity amongst motifs in Coinage ” , In Recent Researches in 
Epigraphy and Numismatics, Mahesh Kalra and Suraj A. Pandit (Editor) )New Delhi: Kaveri Books, 
2018(,7-10. 

309  Ajay Mitra Shastri, “ Puranas on the Satavahanas: An Archaeological-Historocal 
Perspective,” in The age of the Satavahanas Vol.1,9. 



  269 

นอกจากที่พบจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ยังปรากฏรายงานการ
พบที่ผ่านมาจากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม รูปเรือใบ 2 เสา อีกด้านหนึ่งมีลวดลายเป็นรูปวัวมีโหนก 
ริมขอบเหรียญมีลักษณะเป็นลายจุดไข่ปลาหรือเม็ดประค า (รูปที่ 110) มีขนาดกว้าง 1.2 เซนติเมตร 
ยาว 0.8 เซนติเมตร และหนา 0.3 เซนติเมตร310 สามารถก าหนดอายุได้ตรงกับสมัยปัลลวะ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-11311 โดยด้านที่เป็นรูปโคมีโหนกเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งช้ีว่าเหรียญนี้เป็นของราชวงศ์ปัลลวะ 
เนื่องจากในราชวงศ์นี้ใช้รูปโคเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งราชวงศ์ ซึ่งเหรียญตราแบบนี้ยังไม่ปรากฏพบยัง
แหล่งโบราณคดีแห่งอื่น นอกจากลวดลายที่คล้ายคลึงกันจากตราประทับดินเผาที่นครปฐม 312 ซึ่งมี
ลักษณะเป็นรูปเรือสองกระโดงก าลังแล่นอยู่บนผืนน้ า  

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 110 เหรียญตรารปูเรือ 2 กระโดง จากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี ่
 
เหรียญตรารูปเรือในประเทศอินเดียปรากฏมาก่อนแล้วตั้งแต่บนเหรียญตราแบบตอกประทบั 

(Punch marked coins) โดยเป็นลวดลายร่วมกับลายมงคลอื่นๆ ส่วนรูปเรือที่กลายมาเป็นลายหลัก
บนเหรียญตราเริ่มมาจากสมัยราชวงสาตวาหนะ ลักษณะของเรือเป็นเรือกระโดงคู่ ด้านล่างเรือมีลาย
ปลาและหอยสังข์313 ตัวอย่างที่ส าคัญคือ เหรียญสมัยพระเจ้ายัชญศาตกรรณิ (Yajna Satakarni) 314 
และในสมัยราชวงศ์ปัลลวะ เหรียญตรารูปเรือแต่แรกท าเป็นลักษณะเรือกระโดงเดียว ช่วงระยะต่อมา

                                                
310 มยุรี วีระประเสริฐ“ ,ตราประทับ: ที่พบในภาคใต้”สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 3 )2529(: 1206. 
311 ธราพงศ์ ศรีสุชาติ“ ,คลองท่อม: ชุมชนโบราณ ”สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 2 (2529): 440 
312 มยุรี วีระประเสริฐ, “แหล่งโบราณคดีที่ควนลูกปัด อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่,”  เมืองโบราณ ปีที่ 

10 ฉบับที่ 1 (มกราคม มีนาคม-2527): 135. 
313 Anita Choudhary, Maritime surf through Indian Coins: Coins with ships and boats ,

accessed February 27, 2019. Available from https://www.academia.edu/36295088/ 
Maritime_surf_through_Indian _Coins_Coins_with_ships_and_boats. 

314 Parmeshwari Lal Gupta“ ,Satavahana Coins in Archaeological excavations, ” in The age 
of the Satavahanas, .283 
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จึงมีการท าเป็นลายเรอืกระโดงคู่คล้ายกบัเหรียญในราชวงศ์สาตวาหนะ และบริเวณท้ายเรือบนเหรยีญ
ของปัลลวะมีปรากฏการท าเป็นลายไม้พาย 1 คู่ (ภาพที่ 32 บทที่ 2) 

เหรียญตรารูปแบบนี้ที่พบจากแหล่งโบราณคดีคลองท่อมแสดงให้เหน็ความสัมพันธ์ของแหลง่
โบราณคดีคลองท่อมและปัลลวะ โดยแหล่งโบราณคดีคลองท่อมอาจเปน็ส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้า
ทางทะเลสมัยราชวงศ์ปัลลวะ และแสดงให้เห็นถึงวิทยาการการต่อเรือของปัลลวะเนื่องจากเรือแบบ
สองกระโดงที่ท าพัฒนามาจากเรือกระโดงเดียวนั้นสามารถท าให้ความสามารถในการเดินเรือมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเรือมีขนาดใหญ่ข้ึนก็สามารถบรรจุสินค้าหรือคนโดยสารได้มากข้ึนตามไป 
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งช่วยส่งเสริมกิจกรรมการค้าทางทะเลของราชวงศ์ปัลลวะเพื่อน าความมั่งค่ังไปสู่
อาณาจักร 

การพบเหรียญตราจากอินเดียแบบต่างๆ ทั้งเหรียญตราตอกประทับและเหรียญตราประทับ
ลาย แสดงให้เห็นความส าคัญของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ที่มีต่ออินเดียในฐานะของเมืองท่าชายทะเล 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและข้อสันนิษฐานของนักวิชาการหลายท่านที่เสนอว่า บริเวณแหล่งโบราณคดี
นี้ น่าจะตรงกับเมืองท่าตักโกละอันเป็นเมืองท่าโบราณที่มีช่ือปรากฏอยู่ในเอกสารและวรรณกรรม
โบราณ เช่น คัมภีร์มิลินทปัญหา คัมภีร์มหานิเทศ และจดหมายเหตุภูมิศาสตร์ปโตเลมี เอกสารบันทึก
เหล่านี้ ล้วนมีอายุอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ของไทยก่อนการถือก าเนิดข้ึนของรัฐศรีวิชัย 
หลักฐานโบราณคดีซึ่งเป็นข้อสนับสนุนคือ การพบโบราณวัตถุที่เป็นสินค้าในสมัยนั้น (โดยเฉพาะ
ลูกปัด) เป็นจ านวนมาก และที่ตั้งของแหล่งยังใกล้เคียงกับต าแหน่งของเมืองตักโกละที่มีการระบุถึงใน
แผนที่ภูมิศาสตร์ปโตเลมี315  

  
  

                                                
315 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “ทวารวดี-ศรีวิชัย พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชนและ

บ้านเมืองโบราณสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นบนดินแดนไทย” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 300 221 
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 1 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2559), 
301-302. 
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4.5.6 เหรียญตราโรมัน  

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ:  
ด้านหน้า ภาพครึ่งพระองค์บนหันไปทางขวาของพระเจ้าวิคโตรินุสที่ทรงสวมเสื้อ

เกราะ และมงกุฎเป็นแฉกแหลม และมีจารึกที่ขอบเหรียญว่า “IMP C VICTORINUS PF AUG”  
ด้านหลัง รูปเทพีซาลัส (Salus) ประทับยืนหันหน้าไปทางขวา ในพระหัตถ์กุมงู

แอสคลีเพียส (Asclepius) และมีจารึกล้อมรอบคือ “SALVS AVS” (รูปที่ 111) 
- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 111 เหรียญตราโรมันสมัยพระเจ้าวิโตรินุสพบจากเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบรุี 
 

- แหล่งที่พบ: เมืองอู่ทอง  
จารึกที่ขอบเหรียญได้รับการอ่านและแปลโดย คริสเตียน ลองเดส ผู้ เป็นภัณฑารักษ์

พิพิธภัณฑ์เปอตี ปาเลส์ แห่งปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย ภูธร ภูมะ
ธน ว่า “IMP C VICTORINUS PF AUG” ซึ่งเป็นค าย่อมาจาก “Imperator Caesor Victorinus Pius 
Felix Augustus” อันมีความหมายแปลว่า “จักรพรรดิซีซาร์ วิคโตรินุส ศรัทธา (Pieux) ความสุข 
(Hureux)  เป็นสง่า  (Auguste)” 316 ส่ วนด้านหลังที่ เป็นรูปเทพี เทพีซาลัสกุมงูแอสคลี เพียส 
(Asclepius) และจารึก “SALVS AVS” หมายถึง “Salus Augusti” ซึ่งมีความหมายว่า “พระ
จักรพรรดิทรงพระเจริญ”317 โดยสัญลักษณ์รูปเทพีซาลัสที่ปรากฏหลังเหรียญนี้แสดง 
  

                                                
316 ภูธร ภูมะธน (ผู้แปล), “เหรียญสมัยโรมันพบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” ใน ศิลปากร 26, 1 

(2525): 110-112. 
317 บริจิตต์ บอเรลล์  ,(ผู้แปล) บัญชา พงษ์พานิช และณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล (ผู้เขียน)รอยโรมันที่อู่ทองและ

ภาคใต้ของประเทศไทย) กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี ,2560,(12. 
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โดยจักรพรรดิพระองค์นี้ได้มีอ านาจปกครองอาณาจักรกาลลิค (Gallic Roman Empire – 
ปัจจุบันอยู่ในบริเวณประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักรเยอรมนี และสเปนบางส่วน) เมื่อราวปีพ.ศ.
812 – 814 ซึ่งเป็นช่วงที่การเมืองของอาณาจักรโรมันก าลังวุ่นวาย ไม่มีความเป็นเอกภาพ และ
พระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิที่ทรงครองราชย์ได้เพียง 3 ปี ก่อนถูกลอบปลงพระชนม์  

สันนิษฐานว่าเหรียญนี้มีแหล่งผลติอยู่ทีโ่รงกษาปณ์หลวงแหง่ที่ 2 เมืองโคโลญจ ์(Cologne)318 
ซึ่งเป็นเมืองส าคัญในสมัยนั้น โดยเช่ือว่าเหรียญตรานี้น่าจะผลิตข้ึนเป็นรุ่นที่ 2 เมื่อปีพ.ศ. 812 หรือ 
813 เนื่องจากเป็นช่วงที่เหรียญรูปแบบที่เป็นจักรพรรดิวิโตรินุสทรงสวมเสื้อเกราะและอีกฝั่งเป็นเทพี
เซลัสผลิตอย่างแพร่หลายที่สุด319 และพบกระจายตัวอยู่เป็นจ านวนมากตามเมืองในอ านาจปกครอง
ได้แก่ เมืองเทียส (Thiais) แซงต ์มาร์ (Saint Mard) มาลิคอร์น (Malicorne) เป็นต้น320 ตลอดทั้งยัง
พบเหรียญของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรกาลิคบางส่วนในแถบรัฐทมิฬนาฑูของอินเดียและศรีลังกา321 

เหรียญของจักรพรรดิโรมันยังได้ปรากฏพบจากแหล่งโบราณคดีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้อีกคือ 1) อังกอร์บอเรย ประเทศกัมพูชา พบเหรียญโรมัน Antoniniani (พุทธศตวรรษที่ 8) ของ
จักรพรรดิ Postumus และ 2) เมืองออกแก้ว ประเทศเวียดนามตอนใต้ ได้พบเหรียญจักรพรรดิแอน
โตนิอุส ปิอุส (Antoninus Pius – พ.ศ.681-704) และเหรียญจักรพรรดิมาร์คุส โอเรลิอุส (Marcus 
Aurelius - พ.ศ.704- 723)322 3) เมืองหมีทอ (My Tho) บริเวณตอนใต้ของประเทศเวียดนาม มี
รายงานการพบเหรียญทองแดงขนาดใหญ่ของจักรพรรดิมักซิมินุส ทรากส์ (Maximinus Thrax – 
พ.ศ.778-781)323 

นอกจากนี้ที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้พบเหรียญตราเหรียญหนึ่งด้านหน้า
ปรากฏรูปบุคคลครึ่งตัวหันหน้าไปทางด้านขวา แต่ลวดลายลบเลือน  (รูปที่ 112) มีรูปแบบคล้ายกับ
เหรียญตราโรมัน แต่ลวดลายต่างๆ พิจารณาดูแล้วไม่ค่อยปราณีตนัก รวมทั้งไม่ปรากฏร่องรอยของ

                                                
318 ภูธร ภูมะธน (ผู้แปล), “เหรียญสมัยโรมันพบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” ใน ศิลปากร 26, 1 

(2525): 112. 
319 บริจิตต์ บอเรลล์  ,(ผู้แปล) บัญชา พงษ์พานิช และณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล (ผู้เขียน)รอยโรมันที่อู่ทองและ

ภาคใต้ของประเทศไทย ,12. 
320 ภูธร ภูมะธน (ผู้แปล), “เหรียญสมัยโรมันพบที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” ใน ศิลปากร 26, 1 

(2525): 111. 
321 บริจิตต์ บอเรลล์  ,(ผู้แปล) บัญชา พงษ์พานิช และณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล (ผู้เขียน)รอยโรมันที่อู่ทองและ

ภาคใต้ของประเทศไทย,12. 
322 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี :การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 62. 
323 บริจิตต์ บอเรลล์  ,(ผู้แปล) บัญชา พงษ์พานิช และณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล (ผู้เขียน)รอยโรมันที่อู่ทองและ

ภาคใต้ของประเทศไทย,13. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gallic_Empire
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อักษรจารึกแบบที่นิยมท ากันในเหรียญตราโรมันเพื่อระบถึุงจักรพรรดิเจา้ของเหรียญ และลักษณะของ
เหรียญดูไม่ค่อยได้มาตรฐาน เมื่อเป็นเช่นนั้นด้วยลักษณะของเหรียญท าให้สันนิษฐานได้ว่า อาจเป็น
เหรียญที่ท าเลียนแบบเหรียญโรมันข้ึนเองโดยชาวพื้นเมืองหรือชาวอินเดียที่เข้ามาค้าขายในสมัยนั้น 
เนื่องจากในอินเดียได้ปรากฏการท าเหรียญลอกเลียนแบบโรมันกระจายตัวอยู่เป็นจ านวนมากปะปน
กับเหรียญโรมันจริงตามเมืองต่างๆ324  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 112 เหรียญตรารูปบุคคล สันนิษฐานว่าเป็นเหรียญที่ท าข้ึนเลียนแบบเหรียญโรมัน  
พบจากแหลง่โบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 

4.5.7 เหรียญตราเปอร์เซยี  

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: เป็นเหรียญตราท าด้วยเงิน 
ด้านหน้า รูปบุคคลครึ่งตัวหันด้านข้าง แสดงรายละเอียดการแต่งกายอย่างชัดเจน

คือ สวมมงกุฎ เครื่องประดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยหรือต่างหู ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญ 
ด้านหลัง ตรงกลางเป็นรูปวัตถุคล้ายกระถางทรงสูงที่ด้านบนมีลักษณะคล้ายเปลว

ไฟก าลังลุกและมีบุคคล 2 คน ยืนขนาบข้างหันหน้าเข้าหาวัตถุตรงกลาง (ภาพที่ 113) 
 

  

                                                
324 Peter  Berghaus, “Roman coins from India and their imitations, ”Coinage, trade, and 

economy: 3rd international colloquium, January 8th - 11th 1991, 110. 
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รูปที่ 113 เหรียญเงินเปอร์เซีย ไม่ทราบที่มา ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
จังหวัดสงขลา 
 

- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร 
- แหล่งที่พบ: มีเหรียญหนึ่งที่ได้จากสถาบันทักษิณคดีศึกษาแต่ไม่ปรากฏที่มาของ

เหรียญ และมีรายงานการพบเหรียญตราเช่นนี้จากเมืองโบราณยะรังซึ่งเป็นเหรียญเงินของพระเจ้า
เปรอซที่ 1 สมัยสัสสานิยะฮ์325 ซึ่งก าหนดอายุของเหรียญได้จากช่วงเวลาการข้ึนครองราชย์ของ
พระองค์ราวพ.ศ.1002-1027  

ไม่เพียงเท่านั้น จากการศึกษาวิเคราะห์เหรียญตราที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีคอก
ช้างดิน (หมายเลข 7) ซึ่งเป็นกลุ่มเหรียญที่ถูกบรรจุอยู่ภายในภาชนะดินเผาทรงคณโฑได้พบช้ินส่วน
เงินเสี้ยวช้ินหนึ่งปรากฏลวดลายอยู่บางส่วนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งบริเวณริมขอบเป็นจุดปะเรียงต่อกัน
เป็นเส้น ส่วนอีกด้านเป็นสัญลักษณ์รูปดาวเป็นจุดเล็กๆ (รูปที่ 114) เมื่อท าการวิเคราะห์และน าไป
เปรียบเทียบพบว่ามีความคล้ายคลึงกับเหรยีญเปอรเ์ซีย โดยการก าหนดอายุจากเหรียญตราทีม่ีจารกึที่
พบร่วมกันสามารถก าหนดอายุของช้ินส่วนเหรียญเงินช้ินน้ีได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 พร้อมกันนี้ยัง
แสดงให้เห็นว่ามีการยอมรับน าเหรียญต่างชาติมาใช้ร่วมกับเหรียญตราแห่งรัฐเพื่อใช้ในการประกอบ
พิธีกรรม 
  

                                                
325  Michel Jacq-Hergoualc'h, The Malay Peninsula: crossroads of the maritime silk 

road (100 BC-1300 AD), translated by Victoria Hobson (Leiden : Brill, 2002), 191. 
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รูปที่ 114 ช้ินส่วนเหรียญเงินที่พบบรรจใุนภาชนะจากแหล่งโบราณคดีคอกช้างดิน (หมายเลข 
7) เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏร่องรอยรูปดาวคล้ายกับที่มีอยู่ในเหรียญตราเปอร์เซีย 
 

หลักฐานที่มีความสัมพันธ์กับเปอร์เซียอีกประเภทหนึ่งคือ ช้ินส่วนภาชนะเคลือบสีฟ้าแกม
เขียว ซึ่งได้พบจากแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเมืองศรีมโหสถ เมืองอู่ทอง 
เมืองดงละคร เมืองขีดขิน เมืองศรีเทพ ฯลฯ โดยเช่ือว่าแหล่งผลิตของภาชนะประเภทนี้มาจากเมือง
บัสเราะฮ์ ประเทศอิรัก326 
 

4.5.8 เหรียญตราอาหรับ 
- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: เป็นเหรียญท าด้วยทองแดง มีจารึกทั้งสองด้าน โดยพบเป็น

จ านวนทั้งสิ้น 8 เหรียญ มีเหรียญหนึ่งถูกเจาะรูที่กลางเหรียญ สภาพของเหรียญมีลวดลายหรือจารกึที่
ปรากฏค่อนข้างลบเลือนซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการอ่านและแปลความ 

อย่างไรก็ตามมี 2 เหรียญที่เคยมีการวิเคราะห์ไว้แล้ว ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงวิเคราะห์ใน
ส่วนที่เหลือ 6 เหรียญ โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการอ่านและแปลจาก สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการ
ประจ าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
  

                                                
326 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล ,199. 
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ด้านหน้า 

 عدل   هللا   رسول   محمد   حماد
ค าแปล    ฮัมมาด? (ช่ือคน?) มุฮัมมัด ศาสนทูต ของอลัลอฮ์ อัดล์? (ยุติธรรม?) 

ด้านหลัง 

اال اله ال وحده هللا     له شريك ال      
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว ไม่มภีาคีใดๆ เทียบกับพระองค์ 
 
โดยจารึกที่ปรากฏบนเหรียญอาหรับทั้ง 6 เหรียญนั้นล้วนแต่มีเนื้อหาจารึกเหมือนกันทั้งสิ้น 

โดยกล่าวถึงเรื่องราวทางศาสนา ไม่สามารถระบุรัชสมัยที่ผลิตเหรียญได้เนื่องจากบริเวณที่ระบุเป็น
ส่วนที่จารึกลบเลือนไป เหรียญทั้งสิ้นสามารถก าหนดอายุได้ในช่วงต้นราชวงศ์อับบาสิยะห์ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 14-15 และสันนิษฐานว่าเป็นเหรียญชุดเดียวกันซึ่งผลิตภายในประเทศอิรักในปัจจุบัน327 
(รูปที่ 115) 
 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ 115 เหรียญอาหรับสมัยราชวงศ์อับบาสิยะห์ ที่พบจากเมืองอู่ทอง ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่
ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
  

                                                
327 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการประจ าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เม่ือวันที่ 27 

มีนาคม พ.ศ.2562 
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- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร 
- แหล่งที่พบ: พบจากแหล่งโบราณคดีอู่ทองจ านวน 8 เหรียญ นอกจากนั้นยังมี

รายงานการพบเหรียญอาหรับจากแหล่งโบราณคดีอื่นอีกเช่น เมืองยะรัง (ปัตตานี) แหล่งโบราณคดี
ควนพุนพิน เมืองเวียงสระ (สุราษฏร์ธานี) แหล่งโบราณคดีสทิงพระและกลุ่มชุมชนโบราณสีหยัง-เจดยี์
งาม (สงขลา) เป็นต้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ปรากฏข้อมูลรายละเอียดของเหรียญแลภาพถ่ายของ
เหรียญอาหรับเหล่าน้ัน 

ขณะเดียวกันได้ปรากฏรายงานการพบเหรียญเงินอาหรับ ณ เมืองศรีเกษตรของสมัยราชวงศ์
อุมัยยะฮ์และราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ ได้แก่ รัชสมัยของเคาะลีฟะห์อัส-สัฟฟะห์ (as-Saffah – พ.ศ.1293 
- 1297) รัชสมัยเคาะห์ลีฟะห์อัล-มันซูร์ (al-Mansur – พ.ศ.1288 - 1318) และกาหลิปอัล-มะอ์มูน 
(al-Ma’mun - พ.ศ.1352-1353)328 โดยสามารถก าหนดช่วงกว้างๆ ได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14 
และยังมีการขุดค้นพบเหรียญทองค าของราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ สมัยเคาะลีฟะห์อัลมุกตะฟี (พ.ศ.1446-
1447) ที่แหล่งโบราณคดีตราเกียว (Tra Kieu) จังหวัดกวางนัม (Quang Nam) ประเทศวียดนาม329 

ดังนั้นจึงได้แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างอาหรับและชุมชนโบราณร่วมสมัยทวาร
วดี-ศรีวิชัย ตลอดทั้งบางส่วนที่กระจายเข้าไปในพื้นที่ของรัฐปยูในประเทศเมียนมา ซึ่งความสัมพันธ์
ดังกล่าวน่าจะเป็นการติดต่อด้วยด้านการค้าโดยเฉพาะทางทะเลเป็นหลัก หลักฐานอื่นเกี่ยวกับพ่อค้า
อาหรับ หรือมุสลิมไม่ว่าจะเป็นแผ่นอิฐที่มีลวดลายขูดขีดเป็นรูปบุคคลชายมีหนวด จมูกงองุ้ม สวม
หมวกกูปิเยาะห์ คล้ายคลึงกับชาวมุสลิม ซึ่งพบจากเจดีย์จุลประโทณ จังหวัดนครปฐม และหลักฐาน
ส าคัญล่าสุดที่พบเมื่อพ.ศ.2556 ได้มาจากแหล่งเรือจมพนม-สุรินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจาก
ชายฝั่งทะเลราว 8 กิโลเมตร ด้วยเทคนิคการต่อเรือแบบการเย็บเชือกเป็นกากบาทเป็นเทคนิคการท า
ที่พบได้ในเรือเขตทะเลอาหรบั (ทั้งอินเดียและตะวันออกกลาง) ซึ่งเป็นเรือที่ใช้เทคนิคเดียวกับเรอืจมที่
เกาะเบลีตุง ประเทศอินโดนีเซีย330 หลักฐานอื่นๆ ที่พบจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ส่วนหนึ่งเป็น
โครงสร้างส่วนประกอบของเรือ อินทรีวัตถุต่างๆ (เมล็ดพืช เขาสัตว์ งาช้าง ฯลฯ) ช้ินส่วนภาชนะดิน
เผาทั้งจากท้องถ่ิน (หม้อมีสัน) และต่างชาติ (จีนและอาหรับ) โบราณวัตถุช้ินส าคัญช้ินหนึ่งคือ ช้ินส่วน
ภาชนะแบบไหตอร์ปิโด (Torpedo Jar) ที่มีรอยจารึกที่ผิวด้านนอก โดยอ่านและแปลแล้วได้ความว่า 

                                                
328 Mahlo, The early coins of Myanmar/Burma messengers from the past : Pyu, Mon, and 

Candras of Arakan - (First millennium AD), 169. 
329 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล ,149. 
330 พยุง วงษ์น้อย ,แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร ผลการศึกษาทางโบราณคดีระหว่างปีพ.ศ.2556-2558 ราชบุรี): ส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2560,(140. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E1E%7d%7bu0E22%7d%7bu0E38%7d%7bu0E07%7d+%7bu0E27%7d%7bu0E07%7d%7bu0E29%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E22%7d/a|bec2d8a7+c7a7c9ecb9e9cdc2/-3,-1,0,B/browse
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“สิ่งที่ถูกผลิตของปฮีิจเราะหท์ี่ 145 (พ.ศ.1205)” หรือตรงกับพุทธศตวรรษที่ 13 สอดคล้องกับค่าอายุ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดในพุทธศตวรรษที่ 13-14331 
 

4.5.9 เหรียญกษาปณ์จีน  

- ลักษณะ/รูปแบบที่พบ: เป็นเหรียญกลม ตรงกลางเจาะเป็นรูสี่เหลี่ยม (รูปที่ 116) 
ด้านหน้า มีค าจารึกด้วยตัวอักษรจีน 4 ตัว ฝั่งละตัว อ่านได้ว่า “ไค หยวน ถง เปา”  

- ขนาด/น้ าหนัก: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3-2.5 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  116 เหรียญกษาปณ์จีนสมัยราชวงศ์ถัง จากแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 
 

- แหล่งที่พบ : พบกระจายตัวตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดีและศรีวิชัย จาก
การศึกษาที่ผ่านมาปรากฏเหรียญชนิดนี้จากการขุดค้นทางโบราณคดีได้มาจากเมืองพระรถ 
โบราณสถานหมายเลข 86 ที่เมืองศรีมโหสถ และแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ นอกจากนั้นเป็นเหรียญที่

                                                
331 พยุง วงษ์น้อย, แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร ผลการศึกษาทางโบราณคดีระหว่างปีพราชบุรี กรม 1 ส านักศิลปากรที่  :ราชบุรี) 2558-2556.ศ.
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, ,(2560122. 

หยวน 

เป่า ทง 

 ไค 



  279 

ได้จากการส ารวจและอยู่ในครอบครองของเอกชนอีกเช่น แหล่งโบราณคดีสทิงพระ แหล่งโบราณคดี
ท่าบอน (สงขลา)332 และที่เมืองโบราณยะรังซึ่งพบบรรจุรวมกันจ านวนมากอยู่ภายในภาชนะ333  

พร้อมทั้งยังพบเป็นจ านวนหนึ่งจากแหล่งเรือจมที่ เกาะเบลีตุง (Belitung Shipwreck) 
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งแหล่งโบราณคดีแห่งนี้สามารถก าหนดอายุได้ ในพุทธศตวรรษที่ 14-15 และ
พบว่ามีการขุดค้นพบเหรียญกษาปณ์จากช่วงราชวงศ์ถังจากแหล่งโบราณคดีในประเทศสิงค์โปร์อย่าง
แหล่งโบราณคดีภายในรัฐสภาแห่งสิงคโปร์ (Parliament House Complex - PHC) 334  

โดยเหรียญกษาปณ์จีนชนิดนี้ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายเป็นเหรียญที่มีผลิตและใช้กันอยู่ใน
สมัยราชวงศ์ถัง โดยสามารถก าหนดช่วงอายุได้ในราว พ.ศ.1164-1208 เรื่อยมาจนถึงพ.ศ.1450 
 

4.6 เทคนิคและวิธีการผลิตเหรียญตรา 

จากการศึกษาที่ผ่านมาและการเก็บข้อมูลพบว่าเหรียญตราแบบต่างๆ มีรูปแบบและ
มาตรฐานต่างกันไป โดยเช่ือว่าเหรียญตราที่ผลิตในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงได้รับเอาเทคนิควิธีการ
ผลิตเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งลวดลายสัญลักษณ์มงคลต่างๆ มาจากอินเดีย ดังนั้นลักษณะจึงสามารถ
น าไปอ้างอิงเทียบเทคนิคการผลิตได้กับเหรียญจากประเทศอินเดีย ด้วยเทคนิคการผลิตจึงสามารถ
แยกเหรียญตราที่ได้จากการศึกษาออกเป็นแต่ละประเภทได้แก่ 
 

4.6.1. เหรียญตอกประทับ (Punch marked coins)  

โลหะวัตถุที่นิยมน ามาท าคือ เงินและทองแดง ด้านวิธีการผลิตส่วนมากใช้การตัดช้ินส่วนที่จะ
น าไปท าเหรียญออกมาจากโลหะบางแผ่นใหญ่ จากนั้นจึงได้น าแผ่นเหรียญที่ตัดแล้วมาตอกลายเพียง
หน้าเดียวในภายหลัง ดังนั้นลักษณะส่วนมากของเหรียญตอกลายจึงเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเหลี่ยมไปถึง
กลม พร้อมทั้งยังมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามนอกจากวิธีการที่ได้กล่าวไปแล้วจาก
หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศอินเดียที่พบจากเมืองมถุรา ท าให้ทราบได้ว่าเหรียญประเภทนี้ยังมี

                                                
332 ธราพงศ์ ศรีสุชาติ, “สทิงพระชุมชนโบราณ :” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 9 (2529): 

3650. 
333 Michel Jacq-Hergoualc'h, The Malay Peninsula: crossroads of the maritime silk road (100 

BC-1300 AD), translated by Victoria Hobson (Leiden : Brill, 2002), 191. 
334 John N. Miksic ,Singapore & the Silk Road of the sea, 1300-1800) (Singapore : NUS Press 

: National Museum of Singapore, 2013), 336. 
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การผลิตได้อีกแบบหนึ่งด้วยวิธีการหล่อด้วยแม่พิมพ์335 เนื่องจากได้ปรากฏหลักฐานเป็นแม่พิมพ์ดิน
เผาจ านวนหลายช้ิน (รูปที่ 117) โดยส่วนมากได้พบเหรียญที่ผลิตด้วยวิธีการนี้ในพื้นที่ทั่วไปของ
ประเทศอินเดีย 

เหรียญประเภทนี้ ได้พบอย่างน้อยจ านวน 8 ช้ิน จากการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลภายใน
พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม ซึ่งเหรียญทั้งหมดพบจากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 117 แม่พิมพ์เหรียญตราแบบตอกประทับจากเมืองมถุรา ประเทศอินเดีย 
(ที่ ม า :  Birbal Sahni, The technique of casting coins in ancient India (New Delhi: 

Bhartiya Publishing House, 1973), fig.130-13 
  

                                                
335  Birbal Sahni, The technique of casting coins in ancient India (New Delhi: Bhartiya 

Publishing House, 1973), 44. 



  281 

4.6.2. เหรียญหล่อด้วยแม่พิมพ์ (Cast coins)  

วิธีการผลิตนี้ได้พบหลักฐานประเภทแม่พิมพ์ท าจากหินส าหรับหล่อทรงสี่เหลี่ยมจากเมือง  
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งลักษณะเป็นแม่พิมพ์เหรียญไม่มีลวดลายจ านวน 2 เหรียญ และที่เมือง 
จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่พิมพ์ของเหรียญตรารูปสังข์จ านวน 3 เหรียญ อยู่ร่วมกับแม่พิมพ์
ต่างหู (รูปที่ 118)  ลักษณะของเหรียญที่ผลิตจากวิธีการนี้มักเป็นเหรียญที่มีขอบเหรียญเป็นสันและมี
ลวดลายที่คมชัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 118 แม่พิมพเ์หรียญตราจากมืองอูท่อง จงัหวัดสุพรรณบุรี (บน) และ เมอืงจันเสน 
จังหวัดนครสวรรค์ (ล่าง) 
 

ขณะเดียวกันลักษณะของเหรียญบางช้ินก็ยังคงแสดงร่องรอยของเทคนิคการผลิตออกมาให้
เห็นอย่างชัดเจนเช่น เหรียญตรารูปช้างจากแหล่งโบราณคดีท่าแค จังหวัดลพบุรี โดยเหรียญดังกล่าว
บริเวณริมด้านหนึ่งมีแท่งเล็กๆ ยื่นออกมา 2 แท่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการผลิตที่ใช้วิธีการหล่อ
ด้วยแม่พิมพ์ สันนิษฐานว่าแม่พิมพ์ที่ใช้ส าหรับหล่อเหรียญช้ินนี้เป็นแม่พิมพ์แบบหลายเหรียญ 
(Multiple-coin mould) แท่งที่ยื่นออกมาคือท่อส าหรับน าโลหะที่หลอมแล้วเช่ือมเข้าเบ้าพิมพ์และ
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กระจายไปสู่เบ้าพิมพ์เหรียญอื่นๆ โดยลักษณะของแม่พิมพ์อาจเทียบได้กับตัวอย่างแม่พิมพ์ที่พบจาก
เมืองอะตรันชิเขระ336 (Atranji khera) (รูปที่ 119) 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 119 แม่พิมพเ์หรียญตราแบบหลายเหรียญจากเมืองอะตรันชิเขระ ประเทศอินเดีย 
(ที่มา: Birbal Sahni, The technique of casting coins in ancient India (New Delhi: 

Bhartiya Publishing House, 1973), fig.126) 
 

เหรียญตราซึ่งผลิตด้วยวิธีนี้จากการศึกษาพบว่าเหรียญจะไม่ค่อยโค้งงอ ลวดลายมีลักษณะ
เป็นเส้นคมชัด ไม่ค่อยลบเลือน ลายหลักอยู่ส่วนกึ่งกลางเหรียญ และส่วนมากเป็นเหรียญตราประเภท
มีจารึก 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาและเก็บข้อมูลได้พบว่ามีตราประทับดินเผาที่นิยมใช้ในสมัย 
ทวารวดีจ านวน 2 ช้ินที่เก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง มีลวดลายคล้ายคลึง
กับที่ปรากฏบนเหรียญตรา และเมื่อท าการเปรียบเทียบกับเหรียญตราที่มีลายสัญลักษณ์เดียวกัน
พบว่าลวดลายทั้งสองอยู่ตรงข้ามกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่าตราประทับ
ดินเผาดังกล่าวนั้นก็คือ แม่พิมพ์เหรียญดินเผา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

1) ตราประทับหรือแม่พิมพ์ดินเผาตราสังข์ มีลักษณะเป็นแม่พิมพ์แบบเหรียญเดียว 
(Single-coin mould) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 เซนติเมตร และมีความหนาประมาณ 1.3 

                                                
336 Sahni, The technique of casting coins in ancient India ,43. 
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เซนติเมตร ตรงกลางเป็นเบ้ากลมเว้าลึกลงไปเล็กน้อยเป็นรูปหอยสังข์ที่ตรงกลางมีสัญลกัษณ์คล้ายตัว
โอม ขอบกลมด้านนอกเป็นลายจุดไข่ปลาหรอืเม็ดประค า ลักษณะรูปทรงของแม่พิมพ์ดังกลา่วสามารถ
เปรียบเทียบได้กับแม่พิมพ์แบบเหรียญเดียวที่พบจากนาลันทา ประเทศอินเดีย337 (รูปที่ 120) 
 

 

 

 

รูปที่ 120 ตราประทับดินเผาที่สันนิษฐานว่าเป็นแม่พิมพ์ดินเผารูปสังข์ (ซ้าย) และตัวอย่าง
แม่พิมพ์แบบเหรียญเดียวจากนาลันทา ประเทศอินเดีย (ลายเส้น) 

( ที่ ม า : Birbal Sahni, The technique of casting coins in ancient India (New Delhi: 
Bhartiya Publishing House, 1973), 38) 

 
2) ก้อนตราประทับหรือแม่พิมพ์ดินเผาตราสังข์ (รูปที่ 121) ลักษณะเป็นก้อนดินเผา

ค่อนข้างกลม มีขนาดประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร และสูง 2.2 เซนติเมตร ด้านหนึ่ง 
ปรากฏหลุมเว้าทรงกลมคล้ายเบ้าหลอมหลายแห่ง ตรงกลางมีลวดลายคล้ายหอยสังข์ที่ตรงกลางเป็น
สัญลักษณ์คล้ายตัวโอม ซึ่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมเว้าใกล้เคียงกับขนาดของเหรียญตรา
ประเภทหนึ่งที่เป็นแผ่นบางเล็กขนาดราว 1.3 – 1.5 เซนติเมตร ท าลวดลายรูปสังข์หน้าเดียว จึง
สันนิษฐานว่าก้อนตราประทับดินเผาน้ีอาจใช้เปน็แม่พิมพ์เหรียญเช่นกัน หรืออาจเป็นก้อนดินเผาที่เคย
ผ่านการกดประทับรอยด้วยแม่พิมพ์แบบตีตราประทับรูปสังข์ 
 
 
  

                                                
337 Sahni, The technique of casting coins in ancient India, 38. 
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รูปที่ 121 ก้อนตราประทับหรือแม่พิมพ์ดินเผาตราสงัข์จากเมืองอู่ทอง 
 

4.6.3. เหรียญท่ีตีตราประทับเปน็ลวดลายนูน (Die struck coins) 

ปรากฏทั้งแบบหน้าเดียว (Single die-struck coins) และสองหน้า (Double die-struck coins) มี
ข้ันตอนการท าโดยหลอมแร่โลหะให้เป็นแผ่นแล้วน ามาตัดให้ได้ตามขนาดและน้ าหนักตามต้องการ
หรือหล่อจากแม่พิมพ์รูปเหรียญ หลังจากนั้นจึงตีให้ได้รูปทรงกลมแบบเหรียญ ต่อมาน าไปใส่แม่พิมพ์ 
2 หน้าที่มีลวดลาย แล้วจึงทุบด้วยค้อนเพื่อให้เกิดรอยนูนข้ึนบนเหรียญตราหรือในอีกกรณีคือ มีการ
ท าลวดลายไว้บริเวณปลายแท่งโลหะแล้วจึงทุบด้วยค้อนให้เป็นลวดลายบนเหรียญ  ด้วยวิธีการผลิต
เหรียญเช่นน้ีบางส่วนได้ปรากฏร่องรอยความผิดพลาดในระหว่างข้ันตอนการผลิตกล่าวคือ มีร่องรอย
การประทับลวดลายแบบซ้ าๆ ลงบนเหรียญตราจนท าให้บางเหรียญมีลวดลายไม่ชัดเจน (รูปที่ 122) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 122 เหรียญตราที่ผลิตด้วยการตีประทับลายแต่เกิดการประทับลายซ้ าๆ จนภาพลบ
เลือนซ้อนกัน จากเมืองอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท 
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นอกจากนี้อีกหลักฐานหนึ่งที่ ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตเหรียญวิธีนี้คือ
เหรียญตราที่มีลักษณะเป็นเหรียญเรียบ ไม่มีลวดลาย ซึ่งต่อไปอาจจะถูกน าไปตีตราประทับ เป็น
เหรียญมีลวดลาย โดยพบจากเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และแหล่งโบราณคดีบ้าน พรหมทิน 
จังหวัดลพบุรี 
 

4.7 มาตรฐานและน้ าหนักของเหรียญตรา 

มาตรฐานขนาดและน้ าหนักของเหรียญตราเป็นประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการและผู้สนใจด้าน
เหรียญตรามักน ามาพูดถึง ในอดีตจากการศึกษาที่ผ่านมามักมีการศึกษาเปรียบเทียบเหรียญตราที่พบ
ร่วมสมัยทวารวดีกับเหรียญตราที่มีลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งกระจายตัวอยู่ตามแหล่งโบราณคดีร่วมสมัย
เดียวกันจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหาความสัมพันธ์กัน โดยมาตรฐานของเงินตราหรือ
โลหะที่ถูกน ามาผลิตเป็นเหรียญตรามักมีความเกี่ยวข้องกับน้ าหนักของเหรียญตรา เนื่องจากอาจถูก
น ามาใช้เป็นค่าของเงินตราน้ันโดยตรง 

ส าหรับประเด็นเรื่องมาตรฐานของเหรียญที่ผลิตในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ผาสุข 
อินทราวุธ ได้กล่าวว่า มีการน าเอามาตรฐานของเหรยีญโรมัน (8.035 กรัม) และอินเดีย (9.5 กรัม) มา
ใช้เป็นต้นแบบมาตรฐานการผลิตเหรียญที่มีขนาดใหญ่ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8-3 เซนติเมตร)338 

ด้านพาเมล่า กัตมัน ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเหรียญตราโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เสนอผล
การศึกษาถึงค่าเฉลี่ยน้ าหนักของเหรียญตราที่พบจากบ้านเมืองโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่า
จะเป็นเมืองออกแก้วซึ่งเหรียญมีน้ าหนักราว 9.6-7.8 กรัม เหรียญจากเมืองโบราณสมัยทวารวดีมี
น้ าหนักตั้งแต่ 8.8-7.5 กรัม และเหรียญจากเมืองโบราณสมัยปยู-มอญของประเทศเมียนมาน้ าหนัก
เฉลี่ยอยู่ที่ 9.9 กรัม ส่วนเหรียญขนาดเล็กในไทยมีน้ าหนักในช่วง 4.5-3.05 กรัม และจากประเทศ
เมียนมาเหรียญขนาดเล็กมีน้ าหนักมากสุด 5.05 และเบาสุดราว 2.7 กรัม339 
  

                                                
338 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 132. 
339 Gutman,“The ancient coinage of Southeast Asia,” Journal of Siam Society 66, pt.1: 10-

12. 
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โรเบิร์ต เอส. วิคส์ (Robert S. Wicks) เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ท าการการศึกษาประเด็น
นี้และได้น าเสนอข้อมูลการศึกษาที่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของการศึกษาเหรียญตราซึ่ง
พบในสมัยทวารวดี ซึ่งเบื้องต้นได้ท าการจัดรูปแบบลักษณะตามขนาด น้ าหนัก  และลวดลายบน
เหรียญ โดยแบ่งเหรียญออกเป็นกลุ่ม A – D340 มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้341 

- กลุ่ม A เหรียญตราลายสังข์/ศรีวัตสะ เหรียญตรารูปสัตว์/ศรีวัตสะ กล่าวว่าเป็นเหรียญที่
พบแต่เพียงในเมืองนครปฐม 

- กลุ่ม B เป็นเหรียญตราสังข์ ส่วนของรูปสังข์มีขนาดขยายป่องเต็มหน้าเหรียญ ด้านบนตัว
สังข์มีจุดกลมประดับ อีกด้านของเหรียญเปน็ศรีวัตสะทีด่้านล่างมปีลามารองรบั ด้านข้างซ้ายเป็นจามร 
ด้านข้างขวาเป็นอังกุศ ด้านบนเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์  พบที่เมืองอู่ทองและนครปฐม และ
นอกจากนั้นในกลุ่มนี้ยังนับรวมเหรียญตราสังข์หน้าเดียวแบบบางเข้าไว้ด้วย 

- กลุ่ม C เหรียญตราสังข์/ศรีวัตสะ ลักษณะคล้ายแบบ B แต่บนตัวสังข์ไม่มีประดับจุดกลม 
โดยมีรายงานว่าพบเหรียญกลุ่มนี้จากเมืองนครปฐม อู่ทอง และชัยนาท 

- กลุ่ม D เหรียญตราสังข์/ศรีวัตสะ ลักษณะคล้ายแบบ C แต่มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบากว่า
เหรียญตรา 2 หน้าแบบอื่นๆ พบเหรียญกลุ่มนี้จากเมืองอู่ทอง 
 

                                                
340 Wicks, Money, Markets, and Trade in Early Southeast Asia: The Develop ment of 

Indigenous Monetary Systems to AD 1400, 161. 
341 อ้างอิงตารางการจัดรูปแบบมาจาก สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสาย ไหม

ทางทะเล ,46. 
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ตารางที่ 26 ตารางแสดงการจัดรูปแบบเหรียญตราสมัยทวารวดีของโรเบิร์ต เอส. วิคส์ 
(Robert S. Wicks) 

  

รูปแบบ สัญลักษณ์ ลักษณะเด่น 
ขนาด/ 
น้ าหนัก 

แหล่งที่พบ 

A 
 
 

สังข์-ศรีวัตสะ 
 

- ผลิตจากการหล่อ 
บางส่วนผลิตจากการ
ตีหรือประทับ 

- ø 24 มม. 
- 8.1-8.8 กรัม 

- นครปฐม 

A 
 

สัตว์-ศรีวัตสะ 
 

 - ø 22-24 มม. 
- 8.5 กรัม 

- นครปฐม 

B 
 

สังข์ 
 

- เป็นแผ่นบาง 
-มั ก พ บ ร่ ว ม กั บ
เหรียญแบบ D 

- ø 14-18 มม. 
-0.07-0.86 กรัม 

- อู่ทอง 

B 
 
 

สังข์-ศรีวัตสะ 
 

-เหรียญถูกตัดแบ่งซีก 
-คล้ายแบบ C 

 - นครปฐม 
- อู่ทอง 

C 
 
 

สังข์-ศรีวัตสะ 
 

-สังข์รูปร่างกลมเต็ม
วงรอบ 
-ศ รี วั ต ส ะ มี
รายละเอียดมาก 

- ø 27-30 มม. 
- 8.4-8.7 กรัม 

- นครปฐม 
- อู่ทอง 
- ชัยนาท 

D 
 

สังข์-ศรีวัตสะ 
 

-มี 2 ขนาด - ø 17, 26-19 
มม. 
-0.4-1.14, 2.3-
4.5 กรัม 

- อู่ทอง 
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อย่างไรก็ตามมาตรฐานและน้ าหนักของเหรียญจากการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างของเหรียญ
ตราที่ เก็บรักษาและจัดแสดงภายในพิพิธภัณสถานแห่งชาติต่างๆ ได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
และข้อแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมาเช่นกัน เนื่องจากจ านวนตัวอย่างเหรียญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
มีจ านวนค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นระเบียบไม่สับสนและครบถ้วนจึงขอน าเสนอข้อมูล
โดยการจัดจ าแนกเหรียญออกเป็นรูปแบบต่างๆ และแสดงข้อมูลของขนาดและน้ าหนักเป็นค่าเฉลี่ย 
แต่อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นบางประการคือ บางเหรียญไม่ปรากฏรายละเอียดด้านขนาด น้ าหนักและ
ที่มา รวมทั้งแหล่งที่พบเหรียญในที่นี้ยังไม่ใช่แหล่งทั้งหมดที่พบเหรียญตราในแต่ละประเภท 

 
ตารางที่ 27 ตารางการจัดรูปแบบเหรียญตราที่พบในวัฒนธรรมทวารวดี 

ท่ี รูปแบบ ประเภท 
ค่าเฉลีย่ 

ขนาด (ซม.)/ 
น้ าหนัก (กรัม) 

 
แหล่งท่ีพบ 

 

1 

 
 
 
 
 

- เหรียญตราสังข์ มี
ขนาดเล็กและบาง 

- 1.3 – 1.5 ซม. - อู่ทอง 

2 

 
 
 
 
 
 

- เหรียญตรามีจารึก 
1)  “ศรีทฺ วารวดีศฺวร
ปุณยะ” 
2) “ลวปุระ” 
3) “ศริสุจริต  กรานตุ” 
4) “ลพฺธวร” 

 
1) 1.7 ซม. 
2) 2.8 ซม .  / 8.5 
กรัม 
3) – 
4) 2.6 ซม. 

 
1)  อู่ ท อ ง 
นครปฐม คูบัว 
2) อู่ทอง 
3) นครปฐม 
4) พรหมทิน 

3 

 
 
 
 
 
 

- เ ห รี ย ญ ต ร า พ ร ะ
อาทิตย์ครึ่ งดวงและ 
ศรีวัตสะ 

- 2.9 – 3.1 ซม. /  
8.3 - 8.5 กรัม    

- อู่ทอง  
- พรหมทิน       
- ศรีมโหสถ    
- บ้านวังแดง  
- ทุ่งน้ าเค็ม 
- อู่ตะเภา 
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4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- เหรียญตราสังข์และ
ศรีวัตสะ 

- 2.8 – 3.1 ซม. / 
8.1 - 8.5 กรัม 
 

- อู่ทอง  
- พรหมทิน 

5 
 
 
 
 
 

 - เหรียญตราภัทรบิฐ
และศรีวัตสะ 

- 3.2 ซม. - ท่าแค  
- พรหมทิน 

6 
 
 
 
 
 

 - เ ห รี ย ญ ต ร า 
ปรูณฆฎะและศรีวัตสะ 

- 2.7 ซม. - นครปฐม  
- พรหมทิน 

7 

 
 
 
 
 
 

- เ ห รี ยญตร าสั ต ว์  
(แพะ?) และศรีวัตสะ 

- 2.2 - 2.4 ซม. - ไม่ระบุที่มา 

8 
 
 
 
 
 

 - เหรียญตราดอกไม้
และศรีวัตสะ 

- 2.6 ซม. - พรหมทิน 
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9 
 
 
 
 
 

 - เหรียญตราเรียบ ไม่
มีลวดลาย 

- 1.8 – 2.2 ซม. - อู่ทอง  
- พรหมทิน 

 
 

4.8 แหล่งวัตถุดิบท่ีน ามาผลิตเหรียญ 

จากการศึกษาและส ารวจแหล่งแร่เงินที่จะน ามาผลิตเหรียญตราที่พบตามแหล่งโบราณคดีใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ัน ยังไม่มีรายงานและผลสรุปออกมาให้เห็นอย่างแน่ชัด หากแต่การส ารวจ
แหล่งแร่เงินในแถบประเทศเมียนมาพบว่า มีแหล่งแร่เงินอยู่ในพื้นที่แถบรัฐฉานและตอนใต้ของเมียน
มา342 ส าหรับประเทศไทยไม่พบแหล่งแร่เงินโดยเฉพาะ แต่พบแร่เงินในลักษณะของแร่พลอยได้จาก
แหล่งแร่ตะกั่ว อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นแร่ที่เกิดร่วมกับแร่ทองบริเวณแถบ
รอยต่อของอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรและอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งพบว่ามีแร่เงิน
ปะปนอยู่ในแหล่งแร่ซัลไฟด์ที่บ้านยางเกี๋ยง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่343  

หลักฐานประเภทหนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในคณโฑพร้อมเหรียญตราซึ่งพบจากการขุดค้นแหล่ง
โบราณสถานคอกช้างดิน (หมายเลข 7) เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ช้ินส่วนก้อนหรือแท่งเงิน
จ านวนหลายช้ิน บางช้ินมาร่องรอยถูกตัดครึ่ง นอกจากนั้นยังพบหลักฐานรูปแบบเดียวกันนี้ที่แหล่ง
โบราณคดีบ้านพรหมทิน จังหวัดลพบุรี ซึ่งช้ินส่วนก้อนหรือแท่งเงินเหล่าน้ีอาจเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการ
น าเข้าหรือซื้อโลหะเงินมาจากแหล่งอื่น โดยส่วนหนึ่งอาจน ามาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยตรงหรืออีก
แบบหนึ่งคือน ามาเพื่อเป็นวัตถุส าหรับผลิตเป็นเหรียญตราต่อไป 
  

                                                
342 Paul Wheatley, The Golden Khersonese (Kuala Lumpur : University of Malaya Press, 

1961), 117. 
343 กรมทรัพยากรธรณี , ข้อมูลแหล่งแร่ของประเทศไทย (ม.ป.ท: ม.ป.พ., 2551), 10.. 
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4.9 บทบาทและหนา้ท่ีการใช้งานของเหรียญตรา  

ในประเด็นของบทบาทหน้าที่ของเหรียญตราต่อสังคมและผูค้นในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาจาก
หลักฐานทางโบราณคดีและบริบทที่พบหลักฐานเช่ือว่าเหรียญตราเป็นส่วนประกอบหนึ่งของทั้งด้าน
ศาสนาและการค้า ซึ่งจากการศึกษาและเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่
ของเหรียญตราต่างๆ ข้างต้น โดยเพื่อความเข้าใจอย่างง่ายในหัวข้อการศึกษานี้จึงขอแบ่งยุคสมัย
ออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

4.9.1 ยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร ์

ลักษณะสังคมในยุคนี้หลายแห่งพัฒนามาจากการเป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งปัจจัย
หนึ่งที่ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวและพัฒนาจากชุมชนข้ึนเป็นสังคมเมืองคือ การค้า  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการติดต่อค้าขายกับต่างชาติที่เข้ามาบรเิวณนี้เพื่อต้องการสินค้า ซึ่งในช่วงเวลาน้ี
ตรงกับช่วงสมัยอินโดโรมันของอินเดีย (พุทธศตวรรษที่ 6-9) โดยดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มักถูกกล่าวอ้างถึง “สุวรรณภูมิ” ในช่ือเรียกที่ต่างกันไป ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พ่อค้าวาณิชและนัก
เดินเรือชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาเพื่อแสวงหาความร่ ารวย เช่น อินเดีย จีน ตะวันออกกลาง รวมไป
ถึงกรีก-โรมัน หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรหรือวรรณกรรมที่กล่าวถึงดินแดนแถบนี้มีตัวอย่างให้
เห็นเช่น รามายณะ (พุทธศตวรรษที่ 3 และ 7-8) เกาฏิลยอรรถศาสตร์ (พุทธศตวรรษที่ 3) มิลินท
ปัญหา (พุทธศตวรรษที่ 6-7) บันทึกการเดินเรือของชาวยุโรป (The Periplus of the Erythrean 
Sea – ต้นพุทธศตวรรษที่ 7) หนังสือภูมิศาสตร์ของปโตเลมี (ปลายพุทธศตวรรษที่ 7 - ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 8)344  

ประเภทของหลักฐานจากช่วงสมัยนี้ที่ยังคงปรากฏให้พบได้แก่ ลูกปัดหินกึ่งมีค่าทั้งแบบเรียบ
และฝังสี (คาร์เนเลียน อาเกต) ลูกปัดแก้ว หัวแหวน ตะเกียงดินเผาเลียนแบบโรมัน วัตถุท าจากงาช้าง 
(หวี ลูกเต๋า) ภาชนะดินเผาเลียนแบบโรมัน (แบบรูแลตต์และอาร์รีไทน์) ตราประทับ และที่ส าคัญคือ
เหรียญตราโรมันและอินเดีย345 เป็นต้น และยังปรากฏร่องรอยของพ่อค้าต่างชาติที่ส าคัญคือ อินเดีย 
ที่ท าหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการน าเอาสินค้าจากอินเดียและโลกตะวันตกส าคัญในช่วงเวลาน้ันคือ
โรมันเข้ามายังบริเวณพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังตัวอย่างของพ่อค้าชาวอินเดียคือ จารึกแผ่นทอง
ตราประทับบ้านบางกล้วย จังหวัดระนอง จารึกกล่าวถึง “พฺรหสฺปติศรฺมสฺย นาวิกสฺย” โดย พฺรหสฺ
ปติศรฺมสฺย เป็นช่ือบุคคลแปลว่า “ผู้ได้รับการคุ้มครองโดยพระพฤหัสบดี” และ นาวิกสฺย หมายถึง 
นาวิกหรือนายเรือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้นี้ท าหน้าที่เป็นนายเรืออันมีความเกี่ยวข้องกับการค้าทาง
                                                

344 ผาสุข อินทราวุธ ,สุวรรณภูมิจากหลักฐานโบราณคดี) กรุงเทพฯ  ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548,( 13-23. 

345 เรื่องเดียวกัน, 42-58. 
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ทะเล การก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3-8 และเช่ือว่าเป็นวัตถุจากสมัยราชวงศ์สาต
วาหนะ346 ซึ่งแหล่งที่พบนั้นอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันและไม่ไกลจากแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง (ระนอง) 
มากนัก ตลอดทั้งยังเช่ือว่าได้มีการตั้งถ่ินฐานของชาวอินเดียในพื้นที่ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการถ่ายทอด
วิทยาการและวัฒนธรรมต่างๆ แบบอินเดียให้แก่ชาวพื้นเมืองในพื้นที่ โดยในระยะแรกนี้อาจมีการตั้ง
ชุมชนอยู่ที่เมืองท่าการค้าตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่ คลองท่อม ควนลูกปัด (กระบี่) ภูเขา
ทอง (ระนอง) ฯลฯ และขยายตัวออกไปทางตะวันออกคือฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ เขาสามแก้ว (ชุมพร) ท่า
ชนะ (สุราษฎร์ธานี) โดยแหล่งโบราณคดีเหล่านี้พบหลักฐานที่ในอดีตเช่ือว่าส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่
น าเข้ามาจากโรมัน อินเดีย ตลอดทั้งจีน347 

รวมทั้งยังพบหลักฐานที่แสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์ในช่วงเวลาน้ีกระจายตัวลึกเข้าไปในเมือง
โบราณที่ตั้งอยู่ยังแผ่นดินตอนในเช่น พงตึก  (กาญจนบุรี) ท่าแค (ลพบุรี) อู่ทอง (สุพรรณบุรี) จันเสน 
(นครสวรรค์) ซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณเหล่านี้ก็ได้พัฒนาข้ึนเป็นบ้านเมืองสืบต่อมาในช่วงสมัย
ทวารวด ี

หลักฐานประเภทเหรียญตราที่เป็นสื่อทางการค้าได้พบจากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม 
(กระบี่) ซึ่งแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้พบเหรียญตราอินเดียทั้งแบบตอกประทับลาย (Punch marked 
coins) ที่เป็นเหรียญตรายุคแรกๆ ของอินเดีย อีกเหรียญหนึ่งมีลักษณะรูปบุคคลครึ่งตัวคล้ายกับ
เหรียญโรมัน หากแต่ลักษณะและลวดลายของเหรียญพบว่าไม่มีความปราณีตนัก จึงสันนิษฐานว่า
เหรียญนี้อาจถูกท าข้ึนมาเลียนแบบเหรียญโรมันโดยชาวพื้นเมือง อันอาจน าเข้ามาจากพ่อค้าชาว
อินเดียเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏหลักฐานการท าเหรียญเลยีนแบบโรมันกระจายตัวอยู่ทั่วไปใน
อินเดียโดยเฉพาะเมืองท่าการค้า 

แหล่งโบราณคดีท่าแค (ลพบุรี) พบเหรียญตราช้างชูงวงจับกิ่งไม้ ลักษณะดังกล่าวคล้ายกับ
เหรียญในสมัยราชวงศ์สาตวาหนะ  

เมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี) มีรายงานการพบเหรียญโรมันสมัยจักรพรรดิวิคโตรินุส  (พุทธ
ศตวรรษที่ 9) หร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเมืองอู่ทองมีอายุที่เก่าไปกว่าสมัยทวารวดีซึ่งสามารถ
ย้อนไปได้ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยหลักฐานอื่นที่พบจากยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์จากเมืองอู่
ทองไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหินกึ่งมีค่า ลูกปัดแก้ว เครื่องประดับทองค า ฯลฯ ซึ่งหลักฐานเหล่าน้ีพบคล้าย

                                                
346 อุเทน วงศ์สถิตย์“ ,จารึกแผ่นทองตราประทับบ้านบางกล้วย จ:ระนอง. หลักฐานใหม่ การค้าใน

ค า บ ส มุ ท ร ม ล า ยู ” , เ ข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  25 มี น า ค ม  2562 เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  https://db.sac.or.th/ 
inscriptions/articles/detail/15133 

347 บริจิตต์ บอเรลล์  ,(ผู้แปล) บัญชา พงษ์พานิช และณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล (ผู้เขียน)รอยโรมันที่อู่ทองและ
ภาคใต้ของประเทศไทย ,54. 
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กับที่แหล่งโบราณคดีเมืองออกแก้ว (เวียดนามใต้) และคลองท่อม (กระบี่) ตลอดทั้งเมืองท่าโบราณฝั่ง
ตะวันตกที่ร่วมสมัยอีกหลายแห่ง348 

หลักฐานการติดต่อกับดินแดนภายนอกโพ้นทะเล ซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหลายบ่ง
ช้ีให้เห็นในเชิงสัมพันธ์ทางการค้าที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันตกด้านทะเลอันดา
มันและบางส่วนในเมืองโบราณในดินแดนตอนใน ก่อนที่สมัยต่อมาศูนย์กลางเมืองท่าต่างๆ ขนาดใหญ่
ที่ส าคัญจะไปกระจายตัวอยู่ทางแถบอ่าวไทยเพื่อรองรับการค้าการติดต่อระหว่างโลกตะวันตกกับโลก
ตะวันออกได้ดีข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ จีน ในช่วงสมัยศรีวิชัยซึ่งเป็นรัฐการค้าทางทะเลที่ยิ่งใหญ่   

 

4.9.2 สมัยทวารวดี 

สมัยนี้พบหลักฐานที่เป็นเหรียญตราเป็นจ านวนและความหลากหลายมากกว่าจากช่วงเวลา
อื่นๆ ในการวิเคราะห์ถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสังคมจึงได้แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

ด้านการค้า 
สารานุกรม“ทงเตี่ยน” (Tong-dian) เอกสารจีนช้ินหนึ่งในสมัยราชวงศ์ถัง ได้บันทึกถึง

ลักษณะบ้านเมือง การเมืองการปกครอง วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชาวเมืองรัฐโถวเหอ 
(Tuo-he) ซึ่งสันนิษฐานว่าคือ ทวารวดี และที่ส าคัญยังได้มีการกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจและเงินตรา โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงในสว่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและเงินตราเท่านั้น 

 
“...ถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนหล่อเหรียญเงินข้ึนใช้เองโดยไม่ได้รบัอนญุาตจะ
ถูกตัดแขน ประเทศน้ีมกีารค้าขายแลกเปลี่ยนอย่างเสรี ไม่เก็บภาษี 

ชาวเมืองส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรมและค้าขาย...” 
“...ในประเทศน้ีมีตลาด (หรอืเมอืง) 6 แห่ง ในการค้าขายแลกเปลี่ยน

ทุกคนจะใช้เหรียญเงินตราทีม่ีขนาดเลก็รปูร่างคล้ายเมล็ดเอล์ม 
(elmseed) (ภาพที่ 21) เป็นสื่อกลาง...”349 

                                                
348 บริจิตต์ บอเรลล์  ,(ผู้แปล) บัญชา พงษ์พานิช และณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล (ผู้เขียน)รอยโรมันที่อู่ทองและ

ภาคใต้ของประเทศไทย, 23-25. 
349 Tatsuro Yamamoto, “East Asian Historical Sources for Dvaravati Studies,” In Proceeding 

Seventh IAHA Conference (Bangkok: Chulilongkorn University Press, 1979): Vol.II, 1139-1140. อ้างถึ ง
ใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเลภาควิชาโบราณคดี คณะ :กรุงเทพฯ) 
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ,(2558130-132. 
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โดยข้อความบัญญัติของรัฐที่ห้ามมิให้ผู้ใดหล่อเหรียญข้ึนใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาต แสดงให้
เห็นว่า รัฐมีการควบคุมมิให้ผู้ใดผลิตเหรียญข้ึนใช้เอง โดยก าหนดบทลงโทษเพื่อป้องกันการกระท า
ดังกล่าว หรืออีกกรณีคือ ประชาชนอาจจะสามารถหล่อเหรียญตราข้ึนใช้เองแต่ต้องอยู่ในการดู แล
ควบคุมของรัฐ ซึ่งผลที่ตามมาคืออาจท าใหเ้หรยีญตราประเภทเดียวกันมีลกัษณะบางประการที่ต่างกนั
ไป  รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงระบบตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุด ในบันทึก
กล่าวถึงการมีตลาดอยู่ในเมืองถึง 6 แห่ง โดยมีการสันนิษฐานว่าตลาดหรือเมืองทั้ง 6 แห่งนี้อาจ
หมายถึง เมืองนครปฐมโบราณ เมืองอู่ทอง เมืองเก่าลพบุรี หรือชุมชนพงตึก (กาญจนบุรี)350 แสดงให้
เห็นถึงความเจริญด้านการค้าของเมืองโบราณแห่งนี้โดยอาจเป็นผลมาจากการค้าที่ปลอดภาษี 

ในบันทึกยังได้มีการกล่าวถึง ลักษณะของเหรียญตราที่ใช้กันอยู่ในตลาดซึ่งมีการบรรยายถึง
รูปร่างว่าคล้ายกับเมล็ดเอล์ม ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเล็กบางค่อนข้างกลม โดยลักษณะดังกล่าวมี
ความใกล้เคียงกับลักษณะของเหรยีญตราสังข์หน้าเดียวที่พบจากเมืองอูท่อง อย่างไรก็ตามเหรียญชนดิ
นี้มักถูกพบในบริบทที่ถูกบรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาฝังอยู่ตามโบราณสถานเท่านั้น การที่ไม่พบจาก
บริบทอื่นอาจเป็นผลมาจากลกัษณะของเหรียญที่เป็นแผ่นบางท าให้สามารถผุกรอ่นหรือเสื่อมสลายได้
ง่าย หลักฐานอีกช้ินที่แสดงให้เห็นถึงด้านการค้าในสมัยนี้ แม้จะไม่ชัดเจนนักแต่ก็เป็นร่องรอยเล็กๆ ที่
โยงให้เห็นการค้าขายในสังคมคือ จารึกเสาแปดเหลี่ยม ซึ่งพบจากศาลสูงเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ใน
จารึกนี้มีศักราชจารึกเมื่อปีพ.ศ.1314 จารึกด้วยอักษรหลังปัลลวะ ภาษามอญโบราณ โดยเนื้อหาของ
จารึกกล่าวถึงการท าบุญบ าเพ็ญกุศลความว่า351  
 

“…บุญนี้ ขอถวายแก่อุปัชฌาย์ อันข้าพเจ้าปรัชญาวันตะ สลีปาละ 
สีลกมุาร และครอบครัว ได้ถวายข้าไว้แก่พระพุทธรปูวุทร ได้เปลี่ยน

เครื่องประดับ (ผ้าห่ม) พระพทุธรปู พร้อมได้ซือ้วัว 1 คู่ เกวียน 1 เล่ม 
ถวาย...” 

  

                                                
350Tatsuro Yamamoto, “East Asian Historical Sources for Dvaravati Studies,” In Proceeding 

Seventh IAHA Conference (Bangkok: Chulilongkorn University Press, 1979): Vol.II, 1139-1140. อ้างถึ ง
ใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล ,221.  

351 พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญและคณะ, จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 (กรุงเทพฯ:  หอสมุดแห่งชาติ 
กรมศิลปากร 2559), 66. 
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เนื้อหาส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงการซื้อวัว 1 คู่ และเกวียน 1 เล่มมาถวายแก่พระอุปัชฌาย์ ซึ่ง
ข้อความส่วนน้ีได้สะท้อนให้เห็นการค้าขายในระบบเศรษฐกิจ แม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าการซื้อขายนี้
มีสิ่งใดเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างบุคคลสอง
ฝ่าย เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ  

หลักฐานแวดล้อมอื่นที่แสดงให้เห็นด้านเศรษฐกิจและการค้าในสมัยน้ีได้แก่ ตราประทับดิน
เผาช้ินหนึ่งซึ่งได้มาจากเมืองนครปฐม ปรากฏร่องรอยจารึกด้วยอักษรพราหมี ภาษาสันสกฤต ความ
ว่า “วรปตน (varapata(na))” ซึ่งแปลว่า “เมืองท่าประเสริฐ”352 ซึ่งเมืองท่าในที่นี้อาจหมายถึงเมือง
นครปฐมโบราณ และเป็นที่น่าสังเกตว่าได้พบหลักฐานหลายประการที่สามารถน ามาประกอบเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองท่าของเมืองนครปฐมได้แก่ ตราประทับดินเผารูปเรือส าเภาลอยอยู่บน
ผืนน้ า ลวดลายใบหน้าชาวต่างชาติ (อาหรับ) บนแผ่นอิฐจากเจดีย์จุลประโทน และแหล่งเรือจมพนม-
สุรินทร์ซึ่งต าแหน่งที่จมนั้นพบว่าอยู่ใกล้กับเมืองนครปฐม  

จากการที่พบเหรียญตราที่มีลายสัญลักษณ์มงคลแบบอินเดียแบบต่างๆ นี้กระจายตัวเกือบทั่ว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไม่พบปรากฏที่อินเดีย เช่ือว่าเหรียญตราเหล่าน้ีอาจผลิตข้ึนโดยกษัตริย์
ผู้ปกครองท้องถ่ินซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการควบคุมค่าเงินในการค้ากับกลุ่มคนอื่น353 รวมถึงลวดลายที่
ปรากฏบนเหรียญตราอาจถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ส าหรับการรองรับคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดทั้งความ
บริสุทธ์ิของเงินหรือโลหะมีค่าที่น ามาผลิตเป็นเหรียญตรา พร้อมทั้งมูลค่าของเหรียญอาจข้ึนอยู่ด้วย
วัสดุที่น ามาใช้ท าด้วย 

เหรียญเงินมีลวดลายมงคลที่ผลิตใช้ในรัฐทวารวดี เช่น เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉาย
แสง/ศรีวัตสะ เหรียญตราภัทรบิฐ/ศรีวัตสะ และเหรียญตราสังข์/ศรีวัตสะ สันนิษฐานว่าอาจเป็นการ
ท าเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากเหรียญเงินที่ใช้กันในรัฐปยูหรอืมอญในประเทศเมียนมา แล้วจึงได้ใช้
เหรียญนั้นในการค้าขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างรัฐและชาวเมือง354 และจากการศึกษาในครั้งนี้ยังได้
พบเหรียญตราสัญลักษณ์มงคลรูปแบบอื่นด้วยที่มีรูปแบบเหมือนกันคือ เหรียญตราปูรณฆฏะ/  
ศรีวัตสะ เหรียญตราดอกไม้หรอืดอกบวัแปดกลีบ/ศรีวัตสะ เหรียญตรารปูจกัรหรือธรรมจักร/ศรีวัตสะ 

                                                

352 อนันต์ กลิ่นโพธ์ิกลับ, “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547), 189-190. 

353 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 62. 
354 ผาสุข อินทราวุธ ,“เหรียญเงินไม่มีจารึกพบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี,” ใน มรดกวัฒนธรรมไทย

กับเพื่อนบ้านการชุมทางวิชาการนานาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร :, 59 และ 67-68. 
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ดังนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในระหว่างทั้งสองรัฐโดยอาจผ่านทั้งทางการค้าและ
วัฒนธรรม 

มากไปกว่านั้นการแพร่กระจายของเหรียญลายพระอาทิตย์อุทัย/ศรีวัตสะที่มีปรากฏอยู่ทั่ว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีผู้ให้ข้อสันนิษฐานว่า อาจแสดงถึงว่ารัฐปยูได้เข้ามาควบคุมเส้นทางการค้า
จากอินเดียมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนโดยผ่านทางบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็น
ที่ตั้งของรัฐทวารวดี355 หากเป็นเช่นนั้นจริงเหรียญตรารูปแบบนี้จะเป็นหลักฐานส าคัญที่สะท้อนให้
เห็นถึงการติดต่อค้าขายซึ่งมีการเช่ือมโยงกันอยู่ในแผ่นดินตอนใน และเป็นเช่นน้ันอาจแสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการค้าภายในแผ่นดินโดยอาศัยรูปแบบการค้าทางไกลด้วยกลุ่มคาราวานกองเกวียนหรือพอ่ค้า
เร่-วัวต่างม้าต่าง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและเป็นวิธีที่ใช้มาอย่างยาวนานในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน 

เหรียญอีกรูปแบบที่พบคือ เหรียญที่ถูกตัดแบ่งครึ่งเป็นซีกหรือเงินเสี้ยว ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับ
การค้าเนื่องจากในเอกสารจีนได้กล่าวถึงลักษณะเงินในอาณาจักรปยูว่าคล้ายจันทร์เสี้ยว356 ซึ่งการตัด
แบ่งเงินจนเป็นเสี้ยวนี้เช่ือว่าเป็นการท าเพื่อแบ่งตัดทอนค่าเงินและน าไปใช้เป็นเงินปลกี โดยได้พบจาก
ทั้งแหล่งโบราณคดีในเมียนมาและไทย เช่น แหล่งโบราณคดีพรหมทิน แหล่งโบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม 
เมืองอู่ทอง เมืองอู่ตะเภา ฯลฯ และจากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบเหรียญที่มีการตัดแบ่งเป็นเสี้ยว
จ านวน 24 เหรียญ โดยคิดเป็น 8.8 เปอร์เซ็นต์ของเหรียญที่เป็นตัวอย่างการศึกษาทั้งหมด  

นอกจากนั้นในการขุดค้นที่แหล่งโบราณสถานพุหางนาค เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้
พบเหรียญส าริดตราสังข์หน้าเดียวบรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาพร้อมพระพิมพ์ดินเผาและวัตถุมีค่าอื่นๆ 
พร้อมทั้งยังพบหอยเบี้ยบรรจุร่วมด้วย ซึ่งอาจมีการน าหอยเบี้ยมาใช้เพื่อเป็นเงินตราปลีกย่อยในสมัย
ทวารวดีด้วย ซึ่งหอยเบี้ยนับว่าเป็นเงินตรารูปแบบหนึ่งที่มีความนิยมใช้อย่างแพร่หลายมาแต่โบราณ 
โดยคุณสมบัติที่ท าให้หอยเบี้ยมีความนิยมใช้กันคือ ความทนทานและเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติมนุษย์
ปลอมแปลงไม่ได้ หอยเบี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องน าเข้ามาจากแถบอินเดีย บอร์เนียว และมัลดีฟส์ 
เพราะฉะนั้นแล้วอาจสะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนทวารวดีแห่งนี้กับชุมชน

                                                
355 Ito Toshikatsu, “A report Submitted to JSPS cooperation programmes under the Core 

University System Concerning with Subject of Research on ‘ Rising and their Formation  of Fortified 
Cities during Dvaravati period in Thailand’.” Unpublished paper, 15 April 1996 quote in Phasook 
Indrawooth, “ Dvaravati and Sri Ksetra: A Cultural Relation,”  In The Mon over two millennia: 
monuments, manuscripts, movements (Bangkok: Institute of Asian Studies, Chula longkorn 
University, 2011, 79. 

356 Nai pan Hla, “Symbolic coins of South East Asia,” Archaeological aspects of Pyu, Mon, 
Myanmar (Yangon: Thin Sapay, 2011), 36. 
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ภายนอกโพ้นทะเล และสะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและน าเข้าหอยเบี้ย เพื่อ
น ามาหมุนเวียนในตลาดของเมือง 

ส่วนเหรียญตราของต่างชาติที่พบในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชนต่างชาติกลุ่มต่างๆ เช่น เหรียญตราอาหรับจากเมืองอู่ทองโดยได้พบเหรยีญ
ตราอาหรับจ านวนหนึ่งโดยทั้งสิ้นเป็นเหรียญของราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ (พุทธศตวรรษที่ 14-15) 
สอดคล้องกับหลักฐานทางตรงที่ส าคัญซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ด้านการค้ากับอาหรับคือ แหล่ง
เรือจมพนม-สุรินทร์ (สมุทรสาคร) ที่มีอายุอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน 

ช้ินส่วนเหรียญเงินเปอร์เซียที่ถูกพบบรรจุรวมอยู่ในคณโฑฝังไว้ที่แหล่งโบราณคดีคอกช้างดิน
แต่ไม่สามารถก าหนดระบุรัชสมัยของกษัตริย์ได้ เนื่องจากมีลักษณะเป็นเงินเสี้ยว ¼ ลวดลายบน
เหรียญไม่ชัดเจน นอกจากนี้ยังได้พบเหรียญเปอร์เซียสมัยพระเจ้าเปอรซที่ 1 แห่งราชวงศ์ซัสซาเนียน 
จากเมืองโบราณยะรัง (ปัตตานี) และพบอีกหนึ่งเหรียญซึ่งไม่สามารถระบุที่มาได้ 

เหรียญกษาปณ์จีนได้พบจากการขุดค้นที่เมืองพระรถ (ชลบุรี) เมืองศรีมโหสถ (ปราจีนบุรี) 
แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ (สุราษฏร์ธานี) และมีรายงานว่ามีการพบอีกหลายแหล่งคือ แหล่ง
โบราณคดีสทิงพระและแหล่งโบราณคดีท่าบอน (สงขลา) เมืองโบราณยะรัง ฯลฯ ซึ่งเหรียญกษาปณ์
จีนสมัยราชวงศ์ถังถือเป็นร่องรอยที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างทวารวดีและจีน 

อาจสันนิษฐานได้ว่าเมืองโบราณที่พบเหรียญต่างชาติเหล่านี้รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นของ
ต่างแดน ในอดีตคงมีบทบาทหรือสถานะภาพเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าหรืออย่างน้อยที่สดุคงเปน็
ตลาดขนาดใหญ่ส าหรับท าการค้า ซึ่งจากการเก็บข้อมูลการกระจายตัวของเหรียญต่างชาติประกอบ
กับหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ในช่วงสมัยทวารวดีน้ีพบว่าเมืองอู่ทอง เมืองนครปฐม เมืองศรีมโหสถ 
เป็นแหล่งที่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติมากกว่าเมืองอื่นๆ  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีเหรียญตราจ านวนมากและหลากหลายชนิดหมุนเวียนอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจของสังคมทวารวดีทั้งเหรียญที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเหรียญตราต่างชาติจากโพ้นทะเล แสดงให้เห็นว่าทวารวดีเป็นรัฐการค้าที่ส าคัญในระดั บ
นานาชาติ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ไม่ค่อยพบเหรียญเงินเหล่าน้ีจากบริบทอื่นนอกเหนือจากบริบทด้าน
ความเช่ือพิธีกรรม อาจเป็นผลมาจากการน าเหรียญตราที่ท าด้วยเงินไปท าการหลอมผลติใหม่ โดยอาจ
น าไปหลอมเพื่อท าเหรียญตราใหม่หรือหลอมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งรูปแบบการท าเช่นนี้ มีปรากฏ
เป็นตัวอย่างมาแล้วในสังคมอินเดียยุคโบราณที่ราชวงศ์กุษาณะน าเหรียญโรมันมาหลอมแล้วผลิตใหม่
เป็นเหรียญของราชวงศ์ตนเอง357 
  

                                                
357 Ajoy Kumar Singh, Indo – Roman Trade  ,102. 
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ด้านการเมืองการปกครอง  
โรเบิร์ท เอส วิคส์ (Robert S. Wicks) ได้เสนอข้อคิดเห็นว่า เหรียญ“ศฺรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” 

อาจถูกใช้เป็นสิ่งก าหนดขอบเขตรัฐทวารวดี เนื่องจากเหรียญเช่นนี้ถูกพบเพียงแต่เมืองโบราณที่อยู่
ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา (อู่ทอง นครปฐม อินทร์บุรี คูบัว ดงคอน)358 ยิ่งไปกว่าน้ันเหรียญ
รูปแบบนี้ยังสื่อให้เห็นถึงการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ในรัฐทวารวดีเนื่องจากในจารึกบนเหรียญได้
กล่าวถึงกษัตริย์หรือพระเจ้าแห่งทวารวดีได้ทรงกระท าการบุญ นอกจากนั้นแล้วเหรียญตรารูปแบบนี้
พบว่ามีขนาด น้ าหนัก และการผลิตด้วยแม่พิมพ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงแสดงให้เห็นว่าเหรียญชนิด
นี้มีความส าคัญและอาจมีการควบคุมโดยรัฐในการผลิต 

เหรียญลวปุระ เป็นเหรียญหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาเดียวกับรัฐทวารวดีและเมืองอู่
ทองนั้น ได้ปรากฏเมืองโบราณอีกแห่งคือ “ลวปุระ” ซึ่งอาจเป็นรัฐอิสระปกครองตนเองก่อนที่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 16 จะตกอยู่ใต้อ านาจการปกครองของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ ดังเช่นที่ปรากฏใน
จารึกศาลสูง อันเป็นจารึกภาษาเขมร อักษรขอมโบราณ ซึ่งเนื้อหาของจารึกแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
และพระราชอ านาจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ที่เข้ามายังบริเวณแห่งนี้359 และจารึกอีกช้ินคือ จารึก  
ศาลเจ้า ซึ่งเป็นจารึกอักษรเขมรโบราณและภาษาเขมรเช่นกัน ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 15-
16 โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงกิจกรรมทางศาสนาโดยการถวายกัลปนาที่ดินและส่งของต่างๆ ต่อพระบรม
วาสุเทพหรือพระนารายณ์360 

นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอว่า เหรียญสังข์และศรีวัตสะเป็นเหรียญของทวารวดีและชุมชน
โบราณบริเวณตอนใต้ของเมียนมาในปัจจุบันโดยเฉพาะ361 เนื่องจากการกระจายตัวของเหรียญตรา
กลุ่มนี้พบอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจ านวนมากกว่าพื้นที่อื่น และลักษณะที่พบก็มีลักษณะคล้ายกัน 
หากแต่ว่าในทวารวดีพบมีรูปแบบที่หลากหลายกว่า  
  

                                                
358  Robert S. Wicks, Money, Markets, and Trade in Early Southeast Asia: The Develop ment 

of Indigenous Monetary Systems to AD 1400, 158. 
359 จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 )กรุงเทพฯหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  :, 2529(, 159-163. 
360 เรื่องเดียวกัน, 253-257. 
361 Michael Mitchiner, “The date of the early Funanese, Mon, Pyu, and Arakanese Coinages  

(symbolic coins),” : 8-9 ; Pamela Gutman,“The ancient coinage of Southeast Asia,”: 16. 
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ด้านศาสนาและความเช่ือ  
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเหรียญในด้านน้ีปรากฏมีบริบทที่พบ 2 รูปแบบคือ  

1) ปรากฏร่วมพิธีกรรมเกี่ยวกับการฝังศพในฐานะสิ่งอุทิศแก่ผู้ตาย โดยได้พบที่แหล่ง
โบราณคดีน้ าตกวังแสนดี จังหวัดลพบุรี เป็นเหรียญตราพระอาทิตย์อุทัยและศรีวัตสะ จ านวน 2 ช้ิน 
ลักษณะของเหรียญถูกตัดแบ่งครึ่ง362 และล่าสุดพบหลักฐานของเหรียญตรารูปแบบเดียวกันนี้จาก
แหล่งโบราณคดีถ้ ายาป่าแหน จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริบทที่พบสันนิษฐานว่าถูกใช้เป็นของอุทิศและมี
ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโลงไม้  

2) เหรียญตราที่มีสัญลักษณ์มงคลแบบต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมความเช่ือซึง่พบ
ร่วมกับศาสนสถาน โดยมีบริบทที่พบคือบรรจุอยู่ภายในภาชนะดินเผาและถูกฝั งไว้บริเวณใกล้
โบราณสถาน เช่น แหล่งโบราณคดีคอกช้างดินและพุหางนาค (อู่ทอง) โบราณสถานในเขตเมือง
นครปฐม แหล่งโบราณคดีพรหมทิน (ลพบุรี) เป็นต้น ลักษณะการบรรจุเหรียญตราและสิ่งมีค่าใน
ภาชนะแล้วน าไปฝังตามเขตสิ่งก่อสร้างส าคัญนั้นปรากฏเป็นข้ันตอนหนี่งในการวางฤกษ์ของ
โบราณสถานมาตั้งแต่ในประเทศอินเดียแล้ว363 หรือบางส่วนอาจเป็นสิ่งตอบแทนที่พระมหากษัตริย์
กระท าการมอบให้แก่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรม364  

นอกจากนั้นเหรียญ“ศฺรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” ยังเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการที่เหรียญ
ประเภทนี้ถูกผลิตข้ึนมาเป็นพิเศษเพื่อเป็นส่วนหนึ่ งหรือเป็นเหรียญตราที่ระลึกในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริย์ 

ส่วนในวัฒนธรรมปยูก็พบการใช้เหรียญตราในบริบททางศาสนาและพิธีกรรมเช่นกันตัวอย่าง
จากการขุดค้นที่เมืองเบคถาโนได้พบเหรียญเงินบริเวณที่เป็นประตูเมือง (KKG 15) และส่วนที่เป็นศา
สนสถาน (KKG 3)365 เมืองศรีเกษตรได้พบบรรจุอยู่ในภาชนะที่เจดีย์โบโบคยี (พุทธศตวรรษที่ 11-
12)366 และยังได้พบกลุ่มเหรียญจากกรุที่เนินข่ินบา367    
  

                                                
362 กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องต้นเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบางประเภท :

กรมศิลปากร :กรุงเทพฯ), 2532), 85. 
363 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี :, 162. 
364 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล ,211. 
365  Aung Thaw, Report on the excavations at Beikthano (Rangoon : Revolutionary 

Government of the Union of Burma, 1968), 54. 
366  Mitchiner, “The date of the early Funanese, Mon, Pyu, and Arakanese Coinages  

(symbolic coins),” Journal of the Siam Society 70, 1 (1982): 10. 
367 Gutman,“The ancient coinage of Southeast Asia,” Journal of Siam Society 66, pt.1: 17. 
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4.8.3 สมัยศรีวิชัย 

เป็นรัฐและกลุ่มการค้าขนาดใหญ่ที่เกิดและเจริญข้ึนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18 ได้ปรากฏ
อยู่ ในบันทึกการเดินทางของหลวงจีนอี้จิง  (พุทธศตวรรษที่  13) คือ เมืองโฟชิหรือชิลิโฟชิ  
(Fo-Shih/Shih- Li –Fo-Shih) และต่อมาในหนังสือจูฟานฉีของเจาจูกัว (พ.ศ.1768) ได้รู้จักในช่ือ 
สันโฟชิ (San-Fo-tsi) ซึ่งสันนิษฐานว่าคือ ศรีวิชัย โดยรัฐนี้ถือว่ามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจการค้าทางทะเล
ระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้น เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้งแห่งรัฐอยู่ใน
ชัยภูมิที่สามารถควบคุมช่องแคบมะละกาและช่องแคบซุนดา ซึ่งเป็นช่องทางน้ าส าคัญที่เช่ือมต่อของ
มหาสมุทรอินเดียและจีน ด้วยต าแหน่งที่ตั้งนี้ท าให้อาจมีการตั้งด่านเก็บภาษีหรือชักเอาส่วนจากเรือ
สินค้าที่ผ่านเข้ามา368 พร้อมทั้งรัฐแห่งนี้ยังมี บทบาทส าคัญในการรองรับการติดต่อและเช่ือมเครือข่าย
การค้าระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออกในฐานะของพ่อค้าคนกลาง 

นอกจากนั้นแล้วจากบันทึกและจารึกต่างๆ โดยเฉพาะจารึกที่พบในประเทศอินโดนีเซีย เช่น 
จารึกเกดุตัน บูกิต  จารึกโกตา กาปูร์ เอกสารบันทึกอาหรับของสุไลมานและมาซูดี ฯลฯ ยังแสดงให้
เห็นอย่างเด่นชัดว่ารัฐแห่งนี้มีอ านาจทางทะเลและกองก าลังทหารที่เข้มแข็งทั้งทางน้ าและทางบก ซึ่ง
เช่ือว่าเป็นการขยายอ านาจทางการเมืองและการสงครามของศรีวิชัยส่วนหนึ่งก็เพื่อเศรษฐกิจและ
ควบคุมผลประโยชน์ทางการค้า 

รูปแบบและขอบเขตการปกครองของรัฐแห่งนี้มีนักวิชาการหลายท่านลงความเห็นกันว่าน่าจะ
อยู่ในรูปแบบของสหพันธรัฐ อันมีศูนย์กลางเปลี่ยนแปลงตามความแปรผันทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีขอบเขต
ของบ้านเมืองอยู่ในแถบบริเวณประเทศอินโดนีเซียและส่วนหนึ่งของไทยในพื้นที่คาบสมุทรมลายูฝั่ง
ตะวันออก โดยสันนิษฐานว่ากลุ่มพ่อค้าต่างชาติที่มีมาตั้งแต่ยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ยังคงมีบางส่วนที่
ยึดเอาพื้นที่ทางแหลมมลายูนี้เป็นแหลง่ท าการค้าต่อมา ได้ปรากฏหลักฐานถึงการเข้ามาต้ังถ่ินฐานของ
สมาคมพ่อค้าชาวอินเดียใต้ช่ือ “มณิกกิรนัม” บริเวณพื้นที่จังหวัดพังงา369 คือ จารึกเขาพระนารายณ์
เมืองตะกั่วป่า ซึ่งเป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาทมิฬ ก าหนดอายุได้ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ซึ่งมี
ข้อความจารึกความว่า370 
  

                                                
368 นงคราญ ศรีชาย ,ตามรอยศรีวิชัย) ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศรีวิชัย :กรุงเทพฯ: มติชน, 

2544 ,(134. 
369 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล ,257. 
370 อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 257. 
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“สระช่ืออวนินารณัม ซึ่ง... รวรรมัน คุณ...ได้ขุดเอง ใกล้ (เมอืง) นังคูร อยู่ใน การรักษาของ
สมาชิกแหง่มณิคราม และของกองทพัระวังหน้ากบัชาวไร่” 

 
หากแต่ในเวลาต่อมาได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากฝั่งอันดามันมาอยู่ทางทะเลอ่าวไทย

ด้วย เนื่องจากส่วนหนึ่งสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การตั้งบ้านเมือง ดังนั้นชุมชนโบราณต่างๆ จึง
ขยายตัวข้ึนจ านวนมากในบริเวณนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการค้าโดยเฉพาะกับจีนสมัยราชวงศ์ถังที่
การค้าทางทะเลเจริญรุ่งเรืองข้ึน พร้อมทั้งอาจเป็นแหล่งรองรับการติดต่อและสินค้ากับชุมชนทวารวดี
หลายๆ แห่ง ซึ่งอาจถือว่าเป็นการกระจายสินค้าส่งออกสินค้าพื้นเมืองจากดินแดนตอนในภาคพื้น
ประเทศ เช่น ของป่า สัตว์ป่า สมุนไพร ฯลฯ ผ่านทางศรีวิชัย และในทางกลับกันก็ส่งสินค้าต่างแดน
หรือสินค้าฟุ่มเฟือยบางส่วนย้อนกลับเข้าให้ทวารวดี 

ลักษณะของเงินตราที่ใช้ในสมัยนี้เช่ือว่าในระดับส่วนบุคคลหรือการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ อาจ
ยังยึดใช้ระบบการค้าแบบแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งของต่อสิ่งของ (Barter System) เช่นเดียวกับในสมัย
ทวารวดีและจากการที่สังคมของศรีวิชัยมีลักษณะเป็นรัฐการค้าที่มีการติดต่อกับชาติต่างๆ แล้วนั้น 
น่าจะมีเงินตราที่เป็นทางการซึ่งในที่นี่อาจเป็นเงินดอกจันทน์ที่พบเป็นหลักฐานทางโบราณคดีหลาย
แห่งในแหล่งโบราณคดีสมัยนี้ตามคาบสมุทรมลายูของไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองไชยา (สุราษฏร์ธานี) เมือง
สทิงพระและแหล่งโบราณคดีบ้านระโนด (สงขลา) และยังกระจายตัวอยู่ตามเมืองโบราณร่วมสมัยตาม
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในอินโดนีเซียได้พบบางช้ินท าด้วยทองค า 

เหรียญตราจ านวนหนึ่งได้พบจากแหล่งเรือจมเบลีตุง (อินโดนีเซีย) สามารถก าหนดอายุได้
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 ซึ่งเรือส าเภาล านี้พบหลักฐานอันเป็นสินค้าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คือ เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังจากหลายแหล่งเตา นอกจากนี้ยังมีคันฉ่องส าริด ภาชนะท า
จากทอง-เงิน จากแหล่งผลิตในจีน ขณะเดียวกันยังพบหลักฐานจากแหล่งที่มาอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นจาก
ตะวันออกกลางคือ เครื่องเคลือบสีฟ้าแกมเขียวและขวดแก้ว สินค้าและวัตถุจากแหล่งภายในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ เมล็ดเครื่องเทศ อ าพัน ก ายาน ค่ันช่ังและตุ้มถ่วงน้ าหนัก หินบดและแท่นหิน
บด ฯลฯ371 และอย่างที่กล่าวไปคือได้พบเหรียญตราจากแหลง่โบราณคดีแห่งนี้โดยพบเปน็ 2 ประเภท
คือ เหรียญทองดอกจันทน์ และเหรียญกษาปณ์จีนสมัยราชวงศ์ถังซึ่งได้พบเป็นจ านวนมากกว่า 2.5 
กิโลกรัม ซึ่งส่วนมากอยู่ในสภาพที่เกาะติดกันเป็นก้อน372 ขณะเดียวกันกับที่ได้พบเหรียญกษาปณ์จีน

                                                
371 สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ,ทวารวดี: ประตูสู่การค้าบนเส้นทางสายไหมทางทะเล ,150-155. 
372 François Louis, “Chinese Coins, ”  In The Belitung Wreck: Sunken Treasures from Tang 

China accessed March 30, 2019. Available from https://www.iseas.edu.sg/centres/nalanda-sriwijaya-
centre/ research-tools/compilations/the-belitung-wreck-sunken-treasures-from-tang-china 
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ที่แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ (สุราษฏร์ธานี) ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางหรือสถานีการค้าที่ส าคัญของ
ช่วงเวลาน้ัน บริเวณแหล่งโบราณคดีแถบบ้านท่าบอน (สงขลา) และเมืองโบราณยะรัง (ปัตตานี) 

นอกจากนั้นแล้วเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งที่พบจากแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยศรีวิชัยคือ เหรียญ
ตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงก าลังฉายแสงและศรีวัตสะ จากแหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย (สุราษฏร์ธานี) 
และแหล่งโบราณคดีทุ่งน้ าเค็ม (นครศรีธรรมราช) ซึ่งเหรียญรูปแบบนี้พบเป็นที่นิยมและกระจายตัวอยู่
เป็นจ านวนมากในบริเวณเมืองและชุมชนโบราณสมัยทวารวดี ดังนั้นอาจแสดงถึงการใช้และยอมรับ
เหรียญตราชนิดนี้ในการติดต่อหรือค้าขายระหว่างกัน แต่อย่างไรก็ตามลักษณะลวดลายของเหรียญ
รูปแบบนี้จากแหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัยและทุ่งนี้เค็มมีความแตกต่างด้านรายละเอียดจากเหรียญที่
พบในชุมชนโบราณสมัยทวารวดี ฉะนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าเหรียญตรานี้อาจถูกผลิตข้ึนเลียนแบบใน
ท้องถ่ินและใช้ในบริเวณนั้น  

การพบเหรียญตราพระอาทิตย์ครึง่ดวงฉายแสงและศรีวัตสะได้สะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กันระหว่างศรีวิชัยและชุมชนทวารวดี ซึ่งอาจมีปฏิสัมพันธ์รับและส่งผ่านทางการค้าและศาสนา โดย
ปรากฏหลักฐานที่เป็นพุทธมหายานในเมืองโบราณสมัยทวารวดี เช่น ประติมากรรมส ารดิพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรที่เมืองอู่ทอง ประติมากรรมพระโพธิสัตว์วัชรปาณีและพระโพธิสัตว์ส าริดจากเมืองคู
บัว373 นอกจากนั้นหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏอยู่ยังแหล่งโบราณคดีทางใต้ของไทยบางแห่ง
พบว่ามีความคล้ายคลึงกับโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีทางภาคกลางของไทย เช่น เมืองโบราณ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี พบธรรมจักรศิลาที่ไม่มีการสลักลวดลายและพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางวิ
ตรรกะมุทราทั้งสองพระหัตถ์จ านวน 2 องค์374 บริเวณเมืองโบราณไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏ
หลักฐานจ านวนหนึ่งเช่นกัน โดยได้พบประติมากรรมพระพุทธรูปแบบทวารวดีจากหลายแหล่ง เช่น 
วัดเววน วัดพระบรมธาตุ ไชยา  และช้ินส่วนธรรมจักรสลักลวดลายพันธ์ุพฤกษาจากแหล่งโบราณคดี
ในเขตต าบลทุ่ง375 หลักฐานเหล่านี้อาจช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเครือข่ายการค้าที่อาจ
ผ่านไปพร้อมความเช่ือทางพุทธศาสนาที่มีการรับส่งกันแลกเปลี่ยนกันระหว่างทั้ง 2 ดินแดน และ
สันนิษฐานว่าน่าจะแพร่หลายข้ึนมาจากรัฐศรีวิชัยสู่ทวารวดีในราวพุทธศตวรรษที่ 14376  

                                                
373 ส่งศรี ประพัฒน์ทอง, (บรรณาธิการ) ราชบุรี (กรุงเทพฯกรมศิลปากร :, 2534. พิมพ์เน่ืองในวโรกาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ ราชบุรี 
วันที่ 14 ต .ค . 2534), 93. 

374 สว่าง เลิศฤทธ์ิกรุงเทพฯ) เมืองโบราณยะรัง ,: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ ,2531 ,(31-32. 
375 นงคราญ สุขสม (เรียบเรียง), ประวัติศาสตร์โบราณคดีสุราษฎร์ธานี (กรุงเทพฯ: ส านักงานโบราณคดี

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช ,2545), 38-40. 
376 หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกุล, ผูแ้ปล  “การค้นคว้าเม่ือเร็วๆน้ี ณ เมืองนครปฐม,” ใน  โบราณคดี  2 

,4 (เมษายน-มิถุนายน 2512) : 34-47. 
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การค้าในสมัยนี้ส าหรับการค้าที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเช่นการค้าระหว่างภูมิภาคหรือกับ 
ต่างชาติอาจมีการใช้สิ่งที่มีค่าและมีความเป็นมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นเงินแท่งหรือทองค าแท่ง 
รวมทั้งสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ ดังปรากฏให้เห็นถึงความมั่งค่ังของศรีวิชัยในเอกสารอาหรับ “บันทึก 
สุไลมาน” (พ.ศ.1394) ที่กล่าวถึงพระมหาราชแห่งซาบัคที่ในทุกวันพระองค์จะเสด็จสู่พระราช
มณเฑียรและให้ข้าราชการโยนแผ่นอิฐทองค าไปในสระน้ าใหญ่ ซึ่งการโยนอิฐทองค าเช่นนี้เป็น
ประเพณีที่มหาราชาแห่งกรุงซาบัคท าทุกพระองค์ เมื่อมหาราชสิ้นพระชนม์ มหาราชองค์ใหม่จะเก็บ
อิฐที่สะสมอยู่ในสระของมหาราชองค์เก่ามาหลอมใหม่และแจกจ่ายให้ในราชวงศ์และข้าราชการ 
รวมถึงประชาชนที่ยากจน377  ในบันทึกจูฟานฉี (พ.ศ.1768) ของเจาจูกัวได้กล่าวถึงลักษณะการ
แลกเปลี่ยนในเมืองสันโฟชิ (San-Fo-tsi) ว่า มีพ่อค้าต่างชาติที่เข้ามาท าการค้าที่นี่ใช้ทองค า เ งิน 
เครื่องเคลือบ ผ้าลูกไม้ ผ้าแพร ใยไหม แผ่นไหม น้ าตาลเหล็กสามชู (เหล้าชนิดหนึ่ง) ข้าว เครื่องหอม
แห้ง สมุนไพร และการบูร378 

แต่เป็นที่น่าเสียดายที่หลักฐานเหรียญตราในสมัยนี้พบเป็นจ านวนน้อยและขาดบริบทขณะ
พบจึงยากในการวิเคราะห์ตีความและหาความหมายของเงินตราในสมัยศรีวิชัยเชิงมิติวัฒนธรรมด้าน
อื่นๆ อย่างไรก็ตามอาจมีใช้ในทางศาสนาเช่นกัน เนื่องจากมีรายงานการพบกลุ่มเงินดอกจันทน์บรรจุ
อยู่ในภาชนะดินเผาเช่น จากบริเวณเขตอ าเภอสทิงพระและอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา379 
  

                                                
377 นงคราญ ศรีชาย ,ตามรอยศรีวิชัย ,ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศรีวิชัย :19. 
378 เรื่องเดียวกัน ,13. 
379 เฉลิม ยงบุญเกิด ,กระษาปณ์ไทย พระนคร): สมาคมสังคมศาสตร์, 2509(, 24-25. 
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บทท่ี 5 

สรุปและเสนอแนะ 

 

การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหรียญตราในประเทศไทยซึ่งมีอายุ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 16 โดยมีการศึกษาข้อมูลในอดีตผ่านการส ารวจเอกสารและรวบรวมข้อมลู
ที่เป็นโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆ ตามขอบเขตที่ก าหนด ได้พบ
เหรียญตราจากการศึกษาครั้งนี้จ านวน 270 เหรียญ และสามารถแบ่งกลุ่มเหรียญได้เป็น 3 แบบใหญ่ 
คือ 1) เหรียญตราที่มีจารึก 2) เหรียญตราที่มีสัญลักษณ์มงคล 3) เหรียญตราต่างชาติ โดยเหรียญตรา
เหล่านี้นอกจากพบในแหล่งโบราณคดีของไทยยังพบจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ที่ร่วมสมัยในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแหล่งเช่น เมืองโบราณในรัฐปยู (ศรีเกษตร เบคถาโน ฮาลิน) ของ 
เมียนมา และแหล่งโบราณคดีออกแก้ว (เวียดนามใต้) เป็นต้น 

จากเหรียญทั้งหมดพบว่าเหรียญตราที่มีสัญลักษณ์มงคลมีจ านวนมากที่สุด มีขนาดเฉลี่ยของ
เหรียญกลุ่มนี้อยู่ราว 2.6 - 3 เซนติเมตร โดยรูปแบบที่พบมากทั้งด้านปริมาณและการกระจายตัวตาม
แหล่งโบราณคดีคือ เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสงและศรีวัตสะ รองลงมาเป็นเหรียญตรา
สังข์/ศรีวัตสะ เหรียญตราปูรณฆฏะ/ศรีวัตสะ เหรียญตราภัทรบิฐ/ศรีวัตสะ เหรียญตราสัตว์/ศรีวัตสะ 
และเหรียญตราดอกไม้/ศรีวัตสะ ลดหลั่นตามล าดับเช่นนี้ ด้านน้ าหนักเท่าที่มีข้อมูลสามารถหา
ค่าเฉลี่ยได้อยู่ในช่วง 8.3-8.8 กรัม และพบเหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสงและศรีวัตสะที่มี
น้ าหนักมากสุดคือ 9 กรัม 

ส่วนกลุ่มที่เป็นเหรียญมีจารึกพบว่าเหรียญตรามีจารึก “ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณย” มีขนาดเฉลี่ย 
1.6-1.7 เซนติเมตร และเหรียญมีจารึกอื่นมีขนาดอยู่ราว 2.5-2.8 เซนติเมตร ซึ่งเหรียญที่กล่าวมาแต่
ละรูปแบบมีขนาดและน้ าหนักใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นได้ว่ามีมาตรฐานในการผลิตเหรียญแต่ละชนิด 

โดยเหรียญตราที่พบในประเทศไทยจากช่วงเวลาที่ท าการศึกษาเหล่าน้ีพบว่าสามารถจ าแนก
วิธีการการผลิตได้เป็น 3 แบบ คือ 1) เหรียญตอกประทับ (Punch marked coins) 2) เหรียญหล่อ
ด้วยแม่พิมพ์ (Cast coins) 3) เหรียญที่ตีตราประทับเป็นลวดลายนูน (Die struck coins) ซึ่งได้มีการ
พบแม่พิมพ์ส าหรับหล่อเหรียญตราจากเมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี) และเมืองจันเสน (นครสวรรค์) 

เหรียญต่างชาติปรากฏพบตามเมืองหรือชุมชนโบราณหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ง
โบราณคดีที่มีลักษณะเป็นเมอืงทา่การค้า เช่น อินเดีย โรมัน เปอร์เซีย อาหรับ และจีน เช่ือว่าส่วนมาก
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการค้า อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ได้พบช้ินส่วนเหรียญตราของ
เปอร์เซียถูกน ามาบรรจุในภาชนะดินเผา เพื่อมาใช้ส าหรับการประกอบพิธีกรรมความเช่ือในแหล่ง
โบราณคดีคอกช้างดิน (หมายเลข 7) เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ด้านบทบาทหน้าที่ของเหรียญตราที่มีต่อมิติทางสังคมในเวลาน้ัน จากหลักฐานทางโบราณคดี
และบริบทที่ปรากฏร่วมแสดงให้เห็น 3 ด้านเป็นส าคัญ ได้แก่  

1) ด้านเศรษฐกิจการค้า จากสารานุกรม  “ทงเตี่ยน” สมัยราชวงศ์ถังของจีนกล่าวถึง
บรรยากาศ ภายในเมืองโถวเหอซึ่งเช่ือว่าคือ ทวารวดี และได้ให้ข้อมูลถึงเรื่องเศรษฐกิจและระบบ
ตลาดของเมือง โดยกล่าวถึงการใช้เหรียญตราที่มีลักษณะคล้ายเมลด็เอล์ม ชาวเมืองส่วนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย ตลอดทั้งระบุถึงกฎบัญญัติและการลงโทษของรัฐที่ห้ามไม่ผู้ใดมีการ
ผลิตเหรียญตราข้ึนใช้เอง 

เหรียญเงินมีลวดลายสัญลักษณ์มงคลแบบต่างๆ ที่พบสันนิษฐานว่าอาจท าเพื่อเป็นเครื่อง
รับรองคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดทั้งความบริสุทธ์ิของเงินหรอืโลหะมีค่าที่น ามาผลิตเป็นเหรียญตรา ซึ่ง
ออกในการรับรองของรัฐผูม้ีอ านาจในการออกผลิตเหรียญส าหรบัใช้ในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยงั
ได้พบเหรียญเงินที่ถูกตัดแบ่งออกเป็นเสี้ยวและบางเหรียญมีร่องรอยตัดครึ่ง  ซึ่งเช่ือว่าเป็นการท า
เพื่อให้น าเงินเสี้ยวเหล่าน้ันไปใช้แทนเงินปลีกที่มีมูลค่าน้อยกว่าเงินเต็มเหรียญ 

การพบเหรียญตราสัญลักษณ์มงคล (พระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสง/ศรีวัตสะ สังข์/ศรีวัตสะ
ภัทรบิฐ/ศรีวัตสะ ฯลฯ) ที่เหมือนกันอยู่เกือบทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือในประเทศไทยและเมียนมา อาจเป็นหลักฐานถึงการติดต่อค้าขายระหว่างดินแดนซึ่งใช้ระบบ
เหรียญตราที่เหมือนกันโดยได้รับการยอมรับในระบบนี้ส าหรับติดต่อแลกเปลี่ยนกัน  

2) ด้านการเมืองและการปกครอง สันนิษฐานว่าเหรียญ“ศฺรีทฺวารวดีศฺวรปุณยะ” อาจแฝง
ความหมายถึงการเป็นเครื่องก าหนดขอบเขตรัฐทวารวดีกล่าวคือ หากแหล่งใดเมืองใดได้พบเหรียญ
ตราชนิดนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าบริเวณนั้นอยู่ภายใต้การปกครองหรือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐทวารวดี ใน
ขณะเดียวกันความหมายของจารึกบนเหรียญตราชนิดนี้ก็มีความสัมพันธ์กับกษัตริย์ของทวารวดีและ
การท าบุญ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปกครองด้วยกษัตริย์ และยังได้พบเหรียญจารึก “ลวปุระ” ที่สะท้อน
ให้เห็นว่าในช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐทวารวดีเจริญรุ่งเรืองยังมีเมืองโบราณหรือรัฐอิสระคือ ลวปุระ ได้
เจริญข้ึนอีกแห่งเช่นกัน 

3) ด้านความเช่ือและศาสนา ได้ปรากฏเกี่ยวข้องในบริบท 2 ประเภทคือ 1) ปรากฏร่วม
พิธีกรรมเกี่ยวกับการฝังศพในฐานะสิ่งอุทิศแก่ผู้ตาย โดยได้พบที่แหล่งโบราณคดีน้ าตกวังแสนดี 
จังหวัดลพบุรี และแหล่งโบราณคดีถ้ ายาป่าแหน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) ใช้เป็นวัตถุมงคลอันส่วนหนึ่ง
ของพิธีกรรมความเช่ือซึ่งพบร่วมกับศาสนสถาน โดยมีบริบทที่พบคือบรรจุอยู่ภายในภาชนะดินเผา
และถูกฝังไว้บริเวณใกล้กับโบราณสถาน เช่น แหล่งโบราณคดีคอกช้างดินและพุหางนาค (เมืองอู่ทอง) 
โบราณสถานเขตเมืองนครปฐมแหล่งโบราณคดีพรหมทิน (ลพบุรี) เป็นต้น 

จากการศึกษาในครั้งนี้ยังได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเหรียญตราที่พบจากแหล่ง
โบราณคดีสมัยทวารวดีในประเทศไทยกับที่พบกระจายอยู่ตามเมืองหรือชุมชนโบราณภายใน
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อาณาจักรปยู-มอญของเมียนมา พบว่ามีเหรียญตราที่มีสัญลักษณ์มงคลหลายรูปแบบที่มีลักษณะ
ลวดลายและมาตรฐานน้ าหนักที่เหมือนกัน การศึกษาที่ผ่านมาในอดีตรูปแบบที่มักน ามาเปรียบเทียบ
กันมีเพียง 3 แบบ คือ 1) เหรียญตราลวดลายพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสง/ศรีวัตสะ 2) เหรียญตรา
สังข์/ศรีวัตสะ และ-3) เหรียญภัทรบิฐ/ศรีวัตสะ หากแต่เมื่อได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ได้พบว่ายังมี
เหรียญตรารูปแบบอื่นอกีที่เหมอืนกันได้แก่ เหรียญตรารูปปูรณฆฏะ/ศรีวัตสะ ดอกไม้หรือดอกบัวแปด
กลีบ/ศรีวัตสะ ฯลฯ 

ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แสดงใหเ้หน็ถึงการกระจายตัวของเหรยีญตามแหลง่โบราณคดีต่างๆ 
เพิ่มมากข้ึน แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองดินแดนอาจเป็นทั้งด้านการค้า 
ศาสนาหรือศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นแรงผลักดันส าคัญรูปแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดการติดต่อแลกเปลี่ยน
กับต่างแดน จากตัวอย่างของเหรียญตราลวดลายพระอาทิตย์ครึ่งดวงฉายแสง/ศรีวัตสะ ซึ่งพบ
กระจายตัวมากที่สุดทั้งในไทยและเมียนมา ท าให้สามารถใช้เป็นข้อสังเกตถึงเส้นทางการแพร่กระจาย
ของการ ติดต่อสัมพันธ์กันระหว่าง 2 ภูมิภาคที่เกิดข้ึนภายในดินแดนตอนใน โดยการแพร่กระจายหรอื
ติดต่อใช้สอยเหรียญตรารูปแบบนี้อาจใช้ระยะเวลาต่อเนื่องกันมาหลายสมัย เนื่องจากเหรียญตราที่
พบมีทั้งรูปแบบที่คล้ายคลึงกันตลอดทั้งรปูแบบลวดลายที่มีการดัดแปลงปรับเปลีย่นให้ต่างออกไปบาง
ประการ และลักษณะการแพร่กระจายเข้านี้อาจไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการค้าเพียงอย่างเดียว 
แต่อาจแสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ด้วยก็เป็นได้ 

จากการศึกษาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานและการแพร่กระจายของการใช้เหรียญตราที่
เกิดข้ึนตามพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ของไทย รวมทั้งยังแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชนภายนอก
ดินแดนโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลา ตามขอบเขตของการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1) ก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 
ช่วงสมัยนี้เป็นสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเริ่มเกิดการตั้งถ่ินฐานบ้านเมือง  

หลักฐานประเภทเหรียญตราที่ปรากฏในเวลาน้ีพบว่ามีอยู่ตามแหล่งโบราณคดีที่เป็นเมืองทา่ศูนย์กลาง
การค้าทั้งชายฝั่งและแผ่นดินตอนใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแหล่งโบราณคดีชายฝั่งอันดามนัอย่างแหลง่
โบราณคดีคลองท่อม (กระบี่) และเมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี) ซึ่งพบเหรียญตราจากต่างชาติคือ อินเดีย
และโรมัน สอดคล้องกับหลักฐานประเภทสินค้าของสมัยนั้นที่พบกระจายตัวอยู่ยังแหล่งโบราณคดี
ดังกล่าว 

เหรียญตอกประทับลาย ซึ่งเป็นเหรียญที่นิยมใช้ในประเทศอินเดียอยู่ทั่วไปในขณะนั้น ได้พบ
จากแหล่งโบราณคดีคลองท่อม โดยระยะที่มีการใช้เหรียญประเภทนี้ในอินเดียอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 1-7 จากการเปรียบเทียบเหรียญตราเหรียญหนึ่งที่มีการตอกประทับลายคล้ายกากบาทในวงกลม 
จากแหล่งโบราณคดีคลองท่อมกับเหรียญที่พบจากเมืองมธุไร (อินเดียใต้) สามารถก าหนดอายุได้
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 4 และใช้อยู่ในสมัยราชวงศ์ปาณฑยะแห่งอินเดียใต้  
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บริเวณภาคกลางของไทยปัจจุบันพบหลักฐานเหรียญตราจากช่วงเวลานี้ไม่มากเท่าแถบ  
คาบสมุทรมลายู โดยมีหลักฐานเหรียญตราได้แก่ เหรียญตราโรมันสมัยพระเจ้าวิคโตรินุส พบที่เมือง 
โบราณอู่ทอง (สุพรรณบุรี) สามารถก าหนดอายุได้คือ พุทธศตวรรษที่ 9 และอีกเหรียญเหรยีญตราช้าง
จากแหล่งโบราณคดีท่าแค (ลพบุรี) ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเหรียญในสมัยราชวงศ์สาตวาหนะ เนื่องจาก
เป็นรูปแบบเหรียญที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากในสมัยราชวงศ์นี้ โดยการพบเหรียญต่างชาติจากแหล่ง
โบราณคดีแผ่นดินตอนในเช่นน้ี อาจถูกน าพามาโดยกลุ่มคนหรือพ่อค้าที่เข้ามายังดินแดนแห่งนั้น 

ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นความส าคัญของแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ ว่าเป็นจุดหมายหนึ่งของ
เครือข่ายการค้าในช่วงสมัยอินโด - โรมัน (พุทธศตวรรษที่ 6 - 9) และมีความสัมพันธ์กับอินเดีย
โดยเฉพาะอินเดียใต้ซึ่งเหตุที่พบเหรียญตราต่างชาติในพื้นที่แหล่งโบราณคดีแถบคาบสมุทรมากกว่า 
อาจเพราะต าแหน่งที่ตั้งเหมาะสมเอื้อต่อรูปแบบการค้าและเทคโนโลยีในการเดินเรือในห้วงเวลาน้ัน 

หลังจากช่วงเวลาน้ีพ้นไปความส าคัญทางการค้าแถบคาบสมุทรมลายูเริม่เปลี่ยนไปอยู่ในพืน้ที ่
บริเวณฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) โดยพบหลักฐานทั้งที่เป็นเหรียญตราและสินค้าจ านวนมากกระจายตัว
อยู่ตามชุมชนและบ้านเมืองโบราณในพื้นที่นั้น 

2) พุทธศตวรรษที่ 12 – 13 
ในเวลานี้ปรากฏเหรียญตราสัญลักษณ์มงคลข้ึนเป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ตามเมือง

โบราณร่วมสมัยอย่างแพรห่ลาย โดยมีศูนย์กลางการกระจายตัวในประเทศไทยคือ ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
อันเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณสมัยทวารวดี และยังพบเหรียญประเภทนี้อยู่ตามชุมชนโบราณในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ เมืองโบราณร่วมสมัยของรัฐปยูในประเทศเมียนมา 

เหรียญตรามีจารึกที่พบจากการศึกษาครั้งนี้คือ เหรียญ“ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณย” เหรียญ 
“ลวปุระ” เหรียญ“ศฺรีสุจริต วิกฺรานฺต” และเหรียญ“ลพฺธวร” ซึ่งได้ก าหนดอายุของเหรียญเหล่าน้ี
ตามการก าหนดอายุของจารึกเป็นหลักซึ่งได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 อย่างไรก็ตามเหรียญ
ประเภทนี้ในปัจจุบันยังไม่พบเหรียญที่มีจารึกตัวอักษรอายุหลังจากช่วงเวลาน้ี 

นอกจากนั้นในการขุดค้นที่โบราณสถานคอกช้างดิน เมืองอู่ทอง ได้พบเหรียญตรารูปสังข์/ศรี
วัตสะ และเหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวง/ศรีวัตสะ บรรจุอยู่ร่วมกับเหรียญ“ศรีทฺวารวดีศฺวรปุณย” 
พร้อมทั้งยังได้พบช้ินส่วนเหรียญตราเปอร์เซีย จึงช่วยก าหนดอายุช่วงเวลาการใช้เหรียญชุดน้ีได้ว่าอยู่
ใน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 เช่นกัน และการพบช้ินส่วนเหรียญตราเปอร์เซียน้ีนับว่าเป็นส่วนส าคัญท า
ให้ทราบถึงการเข้ามาของเหรียญตราต่างชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเปอร์เซียเป็นที่รู้จักของชาวทวารวดี
เมืองอู่ทองในขณะนั้นและคงเป็นที่ยอมรับเพื่อน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่ส าคัญทางศาสนา  

เหรียญตรารูปสังข์และศรีวัตสะได้พบตามชุมชนโบราณหลายแห่ง เช่น เมืองอู่ทอง เมือง  
อู่ตะเภาแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน และเหรียญตราประเภทนี้ก็ได้พบเช่นกันจากแหล่ง
โบราณสถานเนินข่ินบาเมืองศรีเกษตร สามารถก าหนดอายุได้ในพุทธศตวรรษที่ 12 เช่นกัน ดังนั้นจึง
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แสดงให้เห็นว่าเหรียญประเภทนี้เริ่มมีการใช้ในทั้ง 2 พื้นที่ของรัฐโบราณตั้งแต่อย่างน้อยในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นไป 

ด้านเหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะซึ่งเป็นรูปแบบที่พบกระจายตัวมากที่สุด มี
การก าหนดอายุจากการพบร่วมกับเหรียญมีจารึกได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 และนอกจากนั้นพบ
เหรียญตราแบบนี้หลุ่มหนึ่งร่วมกับเหรียญจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤตปยู ที่อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 บริเวณนอกดินแดนไทยปรากฏ
หลักฐานรูปแบบนี้ที่เมืองออกแก้ว ประเทศเวียดนาม และพบเป็นจ านวนมากภายในเมืองโบราณ
หลายเมืองในรัฐปยู ประเทศเมียนมา เช่น ศรีเกษตร เบคถาโน ฮาลิน เป็นต้น และนอกจากนั้นยังพบ
กระจายตัวอยู่ในแถบรัฐฉานของเมียนมาในปัจจุบัน การก าหนดอายุของเหรียญจากเมียนมาได้มาจาก
เมืองเบคถาโนด้วยวิธีเรดิโอคาร์บอนได้ค่าอายุราวพุทธศตวรรษที่ 7- 8 และ 11 ดังนั้นจะเห็นว่าจาก
การก าหนดอายุดังกล่าวนั้นค่าอายุเหรียญจากรัฐปยูมีค่าอายุที่เก่ากว่าเหรียญตราที่พบในเมืองโบราณ
ทวารวดีสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของผาสุข อินทราวุธ ที่ว่าต้นก าเนิดของเหรียญตรารูปแบบนี้มา
จากปยู และจากลักษณะการแพร่กระจายที่พบอยู่ตามเมืองโบราณหลายแห่งอย่างเป็นจ านวนมากนัน้ 
อาจสื่อให้เห็นถึงความนิยมใช้และการเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายของเหรียญรปูแบบนี้ ตลอดทั้งเช่ือ
ว่าคงมีความนิยมใช้สืบต่อเนื่องถึงสมัยต่อไป 

3) พุทธศตวรรษที่ 14 - 16 
เป็นช่วงเวลาที่การค้าทางทะเลเฟื่องฟูเป็นผลมาจากการเดินเรือเพื่อติดต่อท าการพาณิชย์กัน

ระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก ซึ่งช่วงเวลานี้มีหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการติดต่อ
สัมพันธ์กับต่างชาติปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดกว่าช่วงสมัยอื่น เนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนโบราณบนดินแดนไทยด้วยแรงกระตุ้นของกระแสเศรษฐกิจโลกโบราณในสมัยนั้น ซึ่งบริเวณ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดินแดนไทยในปัจจุบันมีต าแหน่งเป็นจุดเช่ือมเครือข่ายการค้าจาก
สองซีกโลกเข้าด้วยกัน และยังเหมาะในการเป็นจดุแวะพักนักเดินเรอืเพื่อเติมเสบยีง ขนถ่ายสินค้าหรือ
ซ่อมแซมเรือ โดยมีกลุ่มพ่อค้าจากด้านตะวันออกคือ จีน และทางด้านโลกตะวันตกกลุ่มที่ในขณะนั้นมี
บทบาททางการค้าเป็นอย่างมากได้แก่ กลุ่มชาวอาหรับและชาวอินเดีย โดยมีรัฐศรีวิชัยรับบทบาทเปน็
พ่อค้าคนกลางที่ส าคัญ 

ดังนั้น ช่วงเวลานี้จึงได้พบหลักฐานที่เป็นเหรียญต่างชาติปรากฏอยู่เป็นหลักฐานจ านวนมาก
ตามเมืองโบราณและเมืองท่าชายฝั่งทะเลทั้งบริเวณกลางและภาคใต้ของไทยเช่น พบเหรียญกษาปณ์
จีนจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองศรีมโหสถ (ปราจีนบุรี) และเมืองพระรถ (ชลบุรี)  และแหล่ง
โบราณคดีแหลมโพธ์ิ (สุราษฎร์ธานี) โดยเหรียญกษาปณ์จีนเหล่านี้เป็นเหรียญกษาปณ์จากสมัย
ราชวงศ์ถัง ก าหนดอายุได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 15  
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เหรียญตราอาหรับได้พบจากเมืองอู่ทองและแหล่งโบราณคดีควนพุนพิน  เหรียญทั้งหมด
ก าหนดอายุได้ในช่วงราชวงศ์อับบาสิยะห์ราวพุทธศตวรรษที ่14-15 และยังได้มีรายงานการพบเหรยีญ
อาหรับจากแหล่งอื่นจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกคือ พบที่เมืองศรีเกษตรของรัฐปยู และ
แหล่งโบราณคดีตราเกียว ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเหรียญจากช่วงเวลาเดียวกัน  จึงแสดงให้เห็นว่า
บริเวณภูมิภาคนี้ในขณะนั้นเป็นแหล่งส าคัญหรือส่วนหนึ่งในเครือข่ายการค้า 

เหรียญตราอีกรูปแบบหนึ่งที่กระจายตัวอยู่ตามเมืองโบราณคาบสมุทรทางใต้ของไทยคือ เงิน
ดอกจันทน์ โดยมีการกระจายตัวอยู่บริเวณเมืองไชยา (สุราษฏร์ธานี) เมืองสทิงพระและแหล่ง
โบราณคดีบ้านระโนด (สงขลา) และยังได้พบอยู่ตามเมืองโบราณร่วมสมัยในเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซียอีกด้วย โดยแหล่งโบราณคดีเหล่าน้ีเป็นเมืองส าคัญสมัยศรีวิชัย การก าหนดอายุของเหรียญ
ได้จากค่าอายุของแหล่งเรือจมเบลตีุง ประเทศอินโดนีเซีย ได้ราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 เนื่องจากได้
พบเงินดอกจันทน์น้ีจากแหล่งโบราณคดีดังกล่าว จากการกระจายตัวของหลักฐานได้สะท้อนให้เห็นว่า
เงินดอกจันทน์เป็นเหรียญตราสกุลหนึ่งที่มีการใช้อยู่ในพื้นที่ทางใต้ของไทยหรือภายในรัฐศรีวิชัย 

อย่างไรก็ตาม ยังคงปรากฏหลักฐานการใช้เหรียญตราสังข์หน้าเดียวว่ายังคงมีอยู่ในช่วงราว
พุทธศตวรรษที่ 14 โดยพบหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่โบราณสถานพุหางนาค เมืองอู่ทอง  

นอกจากนั้นยังปรากฏการใช้เหรียญตราพระอาทิตย์ครึ่งดวงและศรีวัตสะ  ซึ่งเป็นรูปแบบ
เหรียญที่มีพบว่ามีการกระจายตัวอยู่ตามเมืองหรือชุมชนโบราณมากที่สุดจากแหล่งโบราณคดีเขา  
ศรีวิชัย (สุราษฎร์ธานี) โดยลักษณะลวดลายค่อนข้างต่างจากที่พบตามเมืองโบราณในทวารวดี  
สันนิษฐานว่าเป็นเหรียญที่ผลิตใช้เองในท้องถ่ินอาจเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนกับชุมชนทวารวดีที่มีการ
ใช้เหรียญประเภทนี้ 

นอกจากนั้น จากที่เก็บข้อมูลยังได้พบเหรียญตราสมัยพระเจ้าภูวไนกพาหุที่ 1 (พ.ศ.1816-
1827) แห่งศรีลังกา โดยพบที่เมืองอู่ทอง สันนิษฐานได้ว่าเหรียญตราช้ินนี้อาจเป็นเหรียญที่ถูกน าเข้า
มาภายหลังยังดินแดนแห่งนี้โดยเข้ามาผ่านพร้อมกับอิทธิพลทางพุทธศาสนาซึ่งในสมัยสุโขทัยได้มีการ
ติดต่อสัมพันธ์ทางด้านน้ีเป็นอย่างมาก และเหรียญตราอีกรปูแบบหนึ่งคือ เหรียญตราส าริดหน้าเดียวมี
ลายรูปหงส์หรือไก่คาบพันธ์ุพฤกษาแสดงท่าทางก าลังก้าวเดินไปทางด้านซ้าย พบจากแหล่งโบราณคดี
สระมรกต เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และจากบริเวณในเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ข้อเสนอแนะ 
จากการเก็บข้อมูลตามแต่ละพิพิธภัณฑ์มีรูปแบบของการเก็บข้อมูลรายละเอียดโบราณวัตถุ

แตกต่างกัน ท าให้ข้อมูลที่ได้มาไม่ค่อยครบถ้วนพอที่จะจัดท าข้อมูลเชิงสถิติได้อย่างแน่ชัด  เช่น 
น้ าหนักของเหรียญตราที่มีเพียงบางแห่งเท่านั้นที่ท าการบันทึกข้อมูลไว้ ประวัติที่มาหรือแหล่งที่พบก็
เป็นข้อมูลอีกประเภทที่ไม่มีการระบุอย่างแน่ชัด เนื่องจากเป็นโบราณวัตถุที่ได้รับมาจากเอกชนท าให้
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เป็นที่น่าเสียดายที่ข้อมูลในส่วนนี้หายไป ท าให้ไม่สามารถน ามาท าการวิเคราะห์เช่ือมโยงกับเหรียญ
ตราอื่นหรือแหล่งโบราณคดีต่างๆ ได้  

นอกจากนั้นแล้วข้อมูลอีกประเภทที่ส่วนมากมักขาดไปจากการศึกษาเหรียญตราในประเทศ
ไทยและมีการศึกษาเพียงบางแห่งเท่านั้น คือ การศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหา
องค์ประกอบของโลหะที่น ามาผลิตเหรียญ ซึ่งหากมีการศึกษาวิเคราะห์ด้านนี้ตามเหรียญแต่ละ
รูปแบบตามแหล่งที่พบต่างๆ อาจน ามาซึ่งข้อมูลหรือผลการศึกษาใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
โบราณคดี เช่นเทคนิคด้านโลหกรรมสมัยโบราณ มาตรฐานในการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
และแหล่งโบราณคดีที่พบเหรียญตรา เป็นต้น 
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ประวัติ ผู้ เ ขี ยน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วิภาดา อ่อนวิมล 
วัน เดือน ปี เกิด 25 กันยายน 2534 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 105/8 อาคารภักดีวงศ์ อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10540 
ผลงานตีพิมพ์ “เหรียญตราในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-16 กับความสัมพันธ์

ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  
น าเสนอวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ในโครงการ “การสัมมนาเครือข่าย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17”   
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