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The objective of the research is to study the cultural development of the ancient town of
Nakhon Pathom from the beginning to the 14th century A.D., based on data of the excavations of three sites
(Wat Songdhammakalyani, Hor-Ek and Dhammasala) carried out in 2009 – 2010. The results demonstrate
that the cultural sequences of ancient Nakhon Pathom can be divided into 4 phases as followings:
1) Ancient Nakhon Pathom Phase I (ca. 3rd – 6th century A.D.): The evidence uncovered from
the excavation at Hor-Ek suggests that initial human occupation at the site began as early as the 3rd century,
the time before the city was constructed. In addition, when considering the similarity between the artifacts
found from the site and those typical of Indian civilization, it is likely that the early community had established
a connection with other contemporary sites and seaports in Southeast Asia.
2) Ancient Nakhon Pathom Phase II (ca. 7th – 8th century A.D.): This phase saw a strong Indian
influence as a main factor contributing to rapid growth of the early community into a large city. The city
was ruled by a monarchy. The economy relied on agriculture and trade. The majority of the people believed
in Theravada Buddhism and built a substantial number of religious artworks and monuments. Therefore,
this phase represents the period when the ancient Nakhon Pathom became a major Dvaravati site.
3) Ancient Nakhon Pathom Phase III (ca. 9th – 11th century A.D.): The archaeological record
found at Hor-Ek and Dhammasala suggests that there was a cultural change probably due to a result of the
commerce between the ancient Nakhon Pathom and Srivijaya, which started around the 9th century A.D.
However, the ancient city came to an end around the 11th century, according to the geographical change.
4) Ancient Nakhon Pathom Phase IV (ca. 12th – 13th century A.D.): Results of the excavations
show that the city was abandoned temporarily after the 11th century. Later, around the 12th - 13th century,
Khmer culture was introduced into the area as evidenced by the discovery of sculptures in Angkor Wat
and Bayon styles. These sculptures are comparable with those others from Bayon sites, particularly the
old town of Sra Kosi Narai in Ratchaburi Province. These data correspond to Khmer influence during
the reign of Jayavarman VII that spread throughout central and western Thailand.
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โบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจบริเวณแปลงผักข้ างโรงเรี ยนหอเอกวิทยา ... 116
ที่ดนิ ของ พลตรี วิชญะ วาสิกศิริ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่เลือกจะทําการขุดค้ น
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หลักฐานที่พบจากการสํารวจและขุดตรวจบริ เวณที่ดนิ
ของพลตรี วิชญะ วาสิกศิริ ……………………………………………. 117
หลุมขุดค้ น TP.1 ที่แหล่งโบราณคดีหอเอก .............................................. 118
หลักฐานที่พบใน Area A ระดับความลึก 110 cm.dt. …………………… 121
หลักฐานที่พบใน Area A ระดับความลึก 70 – 75 cm.dt. ………………... 122
หลักฐานที่พบใน Area B ระดับความลึก 70 cm.dt. ……………………... 123
หลักฐานที่พบใน Area D ระดับความลึก 45 - 50 cm.dt. ………………… 124
ตัวอย่างโบราณวัตถุที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก ... 125
เศษภาชนะดินเผาลายเขียนสี พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก ................................................................. 131
ตัวอย่างชิ ้นส่วนปากภาชนะทรงชามที่มีการขัดผิวภายในให้ เป็ นเส้ นๆ
พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 ………………………………………… 132
ตัวอย่างภาชนะดินเผาที่มีลายขัดมันแบบพิมายดํา
จากแหล่งโบราณคดีตา่ งๆ ............................................................. 133
ตัวอย่างลูกปั ดแก้ วสีตา่ งๆ พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก ................................................................. 137
โบราณวัตถุประเภทหิน พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก ................................................................. 138
ธรรมจักร โกลนกวางหมอบ และโกลนหินบด พบที่แหล่งโบราณคดีใน
อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี ....................................................... 139
หัวแหวนหินตระกูลควอตซ์สมี ว่ ง พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก ................................................................. 140
หินตระกูลควอตซ์สีมว่ ง พบจากการขุดแต่งโบราณสถานเมืองดงละคร ...... 140
ชิ ้นส่วนเครื่ องมือเหล็กและห่วงตะกัว่ พบจากการขุดค้ นหลุม TP. 1
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ตัวอย่างเปลือกหอย พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1แหล่งโบราณคดีหอเอก ...
ชิ ้นส่วนปากของหม้ อมีพวย พบที่ระดับ 140 – 160 cm.dt. ……………….
เศษภาชนะลายเขียนสีเป็ นรูปคล้ ายดวงอาทิตย์
พบที่ระดับ 100 – 110 cm.dt. ……………………………………….
กุณฑีที่มีลายเขียนสีเป็ นแฉกคล้ ายดวงอาทิตย์
จากเมืองนครบุรี ประเทศกัมพูชา ...................................................
กุณฑีมีลายเขียนสีเป็ นรูปคล้ ายดวงอาทิตย์ ขุดค้ นพบจาก
แหล่งโบราณคดีภมู ิสนาย ประเทศกัมพูชา ......................................
เศษภาชนะดินเผามีลายประทับในช่องสี่เหลี่ยมจาก
แหล่งโบราณคดีหอเอกและเมืองจันเสน ……………………………..
ตําแหน่งของแหล่งโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา
(ดัดแปลงมาจากภาพในโปรแกรม PointAsia) ………………………
โบราณวัตถุพบในเขตบ้ านนายประสม นาคใหญ่ .....................................
หินบดและแท่นทําจากหินทราย เก็บรักษาไว้ โดยนายวีระ ทวีคณ
ู .............
โบราณวัตถุเก็บรักษาไว้ โดยนายสนอง แก้ วสุจริต และนางสุรัตนา ช้ างงาม ..
โบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจบนพื ้นผิวดินบริเวณป่ ากระถิน .................
หลุมขุดค้ น TP.3 บริ เวณบ้ านนายวีระ ทวีคณ
ู ..........................................
หลุมขุดค้ น TP.4 ในบริเวณป่ ากระถิน .....................................................
หลุมขุดค้ น TP.3 เมื่อทําการขุดค้ นเสร็ จสิ ้นจนถึงชันดิ
้ นธรรมชาติที่ระดับ
150 cm.dt. …………………………………………………………...
หลักฐานที่พบในระดับความลึก 40 - 50 cm.dt. ......................................
หลักฐานที่พบในระดับความลึก 50 – 60 cm.dt. ………………………….
หลักฐานที่พบในระดับความลึก 60 – 70 cm.dt. ………………………….
หลักฐานที่พบในระดับความลึก 80 - 85 cm.dt. …………………………..
หลักฐานที่พบในระดับความลึก 85 - 90 cm.dt. …………………………..
หลักฐานที่พบในระดับความลึก 130 - 150 cm.dt. ………………………..
หลักฐานที่พบในระดับความลึก 160 - 175 cm.dt. ………………………..
หลักฐานที่พบในระดับความลึก 175 - 190 cm.dt. ………………………..
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ตัวอย่างโบราณวัตถุประเภทต่างๆที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.4 …………. 176
เศษภาชนะลายเขียนสี พบจากการขุดค้ นหลุม TP.4 ……………………… 177
เศษภาชนะมีลายประทับเป็ นกรอบสี่เหลีย่ ม
พบที่ระดับ 180 – 190 cm.dt. ………………………………………. 177
ชิ ้นส่วนคนโทเขียนลายสีแดง พบจากการขุดค้ นที่ระดับตังแต่
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169 – 184 cm.dt. …………………………………………………… 180
กุณฑีหรื อหม้ อนํ ้ามีพวย พบจากการขุดค้ นที่ระดับ 186 cm.dt. ………….. 182
ตัวอย่างกุณฑีที่พบตามแหล่งโบราณคดีตา่ งๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ................................................. 184
ฝาจุกภาชนะลายเขียนสีแดง พบจากการขุดค้ นที่ระดับ 167 cm.dt. ……... 186
ประติมากรรมพระโพธิสตั ว์เมตไตรยะและพระอวโลกิเตศวร
ในพุทธศาสนามหายาน ศิลปะอินเดีย ............................................ 187
ชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้าจากเมืองนครปฐมโบราณเทียบกับหม้ อพรมนํ ้า
จากเมืองโกสัมพี ประเทศอินเดีย .................................................... 188
ชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้า จากเมืองนครปฐมโบราณ เทียบกับหลักฐาน
จากเมืองไบก์ถาโน ประเทศพม่า .................................................... 189
ชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้าที่พบจากเมืองโบราณในประเทศไทย .......................... 190
เศษภาชนะเนื ้อแกร่งเคลือบสีเขียว พบจากการขุดค้ นที่ระดับ 52 cm.dt. … 192
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เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั .................................................................. 194
เศษเครื่ องเคลือบสีนํ ้าตาล พบจากการขุดค้ นที่ระดับ 70 - 80 cm.dt.
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เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั จากแหล่งเรือจมที่เกาะเบลีตงุ
ประเทศอินโดนีเซีย ....................................................................... 196
เครื่ องถ้ วยเคลือบสีนํ ้าตาลจากแหล่งเตาเผาในจังหวัดบุรีรัมย์ ................... 197
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หน้ า
หลักฐานทางโบราณคดีพบที่ไร่นายจิ๋ว บุญรักษา อําเภอเมือง
และไร่จรัลเพ็ญ อําเภอกําแพงแสน .................................................
หลักฐานทางโบราณคดีพบที่บอ่ ขุดทราย บ้ านหนองกร่าง
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม …………………………………
เมืองกําแพงแสน ธรรมจักรและแท่นรองรับธรรมจักรที่พบ ........................
โบราณวัตถุจากบ้ านดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี .......
ขวานหินขัด และกําไลหิน ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ .........................................
วัตถุสําริดพบที่อําเภอดอนตูม เปรี ยบเทียบกับวัตถุสําริดจากกันดาล
ประเทศกัมพูชา ............................................................................
โบราณวัตถุที่ได้ จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีโคกพลับ อําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ...............................................................................
ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองนครปฐมโบราณ และการแปลความ
ลักษณะการใช้ พื ้นที่ในอดีต ...........................................................
รอยขนานบนพื ้นผิวของปากหม้ อกุณฑีจากหลุมขุดค้ น TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก .................................................................
โบราณวัตถุพบที่เมืองอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อูท่ อง .....................................................
โบราณวัตถุจากเมืองออกแก้ ว ประเทศเวียดนาม .....................................
แผ่นดินเผารูปคช-ลักษมี และศิลาธรรมจักรจากเมืองนครปฐมโบราณ .......
แผ่นหินสลักภาพรัตนะของพระเจ้ าจักรพรรดิพบที่ตําบลสนามจันทร์ .........
ภาพสลักพระจักรพรรดิและรัตนะ 7 ประการ จากเมืองชัคคัยยปิ ฏะ มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 4 – 5 จัดแสดงอยูท่ ี่พพิ ิธภัณฑ์ กรุงมัทราส
ประเทศอินเดีย .............................................................................
ภาพปูนปั น้ จากวัดพระประโทน และตราดินเผารูปเรื อสําเภา
จากเมืองนครปฐมโบราณ ...............................................................
ตราประทับดินเผา พบที่เมืองนครปฐมโบราณ
อยูท่ ี่พพิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ..........................................
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ลูกปั ดเคลือบทองจากแหล่งโบราณคดีสไุ หง มาส แหล่งทุ่งตึก
และแหล่งโบราณคดีหอเอก ...........................................................
ศาสนสถานสําคัญทังภายในและภายนอกเขตเมื
้
องนครปฐมโบราณ .........
ตัวอย่างจารึกภาษาบาลีแสดงหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา
พบที่เมืองนครปฐมโบราณ ............................................................
พระพิมพ์แสดงภาพพระพุทธเจ้ าแสดงธรรมเทศนาบนเขาคิชกูฏ
ตามคัมภีร์สทั ธรรมปุณฑริกสูตร ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร .................................................
ประติมากรรมที่เนื่องในศาสนาพราหมณ์พบที่เมืองนครปฐมโบราณ .........
ภาพสลัก ธรรมจักร และแท่นรองรับธรรมจักร พบที่เมืองนครปฐมโบราณ
ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
และพระปฐมเจดีย์ ........................................................................
ภาชนะดินเผาที่มีไว้ ใช้ ในกิจพิธีพบจากหลุมขุดค้ น TP.1 และ TP.4 ...........
การใช้ ตะคันดินเผาในการจุดไฟบูชารูปเคารพในเทวสถานที่รัฐโอริสสา
ทางตะวันออกของอินเดีย ..............................................................
ภาพปูนปั น้ พบที่เมืองนครปฐมโบราณ อยูท่ ี่พพิ ิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร และพระปฐมเจดีย์ ...........................................................
เศษชิ ้นส่วนกระดูกสัตว์ที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 และ TP.4
เมืองนครปฐมโบราณ ....................................................................
เปลือกหอยที่พบในชันวั
้ ฒนธรรมระยะแรกของหลุมขุดค้ น TP.1
และ TP.4 .....................................................................................
ตัวอย่างชิ ้นส่วนก้ นภาชนะที่มีร่องรอยว่าขึ ้นรูปด้ วยแป้นหมุนจากหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก .................................................................
ชิ ้นส่วนขาตังภาชนะที
้
่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 และ TP.4
เมืองนครปฐมโบราณ ....................................................................
การตกแต่งบนพื ้นผิวภาชนะดินเผาที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1
และ TP.4 .....................................................................................
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หน้ า
กระเบื ้องดินเผาจากหลุมขุดค้ น TP.1 และก้ อนอิฐจากพระประโทณเจดีย์
และแหล่งบางราโท .......................................................................
ตัวอย่างชิ ้นส่วนกระเบื ้องดินเผาที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก .................................................................
ตะกรันและชิ ้นส่วนท่อลมดินเผา (tuyere) ที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก .................................................................
ก้ อนตะกัว่ จากหลุมขุดค้ น TP.1 และวัตถุสําริดจากหลุมขุดค้ น TP.4 ..........
แผ่นดุนสําริ ดและทองคําภาพพระพุทธรูปและสาวก ขุดพบจากเจดีย์
จุลประโทน ปั จจุบนั อยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ..............
วัตถุดนิ เผาทรงกลม พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 หลุม TP.3
และ TP.4 .....................................................................................
เศียรนาคปรก ทําจากหินทราย พบในจังหวัดนครปฐม อยูใ่ นห้ องคลังของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ .........................................
พระพุทธรูปนาคปรก ทําจากหินทราย พบในจังหวัดนครปฐม อยูใ่ นห้ องคลัง
ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ...................................
พระพุทธรูปนาคปรก พบในจังหวัดนครปฐม และพระพุทธรูปนาคปรก
ศิลปะเขมรแบบนครวัด .................................................................
พระพุทธรูปนาคปรก พระยาศิริชยั บุรินทร์ มอบให้
ปั จจุบนั อยูท่ ี่พระปฐมเจดีย์พิพธิ ภัณฑสถาน ....................................
พระพุทธรูปนาคปรก ขุดพบที่สนามจันทร์ และพระพุทธรูปนาคปรก
ศิลปะบายน จากจังหวัดลพบุรี .......................................................
เศียรพระนาคปรก พบในจังหวัดนครปฐม และพระพุทธรูปนาคปรก
ศิลปะเขมรแบบบายน ...................................................................
เศียรประติมากรรมรูปบุคคล ทําจากหินทราย พบในจังหวัดนครปฐม
อยูใ่ นห้ องคลังของพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ..............
พระพุทธรูปทรงเครื่ องประทับยืน พบในจังหวัดนครปฐม
และพระพุทธรูปทรงเครื่ อง ศิลปะแบบบายน ...................................
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พระพิมพ์ดนิ เผาศิลปะเขมร พบที่วดั พระเมรุ ปราสาทเมืองสิงห์
และวัดนาขอม ............................................................................... 287
พระพิมพ์ดนิ เผาศิลปะเขมร พบที่พระปฐมเจดีย์ วัดมหาธาตุ ราชบุรี
และปราสาทเมืองสิงห์ ................................................................... 289
พระพิมพ์ดนิ เผาศิลปะเขมร พบที่พระปฐมเจดีย์ และวัดพระธาตุหริภญ
ุ ไชย
จังหวัดลําพูน ................................................................................ 290
พระพิมพ์ดนิ เผา พบที่บ้านบ่อโตนด วัดมหาธาตุราชบุรี
และปราสาทเมืองสิงห์ .................................................................... 291
ชิ ้นส่วนพระพิมพ์ดนิ เผาจากบ้ านบ่อโตนด และพระพิมพ์จากกรุปรางค์
ประธานวัดราชบูรณะ .................................................................... 292
ชิ ้นส่วนดินเผาจากบ้ านบ่อโตนด และพระพิมพ์จากกรุปรางค์ประธาน
วัดราชบูรณะ ................................................................................ 293
ศิวลึงค์ หินทราย อยูท่ ี่วดั พระประโทณเจดีย์ และศิวลึงค์
ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร ........................................................ 294
ฐานรูปเคารพหินทรายพบในจังหวัดนครปฐม และฐานรูปเคารพที่
ปราสาทสระกําแพงใหญ่ ............................................................... 295
วัตถุปนู ปั น้ จากวัดพระประโทนเก็บรักษาอยูใ่ นห้ องคลังของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ......................................... 296
วัตถุปนู ปั น้ จากแหล่งโบราณคดีที่ได้ รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรสมัยบายน
ในภาคตะวันตกของไทย ................................................................ 297
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพลายเส้ นแสดงผังของเมืองสิงห์
จังหวัดกาญจนบุรี ......................................................................... 302
ส่วนองค์พระอวโลกิเตศวรจากสระโกสินารายณ์ และส่วนพระเศียรใน
พระปฐมเจดีย์พพิ ิธภัณฑสถาน ……………………………………… 303
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพลายเส้ นแสดงผังของเมืองสระโกสินารายณ์
จังหวัดราชบุรี ............................................................................... 306
พระพุทธรูปพบที่วดั พระศรี รัตนมหาธาตุ ลพบุรี
อยูท่ ี่พพิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ .......................... 308
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แสดงเขตการปกครองและตําแหน่งของเมืองโบราณในจังหวัดนครปฐม ..... 13
แผนที่ทหารบริเวณเมืองนครปฐมโบราณ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ..... 14
เมืองนครปฐมโบราณ และโบราณสถานต่างๆ ......................................... 14
ชุมชนและเมืองโบราณสมัยทวารวดีในภูมภิ าคตะวันตก
ของประเทศไทย ........................................................................... 17
เมืองนครปฐมโบราณและแหล่งโบราณคดีสําคัญๆที่เกี่ยวข้ อง .................. 21
แนวชายฝั่ งทะเลเดิมที่เมืองนครปฐมโบราณ
ตามการศึกษาของ ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน .................... 24
แนวชายฝั่ งทะโบราณ ตามการศึกษาของ ตรี อมาตยกุล .......................... 25
แหล่งโบราณคดีในเขตเมืองนครปฐมโบราณ ที่ศาสตราจารย์ปิแยร์ ดูปองต์
เข้ ามาทําการสํารวจ ...................................................................... 65
แสดงตําแหน่งของบริ เวณที่ทําการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน
เมื่อปี พ.ศ. 2524 .......................................................................... 75
แหล่งโบราณคดีที่พบจากการสํารวจตามลํานํ ้าบางแก้ ว – บางแขม ........... 83
ตําแหน่งแหล่งโบราณคดีที่จะทําการขุดค้ นในเขตเมืองนครปฐมโบราณ ..... 97
ตําแหน่งของหลุมขุดค้ นภายในเมืองนครปฐมโบราณ ............................... 98
แสดงแนวชายฝั่ งทะเลเดิมตามการศึกษาของ
ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา ................................................. 108
การกระจายตัวของแหล่งโบราณคดียคุ เหล็ก
จากการสํารวจของ ดร.พจนก กาญจนจันทร ................................... 205
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก
ของประเทศไทย ........................................................................... 215
ตําแหน่งของแหล่งโบราณคดีในช่วงหัวเลี ้ยวประวัตศิ าสตร์
และสมัยแรกเริ่มประวัตศิ าสตร์ ...................................................... 227
แสดงตําแหน่งที่ตงของชุ
ั้
มชนและเมืองโบราณสมัยทวารวดี
ในประเทศไทย ............................................................................. 230

ผ

แผนที่ที่
หน้ า
18
เมืองโบราณที่ได้ รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรสมัยบายนในภาคกลาง
และภาคตะวันตกของไทย …………………………………………… 301
19
แสดงตําแหน่งที่ตงของเมื
ั้
องนครปฐมโบราณและเมืองสระโกสินารายณ์
ที่อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ...................................................... 304

ฝ

สารบัญแผนผัง
แผนผังที่
หน้ า
1
แสดงขันตอนและวิ
้
ธีการศึกษา ............................................................... 9
2
แผนผังของเจดีย์จลุ ประโทน ตามข้ อสันนิษฐานของ
ศาสตราจารย์ ปิ แอร์ ดูปองต์ .......................................................... 58
3
ผังบริเวณของวัตรทรงธรรมกัลยาณี และตําแหน่งของหลุมขุดค้ น TP.2 ….. 101
4
ผังชันดิ
้ นของหลุมขุดค้ น TP.2 ภายในวัตรทรงธรรมกัลยาณี ..................... 104
5
ผังชันดิ
้ นของหลุมขุดค้ น TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก ............................. 119
6
สรุปลักษณะของชันหลั
้ กฐานที่ปรากฏในหลุมขุดค้ น TP.1 ……………….. 120
7
สรุปหลักฐานทางโบราณคดีที่ขดุ ค้ นพบที่แหล่งโบราณคดีหอเอก .............. 126
8
แสดงการกระจายตัวของเศษภาชนะดินเผาแบบต่างๆ
ที่พบจากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอก ………………………… 135
9
สรุปผลการจัดลําดับชันทั
้ บถมทางวัฒนธรรมและการกําหนดอายุเชิงเทียบ
ของหลุมขุดค้ น TP.1 …………………………………………………. 150
10
ผังชันดิ
้ นด้ านทิศตะวันออกของหลุมขุดค้ น TP.3 ………………………….. 162
11
ผังชันดิ
้ นด้ านทิศตะวันออกของหลุมขุดค้ น TP.4 ………………………….. 163
12
สรุปหลักฐานทางโบราณคดีขดุ พบที่หลุมขุดค้ น TP. 4 ……………………. 174
13
สรุปผลการจัดลําดับชันทั
้ บถมทางวัฒนธรรมหลุมขุดค้ น TP.4 …………… 199
14
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในหลุมขุดค้ นภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน …………………… 207

พ

สารบัญลายเส้ น
หน้ า

ลายเส้ นที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รูปทรงของภาชนะทรงชามมีลายขัดมันพื ้นผิวภายใน
พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 …………………………………………
ชิ ้นส่วนปากภาชนะ พบที่ระดับความลึก 50 – 60 cm.dt. ………….........
คนโทลายเขียนสีจากหลุมขุดค้ น TP.4 และคนโทสมัยทวารวดี ……………
ตัวอย่างหม้ อพรมนํ ้าจากประเทศอินเดีย พม่า และอินโดนีเซีย ..................
รูปแบบของหม้ อมีสนั ที่พบจากการขุดค้ นที่เมืองนครปฐมโบราณ …………
ตัวอย่างเศษหม้ อมีสนั ที่พบในแต่ละระดับชันดิ
้ นสมมติจากหลุมขุดค้ น TP.1
(จําแนกตามรูปแบบของหม้ อ) ........................................................
ตัวอย่างเศษหม้ อมีสนั ที่พบในแต่ละระดับชันดิ
้ นสมมติจากหลุมขุดค้ น TP.4
(จําแนกตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางขอบปาก) ...............................
ตัวอย่างเศษภาชนะทรงชามที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก .................................................................
รูปแบบขอบปากของเศษภาชนะดินเผาที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก .................................................................
ภาพสันนิษฐานรูปทรงของภาชนะที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก .................................................................
ตัวอย่างชิ ้นส่วนปากภาชนะที่พบในแต่ละระดับชันดิ
้ นสมมติ จากหลุมขุดค้ น
TP.1 (จําแนกตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของขอบปาก) ................
ตัวอย่างชิ ้นส่วนก้ น/ฐานภาชนะที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก .................................................................
ตัวอย่างชิ ้นส่วนก้ น/ฐานภาชนะที่พบในแต่ละระดับชันดิ
้ นสมมติ
จากหลุมขุดค้ น TP.1 (จําแนกตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ของขอบปาก) ...............................................................................

ฟ

132
149
181
191
259
260
261
262
263
264
265
266

267

บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
เมืองนครปฐมโบราณเป็ นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยทวารวดี ซึ่งกําหนด
กันว่ามีอายุอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 การค้ นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ศิลปะทวารวดีเป็ นจํานวนมากที่เมืองนีน้ ําไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่า เมืองนครปฐมโบราณเคยเป็ น
ศูนย์กลางของศิลปะและวัฒนธรรมสมัยทวารวดี
อัน ที่ จ ริ ง แล้ ว ในเขตจัง หวัด นครปฐมคงมี ก ารอยู่อ าศัย ของมนุ ษ ย์ ม าแล้ ว ตัง้ แต่ ใ น
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และภายหลังจากช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 วัฒนธรรมเขมรจากอาณาจักร
กัมพูชาโบราณก็ น่าจะแพร่ หลายเข้ ามายังบริ เวณเมืองนครปฐมโบราณด้ วย แต่เรื่ องราวใน
ช่วงเวลาดังกล่าวกลับไม่ได้ รับการศึกษาอย่างละเอียดเท่าที่ควร
จากการสํารวจโดยกรมศิลปากรเคยได้ พบหลักฐานทางโบราณคดีที่อาจมีอายุอยู่ใน
สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ เช่น ชิ น้ ส่วนขวานหิ น ขัด ชิ น้ ส่วนกํ า ไลหิน เศษภาชนะสํ าริ ดลักษณะ
คล้ ายขัน และชิ ้นส่วนกระดูกมนุษย์ ที่แหล่งโบราณคดีไร่นายจิ๋ว บุญรักษา บ้ านหนองกร่ าง ตําบล
บ้ านยาง อําเภอเมือง และที่แหล่งโบราณคดีไร่ จรัลเพ็ญ บ้ านหนองกบ ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอ
กํ า แพงแสน 1 นอกจากนี ย้ ัง เคยมี ก ารขุดค้ น ที่ บ้า นนายหมุย ฮุ้น แซ่ลิม้ บ้ า นกระถิ นแดง ตํ า บล
ห้ วยขวาง อําเภอกําแพงแสน2 และแหล่งโบราณคดีภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กํ า แพงแสน ซึ่ ง พบหลัก ฐานการฝั ง ศพของมนุษ ย์ ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ โดยกํ า หนดอายุ
เชิงเทียบอยูใ่ นราว 3,000 - 2,000 ปี มาแล้ ว3
1

กรมศิลปากร, แหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุ ชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2531), 221 – 223 และ 224 - 226.
2
ดูใน มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอักษรศาสตร์ , การสํารวจและขุดค้ นทางโบราณคดีของคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2516).
3
สมประสงค์ น่วมบุญลือ และคณะ, รายงานการศึกษารวบรวมหลักฐานเกี่ ยวกับเมืองเก่า
กําแพงแสนของอําเภอกําแพงแสน (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน), ม.ป.ป.).
20 - 25 ; อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (นนทบุรี :
สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2548), 22.
1

2

แม้ กระนันก็
้ ยงั ไม่เคยมีการขุดค้ นตามหลักวิชาการโบราณคดีจนได้ พบร่องรอยหลักฐาน
ของการประกอบกิ จ กรรมซึ่ ง น่ า จะมี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว งสมัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ใ นเขตตัว เมื อ ง
นครปฐมโบราณ และยังไม่อาจทราบได้ ในขณะนี ้ว่า กลุ่มคนพวกแรกที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในเขต
เมืองนครปฐมโบราณนี ้เคลื่อนย้ ายมาจากพื ้นที่ใด หรื อมีพฒ
ั นาการมาจากชุมชนในสมัยก่อนหน้ า
แห่ ง ใด โดยเฉพาะกรณี ข องเมื อ งโบราณอู่ท อง จัง หวัด สุพ รรณบุรี ซึ่ง มี ร่ อ งรอยการอยู่อ าศัย
อย่างหนาแน่นมาก่อนเมืองนครปฐมโบราณ และมีข้อสันนิษฐานว่า อู่ทองอาจเป็ นเมืองหลวงของ
บ้ านเมืองทวารวดีในระยะแรก (ราวพุทธศตวรรษที่ 8 หรื อ 9 - 12) ขณะที่นครปฐมโบราณเป็ น
เมืองหลวงในช่วงเวลาต่อมา (ราวพุทธศตวรรษที่ 13 - 14)4
เมื่อปี พ.ศ. 2507 ได้ มีการเผยแพร่ บทความเกี่ยวกับเหรี ยญเงินซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะ
ดินเผาพบที่แหล่งโบราณคดีเนินหินภายในเขตตัวเมืองนครปฐมโบราณ ในจํานวนนี ้มีเหรี ยญเงิน
2 เหรี ย ญที่ มี จ ารึ ก อั ก ษรปั ลลวะ ภาษาสั น สกฤต กํ า หนดอายุ จ ากแบบอั ก ษรอยู่ ใ นช่ ว ง
ราวพุทธศตวรรษที่ 12 มีข้อความว่า “ศรี ทวารวดี ศวรปุณยะ” แปลว่า “บุญกุศลของพระราชาแห่ง
ศรี ทวารวดี” หรื อ “พระเจ้ าศรี ทวารวดีผ้ มู ีบญ
ุ อันประเสริฐ” จึงเป็ นครัง้ แรกที่สามารถยืนยันถึงการมี
ตัวตนของบ้ านเมืองทวารวดีในบันทึกของภิกษุจีนชื่อ เหี ้ยนจัง หรื อ ซวนจ้ าง (Xuan Zhang) ซึง่ เขียน
ขึ ้นเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 12 ได้ 5 การค้ นพบเหรี ยญเงินมีจารึ กศรี ทวารวดีศวรปุณยะดังกล่าว
เคยนําไปสู่การตังข้
้ อสันนิษฐานว่า เมืองนครปฐมโบราณคงเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดี
แม้ ว่าในเวลาต่อมาจะมีการค้ นพบเหรี ยญเงินมีจารึ กคล้ ายกันนีต้ ามเมืองโบราณสมัยทวารวดี
แห่งอื่นๆ กอปรกับมีการค้ นคว้ าเพิ่มเติมทําให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณคดีสมัยทวารวดีมากยิ่งขึ ้น
แต่ก็ไม่ได้ ทําให้ ภาพความสําคัญของเมืองนครปฐมโบราณลดน้ อยลงไปแต่อย่างใด

4

H.G.Quaritch Wales, Dvaravati : The Earliest Kingdom of Siam (6th to 11th century A.D.)
(London : Bernard Quaritch, LTD., 1969), 20 ; ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “นครชัยศรี ,” ใน ค้ นหาอดีตของ
เมืองโบราณ (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538), 285 – 286 ; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์
จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกั ษรสมัย, 2542), 212.
5
J.J.Boles, “The King of Śrī Dvāvaratī and his Regalia,” Journal of the Siam Society LII,II
(April 1964) : 99 – 103 ; Samuel Beal, Siyuki : Buddhist records of the Western world, translated from
the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.629) (Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1969), 200.

3

ที่เมืองนครปฐมโบราณยังคงหลงเหลือหลักฐานสถาปั ตยกรรมสมัยทวารวดีหลายแห่ง
ไม่วา่ จะเป็ นพระปฐมเจดีย์ (องค์เดิม) พระประโทณเจดีย์6 วัดพระเมรุ 7 เจดีย์จลุ ประโทน8 เนินพระ9
วัดพระงาม และวัดธรรมศาลา (โบราณสถานสองแห่งหลังนี ้ยังไม่ได้ ทําการขุดแต่ง) เมืองนครปฐม
ยังเป็ นแหล่งโบราณคดีที่พบศิลาธรรมจักรมากที่สดุ 10 นอกจากนี ้โบราณวัตถุศลิ ปะทวารวดีซงึ่ พบที่
เมืองนครปฐมโบราณ ทังพระพุ
้
ทธรู ป พระพิมพ์ และธรรมจักร ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงฝี มือช่างชันสู
้ ง
และดูจ ะมี ค วามประณี ต มากกว่า หลัก ฐานที่ พ บจากเมื อ งอื่ น ๆ จากคุณค่า ของงานศิล ปกรรม
ดังกล่าวเป็ นผลให้ การศึกษาเกี่ยวกับอดีตของเมืองนครปฐมโบราณที่ผ่านมาเน้ นไปที่การศึกษา
เชิงประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ (art-historical approach)
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Usa Nguanphienphak, “Fouilles récentes au Phra Pathon Chedi,” en Dvāvaratī aux
sources du bouddhisme en Thaïlande, eds. Pierre Baptiste et Thierry Zéphir (Paris : Musee Guimet,
2009), 145 - 149.
Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École française
d’Extrême-Orient, 1959), 24 - 64 ; กรมศิลปากร, เรื่ องการขุดแต่งวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม (พระนคร :
โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2482) ; ธนิต อยู่โพธิ์, พระพุทธรูปศิลาขาวสมัยทวารวดี, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (พระนคร : ศิวพร,
2510).
8
Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī, 65 - 98 ; หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ผู้แปล,
“การค้ นคว้ าเมื่อเร็ วๆนี ้ ณ เมืองนครปฐม,” ใน ท่องอารยธรรม (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์ธุรกิจก้ าวหน้ า, 2540),
79 - 82 ; พิริยะ ไกรฤกษ์ , พุทธศาสนนิทานที่เจดีย์จลุ ปะโทน, แปลโดย หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2517) ; นันทนา ชุติวงศ์, “ภาพชาดกที่เจดีย์จลุ ปะโทน,” ศิลปากร 21,4 (พฤศจิกายน 2520)
: 28 - 56.
9
Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī, 117 - 118.
10
ธนิต อยู่โพธิ์, ธรรมจักร (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2508) ; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีธรรมจักร
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551) ; อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง,
โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, 115 - 139.
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นอกจากศิลปกรรมแบบทวารวดีแล้ ว ยังได้ พบร่ องรอยของวัฒนธรรมเขมรปรากฏขึ ้นที่
เมื อ งนครปฐมโบราณด้ ว ย ตัว อย่ า งเช่ น พระพิ ม พ์ ดิ น เผาซึ่ง พบจากการขุด แต่ ง วัด พระเมรุ11
พระพุทธรู ปนาคปรกศิลปะเขมรพบที่สนามจันทร์ ประติมากรรมปูนปั น้ จากวัดพระประโทนเจดีย์12
เป็ นต้ น การวิเคราะห์โบราณวัตถุเหล่านี ้ก็น่าจะช่วยให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องร่ องรอยการ
ประกอบกิจกรรมภายหลังจากสมัยทวารวดีที่เมืองนครปฐมโบราณ รวมไปถึงการอธิบายเพิ่มเติม
ในเรื่ องของการแพร่หลายเข้ ามาของวัฒนธรรมเขมรโบราณในภาคกลางของประเทศไทยได้ ดียิ่งขึ ้น
สําหรั บการขุดค้ นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาชัน้ ทับถมทางวัฒนธรรมที่ เมืองนครปฐม
โบราณมีขึน้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2524 โดย ดร.ผาสุข อินทราวุธ (รายงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ในปี
พ.ศ. 2526) ซึ่ง ได้ ทํ า การขุด ค้ น พื น้ ที่ ใ นเขตตํ า บลพระประโทน พบว่า มี ร่ อ งรอยการอยู่อาศัย
อย่างหนาแน่นเพียงช่วงเวลาเดียว น่าเสียดายที่ไม่มีผลการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ ในช่วง
้ มีค่าอายุจากชันดิ
้ นที่เริ่ มมีการเข้ ามาประกอบกิจกรรมด้ วย
ของการอยู่อาศัยดังกล่าว รวมทังไม่
การทํางานครัง้ นันมี
้ เพียงค่าอายุจากตัวอย่างถ่านที่ได้ จากชัน้ ดินซึ่งเป็ นช่วงสิ ้นสุดการอยู่อาศัย
มี อ ายุอยู่ใ นราวปลายพุท ธศตวรรษที่ 17 ส่ว นหลัก ฐานซึ่ง พบในชัน้ ดิ น ที่ อ ยู่อ าศัย โดยเฉพาะ
เศษภาชนะดินเผาก็มีความคล้ ายคลึงกับโบราณวัตถุซงึ่ ได้ จากการขุดค้ นเมืองโบราณสมัยทวารวดี
แห่งอื่นๆ
ดร.ผาสุข อินทราวุธ สรุ ปว่า เมืองนครปฐมโบราณคงเป็ นที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น
ของชุม ชนโบราณสมัยประวัติศาสตร์ ต อนต้ น ซึ่งอาจมี ช่ว งเวลาที่ เ จริ ญรุ่ ง เรื อ งที่ สุดอยู่ใ นราว
พุทธศตวรรษที่ 13 - 14 และคงทิง้ ร้ างไปในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งอาจเป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่นํ ้าสายสําคัญที่ไหลผ่านเมือง13
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Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī, 49, pl.46 - 47.
12
Hiram W. Woodward Jr., “Studies in the Art of Central Siam 950-1350 A.D.,”
(Ph.D.dissertation Yale University, 1975), 29, 120 – 124 ; พิริยะ ไกรฤกษ์ , “แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเมือง
นครปฐมก่อนพุทธศตวรรษที่ 19,” ใน รายงานการสัมมนา การวิจารณ์ศิลปะ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2524. รายงานประกอบการสัมมนาการวิจารณ์ศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 8 - 13
พ.ค. 2523), 125.
13
ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (กรุงเทพฯ
: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 69 - 73.
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การศึก ษาของ ดร.ผาสุข อิ น ทราวุธ ครั ง้ นัน้ ถื อ เป็ นการขุด ค้ น ชัน้ ดิ น ครั ง้ แรกและ
ครัง้ เดียวที่เมืองนครปฐมโบราณ เพราะหลักจากนัน้ ก็แทบไม่มีใครคาดคิดว่าภายใต้ สภาพของ
เมื อ งนครปฐมที่ เ จริ ญรุ ดหน้ า ไปมากจะยัง มี ห ลัก ฐานทางโบราณคดีห ลงเหลื อ ให้ ศึก ษาได้ อี ก
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2548 ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ได้ จดั ทํา “โครงการศึกษา
และประชาสัม พั น ธ์ วั ฒ นธรรมในลุ่ ม แม่ นํ า้ บางแก้ ว-บางแขม เพื่ อ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว”
ขัน้ ตอนหนึ่ ง คื อ การสํ า รวจทางโบราณคดี บ ริ เ วณลุ่ม แม่ นํ า้ บางแก้ ว -บางแขม ซึ่ง เป็ นแม่ นํ า้
สายหลักที่ไหลผ่านเมือง ทําให้ ได้ พบแหล่งโบราณคดีอีกหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น แหล่งโบราณคดี
หอเอก ซึง่ ตังอยู
้ ่ไม่ห่างจากพระประโทณเจดีย์มากนัก จากการสํารวจพบว่ามีพื ้นที่บางจุดยังไม่ถกู
รบกวน มีเศษภาชนะดินเผาเนือ้ ดินธรรมดาและเศษเครื่ องถ้ วยจี นจํานวนมากกระจายอยู่ตาม
พื ้นดิน นอกจากนี ้ยังได้ พบเศษอิฐ ชิ ้นส่วนหินบด ลูกปั ดแก้ ว ลูกปั ดหินกึ่งมีค่า ต่างหูโลหะ รวมทัง้
พระพิมพ์ดินเผา และชิ ้นส่วนศิลาจารึกซึง่ ยังไม่ได้ รับการอ่านและแปล14 ที่แหล่งโบราณคดีสวนผัก
แหล่งโบราณคดีบ้านสวนชะอม แหล่งโบราณคดีบ้านนายประสม ในเขตตําบลธรรมศาลา ก็ได้ พบ
เศษภาชนะดินเผาเป็ นจํานวนมาก รวมทังได้
้ พบชิ ้นส่วนแท่นหินบด ชิ ้นส่วนกระดูกสัตว์ และลูกปั ด
ชนิดต่างๆอีกด้ วย15
จากข้ อมูลที่ได้ มาจากการสํารวจเมื่อปี พ.ศ. 2548 จึงนํามาสูก่ ารวางแผนงานขุดค้ นทาง
โบราณคดีใ นบริ เ วณเมื อ งนครปฐมโบราณของผู้วิจัย เพื่ อ ตรวจสอบชัน้ ทับ ถมทางวัฒ นธรรม
และค้ นหาร่ องรอยหลัก ฐานการประกอบกิ จกรรมในอดีต อันจะนํ ามาซึ่งข้ อมูลใหม่ที่ สามารถ
อธิบายถึงลําดับพัฒนาการทางวัฒนธรรม และวิเคราะห์ถึงบทบาทความสําคัญของเมืองนครปฐม
โบราณในแง่มมุ ต่างๆ ทังยั
้ งถือเป็ นการตรวจสอบและเพิ่มเติมข้ อมูลทางโบราณคดีจากที่ได้ เคยมี
การขุดค้ นมาแล้ วครัง้ หนึง่ ด้ วย
ด้ วยเหตุที่กล่าวมาข้ างต้ นนี จ้ ะเห็ นได้ ว่า การศึกษาวิเคราะห์ อย่างละเอี ยดเกี่ ยวกับ
พัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ ตังแต่
้ ระยะแรกที่ เริ่ มพบร่ องรอยหลักฐานว่ามีการเข้ ามา
อยู่อาศัยจนถึงช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 จึงเป็ นสิ่งจําเป็ น เพราะหากไม่มีการศึกษาอย่าง
จริ งจังแล้ ว หลักฐานทางโบราณคดีก็จะค่อยๆถูกทําลายหายไปจากการพัฒนาเมืองที่ดําเนินไป
อย่างไม่หยุดยัง้ (รวมทังปั
้ ญหาการลักลอบขุดหาวัตถุโบราณ) แล้ วเรื่ องของเมืองนครปฐมโบราณ
ก็จะอยู่ในความรับรู้ เพียงไม่กี่ประเด็น เช่น เมืองนครปฐมน่าจะเคยเป็ นเมืองหลวงของบ้ านเมืองที่
14

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, โครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมใน
ลุม่ แม่นํ ้าบางแก้ ว-บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม การพิมพ์, 2549), 38 - 40.
15
เรื่ องเดียวกัน, 59 - 62.
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เรี ยกว่า “ทวารวดี” หรื อเป็ นสถานที่ค้นพบธรรมจักรมากที่สดุ แต่กลับขาดรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิ ถี ชี วิ ต ของคนโบราณที่ เ คยอาศัย อยู่ใ นบริ เ วณเมื อ งนี แ้ ละเป็ นผู้ส ร้ างวัต ถุท างวัฒ นธรรม16
(material culture) เหล่านันนั
้ น่ เอง
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาลําดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณ ตังแต่
้ ระยะแรกเริ่ ม
จนถึงช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
2. ศึ ก ษาหลัก ฐานทางโบราณคดี เ พื่ อ แปลความถึ ง บทบาทและความสํ า คัญ ของ
เมืองนครปฐมโบราณในแง่มมุ ต่างๆ โดยเน้ นการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ที่ได้ จากการขุดค้ น
3. ประโยชน์ ของการศึกษา
1. เข้ า ใจถึ ง ลํา ดับพัฒ นาการทางวัฒ นธรรมของเมื อ งนครปฐมโบราณ ตัง้ แต่ร ะยะ
แรกเริ่ มจนถึงช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
2. เข้ าใจถึงบทบาทและความสําคัญของเมืองนครปฐมโบราณในแง่มมุ ต่างๆที่เกิดขึ ้น
ในแต่ละช่วงเวลา
3. ได้ ข้อมูลใหม่จากการขุดค้ นทางโบราณคดีที่นํามาตรวจสอบข้ อสันนิษฐานในอดีต
เกี่ ยวกับเมืองนครปฐมโบราณ และสามารถนํ าผลที่ ได้ ไปใช้ ในการวางแผนงานบริ หารจัดการ
ทรัพยากรหรื อมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

16

คํ า ว่า “วัตถุท างวัฒ นธรรม” มี ความหมายเดี ย วกัน กับ โบราณสถานและโบราณวัตถุ คื อ
สิ่งก่อสร้ างหรื อสิ่งของเครื่ องใช้ ใดๆก็ตามที่คนในอดีตประดิษฐ์ หรื อดัดแปลงขึน้ แล้ วหลงเหลือตกทอดมาให้
นักโบราณคดีได้ ศึกษา ดูใน Colin Renfrew and Paul Bahn, Archaeology: Theories, Methods and
Practice, fifth edition (China : Thames & Hudson, 2008), 12 and 582. ดังนันหากวั
้
ตถุทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มสังคม หรื อชุมชน หรื อเมืองหลายๆแห่งมีลกั ษณะคล้ ายกัน (และมีอายุร่วมสมัยกัน) แล้ ว ก็รวมเรี ยกว่า
“วัฒนธรรมทางโบราณคดี” (archaeological culture) ดูใน Ibid., 118.
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4. ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึก ษาหลัก ฐานทางโบราณคดี ป ระเภทต่ า งๆ (หลัก ฐานเอกสาร โบราณสถาน
โบราณวัตถุ นิเวศวัตถุ ร่ องรอยชุมชนโบราณ) ที่สมั พันธ์ กับเมืองนครปฐมโบราณ โดยเน้ นไปที่
การวิเคราะห์เพื่อตอบประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับลําดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐม
โบราณ ในช่วงเวลาตังแต่
้ ระยะแรกเริ่มจนถึงช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เท่านัน้
2. ศึก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการขุด ค้ น ในเขตเมื อ งนครปฐมโบราณ จํ า นวน
3 แหล่งโบราณคดี ซึง่ ดําเนินงานภายในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2553
5. ขัน้ ตอนของการศึกษา
1. รวบรวมหลักฐานเอกสารในแง่ประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม
2. รวบรวมข้ อมูลภาคสนาม เก็บข้ อมูลที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตา่ งๆ ทําการสํารวจ
และขุดค้ นแหล่งโบราณคดีเพิ่มเติม
3. วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ จากการรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม
4. สังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดี
5. สรุปผลการศึกษา และนําเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบของวิทยานิพนธ์
6. วิธีการศึกษา
1. รวบรวมหลักฐานเอกสารในแง่ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเกี่ ยวกับจังหวัด
นครปฐม ประกอบด้ วย ตํานานและพงศาวดาร จารึกโบราณทังศิ
้ ลาจารึกและจารึกบนเหรี ยญเงิน
รวมทังการศึ
้
กษาของนักวิชาการที่ผา่ นมา เพื่อรวบรวมข้ อมูลที่เคยเผยแพร่แล้ วทังหมด
้
แล้ วใช้ เป็ น
แนวทางในการตรวจสอบประเด็นปั ญหาต่างๆเพิ่มเติมต่อไป
2. รวบรวมข้ อมูลภาคสนามตามแหล่งชุมชนโบราณในเขตจังหวัดนครปฐม เมืองโบราณ
แห่งอื่นๆ (เช่น เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, เมืองคูบวั จังหวัดราชบุรี, เมืองกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เป็ นต้ น) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตา่ งๆที่เก็บรวบรวมหรื อจัดแสดงโบราณวัตถุที่มา
จากจังหวัดนครปฐม (มี 3 แห่งหลัก คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน หรื อพิพิธภัณฑ์ของวัดพระปฐมเจดีย์)
รวมทังพิ
้ พิธภัณฑสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุศลิ ปะทวารวดีเอาไว้ ด้วย
3. สํารวจแหล่งโบราณคดีบริเวณเมืองนครปฐมโบราณ ทําการสัมภาษณ์ราษฎรในพื ้นที่
เกี่ยวกับประวัตกิ ารใช้ พื ้นที่ หรื อโบราณวัตถุที่มีอยูใ่ นความครอบครอง ทําการเก็บบันทึกตัวอย่างที่
พบบนพื ้นผิวดิน (surface collection) และประเมินคุณค่าของแหล่งโบราณคดีก่อนทําการขุดค้ น
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4. จัดเตรี ยมแผนงานหรื อโครงการขุดค้ น ติดต่อประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ อง (เช่น เจ้ าของที่ดิน กรมศิลปากร17 สถานศึกษาในพื ้นที่ เป็ นต้ น) แล้ วจึงทําการขุดค้ น
แหล่งโบราณคดีที่เมืองนครปฐมโบราณจํานวน 3 แหล่ง รวมทังสิ
้ ้น 4 หลุมขุดค้ น โดยปฏิบตั ิงาน
ตามเทคนิควิธีการขุดค้ นทางโบราณคดีอย่างเคร่งครัด
5. จัดจําแนกหลักฐานที่พบจากการขุดค้ น ทังโบราณวั
้
ตถุและนิเวศวัตถุ โดยแบ่งตาม
วัส ดุเ ป็ นหลัก จากนัน้ ทํ า การวิ เ คราะห์ ห ลัก ฐานทางโบราณคดี ทัง้ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ
(นับจํ า นวนชิ น้ ชั่งนํ า้ หนัก และคํานวณหาค่า ร้ อยละของปริ มาณหลักฐานทัง้ หมด) ตลอดจน
วิเคราะห์หลักฐานในเชิงคุณภาพ โดยจะใช้ มมุ มองในการวิเคราะห์ถึงความสําคัญของหลักฐาน
แต่ละประเภท แบ่งเป็ น 3 หน้ าที่ ได้ แก่ หน้ าที่ด้านเทคโนโลยี (techno–function) คือ กระบวนการ
ผลิตหรื อประโยชน์ใช้ สอยทัว่ ๆไป หน้ าที่ทางสังคม (socio–function) หรื อสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นถึง
การติดต่อสัมพันธ์ กนั ของแต่ละสังคม และหน้ าที่เชิงแนวคิด (ideo–function) หรื อการพิจารณา
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่แฝงอยูใ่ นตัวหลักฐานแต่ละประเภท18
สํ า หรั บ การกํ า หนดอายุ ส มั ย นั น้ จะใช้ วิ ธี ก ารเปรี ยบเที ย บรู ปแบบ (typology)
และกํ าหนดอายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในกรณี ที่สามารถนํ าตัวอย่างไปศึกษาได้ ด้วยวิธี
เรดิโอคาร์ บอน (carbon-14) และวิธีเรื องแสงความร้ อน (thermoluminescence)
6. สังเคราะห์ ข้อมูลทัง้ หมด โดยทําการเชื่อมโยงหลักฐานทางโบราณคดีกับหลักฐาน
ทางด้ านเอกสาร เพื่อนําไปสูก่ ารอธิบายประเด็นปั ญหาสําคัญและตอบข้ อสมมติฐานต่างๆเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ (แผนผังที่ 1)
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พื ้นที่ของจังหวัดนครปฐมอยูใ่ นความดูแลของสํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
18
การวิเคราะห์ หน้ าที่ของหลักฐานข้ างต้ นนีเ้ ป็ นแนวคิดหลักของ “โบราณคดีเชิงพฤติกรรม”
(behavioral archaeology) ด้ วยมีแนวคิดที่ว่า หลักฐานทุกประเภทมีหน้ าที่พื ้นฐาน 2 ประการ คือ หน้ าที่ด้าน
ประโยชน์ใช้ สอย (utilitarian function) และหน้ าที่ในการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ (symbolic function)
ดูใน Michael B. Schiffer, Formation Process of the Archaeological Record (University of New Mexico
Press, Albuquerque, 1987), 14. อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั มีความเห็นว่า การวิเคราะห์หน้ าที่เชิงแนวคิดหรื อระบบ
สัญลักษณ์นี ้ดูจะเป็ นเรื่ องยาก หากหลักฐานนันไม่
้ ได้ เกี่ยวข้ องกับศาสนา พิธีกรรม หรื อความเชื่อของมนุษย์ใน
อดีตโดยตรง หลักฐานทุกชิ ้นจึงไม่จําเป็ นจะต้ องมีหน้ าที่ครบทัง้ 3 หน้ าที่เสมอไปก็ได้
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แผนผังที่ 1 แสดงขันตอนและวิ
้
ธีการศึกษา
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7. นิยามศัพท์
“เมืองนครปฐมโบราณ” (ancient Nakhon Pathom) หมายถึง เมืองโบราณที่มี
คูนํ ้าล้ อมรอบ มีขนาดกว้ าง 2 กิโลเมตร ยาว 3.6 กิโลเมตร ตังอยู
้ ่ที่อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
เมื อ งนี ม้ ี ชื่ อ เดิ ม ในตํ า นานว่ า “เมื อ งนครไชยศรี ” ศูน ย์ ก ลางของเมื อ งคื อ พระประโทณเจดี ย์
อาณาบริ เวณทังหมดของเมื
้
องประกอบด้ วย พื ้นที่ภายในคูนํ ้าราว 3,809 ไร่ และพื ้นที่รอบนอกใน
รัศมีเกือบ 10 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหลาย
พื ้นที่ เช่น เทศบาลนครนครปฐม เทศบาลตําบลธรรมศาลา องค์การบริ หารส่วนตําบลพระประโทน
องค์การบริ หารส่วนตําบลสนามจันทร์ องค์การบริหารส่วนตําบลห้ วยจรเข้ เป็ นต้ น
“เมืองนครปฐม” (Nakhon Pathom) หมายถึง เมืองที่มีศนู ย์กลางอยู่ที่องค์พระปฐม
เจดีย์ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ ตงมณฑลนครไชยศรี
ั้
ขึน้ ที่ พ ระปฐมเจดี ย์ เมื่ อ พ.ศ. 2434 ต่อ มาในปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 จึงได้ พระราชทานชื่อให้ ใหม่วา่ “เมืองนครปฐม”
“สมัยทวารวดี” (Dvaravati period) หมายถึง ชื่อที่นกั วิชาการใช้ กําหนดเรี ยกยุคสมัย
แรกเริ่ มทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ศิลปะของประเทศไทย มีอายุอยู่ในช่วง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 – 1619
“วัฒนธรรมทวารวดี” (Dvaravati culture) หมายถึง ลักษณะทางวัฒนธรรมที่คล้ ายคลึง
กัน อัน สะท้ อ นผ่า นหลัก ฐานทางโบราณคดีห รื อวัตถุท างวัฒนธรรมที่ ได้ ค้น พบตามชุม ชนหรื อ
เมื อ งโบราณสมัย ทวารวดี โดยวัฒ นธรรมทวารวดี นี ม้ ี พื น้ ฐานมาจากวัฒ นธรรมในช่ ว งก่ อ น
ประวัตศิ าสตร์ ตอนปลาย ผสมผสานเข้ ากับวัฒนธรรมอินเดียที่แพร่หลายเข้ ามายังภูมิภาคนี ้

19

ดูการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่ใช้ ในการศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ศิลปะของ
ประเทศไทยได้ ใน หม่อมเจ้ า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 11 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539) ; มยุรี วีระประเสริฐ, “ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางโบราณคดี
ในประเทศไทย,” ใน โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย ฉบับคู่มือครูสงั คมศึกษา (กรุงเทพฯ : ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 14. อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ ช็อง บวสเซอลิเย่ร์
(Jean Boisselier) นักวิชาการชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า อาณาจักรทวารวดีคงเสื่อมลงราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 18
เมื่อพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรกัมพูชาโบราณ ได้ แพร่ ขยายอํานาจเข้ ามายังลุ่มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ดูใน,
หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, “ศิลปะทวารวดี ตอนที่ 1,” ศิลปากร 11,5 (มกราคม 2511) : 36.
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8. ข้ อจํากัดของการศึกษา
1. การศึกษาโบราณคดีที่เมืองนครปฐมโบราณมีข้อจํากัดสําคัญคือ หลักฐานส่วนใหญ่
ถูก ทํ า ลายไปมากแล้ ว จากการพัฒ นาทัง้ ในอดี ต และปั จ จุบัน บริ เ วณเมื อ งนครปฐมโบราณ
มีการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนสมัยปั จจุบนั เพราะเป็ นศูนย์กลางในด้ านต่างๆของจังหวัด นอกจากนี ้
หลักฐานจํานวนมากยังตกเป็ นสมบัติของเอกชนที่ไม่มีการเผยแพร่ ข้อมูลและไม่สามารถเข้ าไป
ศึกษาอย่างละเอียดได้
2. ด้ วยข้ อจํากัดของผู้วิจยั ในด้ านงบประมาณ การขุดค้ นทางโบราณคดีเพิ่มเติมจึงทําได้
4 หลุมขุดค้ นเท่านัน้ ซึ่งถือเป็ นชุดข้ อมูลที่น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของเมืองนครปฐมโบราณ
ดังนันการขุ
้
ดค้ นและวิเคราะห์เพิ่มเติมในโอกาสต่อไปย่อมเป็ นสิ่งที่ควรกระทํา เพื่อเป็ นการเพิ่มพูน
ความรู้ ของเมื อ งนครปฐมโบราณ และเป็ นการเติ ม เต็ ม องค์ ค วามรู้ ทางด้ า นโบราณคดี ส มัย
ประวัตศิ าสตร์ ในประเทศไทยด้ วย

บทที่ 2
เมืองนครปฐมโบราณ :
สภาพภูมศิ าสตร์ และข้ อมูลในเอกสารทางประวัตศิ าสตร์
เมืองนครปฐมโบราณเป็ นที่ร้ ู จักกันอย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชน
ชาวไทย เพราะเป็ นสถานที่ตงขององค์
ั้
พระปฐมเจดีย์ ซึ่งครัง้ หนึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า “เป็ นองค์ พระมหาสถูปเจดี ย์ของโบราณแรกตัง้
พระพุทธศาสนา”1 ถึงแม้ ว่าการศึกษาในชัน้ หลังจะทํ าให้ ได้ ความรู้ เพิ่มเติมซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
พระราชวินิจฉัยข้ างต้ นแล้ วก็ตาม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ว่า นครปฐมโบราณเป็ นเมืองโบราณที่มี
ความสําคัญแห่งหนึ่งในดินแดนไทย เพราะในเขตเมืองโบราณแห่งนี ้มีโบราณสถานโบราณวัตถุ
หลงเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
ควรกล่าวไว้ ด้วยว่า ในเขตจังหวัดนครปฐมไม่ได้ มีเพียงเมืองนครปฐมโบราณเท่านัน้
แต่ยังมีเมืองกํ าแพงแสนเก่า ตังอยู
้ ่ที่ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกํ าแพงแสน ห่างจากเมืองนครปฐม
โบราณไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 25 กิโลเมตร เมืองกําแพงแสนเป็ นเมืองโบราณ
สมัยทวารวดีที่มีคนู ํ ้าคันดินล้ อมรอบอีกเมืองหนึ่ง แต่ก็มีขนาดเล็กกว่าเมืองนครปฐมโบราณ คือมี
ขนาดกว้ าง 757 เมตร ยาว 803 เมตร2 (แผนที่ที่ 1)

1

กรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์
พระปฐมเจดีย์, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : ยูนิตี ้ โพรเกรส จํากัด, 2528. โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทาน
เพลิงศพ พระธรรมสิริชยั (ชิต ชิตวิปลุ เถร) เจ้ าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วันที่ 23
มีนาคม 2528), 64.
2
ดูใน ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, “การศึกษาลักษณะชุมชนโบราณจากภาพถ่ายทาง
อากาศจังหวัดนครปฐม,” ใน การสัมมนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมนครปฐม (นครปฐม :
มหาวิทยาลัยศิลปากรและชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525), 4 – 5 ; สมประสงค์
น่วมบุญลือ และคณะ, รายงานการศึกษารวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเมืองเก่ากําแพงแสนของอําเภอกําแพงแสน
(กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน), ม.ป.ป.).
12

13

แผนที่ที่ 1 แสดงเขตการปกครองและตําแหน่งของเมืองโบราณในจังหวัดนครปฐม
1. สภาพภูมศิ าสตร์ ของเมืองนครปฐมโบราณ
ด้ วยความที่ องค์ พระปฐมเจดีย์ เป็ นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ รับความสนพระราชหฤทัย
จากพระมหากษั ต ริ ย์ นับ ตัง้ แต่ ส มัย รั ช กาลที่ 4 เป็ นต้ น มา บริ เ วณนี จ้ ึ ง กลายเป็ นศูน ย์ ก ลาง
ของชุ ม ชนมาตัง้ แต่ บัด นั น้ จนถึ ง ปั จ จุ บัน เดิ ม จึ ง เชื่ อ กั น ว่ า ศูน ย์ ก ลางของเมื อ งโบราณอยู่ ที่
องค์พระปฐมเจดีย์ จนกระทัง่ ได้ มีการค้ นคว้ ากันอย่างจริ งจัง จึงได้ ทราบว่าศูนย์กลางเมืองเก่าที่มี
คูนํ ้าล้ อมรอบนันตั
้ งอยู
้ ถ่ ดั ออกมาจากองค์พระปฐมเจดีย์ทางทิศตะวันออกเกือบ 2 กิโลเมตร
1.1 ที่ตงั ้
เมืองนครปฐมโบราณ ตังอยู
้ ่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างเส้ นรุ้ งที่ 13
องศา 47 ลิปดา เหนือ และเส้ นแวงที่ 100 องศา 06 ลิปดา ตะวันออก มีอาณาบริ เวณกว้ างขวาง
ครอบคลุมเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหลายพื ้นที่ เช่น เทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลตําบลธรรมศาลา องค์ การบริ หารส่วนตํ า บลพระประโทน องค์ การบริ ห ารส่วนตํา บล
สนามจันทร์ องค์การบริ หารส่วนตําบลห้ วยจรเข้ เป็ นต้ น (แผนที่ที่ 2 - 3)
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แผนที่ที่ 2 แผนที่ทหารบริ เวณเมืองนครปฐมโบราณ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พิมพ์ครัง้ ที่ 1-RTSD ลําดับชุดที่ L7018 แผ่นที่ 5036IV มาตราส่วน 1: 50,000

แผนที่ที่ 3 เมืองนครปฐมโบราณ และโบราณสถานต่างๆ
ดัดแปลงจากแผนที่ทหาร พิมพ์ครัง้ ที่ 1-RTSD ลําดับชุดที่ L7018 แผ่นที่ 5036IV
มาตราส่วน 1: 50,000
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การค้ นพบเมืองนครปฐมโบราณเกิดขึ ้นเมื่อนักวิชาการ 2 ท่าน ได้ กล่าวถึงการค้ นพบ
ร่องรอยของเมืองเก่าในระยะเวลาไล่เลี่ยกันในช่วงปี พ.ศ. 2508 - 2509
ศาสตราจารย์ ช็อง บวสเซอลิเย่ร์ ได้ ทําการสํ ารวจในประเทศไทย ระหว่างวัน ที่ 28
กรกฎาคม ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 และได้ สงั เกตจากแผนที่ทหาร พบร่ องรอยเมืองโบราณ
ที่มีพระประโทณเจดีย์เป็ นศูนย์กลาง เมืองนี ้มีขนาดกว้ าง 2,000 เมตร ยาว 3,700 เมตร3
ใน ปี พ.ศ. 2509 อาจารย์ ศรี ศกั ร วัลลิโภดม ได้ ศกึ ษาภาพถ่ายทางอากาศพบร่ องรอย
คูนํ ้าของเมืองที่มีขนาดกว้ าง 2,000 เมตร ยาว 3,600 เมตร โดยมีพระประโทณเจดีย์ตงอยู
ั ้ ่เกือบ
กึ่ง กลางเมื อ ง เมื่ อ สํ า รวจภาคสนามก็ ได้ พ บโบราณสถานจํ า นวนมากซึ่ง ส่ว นใหญ่ ถูก ทํ า ลาย
ไปแล้ ว ทังยั
้ งได้ พบคูคลองและชุมชนโบราณที่มีความสัมพันธ์กบั เมืองด้ วย4 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองนครปฐมโบราณ ปี พ.ศ. 2516
3

Jean Boisselier, “Recherches archéologiques en Thaïlande. II Rapport sommaire de la
Mission 1965 (26 juillet – 28 novembre),” Arts Asiatiques Tome XX (1969) : 51 - 52.
4
ศรี ศักร วัลลิโภดม, “นครปฐมอยู่ที่ไหน,” ใน โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา (กรุ งเทพฯ :
เมืองโบราณ, 2525), 47 - 48. พิมพ์ ครั ง้ แรกในวารสาร ช่อฟ้า 1,12 - 13 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2509) :
118 - 130.
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื น้ ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องจั ง หวั ด นครปฐมเป็ นที่ ร าบลุ่ ม มี ค วามสู ง เฉลี่ ย จากระดั บ
นํ า้ ทะเลปานกลางราว 3 เมตร โดยไม่มี ภูเ ขาที่ จ ะเป็ นแหล่ง หิ น หรื อ แหล่ง แร่ ธ าตุใ ดๆ ในเขต
อํ าเภอเมื อง ซึ่งเป็ นที่ ตัง้ ของเมืองนครปฐมโบราณมีลักษณะภูมิประเทศเป็ นลานตะพักลํ านํ า้
ชันตํ
้ ่า (lower terrace) พื ้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปตะวันออกเล็กน้ อย เพราะทิศ
ตะวันตกเป็ นที่ ดอน ขณะที่ ทางทิ ศตะวันออกเป็ นแม่นํา้ ท่าจี น เนื่ องจากตัง้ อยู่ในเขตที่ ราบลุ่ม
้ งใช้ ลํานํา้ เป็ นเส้ นทาง
แม่นํ ้าท่าจีนพื ้นดินส่วนใหญ่จึงอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ทังยั
หลักในการคมนาคมติดต่ออีกด้ วย
ทางตอนเหนือของเมืองนครปฐมโบราณติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีเมืองโบราณ
อู่ทองตังอยู
้ ่ห่างจากเมืองนครปฐมโบราณราว 60 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้
ของจังหวัดนครปฐมติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี มีชมุ ชนโบราณพงตึกที่อําเภอท่ามะกา
ตัง้ อยู่ติด กับลํ า นํ า้ แม่ก ลองห่ า งจากเมื อ งนครปฐมโบราณไปทางตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ราว 25
กิโลเมตร และในเขตอําเภอเมืองราชบุรีมีเมืองโบราณคูบวั ตังอยู
้ ่ห่างจากเมืองนครปฐมโบราณไป
ทางตะวันตกเฉียงใต้ ราว 40 กิโลเมตร ส่วนทางทิศใต้ ของจังหวัดนครปฐมติดต่อกับเขตของจังหวัด
สมุทรสาครซึง่ เป็ นพื ้นที่ลมุ่ ตํ่าใกล้ ชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย5 (แผนที่ที่ 4)

5

เมื่อไม่นานมานี ้ได้ มีการค้ นพบเรื อบรรทุกภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี ที่บ้านขอม ตําบลโคกขาม
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ห่างจากชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยปั จจุบนั ราว 8 กิโลเมตร ดูใน พยุง วงษ์ น้อย,
“เรื อสมัยทวารวดีที่จงั หวัดสมุทรสาคร,” ใน รวมบทคัดย่อโครงการประชุมวิชาการทางด้ านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์
ศึกษา และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม เรื่ อง “งานโบราณคดีใต้ ร่มพระบารมีปกเกล้ า” เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (กรุ งเทพฯ : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด
เอราวัณการพิมพ์, 2551. วันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)),
10 – 11.
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แผนที่ที่ 4 ชุมชนและเมืองโบราณสมัยทวารวดีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

1.3 ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณ
นครปฐมโบราณเป็ นเมื อ งที่ มี คูนํ า้ ล้ อ มรอบซึ่ง มี ข นาดใหญ่ ที่ สุด ในประเทศในช่ ว ง
ก่อนหน้ าสมัยอยุธยา มีพื ้นที่ประมาณ 3,809 ไร่ ลักษณะผังเมืองเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามุมมนวางตัว
ในแนวนอน กว้ าง 2 กิโลเมตร ยาว 3.6 กิโลเมตร คูเมืองโดยรอบยาวราว 10 กิโลเมตร คาดว่า
แต่เดิมคูเมืองนี ้คงมีความกว้ างราว 50 – 60 เมตร คูเมืองด้ านทิศเหนือคือ “คลองเจดีย์บชู า” ซึง่ ขุด
ลอกในสมัยรัชกาลที่ 46 ส่วนคูเมืองทิศใต้ มีชื่อเรี ยกว่า “คลองพระยากง” ปั จจุบนั คูเมืองได้ ตื ้นเขิน
เหลือความกว้ างเพียง 10 - 20 เมตรเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เป็ นเรื่ องน่ายินดีที่ทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในบางท้ องที่มีแผนงานดูแลรักษาขุดลอกคูเมืองนี ้ แต่การดําเนินงานก็ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้น
ในภาพรวมของทัง้ เมื องโบราณ ประเด็นการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมจึงเป็ นอี กสิ่งหนึ่ง
ที่จะต้ องให้ ความสําคัญกันอย่างจริงจัง (ภาพที่ 2)

6

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, “เรื่ องพระปฐมเจดีย์,” ใน เรื่ องพระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบชําระ
ใหม่และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย์, 99.
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ภาพที่ 2 สภาพของคูเมืองนครปฐมโบราณ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2550

ศูน ย์ กลางของเมื องนครปฐมโบราณคือ บริ เวณวัดพระประโทณเจดีย์ ซึ่งเป็ นเจดีย์
สําคัญกลางเมือง (ภาพที่ 3) เกือบกึ่งกลางเมืองยังมีคลองที่มนุษย์ในอดีตขุดขึ ้นเป็ นแนวตรงเพื่อ
เชื่อมคูเมืองด้ านทิศเหนือกับทิศใต้ ของเมืองเข้ าด้ วยกัน คลองดังกล่าวมีชื่อว่า “คลองพระประโทน”
แต่ในปั จจุบนั คลองนี ้ก็หมดความสําคัญลงอย่างสิ ้นเชิงเหลือสภาพเป็ นคูนํ ้าขนาดเล็กเท่านัน้ 7

7

การขุดคลองกลางเมืองเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคูเมืองด้ านทิศเหนือกับด้ านใต้ นี ้มีที่เมืองศรี มโหสถ
ซึง่ เป็ นเมืองโบราณสมัยทวารวดีในจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้ วย
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ภาพที่ 3 พระประโทณเจดีย์ (ภาพนี ้ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2547 ก่อนมีการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2548)
คูเมืองนครปฐมโบราณได้ รับนํ ้ามาจากลํานํ ้าสําคัญ 2 สาย ได้ แก่
1. ลํา นํ า้ บางแก้ ว เป็ นแม่นํ า้ สาขาของแม่นํ า้ ท่า จี น เกิ ด จากการไหลมารวมกัน ของ
ลําคลองและลํารางต่างๆที่แยกจากแม่นํ ้าทัพหลวงทางทิศเหนือของเมืองโบราณ แม่นํ ้าบางแก้ วนี ้
ไหลมาเชื่อมต่อกับคูเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และไหลผ่านกลางเมืองโบราณทางตอนเหนือ
ก่อนไปออกทางตะวันออกบริ เวณวัดธรรมศาลา หลังจากนันจะไหลผ่
้
านชุมชนต่างๆในเขตอําเภอ
นครชัยศรี ก่อนไหลออกแม่นํ ้าท่าจีนที่วดั กลางบางแก้ วในเขตตัวอําเภอนครชัยศรี ในปั จจุบนั
2. ลํานํ า้ บางแขม เป็ นแม่นํา้ สาขาของแม่นํา้ แม่กลอง ไหลแยกจากแม่นํา้ แม่กลอง
บริ เวณบ้ านท่าผา อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี จากนัน้ ไหลผ่านชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม
ก่ อ นไหลมาบรรจบกับ คลองบ่อ โตนดที่ ขุดขึน้ เพื่ อ เชื่ อ มลํ า นํ า้ บางแขมเข้ า กับ คูเ มื อ งนครปฐม
โบราณด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ลํ า นํ า้ บางแขมยัง ไหลผ่า นทิ ศ ใต้ ข องเมื อ งโบราณ ซึ่ง ลํ า นํ า้
ช่วงนี ้เรี ยกกันว่า “คลองพระยาพาน” ก่อนไหลผ่านชุมชนในเขตอําเภอนครชัยศรี และไหลไปออก
แม่นํ ้าท่าจีนที่บ้านบางช้ างในเขตอําเภอสามพราน
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จากการศึกษาของ ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน พบว่า คูเมืองและคูคลองต่างๆ
ของเมืองนครปฐมโบราณมีการขุดลอกต่างยุคต่างสมัยกัน และอาจมีเมืองเก่าหรื อศาสนสถาน
ตังอยู
้ ่บริ เวณคูเมืองด้ านใต้ ช่วงที่บรรจบกับคลองพระประโทน เพราะคลองนีซ้ ึ่งขุดเป็ นแนวตรง
มาจากทิ ศ เหนื อได้ ว กไปทางตะวัน ตกเล็ก น้ อ ยก่ อ นจะไหลรวมกับคูเ มื องด้ า นใต้ 8 ภายในเขต
เมื อ งโบราณเคยมี ร่ อ งรอยของสระนํ า้ ขนาดใหญ่ อ ย่ า งน้ อ ย 6 สระ รวมทัง้ สระนํ า้ ขนาดเล็ ก
อีกเป็ นจํานวนมาก ทางด้ านตะวันตกของพระประโทณเจดีย์มีสระแห่งหนึ่งที่มีร่องรอยว่า เคยมี
การขุดคลองนํานํ ้าเข้ ามาเก็บกักที่สระแห่งนี ้หลายครัง้ ด้ วย9
ลักษณะเด่นของเมืองนครปฐมโบราณคือไม่มีคนั ดิน ต่างจากเมืองโบราณสมัยทวารวดี
แห่งอื่นๆที่จะมีคนั ดินสูงล้ อมรอบ 1 หรื อ 2 ชัน้ การไม่มีคนั ดินนี ้อาจเอื ้อประโยชน์ให้ กบั การเดินเรื อ
เข้ า มาภายในเขตเมื อ งก็ ไ ด้ เพราะนอกจากคูเ มื อ งและแม่นํ า้ บางแก้ ว ที่ ไ หลผ่า นเมื อ งจะเป็ น
แหล่ง นํ า้ สํ า หรั บ การอุป โภคบริ โ ภคอย่ า งดี แ ล้ ว ลํ า นํ า้ เหล่า นี ต้ ้ อ งเป็ นเส้ น ทางคมนาคมหลัก
อี ก ด้ วย สมเด็ จ ฯกรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพทรงเล่ า ว่ า เมื่ อ ครั ง้ ที่ พ ระองค์ เ ป็ นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย เคยขุดพบสมอเรื อและสายโซ่ของเรื อเดินทะเลที่ วัดธรรมศาลา ซึ่ง ตัง้ อยู่
ริ มแม่นํา้ บางแก้ วภายนอกเมืองนครปฐมโบราณทางด้ านทิศตะวันออก10 ดังนัน้ เรื อสําเภาจาก
ชุมชนภายนอกคงจะสามารถเดินทางเข้ ามาติดต่อภายในเขตตัวเมืองได้ 11 และนี่ก็น่าจะเป็ นปั จจัย
ทางกายภาพที่ช่วยส่งเสริมให้ เมืองนครปฐมโบราณเป็ นเมืองท่าค้ าขายสําคัญแห่งหนึง่ ในอดีต

8

ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, “การศึกษาลักษณะชุมชนโบราณจากภาพถ่ายทางอากาศ
จังหวัดนครปฐม,” ใน การสัมมนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมนครปฐม, 3.
9
เรื่ องเดียวกัน.
10
ดู ตรี อมาตยกุล, “นครปฐมไม่ใช่เมืองดอน,” ศิลปากร 3,1 (มิถนุ ายน 2492) : 55 ; กรมศิลปากร,
ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรที่ 2 (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2538), 80.
11
ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, “การศึกษาลักษณะชุมชนโบราณจากภาพถ่ายทางอากาศ
จังหวัดนครปฐม,” ใน การสัมมนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมนครปฐม, 3.
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แผนที่ที่ 5 เมืองนครปฐมโบราณและแหล่งโบราณคดีสําคัญๆที่เกี่ยวข้ อง
ดัดแปลงจากแผนที่ทหาร พิมพ์ครัง้ ที่ 1-RTSD ลําดับชุดที่ L7018 แผ่นที่ 5036III-IV
มาตราส่วน 1: 50,000
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เมืองนครปฐมโบราณมีอาณาบริ เวณกว้ างขวางมาก ทางด้ านทิศตะวันตกห่างออกไป
ราว 2 กิโลเมตร มีศาสนสถานสําคัญคือ พระปฐมเจดีย์ (องค์เดิม) ซึ่งน่าจะเป็ นศูนย์กลางของ
ชุมชนภายนอกเมือง ทางทิศใต้ มีแนวคลองและคันดินที่เรี ยกกันว่า “ถนนขาด” ซึง่ น่าจะเชื่อมต่อไป
ยังชุมชน “บ้ านดอนยายหอม” ที่ตงอยู
ั ้ ห่ ่างออกมาราว 10 กิโลเมตร (แผนที่ที่ 5 ในหน้ า 21)
ในปั จจุบันเมืองนครปฐมโบราณถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปมาก แม้ ว่าลํานํ า้ บางแก้ ว
และคูเ มื อ งอาจตื น้ เขิ น มาแล้ ว ตัง้ แต่ ส มัย โบราณ แต่ ศ าสนสถานต่ า งๆก็ ถู ก ทํ า ลายไปเป็ น
จํานวนมาก ทังจากการสร้
้
างทางรถไฟสายใต้ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 และโดยเฉพาะการสร้ างถนน
้ ่ นฐานของ
เพชรเกษม เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2511 ซึ่งตัดผ่านกลางเมืองโบราณ อันนํามาซึ่งการตังถิ
ชุม ชนสมัย ปั จ จุบัน ตามแนวถนนเพชรเกษม และมี ก ารเข้ า มาจับ จองพื น้ ที่ ป ลูก สร้ างอาคาร
บ้ านเรื อนของราษฎรรวมทังสถานที
้
่ราชการภายในเขตเมืองโบราณในที่สดุ (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ภาพจากโปรแกรม PointAsia แสดงสภาพของเมืองนครปฐมโบราณในปี พ.ศ. 2551
1.4 ข้ อสันนิษฐานเกี่ยวกับแนวชายฝั่ งทะเลสมัยโบราณ
ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน นักภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยาได้ ทําการศึกษาเรื่ อง
แนวชายฝั่ งทะเลสมัยโบราณบริ เวณที่ราบภาคกลางของไทย โดยอาศัยการแปลความภาพถ่าย
ดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ ซึง่ ได้ ข้อสรุ ปว่า ที่ตงของเมื
ั้
องโบราณสมัยทวารวดีหลายเมือง
มีความสัมพันธ์กบั แนวชายฝั่ งทะเลเดิมที่ระดับ 3.5 – 4 เมตรจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง ลักษณะ
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ของอ่าวไทยในอดีตคงเป็ นอ่าวลึกเข้ าไปในแผ่นดินมากกว่าในปั จจุบนั พื ้นที่ชายฝั่ งในสมัยทวารวดี
ส่วนใหญ่เป็ นที่ลมุ่ ตํ่าใกล้ ระดับนํ ้าทะเล และบางบริเวณก็มีลกั ษณะเป็ นหาดทราย12 (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 แสดงแนวชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยในสมัยโบราณ ตามการศึกษาของ ทิวา ศุภจรรยา และ
ผ่องศรี วนาศิน (เอื ้อเฟื อ้ ภาพประกอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว)
สําหรับเมืองนครปฐมโบราณ ปั จจุบนั อยู่ห่างจากชายฝั่ งทะเลประมาณ 41 กิโลเมตร
ลํานํ ้าบางแก้ วที่ไหลผ่านเมืองนครปฐมเคยเป็ นเส้ นทางที่สามารถไปออกทะเลด้ านทิศตะวันออกได้
ส่วนทางด้ านทิศใต้ ของเมืองก็มีคลองวังไทรที่สามารถไปออกทะเลได้ เช่นกัน13 (แผนที่ที่ 6)
12

ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริ เวณชายฝั่ งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง
ประเทศไทย : การศึกษาตําแหน่งที่ตงและภู
ั้
มิศาสตร์ สมั พัทธ์ (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจยั ฝ่ ายวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 45 - 51.
13
ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, “การศึกษาลักษณะชุมชนโบราณจากภาพถ่ายทางอากาศ
จังหวัดนครปฐม,” ใน การสัมมนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมนครปฐม, 2 - 5.
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แผนที่ที่ 6 แนวชายฝั่ งทะเลเดิมที่เมืองนครปฐมโบราณตามการศึกษาของ ทิวา ศุภจรรยา
และผ่องศรี วนาสิน (เอื ้อเฟื อ้ ภาพประกอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว)

อาจารย์ ต รี อมาตยกุ ล เคยกล่ า วถึ ง ผลการสํ า รวจตามลํ า นํ า้ เก่ า ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น งาน
ร่วมกับหลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2472 ว่า เมืองนครปฐมซึง่ ในขณะนันเชื
้ ่อกันว่าตังอยู
้ ่ที่
บริ เวณองค์พระปฐมเจดีย์ มีคลองพระประโทน คลองบางแก้ ว คลองพระยากง คลองถนนขาด
้ สมัยทวารวดี คลองบางแก้ วนันสามารถใช้
้
เดินทางไปออกทะเล
คลองเหล่านี ้น่าจะมีมาแล้ วตังแต่
ทางทิศตะวันออกได้ ส่วนคลองถนนขาดอาจมีไว้ ใช้ ในการเดินเรื อระหว่างเมืองนครปฐมและตําบล
ดอนยายหอม เพราะตําบลดอนยายหอมนี ้แต่เดิมน่าจะตังอยู
้ ่ตรงปากอ่าวหรื อริ มทะเล นอกจากนี ้
ยังมี แนวคันดินหรื อถนนขาดเลียบขนานไปกับลําคลองถนนขาด และคาดว่าแนวคันดินนี เ้ ป็ น
ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองนครปฐมกับชุมชนแถบตําบลดอนยายหอมที่อยู่ปากอ่าวอีกด้ วย14
(แผนที่ที่ 7)
14

ดูใน ตรี อมาตยกุล, “นครปฐมไม่ใช่เมืองดอน,” ศิลปากร 2,6 (เมษายน 2492) : 41 - 47 ;
“นครปฐมไม่ใช่เมืองดอน,” ศิลปากร 3,1 (มิถนุ ายน 2492) : 54 - 64.

25

แผนที่ที่ 7 แนวชายฝั่ งทะโบราณ ตามการศึกษาของ ตรี อมาตยกุล
ที่มา : ตรี อมาตยกุล, “นครปฐมไม่ใช่เมืองดอน,” ศิลปากร 3,1 (มิถนุ ายน 2492) : 63.
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2. เมืองนครปฐมโบราณในเอกสารทางประวัตศิ าสตร์
เรื่ องเล่าเกี่ ยวกับประวัติของเมืองนครปฐมโบราณในความรับรู้ ของคนโบราณซึ่งเป็ น
ผู้จดบันทึกนัน้ มีอยู่ไม่กี่ประเด็น ทัง้ หมดเกี่ยวข้ องอยู่กับชื่อ “เมืองนครไชยศรี ” , “พระประโทณ
เจดีย์” , “พระปฐมเจดีย์” , “พระยากง” และ “พระยาพาน” ชื่อเหล่านี ้มีปรากฏอยู่ในเอกสารต่างๆ
้
(หรื อเอกสารขันทุ
้ ติยภูมิ - secondary source) ได้ แก่ พงศาวดารเหนือ
ซึง่ จัดเป็ นเอกสารชันรอง
ตํานานพระปฐมเจดีย์ และตํานานพระประโทณเจดีย์ ฉบับพระยามหาอรรคนิกร ฉบับนายทอง
ฉบับพระยาราชสัมภารากร ฉบับตาปะขาวรอต และฉบับของนายอ่อง ไวกําลัง15
เอกสารเหล่า นี ร้ ะบุถึ ง เรื่ อ งราวที่ มี เ นื อ้ หาคล้ า ยคลึง กัน มาก แต่ก็ ไ ม่ มี อ ายุเ วลาใน
การจดบัน ทึ ก อย่า งชัด เจน พงศาวดารเหนื อ เพิ่ ง รวบรวมขึน้ เมื่ อ พ.ศ. 2350 สมัย รั ช กาลที่ 1
โดยพระวิเชียรปรี ชา (น้ อย) ตําแหน่งเจ้ ากรมราชบัณฑิตขวา ส่วนตํานานต่างๆก็เพิ่งรวบรวมขึ ้น
โดยเจ้ า พระยาทิ พ ากรวงศ์ (ขํ า บุน นาค) เมื่ อครั ง้ มี ก ารปฏิสัง ขรณ์ อ งค์ พ ระปฐมเจดีย์ ในสมัย
รัชกาลที่ 4 ข้ อความในเอกสารจึงมีความคลาดเคลื่อนอยู่หลายจุด แต่ก็มีเนือ้ ความบางอย่างที่
ตรงกัน และมีข้อมูลบางอย่างที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาในครัง้ นี ้
ทัง้ นี ส้ ามารถแบ่ ง เรื่ อ งราวที่ ก ล่ า วถึ ง ในเอกสารต่ า งๆออกได้ เ ป็ น 2 เรื่ อ งหลัก คื อ
เรื่ องเมืองนครไชยศรี กบั พระประโทณเจดีย์ และเรื่ องพระปฐมเจดีย์กบั พระยากง - พระยาพาน
2.1 ตํานานเมืองนครไชยศรีและพระประโทณเจดีย์
ก่อนที่จะมีการสร้ าง “เมืองนครไชยศรี ” ขึ ้น บริ เวณนี ้มีหมู่บ้านพราหมณ์ตงอยู
ั ้ ่ก่อนแล้ ว
ชื่อว่า “บ้ านโทณะพราหมณ์” เพราะเป็ นสถานที่ที่พวกพราหมณ์ได้ บรรจุ “โทณะ” หรื อทะนานทอง
ที่ ใ ช้ ต วงพระบรมสารี ริ ก ธาตุข องพระพุท ธเจ้ า ไว้ ใ นเรื อ นหิ น ข้ อ ความในตํ า นานฉบับ พระยา
มหาอรรคนิกรและฉบับนายทองกล่าวว่าเหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นในปี พ.ศ. 113316
ส่วนเมืองนครไชยศรี นนสร้
ั ้ างขึ ้นภายหลังโดยพระเจ้ าศรี สิทธิไชยพรหมเทพ ซึง่ พระองค์
เสด็จมาจากเมืองมโนหัน (หรื อมโนหน) ใกล้ กบั เมืองยศโสธร ตํานานกล่าวว่า “ท้าวเธอจึ งมาสร้าง
เมืองนครไชยศรี ขึ้นเป็ นเมืองใหญ่”17

15

เอกสารเหล่านี ้รวบรวมไว้ ใน กรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐมเจดีย์กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่
และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย์, 1 - 35.
16
เรื่ องเดียวกัน, 20.
17
เรื่ องเดียวกัน, 20 - 21.
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เมื่ อ ความเกี่ ย วกับ โทณะเป็ นที่ เ ลื่ อ งลื อ ออกไปถึ ง ลัง กาทวี ป เจ้ า เมื อ งลัง กาจึ ง ใคร่
อยากจะได้ โทณะมาไว้ ในครอบครอง จึงโปรดให้ ภิกษุ ชื่อกัลยาดิศเถรไปขอโทณะนันกั
้ บพระเจ้ า
ศรี สทิ ธิไชยพรหมเทพ โดยแลกกับพระบรมสารี ริกธาตุทะนานหนึง่ จากลังกาทวีป แต่พวกพราหมณ์
ที่ดแู ลรักษาโทณะทะนานทองก็ไม่ยินยอมมอบให้ กบั พระเจ้ าศรี สิทธิไชยพรหมเทพ พระองค์จึงทรง
ยกไพร่พลไปตังเมื
้ องแห่งใหม่ชื่อว่า “เมืองปาวัน” (หรื อปานัน) และโปรดให้ สร้ างพระพุทธไสยาสน์
ขนาดใหญ่ (บางท่านเชื่อว่าหมายถึง พระปฐมเจดีย์ ซึ่งแต่เดิมเรี ยกว่า พระปทม) และทรงนําเอา
พระบรมสารี ริกธาตุบรรจุไว้ ภายใน ส่วนโทณะนันพระองค์
้
ได้ ทรงนํามาจากพวกพราหมณ์ได้ สําเร็ จ
และมอบให้ กบั พระกัลยาดิศเถร เพื่อถวายแด่เจ้ าเมืองลังกาในที่สดุ 18
เนื ้อความในตํานานฉบับนายอ่อง ไวกําลัง ได้ กล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากรัชกาลพระเจ้ า
ศรี สิทธิไชยพรหมเทพว่า มีพระยาสกตามหาราชผู้ครองเมือง “ตักกศิลามหานคร” ได้ ตงจุ
ั ้ ลศักราช
ขึ ้นใหม่ในปี พ.ศ. 113319 (น่าสังเกตว่าศักราชนี ้ตรงกับปี ที่พวกพราหมณ์บรรจุโทณะไว้ ในเรื อนหิน)
เจ้ า ผู้ค รองตัก กศิ ล ามหานครสื บ มาคื อ “พระยากาวัณดิศ เถร” ซึ่ง ได้ เ กิ ดเหตุก ารณ์ ที่ พ ระองค์
ทรงขับไล่พวกพราหมณ์ให้ ไปอยูท่ ี่เมืองละโว้ (ลพบุรี) เมื่อปี พ.ศ. 119220
ถึงแม้ ว่าตํานานฉบับพระยามหาอรรคนิ กรและฉบับนายทองจะกล่าวต่างออกไปว่า
พระยากากะวรรณดิศราชเป็ นกษัตริ ย์เมืองละโว้ แต่เอกสารทุกฉบับก็ ระบุตรงกันว่า ในปี พ.ศ.
1199 พระยากาวัณดิศราช (หรื อกากะวรรณดิศราช) ได้ ทรงก่อพระเจดีย์ล้อมเรื อนหินที่ บรรจุ
โทณะเอาไว้ แล้ วให้ นามว่า “พระประโทณเจดีย์”21
น่าสังเกตว่าจิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุ งศรี อยุธยา เลขที่ 6 และ 8 ซึ่งเขียน
เป็ นภาพพระปฐม (ปทม) และพระประโทณ (ปโทน) ตังอยู
้ ่เคียงคู่กันบริ เวณเมือง “นคอรไชศรี ”
หรื อ “ณครไชศี” โดยเขียนเป็ นเจดีย์ทรงปรางค์ทงคู
ั ้ ่ มีตวั อักษรกํากับไว้ ที่ด้านล่างว่า “..ปโทนเมื ่อ
สางสาศนาได้ 1199 ปี ..” ด้ วย22 (ภาพที่ 6)

18

เรื่ องเดียวกัน, 1 - 3 และ 21 - 22.
19
เรื่ องเดียวกัน, 4.
20
เรื่ องเดียวกัน.
21
เรื่ องเดียวกัน, 4 , 19 และ 23.
22
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุ งศรี อยุธยา - ฉบับกรุ งธนบุรี (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542.
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธ.ค. 2542), 94 และ
200.
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ภาพที่ 6 ภาพเขียนพระปฐมเจดีย์และพระประโทณเจดีย์ในสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรี อยุธยา
ที่มา : สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุ งศรี อยุธยา - ฉบับกรุ งธนบุรี (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542.
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 5 ธ.ค. 2542), 94 และ 200.

เรื่ องราวในเอกสารข้ างต้ นสามารถสะท้ อนภาพอดีตของเมืองนครปฐมโบราณที่มีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องมาตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 (ทัง้ ปี พ.ศ. 1133 , พ.ศ. 1192 และ พ.ศ. 1199)
เหตุการณ์ ดําเนินไปภายใต้ การติดต่อสัมพันธ์ กันระหว่างเมืองโบราณต่างๆ ทัง้ ภายในภูมิภาค
(เมืองละโว้ ) และภายนอกภูมิภาค (ลังกาทวีป) ทังหมดนี
้
้เกิดขึ ้นจากพื ้นฐานสําคัญที่มีเหมือนกัน
คือ ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของกษัตริ ย์ผ้ คู รองเมือง ซึง่ มีพวกพราหมณ์ประจําอยู่
ในราชสํานักด้ วย
ข้ อความในตํานานพระประโทณเจดีย์ข้างต้ นนี ้ ศาสตราจารย์ มานิต วัลลิโภดม ได้ เคย
วิเคราะห์ อย่างละเอียดมาก่อนแล้ ว ท่านได้ ตรวจสอบเนือ้ ความในตํานานกับเอกสารฉบับอื่นๆ
โดยเฉพาะพงศาวดารเหนือ ซึง่ ท่านเห็นว่าเนื ้อเรื่ องในพงศาวดารเหนือนันไม่
้ ค่อยปะติดปะต่อกัน
ทําให้ อ่านแล้ วค่อนข้ างสับสน และข้ อมูลด้ านปี พุทธศักราชก็คลาดเคลื่อนมาก แต่ปีจุลศักราชนัน้
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สามารถจะยอมรับและยึดถื อได้ รวมทัง้ ยังมีข้อความบางจุดที่ เชื่อถือได้ และมีความสัมพันธ์ กับ
ตํานานเมืองนครปฐมข้ างต้ น23
ศาสตราจารย์ มานิต วัลลิโภดม ได้ ยกเนื ้อความในพงศาวดารเหนือที่กล่าวว่า “ศุภมัสดุ
พระพุทธศักราช 306 ปี กุน สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั กรุงกษัตริ ย์เมื องตักกะสิ ลามหานครทรงพระนาม
ชื ่อพระยาสักรดํ ามหาราชาธิ ราช ทรงอนุภาพมหิ ทธิ ฤทธิ ...ให้ตงั้ จุลศักราชไว้สําหรับกรุงกษัตริ ย์
สื บ ไป” เรื่ อ งราวตอนนี ค้ ล้ า ยกับ เหตุ ก ารณ์ ใ นตํ า นานพระประโทณเจดี ย์ ที่ ก ล่ า วถึ ง พระยา
ั ้ ลศักราชขึ ้นใหม่ในปี พ.ศ. 1133 และยังมี
สกตามหาราชผู้ครองเมือง “ตักกศิลามหานคร” ได้ ตงจุ
ข้ อ ความอี ก ตอนหนึ่ ง กล่ า วว่ า “พระพุท ธศัก ราช 1002 ปี จุ ล ศัก ราช 10 ปี ระกาสัม ฤทธิ ศ ก
จึ งพระยากาฬวรรณดิ ศราชบุตรของพระยากากะพัตรได้เสวยราชสมบัติเมื องตักกะสิ ลามหานคร
จึ ง ให้พ ราหมณ์ ท งั้ หลายยกพลลงไปสร้ า งเมื อ งละโว้ได้ 19 ปี ...” เมื่ อท่า นได้ คํา นวณเที ย บปี
จุลศักราชที่ 10 กับปี พุทธศักราชแล้ ว พบว่าตรงกับ พ.ศ. 1192 ดังนันพระยากาฬวรรณดิ
้
ศราชก็คือ
พระยากาวัณดิศราช (หรื อกากะวรรณดิศราช) สอดคล้ องกับข้ อความในตํานานพระประโทณเจดีย์
และเมือง “ตักกศิลามหานคร” ก็หมายถึง “เมืองนครไชยศรี ” นัน่ เอง24
หาก “ตักกศิลามหานคร” หมายถึง “เมืองนครไชยศรี ” จริ งแล้ ว ย่อมสะท้ อนให้ เห็นถึง
บทบาทของเมืองในด้ านความเป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนาและศิลปะวิทยาการได้ อีกทางหนึ่ง
เนื่องจากเมือง “ตักศิลา” ในประเทศอินเดียสมัยโบราณเคยเป็ นที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัยที่เก่าแก่มาก
ตักศิลาเป็ นศูนย์กลางของการศึกษาทังพุ
้ ทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ เป็ นแหล่งรวมของศิลปะ
วิทยาการแขนงต่างๆ และได้ กลายเป็ นตัวแทนของความเจริ ญในด้ านดังกล่าวมาอย่างยาวนาน
ดังมีข้อความกล่าวถึงอยู่ในเอกสารโบราณหลายฉบับ เช่น รามายณะ มหาภารตะ คัมภีร์ชาดก
เป็ นต้ น25

23

มานิต วัลลิโภดม, “ทวารวดีอยูท่ ี่ไหน,” ศิลปากร 16,2 (กรกฎาคม 2515) : 60.
24
เรื่ องเดียวกัน, 61 - 62. และดู พระวิเชียรปรี ชา (น้ อย), พงศาวดารเหนือ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
, 2501. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกเอกเจ้ าพระยาศรี พิพฒ
ั น์รัตนราชโกษาธิบดี (หม่อมราชวงศ์
มูลดารากร) 10 ส.ค. 2501), 1 – 2 และ 16 - 17.
25
Sir John Marshall, A Guide to Taxila (Cambridge : The University Press, 1960), 10, 23 24 ; Ahmad Hasa Dani, The Historical City of Taxila (Japan : UNESCO, 1986), 42 - 43. quoted from
Buddha Prakash, Political and Social Movements in Ancient Punjab (from the Vedic Age up to the
Mauryan Period) reprint 1964 (Lahore : Aziz Publishers, 1976), 140 - 142 ; Adhir Chakravarti, Urban
Development in Ancient India (Kolkata : The Asiatic Society, 2006), 116.
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2.2 ตํานานพระปฐมเจดีย์ และพระยากง - พระยาพาน
ข้ อ ความในตํ า นานพระปฐมเจดี ย์ ก ล่ า วว่ า “เดิ ม เมื ่ อ แรกสร้ า งพระปฐมเจดี ย์ น ั้น
พระพุท ธศัก ราชล่ ว งได้พ ระวัส สาหนึ่ ง จะเป็ นผู้ใ ดสร้ า งหาแจ้ ง ไม่ ”26 และ “เดิ ม เมื ่อ แรกสร้ า ง
พระปฐมเจดีย์นนั้ จุลศักราชยังไม่มี ตัง้ แต่พระพุทธศักราชศาสนาพระพุทธิ เจ้าได้ปีหนึ่งนัน้ มา...”27
ข้ อความข้ างต้ นบ่งชี ถ้ ึงถึงความเก่ าแก่ของพระปฐมเจดีย์ ซึ่งอาจมี มาก่อนพระประโทณเจดีย์
เพราะน่าสังเกตว่าในเอกสารฉบับเดียวกันนัน้ ได้ กล่าวถึงพระประโทณเจดีย์ที่สร้ างโดยพระยา
กาวัณดิศราช เมื่อ พ.ศ. 1199 ด้ วย แต่เรื่ องปี ที่สร้ างพระปฐมเจดีย์ก็เชื่อถือได้ ยาก เพราะยังไม่มี
เอกสารและหลักฐานทางโบราณคดีอื่นใดมารองรับ ต่างจากมูลเหตุของการสร้ างพระปฐมเจดีย์ที่
เกี่ยวข้ องกับพระยากง - พระยาพาน อันเป็ นเรื่ องราวที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวาง
ตํานานพระปฐมเจดีย์ ฉบับตาปะขาวรอต กล่าวว่า มีกษัตริ ย์ชื่อท้ าวสิการาชครองราชย์
สมบัติ อ ยู่ที่ “เมื อ งศรี วิ ไ ชย” ซึ่ง เชื่ อ ว่ า คื อ เมื อ งนครไชยศรี มี พ ระโอรสคื อ “พระยากง” ซึ่ง ได้
ครองราชย์ สืบต่อมา (พงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระยากงครองเมืองกาญจนบุรี) พระมเหสีของ
พระองค์ได้ ประสูติโอรสองค์ หนึ่ง ซึ่งโหรทํ านายว่ามีบุญญาธิ การมาก แต่จะกระทําปิ ตุฆาตคือ
ฆ่าพ่อ พระยากงจึงให้ นําพระโอรสไปฆ่าเสีย พระมเหสีจึงลอบนําเอาพระกุมารไปให้ “ยายหอม”
เลี ้ยงไว้
เมื่ อ พระกุม ารเจริ ญ พระชัน ษายายหอมก็ นํ า ไปมอบให้ กับ พระยาราชบุรี เ ลี ย้ งเป็ น
บุตรบุญธรรม เมืองราชบุรีในขณะนัน้ เป็ นเมื องขึน้ ของพระยากง จึงจํ าเป็ นต้ องส่งดอกไม้ เงิ น
ดอกไม้ ทองไปเป็ นเครื่ องบรรณาการทุกปี แต่พระโอรสหนุ่มกลับมีดําริ ว่าไม่จําเป็ นจะต้ องจัดส่ง
สิ่งของเหล่า นัน้ ไปให้ พระยากงอี ก พระยากงจึง ยกทัพ มายังเมื องราชบุรีโทษฐานคิดเป็ นกบฏ
ศึกครัง้ นันนํ
้ าไปสู่เหตุการณ์ชนช้ างระหว่างพ่อกับลูก แล้ วพระโอรสก็ได้ กระทําปิ ตุฆาตฆ่าพระยา
กงขาดคอช้ าง ที่ ตรงจุดนัน้ เรี ยกกันว่า “ถนนขาด” จากนัน้ พระโอรสก็ สามารถเข้ ายึดเมืองของ
พระยากงได้ สําเร็ จ เหล่าขุนนางต่างยกพระราชสมบัตใิ ห้ ทรงมีพระนามว่า “พระยาพาน”
ในคํ่าคืนหนึง่ พระยาพานได้ เข้ าไปยังตําหนักพระมเหสีของพระยากง (คือแม่ของตัวเอง)
หมายจะกระทํ าสังวาสด้ วย สรรพสัตว์ หลายชนิดต่างส่งเสียงเป็ นสัญญาณเตือนถึงเหตุร้ายนี ้
แต่พระมเหสีก็จําได้ ดีว่าพระยาพานคือพระโอรสของพระองค์ที่ไปฝากยายหอมเลี ้ยงไว้ เพราะทรง
จํารอยแผลบนพระพักตร์ ที่เกิดขึ ้นจากการนําพานมารองรับเมื่อครัง้ ประสูติได้ (อันเป็ นที่มาของ
26

กรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐมเจดีย์กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์
พระปฐมเจดีย์, 23.
27
เรื่ องเดียวกัน, 4.

31

ชื่อพระยาพาน) เมื่อพระยาพานทราบความตามนันแล้
้ วจึงโกรธยายหอมมากเพราะไม่ยอมบอก
ความจริ ง จึงได้ สงั่ ให้ ฆ่ายายหอมเสีย (บางที่เขียนเป็ น “พระยาพาล” ด้ วยเหตุที่ฆ่าพ่อตัวเอง
และฆ่ า ยายหอมที่ เ ลี ย้ งดู ม า) สถานที่ ที่ ฆ่ า ยายหอมนัน้ ก็ เ รี ย กกั น ว่ า “บ้ า นยายหอม” หรื อ
“โคกยายหอม”
จากเหตุการณ์ คราวนัน้ ก็นําความเศร้ าโศกมาให้ พระยาพานเป็ นอย่างมาก พระองค์
จึง คิด ที่ จ ะไถ่ บ าป โดยเรี ย กประชุม เหล่า ขุน นางอํ า มาตย์ แ ละภิ ก ษุ ส งฆ์ สถานที่ ที่ ป ระชุม นัน้
จึงเรี ยกว่า “ธรรมศาลา” พระมหาเถระจึงแนะนําให้ พระองค์ก่อพระเจดีย์ขนาดใหญ่เพื่อไถ่บาป
พระยาพานจึงได้ สร้ าง “พระเจดี ย์สูงใหญ่ชวั่ นกเขาเหิ น สร้ างวัดเบื ้องสูงท่าประธม ทํ าพระวิ หาร
4 ทิ ศ ไว้พ ระจงกรมองค์ 1 พระสมาธิ ท งั้ 3 ด้า น ประตู แขวนฆ้อ งใหญ่ ปากกว้า ง 3 ศอกทั้ง
4 ประตู ทํ าพระระเบี ยงรอบพระวิ หาร แล้วบรรจุพระบรมธาตุเขี ้ยวแก้วในพระเจดี ย์ใหญ่...” 28
เจดีย์องค์นี ้เชื่อกันว่าคือ พระปฐมเจดีย์ (องค์เดิม)
ตํานานพระปฐมเจดีย์ได้ ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ โดยเฉพาะการกล่าวถึงชื่อสถานที่
ต่างๆที่ยงั คงปรากฏชื่ออยู่ในปั จจุบนั ทัง้ “บ้ านยายหอม” , “ธรรมศาลา” , “ถนนขาด” ซึง่ ล้ วนเป็ น
ั ้ ้น ที่บ้านยายหอมหรื อดอนยายหอมในปั จจุบนั มี
สถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีทงสิ
โบราณสถานเนินพระ ซึ่งเชื่ อว่า คือ “โคกยายหอม” ที่ นี่ เคยขุดพบธรรมจัก ร กวางหมอบ และ
เสารองรั บ ธรรมจัก ร 29 (ภาพที่ 7) ส่ ว นธรรมศาลาก็ คื อ วัด ธรรมศาลาในปั จ จุบัน ภายในวัด
มีโบราณสถานขนาดใหญ่ซึ่งยังไม่ได้ รับการขุดแต่งศึกษา30 (ภาพที่ 8) ขณะที่ถนนขาดนัน้ ก็คือ
“บ้ านถนนขาด” ซึง่ มีผ้ กู ล่าวว่าในอดีตยังมีแนวคันดินหลงเหลืออยู่ชดั เจน แนวคันดินหรื อถนนขาด
นี ้ก็เชื่อว่าเป็ นถนนที่เชื่อมต่อจากเมืองนครปฐมไปยังบ้ านดอนยายหอมทางทิศใต้ นนั่ เอง

28

เรื่ องเดียวกัน, 33.
กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรที่ 2, 85 - 86.
30
เรื่ องเดียวกัน, 80 - 81.
29

32

ภาพที่ 7 โบราณสถานเนินพระ ธรรมจักรและเสารองรับ (โบราณวัตถุอยูท่ ี่วดั ดอนยายหอม)

ภาพที่ 8 โบราณสถานวัดธรรมศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ถึงแม้ ว่าเรื่ องราวของพระยากง – พระยาพาน จะสัมพันธ์ กับความเชื่อในพุทธศาสนา
คื อ มูล เหตุ ข องการสร้ างพระปฐมเจดี ย์ แต่ น่ า สัง เกตว่ า ชื่ อ ของตัว เอกในตํ า นานนั น้ กลับ มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกับ พระผู้เ ป็ นเจ้ า ในศาสนาพราหมณ์ คือ พระกฤษณะ ซึ่ง เป็ นอวตารปางที่ 8
ของพระวิษณุ เทพเจ้ าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลทั ธิไวษณพนิกาย

33

ตํ า นานของพระกฤษณะผูก พัน อยู่กับ การปราบปรามอสูร ต่ า งๆ อสูร ตนสํ า คัญ คื อ
“ท้ า วกัง สะ” หรื อ “พระยากงส์ ” และยัง มี “พาณาสูร ” หรื อ “พระเจ้ า กรุ ง พาณ” รวมอยู่ด้ ว ย31
แม้ กระทัง่ พระกฤษณะเองบางครัง้ ก็มีชื่อเรี ยกว่า “พาลกฤษณะ”32 ชื่อเหล่านี ้คงเป็ นต้ นเค้ าของนาม
“พระยากง” และ “พระยาพาน” (หรื อพาล) ทังยั
้ งน่าสังเกตว่า เมืองหลวงที่พระกฤษณะได้ เคย
ครองราชย์นัน้ ชื่อ “ทวารกา” (Dvaraka - เมืองในรัฐคุชราตทางตะวันตกของประเทศอินเดีย)
หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ “ทวารวดี” ที่แปลว่า “ซึ่งมีประตู” ก็เป็ นการพ้ องกันกับหลักฐานที่บ่งบอกว่า
มีบ้านเมืองโบราณในแถบภาคกลางของประเทศไทยในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ชื่ อว่า
“ทวารวดี”33
ข้ อ สัง เกตข้ า งต้ น นี ไ้ ม่ ไ ด้ มุ่ง หมายที่ จ ะตี ค วามว่ า บ้ า นเมื อ งทวารวดี นับ ถื อ ศาสนา
พราหมณ์ เป็ นหลัก เพราะชื่อ “ทวารวดี” ยังปรากฏอยู่ในคัมภีร์พทุ ธศาสนาหลายเล่ม34 หลักฐาน
ทางโบราณคดีหลายประเภท ทังจารึ
้ ก โบราณสถาน และประติมากรรมรู ปเคารพต่างๆที่คาดว่า
เป็ นของบ้ านเมืองทวารวดีนี ้ ส่วนใหญ่ก็สร้ างขึ ้นเนื่องในพุทธศาสนา แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ว่า
ในช่วงสมัยทวารวดียอ่ มมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ปะปนอยูด่ ้ วย โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
กับกษัตริ ย์ผ้ คู รองเมือง ดังจะเห็นได้ จากเค้ ารางที่หลงเหลืออยูใ่ นตํานานพระยากง - พระยาพาน

31

W.J. Wilkins, Hindu Mythology (Vedic and Puranic) (Delhi : Delhi Book Store, 1972),

166 – 184.
32

Edward Moor, The Hindu Pantheon (Los Angeles : The Philosophical Research Society
INC., 1976), 198.
33
Samuel Beal, Siyuki : Buddhist records of the Western world, translated from the
Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.629) (Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1969), 200 ;
D.C.Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, Second edition (India : Motilal
Banarsidass, 1971), 324 ; Claude Jacques, “Dvāvaratī un royaume sans histoire,” in Dvāvaratī aux
sources du bouddhisme en Thaïlande, eds. Pierre Baptiste et Thierry Zéphir (Paris : Musee Guimet,
2009), 27.
34
Peter Skilling, “Dvāvaratī: Recent Revelations and Research,” ใน เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาเรื่ องความก้ าวหน้ าในการศึกษาโบราณคดีและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี (สุพรรณบุรี :
สํานักงานศิลปากรที่ 2, 2546), 107.

34

2.3 เมืองนครปฐมโบราณตัง้ แต่ พุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา
แม้ วา่ การวิจยั นี ้จะมีขอบเขตด้ านอายุเวลาจํากัดภายในกรอบของช่วงก่อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19 แต่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ของช่วงเวลาภายหลังจากพุทธศตวรรษที่ 18 ก็มีส่วนช่วยใน
การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในเขตเมืองนครปฐมโบราณด้ วย
จารึ กสุโ ขทัยหลัก ที่ 2 จารึ กวัดศรี ชุม ซึ่งน่าจะจารขึน้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 - 20
ได้ กล่าวถึง ประวัติของพระมหาเถรศรี ศรัทธาราชจุฬามุนี แห่งราชวงศ์พ่อขุนผาเมือง ซึ่งได้ ออก
ผนวชแล้ วเดินทางจาริกไปยังสถานที่ตา่ งๆ มีความตอนหนึง่ ในด้ านที่ 2 บรรทัดที่ 21 – 23 กล่าวว่า
“พระศรี ร าชจุ ฬ ามุนี เ ป็ นเจ้ า พยายามให้แ ผ้ว แล้ว จึ ง ก่ อ อิ ฐ ขึ้ น เจ็ ด วาสทายปูน แล้ว บริ บวรณ
พระธาตุ ห ลวงก่ อ ใหม่ ด้ ว ยสู ง ได้ ร้ อยสองวา ขอมเรี ยกพระธมนั้ น แล สถิ ตครึ่ งกลาง
นครพระกฤษณ์ ”35 (คําในจารึกคือ นครพระกริส)
“พระธาตุหลวง” ในจารึกข้ างต้ นมีผ้ สู นั นิษฐานว่าอาจหมายถึง พระปฐมเจดีย์ (องค์เดิม)
เพราะก่อนหน้ าสมัยรัชกาลที่ 4 ราษฎรในท้ องที่เรี ยกกันว่า “พระปทม” 36 คําว่า “ธม” ในจารึกเป็ น
ภาษาเขมรแปลว่า “ใหญ่”37 หากพระธมในจารึ กคือพระปฐมเจดีย์แล้ ว “นครพระกฤษณ์ ” ก็ คง
หมายถึงเมืองนครไชยศรี 38 ซึง่ มีตํานานผูกพันอยูก่ บั เรื่ องของพระกฤษณะดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น39

35

กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ศิลาจารึ กสุโขทัยหลักที่ 2 (จารึ กวัดศรี ชุม) (กรุ งเทพฯ :
หอสมุดแห่งชาติ, 2527. จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสือไทย เมื่อ พ.ศ. 2527), 29.
36
กรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐมเจดีย์กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์
พระปฐมเจดีย์, 82.
37
เรื่ องเดียวกัน, 106.
38
กรมศิลปากร, กองหอสมุดแห่งชาติ, ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (จารึกวัดศรี ชมุ ), 62 และ 64.
39
ข้ อความในจารึ กวัดศรี ชมุ ด้ านที่ 2 บรรทัดที่ 24 – 35 ยังกล่าวถึงการรวบรวมพระพุทธรู ปศิลา
ของโบราณที่ พ บในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งกับ พระธาตุห ลวง มาประดิ ษ ฐานไว้ ยัง พระวิ ห ารที่ ก่ อ ขึน้ คราวบูร ณะ
พระธาตุห ลวงนัน้ จารึ กระบุว่า “ลางแห่ ง ได้ค อได้ตน ลางแห่ ง ได้ผ มได้แ ขนได้อ ก ลางแห่ ง ได้หัว ตกไกลแล
สี ่คนหาม เอามาจึ งได้ ลางแห่งได้แข้งได้ขา ลางแห่งได้มือได้ตีน ย่อมพระหิ นใหญ่ ชกั มาด้วยล้อด้วยเกวี ยน
เข็นเข้าในมหาพิ หาร เอามาต่อติ ดประกิ ดด้วยปูน” ความตอนนี ้บ่งชี ้ว่าพระพุทธรู ปศิลาเหล่านี ้ใช้ เทคนิคการเข้ า
เดือยต่อกันเป็ นองค์พระ ซึง่ เป็ นเทคนิคของศิลปะทวารวดี พระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ่ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดี ย์ รวมทัง้ พระพุทธรู ป ประทับนั่งห้ อยพระบาทขนาดใหญ่ จากวัดพระเมรุ ก็ใช้ เทคนิ ค
ดังกล่าว และน่าสังเกตว่าได้ พบพระพุทธรู ปประทับยืนศิลปะทวารวดีขนาดใหญ่มากที่วดั พระมหาธาตุ เมืองเก่า
สุโขทัย (ปั จจุบนั จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) ซึ่งมีเทคนิคการเข้ าเดือยและมีพทุ ธลักษณะ
คล้ ายกับพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
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ในสมัยอยุธยา พระราชพงศาวดารหลายฉบับกล่าวไปในทางเดียวกันถึงเหตุการณ์ใน
รั ช สมัย ของสมเด็จ พระมหาจัก รพรรดิที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ เมื อ งนครไชยศรี เอกสารระบุว่ า
ภายหลังจากเสร็ จศึก กับพม่าในปี พ.ศ. 2086 ซึ่งศึก ครั ง้ นัน้ ทํ า ให้ สูญเสียสมเด็จพระสุริโยทัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิมีรับสัง่ ว่า ในการทําสงครามมีไพร่ พลหนีหายเข้ าป่ าไปเป็ นจํานวนมาก
จึงโปรดฯให้ ตงั ้ หัวเมื องต่างๆขึน้ เพื่อรวบรวมไพร่ พลสําหรั บเป็ นกํ าลังของบ้ านเมือง โดยให้ ตงั ้
บ้ า นท่ า จี น เป็ นเมื อ งสาครบุ รี บ้ า นตลาดขวัญ ตัง้ เป็ นเมื อ งนนทบุ รี ส่ ว นแขวงเมื อ งราชบุ รี
้ น “เมืองนครไชยศรี ” (มีที่เขียนว่า “นครชัยศรี ” ด้ วย)40
และแขวงเมืองสุพรรณบุรีให้ แบ่งมาตังเป็
แต่เ มื อ งนครไชยศรี ในสมัย อยุธ ยานัน้ ไม่ได้ ตัง้ อยู่ที่ พ ระประโทนเจดีย์ ดัง เช่ น ในสมัย ก่ อ นหน้ า
เพราะเชื่อว่าย้ ายมาอยูท่ ี่บ้านท่านาในเขตอําเภอนครชัยศรี ในปั จจุบนั 41
ระยะเวลาหลัง จากนัน้ ไม่ ท ราบว่ า เกิ ด อะไรขึ น้ ที่ เ มื อ งนครไชยศรี เ ดิ ม บ้ า ง มี เ พี ย ง
หลักฐานในสมุดภาพไตรภูมิกรุ งศรี อยุธยา เลขที่ 6 และ 8 ดังได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น42 ซึ่งอย่างน้ อย
ก็แสดงว่าเมืองนครไชยศรี และเจดีย์สําคัญของเมืองยังเป็ นที่ร้ ู จักกันอยู่ในสมัยอยุธยา43 และก็
น่าจะเป็ นในช่วงสมัยนี ้เองที่มีการก่อสร้ างเจดีย์ทรงปรางค์ทบั อยู่บนพระเจดีย์องค์เดิม แต่ก็ไม่อาจ
40

พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด)
(พระนคร : คลังวิทยา, 2507), 60 - 61 ; พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วดั
พระเชตุพน, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (พระนคร : คลังวิทยา, 2514), 60 - 61; พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับหมอ
บรัดเล (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โฆสิต, 2549), 56 ; พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, พิมพ์ครัง้ ที่ 8
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2534), 81.
41
ดูใน สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ลายพระหัตถ์สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีภณ
ั ฑ์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ร.ส.พ., 2529), ไม่ปรากฏเลขหน้ า (จดหมายลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480)
42
ดร.รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู เสนอว่า สมุดภาพไตรภูมิกรุ งศรี อยุธยา เลขที่ 6 น่าจะเขียนขึ ้นในราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 – กลางพุทธศตวรรษที่ 23 และได้ กําหนดอายุสมุดภาพไตรภูมิ เลขที่ 8 อย่างกว้ างๆ
ไว้ ว่า ควรจะมีอายุไม่เกินกลางพุทธศตวรรษที่ 23 ดูใน รุ่ งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มา
ของสมุด ภาพไตรภู มิ , ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาปรั ช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาโบราณคดี ส มัย ประวัติ ศ าสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 101 – 106 และ 111 – 113.
43
ที่ตําบลสําเภาล่ม ทางทิศใต้ ของเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา มีวดั โบราณ 2 วัด ชื่อ วัดพระยากง
และวัดพระยาพาน ทังยั
้ งมีการค้ นพบชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปประทับนัง่ ห้ อยพระบาทขนาดใหญ่ ซึ่งเคยประดิษฐาน
อยู่ที่วดั พระเมรุ เมืองนครปฐมโบราณด้ วย ดังนันอาจมี
้
การเคลื่อนย้ ายพระพุทธรู ปดังกล่าวไปยังกรุ งศรี อยุธยา
ในคราวใดคราวหนึง่ ดูรายละเอียดได้ ใน ธนิต อยูโ่ พธิ์, พระพุทธรูปศิลาขาวสมัยทวารวดี (พระนคร : ห้ างหุ้นส่วน
จํากัด ศิวพร, 2510).

36

ระบุเจาะจงลงไปได้ ว่าเป็ นสมัยอยุธยาช่วงใด เพราะพระปฐมเจดีย์ถูกก่อครอบไปแล้ วในสมัย
รัชกาลที่ 4 ส่วนพระประโทณเจดีย์ (ในส่วนของพระปรางค์) ก็ผ่านการบูรณะจนแทบไม่เหลือ
รูปแบบศิลปกรรมดังเดิ
้ มให้ วิเคราะห์ได้ อีก
เมืองนครไชยศรี เดิมยังมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ ของสยามประเทศ โดยเฉพาะใน
สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ เพราะทรงมีพระราชศรัทธาโปรดฯให้ ทําการบูรณปฏิสงั ขรณ์
องค์พระปฐมเจดีย์ (องค์เดิม) งานคราวนันยั
้ งคงทําต่อเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึง่ ทรงโปรดฯให้
ตังมณฑลนครไชยศรี
้
ขึ ้นใหม่ที่พระปฐมเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. 243444 และใน พ.ศ. 2444 ก็ทรงโปรดฯให้
ย้ ายเมืองนครไชยศรี จากบริ เวณบ้ านท่านาไปยังตําบลพระปฐมเจดีย์45 จนกระทัง่ พ.ศ. 2456
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ก็ทรงโปรดฯให้ เปลี่ยนชื่อจากเมืองนครไชยศรี
เป็ น “เมื อ งนครปฐม”46 ทัง้ ยัง ได้ ท รงบูร ณะองค์ พ ระปฐมเจดี ย์ สื บ มา และทรงโปรดฯให้ ส ร้ าง
พระราชวังสนามจันทร์ ไว้ เป็ นที่ประทับอีกด้ วย47
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กรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐมเจดีย์กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์
พระปฐมเจดีย์, 105.
45
เรื่ องเดียวกัน.
46
เรื่ องเดียวกัน.
47
ดู กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ , พระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
(กรุงเทพฯ : บรษัท เอส พี เอส พริ น้ ติ ้ง แอนด์ บิ ้ลดิ ้ง จํากัด, 2543. สมาคมชาวนครปฐม จัดพิมพ์เผยแพร่ในงาน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ ารํ าลึก ณ พระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2543).

บทที่ 3
ประวัตกิ ารศึกษาโบราณคดีเมืองนครปฐมโบราณ
การศึกษาเกี่ ยวกับอดีตของเมื องนครปฐมโบราณเริ่ มต้ นขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกันกับ
การบุกเบิกงานโบราณคดีในสยามประเทศ ความสนพระทัยด้ านประวัติศาสตร์ ของพระวชิรญาณ
เถระ (คื อ “เจ้ า ฟ้ ามงกุฎ ” ซึ่ง ต่ อ มาเถลิ ง ถวัล ยราชสมบัติ เ ป็ นพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4) ซึ่งเสด็จธุดงค์มายังพระปฐมเจดีย์ (องค์เดิม) ได้ นําไปสู่การศึกษาประวัติ
อันเก่าแก่ขององค์พระปฐมเจดีย์และเมืองโบราณแห่งนี ้
จากการประมวลประวัติการค้ นคว้ าเรื่ องเมืองนครปฐมโบราณตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
พบว่ามีนกั วิชาการหลายสาขาให้ ความสนใจ ทัง้ สายวิชาประวัติศาสตร์ จารึ กวิทยา โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยา เมื่อพิจารณาจากประเด็นหลักที่ศกึ ษาและเทคนิค
วิธีการ จึงสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาในการศึกษาออกได้ เป็ น 4 ช่วง ดังต่อไปนี ้
1. ช่วงบุกเบิกงานด้ านประวัตศิ าสตร์ - โบราณคดี (พ.ศ. 2396 - พ.ศ. 2481)
2. ช่วงตื่นตัวกับการศึกษาตามแนวทางประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ (พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2523)
3. การขุดค้ นทางโบราณคดีครัง้ แรกและช่วงแห่งความซบเซา (พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2547)
4. ช่วงฟื น้ ฟูงานโบราณคดีเมืองนครปฐม (ตังแต่
้ พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นมา)
1. ช่ วงบุกเบิกงานด้ านประวัตศิ าสตร์ - โบราณคดี (พ.ศ. 2396 - พ.ศ. 2481)
1.1 จุดเริ่มต้ นของการศึกษาเรื่องเมืองนครปฐมโบราณ
ในปี พ.ศ. 2374 พระวชิรญาณเถระ ได้ เสด็จธุดงค์ไปยังพระปฐมเจดีย์ (องค์เดิม) ซึง่ มี
ขนาดใหญ่ ทรงมีพระดําริ ว่าสมควรที่จะต้ องทําการบูรณปฏิสงั ขรณ์ จึงได้ นําความขึ ้นกราบบังคม
ทูลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 แต่ทรงมีพระราชดํารัสว่า “เป็ นของอยู่ใน
ป่ ารก จะทํ าขึ้ นก็เห็นไม่เป็ นประโยชน์ อนั ใดนัก”1 พระวชิรญาณเถระจึงต้ องระงับพระดําริ ไว้ ก่อน

1

กรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์
พระปฐมเจดีย์, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : ยูนิตี ้ โพรเกรส จํากัด, 2528. โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทาน
เพลิงศพพระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุลเถร) เจ้ าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันที่ 23
มีนาคม 2528), 85.
37

38

จนกระทัง่ ได้ เสด็จขึ ้นครองราชย์ จึงทรงเริ่ มทําการบูรณปฏิสงั ขรณ์ องค์พระปฐมเจดีย์ตามที่เคย
ตังพระทั
้
ยไว้
การบูรณะพระปฐมเจดีย์เริ่ มต้ นขึ ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 23962
แม่กองท่านหนึ่งคือ เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) นอกจากจะควบคุมการก่อสร้ างแล้ ว
ท่านยังรวบรวมเอกสารตํานานเก่าๆของเมืองนี ้มาพิมพ์เผยแพร่เป็ นครัง้ แรก เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์
บัน ทึ ก ไว้ ว่ า แต่ เ ดิ ม เจดี ย์ อ งค์ นี ไ้ ม่ ไ ด้ เ รี ย กว่ า “พระปฐมเจดี ย์ ” แต่ ร าษฎรในพื น้ ที่ เ รี ย กกัน ว่ า
“พระปทม”3 เพราะเชื่อว่าเป็ นสถานที่ที่พระพุทธเจ้ าเสด็จมาบรรทม รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดําริ
ว่าน่าจะไม่ถกู ต้ องที่เรี ยกเช่นนัน้ เมื่อตรวจสอบไปทัว่ ราชอาณาจักรสยามก็ไม่พบพระเจดีย์ขนาด
ใหญ่เท่านี ้ พิจารณาแล้ วทรงเห็นว่าน่าจะเป็ นเจดีย์เก่าแก่สร้ างมาก่อนพระเจดีย์องค์อื่นๆ จึงทรง
กําหนดเรี ยกว่า “พระปฐมเจดีย์”4 (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 พระปฐมเจดีย์องค์เดิม
(เจดีย์จําลองและภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารที่องค์พระปฐมเจดีย์)

2

เรื่ องเดียวกัน, 122.
เรื่ องเดียวกัน, 82.
4
เรื่ องเดียวกัน.
3
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ถึงแม้ วา่ จะมีการก่อสร้ างพระเจดีย์จําลองไว้ ที่ลานด้ านทิศใต้ ของพระปฐมเจดีย์ รวมทัง้
มีการเขียนภาพจิตรกรรมแสดงให้ เห็นถึงการก่อครอบพระเจดีย์องค์เดิมเอาไว้ ในพระวิหารด้ าน
ทิศตะวันออก (ภาพที่ 9) แต่เรื่ องขนาดอันใหญ่โตของพระเจดีย์องค์ เดิมก็ยังไม่ทราบได้ แน่ชัด
อย่างไรก็ตาม สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกล่าวถึงเรื่ องนีไ้ ว้ ว่า “รู ที่มีอยู่ 4 ด้าน
องค์ ร ะฆัง พระปฐมเจดี ย์ น ั้น ทํ า เป็ นทางสํ า หรั บ คนเดิ น เข้ า ไปได้ ถึ ง พระปฐมเจดี ย์ อ งค์ เ ก่ า
ซึ่ ง อยู่ ข้า งใน เมื ่อสร้ า งพระปฐมองค์ ใ หญ่ ใ นรัช กาลที ่ 4 โปรดให้ทํ า รู น นั้ ตรงระดับพื ้น ทัก ษิ ณ
พระปรางค์เดิ ม...”
้
เมื่อพิจารณาจากแบบแปลนขององค์พระปฐมเจดีย์พบว่า พระเจดีย์มีความสูงตังแต่
ระดับพื ้นดินถึงยอดพระมหามงกุฎตอนบนสุด 120.45 เมตร รู ทงั ้ 4 ทิศที่องค์ระฆังสูงจากพื ้นดิน
ราว 46 เมตร ดัง นัน้ พระเจดี ย์ อ งค์ เ ดิ ม ที่ มี ลัก ษณะเป็ นทรงโอควํ่ า อาจมี ค วามสูง เมื่ อ ครั ง้ มี
การบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ประมาณ 46 เมตร ส่วนพระเจดีย์ทรงปรางค์ซงึ่ น่าจะก่อเพิ่มเติมขึ ้น
ในสมัยอยุธยานันไม่
้ ทราบความสูงที่แท้ จริง (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 องค์พระปฐมเจดีย์และภาพลายเส้ นแสดงสัดส่วนต่างๆ
ที่มา : สํานักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์, เรื่ องพระปฐมเจดีย์ (กาญจนบุรี :
ธรรมเมธี, 2547), 36.
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ข้ อความตอนหนึ่งในบันทึกของเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวว่า “...ได้ชณ
ั สูตรขุดลงไปดู
ลึ กสองศอกสามศอกบ้าง พบอิ ฐยาวศอกหนึ่ งหน้าใหญ่ สิบสองนิ้ วหน้าน้อยหกนิ้ วก็ เป็ นพื ้นอยู่
พิ เคราะห์ ดูเห็นว่าจะเป็ นองค์ พระเจดี ย์เดิ มจะหักพังลงมา...”5 ข้ อความนี ้เป็ นหลักฐานเอกสารที่
กล่าวถึงการขุดค้ นครัง้ แรกเพื่อตรวจสอบของโบราณในประเทศสยาม ก่อนจะมีการวางรากฐาน
การศึกษาขุดค้ นทางโบราณคดีอย่างเป็ นระบบในเวลาต่อมา6
การบูรณปฏิสงั ขรณ์ พระปฐมเจดีย์ดําเนินไปพร้ อมๆกับการก่อสร้ าง “พระราชวัง
ปฐมนคร” ซึ่งตังอยู
้ ่ทางตะวันออกขององค์พระปฐมเจดีย์ รัชกาลที่ 4 มีพระราชดําริ จะให้ เป็ น
พระราชวัง ที่ ป ระทับ คู่กับ วัด 7 ความในตอนนี ไ้ ด้ ก ล่ า วต่ อ ไปอี ก ว่ า บริ เ วณเมื อ งเก่ า ขณะนัน้
ยังมีพระเจดีย์อยู่เป็ นจํานวนมาก “ติ ดเนื ่องกันไป ไม่ขาดระยะยิ่ งกว่ากรุงเก่า”8 (กรุ งเก่าในที่นี ้
หมายถึ ง พระนครศรี อ ยุธ ยา) บัน ทึก ยัง ระบุอี ก ว่า มี ฐ านปราสาทพระราชวัง โบสถ์ พ ราหมณ์
สระนํา้ และกํ าแพงวัง อยู่ทางด้ านตะวันตกขององค์พระปฐมเจดีย์9 และในครัง้ นัน้ ยังมีการขุด
“คลองเจดีย์บูชา” เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคมายังพระปฐมเจดีย์10
ควรกล่าวไว้ ด้วยว่า คลองเจดีย์บูชาในช่วงที่ผ่านเขตเมืองนครปฐมโบราณก็ไหลเข้ ามารวมกับ
คูเมืองเดิมด้ านทิศเหนือด้ วย

5

เรื่ องเดียวกัน, 82 - 83.
ปฐมฤกษ์ เกตุทตั , “พัฒนาการโบราณคดีในประเทศไทย,” เมืองโบราณ 21,1 - 4 (มกราคม ธันวาคม 2538) : 27.
7
กรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์
พระปฐมเจดีย์, 99.
8
เรื่ องเดียวกัน.
9
เรื่ องเดียวกัน. ปั จจุบนั คือบริ เวณพระราชวังสนามจันทร์ และดู วิไลรัตน์ ยังรอต, “สระนํ ้าจันทร์ :
นิทานความศักดิ์สทิ ธิ์ควู่ งั โบราณจังหวัดนครปฐม,” เมืองโบราณ 26,1 (มกราคม - มีนาคม 2543) : 52 - 58.
10
กรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์
พระปฐมเจดีย์, 99.
6
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ไม่เ พี ย งแต่ทรงสนพระราชหฤทัย ในการบูรณปฏิสังขรณ์ อ งค์ พระปฐมเจดีย์ เ ท่ า นัน้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวยังมีพระราชนิพนธ์ ถึงศิลาจารึ กคาถา เย ธมฺมา ขุดพบ
บริ เวณพระปฐมเจดีย์11 พระองค์ ทรงกล่าวอีกว่า ในบริ เวณองค์พระปฐมเจดีย์ยงั เคยพบจารึ ก
คาถา เย ธมฺมา บนแผ่นอิฐ และบนพระพิมพ์ด้วย12
ในสมัย รั ช กาลที่ 4 พระบรมวงศานุว งศ์ อี ก ท่ า นหนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามสนพระทัย ในเรื่ อ ง
ประวัติ ศ าสตร์ โ บราณคดี คื อ สมเด็จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาปวเรศวริ ย ากรณ์ ซึ่ง ได้ มี
พระนิพนธ์เรื่ อง “พระปฐมเจดีย์” ทรงกล่าวว่าเคยมีโบราณสถานอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ดังนี ้ “แผ่นดิ น
ในเมื อ งนั้น ก็ ห นาสู ง ขึ้ น มาก วัด วิ หารเจดี ย สถานหัก พัง จมลงอยู่ ใ ต้ ดิ น มี ม ากหลายแห่ ง
หลายตํ าบล เขาเล่ าว่ าสองศอกบ้าง สามศอกบ้าง สามศอกเศษบ้างต่ างๆกัน...”13 ทัง้ ยังทรง
กล่าวถึงพระพิมพ์ดนิ เผาและธรรมจักรศิลาอีกด้ วย14
จะสังเกตได้ ว่า งานบุกเบิกในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ทําเพียงการกําหนดอายุสมัยของ
สิ่งก่อสร้ างอย่างคร่ าวๆ คือกล่าวว่ามีความเก่าแก่มากเท่านัน้ โดยไม่มีการกําหนดอายุเวลาเป็ น
พุทธศตวรรษหรื อศักราชใดๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่าการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารโบราณ
การวิเคราะห์ รูปแบบและเทคนิคการก่อสร้ างศิลปกรรมโบราณ ตลอดจนเทคนิคการสํารวจและ
การขุดค้ นแบบวิชาโบราณคดีในสมัยหลังได้ เริ่มขึ ้นแล้ วในสยามประเทศที่องค์พระปฐมเจดีย์
1.2 การรวบรวมโบราณวัตถุในมณฑลนครไชยศรี
การบูรณปฏิ สังขรณ์ องค์ พระปฐมเจดีย์ยัง ดํ าเนิ นการต่อเนื่ องมาในสมัย รั ชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชศรัทธาเฉกเช่นพระราชบิดา การบูรณะ
ั ้ ้นเป็ น
ยังได้ ทําควบคู่ไปกับการสร้ างชุมชนใหม่รอบๆพระเจดีย์ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯให้ ตงขึ
“มณฑลนครไชยศรี ”

11

เข้ าใจว่าศิลาจารึ กแผ่นนีใ้ นปั จจุบันติดอยู่ที่ผนังของอาคารเก๋งจีน (ใช้ เป็ นสํานักงานมูลนิธิ
ห้ องสมุดโรงเรี ยนสหศึกษาบาลี) ด้ านหน้ าพระอุโบสถขององค์พระปฐมเจดีย์
12
กรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์
พระปฐมเจดีย์, 66 - 69.
13
เรื่ องเดียวกัน, 70.
14
เรื่ องเดียวกัน, 73 - 74.
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สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ เสด็จมา
ตรวจราชการที่ ม ณฑลนครไชยศรี ใ นปี พ.ศ. 2441 ในครั ง้ นัน้ มี รั บ สั่ง ถึ ง โบราณวัต ถุ พ บที่
เมืองนครไชยศรี วา่
มาพระปฐมคราวนี ้ ได้ เ อาเปนธุ ร ะสื บ ค้ น ของโบราณ ได้ พ ระพิ ม พ์
หลายรู ป พิ เคราะห์ดูรูปพระพิ มพ์เปนทํานองฮิ นดูคล้ายกับทีไ่ ด้ในแหลมมลายู แลได้
ไปพิ จ ารณาดู ศิ ล าจํ า หลัก ที ่ ต ั้ง ไว้ ใ นลานพระปฐม ท่ ว งที ฝี มื อ คล้ า ยกับ ที ่ มี ใ น
เกาะชะวา ดู พ อเปนพยานในความสัน นิ ถ านได้ อ ย่ า งหนึ่ ง ว่ า พระปฐมเจดี ย์ นี้
ชาวมัชฌิ มประเทศคงจะเปนผูส้ ร้างหรื อเปนครู ให้สร้าง แต่เทวรู ปทีข่ ดุ ได้เปนเทวรู ป
อย่างเดี ยวกับเขมร เหมื อนกับที ่มีในเมื องสรรค์ เมื องสิ งห์ แลเมื องนครราชสี มา
ตลอดจนเมื องเขมร15

ข้ อความข้ างต้ นเป็ นหลักฐานชิ ้นแรกๆในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบรู ปแบบโบราณวัตถุ
พบที่เมืองนครไชยศรี กบั โบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ยังมีรับสัง่ ถึงหลักฐานประเภทเหรี ยญเงินพบในเมืองโบราณอีกด้ วย ความว่า
ได้พบของสําคัญในคราวนี อ้ ย่างหนึ่ง คื อ เงิ นเหรี ยญโบราณ พวกจี นขุด
ได้ทางคลองพระปโทน จี นพุกผู้ใหญ่ บ้านนํ ามาให้ดูตราเปนทํ านองปราสาทมี รูป
ปลาอยู่ใต้นนั้ ด้านหนึ่ง เปนอุณาโลมกับลายรู ปอะไรไม่รู้อีกด้านหนึ่ง ไม่เคยเห็นเงิ น
อย่างนีม้ าแต่ก่อน16

ในปี พ.ศ. 2443 หนึง่ ปี ก่อนหน้ าการย้ ายเมืองนครไชยศรี ได้ มีโครงการก่อสร้ างทางรถไฟ
สายใต้ ซึ่งผ่านท้ องที่เมืองนครไชยศรี ที่จะตังขึ
้ ้นใหม่ แน่นอนว่าทางรถไฟสายนีจ้ ะตัดผ่านเมือง
นครไชยศรี ที่ มี ม าแต่ ส มัย โบราณด้ ว ย สมเด็ จ ฯกรมพระยาดํ า รงราชานุภ าพ ในฐานะนายก
ราชบัณฑิตยสภา มีรับสัง่ ถึงเรื่ องนี ้ในปี พ.ศ. 2473 ว่า
มี เรื ่องทีข่ ้าพเจ้ายังไม่หายเสียดายอยู่เรื ่องหนึ่ง คือเมื อ่ เริ่ มสร้างรถไฟสาย
ใต้ใน พ.ศ. 2443 เวลานัน้ ท้องที ่รอบพระปฐมเจดี ย์ยงั เป็ นป่ าเปลี ่ยวอยู่โดยมาก
ในป่าเหล่านัน้ มี ซากพระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ๆ ซึ่ งสร้างทันสมัยพระปฐมเจดี ย์อยู่
หลายองค์ พวกรับเหมาทํ าทางรถไฟไปรื ้ อเอาอิ ฐพระเจดี ย์เก่ ามาถมเป็ นอับเฉา

15

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี , พิมพ์ครัง้ ที่ 2
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511. พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมลําดวน ดิศกุล ณ อยุธยา ณ เมรุ
วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2511), 25.
16
เรื่ องเดียวกัน, 26.
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กลางรางรถไฟ ได้อิฐพอถมตัง้ แต่สถานี บางกอกน้อยไปตลอดระยะทางกว่า 50
กิ โลเมตร ขอให้คิดดูก็จะได้เห็นว่ารื ้อพระเจดีย์ทีเ่ ป็ นของควรสงวนเสียสักกี ่องค์17

เหตุการณ์ ครัง้ นัน้ คงนําไปสู่การรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในบริ เวณเมืองนครไชยศรี
กันอย่างจริ งจัง ดังความที่สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกล่าวต่อไปว่า
เมื ่อย้ายที ่ว่าการมณฑลจากริ มแม่นํ้าขึ้ นไปตัง้ ณ ตํ าบลพระปฐมเจดี ย์
ซึ่ ง รื ้ อ กั น เสี ย หมดแล้ ว ก็ ไ ด้ แ ต่ เ ก็ บ ศิ ล าเครื ่ อ งประดับ พระเจดี ย์ เ ก่ า เหล่ า นั้น
มารวบรวมรั ก ษาไว้ ยัง ปรากฏอยู่ ร อบพระระเบี ย งพระปฐมเจดี ย์ บัด นี ้ ถ้ า มี
ราชบัณฑิ ตยสภาอยู่ในเวลานัน้ ก็จะหาเป็ นเช่นนัน้ ไม่18

สมเด็ จ ฯกรมพระยาดํ า รงราชานุภ าพรั บ สั่ง ให้ เ จ้ า พระยาศรี วิ ไ ชยชนิ น ทร์ ซึ่ง ดํ า รง
ตําแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี เป็ นผู้รวบรวมโบราณวัตถุ เจ้ าพระยาศรี วิไชยชนินทร์
จึงได้ มอบให้ หลวงพุทธเกษตรานุรักษ์ (จร จรณี) ซึ่งเป็ นผู้มีนิสยั ชอบเสาะแสวงหาโบราณวัตถุ
กับหลวงไชยราษฎร์ รักษา (โพธิ์ เคหะนันท์) (ต่อมาได้ เลื่อนเป็ นพระพุทธเกษตรานุรักษ์ ) เป็ นผู้ช่วย
รวบรวมโบราณวัตถุนํามาเก็บรักษาให้ เป็ นระเบียบที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ก่อนจะนํา
โบราณวัต ถุส่ว นใหญ่ ม าไว้ ใ นอาคารซึ่ง จัด สร้ างเป็ น “พระปฐมเจดี ย์ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถาน” หรื อ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ข ององค์ พ ระปฐมเจดี ย์ ขึ น้ เมื่ อ พ.ศ. 2454 19 ทัง้ นี โ้ บราณวัต ถุที่ ร วบรวมมาไว้ ที่
องค์พระปฐมเจดีย์จะได้ รับความสนใจจากนักวิชาต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 - 6
1.3 การสํารวจของนักวิชาการชาวฝรั่งเศส
ช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ลัทธิล่าอาณานิคม
(colonialism) ได้ เข้ ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมหาอํานาจในขณะนัน้
ทังอั
้ งกฤษและฝรั่งเศสต่างเข้ ามาเพื่อหวังจะครอบครองดินแดนแถบนี ้ แนวทางหนึ่งในการป้องกัน
อิทธิพลของชาติตะวันตกก็คือ ความสนพระทัยขององค์พระมหากษัตริ ย์และพระบรมวงศานุวงศ์

17

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมปาฐกถา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2519.
พระเจ้ าวรวงศ์ พระองค์เจ้ าศิริรัตนบุษบง โปรดให้ พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้ าอาชวดิศ ดิศกุล
ณ เมรุหน้ าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2519), 315 - 316.
18
เรื่ องเดียวกัน, 316.
19
อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (นนทบุรี :
สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2548), 11.
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ต่องานค้ นคว้ าด้ านประวัติศาสตร์ เพื่อสร้ างความภาคภูมิใจต่อประวัติความเป็ นมาอันเก่าแก่ของ
สยามประเทศ20
ข้ อดีประการหนึ่งของลัทธิ ล่าอาณานิคมที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ก็คือ
การสํารวจทางโบราณคดี โดยเฉพาะงานของนักวิชาการชาวฝรั่งเศส ที่ควรกล่าวถึงเป็ นคนแรก
คือ ลูเซียง ฟูร์เนอโร (Lucien Fournereau) ซึ่งได้ เข้ ามาสํารวจประเทศสยาม 2 ครัง้ ในช่วงปี
พ.ศ. 2434 - 2435 และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในปี พ.ศ. 243821
ฟู ร์ เ นอโรได้ เ ข้ า มาสํ า รวจที่ อ งค์ พ ระปฐมเจดี ย์ โดยกล่ า วถึ ง งานบู ร ณปฏิ สัง ขรณ์
พระเจดีย์ น่าสังเกตว่าเขาได้ สอดแทรกเรื่ องราวในตํานานพระยากง - พระยาพานด้ วย22 แต่ก็เข้ าใจ
คลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกับ องค์ พ ระปฐมเจดี ย์ ว่ า แรกเริ่ ม คงสร้ างเพื่ อ บู ช าองค์ ศิ ว ลึ ง ค์ ใ นศาสนา
พราหมณ์ 23 ความเข้ า ใจนี ค้ งเป็ นผลมาจากการได้ พ บเห็ น โบราณวัต ถุต่า งๆซึ่ง เก็ บ รั ก ษาไว้ ที่
องค์ พระปฐมเจดีย์ โดยกล่าวว่า “มี พระวิ หารซึ่ งประดิ ษฐานพระพุทธรู ปและเทวรู ปในศาสนา
พราหมณ์ ทีช่ ํารุดแตกหักจํ านวนมาก”24
ฟูร์เนอโรได้ ให้ รายละเอียดพร้ อมทังตี
้ พิมพ์ภาพถ่ายของโบราณวัตถุที่องค์พระปฐมเจดีย์
ไว้ ด้วย ได้ แก่ ศิลาธรรมจักร 2 ชิน้ และแท่นรองรับธรรมจักรที่มีภาพสลักอีก 2 ชิน้ 25 นอกจากนี ้
ก็มีภาพศิวลึงค์ตงอยู
ั ้ ่บนฐานโยนิที่มีขนาดใหญ่มาก26 (ภาพที่ 11) ปั จจุบนั ฐานโยนินี ้ตังอยู
้ ่บ น
ลานด้ านทิศตะวันออกขององค์พระปฐมเจดีย์ แต่องค์ศิวลึงค์ที่เคยประกอบอยู่นนหายไปนานแล้
ั้
ว
ทังนี
้ ้ฐานโยนิที่มีขนาดใหญ่ใกล้ เคียงกันมีถึง 3 ฐาน ไม่ใช่แค่ฐานเดียว (ภาพที่ 12)
20

ดู ปฐมฤกษ์ เกตุทตั , “พัฒนาการโบราณคดีในประเทศไทย,” เมืองโบราณ : 31 – 33.
21
Lucien Fournereau, Le Siam ancien, archéologie, épigraphie, géographie (Paris : Ernest
Laroux, 1895), 117 – 136.
22
Ibid., 118.
23
Ibid.
24
Ibid., 120.
25
Ibid., 120 - 121. แท่นพระธรรมจักรชิ ้นหนึ่งมีประวัติว่าได้ มาจากวัดไทร อําเภอนครชัยศรี
ปั จจุบนั จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เลขทะเบียน 635/2519 ดูใน อุษา ง้ วนเพียรภาค,
เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, หน้ า 132-134. ส่วนอีกแท่นหนึ่งปั จจุบนั
จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดูรายละเอียดและการศึกษาตีความภาพสลักได้ ใน Robert
L. Brown, “Indra’s Heaven: A Dharmacakrastambha Socle in the Bangkok National Museum,”
Art Orientals 14 (1984) : 115 - 130 .
26
Fournereau, Le Siam ancien, archéologie, épigraphie, géographie, 123.
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ภาพที่ 11 ภาพถ่ายเก่าศิวลึงค์และฐานโยนิ ที่ลานขององค์พระปฐมเจดีย์
ที่มา : Lucien Fournereau, Le Siam ancien, archéologie, épigraphie, géographie (Paris :
Ernest Laroux, 1895), 123.

ภาพที่ 12 ฐานโยนิหรื อรางโสมสูตรจํานวน 3 ฐาน ที่ลานด้ านตะวันออกขององค์พระปฐมเจดีย์
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ฟูร์เนอโรยังได้ ตีพิมพ์ภาพ คําอ่าน และคําแปลจารึกคาถา เย ธมฺมา บนแผ่นอิฐ 2 แผ่น
พบที่เมืองนครไชยศรี และพระปฐมเจดีย์27 และก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองสุพรรณบุรีก็ได้ พบ
กับ เนิ น ดิน ตัง้ อยู่ท างตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ขององค์ พ ระปฐมเจดี ย์ ที่ เ นิ น ดิน แห่ ง นี เ้ ขาได้ พ บว่ า
มีประติมากรรมปูนปั น้ อยู่เป็ นจํานวนมาก สันนิษฐานว่าเนินดินดังกล่าวคือวัดพระงาม28 ปั จจุบนั
โบราณสถานแห่งนี ้ยังไม่ได้ รับการขุดแต่งบูรณะ (ภาพที่ 13) แม้ ว่าจะได้ พบประติมากรรมศิลปะ
ทวารวดีหลายชิ ้นที่นี่ก็ตาม29

ภาพที่ 13 โบราณสถานวัดพระงาม และโบราณวัตถุที่พบ
ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พพิ ิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพระปฐมเจดีย์

27

Ibid., 125 – 130.
Ibid., 131.
29
หม่อมเจ้ า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 11 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539), 7 ; อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระปฐมเจดีย์, 46, 66 - 69, 116 และ 172 - 174.
28
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องค์พระปฐมเจดีย์และโบราณวัตถุจํานวนมากที่เก็บรักษาไว้ ในขณะนันได้
้ เป็ นที่ร้ ู จกั กัน
มากขึ ้นไปอีกจากผลการสํารวจทางโบราณคดีของพันตรี ลูเนต์ เดอ ลาจองกีแยร์ (Lunet de
Lajonquière) เมื่อปี พ.ศ. 245530 นอกจากให้ รายละเอียดเรื่ องโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรมของ
องค์พระปฐมเจดีย์แล้ ว พันตรี ลาจองกีแยร์ ยงั ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุอีกเป็ นจํานวนมาก
ซึ่งท่านกล่าวว่าเดิมของเหล่านัน้ วางไว้ ที่ลานรอบองค์ พระปฐมเจดีย์ แต่ตอนที่ได้ ไปสํารวจนัน้
มีการนําโบราณวัตถุมาจัดวางไว้ บนแท่นรอบระเบียงคดแล้ ว31
ภาพโบราณวัตถุที่ พันตรี ลาจองกี แยร์ นํ า มาตีพิมพ์ ประกอบด้ ว ย32 แท่น ฐานรองรั บ
ธรรมจักร 2 ชิ ้นที่มีภาพสลักซึง่ ฟูร์เนอโรเคยกล่าวถึงไปแล้ ว ชิ ้นส่วนหินสลักภาพมกรคายสิงห์และ
ลายประจํ ายามก้ ามปู ซึ่งน่าจะเป็ นพุทธบัลลังก์ 33 ภาพสลักพระพุทธรู ปประทับเหนื อพนัสบดี
ธรรมจักรจํานวนหนึ่งซึ่งวงหนึ่งมีภาพคช-ลักษมีสลักอยู่เบื ้องล่าง34 กวางหมอบที่มีกว่า 10 ชิน้
รวมทังหิ
้ นบดและยอดสถูปดินเผาที่มีจารึก35 (ภาพที่ 14)

30

ดู ลูเนต์ เดอ ลาชงกิแยร์ , “งานโบราณคดีในสยาม พระปฐมเจดีย์,” ใน นครปฐมศึกษาในเอกสาร
ฝรั่งเศส: รวมบทความแปล, แปลโดย กรรณิกา จรรย์แสง (กรุ งเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั ฝรั่งเศสไทยศึกษา, 2552), 57 - 72. สําหรับชื่อภาษาไทยของ “พันตรี ลูเนต์ เดอ ลาจองกีแยร์ ” ในเนื ้อความที่แตกต่าง
จากเอกสารอ้ างอิงนัน้ เนื่องจากผู้วิจยั ยึดตามที่ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล ทรงใช้
31
เรื่ องเดียวกัน, 64.
32
เรื่ องเดียวกัน, 64 - 71.
33
ปั จจุบนั โบราณวัตถุชิน้ นีจ้ ัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เลขทะเบียน
626/2519 มีประวัติว่า สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชนุภาพเมื่อครัง้ ดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ขุดพบที่วดั พระเมรุ และนําไปเทียบกับพระพุทธรู ปประทับนัง่ ห้ อยพระบาทที่วิหารน้ อย วัดหน้ าพระเมรุ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ปรากฏว่าเข้ ากันได้ สนิทดี พระพุทธรู ปองค์นีจ้ ึงน่าจะถูกเคลื่อนย้ ายไปจากเมืองนครปฐม
โบราณ ดูใน อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, 185.
34
ปั จจุบนั โบราณวัตถุชิน้ นีจ้ ัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เลขทะเบียน
624/2519 พบที่วดั พระงาม ดูใน เรื่ องเดียวกัน, 116 - 117.
35
พัน ตรี ล าจองกี แ ยร์ เ ข้ า ใจว่ า เป็ นคนโทดิ น เผา โบราณวัต ถุชิ น้ นี ป้ ั จ จุบัน จัด แสดงอยู่ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เลขทะเบียน 305/2519 พบที่วดั พระงาม ข้ อความในจารึ กคือ คาถา
เย ธมฺมา อักษรปั ลลวะ ภาษาบาลี ดูใน เรื่ องเดียวกัน, 198.
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ภาพที่ 14 โบราณวัตถุที่พนั ตรี ลูเนต์ เดอ ลาจองกีแยร์ กล่าวถึงเมื่อ พ.ศ. 2455
ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พพิ ิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
น่าสังเกตว่าทังฟู
้ ร์เนอโรและพันตรี ลาจองกีแยร์ ไม่ได้ จดั จําแนกโบราณวัตถุที่เก็บไว้ ที่
้ าเป็ นศิลปะทวารวดี สําหรับพันตรี ลาจองกีแยร์ นนคงจั
ั ้ ดหลักฐาน
องค์พระปฐมเจดีย์ในขณะนันว่
เหล่านีไ้ ว้ ในกลุ่มศิลปะที่ท่านกําหนดชื่อเรี ยกมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2452 ว่า “ศิลปะฮินดูไม่ใช่เขมร”
ซึ่งเป็ นแบบศิลปะเฉพาะตัวแตกต่างจากศิลปะเขมรและศิลปะไทย พบในแถบเมื องนครปฐม
ลพบุรี ราชบุรี อยุธยา และปราจีนบุรี36
1.4 การผนวกเมืองนครปฐมเข้ ากับ “ทวารวดี”
คําว่า “ทวารวดี” ได้ รับการกล่าวถึงเป็ นครั ง้ แรกในปี พ.ศ. 2427 โดย แซมมวล บีล
(Samuel Beal) ผู้แปลบันทึกของหลวงจีนเหี ้ยนจังหรื อซวนจ้ าง (Xuan Zhang) ซึง่ จาริ กแสวงบุญ
ไปยังอินเดียระหว่าง พ.ศ. 1172 - 1188 และได้ กล่าวถึงอาณาจักรในแถบนี ้ที่ชื่อ “โตโลโปตี ้”
(To-lo-po-ti)37 ซึ่ง แซมมวล บี ล เสนอว่ า เป็ นการถ่ า ยถอดเสี ย งของคํ า ภาษาสัน สกฤตคํ า ว่ า
“ทวารวดี”
36

Lunet de Lajonquière, “Le domaine archéologique du Siam,” Bulletin de la Commission
archéologique de l’Indochine (Paris, 1902), 120.
37
ผู้เขียนยึดตามฉบับพิมพ์ของ แซมมวล บีล ดูใน Samuel Beal, Siyuki : Buddhist records of
the Western world, translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.629) (Delhi : Oriental Books
Reprint Corporation, 1969), 200. แต่จากการสอบถาม อาจารย์ อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช (ภาควิชา
ประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ คณะโบราณคดี ) ได้ ค วามว่ า ในระบบการถ่ า ยถอดเสี ย งภาษาจี น ปั จ จุบัน คํ า นี ้ คื อ
Duo-luo-bo-di (堕落钵底) อ่านว่า ตัวหลั
้ วปั วตี่
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ถึงแม้ จะยังไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนว่าเคยมีบ้านเมืองชื่อ “ทวารวดี” ตังอยู
้ ่ในดินแดน
สยามประเทศ แต่ใน พ.ศ. 2468 ศาสตราจารย์ ยอร์ ช เซเดส์ (George Cœdès) นักปราชญ์ชาว
ฝรั่งเศสที่เข้ ามาทํางานที่ราชบัณฑิตยสภา ตังแต่
้ พ.ศ. 2460 ภายใต้ การกํากับดูแลของสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ก็ ได้ เรี ยบเรี ยงหนังสือชื่ อ “เอกสารเกี่ ยวกับความเป็ นมาของลาว
ภาคพายัพ“ โดยท่านเสนอเป็ นครัง้ แรกว่า เมืองละโว้ หรื อลพบุรีอาจเป็ นเมืองหลวงของทวารวดี
และโบราณสถานที่พระปฐมเจดีย์ก็เป็ นส่วนหนึง่ ของสถาปั ตยกรรมทวารวดี38
ในปี ถัดมาศาสตราจารย์ เซเดส์ได้ แต่งหนังสือเรื่ อง “ตํานานพระพิมพ์ ” โดยผนวกเอา
พระพิมพ์พบที่พระปฐมเจดีย์ หรื อ “พระพิมพ์แบบพระปฐม” เข้ ากับชื่อทวารวดีในจดหมายเหตุจีน
้ ง
โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเข้าใจว่า พระพิ มพ์สมัยพระปฐมจะต้องเป็ นฝี มื อของชาวทวารวดี ”39 ทังยั
สันนิษฐานอีกว่า “กรุงทวารวดีเก่านัน้ บางทีจะอยู่ทีเ่ มืองสุพรรณบุรีหรื อเมืองนครปฐมบัดนี”้ 40
ในปี พ.ศ. 2469 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพก็เป็ นคนไทยคนแรกที่ได้ นําเสนอ
เรื่ องราวของพุทธศิลปะสมัยทวารวดี ในหนังสืออันทรงคุณค่าของงานโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์
ศิลปะของไทยเรื่ อง “ตํานานพระพุทธเจดีย์” ได้ ทรงกําหนดว่าสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ พ.ศ.
50041 ทรงกล่าวว่า “พุทธเจดี ย์สมัยทวารวดี มีอยู่ที่เมื องนครปฐมมากกว่าแห่งอื ่น เป็ นพุทธเจดี ย์
ที ่เก่าที ่สดุ ในประเทศสยาม และเชื ่อว่าได้แบบอย่างมาแต่มคธราฐ”42 และทรงกล่าวด้ วยว่า
เมืองนครปฐมเป็ นราชธานีของเมืองทวารวดี ส่วนชนชาติที่อาศัยอยูใ่ นขณะนันคื
้ อ พวกละว้ า43
สําหรับคําว่า “มคธราฐ” นันหมายถึ
้
งประเทศอินเดียในสมัยโบราณ สมเด็จฯกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า เดิมทีพทุ ธศาสนาลัทธิหีนยานหรื อเถรวาทในสมัยพระเจ้ าอโศก
มหาราชแห่งราชวงศ์โมริ ยะของอินเดีย ได้ มาประดิษฐานที่เมืองนครปฐมเป็ นแห่งแรก พระปฐม
เจดีย์และศิลาธรรมจักรคือหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงรู ปแบบและคติอนั เก่าแก่ย้อนไปถึงในสมัย

38

George Cœdès, “Documents sur l'histoire politique du Laos occidental,” Bulletin
de l’École française d'Extrème-Orient XXV (1925) : 16 - 17.
39
ยอร์ ช เซเดส์, ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ์ การขุดค้ นที่พงตึก และศิลปะไทยสมัยสุโขทัย,
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : องค์การค้ าของคุรุสภา, 2526), 35 - 36 และ 37 - 38.
40
เรื่ องเดียวกัน, 38.
41
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย์ (กรุ งเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร,
2513), 116. (พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2469)
42
เรื่ องเดียวกัน.
43
เรื่ องเดียวกัน, 97.
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พระเจ้ าอโศก44 จึงเป็ นการตอกยํ ้าข้ อสันนิษฐานของพระองค์ที่มีมาตังแต่
้ พ.ศ. 2459 ที่ว่า ดินแดน
“สุวรรณภูมิ” ซึ่งเอกสารโบราณกล่าวว่าพระเจ้ าอโศกมหาราชส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระศาสนา
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 ตังอยู
้ ใ่ นสยามประเทศ45
ศาสตราจารย์เซเดส์ยงั คงทํางานอย่างต่อเนื่อง ผลจากการค้ นคว้ าด้ านจารึกในปี พ.ศ.
2472 นําไปสูข่ ้ อเสนอเรื่ อง “กรุ งทวารวดี” ว่ามีเมืองสําคัญได้ แก่ เมืองลพบุรี กรุ งศรี อยุธยา ราชบุรี
และนครปฐม อันเป็ นสถานที่ค้นพบพระพุทธรู ปที่มีแบบศิลปะคล้ ายกับพระพุทธรู ปอินเดียสมัย
คุปตะ จึงกําหนดอายุอยูใ่ นราว พ.ศ. 1000 - 120046 (พุทธศตวรรษที่ 11 - 13) จารึกที่พบส่วนใหญ่
เป็ นภาษามอญโบราณ (จารึกจากเมืองลพบุรี และจารึกถํ ้าฤาษีเขางู จังหวัดราชบุรี) ศาสตราจารย์
เซเดส์จงึ กล่าวว่า “จํ าเป็ นทีจ่ ะต้องมีพวกมอญอาศัยอยู่ในลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยานัน้ แล้ว”47
จะสังเกตได้ ว่า ศาสตราจารย์ เซเดส์ ไม่ได้ ระบุว่าพวกมอญมีบทบาทอะไรบ้ าง หรื อมี
เฉพาะพวกมอญเท่านันในกรุ
้
งทวารวดี ถึงแม้ ว่าในขณะนันจะยั
้
งไม่มีข้อมูลจารึ กภาษามอญจาก
เมืองนครปฐม แต่ตอ่ มาก็ได้ พบร่องรอยมอญโบราณที่เมืองนครปฐมโบราณด้ วย เพราะจารึกพบที่
วัดโพธิ์ (ร้ าง) ซึ่งตัง้ อยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงใต้ ขององค์ พระปฐมเจดีย์ เป็ นจารึ กภาษามอญ
โบราณที่เก่าที่สดุ หลักหนึ่งที่ค้นพบในขณะนี ้ กําหนดอายุจากแบบอักษรปั ลลวะ อยู่ในราวกลาง
พุทธศตวรรษที่ 12 หรื อเก่ากว่านันเล็
้ กน้ อย48 (ภาพที่ 15)

44

เรื่ องเดียวกัน, 98.
45
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่ องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป (พระนคร :
กรมศิลปากร, 2503. พิมพ์ในงานพระเมรุ พระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 26 เม.ย.
2503), 43.
46
ยอช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ 2 จารึกกรุ งทวารวดี เมืองละโว้ แลเมืองประเทศราช
ขึ ้นแก่กรุ งศรี วิชยั (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472. สมเด็จกรมพระสวัสดิวดั นวิศิษฎ โปรดให้
พิมพ์ในงานฉลองพระชนมายุเสมอกับสมเด็จพระชนกชนนี พระพุทธศก 2472), 4.
47
เรื่ องเดียวกัน, 5. สนับสนุนข้ อสันนิษฐานของ ปอล เปลลิโอต์ (Paul Pelliot) ที่เสนอไว้ เมื่อ พ.ศ.
2447 ว่าชาวทวารวดีคงเป็ นคนมอญหรื อเขมร ดูใน Paul Pelliot, “Deux itineraires de Chine en Inde : a la
fin du VIII siecle,” Bulletin de l’École française d'Extrème-Orient IV,1 - 2 (Janvier – Juin 1904) : 231.
48
ยอร์ ช เซเดส์, ชําระและแปล, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 2 จารึกทวารวดี ศรี วิชยั ละโว้ , พิมพ์ครัง้ ที่ 2
(กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2504. ม.จ.ปิ ยะรังสิต รังสิต โปรดให้ พิมพ์ในงานฉลองชนมายุครบ 4 รอบ เมื่อปี ฉลู
พ.ศ. 2504), 53 - 58.
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ภาพที่ 15 จารึกวัดโพธิ์ (ร้ าง) ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
ในปี พ.ศ. 2472 พันตํารวจตรี อีริค ไซเดนฟาเดน (Erik Seidenfaden) ชาวเดนมาร์ ค
ได้ ตี พิ ม พ์ ห นัง สื อ นํ า ชมเมื อ งนครปฐมขึ น้ โดยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความก้ าวหน้ าในงานสํ า รวจ
ภูมิประเทศ (ปี เดียวกันกับการสํารวจของอาจารย์ตรี อมาตยกุล ที่กล่าวถึงในบทที่ 2) ท่านกล่าวถึง
แนวชายฝั่ งทะเลโบราณที่ เคยครอบคลุมพืน้ ที่ลุ่มแม่นํา้ เจ้ าพระยาทัง้ หมด แนวชายฝั่ งนัน้ ก็อยู่
้ ชื่อเสียงมาก
ห่างจากเมืองนครปฐมเพียง 20 กิโลเมตร49 ท่านยังกล่าวอีกว่า เมืองนครปฐมนันมี
เพราะเป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ และเป็ นเสมือนเมืองท่าที่ต้อนรับนักเดินทางจากอินเดีย50
สิ่ ง สํ า คัญ ในงานของพัน ตํ า รวจตรี ไ ซเดนฟาเดนคื อ การบัน ทึ ก รายละเอี ย ดของ
โบราณวัตถุจํานวนมากที่องค์พระปฐมเจดีย์ ทังยั
้ งได้ จดั แบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ได้ 3 กลุ่มหลักๆ
ได้ แก่ โบราณวัตถุที่มีอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ ธรรมจักร มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 โบราณวัตถุศิลปะเขมร ได้ แก่ พระพุทธรู ปนาคปรก เทวรู ป ศิวลึงค์
และฐานโยนิหรื อรางโสมสูตร กําหนดอายุในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่
18 และโบราณวัตถุศิลปะไทยสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 1951 โบราณวัตถุเหล่านี ้ในปั จจุบนั
บางชิน้ ยังอยู่ที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ บางส่วนอยู่ที่พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน
และอีกส่วนหนึง่ อยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (ภาพที่ 16)

49

Erik Seidenfaden, Guide to Nakon Patom, second edition (Bangkok : The Royal State
Railways of Siam, 1929), 2 - 3.
50
Ibid., 9 and 37.
51
Ibid., 43 - 44.
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ภาพที่ 16 โบราณวัตถุจากเมืองนครปฐมโบราณที่กล่าวถึงในบันทึกของ
พันตํารวจตรี อีริค ไซเดนฟาเดน

พันตํารวจตรี ไซเดนฟาเดนเป็ นชาวต่างชาติคนแรกที่กล่าวถึง “วัดพระเมรุ ” ซึง่ ขณะนัน้
เป็ นซากเจดีย์ใหญ่ มีสถูปเป็ นแกนกลางและมีมุขยื่นออกมา 4 ทิศเพื่อประดิษฐานพระพุทธรู ป
ประทับนั่ง ห้ อ ยพระบาทขนาดใหญ่ 4 องค์ ท่านคาดว่า อายุข องวัด พระเมรุ ค งจะร่ ว มสมัย กับ
พระปฐมเจดีย์องค์เดิม52 ต่อมาได้ กล่าวถึงพระประโทณเจดีย์ซงึ่ สันนิษฐานจากเรื่ องราวในตํานาน
ว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่กว่าพระปฐมเจดีย์องค์เดิม พระปรางค์ที่เห็นนันสร้
้ างทับอยู่บนศาสนสถาน
องค์เก่า53 สถานที่แห่งหนึ่งทางด้ านใต้ ของทางรถไฟจากพระปฐมเจดีย์มายังพระประโทณเจดีย์
ก็ยงั มีอิฐเป็ นแนวยาว ซึ่งท่านคาดว่าคงจะเป็ นส่วนที่เก่าที่สดุ ของเมืองนครปฐม54 และนี่ก็น่าจะ
เป็ นข้ อสันนิษฐานระยะแรกสุดเกี่ ยวกับร่ องรอยของเมืองเก่าที่ แท้ จริ ง ก่อนจะมีการค้ นพบคูนํา้
ของเมืองนครปฐมโบราณในอีก 36 ปี ให้ หลัง
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Ibid., 44.
Ibid., 45.
54
Ibid.
53
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2. ช่ วงตื่นตัวกับการศึกษาตามแนวทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ (พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2524)
การศึกษาเรื่ องเมืองนครปฐมโบราณดูเหมื อนจะเกี่ ยวเนื่ องอยู่กับโบราณวัตถุสถาน
มาตัง้ แต่แ รกเริ่ ม วิ ธี ก ารค้ น คว้ า หลัก จึง เป็ นไปตามแนวทางประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ โดยเน้ น วิ ธี
การศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบของประติมากรรมหรื อสิ่งก่อสร้ างต่างๆ และผลจากการวิเคราะห์
ทางประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะก็ทําให้ เมืองนครปฐมเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีในหมูน่ กั วิชาการจวบจนถึงปั จจุบนั
2.1 วัดพระเมรุ : โบราณสถานสําคัญของเมืองนครปฐมโบราณ
วัดพระเมรุ ตงอยู
ั ้ ่นอกเมืองนครปฐมโบราณ ห่างจากคูเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ราว 1 กิโลเมตร มีอีกชื่อหนึ่งคือ “สวนนันทอุทยาน” ด้ วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
รัชกาลที่ 6 มีพระราชประสงค์สร้ างพระตําหนักสวนนันทอุทยานไว้ เป็ นที่ประทับใกล้ วดั พระเมรุ55
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้ เสด็จไปยังเกาะชวา เมื่อ พ.ศ. 2477 ทรงเล่าไว้
ในหนังสือ “เล่าเรื่ องไปชะวา ครัง้ ที่ 3” ถึงความเป็ นมาของพระพุทธรู ปประทับนัง่ ห้ อยพระบาท
ขนาดใหญ่ 4 องค์จากวัดพระเมรุ ทรงคาดว่าสร้ างขึ ้นพร้ อมกันเมื่อราว พ.ศ. 1400 โดยมีรูปแบบ
คล้ ายกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ56
เมื่อครั ง้ เสด็จไปประเทศพม่าใน พ.ศ. 2478 พระองค์ ทรงนิพนธ์ หนังสือ “เที่ยวเมือง
พม่า” ทรงเล่าถึงการไปเยี่ยมชมอานันทเจดีย์ ซึ่งสร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 1633 ในรัชกาลของพระเจ้ า
กยันสิตถา และทรงเปรี ยบเทียบถึงความคล้ ายกันระหว่างแผนผังของอานันทเจดีย์กบั วัดพระเมรุ57
ทังยั
้ งทรงสังเกตว่าพระพิมพ์ที่เมืองพุกามก็มีลกั ษณะคล้ ายกับพระพิมพ์ดินเผาพบที่เมืองนครปฐม
อีกด้ วย58 พระองค์จึงมีข้อเสนอเกี่ยวกับการสิ ้นสุดของสมัยทวารวดีที่เมืองนครปฐมไว้ ว่าคงเป็ นผล
มาจากการรุ กรานของพระเจ้ าอนิรุธมหาราช กษัตริ ย์แห่งอาณาจักรพุกาม (ครองราชย์ พ.ศ. 1587

55

กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ , พระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
(กรุงเทพฯ : บรษัท เอส พี เอส พริ น้ ติ ้ง แอนด์ บิ ้ลดิ ้ง จํากัด, 2543. สมาคมชาวนครปฐม จัดพิมพ์เผยแพร่ในงาน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ ารํ าลึก ณ พระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2543), 27.
56
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เล่าเรื่ องไปชะวา ครัง้ ที่ 3 นับเป็ นประชุมพงศาวดาร ภาคที่
67 (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2480. พระเจ้ าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ าอดิสยั สุริยาภา โปรดให้ พิมพ์ในงานฉลอง
พระชันษาครบ 5 รอบ และในงานฉลองอายุ เจ้ าจอมมารดาอ่อน รัชกาลที่ 5 ครบ 70 ปี 15 ก.พ. 2480), 48.
57
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่ องเที่ยวเมืองพม่า (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2489.
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้ าพระยาพิชยั ญาติ (ดัน่ บุญนาค) พ.ศ. 2489), 368.
58
เรื่ องเดียวกัน, 382.
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- 1620) และทรงเสนอว่าโบราณวัตถุที่เมืองนครปฐมไม่มีแบบศิลปะเขมร เพราะถูกพระเจ้ าอนิรุธ
กวาดต้ อนผู้คนไปหมดและกลายเป็ นเมืองร้ างมาช้ านานแล้ ว คือในระหว่าง พ.ศ. 1600 - 190059
ถึงแม้ ว่าข้ อสันนิษฐานของสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพเกี่ยวกับการรุ กรานของ
พระเจ้ า อนิ รุ ธ มหาราชที่ ทํ า ให้ บ้ า นเมื อ งทวารวดี สิน้ สุด ลงจะไม่ค่ อ ยเป็ นที่ ย อมรั บ กัน มากนัก
เพราะนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ นํ ้าหนักไปทางการแพร่ หลายของวัฒนธรรมเขมรโบราณเข้ ามายัง
ภาคกลางของไทย ภายใต้ รัชกาลของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 160 (ครองราชย์ พ.ศ. 1545 - 1593)
แต่ประเด็นนี ้ก็ยงั ต้ องพิสจู น์กนั ต่อไป ในกรณีของเมืองนครปฐมนันก็
้ จะต้ องตรวจสอบว่ามีร่องรอย
การอยูอ่ าศัยภายหลังจากช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 หรื อไม่
2.2 การค้ นคว้ าของศาสตราจารย์ ปิ แอร์ ดูปองต์
การขุดแต่งวัดพระเมรุ มีขึ ้นในปี พ.ศ. 2482 เป็ นความร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร
กับสํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (École française d'Extrème-Orient) ภายใต้ การควบคุมของ
ศาสตราจารย์ปิแอร์ ดูปองต์ (Pierre Dupont) ซึ่งเดินทางเข้ ามาสํารวจในประเทศไทยโดยให้
ความสนใจเป็ นพิเศษกับเมืองนครปฐมและเมืองศรี มโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี แต่งานของท่าน
เกือบทังหมดก็
้
มีขึ ้นที่เมืองนครปฐมโบราณ
เดิมวัดพระเมรุ มีสภาพเป็ นเนินดินขนาดใหญ่ ภายหลังจากการขุดแต่งในระหว่างวันที่
25 มกราคม – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 และเสร็ จสิ ้นลงในอีกปี ถัดมา จึงได้ พบกับอาคารก่ออิฐ
มีผงั เป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสย่อเก็จ (หรื อยกเก็จ) มีขนาดกว้ างยาวด้ านละเกือบ 70 เมตร (ภาพที่ 17)
ลักษณะเด่นคือ มีแกนกลางรองรับเครื่ องบนที่เป็ นสถูปเจดีย์ ตรงกลางด้ านของแกนกลางนี ้มีฐาน
สํา หรั บประดิษ ฐานพระพุท ธรู ปประทับนั่ง ห้ อ ยพระบาทขนาดใหญ่ 4 องค์ มี ระเบีย งทางเดิน
โดยรอบแกนกลางนี ้ และมีซ้ ุมรายรอบจํานวน 16 ซุ้ม ส่วนนอกสุดมีลกั ษณะเป็ นมุขยื่นออกไป
ั จันทร์ และบันไดนําขึ ้นสูภ่ ายในอาคาร61
8 มุขซึง่ มีอฒ
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สมเด็จฯเจ้ า ฟ้า กรมพระยานริ ศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํ ารงราชานุภาพ,
สาสน์สมเด็จ เล่ม 5, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : องค์การค้ าคุรุสภา, 2513), 380 - 383.
60
หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 9 ; หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์
เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000 (กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี , 2535), 188 - 189.
61
Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École
française d’Extrême-Orient, 1959), 54 - 56.
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ภาพที่ 17 แผนผังวัดพระเมรุ และภาพการขุดแต่งเมื่อ พ.ศ. 2482
ที่มา : Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École
française d’Extrême-Orient, 1959), Pl. IV. และภาพถ่ายเก่าจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระปฐมเจดีย์

ศาสตราจารย์ ดูป องต์ เปรี ย บเที ย บวัด พระเมรุ กับ อานัน ทเจดี ย์ ที่ เ มื อ งพุก ามและ
ศาสนสถานแบบปยู ซึ่งมีการทําแกนกลางรองรับเครื่ องบนและมีพระพุทธรู ปประดิษฐาน 4 องค์
้ งชี ้แนะถึงความคล้ ายคลึงกันทางด้ านแผนผัง
ตรงกลางในแต่ละด้ านของแกนนันคล้
้ ายกัน62 ทังยั
กับพุทธสถานปหรรปุระ ซึ่งสร้ างขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ในสมัยราชวงศ์ ปาละของอินเดีย
(ปั จจุบนั อยูใ่ นประเทศบังคลาเทศ)63
ถึงแม้ ว่าศาสตราจารย์ ดปู องต์ จะกําหนดอายุวดั พระเมรุ อย่างคร่ าวๆว่าสร้ างขึ ้นก่อน
อานันทเจดีย์ (พ.ศ. 1633)64 แต่ท่านก็วิเคราะห์ไว้ ว่าวัดพระเมรุคงมีการก่อสร้ างอย่างน้ อย 3 ครัง้ 65
ความสํ า คัญ ของวัด พระเมรุ ยัง แสดงออกผ่ า นงานประติ ม ากรรมพระพุท ธรู ป ประทับ นั่ง ห้ อ ย

62

Ibid., 57 - 59.
Ibid., 59 - 63.
64
Ibid., 64.
65
Ibid., 32 - 42.
63
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พระบาทขนาดใหญ่ 4 องค์ 66 (ภาพที่ 18) และโบราณวัต ถุที่ ขุด แต่ ง พบอี ก เป็ นจํ า นวนมาก
ที่ น่าสนใจคือ พระพิม พ์ ดินเผา ทัง้ ศิลปะทวารวดี และศิลปะเขมรซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่
17 - 1867 (ภาพที่ 19) ศาสตราจารย์ดูปองต์เองก็กล่าวว่า นี่คือหลักฐานที่แสดงว่าศาสนสถาน
สมัยทวารวดีแห่งนี ้มีร่องรอยการใช้ งานในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 ด้ วย68

ภาพที่ 18 พระพุทธรูปประทับนัง่ ห้ อยพระบาท จากวัดพระเมรุ เมืองนครปฐมโบราณ

เกี่ยวกับพระพุทธรูปประทับนัง่ ห้ อยพระบาททัง้ 4 องค์นี ้ สามารถดูรายละเอียดได้ ใน ธนิต อยู่โพธิ์,
พระพุทธรูปศิลาขาวสมัยทวารวดี (พระนคร: ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ศิวพร, 2510).
67
Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī, 47 - 49, fig. 34 - 47.
68
Ibid., 47. ต่อมาศาสตราจารย์ ช็อง บวสเซอลิเย่ร์ กล่าวว่า อัฒจันทร์ รูปปี กกาที่วดั พระเมรุ ก็เป็ น
แบบศิลปะเขมรด้ วย ดูใน หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย
(วันที่ 25 กรกฎาคม – 28 พฤศจิกายน 2507),” ศิลปากร 9,3 (กันยายน 2508) : 44.
66
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ภาพที่ 19 พระพิมพ์ดนิ เผา พบจากการขุดแต่งวัดพระเมรุ เมื่อ พ.ศ. 2482
ที่มา : Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École
française d’Extrême-Orient, 1959), fig. 36, 43 and 46 – 47.
งานของศาสตราจารย์ดปู องต์ ยังคงมีต่อเนื่องมาใน พ.ศ. 2483 คือ การขุดแต่งเจดีย์
จุลประโทน (ในขณะนันกํ
้ าหนดชื่อเรี ยกว่า “วัดพระปะโทน) ตังแต่
้ ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงวันที่
22 มิ ถุน ายน แม้ ว่ า ตอนนัน้ จะขุด แต่ ง ได้ บ างส่ ว นของเจดี ย์ แต่ก็ ไ ด้ พ บร่ อ งรอยการก่ อ สร้ าง
อย่างน้ อย 3 ครัง้ ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงองค์เจดีย์ทงทางด้
ั้
านแผนผังและการประดับตกแต่ง
ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของเจดีย์จุลประโทนคงเป็ นเจดีย์ทรงปราสาทซ้ อนลดหลัน่
กันขึ ้นไป69 อยูใ่ นผังสี่เหลี่ยมย่อเก็จ (ยกเก็จ) สิง่ ก่อสร้ างระยะแรกมีลานทักษิณที่มีบนั ไดขึ ้น 4 ด้ าน
องค์เจดีย์ประดับด้ วยพระพุทธรู ปประทับยืน 5 องค์ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้ม ระยะต่อมามีการก่อ
ลานทักษิณให้ สงู ขึ ้นและปิ ดทับส่วนล่างของเจดีย์เอาไว้ ในระยะสุดท้ ายจึงมีการก่อเจดีย์ขนาดเล็ก
ที่มมุ ทัง้ 4 ของลานทักษิ ณที่ขยายให้ ใหญ่ขึ ้นกว่าเดิมเล็กน้ อย ทังยั
้ งมีการเปลี่ยนแปลงโดยได้ นํา
พระพุทธรู ปประทับนัง่ ห้ อยพระบาท 3 องค์ พร้ อมทังพระพุ
้
ทธรู ปนาคปรก 2 องค์ มาประดิษฐาน
ภายในซุ้มแทนที่พระพุทธรูปประทับยืน70 (แผนผังที่ 2)

69

ศาสตราจารย์ดปู องต์สนั นิษฐานว่าเจดีย์จลุ ประโทนมีลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรมคล้ ายกับเจดีย์
กู่กดุ ที่อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน กําหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ดูใน Dupont, L’archéologie mône
de Dvāvaratī, 98.
70
Ibid., 66 - 73.
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แผนผังที่ 2 แผนผังของเจดีย์จลุ ประโทน ตามข้ อสันนิษฐานของศาสตราจารย์ ปิ แอร์ ดูปองต์
ที่มา : Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École
française d’Extrême-Orient, 1959), PL.V – IX.

ถึงแม้ ว่าเจดีย์จุลประโทนจะมีขนาดเล็กกว่าวัดพระเมรุ แต่โบราณวัตถุที่ได้ จากการ
ขุดแต่งเจดีย์จุลประโทนก็มีมากกว่าสิ่งของที่ได้ จากการขุดแต่งวัดพระเมรุ ส่วนใหญ่เป็ นชิ ้นส่วน
พระพุทธรูปและลวดลายปูนปั น้ ประดับศิลปะทวารวดี แต่ศาสตราจารย์ดปู องต์ก็ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตถึง
ร่ องรอยของศิลปะเขมรโบราณ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 ที่ปะปนอยู่ในเค้ าพระพักตร์ ของ
พระพุทธรูปและใบหน้ าของรูปบุคคลด้ วย71 (ภาพที่ 20)

71

Ibid., 76 and 79.
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ภาพที่ 20 เศียรประติมากรรมปูนปั น้ พบจากการขุดแต่งเจดีย์จลุ ประโทน เมื่อ พ.ศ. 2483
ที่มา : Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École
française d’Extrême-Orient, 1959), fig. 145, 177, 179.
โบราณวั ต ถุ ที่ น่ า สนใจชิ น้ อื่ น ๆ ได้ แก่ แผ่ น ดุ น โลหะภาพพระพุ ท ธรู ป และสาวก
พระมหากัจจายนะ และวัตถุโลหะที่ดคู ล้ ายห่วงมีลกั ษณะเป็ นก้ านวงโค้ งที่มีห่วงเล็กๆประกอบอยู่
กับก้ านนัน้ (ภาพที่ 21) ศาสตราจารย์ดปู องต์ไม่ได้ ตีความว่าโบราณวัตถุชิ ้นนี ้คืออะไร แต่ต่อมา
ศาสตราจารย์ ห ม่ อ มเจ้ า สุภัท รดิ ศ ดิ ศ กุล ก็ ชี แ้ นะว่ า อาจเป็ นยอดไม้ เ ท้ า 72 เมื่ อ ไม่ น านมานี ้
รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ เสนอว่า โบราณวัตถุชิ ้นนี ้คือยอดไม้ เท้ าหรื อ “ขักขระ” ซึง่ เป็ น
บริ ขารอย่างหนึ่งของภิกษุในนิกายมหายาน73 และเป็ นสัญลักษณ์ของพระโพธิสตั ว์กษิติครรภ์ตาม
คติมหายาน74

72

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, “โบราณคดีวิจารณ์ : หนังสือวิชาโบราณคดีมอญแห่งอาณาจักร
ทวารวดี,” ใน ท่องอารยธรรม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ธุรกิจก้ าวหน้ า, 2540), 66.
73
พิริยะ ไกรฤกษ์ , รากเหง้ าแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ ริเวอร์ บุ๊ค, 2552), 60.
74
ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฎิมาฝ่ ายมหายาน (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์อกั ษรสมัย, 2543), 73 – 74.
ที่ ถํ า้ ยายจูง หลาน อํ า เภอบ้ า นลาด จัง หวัด เพชรบุรี มี ภ าพปูน ปั น้ ศิ ล ปะทวารวดี ซึ่ง ค้ น พบเมื่ อ ไม่ น านมานี ้
ที่น่ าสนใจคื อ มี ภาพพระพุท ธรู ป ยื น พระกรขวาทรงถื อ สิ่งของลักษณะคล้ ายไม้ เท้ า บางท่า นสัน นิ ษ ฐานว่า
เกี่ยวข้ องกับพระกษิ ติครรภ์ ดูใน ประเวช ตันตราภิรมย์, “ยายจูงหลาน หลักฐานใหม่ของทวารวดีในเมืองเพชร,”
เมืองโบราณ 31,4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2548) : หน้ าปกใน 1 - 4. แต่ประเด็นนี ้ยังควรที่จะต้ องมีการศึกษากัน
ต่อไป

60

ภาพที่ 21 โบราณวัตถุพบจากการขุดแต่งเจดีย์จลุ ประโทน เมื่อ พ.ศ. 2483
ที่มา : Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École
française d’Extrême-Orient, 1959), fig. 253, 262, 267.

ศาสตราจารย์ ดูป องต์ ยัง ได้ ก ล่า วถึ ง โบราณสถานในวัด พระปฐมเจดี ย์ ห รื อ วัด ใหญ่
ซึ่งเป็ นซากอาคารที่ก่อด้ วยศิลาแลงและมีปูนปั น้ ประดับ แม้ ว่าที่นี่จะมีสภาพไม่สมบูรณ์ แต่ก็มี
ลวดลายประดับ หลงเหลื อ อยู่ บ้ า ง คื อ มี รู ป คณะหรื อ คนแคระประดับ ที่ ส่ ว นฐาน 75 ทัง้ ยัง มี
ประติ ม ากรรมบุค คลประทับ ยื น พระกรทัง้ สองข้ า งยกขึน้ ถื อ วัต ถุอ ย่า งหนึ่ง ซึ่ง สัง เกตเห็ น เป็ น
แนวเส้ นคล้ ายก้ านดอกไม้ แต่สว่ นเหนือขึ ้นไปรวมทังพระเศี
้
ยรได้ หกั หายไปแล้ ว76 (ภาพที่ 22)

75

Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī, 102.
ประติมากรรมชิ ้นนี ้เก็บอยู่ในห้ องคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ น่าเสียดายที่
พระกรข้ างซ้ ายและพระบาททังสองข้
้
างที่ปรากฏในภาพถ่ายเก่าหักหายไปแล้ ว รวมทังยั
้ งมีรอยแตกตรงพระชงฆ์
อีกด้ วย นอกจากนี ้โบราณสถานวัดใหญ่ก็ถกู ปรับเปลี่ยนไปจนไม่เหลือสภาพดังเดิ
้ มให้ ศกึ ษาได้ อีกแล้ ว
76
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ภาพที่ 22 โบราณสถานวัดใหญ่ (วัดพระปฐมเจดีย์)
ที่มา : Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École
française d’Extrême-Orient, 1959), fig.272 - 273.
ศาสตราจารย์ดูปองต์ไม่ได้ ตีความว่าภาพบุคคลข้ างต้ นคือใคร77 ในที่นี ้จึงขอเสนอว่า
น่าจะเป็ นพระสุริยะ เพราะประติมานวิทยาของพระสุริยะนันมั
้ กจะถือดอกบัวสองดอกชูขึ ้นในระดับ
พระอังสา78 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าจะพบประติมากรรมพระสุริยะที่เมืองนครปฐมด้ วยอย่างน้ อย
1 องค์79 แต่ก็ไม่จําเป็ นว่าโบราณสถานที่วดั ใหญ่จะต้ องเป็ นเทวสถาน เพราะพระธรรมจักรบางวงที่
เมืองนครปฐมก็มีภาพพระสุริยะประดับอยู่ด้วย80 จึงไม่ทราบว่าฐานอาคารที่วดั ใหญ่สร้ างขึ ้นใน
ลัทธิศาสนาใดแน่

77

Ibid., 102 - 103.
78
T.A. Gopinatha Rao, Element of Hindu Iconography (Madras : The Law Printing House,
1914 and 1916), Vol.I, Part II : 306 – 309.
79
พิริยะ ไกรฤกษ์ , ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบศิลปะในประเทศไทย คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ สาขาส่วนภูมิภาค (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ การพิมพ์, 2520), รูปที่ 3.
80
ดูใน อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, 118
- 119.
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ศาสตราจารย์ดปู องต์ยงั ได้ กล่าวถึงการขุดแต่งที่เนินพระอย่างเร่ งด่วน เมื่อ พ.ศ. 2480
ที่นี่ได้ มีการค้ นพบประติมากรรมหลายชิ ้น ทังพระพุ
้
ทธรู ป ธรรมจักร กวางหมอบ และเสารองรับ
ธรรมจักร แต่น่าเสียดายที่ไม่ทราบตําแหน่งดังเดิ
้ มของหลักฐานว่าตังอยู
้ ท่ ี่จดุ ใดขององค์เจดีย์81
อาจกล่าวได้ ว่า การขุดแต่งโบราณสถานของศาสตราจารย์ดปู องต์และคณะได้ ทําให้
การศึกษาเรื่ องศิลปะทวารวดีเป็ นที่ร้ ู จกั กันอย่างกว้ างขวาง เมืองนครปฐมได้ กลายเป็ นจุดสนใจ
อย่างแท้ จริ งของนักวิชาการมานับตังแต่
้ บดั นัน้ ศาสตราจารย์ ดูปองต์ กล่าวไว้ ว่า งานของท่าน
มีเป้าหมายจะจัดลําดับอายุสมัย (chronological sequence) ของโบราณสถาน ซึง่ ในขณะนัน้
ทําได้ อย่างคร่ าวๆ คือ สมัยทวารวดีมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 หรื อ 12 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18
แต่ท่านหวังว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมและได้ ลําดับอายุสมัยที่แน่ชดั ในโอกาสต่อไป82
2.3 การค้ นพบเหรียญเงินมีจารึกศรีทวารวดีศวรปุณยะ
ถึงแม้ การศึกษาเรื่ องทวารวดีโดยเฉพาะทางด้ านศิลปกรรมจะก้ าวหน้ าไปมาก แต่ก็ยงั
ไม่พบหลักฐานซึง่ จะช่วยยืนยันถึงการมีอยูข่ องบ้ านเมืองนี ้ในดินแดนประเทศไทยได้ เลย จนกระทัง่
ปี พ.ศ. 2507 จึ ง มี ก ารพิ ม พ์ เ ผยแพร่ บ ทความเกี่ ย วกับ คํ า อ่า นและคํ า แปลจารึ ก ที่ ป รากฏบน
เหรี ยญเงิน
เหรี ย ญเงิ น มี จ ารึ ก นี ค้ ้ น พบเป็ นครั ง้ แรกที่ แ หล่ ง เนิ น หิ น ในเมื อ งนครปฐมโบราณ
ตามประวัติกล่าวว่าพบในปี พ.ศ. 2486 และอยู่ในความครอบครองของนายเฉลิม ยงบุญเกิ ด
ต่อมานายเฉลิมได้ นํามาให้ กบั ทางสยามสมาคม (Siam Society) เป็ นผู้ศกึ ษา เหรี ยญเงินดังกล่าว
บรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาร่ วมกับเหรี ยญตราแบบอื่นๆ เช่นเหรี ยญเงินรู ปสังข์ แต่เหรี ยญเงินที่มี
จารึ กมีเพียง 2 เหรี ยญ อีกด้ านของเหรี ยญหนึ่งเป็ นรู ปสัตว์ที่น่าจะเป็ นแม่ววั - ลูกวัว อีกเหรี ยญ
หนึง่ เป็ นรูปหม้ อนํ ้าปูรณฆฏะ ทัง้ 2 เหรี ยญมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร83 (ภาพที่ 23)
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Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī, 117 - 118.
Ibid., 23.
83
J.J.Boeles, “The King of Śrī Dvāvaratī and his Regalia,” Journal of the Siam Society LII,II
(April 1964) : 100 - 102.
82
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ภาพที่ 23 เหรี ยญเงินมีจารึก “ศรี ทวารวดีศวรปุณยะ” พบที่เนินหิน ภายในเมืองนครปฐมโบราณ
ที่มา : J.J.Boeles, “The King of Śrī Dvāvaratī and his Regalia,” Journal of the Siam Society
LII,II (April 1964) : photo I - II.
ศาสตราจารย์ยอร์ ช เซเดส์เป็ นผู้ศกึ ษาจารึกอักษรปั ลลวะ ภาษาสันสกฤตบนเหรี ยญเงิน
ดัง กล่า ว ท่ า นอ่ า นได้ ความว่า “ศรี ท วารวดี ศ วรปุณ ยะ” แปลว่า “บุญกุศ ลของพระราชาแห่ ง
ุ อันประเสริ ฐ”85 กําหนดอายุจากแบบอักษรอยูใ่ นราว
ศรี ทวารวดี”84 หรื อ “พระเจ้าศรี ทวารวดีผูม้ ีบญ
พุทธศตวรรษที่ 12 หลักฐานชิ ้นนี ้จึงยืนยันถึงการมีตวั ตนของบ้ านเมืองทวารวดีในจดหมายเหตุจีน
และครัง้ หนึง่ ก็เคยนําไปสูข่ ้ อสันนิษฐานที่วา่ นครปฐมเป็ นเมืองหลวงของกษัตริย์แห่งทวารวดี86
อย่างไรก็ตาม ข้ อสันนิษฐานที่ว่าเมืองนครปฐมโบราณเคยเป็ นเมืองหลวงของทวารวดี
โดยใช้ จารึกบนเหรี ยญเงินข้ างต้ นก็ด้อยความสําคัญลงไป เพราะได้ มีการค้ นพบเหรี ยญเงินมีจารึก

84

คําแปลภาษาไทยสํานวนนี ้ ดูใน หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ เอเชียอาคเนย์ถึง

พ.ศ. 2000, 26.
85
คําแปลภาษาไทยสํานวนนี ้ ดูใน ชะเอม แก้ วคล้ าย, “ศรี ทวารวดี,” ศิลปากร 34,2 (2534) : 59.
86
Boeles, “The King of Śrī Dvāvaratī and his Regalia,” Journal of the Siam Society : 102.
นอกจากเหรี ยญศรี ทวารวดีแล้ ว ยังได้ พบเหรี ยญเงินมีจารึ กว่า “ศฺรี สุจริ ต วิ กฺรานฺต” แปลว่า “วีรบุรุษผู้สจุ ริ ต”
ที่ตําบลพระประโทนด้ วย ดูใน ชะเอม แก้ วคล้ าย, “ศรี ทวารวดี,” ศิลปากร : รูปที่ 6.
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ลักษณะเดียวกันตามเมืองโบราณอีกหลายแห่ง ได้ แก่ เมืองอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี87 เมืองโบราณ
บ้ านคูเมือง จังหวัดสิงห์บรุ ี 88 เมืองคูบวั จังหวัดราชบุรี89 เมืองดงคอนและเมืองอู่ตะเภา จังหวัด
ชัยนาท90 รวมทังได้
้ พบเพิ่มเติมอีก 1 เหรี ยญที่แหล่งโบราณคดีหอเอกในเขตเมืองนครปฐมโบราณ
ซึง่ ได้ ทําการขุดค้ นในการวิจยั ครัง้ นี ้ด้ วย91
สําหรับแหล่งเนินหินที่พบเหรี ยญเงินมีจารึกนันดู
้ จะมีปัญหาค่อนข้ างมากว่าตังอยู
้ ่ตรง
จุดใดแน่ นักวิชาการคนแรกที่กล่าวถึงเนินหินคือ ศาสตราจารย์ดปู องต์ ท่านได้ กล่าวถึงการสํารวจ
บริ เ วณเมื อ งนครปฐมใกล้ ๆ กั บ พระประโทณเจดี ย์ ซึ่ ง ได้ พ บแหล่ ง โบราณคดี ห ลายแห่ ง เช่ น
บริ เวณต้ นสําโรง ได้ พบกองอิฐและรางโสมสูตรขนาดยาวราว 2.5 เมตร (คือรางโสมสูตรที่ลาน
องค์พระปฐมเจดีย์) ห่างจากจุลประโทนเจดีย์มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ราว 200 เมตร มีแหล่ง
สวนเย็ น ที่ มี ซ ากสถูป โบราณ ทางทิ ศ เหนื อ ของสวนเย็ น ประมาณ 100 เมตร มี แ หล่ง เนิ น หิ น
ซึ่งเป็ นฐานศาสนสถานก่อด้ วยอิฐ และที่ นี่ก็ได้ พบภาพปูนปั น้ ที่ ศาสตราจารย์ ดูปองต์ เรี ยกว่า
นางอัปสร รวมทังรางโสมสู
้
ตรขนาดใหญ่ ซึง่ ปั จจุบนั อยูท่ ี่องค์พระปฐมเจดีย์92 (แผนที่ที่ 8)
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Jean Boisselier, “Travaux de la mission archéologique Française en Thailande (juillet –
novembre 1966),” Arts Asiatiques 25 (1972) : fig. 85 a - b. เหรี ยญเงินมีจารึกศรี ทวารวดีศวรปุณยะพบที่
เมื อ งอู่ท อง มี ทัง้ ที่ เ ป็ นสมบัติ ข องเอกชนและที่ ไ ด้ จ ากการขุด ค้ น ทางวิ ช าการ โดยขุด ค้ น พบที่ ค อกช้ า งดิ น
หมายเลข 7 เมื่อ พ.ศ. 2540 ถือเป็ นหลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นเป็ นครัง้ แรกและครัง้ เดียวตราบจนปั จจุบนั ดูใน
สํานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, โบราณคดีเมืองอู่ทอง (นนทบุรี : โรงพิมพ์
สหมิตร พริ น้ ติ ้ง, 2545), 124.
88
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, การขุดค้ นและการศึกษาวัฒนธรรม
ของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อําเภออินทร์ บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 4.
89
กรมศิลปากร, ราชบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท อมริ นทร์ พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จํากัด, 2534), 84.
90
จารึก วิไลแก้ ว, โบราณคดีเมืองอูต่ ะเภา (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จํากัด, 2534), 8.
91
เด่นดาว ศิลปานนท์, “เหรี ยญเงินทวารวดีมีจารึ กค้ นพบใหม่ที่นครปฐม,” เมืองโบราณ 30,3
(กรกฎาคม – กันยายน 2547) : 165 - 167.
92
Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī, 20 ; ปิ แยร์ ดูปงต์, “รายงานภารกิจทางด้ าน
โบราณคดี (18 มกราคม - 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482)),” ใน นครปฐมศึกษาในเอกสารฝรั่งเศส,
แปลโดย ประหยัด นิชลานนท์ (อ้ างแล้ ว), 98 - 100. สําหรับชื่อภาษาไทยของ “ศาสตราจารย์ ปิ แอร์ ดูปองต์”
ในเนื ้อความที่แตกต่างจากเอกสารอ้ างอิงนัน้ เนื่องจากผู้วิจยั ยึดตามที่ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล
ทรงใช้
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แผนที่ที่ 8 แหล่งโบราณคดีในเขตเมืองนครปฐมโบราณ ที่ศาสตราจารย์ปิแอร์ ดูปองต์
เข้ ามาทําการสํารวจ
ที่มา : Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École
française d’Extrême-Orient, 1959), Carte C.
ต่อมาได้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อนว่า “เนินหิน” อาจหมายถึง “เจดีย์จุลประโทน”
เห็ น ได้ จ ากข้ อ เขี ย นของศาสตราจารย์ เซเดส์ 93 แต่เ นิ น หิ น เป็ นแหล่ง โบราณคดีที่ ตัง้ อยู่ใกล้ กับ
วัดพระประโทณเจดีย์และเจดีย์จลุ ประโทน หรื อเรี ยกว่า “กลุ่มพระประโทน” ทังนี
้ ้ในการสํารวจ
แหล่งโบราณคดีตามลุ่มแม่นํ ้าบางแก้ ว – บางแขม เมื่อ พ.ศ. 2548 ก็ดเู หมือนว่าจะสันนิษฐานถึง
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ยอร์ ช เซเดส์, “การค้ นพบเหรี ยญโบราณในสยามกับอาณาจักรทวารวดี,” ใน นครปฐมศึกษาใน
เอกสารฝรั่งเศส: รวมบทความแปล, แปลโดย รัชฎาพร ฤทธิ จันทร์ , 124 ; หม่อมเจ้ า สุภัทรดิศ ดิศกุล,
ประวัติศาสตร์ เอเชียอาคเนย์ถงึ พ.ศ.2000, 26.
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ที่ตงของแหล่
ั้
งโบราณคดีเนินหินคลาดเคลื่อน เพราะอยู่ห่างไกลออกจากกลุ่มพระประโทนไปมาก
คือบริ เวณหมูบ่ ้ านสระแก้ วทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโบราณ94
หากพิจารณาแผนที่ของศาสตราจารย์ดปู องต์จะพบว่า ตําแหน่งของเนินหินไม่ได้ ตงอยู
ั้ ่
ทางทิศเหนื อของสวนเย็นดังที่ ท่านกล่าวไว้ ในรายงาน แต่กลับตังอยู
้ ่ค่อนมาทางตะวันตกของ
วัดพระประโทณเจดีย์ ประมาณ 800 เมตร หรื ออยู่ทางฝั่ งตะวันตกของเมืองโบราณหากยึดถือเอา
คลองพระประโทนที่ไหลผ่านกลางเมืองเป็ นแกน เมื่อวิเคราะห์ จากแผนที่ แล้ วเข้ าใจว่าเนินหิน
้
งเนินหิน
อาจจะตังอยู
้ ่บริ เวณสะพานหอนาฬิกาเข้ าเมืองนครปฐมหรื อบริ เวณใกล้ เคียง ดังนันแหล่
อาจถูกทําลายไปแล้ วจากการก่อสร้ างถนนเพชรเกษม เมื่อ พ.ศ. 2511 หรื อการปลูกสร้ างอาคาร
บ้ านเรื อนของราษฎรที่มีหนาแน่นในช่วงที่ตดิ กับแนวถนนดังกล่าว
2.4 เจดีย์จุลประโทนกับประเด็นทางด้ านศิลปกรรม
งานโบราณคดีที่เมืองนครปฐมดูเหมือนจะหยุดชะงักไปช่วงระยะหนึ่งภายหลังจากงาน
ของศาสตราจารย์ดปู องต์ จนกระทัง่ มีการก่อสร้ างถนนเพชรเกษมเมื่อ พ.ศ. 2511 จึงทําให้ ประเด็น
เกี่ยวกับศิลปะทวารวดีที่เมืองนครปฐมโบราณกลับมาอยูใ่ นความสนใจอีกครัง้ โดยเฉพาะเรื่ องของ
เจดีย์จุลประโทน แม้ ว่าเจดีย์องค์นี ้จะได้ รับการขุดแต่งมาแล้ วบางส่วนเมื่อปี พ.ศ. 2483 แต่เมื่อ
เวลาผ่านไปก็ทําให้ เจดีย์องค์นี ้กลายสภาพเป็ นเพียงเนินดินเท่านัน้
ในการก่อสร้ างถนนครัง้ นัน้ มีความจําเป็ นจะต้ องสร้ างโรงเก็บเครื่ องจักรไว้ ในบริ เวณ
วัดพระประโทน ขณะที่มีการขุดปรับพื ้นที่เพื่อสร้ างโรงเรื อนอยู่นนั ้ รถไถก็ได้ ขดุ เอาแผ่นภาพปูนปั น้
ที่ติดอยู่กบั ฐานเจดีย์จุลประโทนขึ ้นมา เจ้ าอาวาสวัดในขณะนันจึ
้ งได้ เก็บรักษาภาพปูนปั น้ เอาไว้
ก่อนที่กรมศิลปากรจะได้ เข้ ามาทําการบูรณปฏิสงั ขรณ์องค์พระเจดีย์และภาพปูนปั น้ ดังกล่าว
การขุด แต่ ง เจดี ย์ จุล ประโทนในปี พ.ศ. 2511 ดํ า เนิ น การโดยนายสมศัก ดิ์ รั ต นกุล
(กรมศิล ปากร) โดยได้ รับความช่ว ยเหลือจากศาสตราจารย์ ช็อง บวสเซอลิเย่ร์ งานคราวนัน้
นอกจากจะขุดแต่งองค์เจดีย์เพิ่มเติมแล้ ว ยังมีการวิเคราะห์ภาพเล่าเรื่ องที่ประดับฐานพระเจดีย์
ซึ่งไม่ได้ ค้นพบในการขุดแต่งครั ง้ ก่อน และการตีความภาพเล่าเรื่ องเหล่านีก้ ็ ได้ นําไปสู่ประเด็น
ถกเถียงที่สําคัญประเด็นหนึง่ ในการศึกษาศิลปะทวารวดี (ภาพที่ 24)

94

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, โครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมใน
ลุม่ แม่นํ ้าบางแก้ ว - บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม การพิมพ์, 2549), 25 – 28.
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ภาพที่ 24 เจดีย์จลุ ประโทนและภาพเล่าเรื่ องที่ประดับตรงส่วนฐาน (พ.ศ. 2511)
(ภาพถ่ายเก่าจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์)
ศาสตราจารย์ บ วสเซอลิ เ ย่ ร์ ก ล่ า วว่ า ภาพปู น ปั ้น ส่ ว นใหญ่ ค งเป็ นภาพชาดกใน
ลัทธิ เถรวาท แต่ก็มีรูปพระโพธิ สตั ว์ของมหายานอยู่ด้วย95 ท่านเข้ าใจว่าพุทธศาสนามหายานที่
ปรากฏนี ้น่าจะเป็ นอิทธิ พลจากดินแดนทางภาคใต้ ที่แพร่ หลายขึ ้นมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 1496
อย่างไรก็ตาม การกําหนดอายุแผ่นภาพเล่าเรื่ องก็ดจู ะมีความซับซ้ อน เพราะไม่ได้ พบเฉพาะภาพ
ปูนปั น้ เท่านัน้ แต่ยงั ขุดพบแผ่นภาพดินเผาซึ่งน่าจะมีอายุเก่ากว่าภาพปูนปั น้ เล็กน้ อย (แผ่นภาพ
ดินเผาคือภาพตรงกลางแถวล่างของภาพที่ 24) ศาสตราจารย์บวสเซอลิเย่ร์นําเสนอผลการกําหนด
อายุเจดีย์จลุ ประโทนอย่างคร่าวๆว่ามีการก่อสร้ างอย่างน้ อย 3 ครัง้ ได้ แก่97
การก่อสร้ างครัง้ ที่ 1 – มีการสร้ างพระเจดีย์พร้ อมกับลานทักษิ ณ มีบนั ไดขึ ้นลง 4 ด้ าน
มีลวดลายเครื่ องประดับทํ าด้ วยดินเผา กํ าหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ระยะนี ้
เกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนาเถรวาท
การก่อสร้ างครัง้ ที่ 2 – มีการปรับเปลี่ยนทําให้ ลานทักษิ ณหายไป และเพิ่มลวดลาย
เครื่ องประดับปูนปั น้ กําหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 และแสดงให้ เห็นอิทธิพลของ
พุทธศาสนามหายานจากศิลปะศรี วิชยั
95

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, “การค้ นคว้ าเมื่อเร็วๆนี ้ ณ เมืองนครปฐม,” ใน ท่องอารยธรรม,

80.
96

เรื่ องเดียวกัน.
97
เรื่ องเดียวกัน, 80 – 82.
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การก่อสร้ างครัง้ ที่ 3 – ระยะนีค้ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกลับไปนับถือพุทธศาสนา
เถรวาท จึงมีการก่อฐานขึ ้นใหม่ซงึ่ ปิ ดทับภาพปูนปั น้ ของเดิมเอาไว้ พร้ อมกันนันก็
้ มีการวางอิฐฤกษ์
จากลัก ษณะลวดลายที่ แกะสลัก บนอิ ฐฤกษ์ (ลายก้ านขด - ลายพันธุ์ พฤกษา) ทํ า ให้ สามารถ
กําหนดได้ วา่ น่าจะมีอายุอยูใ่ นช่วงต้ นหรื อกลางพุทธศตวรรษที่ 15 (ภาพที่ 25)

ภาพที่ 25 อิฐมีลวดลายสลัก พบจากการขุดแต่งเจดีย์จลุ ประโทน เมื่อ พ.ศ. 2511
ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พพิ ิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

ในบทความเรื่ อง “การค้ นคว้ าเมื่อเร็ วๆนี ้ ณ เมืองนครปฐม” ศาสตราจารย์บวสเซอลิเย่ร์
ยังได้ กล่าวถึงประเด็นการลําดับอายุสมัยของศิลปะทวารวดีไว้ อย่างน่าสนใจในตอนหนึง่ ว่า
ความรู้ ใ นเรื ่ อ งนี ้มี น้อ ยมากจนกระทั่ง ในปั จ จุ บัน เราก็ ย ัง ไม่ ส ามารถ
กํ าหนดอายุ แม้ว่าจะให้มีความแน่นอนแต่เพี ยงเล็กน้อยแก่ผลงานชิ้ นใดชิ้ นหนึ่งใน
ศิ ลปะทวารวดี ได้ ศิ ลปะทวารวดี ทงั้ หมดในขณะนี ้ได้กะกํ าหนดอายุไว้อย่างคร่ าวๆ
ระหว่างพุทธศตวรรษที ่ 12 – 16 เท่านัน้ เอง ... ดังนัน้ สําหรับระยะเวลาตลอด 500
ปี นี ้ ความพยายามทัง้ หมดที ่จะจัดผลงานในศิ ลปะทวารวดี ให้เป็ นไปตามกํ าหนด
ระยะอายุตามลํ าดับขัน้ จึ งต้องใช้ความรู้สึกส่วนตน (subjective) เป็ นเกณฑ์ คื อ
ตัง้ อยู่บนความชื น่ ชมในคุณค่าทางด้านสุนทรี ยภาพเท่านัน้ 98

98

เรื่ องเดียวกัน, 79.
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ถึงแม้ ว่าข้ อเสนอแนะของศาสตราจารย์บวสเซอลิเย่ร์ข้างต้ นจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก
แต่ ดูเ หมื อ นว่ า ในปั จ จุ บัน นี จ้ ะไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความใส่ ใ จในประเด็ น ดัง กล่ า วกั น อย่ า งจริ ง จัง
เพราะนอกจากงานของศาสตราจารย์บวสเซอลิเย่ร์และผลงานของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ที่จะได้
กล่าวถึงต่อไปแล้ ว ก็จะหาการศึกษาวิเคราะห์ลําดับอายุของสมัยทวารวดีได้ ไม่มากนัก เพราะการ
แบ่งช่วงย่อยๆของสมัยทวารวดีโดยทัว่ ไปยึดถือตามผลการวิเคราะห์แบบศิลปะของพระพุทธรู ป
ซึง่ แบ่งออกได้ เป็ น 3 ช่วงหลักๆ คือ ศิลปะทวารวดีตอนต้ น (ราวพุทธศตวรรษที่ 12) ศิลปะทวารวดี
ตอนกลาง (ราวพุทธศตวรรษที่ 13 - 15) และศิลปะทวารวดีตอนปลาย (ราวพุทธศตวรรษที่ 16)99
นักโบราณคดีก็มกั แบ่งชันวั
้ ฒนธรรม (cultural layer) ที่พบภายในหลุมขุดค้ นเป็ นสมัยหลักๆ คือ
สมัย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ สมัย ทวารวดี สมั ย ลพบุ รี (คื อ ช่ ว งที่ พ บหลัก ฐานอัน สัม พัน ธ์ กั บ
เขมรโบราณ) เท่านัน้ จึงเกิดคําถามขึ ้นมาว่าจะสามารถแบ่งช่วงย่อยๆของสมัยทวารวดี โดยใช้
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้ นมาเป็ นตัวกําหนดได้ บ้างหรื อไม่ ซึ่งผู้วิจยั จะนําเสนอ
ผลการค้ นคว้ าประเด็นนี ้ในบทต่อๆไป
เจดีย์จุลประโทนและภาพเล่าเรื่ องประดับส่วนฐานยังได้ รับการศึกษาอย่างละเอียด
โดย ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ซึง่ ได้ จดั ทําวิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอกเรื่ อง “The Chula Pathon Cedi:
้
พ.ศ. 2517
Architecture and Sculpture of Dvaravati” เมื่อปี พ.ศ. 2518100 ก่อนหน้ านันในปี
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล ได้ ทรงแปลเนื ้อหาบางส่วนและตีพิมพ์เป็ นหนังสือภายใต้
ชื่อ “พุทธศาสนนิทานที่เจดีย์จลุ ปะโทน”101
ดร.พิ ริ ย ะ ไกรฤกษ์ เสนอว่า ภาพเล่า เรื่ อ งทัง้ หมดควรจะทํ า ขึน้ พร้ อมกับ การสร้ าง
เจดีย์จลุ ประโทน กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 - 11 เนื ้อหาของภาพเล่าเรื่ องไม่ได้ มีที่มา
จากคัมภีร์อรรถกถาชาดกภาษาบาลีของพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทตามที่เคยเชื่อกัน แต่เนื ้อหาของ
ภาพส่วนใหญ่มีที่มาจากคัมภีร์ภาษาสันสกฤต โดยเฉพาะคัมภีร์อวทานของพุทธศาสนานิกาย
สรรวาสติวาท ซึง่ เป็ นสาขาหนึง่ ของลัทธิเถรวาทหรื อหีนยาน แต่เป็ นนิกายที่ใช้ ภาษาสันสกฤต

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 5 – 6 ; ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะทวารวดี:
วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่ มในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 131 – 132 ; กรมศิลปากร,
ศิลปะทวารวดี : ต้ นกําเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552), 40.
100
Piriya Krairiksh, “The Chula Pathon Cedi: Architecture and Sculpture of Dvaravati,”
(A Thesis (Degree of Doctoral of Philosophy in Art History) - Harvard University, 1975).
101
พิริยะ ไกรฤกษ์ , พุทธศาสนนิทานที่เจดีย์จุลปะโทน, แปลโดย หม่อมเจ้ า สุภัทรดิศ ดิศกุล
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2517).
99
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ดร.พิริยะกล่าวว่า ไม่ปรากฏอิทธิพลของศิลปะศรี วิชัยที่เจดีย์จุลประโทน หากแต่เป็ น
อิทธิ พลจากศิลปะอิ นเดียสมัยคุปตะ อิ ฐที่ มีลวดลายสลักก็ มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12
ตรงกับการก่อสร้ างระยะที่ 2 และการก่อสร้ างระยะที่ 3 คงเกิดขึน้ ในต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 13 ซึง่ ทังระยะที
้
่ 2 และ 3 นี ้เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ใช้ ภาษาบาลี102
ประเด็นหลักที่ ดร.พิริยะนําเสนอคือ การนับถือพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาทที่เจดีย์
จุลประโทน แต่ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล ได้ ทรงวิจารณ์ ประเด็นนีไ้ ว้ แล้ วตังแต่
้
พ.ศ. 2517 ทัง้ ยังทรงแนะให้ พิจารณาถึงจารึ กภาษาบาลีที่พบจํานวนมากในเขตเมืองนครปฐม
จึงไม่จําเป็ นว่าจะต้ องมีนิกายสรรวาสติวาทที่เมืองนครปฐมก็ได้ 103
ในปี พ.ศ. 2520 ดร.นันทนา ชุติวงศ์ ได้ วิจารณ์ข้อเสนอของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ โดยมี
ความเห็นว่า แผ่นภาพดินเผาควรสร้ างขึ ้นก่อนแผ่นภาพปูนปั น้ แต่ก็มีอายุไม่ห่างกันมากนัก โดยมี
อายุอยู่ระหว่างต้ นพุทธศตวรรษที่ 13 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 14104 ภาพบางภาพก็อาจตีความได้
ต่างออกไปโดยมีที่มาจากหลายคัมภีร์ ทังคั
้ มภีร์ภาษาสันสกฤตและบาลี (ภาพที่ 26) เรื่ องเล่าต่างๆ
ก็ มี อ ยู่แ ล้ ว ในอิ น เดี ย สมัย โบราณก่ อ นที่ พุท ธศาสนาจะแยกออกเป็ นหลายนิ ก าย 105 หลัก ฐาน
ส่ ว นใหญ่ ยัง บ่ ง ชี ว้ ่ า พุท ธศาสนาเถรวาทที่ ใ ช้ ภาษาบาลี ไ ด้ ก ลายเป็ นความเชื่ อ พื น้ ฐานของ
พุทธศาสนิกชนชาวทวารวดีไปแล้ ว106

102

Krairiksh, “The Chula Pathon Cedi: Architecture and Sculpture of Dvaravati,” 35 – 37.
103
หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, “โบราณคดีวิจารณ์ : หนังสือพุทธศาสนนิทานที่เจดีย์จลุ ปะโทน,” ใน
ท่องอารยธรรม, 229 - 232.
104
นันทนา ชุติวงศ์, “ภาพชาดกที่เจดีย์จลุ ปะโทน,” ศิลปากร 21,4 (พฤศจิกายน 2520) : 31 และ
51.
105
เรื่ องเดียวกัน, 36 – 39.
106
เรื่ องเดียวกัน, 52 – 53.
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ภาพที่ 26 แผ่นภาพปูนปั น้ เล่าเรื่ องจากเจดีย์จลุ ประโทน
ปั จจุบนั จัดอยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

2.5 พัฒนาการของเมืองนครปฐมจากมุมมองทางด้ านประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ
ผลจากการศึกษางานศิลปกรรมที่เมืองนครปฐม ทําให้ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้ นําเสนอ
“แนวความคิดใหม่เกี่ ยวกับเมืองนครปฐมก่ อนพุทธศตวรรษที่ 19” เมื่อ พ.ศ. 2523 ข้ อเสนอนี ้
มีการเชื่อมโยงอายุสมัยของศิลปวัตถุเข้ ากับเรื่ องราวในเอกสารจีนที่กล่าวถึงบ้ านเมืองโบราณใน
แถบนี ด้ ้ ว ย ดร.พิ ริ ย ะจั ด แบ่ ง ศิ ล ปวัต ถุ พ บที่ เ มื อ งนครปฐมโบราณ ซึ่ ง มี อ ายุอ ยู่ ใ นช่ ว งก่ อ น
พุทธศตวรรษที่ 19 ได้ เป็ น 5 สมัย (ตารางที่ 1) ดังต่อไปนี107
้

107

พิริยะ ไกรฤกษ์ , “แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเมืองนครปฐมก่อนพุทธศตวรรษที่ 19,” ใน รายงาน
การสัมมนา การวิจารณ์ ศิลปะ (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524. รายงานประกอบการสัมมนา
การวิจารณ์ศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 8 - 13 พ.ค. 2523), 120.
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ตารางที่ 1 แสดงลําดับพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ ตามแนวคิดของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์
สมัย

ช่วงเวลา

อายุเวลา

1

รับอิทธิพล
อินเดีย

ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 8
ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 10

2

3

สมัยมอญ
ยุคแรกเริ่ ม

สมัยมอญ
ยุครุ่งเรื อง

4

สมัยมอญ
ยุคเสื่อม

5

สมัยรับ
อิทธิพล
เขมร

ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 10
ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 12

หลักฐาน
- เหรี ยญเงินรูปสังข์
- เครื่ องประดับโลหะ
- เจดีย์จลุ ประโทน ระยะที่ 1
- พระประโทณเจดีย์
(พ.ศ. 1199)

- เจดีย์จลุ ประโทนระยะที่ 2
- พระปฐมเจดีย์ (องค์เดิม)
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12
- วัดพระเมรุและพระพุทธรูป
ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 14
นัง่ ห้ อยพระบาท 4 องค์
- ธรรมจักรและแท่นฐานรองรับ
- เจดีย์จลุ ประโทน ระยะที่ 3
- ประติมากรรมปูนปั น้
ราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 14
และสําริ ดบางองค์
ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 18
- ธรรมจักรที่มีการตกแต่ง
ลวดลายเพียงเล็กน้ อย
- ภาพปูนปั น้ แบบเขมรจาก
ราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 18
วัดพระประโทน
ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 18

บทบาท
- นครปฐมเป็ นเมืองท่าของ
อาณาจักรพันพัน ซึง่ มี
เมืองหลวงอยู่ทเี่ มืองอูท่ อง
- นครปฐมเป็ นราชธานีของ
อาณาจักรเกลัว
- ลพบุรีเป็ นราชธานีของ
อาณาจักรทวารวดี
- อาณาจักรเกลัวเจริ ญสูงสุด
- นครปฐมเป็ นเมืองท่าผูกขาด
การค้ ากับจีน

- อาณาจักรเกลัวเริ่ มเสื่อมลง
เพราะอาณาจักรศรี วิชยั
รุ่งเรื องมาก
- ไม่ปรากฏอิทธิพลของศิลปะ
เขมรที่เมืองนครปฐม
- นครปฐมมีชื่อว่า “ครหิ”
- เป็ นเมืองขึ ้นของอาณาจักร
ศรี วิชยั

ต่อไปนี ้คือรายละเอียดของแต่ละสมัยตามแนวคิดของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์
สมัยที่ 1 รับอิทธิพลอินเดีย – หลักฐานที่เมืองนครปฐมมีลกั ษณะคล้ ายกับหลักฐานจาก
เมืองออกแก้ ว (Oc-Eo) ประเทศเวียดนาม (เชื่อว่าเป็ นเมืองท่าของอาณาจักรฟูนนั ) ระยะเวลานี ้
ตรงกับช่วงที่อาณาจักรพันพัน (Pan Pan) 108 เจริ ญรุ่งเรื อง เอกสารจีนระบุว่าอาณาจักรพันพันได้
จัดส่งเครื่ องบรรณาการไปจี นครัง้ แรกใน พ.ศ. 967 และครัง้ สุดท้ ายในพ.ศ. 1178109 ดร.พิริยะ

108

ชื่อภาษาไทยและคําภาษาอังกฤษในวงเล็บนี ้คงไว้ ตามต้ นฉบับเดิมของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์
109
เรื่ องเดียวกัน, 121.
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เสนอว่าเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น่าจะเป็ นศูนย์ กลางของอาณาจักรพันพัน ขณะที่ เมือง
นครปฐมโบราณคงเป็ นเพียงเมืองท่าของอาณาจักรพันพัน110
สมัยที่ 2 สมัยมอญยุคแรกเริ่ ม – เอกสารจี นซึ่งเขียนขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13
ชื่อตองเดียน (Tong Dian) ได้ กล่าวถึงผู้ปกครองในราชวงศ์ตเู หลัว (Tou He Lou) ซึง่ เข้ าใจว่า
หมายถึ ง “ทวารวดี ” เอกสารจี น บัน ทึ ก ไว้ ว่ า มี ที่ ตัง้ ทางตอนเหนื อ ของอาณาจัก รพัน พัน และ
ทิศตะวันตกของเจนละ (เขมรโบราณ) ดร.พิริยะเสนอว่าเมืองลพบุรีเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักร
ทวารวดี โดยมีเมืองหลวงชื่ อ “ลวปุระ” ดังได้ พบเหรี ยญเงินมีจารึ กว่า “ลวปุระ” ที่เมืองอู่ทอง111
อาณาจักรตูเหลัวนี ้เป็ นที่ร้ ู จกั กันของจีนมาตังแต่
้ สมัยราชวงศ์สยุ (พ.ศ. 1132 - 1161) และได้ ส่ง
บรรณาการไปจีนครัง้ แรกในปี พ.ศ. 1181 ส่วนบรรณาการครัง้ สุดท้ ายส่งไปในปี พ.ศ. 1192112
ดร.พิริยะเสนอว่า ในช่วงนี ้เมืองนครปฐมโบราณเป็ นอิสระจากอาณาจักรพันพัน โดยใช้
ชื่อว่าอาณาจักรเกลัว (Ge Luo) พงศาวดารราชวงศ์ถงั ใหม่ระบุว่าอาณาจักรนี ้ตังอยู
้ ่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ของพันพัน และน่าจะเป็ นอาณาจักรเดียวกับ “เกลัวซีเฟน” (Ge Luo She Fen)
ซึง่ เอกสารจีนชื่อเซฟูยวนกุย (Ce Fu Yuang Gui) กล่าวว่าตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของอาณาจักร
ทวารวดี113 ดร.พิริยะกล่าวว่าในช่วงสมัยนี ้คงมีการก่อสร้ างพระประโทณเจดีย์ ซึง่ ตํานานพระปฐม
เจดีย์กล่าวว่า พระยากากะวันดิษราชกษัตริย์เมืองละโว้ มาสร้ างไว้ ในปี พ.ศ. 1199114
สมัยที่ 3 สมัยมอญยุครุ่ งเรื อง – ช่วงนี ้อาณาจักรเกลัวได้ เจริ ญขึ ้นแทนที่อาณาจักร
ทวารวดี โดยส่งเครื่ องบรรณาการไปจีนครัง้ แรกในปี พ.ศ. 1203 และครัง้ สุดท้ ายส่งไปในปี พ.ศ.
1302115 อาณาจักรเกลัวนี ค้ งเป็ นผู้ผูกขาดการค้ าขายของบ้ านเมืองรอบอ่าวไทยกับจีน ดังนัน้
ศูนย์ กลางจึงน่าจะอยู่ที่เมืองนครปฐมโบราณ เพราะโบราณวัตถุโบราณสถานที่เมืองนครปฐม
โบราณซึง่ กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงนี ้มีเป็ นจํานวนมากและมีขนาดใหญ่ด้วย116

110

เรื่ องเดียวกัน.
111
เรื่ องเดียวกัน, 122.
112
เรื่ องเดียวกัน.
113
เรื่ องเดียวกัน.
114
เรื่ องเดียวกัน.
115
เรื่ องเดียวกัน, 123.
116
เรื่ องเดียวกัน.
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สมัยที่ 4 สมัยมอญยุคเสื่อม – อาณาจักรเกลัวเริ่ มเสื่อมลงในตอนต้ นของพุทธศตวรรษ
ที่ 14 ขณะที่ อาณาจักรศรี วิชัยทางตอนใต้ ได้ เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างมาก หลักฐานที่ เมื องนครปฐม
ในช่วงนี ้จึงมีไม่มากนัก แต่ก็ไม่ปรากฏศิลปะเขมรเลย117
สมัยที่ 5 สมัยรับอิทธิพลเขมร – เมืองนครปฐมตกเป็ นเมืองขึ ้นของอาณาจักรศรี วิชยั
โดยมีชื่อในขณะนันว่
้ า “ครหิ” หรื อที่เอกสารจีนเรี ยกว่า “เจียโลสิ” (Jia Luo Xi) ดร.พิริยะ
มีความเห็นว่า เจี ยโลสินีน้ ่าจะเพีย้ นมาจากคําว่า “เกลัวซีเฟน” หรื อ “เกลัว” คือเมืองนครปฐม
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 ทัง้ ยังได้ อ้างตํานานพระปฐมเจดีย์ที่กล่าวว่า เมืองนครปฐมนัน้
มีชื่อเดิมว่า “เมืองศรี วิไชย”118
จะเห็นได้ วา่ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ พยายามชี ้ให้ เห็นว่า เมืองนครปฐมมีพฒ
ั นาการมาอย่าง
ต่อเนื่องตังแต่
้ ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 8 จนถึงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 และมีความเกี่ยวข้ อง
กับชื่อบ้ านเมืองที่ปรากฏในเอกสารจีนอยูต่ ลอดเวลา
3. การขุดค้ นทางโบราณคดีครั ง้ แรก และช่ วงแห่ งความซบเซา (พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2547)
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองนครปฐมของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ข้ างต้ นนีค้ งจะ
กระตุ้น ให้ นัก วิ ช าการสาขาต่ า งๆหัน มาให้ ค วามสํ า คัญ กับ เมื อ งนครปฐมโบราณกัน มากขึ น้
ตัวอย่างเช่น การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ของเมืองนครปฐม โดยทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน
ซึ่ง ได้ ก ล่า วถึ ง แล้ ว ในบทที่ 2 ส่ว นการทํ า งานด้ า นโบราณคดี ที่ สํ า คัญ คื อ ได้ มี ก ารขุด ค้ น ทาง
โบราณคดีเพื่อศึกษาร่องรอยการอยูอ่ าศัยของมนุษย์ในอดีตที่เมืองนครปฐมโบราณเป็ นครัง้ แรก
3.1 การขุดค้ นทางโบราณคดีท่ ตี าํ บลพระประโทน
การขุดค้ นที่เมืองนครปฐมโบราณมีขึ ้นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2524 ดร.ผาสุข อินทราวุธ
ได้ ทําการขุดค้ นพื ้นที่ในเขตตําบลพระประโทน โดยจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยคือ เก็บข้ อมูล
เศษภาชนะดินเผาเพื่อจัดทําดรรชนีภาชนะสมัยทวารวดี 119 และมีคําถามสําคัญในเรื่ องพัฒนาการ

117

เรื่ องเดียวกัน, 124.
เรื่ องเดียวกัน, 125.
119
ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (กรุงเทพฯ
: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), ฉ. และดู ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะ
ดินเผาสมัยทวารวดี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528).
118

75

คือ “เมื องโบราณแห่ งนี ้มีความรุ่ งเรื องสูงสุดในศตวรรษที ่เท่าใด เริ่ มมี ชุมชนมาอยู่อาศัยตัง้ แต่
เมื อ่ ใด และทิ้ งร้างไปเมือ่ ใด”120
พืน้ ที่ ในเขตตําบลพระประโทน ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 มีความน่าสนใจของหลักฐาน
จึงกําหนดเป็ นหลุมขุดค้ นจํานวน 4 หลุม พื ้นที่หมู่ 4 นันขุ
้ ดค้ น 1 หลุมขนาด 3x3 เมตร (PTN 4)
ส่วนในพื ้นที่หมู่ 1 มีจํานวน 3 หลุมขุดค้ น (PTN 1/1, 1/2, 1/3) (แผนที่ที่ 9) โดยตําแหน่งของ
หลุมขุดค้ นในหมูท่ ี่ 1 นันอยู
้ ต่ รงข้ ามกับวัดไร่เกาะต้ นสําโรง121

แผนที่ที่ 9 แสดงตําแหน่งของบริ เวณที่ทําการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน เมื่อปี พ.ศ. 2524
จากการขุดค้ นพบร่ องรอยการอยู่อาศัยเฉพาะในหลุมขุดค้ น PTN 1/1 และ PTN 1/2
โดยได้ พบชันดิ
้ นทับถมทางปฐพีวิทยา 5 ชัน้ มีระดับความลึกรวมกันราว 150 เซนติเมตร กิจกรรม
สมัย โบราณมี เ พี ย งช่ ว งเดี ย วเท่ า นัน้ ซึ่ง ปรากฏอยู่ใ นระดับ ชัน้ ดิ น ที่ 3 - 5 โดยหลัก ฐานทาง
โบราณคดีมีอยูอ่ ย่างหนาแน่นมากในระดับชันดิ
้ นที่ 4
120

ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, 125.
121
เรื่ องเดียวกัน, แผนผัง 3.
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หลัก ฐานที่ ขุดพบมี ทัง้ เครื่ องมื อเครื่ องใช้ (ภาชนะดิน เผา แวดิน เผา เครื่ องมื อเหล็ก
หินบด ฯลฯ) เครื่ องประดับ (ลูกปั ดหิน ลูกปั ดแก้ ว กําไลแก้ ว แหวนสําริ ด กําไลสําริ ด ต่างหู ฯลฯ)
รวมทังชิ
้ ้นส่วนกระดูกสัตว์และเปลือกหอย (หอยกาบ หอยโข่ง หอยเจดีย์ หอยแครง) นอกจากนี ้
ยังได้ พบลานดินเผาหรื อเตาเผาภาชนะกลางแจ้ งด้ วย
ในการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี ดร.ผาสุข อินทราวุธ ได้ ทําการจัดจําแนกตาม
วัสดุ โดยแบ่งเป็ นหลักฐานประเภทโลหะ หิน แก้ ว กระดูก เขาสัตว์ เปลือกหอย และดินเผา ข้ อมูล
ที่จดั จําแนกประกอบด้ วย จํานวน ขนาด สี เนื ้อ สภาพ และความแพร่ หลาย สําหรับเศษภาชนะ
ดิ น เผานัน้ มี ก ารวิ เ คราะห์ เ ป็ นพิ เ ศษทัง้ ลัก ษณะกายภาพและองค์ ป ระกอบทางเคมี จากการ
วิเคราะห์ ทางเคมี พบว่ามีภาชนะ 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเนื อ้ หยาบ ซึ่งเป็ นภาชนะที่ใช้ งานทั่วไป
ไม่คํานึงถึงความสวยงาม ไม่มีความพิถีพิถนั ในการเตรี ยมดิน อีกกลุม่ หนึ่งคือ ภาชนะเนื ้อละเอียด
ซึง่ มีการตกแต่งด้ วยลายเขียนสี ลายประทับ (ภาพที่ 27) มีการเตรี ยมดินอย่างดี แต่ภาชนะทังหมด
้
122
คงผลิตมาจากแหล่งเดียวกัน เพียงแต่มีความแตกต่างกันในเรื่ องการเตรี ยมดินเท่านัน้

ภาพที่ 27 เศษภาชนะมีลายประทับภายในช่องสี่เหลี่ยม พบจากการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน
เมื่อ พ.ศ. 2524 (เอื ้อเฟื อ้ ภาพประกอบโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ)

122

เรื่ องเดียวกัน, 54 - 55.
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ดร.ผาสุข กํ าหนดอายุชนั ้ กิจกรรมที่มีความหนาแน่นด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบรู ปแบบ
โบราณวัตถุ เพราะตัวอย่างถ่านในชันดิ
้ นนี ้มีปริ มาณไม่มากพอสําหรับกําหนดอายุ ท่านเสนอว่า
ช่วงเวลาที่ เจริ ญรุ่ งเรื องที่ สุดของชุมชนที่ เ มืองนครปฐมโบราณน่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่
13 - 14 โดยเปรี ยบเที ยบภาชนะดินเผาที่ พบกับภาชนะดินเผาที่ ได้ จากการขุดค้ นเมืองจันเสน
จังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ ดร.ผาสุขอ้ างว่า ดร.เบนเน็ท บรอนสัน (Bennet Bronson) กําหนดอายุไว้ ใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 14 จึงเสนอว่า ภาชนะดินเผาจากเมืองนครปฐมโบราณซึง่ ผลิตจากเนื ้อดิน
ที่ เ ตรี ย มขึน้ ด้ ว ยความประณี ต กว่ า และมี ฝี มื อ การตกแต่ง ที่ ป ระณี ต กว่ า น่ า จะผลิต ขึน้ ในราว
พุทธศตวรรษที่ 13 - 14 สอดคล้ องกับผลการศึกษาทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะของ ดร.พิริยะ
ที่เสนอว่า เมืองนครปฐมโบราณคงมีความเจริญรุ่งเรื องอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 13 - 14123
สํ า หรั บ ช่ ว งเวลาสิน้ สุด การอยู่อ าศัย นัน้ ผลการกํ า หนดอายุด้ ว ยวิ ธี เ รดิโ อคาร์ บ อน
ได้ คา่ อายุของคาร์ บอนอยู่ที่ 2800 ± 23 ปี ก่อน ค.ศ. 1950 เท่ากับปี ปฏิทินช่วงระหว่าง พ.ศ. 1653
- 1699 ดังนันชุ
้ มชนโบราณแห่งนี ้คงทิ ้งร้ างไปในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ซึง่ อาจเป็ นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่นํ ้าสายหลักที่ไหลผ่านเมือง124 แม้ ว่าผลการกําหนดอายุจะออกมา
ในช่ ว งปลายพุท ธศตวรรษที่ 17 แต่ใ นตอนท้ า ยของรายงานการวิจัย นัน้ ดร.ผาสุข ได้ สรุ ปว่า
เมืองนครปฐมคงร้ างไปตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 16 สอดคล้ องกับข้ อสันนิษฐานทางประวัตศิ าสตร์ 125
3.2 ช่ วงเวลาแห่ งความซบเซาของโบราณคดีเมืองนครปฐม
ภายหลังจากการขุดค้ นของ ดร.ผาสุข อินทราวุธ งานโบราณคดีที่เมืองนครปฐมแทบจะ
หยุดชะงักไปเป็ นเวลานานเกื อบ 25 ปี แต่ในช่วงเวลาแห่งความซบเซานีก้ ็ มีบทความเกี่ ยวกับ
เมืองนครปฐมที่น่าสนใจเผยแพร่ออกมาบ้ างเป็ นระยะๆ ตัวอย่างเช่น
การศึกษาของ ดร.ผาสุข อินทราวุธ เรื่ องตราดินเผารู ปคช-ลักษมีและกุเวร (ภาพที่ 28)
ซึ่ ง เป็ นสัญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง โชคลาภ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ และความมั่ง คั่ง รํ่ า รวย สัน นิ ษ ฐานว่ า
ใช้ เป็ นเครื่ องรางของพ่อค้ า เพราะเมืองนครปฐมโบราณที่ แต่เดิมตังอยู
้ ่ติดชายฝั่ งทะเลโบราณ
126
คงมีบทบาทด้ านการค้ าทางทะเลด้ วย
123

เรื่ องเดียวกัน, 72 - 73.
เรื่ องเดียวกัน, 73.
125
เรื่ องเดียวกัน.
126
ผาสุข อินทราวุธ, “ตราดินเผารูปคช-ลักษมีและกุเวรจากเมืองนครปฐมโบราณ,” เมืองโบราณ 9,3
(สิงหาคม - พฤศจิกายน 2526) : 92 - 101.
124
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ภาพที่ 28 ตราดินเผาคช-ลักษมีและกุเวร อยูใ่ นความครอบครองของเอกชนในจังหวัดนครปฐม
ในปี พ.ศ. 2528 ได้ มีการเผยแพร่ บทความของ อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุล เกี่ ยวกับแผ่นอิฐ
สลักภาพใบหน้ าชาวต่างชาติ ซึง่ พบจากการขุดแต่งเจดีย์จลุ ประโทน เมื่อ พ.ศ. 2511 ภาพบุคคล
ดังกล่าวสวมหมวกกูปีเยาะ จมูกโด่งงุ้ม และมีเครา (ภาพที่ 29) คาดว่าคงเป็ นชาวอาหรับมุสลิมที่
เข้ ามายังเมืองนครปฐมโบราณในสมัยทวารวดี127

ภาพที่ 29 แผ่นอิฐสลักภาพชาวต่างชาติจากเจดีย์จลุ ประโทน อยูท่ ี่พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระปฐมเจดีย์
127

อนุวิท ย์ เจริ ญศุภกุล, “ภาพบุคคลบนแผ่น อิฐแบบทวารวดี ณ เจดี ย์จุลปะโทน นครปฐม
กับความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเอเชียอาคเนย์,” ศิลปวัฒนธรรม 6,5 (มีนาคม 2528) :
32 - 33.
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หลักฐานทางโบราณคดีที่เมืองนครปฐมยังถูกนํามาวิเคราะห์แปลความโดยใช้ มมุ มอง
ทางด้ านประวัติศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 ดร.ธิดา สาระยา ในฐานะนักประวัติศาสตร์ ได้ นําเสนอ
พัฒ นาการของเมื อ งนครปฐมโบราณ โดยเฉพาะประเด็ น “การก่ อ ตัว ” ของเมื อ ง โดยให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้ านนิเวศน์วิทยา (ecology) และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ - สังคมที่
เกิดขึ ้นภายในภูมิภาค128
ดร.ธิดามีความเห็นว่า บ้ านเมืองในแถบลุม่ แม่นํ ้าท่าจีน – แม่กลอง ซึง่ รวมทังเมื
้ องอู่ทอง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และเมื อ งคู บัว จั ง หวั ด ราชบุ รี มี ลั ก ษณะการปกครองแบบรั ฐ (state)
โดยนครปฐมมี บ ทบาทเป็ นศูน ย์ ก ลางของภูมิ ภ าคนี ้ ซึ่ง มี ลัก ษณะเป็ นสัง คมเมื อ งในบริ เ วณ
ลุม่ แม่นํ ้าลําคลอง (reverine region) ดร.ธิดาเสนอว่า นครปฐมเป็ น “เมืองที่ถกู จัดตัง”้ ขึ ้นในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 12 เพื่อรองรับจํ านวนประชากรที่มีเพิ่มมากขึ ้น และรองรับต่อการขยายตัวทาง
การค้ าที่เกิดขึ ้นทังภายในและภายนอกภู
้
มิภาค (หรื อการค้ าโพ้ นทะเล)129
4. ช่ วงฟื ้ นฟูงานโบราณคดีเมืองนครปฐม (ตัง้ แต่ พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นมา)
งานโบราณคดีที่เมืองนครปฐมดูเหมือนจะหยุดชะงักไปนาน จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2548
สํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี จึงมีโครงการหลายโครงการในการรื อ้ ฟื ้นอดีตของเมืองนครปฐม
โบราณ
4.1 การขุดแต่ งพระประโทณเจดีย์
ถึ ง แม้ ว่ า กรมศิ ล ปากรจะประกาศขึน้ ทะเบี ย นพระประโทณเจดีย์ เ ป็ นโบราณสถาน
ของชาติ แ ล้ ว ตัง้ แต่ วัน ที่ 22 ตุ ล าคม พ.ศ. 2483 ทัง้ ยัง เป็ นที่ ร้ ู จัก กั น ดี จ ากการทํ า งานของ
ศาสตราจารย์ดปู องต์ ซึ่งเรี ยกชื่อเจดีย์จุลประโทนที่ท่านขุดแต่งในคราวนันว่
้ า “วัดพระปะโทณ”
แต่พระประโทณเจดีย์ที่เป็ นศาสนสถานกลางเมืองนันกลั
้ บเพิ่งได้ รับการขุดแต่ง เมื่อ พ.ศ. 2548
พระประโทณเจดีย์ในช่วงก่อนการขุดแต่งมีลกั ษณะเป็ นเนินดินที่ด้านบนมีพระปรางค์
สร้ างซ้ อนทับอยู่ จึงไม่ทราบว่าภายใต้ เนินดินนัน้ มีเจดีย์องค์ เดิมอยู่หรื อไม่ และมีลักษณะทาง

128

ธิดา สาระยา, “การก่อตัวของรัฐในลุม่ นํ ้าท่าจีน – แม่กลอง : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของ
เมืองนครปฐม ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี,” เมืองโบราณ 14,1 (มกราคม – มีนาคม 2531) : 84 – 85.
129
เรื่ องเดียวกัน, 89 – 91.
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สถาปั ตยกรรมเป็ นเช่นไร จนกระทัง่ กรมศิลปากรได้ ทําการขุดแต่งบูรณะระหว่างปี พ.ศ. 2548 2550 จึงได้ ทราบลักษณะของพระเจดีย์องค์เดิม130
พระประโทณเจดี ย์ อ งค์ เ ดิ ม ใช้ อิ ฐ เป็ นวัส ดุ ห ลัก และมี ศิ ล าแลงเป็ นส่ ว นประกอบ
องค์เจดีย์อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสยกเก็จ ฐานทักษิณด้ านล่างมีบนั ไดทัง้ 4 ด้ าน เพื่อนําขึ ้นไปสู่ฐาน
้ ายกับที่จลุ ประโทน
ทักษิ ณชันที
้ ่ 2 ลักษณะของฐานเจดีย์ทงการทํ
ั้
าลวดบัวหรื อช่องสี่เหลี่ยมนันคล้
เจดีย์ ตอนบนของเจดีย์เป็ นส่วนเรื อนธาตุที่อยู่ในผังยกเก็จเช่นเดียวกับด้ านล่าง แต่ละด้ านของ
เรื อนธาตุมีจระนํา 5 จระนํา เหนือจระนํามีซ้ ุมโค้ งคล้ ายกับซุ้มกูฑุ แต่ไม่มีหลักฐานว่าในจระนํานี ้
ประดิษฐานประติมากรรมรู ปใด และส่วนที่อยู่เหนื อขึน้ ไปจากนี ก้ ็ ไม่อาจทราบได้ ว่ามีลักษณะ
เป็ นอย่างไร เพราะอยูใ่ นสภาพชํารุดและมีพระเจดีย์ทรงปรางค์สร้ างทับไว้ แล้ ว (ภาพที่ 30)

ภาพที่ 30 พระประโทณเจดีย์ ในระหว่างการขุดแต่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2551

130

Usa Nguanphienphak, “Fouilles récentes au Phra Pathon Chedi,” en Dvāvaratī aux
sources du bouddhisme en Thaïlande, eds. Pierre Baptiste et Thierry Zéphir (Paris : Musee Guimet,
2009), 145 – 148.
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รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของพระประโทณเจดีย์องค์ เดิม มีลักษณะคล้ ายกับเจดีย์
จุลประโทน กํ าหนดอายุสมัยสร้ างพระประโทณเจดีย์อาจยึดถื อตามเอกสารหลายฉบับที่ระบุปี
ที่สร้ าง คือ พ.ศ. 1199 แต่การขุดแต่งก็ได้ พบร่องรอยการการก่อสร้ างเพิ่มเติมในบางบริ เวณด้ วย131
(ภาพที่ 31) ลักษณะเช่นนี ้พบมาก่อนแล้ วที่เจดีย์จลุ ประโทน อันสะท้ อนให้ เห็นถึงความสําคัญของ
พระเจดีย์ที่จะต้ องมีการก่อสร้ างเพิ่มเติมหรื อมีการบูรณะอยูบ่ อ่ ยครัง้ ในสมัยโบราณ

ภาพที่ 31 ร่องรอยการก่อสร้ างเพิ่มเติมที่ลานประทักษิณชันที
้ ่ 2 ทางด้ านทิศใต้ ของ
พระประโทณเจดีย์
ถึงแม้ ว่าจะเป็ นเจดีย์สําคัญกลางเมืองนครปฐมโบราณ แต่โบราณวัตถุที่พบจากการ
ขุดแต่งพระประโทณเจดีย์ก็มีปริมาณน้ อย ส่วนใหญ่เป็ นวัตถุประเภทเครื่ องประกอบสถาปั ตยกรรม
คือ ประติมากรรมปูนปั น้ /ดินเผา แผ่นอิฐมีรอยประทับของคน/สัตว์ และสิ่งของเครื่ องใช้ อื่นๆ เช่น
เครื่ องประดับ ภาชนะดินเผา (ภาพที่ 32)

131

Ibid., 147.
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ภาพที่ 32 โบราณวัตถุที่พบจากการขุดแต่งพระประโทณเจดีย์
(ภาพจากพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์)

4.2 โครงการสํารวจบริเวณลุ่มแม่ นํา้ บางแก้ ว - บางแขม
ในปี พ.ศ. 2548 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ได้ จดั ทําโครงการสํารวจ
บริ เวณลุ่มแม่นํา้ บางแก้ ว - บางแขม ซึ่งเป็ นลํานํ า้ สายหลักที่ ไหลผ่านเมืองนครปฐมโบราณ132
จากการสํารวจได้ พบแหล่งโบราณคดีทงหมด
ั้
54 แห่ง และหลายแหล่งก็ไม่เคยมีการศึกษากันมา
ก่อนเลย (แผนที่ที่ 10 และตารางที่ 2)

132

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, โครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมใน
ลุม่ แม่นํ ้าบางแก้ ว - บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม การพิมพ์, 2549).
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แผนที่ที่ 10 แหล่งโบราณคดีที่พบจากการสํารวจตามลํานํ ้าบางแก้ ว - บางแขม
ดัดแปลงจากแผนที่ทหาร พิมพ์ครัง้ ที่ 1-RTSD ลําดับชุดที่ L7018 แผ่นที่ 5036III-IV
มาตราส่วน 1: 50,000

84

ตารางที่ 2 แหล่งโบราณคดีที่ทําการสํารวจในโครงการลุม่ นํ ้าบางแก้ ว - บางแขม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อแหล่ง
บ้ านสระแก้ ว
บ้ านหนองอาเสีย่
บ้ านบ่อโตนด
พระประโทณเจดีย์
เจดีย์จลุ ประโทน
หอเอก
หมูบ่ ้ านแกรนด์วิว
ตึกแขก
โคกกระต่าย
วัดตะขาม (ร้ าง)
ห้ วยตะโก
บางราโท
วัดบ่อตะกัว่
วัดโคกพระเจดีย์
สวนผัก
บ้ านสวนชะอม
บ้ านนายประสม
บ้ านลานทอง
วัดธรรมศาลา
บ้ านอาจารย์ยพุ า
บ้ านนายสรรค์ธยา
บ้ านสระอ้ อ
วัดพระเมรุ
วัดพระปฐมเจดีย์
วัดใหญ่
วัดพระงาม
บ้ านหนองจอก
โคกแจง
วัดใหม่ทงุ่ น้ อย
บ้ านถนนใหญ่
บ้ านวัดกลาง
ศูนย์ฝึกนักศึกษา

ตําบล
พระประโทน
พระประโทน
พระประโทน
พระประโทน
พระประโทน
พระประโทน
พระประโทน
เพนียด
เพนียด
เพนียด
เพนียด
บางระกํา
บางระกํา
โคกพระเจดีย์
ธรรมศาลา
ธรรมศาลา
ธรรมศาลา
ธรรมศาลา
ธรรมศาลา
ธรรมศาลา
ธรรมศาลา
ธรรมศาลา
พระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์
ทุง่ น้ อย
ทุง่ น้ อย
ทุง่ น้ อย
ทุง่ น้ อย
บ่อพลับ
บ่อพลับ

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

อายุสมัยโดยประมาณ
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
รัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
อยุธยา – รัตนโกสินทร์
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
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ตารางที่ 2 แหล่งโบราณคดีที่ทําการสํารวจในโครงการลุม่ นํ ้าบางแก้ ว – บางแขม (ต่อ)
ลําดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่อแหล่ง
บ้ านท่าข้ าม
บ้ านนายฤทธิ์
สวนองุ่น
วัดลาดปลาเค้ า
วัดบางแขม
วัดหนองดินแดง
วัดหนองเสือ
บ้ านสวนใหม่
สระนํ ้าจันทร์
เนินพระ
บ้ านสระกะเทียม
บ้ านนางน้ อย
วัดหว้ าเอน
วัดใหม่ปิ่นเกลียว
วัดเกาะวังไทร
โคกพระ
วัดสิงห์
วัดหลวงประชาบูรณะ
วัดน้ อยเจริ ญสุข
วัดไทร
วัดตุ๊กตา
วัดกลางบางแก้ ว

ตําบล
บ่อพลับ
บางแขม
บางแขม
บางแขม
บางแขม
หนองดินแดง
หนองดินแดง
ห้ วยจรเข้
สนามจันทร์
ดอนยายหอม
สระกะเทียม
วังเย็น
โพรงมะเดื่อ
วังตะกู
ถนนขาด
บางแก้ ว
บางแก้ ว
ท่าพระยา
ท่าพระยา
ท่ากระชับ
บางกระเบา
นครชัยศรี

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครชัยศรี

อายุสมัยโดยประมาณ
ทวารวดี
พุทธศตวรรษที่ 18
อยุธยา
อยุธยา
อยุธยา – รัตนโกสินทร์
ทวารวดี
รัตนโกสินทร์
ทวารวดี
ทวารวดี
ทวารวดี
พุทธศตวรรษที่ 18 – 19
อยุธยา
อยุธยา – รัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์
ทวารวดี
ทวารวดี
อยุธยา – รัตนโกสินทร์
อยุธยา – รัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์
อยุธยา – รัตนโกสินทร์
อยุธยา – รัตนโกสินทร์
อยุธยา – รัตนโกสินทร์

จากจํ านวนแหล่งโบราณคดี 54 แหล่งที่ ทํ าการสํ ารวจพบว่าเป็ นแหล่งที่ มี หลักฐาน
สมัยทวารวดี 36 แหล่ง มีเพียง 2 แหล่งที่มีร่องรอยของเขมรโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 - 19
และอีก 16 แหล่งอยู่ในสมัยอยุธยา – รัตนโกสินทร์ โดยในรัศมี 8 ตารางกิโลเมตรรอบเมืองเก่า
จะมีแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีกระจายตัวอยูอ่ ย่างหนาแน่น133

133

เรื่ องเดียวกัน, 146.
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หลักฐานทางโบราณคดีสมัยทวารวดีที่พ บส่วนใหญ่ คือ เศษภาชนะดินเผา ก้ อนอิฐ
ชิ ้นส่วนหินบด ลูกปั ดแก้ ว แหล่งโบราณคดีหลายแห่งยังคงหลงเหลือหลักฐานอยู่เป็ นจํานวนมาก
โดยเฉพาะแหล่งที่อยู่ในตัวเมืองโบราณ เช่น แหล่งหอเอก134 แหล่งบ้ านสวนชะอม135 แหล่งบ้ าน
นายประสม136 แต่หลายแหล่ง ก็ ถูกทํ าลายไปมากแล้ ว เช่น แหล่ง บ้ านสระแก้ ว137 (ภาพที่ 33)
แหล่งบางราโท138 (ภาพที่ 34)

ภาพที่ 33 แหล่งโบราณคดีบ้านสระแก้ ว อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 34 แหล่งโบราณคดีบางราโท อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

134

เรื่ องเดียวกัน, 38 - 40.
เรื่ องเดียวกัน, 61 - 62.
136
เรื่ องเดียวกัน, 63 - 65.
137
เรื่ องเดียวกัน, 25 - 28.
138
เรื่ องเดียวกัน, 51 - 53.
135
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ส่ว นแหล่ง โบราณคดี ที่ มี ร่ อ งรอยของเขมรโบราณ 2 แหล่ง ได้ แ ก่ บ้ า นนายฤทธ์139
และบ้ า นสระกะเที ย ม 140 ทัง้ สองแหล่ ง นี อ้ ยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตกของเมื อ งนครปฐมโบราณซึ่ ง มี
ลํานํ ้าบางแขมไหลผ่านไปเชื่อมต่อกับชุมชนโบราณในลุม่ นํ ้าแม่กลองได้ ที่แหล่งโบราณคดีดงั กล่าว
ได้ พบประติมากรรมศิลปะเขมร คือ ครุ ฑสําริ ด และพระศิวะสําริ ด (จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ราชบุรี) แต่ก็เป็ นเพียงวัตถุขนาดเล็กที่มีการเคลื่อนย้ ายได้ (ภาพที่ 35)

ภาพที่ 35 ประติมากรรมศิลปะเขมร จากแหล่งบ้ านสระกระเทียมและบ้ านนายฤทธิ์
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, โครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมใน
ลุ่มแม่นํ ้าบางแก้ ว-บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (นครปฐม : บริ ษัท เพชรเกษม การพิมพ์,
2549), 101.

139

เรื่ องเดียวกัน, 100 – 101.
140
เรื่ องเดียวกัน, 118 – 120.
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คณะผู้ ศึ ก ษาในโครงการสํ า รวจเสนอว่ า กลุ่ ม คนผู้ สร้ างเมื อ งนครปฐมโบราณ
เป็ นประชากรในวัฒนธรรมทวารวดีที่พัฒนามาจากเมืองโบราณใกล้ เคียงที่ เจริ ญมาก่อนหน้ า
การสร้ างเมืองนครปฐมเกิดขึ ้นจากปั จจัยภายในที่ต้องการความสะดวกในการคมนาคมโดยใช้
ลํานํ ้าสายใหญ่ เพื่อติดต่อค้ าขายกับชุมชนภายนอก นครปฐมโบราณจึงเป็ น “เมืองท่าค้ าขาย”141
สําหรับช่วงที่เมืองนครปฐมเสื่อมลงไปนัน้ คณะผู้ศกึ ษามีความเห็นว่า “ชุมชนโบราณใน
วัฒ นธรรมแบบทวารวดี ด ัง กล่ า วน่ า จะค่ อ ยๆเสื ่ อ มลงในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที ่ 16 – 18”142
โดยเกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมเขมรที่แพร่ หลายเข้ ามาในพื ้นที่แถบนี ้ ทังยั
้ งเสนอว่ากลุ่มคนโบราณที่
เมืองนครปฐมอาจจะเคลื่อนย้ ายกลับไปยังพื ้นที่เดิมตามศูนย์กลางของชุมชนที่เปลี่ยนไปโดยมี
ศาสนสถานแบบเขมรเป็ นหลัก และบางส่วนได้ ไปตังชุ
้ มชนใหม่ภายใต้ ชื่อ “สุพรรณภูมิ” (ตังอยู
้ ่ที่
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี) ชุมชนบริ เวณลุม่ นํ ้าบางแก้ ว – บางแขมจึงถูกทิ ้งร้ างและบางพื ้นที่
ก็มีการอยูอ่ าศัยเบาบางลงไป ก่อนจะกลับมาเจริญอีกครัง้ ในช่วงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ 143
ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร ได้ ทําการวิเคราะห์รูปแบบโบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจใน
โครงการข้ างต้ น เสนอว่ า เมื อ งนครปฐมโบราณมี พั ฒ นาการมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตัง้ แต่ ร าว
พุทธศตวรรษที่ 10 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 25 โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 6 ระยะ (ตารางที่ 3)144

141

เรื่ องเดียวกัน, 146 – 147.
142
เรื่ องเดียวกัน, 147.
143
เรื่ องเดียวกัน, 147 – 148.
144
ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร, “การตีความโบราณวัตถุที่ได้ จากการสํารวจบริ เวณบางแก้ ว-บางแขม,”
ใน การสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง “ข้ อมูลใหม่ที่ได้ จากการสํารวจ ลุ่มแม่นํ ้าบางแก้ ว-บางแขม จังหวัดนครปฐม”
(นครปฐม : ม.ป.ท., 2548. จัดโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
กลุ่ม ศึ ก ษาลุ่ม นํ า้ บางแก้ ว -บางแขม ณ อาคารหม่ อ มหลวงปิ่ น มาลากุล หอสมุด พระราชวัง สนามจัน ทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548), 49.
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ตารางที่ 3 แสดงพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ ตามแนวคิดของ ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร
สมัย
ปลายวัฒนธรรมฟูนนั

กําหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่
10 – 11

-

วัฒนธรรมทวารวดี

วัฒนธรรมขอม

สมัยอโยธยา
สมัยอยุธยา

สมัยรัตนโกสินทร์

ราวพุทธศตวรรษที่
12 – 16

-

ราวพุทธศตวรรษที่
16 – 18
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 – 19
ระหว่างพุทธศตวรรษที่
19 – 24
ระหว่างพุทธศตวรรษที่
24 – 25

หลักฐานที่พบ
ชิ ้นส่วนหม้ อมีพวยมีลาย
เขียนสีคล้ ายรูปพระอาทิตย์
ภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ
(จานมี เ ชิ ง ตะคัน ตะเกี ย ง
หม้ อมีสนั หม้ อมีพวย)
ลูกปั ดหินกึ่งมีคา่
ลูกปั ดแก้ วสีตา่ งๆ
ตุ๊กตาดินเผา
แท่นหินบด
ตราประทับดินเผา
ชื ้นส่วนธรรมจักร
ชิ ้นส่วนแม่พิมพ์
ใช้ หล่อเครื่ องประดับ
เครื่ องถ้ วยจีนราชวงศ์ซง่
เหรี ยญกษาปณ์จีน
เครื่ องถ้ วยจากเตาบุรีรัมย์
รูปเคารพ (ศิวลึงค์)
เครื่ องใช้ สําริ ด
ภาชนะจากเตาบางปูน
เครื่ องถ้ วยจีนราชวงศ์หยวน
เครื่ องถ้ วยเตาสุโขทัย–ศรี สชั นาลัย
เครื่ องถ้ วยจากเตาแม่นํ ้าน้ อย
เครื่ องถ้ วยจีนราชวงศ์หมิง
เครื่ องถ้ วยจีนราชวงศ์ชิง
เหรี ยญกษาปณ์จีน

แหล่งโบราณคดี
- โรงเรี ยนหอเอกวิทยา
- โรงเรี ยนหอเอกวิทยา
- บางราโท

- บ้ านบ่อโตนด
- บางราโท
- ตําบลโคกพระเจดีย์

-

วัดท่าตะขาม (ร้ าง)
ตําบลโคกพระเจดีย์
วัดท่าตะขาม (ร้ าง)
ตําบลโคกพระเจดีย์

- โรงเรี ยนหอเอกวิทยา
- โรงไฟฟ้ าพระงาม
- ตําบลโคกพระเจดีย์

ประเด็นสําคัญคือ ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร กําหนดให้ เมืองนครปฐมโบราณเริ่ มปรากฏ
หลักฐานมาแล้ วตังแต่
้ พุทธศตวรรษที่ 10 – 11 โดยเทียบเคียงอายุจากเศษภาชนะลายเขียนสี
คล้ ายรูปพระอาทิตย์ที่พบจากการสํารวจแหล่งโบราณคดีหอเอก (ภาพที่ 36 – ปั จจุบนั เศษภาชนะ
สองชิ ้นนี ้อยู่ในความครอบครองของนายไพบูลย์ พวงสําลี) กับหม้ อกุณฑีมีลายเขียนสีคล้ ายกันนี ้
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ที่เคยพบมาก่อน (แต่ไม่ได้ มาจากการขุดค้ นทางโบราณคดี) ที่เมืองนครบุรี (Angkor Borei)
เมืองสมโบร์ ไพรกุก (Sambor Prei Kuk) ในประเทศกัมพูชา และเมืองออกแก้ ว ประเทศเวียดนาม
ทัง้ นี ป้ ริ วรรตเชื่ อว่าภาชนะกลุ่ม นี ผ้ ลิตขึน้ ในช่วงปลายวัฒนธรรมฟูนัน ราวพุทธศตวรรษที่ 10
ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 11 และยังยอมรับด้ วยว่าวัฒนธรรมฟูนนั นี ้เคยแพร่ หลายอยู่ในภาคกลางของ
ประเทศไทยก่อนหน้ าวัฒนธรรมทวารวดี145

ภาพที่ 36 เศษภาชนะดินเผาลายเขียนสีคล้ ายรูปพระอาทิตย์ พบที่โรงเรี ยนหอเอกวิทยา
และกุณฑี ลายเขียนสี พบที่ประเทศกัมพูชา (ไม่ทราบแหล่งที่มาแน่ชดั )
ที่มา: Dawn F. Rooney, Khmer Ceramics: Beauty and Meaning (Bangkok : River Books,
2010), 178.
ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร ยังเสนอว่า การแพร่ ขยายอํานาจของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 1
แห่งอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ทําให้ วฒ
ั นธรรมทวารวดีเริ่ มเสื่อมลงและมี
วัฒนธรรมขอมเข้ ามาปะปน146 จนกระทั่งปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิศาสตร์ ลํานํา้ หลายสายเปลี่ยนทางเดิน ที่เมืองนครปฐมโบราณนัน้ แม่นํา้ บางแก้ วก็มีขนาด
145

เรื่ องเดียวกัน, 50 และดูภาพกุณฑีที่มีลายเขียนสีคล้ ายรูปพระอาทิตย์จํานวน 2 ใบ จากประเทศ
กัมพูชา ได้ ใน Dawn F. Rooney, Khmer Ceramics: Beauty and Meaning (Bangkok : River Books, 2010),
26 and 178.
146
ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร, “การตีความโบราณวัตถุที่ได้ จากการสํารวจบริ เวณบางแก้ ว-บางแขม,”
ใน การสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง “ข้ อมูลใหม่ที่ได้ จากการสํารวจ ลุ่มแม่นํ ้าบางแก้ ว-บางแขม จังหวัดนครปฐม”,
52.

91

เล็กลง แนวชายฝั่ งทะเลเดิมก็ถอยร่ นออกไปไกลมากขึ ้น ทําให้ เมืองนครปฐมโบราณมีความอุดม
สมบูร ณ์ น้ อ ยลง เรื อ เดิ น ทะเลไม่ส ามารถเข้ า ไปได้ เ ช่ น เดิม เมื อ งนครปฐมโบราณจึง เสื่ อ มลง
โดยสันนิษฐานว่ามีการอพยพไปตังเมื
้ องใหม่หรื อรวมกับเมืองอื่นๆ แต่ก็มีบางกลุ่มคนที่อยู่อาศัย
รอบๆเมือง147
5. สรุ ปผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ
จากการทบทวนงานค้ นคว้ าเรื่ องอดีตของเมืองนครปฐมโบราณข้ างต้ น ทําให้ สามารถ
สรุ ปผลการศึกษาของนักวิชาการที่เสนอแนะเกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองนี ้ได้ โดยแบ่งออกเป็ น
2 แนวทางหลัก คือ แนวทางประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ และการศึกษาทางด้ านโบราณคดี
5.1 ผลการศึกษาตามแนวทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ
ผลการค้ นคว้ าของนักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ ทําให้ ได้ ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับ
อายุส มัย ของศิ ล ปะทวารวดี แ ละพัฒ นาการของเมื อ งนครปฐมโบราณ โดยในที่ นี จ้ ะขอสรุ ป
ผลการศึกษาของศาสตราจารย์ ปิ แอร์ ดูปองต์ ศาสตราจารย์ ช็อง บวสเซอลิเย่ร์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์
และปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร ตามลําดับ
จากการขุดค้ นวัดพระเมรุ และเจดีย์จลุ ประโทนของศาสตราจารย์ดปู องต์ เมื่อ 70 กว่าปี
ที่แล้ ว ได้ ข้อสรุ ปอย่างกว้ างๆว่า โบราณสถานทัง้ สองแห่งมีการก่อสร้ างหลายครั ง้ และท่านได้
กํ าหนดอายุสมัยทวารวดีไว้ ว่า มี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 หรื อ 12 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18
ดังได้ พบร่ องรอยของศิลปะเขมร ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 ปรากฏขึ ้นทังที
้ ่วดั พระเมรุ และเจดีย์
จุลประโทน
สําหรับเจดีย์จุลประโทน ศาสตราจารย์ บวสเซอลิเย่ร์ได้ ชีใ้ ห้ เห็นถึงลําดับการก่อสร้ าง
ในแต่ละช่วงเวลา ตัง้ แต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 จนถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ทัง้ ยัง
เสนอแนะถึงอิทธิ พลของพุทธศาสนามหายานจากศิลปะศรี วิชัยทางภาคใต้ ที่แพร่ หลายเข้ ามา
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 อีกด้ วย ต่อมา ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ก็ได้ ทําการศึกษาเจดีย์จุลประโทน
อย่า งละเอี ย ด โดยเสนอความเห็ น ว่า อาจมี อ ายุเ ก่ า ไปถึ ง ช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 10 – 11 และมี
การบูรณะอีกอย่างน้ อย 2 ครัง้ จนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ทว่าไม่ปรากฏอิทธิพลของศิลปะ
ศรี วิชยั แต่อย่างใด

147

เรื่ องเดียวกัน.
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ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ยังได้ เสนอแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเมืองนครปฐม โดยใช้ วิธีการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบอายุสมัยของศิลปวัตถุเป็ นหลัก ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการของเมืองนี ้ที่
อาจมี ก ารอยู่อ าศัย อย่ า งต่อ เนื่ อ งมาตัง้ แต่ร าวกลางพุท ธศตวรรษที่ 8 - 10 หลัก ฐานที่ ใ ช้ คื อ
เหรี ยญเงิ นรู ปสังข์ และเครื่ องประดับโลหะ ซึ่ง มีลักษณะคล้ ายกับวัตถุที่พ บจากเมืองออกแก้ ว
แต่เ หรี ย ญเงิ น รู ป สัง ข์ แ ละเครื่ อ งประดับ โลหะดัง กล่า วไม่ไ ด้ มี ที่ ม าแน่ ชัด ดัง นัน้ โบราณวัต ถุที่
ดร.พิริยะนํามากํ าหนดอายุโดยการเทียบเคียง จึงอาจเป็ นวัตถุสมัยหลังหรื อผ่านการใช้ งานมา
อย่างต่อเนื่องก็เป็ นได้ 148 ส่วนการกล่าวถึงอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ดังได้
พบโบราณวัตถุศิลปะเขมรจํานวนหนึ่งที่เมืองนครปฐมโบราณ ก็ถือเป็ นประเด็นที่ต้องพิสจู น์กัน
อย่างละเอียด เพราะในปั จจุบนั ยังไม่เคยขุดค้ นพบชันดิ
้ นที่อยูอ่ าศัยในช่วงเวลาดังกล่าวเลย
ข้ อเสนอของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ข้ างต้ นค่อนข้ างมีความสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์
โบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจในโครงการลุม่ นํ ้าบางแก้ ว – บางแขม โดยปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร
ซึ่งได้ เชื่ อมโยงหลักฐานระยะแรกเริ่ มที่ อาจมีอายุเก่าไปถึงราวพุทธศตวรรษที่ 10 - 11 เข้ ากับ
ร่องรอยของวัฒนธรรมฟูนนั โดยยึดถือค่าอายุของเศษภาชนะที่มีลายเขียนสีคล้ ายรู ปพระอาทิตย์
จากแหล่งโบราณคดีหอเอก ซึ่งคล้ ายกับกุณฑีลายเขียนสีแบบเดียวกันจากประเทศกัมพูชาและ
เวียดนาม แต่เศษภาชนะชิ ้นดังกล่าวไม่ได้ มาจากการขุดค้ นชันดิ
้ นทางโบราณคดี เพราะเป็ นของที่
พบในคราวที่ มีการก่อสร้ างโรงเรี ยนหอเอกวิทยา ดังนัน้ คําถามที่ว่าเมื องนครปฐมโบราณจะมี
หลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุเก่าไปถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 8 - 10 หรื อ 10 - 11 หรื อไม่ จึงเป็ น
เรื่ องที่จะต้ องทําการตรวจสอบในการวิจยั ครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร ยังได้ เสนอว่ามี วัฒนธรรมขอมราวพุทธศตวรรษที่
16 – 18 ปรากฏขึ ้นที่เมืองนครปฐมโบราณ แต่โบราณวัตถุศิลปะเขมรที่พบนันเป็
้ นวัตถุที่สามารถ
เคลื่อนย้ ายได้ หลักฐานส่วนมากก็ได้ มาจากการสํารวจหรื อเป็ นสมบัติของเอกชน จึงไม่อาจทราบ
ถึ ง ตํ า แหน่ ง ที่ ม าของหลัก ฐานได้ อ ย่า งแน่ ชัด การวิ เ คราะห์ ถึ ง ร่ อ งรอยวัฒ นธรรมเขมรที่ เ มื อ ง
นครปฐมโบราณจึงจําเป็ นต้ องคํานึงถึงเงื่อนไขต่างๆให้ รอบด้ าน เช่นเดียวกับการพิจารณาบทบาท
ของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 เพราะในเวลานี ้บ้ านเมืองใกล้ เคียงในจังหวัด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ต่างได้ รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณภายใต้ รัชกาล
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ดังที่ผ้ วู ิจยั ได้ เคยกล่าวไว้ แล้ วถึงการค้ นพบเหรี ยญเงินรู ปสังข์บรรจุอยู่ในภาชนะดินเผาร่ วมกับ
เหรี ยญเงินมีจารึ กศรี ทวารวดีศวรปุณยะจากแหล่งโบราณคดีเนินหิน ซึ่งกําหนดอายุจากตัวอักษรอยู่ในราว
พุทธศตวรรษที่ 12
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ของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7149 แล้ วเหตุใดที่เมืองนครปฐมโบราณจึงปรากฏหลักฐานของวัฒนธรรม
เขมรไม่มากนัก
5.2 ผลการศึกษาทางด้ านโบราณคดี
ผลการขุดค้ นชันดิ
้ นทางโบราณคดีของ ดร.ผาสุข อินทราวุธ ได้ แสดงให้ เห็นถึงกิจกรรม
การอยู่อาศัยของชุมชนโบราณในเขตตําบลพระประโทน ซึง่ น่าจะมีความเจริ ญรุ่ งเรื องที่สดุ ในช่วง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ก่อนที่ชุมชนแห่งนี ้จะทิ ้งร้ างไปในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17
(ค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นช่วง พ.ศ. 1653 – 1699)
อย่างไรก็ตาม ในการขุดค้ นครัง้ นันยั
้ งไม่ได้ ค่าอายุของชันกิ
้ จกรรมการอยู่อาศัยในระยะ
แรกเริ่ ม สันนิษฐานการกําหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ก็ได้ มาจากการเปรี ยบเทียบ
รู ปแบบของเศษภาชนะดินเผาที่พบกับหลักฐานจากเมืองจันเสน รวมถึงการเชื่อมโยงเข้ ากับข้ อมูล
ทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้ มาจากชันดิ
้ นในช่วงสุดท้ ายของ
การอยูอ่ าศัยก็มีเพียงค่าเดียวเท่านัน้
ดัง นัน้ คํา ถามต่อ ไปนี จ้ ึง เป็ นสิ่ง ที่ จ ะต้ องทํ า การตรวจสอบโดยการขุดค้ น ชัน้ ดิน ทาง
โบราณคดีเพิ่มเติม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความกระจ่างชัดยิ่งขึ ้น ได้ แก่
1. ช่วงเวลาแรกเริ่ มของการประกอบกิจกรรมหรื อมีร่องรอยหลักฐานของการอยู่อาศัยที่
เมืองนครปฐมโบราณเกิดขึ ้นเมื่อใด
2. กิจกรรมการอยูอ่ าศัยที่เมืองนครปฐมโบราณมีความเจริ ญรุ่งเรื องสูงสุดในช่วงใด
3. ระยะเวลาสิน้ สุด ของการประกอบกิ จกรรมการอยู่อ าศัย ที่ เ มื อ งนครปฐมโบราณ
เกิดขึ ้นในช่วงใด
สําหรับคําถามข้ อแรกเกี่ยวกับช่วงเวลาแรกเริ่ มของการปรากฏกิจกรรมการอยู่อาศัยที่
เมืองนครปฐมโบราณนัน้ นอกจากตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นการตรวจสอบกับข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ที่เสนอว่าอาจมีโบราณวัตถุที่มีอายุเก่าไปถึงราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 10 หรื อ 10 – 11 แล้ ว ยังถือ
เป็ นการค้ นหาคําตอบต่อคําถามที่ สืบเนื่ องกันด้ วยคือ จะมีร่องรอยหลักฐานการอยู่อาศัยของ
มนุษย์ในช่วงสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ที่เมืองนครปฐมโบราณหรื อไม่ เพราะในภูมิภาคตะวันตกของ

ดูใน หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “ข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับอํานาจทางการเมืองของพระเจ้ า
ชัยวรมันที่ 7 ในภาคกลางของประเทศไทย,” ใน กัมพูชาราชลักษมีถึงศรี ชยวรมัน (กรุ งเทพฯ : มติชน, 2543),
229 – 257.
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ประเทศไทยมีแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลายกระจายตัวอยู่เป็ นจํานวนมาก150
จากการสํารวจของผู้วิจยั ก็พบว่า เคยมีการค้ นพบโครงกระดูกมนุษย์โดยบังเอิญอย่างน้ อย 2 จุด
บริ เวณเมืองนครปฐมโบราณ คือ ที่วดั พระงาม ซึ่งตังอยู
้ ่นอกเมืองห่างออกมาทางตะวันตกราว
2 กิ โลเมตร151 (ภาพที่ 37) และที่ วัตรทรงธรรมกัลยาณี ซึ่งตัง้ อยู่ภายในเขตตัวเมื องโบราณ152
(ภาพที่ 38)

ภาพที่ 37 กระดูกมนุษย์ ขุดพบโดยบังเอิญที่วดั พระงาม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

150

See Podjanok Kanjanajuntorn, “Development Social Complexity in Metal Age
West-Central Thailand ca. 500 BC – AD 500,” (Ph.D. dissertation, University of Bristol, 2005).
151
ท่านพระครูประพัฒน์ธรรมธรเล่าว่า พบขณะทําการขุดดินเพื่อสร้ างหอระฆัง โครงกระดูกฝั งอยู่ใน
ชัน้ ทรายที่ความลึกราว 150 เซนติเมตรจากพื ้นผิวดิน และมีหม้ อดินใบหนึ่งวางอยู่ด้วย ข้ อมูลจากสัมภาษณ์
พระครูประพัฒน์ธรรมธร วัดพระงาม, 29 มกราคม 2553
152
ดูใน วิปัสสนาและบันเทิงสาร 10,120 (กันยายน 2508) : 95 ; วิปัสสนาและบันเทิงสาร 11,129
(มิถนุ ายน 2509) : 95 ; วิปัสสนาและ บันเทิงสาร 11,130 (กรกฎาคม 2509) : 96.
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ภาพที่ 38 ประกาศเกี่ยวกับการค้ นพบกะโหลกคนโบราณในวัตรทรงธรรมกัลยาณี
ที่มา : วิปัสสนาและบันเทิงสาร 10,120 (กันยายน 2508) : 95 ; วิปัสสนาและบันเทิงสาร 11,130
(กรกฎาคม 2509) : 96.
จะสังเกตได้ ว่า คําถามทัง้ 3 ข้ อข้ างต้ นเป็ นประเด็นหลักที่จะนํามาอธิ บายพัฒนาการ
ของเมืองนครปฐมโบราณ แต่ยงั มีคําถามที่เพิ่มขึ ้นมาเกี่ยวกับการจัดลําดับอายุสมัยของหลักฐาน
ทางโบราณคดี ที่ พ บในหลุม ขุด ค้ น รวมถึ ง การแปลความสภาพวิ ถี ชี วิ ต ของคนในอดี ต ที่ เ มื อ ง
นครปฐมโบราณ ได้ แก่
4. นัก โบราณคดี จ ะสามารถแบ่ง ช่ ว งย่อ ยๆของการประกอบกิ จ กรรมการอยู่อ าศัย
ที่ เ มื อ งนครปฐมโบราณซึ่ง น่ า จะกิ น ระยะเวลายาวนาน โดยใช้ ห ลัก ฐานที่ พ บจากการขุด ค้ น
มาเป็ นตัวกําหนดได้ หรื อไม่ (ดังที่ผ้ วู ิจยั ได้ กล่าวถึงแล้ วในหน้ า 69)
5. ประชากรในอดี ต ซึ่ ง เป็ นผู้ส ร้ างวัต ถุ ท างวัฒ นธรรมที่ ค้ น พบเป็ นจํ า นวนมากที่
เมืองนครปฐมโบราณจะมีสภาพวิถีชีวิตเป็ นเช่นไร
6. แนวทางการตรวจสอบพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ
ด้ วยเหตุที่การศึกษาอดีตของเมืองนครปฐมโบราณที่ผ่านมามักเน้ นไปที่การวิเคราะห์
รู ป แบบศิล ปกรรม ส่ว นการขุด ค้ น ทางโบราณคดี มี เ พี ย งครั ง้ เดี ย วเท่า นัน้ (ไม่ร วมการขุด แต่ง
โบราณสถาน) ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ วิธีการขุดค้ นทางโบราณคดีภายในเขตเมืองนครปฐมโบราณเป็ น
แนวทางหลักในการตรวจสอบ โดยดําเนินการสํารวจและขุดค้ นแหล่งโบราณคดี 3 แห่ง (ดูแผนที่ที่
11 - 12) ได้ แก่ วัตรทรงธรรมกัลยาณี แหล่งโบราณคดีหอเอก ตําบลพระประโทน และแหล่งในเขต
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ตําบลธรรมศาลา เหตุผลด้ านวิชาการที่เลือกขุดค้ นทัง้ 3 แหล่งนี ้ (ไม่รวมเงื่อนไขด้ านระยะเวลา
งบประมาณ และความยินยอมของเจ้ าของที่ดนิ ) ประกอบด้ วย
1. บริ เ วณวัต รทรงธรรมกัล ยาณี เ คยมี ป ระวัติที่ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรถึ ง การค้ น พบ
โครงกระดูกมนุษย์ ซึง่ ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่าเป็ นกระดูกคนโบราณในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ หรื อไม่
วัตรทรงธรรมกัลยาณี จึงเป็ นตํ าแหน่ง ที่ ควรจะทํ าการพิสูจน์ หาร่ องรอยยุคก่ อนประวัติศาสตร์
ภายในเมืองนครปฐมโบราณ ขณะที่วดั พระงามนันไม่
้ เหลือพื ้นที่ให้ ขดุ ค้ นชันดิ
้ นได้ อีกแล้ ว
2. แหล่งโบราณคดีหอเอกเป็ นจุดที่เคยสํารวจพบเศษภาชนะดินเผามีลายเขียนสีคล้ าย
รูปพระอาทิตย์ ซึง่ ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร เสนอว่า อาจมีอายุเก่าไปถึงราวพุทธศตวรรษที่ 10 - 11
จากการสํารวจยังได้ พบหลักฐานทางโบราณคดีบนพื ้นผิวดินอีกเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะเคยได้
พบเหรี ยญเงินมีจารึกศรี ทวารวดีศวรปุณยะ จึงคาดว่าการขุดค้ นที่แหล่งโบราณคดีหอเอกจะทําให้
ได้ ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนในแต่ละช่วงเวลา
3. แหล่ง โบราณคดีใ นเขตตํา บลธรรมศาลาเป็ นบริ เ วณที่ มี ห ลัก ฐานทางโบราณคดี
หลงเหลื อ อยู่ บ นพื น้ ผิ ว ดิ น เป็ นจํ า นวนมาก และเป็ นแหล่ ง ที่ ตัง้ อยู่ ท างฟากตะวัน ออกของ
เมืองโบราณ ซึ่งยังไม่เคยมีการขุดค้ นมาก่อน ผลการขุดค้ นจึงน่าจะอธิ บายประเด็นปั ญหาเรื่ อง
พัฒนาการของเมืองนี ้ได้ มากยิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม หากข้ อมูลที่ได้ จากการขุดค้ นมีไม่มากพอที่จะนํามาอธิบายให้ ครอบคลุม
ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เช่นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
หรื อช่วงที่สนั นิษฐานว่าอาจมีวฒ
ั นธรรมเขมรแพร่หลายเข้ ามา ซึง่ อาจมีหลักฐานทางโบราณคดีอยู่
ไม่ม ากหรื อ ไม่มี ห ลัก ฐานปรากฏในหลุม ขุดค้ น เลย ผู้วิจัย ก็ จ ะนํ า ข้ อมูล ที่ เ คยมี ผ้ ูศึก ษาไว้ แล้ ว
โบราณวัตถุที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ และหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
จากการสํารวจเพิ่มเติม มาสังเคราะห์ตีความเพื่อสร้ างภาพรวมของพัฒนาการทางวัฒนธรรมของ
เมืองนครปฐมโบราณ ซึง่ กินระยะเวลายาวนานหลายศตวรรษนัน่ เอง
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แผนที่ที่ 11 ตําแหน่งแหล่งโบราณคดีที่จะทําการขุดค้ นในเขตเมืองนครปฐมโบราณ
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แผนที่ที่ 12 ตําแหน่งของหลุมขุดค้ นภายในเมืองนครปฐมโบราณ

บทที่ 4
แหล่ งโบราณคดีวัตรทรงธรรมกัลยาณี
นอกจากคําบอกเล่าของราษฎรในพื ้นที่เกี่ยวกับการค้ นพบโครงกระดูกมนุษย์ภายใน
เขตเมืองนครปฐมโบราณแล้ ว ที่ผ่านมาก็ยงั ไม่เคยมีการขุดค้ นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุ
เก่าแก่ไปถึงช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่างแท้ จริ งบริ เวณเมืองนี ้เลย ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเลือกที่จะทํา
การขุดค้ นที่วตั รทรงธรรมกัลยาณี ซึ่งตังอยู
้ ่เกือบกลางเมืองนครปฐมโบราณ และเป็ นสถานที่หนึ่ง
ที่มีประวัตคิ อ่ นข้ างน่าเชื่อถือว่าเคยขุดพบโครงกระดูกมนุษย์
1. ที่ตงั ้ ของวัตรทรงธรรมกัลยาณี
วัตรทรงธรรมกัลยาณี ตัง้ อยู่เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน บริ เวณ
ทางขึน้ สะพานหอนาฬิ ก าเข้ า เมื อ งนครปฐม ห่ า งจากพระประโทณเจดีย์ ม าทางตะวัน ตกราว
800 เมตร ตรงกับพิกดั UTM 47618099E / 1527450N (ภาพที่ 39)

ภาพที่ 39 ตําแหน่งของแหล่งโบราณคดีวตั รทรงธรรมกัลยาณี
(ดัดแปลงมาจากภาพในโปรแกรม PointAsia)
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เดิมที่ดนิ ตรงข้ ามวัดพระประโทณเจดีย์ จํานวน 89 ไร่ เป็ นของพระนางเจ้ าอินทรศักดิ์ศจี
พระราชิ นีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ 6 ซึ่งทรงโปรดเกล้ าฯให้ สร้ าง
“สวนราชฤดี ” ไว้ เ ป็ นที่ ประทับของพระราชิ นี 1 นางวรมัย กบิล สิง ห์ ได้ ขอซื อ้ ที่ ดิน จํ า นวน 6 ไร่
เพื่ อสร้ างวัตรทรงธรรมกัลยาณี ขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2501 โดยมุ่ง หมายให้ เป็ นสถานที่ ปฏิบัติ (วัตร)
ของสตรี ผ้ ทู รงธรรม หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า “ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม”
2. ข้ อมูลจากการสํารวจ
นอกจากข้ อมูลในนิตยสารของทางวัตรทรงธรรมกัลยาณีดงั ที่กล่าวไว้ ในตอนท้ ายของ
บทที่ 3 แล้ ว ภิกษุณีธมั มนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)2 ท่านเจ้ าอาวาสยังให้
ข้ อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อราว 50 ปี ที่แล้ ว ขณะที่มีการก่อสร้ างอาคาร (บริ เวณห้ องสมุดมหาโพธิธรรม)
ได้ พบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีภาชนะดินเผาฝั งร่วมอยูด่ ้ วย3 (แผนผังที่ 3)
อาจารย์ ม ารดารั ต น์ ษั ฎ เสน วัย 69 ปี ซึ่ ง อาศัย อยู่ ใ นพื น้ ที่ นี ม้ าตัง้ แต่ แ รกสร้ าง
วัต รทรงธรรมกั ล ยาณี ก็ ไ ด้ ให้ ข้ อมู ล ว่ า ขณะที่ ท่ า นมี อ ายุ ร าว 20 ปี ได้ มี ก ารสร้ างบ้ านพัก
(ภาพที่ 40) เมื่อขุดดินเพื่อวางเสาเข็มลึกลงไปราว 1 เมตร ได้ พบโครงกระดูกมนุษย์ฝังในลักษณะ
นอนหงาย หัน ศี ร ษะไปทางตะวัน ออกข้ า งลํ า ตัว มี ห ม้ อ ดิน วางอยู่ด้ ว ย แต่ก็ นํ า ไปฌาปนกิ จ ที่
วัด พระประโทณเจดี ย์ เ รี ย บร้ อย ท่ า นยัง กล่า วอี ก ว่า เมื่ อ มี ก ารสร้ างวัต รทรงธรรมกัล ยาณี ขึ น้
ไม่นานก็ มีพิธีสวดภาณยักษ์ แล้ วมีคนทรงเจ้ ามาชี จ้ ุดที่มีโครงกระดูก ในครัง้ นัน้ มีการขุดขึ ้นมา
ได้ ห ลายโครง นอกจากนี ย้ ัง เคยพบชิ น้ ส่ ว นศิ ล าธรรมจัก ร ซึ่ ง นํ า ไปมอบให้ กับ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่
องค์พระปฐมเจดีย์แล้ ว4

1

ดูใน เจรี ยง (อากาศวรรธนะ) ลัดพลี, “ราชฤดี,สวน,” สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั (2524) : 523 – 526.
2

อดีตอาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในช่วงปี พ.ศ. 2516 – 2543 และเมื่อ พ.ศ. 2518 ได้ เป็ นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สายศาสนศาสตร์
3
สัมภาษณ์ ภิกษุณีธมั มนันทา, 10 กันยายน 2552 และดู ฉัตรสุมาลย์, “กระตุ้นต่อมนักโบราณคดี,”
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1525 (6 – 12 พฤศจิกายน 2552) : 58.
4
สัมภาษณ์ อาจารย์ มารดารัตน์ ษัฏเสน, 7 ธันวาคม 2552 อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบแล้ ว
กลับ ไม่ พ บธรรมจัก รจากวัต รทรงธรรมกัล ยาณี เพราะพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ บ นองค์ พ ระปฐมเจดี ย์ (พระปฐมเจดี ย์
พิพิธภัณฑสถาน) ยังไม่มีการจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุอย่างเป็ นระบบ
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แผนผังที่ 3 ผังบริ เวณของวัตรทรงธรรมกัลยาณี และตําแหน่งของหลุมขุดค้ น TP.2

ภาพที่ 40 สภาพภายในวัตรทรงธรรมกัลยาณี และตําแหน่งที่เคยพบโครงกระดูกมนุษย์
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ผู้วิจยั เดินสํารวจภายในวัตรทรงธรรมกัลยาณี แต่ก็แทบไม่พบโบราณวัตถุบนพื ้นผิวดิน
อย่างไรก็ตาม เมื่อทําการขุดตรวจด้ วยเครื่ องมือเจาะหรื อออเกอร์ (auger) ในพื ้นที่สวนทางใต้ ของ
ห้ องสมุด ก็ได้ พบเศษภาชนะดินเผา เศษอิฐ เปลือกหอยในระดับความลึกต่างๆ แต่ก็มีปริ มาณ
ไม่มากนัก
จากนัน้ ได้ เดินสํารวจที่ดินด้ านข้ างทางทิศตะวันตกของวัตรทรงธรรมกัลยาณี ซึ่งเป็ น
พื น้ ที่ รกร้ าง พบหลัก ฐานอยู่บนพื น้ ผิว ดิน เช่น เศษภาชนะดิน เผาลายเชื อ กทาบ/ลายประทับ
เศษหม้ อมีสนั ชิ ้นส่วนหินบด และมีต้นไม้ ใหญ่ต้นหนึง่ ล้ มโค่นลงมา รากต้ นไม้ ได้ นําเอาโบราณวัตถุ
คือเศษภาชนะดินเผาที่อยูใ่ ต้ ดนิ ขึ ้นมาด้ วย (ภาพที่ 41) ดังนันวั
้ ตรทรงธรรมกัลยาณีและโดยเฉพาะ
พื ้นที่ทางด้ านตะวันตกคงเป็ นแหล่งโบราณคดีอีกแห่งหนึ่งภายในเมืองนครปฐมโบราณ แม้ จะไม่
เคยมีการสํารวจเก็บข้ อมูลมาก่อนก็ตาม

ภาพที่ 41 เศษภาชนะดินเผาพบบริเวณพื ้นที่ทางตะวันตกของวัตรทรงธรรมกัลยาณี
3. ข้ อมูลจากการขุดค้ น
3.1 ตําแหน่ งของหลุมขุดค้ น
ด้ ว ยข้ อจํ า กัด ของพื น้ ที่ ใ นวัต รทรงธรรมกัล ยาณี ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นสภาพดัง้ เดิม ไป
มากแล้ ว ผู้วิจยั จึงเลือกขุดค้ นเพียง 1 หลุม เป็ นหลุมขุดค้ นรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส (grid system) ขนาด
2 x 2 เมตร อยูด่ ้ านข้ างห้ องสมุดมหาโพธิธรรม กําหนดชื่อเรี ยกว่า หลุมขุดค้ น TP.25 (ภาพที่ 42)

5

การขุดค้ นในงานวิจยั ครัง้ นี ้เริ่มต้ นขึ ้นที่แหล่งโบราณคดีหอเอกเมื่อช่วงต้ นปี พ.ศ. 2552 กําหนดเป็ น
หลุมขุดค้ นที่ 1 (TP.1 ย่อมาจาก Test Pit 1) ต่อมาจึงทําการขุดค้ นหลุมที่ 2 (TP.2) ที่วตั รทรงธรรมกัลยาณี
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 และทําการขุดค้ นหลุมที่ 3 และ 4 (TP.3 – 4) ที่แหล่งโบราณคดีในเขตตําบล
ธรรมศาลาเป็ นลําดับสุดท้ ายในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2553
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ภาพที่ 42 หลุมขุดค้ น TP.2 ด้ านข้ างห้ องสมุดมหาโพธิธรรมของวัตรทรงธรรมกัลยาณี

3.2 สรุ ปลักษณะชัน้ ดินและชัน้ หลักฐาน6
หลุมขุดค้ น TP.2 มีชนดิ
ั ้ น 4 ชันดิ
้ นหลัก (แผนผังที่ 4) ชันดิ
้ นที่ 1 เป็ นชันดิ
้ นถมสมัยสร้ าง
วัตรทรงธรรมกัลยาณี ตังแต่
้ พ.ศ. 2501 เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั คือตังแต่
้ ระดับความลึก 10 – 70
cm.dt. ซึง่ ยังสามารถแบ่งชันดิ
้ นที่ 1 นี ้ออกได้ เป็ น 3 ชันดิ
้ นย่อย ได้ แก่ 1 a , 1 b และ 1 c
ส่วนชันดิ
้ นที่ 2 , 3 และ 4 คือตังแต่
้ ระดับความลึก 70 – 160 cm.dt. เป็ นชันดิ
้ นทับถมสมัยโบราณ
ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับทะเลโบราณ ดังจะได้ กล่าวถึงต่อไป

ดูรายละเอียดทังหมดได้
้
ใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, การขุดค้ นที่วตั รทรงธรรมกัลยาณีกบั การศึกษา
วัตถุทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553).
6
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แผนผังที่ 4 ผังชันดิ
้ นของหลุมขุดค้ น TP.2 ภายในวัตรทรงธรรมกัลยาณี
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อย่างไรก็ตาม หลุมขุดค้ น TP.2 กลับไม่มีชนั ้ วัฒนธรรมสมัยโบราณ หลักฐานที่พบ
ส่วนใหญ่ คือ สิ่งของเหลือใช้ หรื อขยะที่ เกิดขึน้ ในช่วงเวลาตังแต่
้ การสร้ างวัตรทรงธรรมกัลยาณี
เมื่ อ พ.ศ. 2501 เป็ นต้ น มา ซึ่ง พบหลัก ฐานหนาแน่ น ในชัน้ ดิ น ถมตอนบนที่ มี ค วามหนารวม
้ นธรรมชาติที่ 2 – 4
60 เซนติเมตร หลักฐานทางโบราณคดีจะลดปริ มาณความหนาแน่นลงในชันดิ
ซึ่งเป็ นชัน้ ดินสมัยโบราณ และตังแต่
้ ระดับความลึก 120 cm.dt. ก็ จะมีนํา้ ใต้ ดินไหลซึมออกมา
อย่างรวดเร็ วตลอดเวลาจนกลายเป็ นอุปสรรคในการขุดค้ น และลักษณะเนื อ้ ดินชัน้ ล่างสุดก็ มี
ความเหนียวมากอีกด้ วย (ภาพที่ 43)

ภาพที่ 43 สภาพของหลุมขุดค้ น TP.2 ภายในวัตรทรงธรรมกัลยาณี

ถึงแม้ ว่าจะไม่ปรากฏชัน้ กิ จกรรมสมัยโบราณ แต่ก็ได้ ขุดพบโบราณวัตถุจํานวนหนึ่ง
ซึง่ พบทังในระดั
้
บชันดิ
้ นสมัยโบราณและชันดิ
้ นถมตอนบน ทังยั
้ งพบปะปนอยู่กบั หลักฐานสมัยใหม่
ดังนันหลั
้ กฐานเหล่านี ้คงถูกเคลื่อนย้ ายหรื อพัดพามาจากตําแหน่งอื่นที่อยู่ใกล้ เคียง หรื อมาจาก
แหล่งอื่นที่เกิดจากการนําดินมาถมพื ้นที่ภายในวัตรทรงธรรมกัลยาณี
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4. สรุ ปผลการขุดค้ นที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี
4.1 ผลการวิเคราะห์ โบราณวัตถุ
โบราณวัตถุที่พบในหลุมขุดค้ น TP.2 มีปริ มาณไม่มากนัก (ตารางที่ 4) ประกอบด้ วย
เศษภาชนะดินเผา 4,505 กรัม เศษอิฐ ลูกปั ดแก้ ว 3 ลูก และชิ ้นส่วนหินบดทําจากหินทราย 1 ชิ ้น
(ภาพที่ 44) แต่การวิเคราะห์หลักฐานนี ้ก็ไม่ได้ ช่วยให้ เกิดความรู้ ด้านพัฒนาการของเมืองโดยตรง
้ สามารถตอบคําถาม
เนื่องจากการไม่พบชันวั
้ ฒนธรรมสมัยโบราณภายในหลุมขุดค้ น แม้ กระนันก็
ได้ ว่า ไม่มีหลักฐานการประกอบกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในหลุมขุดค้ นที่
วัตรทรงธรรมกัลยาณี
ตารางที่ 4 สรุปปริ มาณโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้ นที่วตั รทรงธรรมกัลยาณี
ชันดิ
้ น
ธรรมชาติ
1a–b
1c
2
3

4

ระดับ
ชันดิ
้ น
0 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100
100 – 110
110 – 120
120 – 130
130 – 140
140 – 150
150 – 160
รวม

โบราณวัตถุ
เศษภาชนะดินเผา (กรัม)
1,133
208
625
367
968
580
424
97
78
25
4,505

เศษอิฐ (ชิ ้น)
6
4
5
6
8
8
6
5
5
53

ลูกปั ดแก้ ว (ลูก)
1

หินบด (ชิ ้น)

1
1
1

3

1
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ภาพที่ 44 ชิ ้นส่วนหินบดและลูกปั ดแก้ วพบจากการขุดค้ นที่วตั รทรงธรรมกัลยาณี
4.2 ผลการวิเคราะห์ ทางด้ านธรณีและปฐพีวิทยา
จากการวิเคราะห์ ลกั ษณะชัน้ ดินโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว (ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี) ทําให้ ทราบว่า ระดับชันดิ
้ นล่างสุดเป็ นดินสีดําที่มีความเหนียวมาก
และมีกลิ่นเหม็นคลุ้งคล้ ายกลิ่นก๊ าซไข่เน่า เป็ นลักษณะของดินเหนียวที่ตกตะกอนทับถมในทะเล
ส่ ว นชัน้ ดิ น ถัด ขึน้ มามี ค วามเหนี ย วลดลงและมี จุด ประสี เ หลื อ งเพิ่ ม ขึน้ น่ า จะตรงกับ ช่ ว งที่ มี
สภาพเป็ นนํ า้ กร่ อย หรื อมี ลกั ษณะเป็ นป่ าโกงกาง หลังจากนัน้ จึงเกิ ดชัน้ ทับถมของผิวหน้ าดิน
สมัยโบราณเป็ นดินสีดําชันบางๆ
้
ก่อนจะมีการถมพื ้นที่ในช่วงที่มีการก่อสร้ างวัตรทรงธรรมกัลยาณี
ชัน้ ดินเดิมตอนล่างที่ พบในหลุมขุดค้ น TP.2 จึงน่าจะเป็ นดินทะเลโบราณ ดังนัน้
หากสันนิษฐานว่าชายฝั่ งทะเลสมัยทวารวดีบริ เวณเมืองนครปฐมโบราณมีแนวอยู่บริ เวณตําบล
ดอนยายหอม ดังที่ผ้ ชู ่วยศาสตราจารย์ ผ่องศรี วนาสิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิวา ศุภจรรยา
เสนอว่ า เมื อ งนครปฐมโบราณตัง้ อยู่ใ กล้ กับ แนวชายฝั่ ง ที่ ร ะดับ ความสูง 3.5 – 4 เมตรจาก
้ นเดิมในหลุมขุดค้ น TP.2 จึงน่าจะเป็ นระดับดินทะเลที่มีอายุก่อนหน้ าที่จะเกิด
ระดับนํ ้าทะเล7 ชันดิ
แนวชายฝั่ งทะเลที่ระดับ 3.5 – 4 เมตร คืออาจเป็ นดินทะเลที่ระดับความสูง 6 – 8 เมตร ซึ่งคงมี
อายุไม่ตํ่ากว่า 3,000 ปี มาแล้ ว8 (แผนที่ที่ 13) จึงถือเป็ นข้ อมูลที่ได้ มาจากการขุดค้ นทางโบราณคดี
ซึง่ บ่งชี ้ว่า พื ้นที่บริเวณวัตรทรงธรรมกัลยาณีเคยเป็ นทะเลมาก่อนเมื่อหลายพันปี ที่แล้ ว

7

ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริ เวณชายฝั่ งทะเลเดิมของที่ราบภาคกลาง
ประเทศไทย : การศึกษาตําแหน่งที่ตงและภู
ั้
มิศาสตร์ สมั พัทธ์ (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจยั ฝ่ ายวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 41 – 42.
8
เรื่ องเดียวกัน, 32 - 36.

108

แผนที่ที่ 13 แสดงแนวชายฝั่ งทะเลเดิมตามการศึกษาของ ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา
ที่มา : ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริ เวณชายฝั่ งทะเลเดิมของที่ ราบ
ภาคกลางประเทศไทย : การศึกษาตําแหน่งที่ตงและภู
ั้
มิศาสตร์ สมั พัทธ์ (กรุ งเทพฯ : โครงการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ฝ่ ายวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), รูปที่ 6.
การแปลภาพถ่ า ยทางอากาศของเมื อ งนครปฐมโบราณโดยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ชวลิต ขาวเขียว ยังระบุอีกว่า พื ้นที่ของวัตรทรงธรรมกัลยาณี อยู่ในบริ เวณที่ลุ่มตํ่าปลายเนินดิน
ที่อยู่ทางตะวันตก พื ้นที่ลุ่มตํ่านีอ้ าจเป็ นพื ้นที่ท้องนาในสมัยโบราณ หรื อเป็ นแอ่งรับนํ ้าที่ไหลลง
มาจากเนินดินทางตะวันตก บริ เวณนีจ้ ึงมีสภาพไม่เหมาะสมสําหรั บการตัง้ ถิ่ นฐาน เพราะคน
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โบราณมัก จะเลื อ กตัง้ บ้ า นเรื อ นตามเนิ น ดิ น ที่ ติ ด กับ แหล่ ง นํ า้ ที่ ใ ช้ อุป โภคบริ โ ภคและใช้ เ ป็ น
เส้ น ทางคมนาคมติ ด ต่ อ ดัง เช่ น แหล่ ง โบราณคดี ห อเอกและแหล่ ง โบราณคดี ใ นเขตตํ า บล
ธรรมศาลาที่จะได้ กล่าวถึงต่อไป ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นเนินติดกับลํานํ ้าบางแก้ วที่ไหลผ่านเมือง (ภาพที่ 45)

ภาพที่ 45 แสดงข้ อสันนิษฐานด้ านสภาพพื ้นที่ในสมัยโบราณของเมืองนครปฐม
แปลภาพถ่ายทางอากาศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว

4.3 สรุ ปผลการขุดค้ น
ถึ ง แม้ ว่ า การขุด ค้ น ภายในวัต รทรงธรรมกัล ยาณี จ ะไม่ พ บร่ อ งรอยหลัก ฐานในช่ ว ง
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตามที่มีประวัติการพบกะโหลกคนโบราณ แต่การวิเคราะห์ลกั ษณะชันดิ
้ น
ในหลุมขุดค้ น TP.2 ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดเรื่ องชายฝั่ งทะเลสมัยโบราณบริ เวณเมืองนครปฐมได้
และบริ เ วณนี ก้ ็ เ ป็ นพื น้ ที่ ลุ่ม ตํ่ า ที่ ร องรั บ นํ า้ จากเนิ น ดิ น ที่ อ ยู่ อ าศัย ทางตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ
จึงไม่เหมาะสมสําหรับเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรในอดีต โบราณวัตถุที่พบจึงมีน้อยมาก
หลังจากนันก็
้ ไม่ปรากฏชันกิ
้ จกรรมในสมัยต่อๆมา จนกระทัง่ มีการก่อสร้ างวัตรทรงธรรมกัลยาณี
ขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 จึงมีการปรับถมที่ดนิ ให้ สงู ขึ ้นตามลําดับ

บทที่ 5
แหล่ งโบราณคดีหอเอก
การขุดค้ นที่แหล่งโบราณคดีหอเอกเป็ นผลสืบเนื่องจากงานสํารวจของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตามโครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมในลุ่มแม่นํ ้าบางแก้ ว บางแขม เพื่ อพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ง พบแหล่ง โบราณคดีอีก หลายแห่ ง ในเขตเมื อ งนครปฐม
โบราณที่ยงั ไม่เคยมีการศึกษากันมาก่อน และเนื่องจากได้ มีการค้ นพบหลักฐานจํานวนมาก
ที่ แ หล่ ง โบราณคดี ห อเอก ผู้ วิ จัย จึ ง เลื อ กที่ จ ะทํ า การขุด ค้ น เพื่ อ ใช้ เป็ นตัว แทนของชุด ข้ อ มูล
ในการศึกษาพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ
1. ที่ตงั ้ ของแหล่ งโบราณคดี
แหล่งโบราณคดีหอเอก ตังอยู
้ ่ภายในเขตคูนํา้ ของเมืองนครปฐมโบราณ ค่อนมาทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระประโทณเจดีย์ ในพื ้นที่หมู่ 1 ตําบลพระประโทน ตรงกับพิกดั UTM
47618208E / 1527668N (ภาพที่ 46)

ภาพที่ 46 ตําแหน่งของแหล่งโบราณคดีหอเอก (ดัดแปลงมาจากภาพในโปรแกรม PointAsia)
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พื น้ ที่ ข องแหล่ ง มี ส ภาพเป็ นเนิ น ดิ น ขนาดใหญ่ ติ ด กั บ ลํ า นํ า้ บางแก้ ว ซึ่ ง ปั จจุ บัน
ตื ้นเขินเหลือความกว้ างราว 10 - 15 เมตรเท่านัน้ หากยึดจากแนวลําคลองพระประโทนที่ตดั ตรง
จากคูเมืองทิศเหนือไปยังทิศใต้ ในตําแหน่งเกือบกลางเมืองแล้ ว แหล่งโบราณคดีหอเอกจะอยู่ทาง
ฟากตะวันตกของเมืองนครปฐมโบราณ
2. ข้ อมูลจากการสํารวจ
พื ้นที่ของแหล่งโบราณคดีหอเอกครอบคลุมอาณาบริ เวณของโรงเรี ยนหอเอกวิทยาและ
พื ้นที่ที่ขนาบทังสองด้
้
านของกําแพงโรงเรี ยน ซึง่ ที่ดนิ ทังหมดเป็
้
นกรรมสิทธิ์ของเอกชน โดยรวมแล้ ว
แหล่งโบราณคดีแห่งนี ้มีพื ้นที่มากกว่า 20 ไร่ ในที่นี ้ได้ แบ่งพื ้นที่ของแหล่งออกเป็ น 3 บริเวณ ได้ แก่
2.1 โรงเรี ยนหอเอกวิทยา
ในช่วงที่มีการปรับพื ้นที่และก่อสร้ างอาคารเรี ยนโรงเรี ยนหอเอกวิทยา เมื่อ พ.ศ. 2546
ได้ มีการค้ นพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็ นจํานวนมาก น่ายินดีที่มีผ้ เู ก็บรวบรวมหลักฐานบางส่วน
ไว้ ให้ ผ้ สู นใจได้ ค้นคว้ าต่อไป นัน่ คือ นายไพบูลย์ พวงสําลี ในนามของกลุม่ ศรี ทวารวดี อ่านแผ่นดิน
สืบค้ นอารยธรรม
ตัวอย่างโบราณวัตถุที่นายไพบูลย์ พวงสําลีเก็ บรั กษา เช่น ชิน้ ส่วนพวยกา ตะเกี ยง
ดินเผา เศษภาชนะดินเผาลายเขี ยนสีคล้ ายรู ปดวงอาทิตย์ (ดังที่กล่าวแล้ วในบทที่ 3) ชิน้ ส่วน
ก้ นภาชนะดินเผามีลายขีดคล้ ายอักขระ (ภาพที่ 47) พระพิมพ์ดินเผาซุ้มพุทธคยา ตุ๊กตาดินเผา1
(ภาพที่ 48) ที่สําคัญคือ ได้ ค้นพบเหรี ยญเงินขนาดเล็กที่ด้านหนึ่งเป็ นรู ปแม่ววั กับลูกวัว อีกด้ าน
หนึ่งมีจารึ ก “ศรี ทวารวดี ศวรปุณยะ”2 โดยคุณไพบูลย์ ให้ ข้อมูลว่าพบเหรี ยญนีบ้ ริ เวณต้ นสําโรง
ภายในโรงเรี ยนหอเอกวิทยา (ภาพที่ 49)

1

เทียบได้ กบั ตุ๊กตาดินเผารูปผู้หญิงถือนกแก้ ว พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ดูใน สังคมและ
วัฒนธรรมจันเสนเมืองแรกเริ่ มในลุม่ ลพบุรี-ป่ าสัก (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรื อนแก้ วการพิมพ์, 2539), ลายเส้ นหน้ า
111.
2
เด่นดาว ศิลปานนท์, “เหรี ยญเงินทวารวดีมีจารึ กค้ นพบใหม่ที่นครปฐม,” เมืองโบราณ 30,3
(กรกฎาคม – กันยายน 2547) : 165 - 167.
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ภาพที่ 47 โบราณวัตถุที่พบจากบริเวณโรงเรี ยนหอเอกวิทยา

ภาพที่ 48 โบราณวัตถุที่พบจากบริเวณโรงเรี ยนหอเอกวิทยา
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ภาพที่ 49 เหรี ยญเงินมีจารึก “ศรี ทวารวดีศวรปุณยะ” พบในบริ เวณโรงเรี ยนหอเอกวิทยา
2.2 พืน้ ที่แปลงผัก
ด้ านข้ างโรงเรี ยนหอเอกวิทยาเป็ นพื ้นที่แปลงผักที่มีการไถพรวนดินอยู่ตลอดเวลา ทําให้
หลักฐานทางโบราณคดีจํานวนมากถูกขุดขึน้ มาอยู่บนพืน้ ผิวดิน ทัง้ เศษภาชนะดินเผาเนื อ้ ดิน
ธรรมดา เศษเครื่ องถ้ วยจีน ก้ อนอิฐ ชิ ้นส่วนหินบด และลูกปั ด ราษฎรรายหนึ่งได้ เอื ้อเฟื อ้ ข้ อมูลที่
เก็ บ สะสมลูก ปั ด ไว้ จํ า นวนมาก ทัง้ ลูก ปั ด แก้ ว และลูก ปั ด หิ น กึ่ ง มี ค่า (ภาพที่ 50) การสํ า รวจ
โดยเจ้ าหน้ าที่ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ยังได้ พบชิน้ ส่วน
ศิลาจารึกที่ยงั ไม่ได้ รับการอ่านและแปล พระพิมพ์ดนิ เผา ตุ้มหูโลหะ เป็ นต้ น3 (ภาพที่ 51)

ภาพที่ 50 ลูกปั ดแก้ วและลูกปั ดหินกึ่งมีคา่ ในความครอบครองของราษฎรในพื ้นที่

3

พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ พระปฐมเจดี ย์ , โครงการศึก ษาและประชาสัม พัน ธ์ วัฒ นธรรมใน
ลุม่ แม่นํ ้าบางแก้ ว - บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม การพิมพ์, 2549), 38 - 40.
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ภาพที่ 51 ศิลาจารึก และพระพิมพ์ดนิ เผา พบจากสํารวจแหล่งโบราณคดีหอเอก
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, โครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมใน
ลุ่มแม่นํ ้าบางแก้ ว - บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (นครปฐม : บริ ษัท เพชรเกษม การพิมพ์,
2549), 40.

จากการสํ า รวจเพิ่ ม เติ ม ของผู้ วิ จั ย ทํ า ให้ ได้ พบโบราณวั ต ถุ บ นพื น้ ผิ ว ดิ น อี ก เป็ น
จํ านวนมาก เช่น เครื่ องมือหิ นขัดที่ ดูคล้ ายขวานหินขัดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชิน้ ส่วนหินบด
(ภาพที่ 52) ชิน้ ส่วนตุ๊กตาดินเผารู ปผู้หญิ งถื อนกแก้ ว ชิน้ ส่วนประติมากรรมดินเผาซึ่งอาจเป็ น
รู ปเศียรนาค (ภาพที่ 53) เศษภาชนะดินเผามีลายประทับภายในช่องสี่เหลี่ยมและลายเขียนสีแดง
เบี ้ยดินเผา (ภาพที่ 54) และเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดินธรรมดาหลายรูปแบบ รวมทังเศษเครื
้
่ องถ้ วย
จีนจํานวนมาก
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ภาพที่ 52 โบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจบริเวณแปลงผักข้ างโรงเรี ยนหอเอกวิทยา

ภาพที่ 53 โบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจบริเวณแปลงผักข้ างโรงเรี ยนหอเอกวิทยา
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ภาพที่ 54 โบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจบริเวณแปลงผักข้ างโรงเรี ยนหอเอกวิทยา

2.3 ที่ดนิ ของพลตรีวิชญะ วาสิกศิริ
ทางด้ า นใต้ ข องกํ า แพงโรงเรี ย นหอเอกวิ ท ยาเป็ นที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องพลตรี วิ ช ญะ
วาสิกศิริ มีอาณาบริ เวณมากกว่า 10 ไร่ พื ้นที่บางส่วนมีการปรับไถเพื่อปลูกพืชล้ มลุก บางบริ เวณ
มีต้นไม้ ใหญ่ขึ ้น และบางบริ เวณเป็ นพื ้นที่รกร้ างว่างเปล่า โดยเฉพาะพื ้นที่ที่ติดกับกําแพงโรงเรี ยน
ซึง่ ได้ เลือกที่ที่จะทําการขุดค้ นในครัง้ นี ้ (ภาพที่ 55)

ภาพที่ 55 ที่ดนิ ของ พลตรี วชิ ญะ วาสิกศิริ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่เลือกจะทําการขุดค้ นทางโบราณคดี
จากการสํารวจของผู้วิจยั พบว่า ประเภทของหลักฐานทางโบราณคดีบนพื ้นผิวดินไม่มี
ความแตกต่างจากพื ้นที่แปลงผัก เพียงแต่มีการรบกวนปรับไถหน้ าดินน้ อยกว่า หลักฐานบนพื ้นดิน
จึงมีไม่มากนัก พบเศษภาชนะดินเผากระจายตัวอยู่ทวั่ ไป นอกจากนี ้ก็มีเศษก้ อนอิฐ และชิ ้นส่วน
้ บถมในเบื ้องต้ น
ประติมากรรมหินบด จากการขุดเจาะด้ วยเครื่ องมือออเกอร์ เพื่อตรวจสอบชันทั
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ยังได้ พบเปลือกหอยทะเลคือ หอยเบี ้ย (cowry) ในระดับความลึกราว 120 เซนติเมตรอีกด้ วย
(ภาพที่ 56)

ภาพที่ 56 หลักฐานที่พบจากการสํารวจและขุดตรวจบริเวณที่ดนิ ของพลตรี วิชญะ วาสิกศิริ

ถึงแม้ ว่าข้ อมูลที่พบในที่ดินของพลตรี วิชญะ วาสิกศิริ ดูจะมีความน่าสนใจน้ อยกว่า
สองพื ้นที่ข้างต้ น แต่เพราะเป็ นบริ เวณที่ถกู รบกวนจากการปรับพื ้นที่น้อยที่สดุ จึงทําให้ มีหลักฐาน
บนพื ้นผิวดินไม่มากนัก ซึ่งถือเป็ นข้ อดีประการหนึ่งในการที่จะดําเนินการขุดค้ นทางโบราณคดี
เพราะทํ า ให้ ค่ อ นข้ า งแน่ ใ จได้ ว่ า พื น้ ที่ บ างส่ว นจะยัง ไม่ ถูก รบกวน และน่ า จะทํ า ให้ ไ ด้ ค้ น พบ
ชันหลั
้ กฐานหรื อชันทั
้ บถมทางวัฒนธรรมที่น่าจะช่วยตอบวัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้

3. ข้ อมูลจากการขุดค้ น
3.1 ตําแหน่ งของหลุมขุดค้ น
ผู้วิจยั เลือกทําการขุดค้ นเพียง 1 หลุม หลุมขุดค้ นอยู่บริ เวณพื ้นที่ว่างเปล่าในที่ดินของ
พลตรี วิชญะ วาสิกศิริ ใกล้ กับกํ าแพงด้ านใต้ ของโรงเรี ยนหอเอกวิทยา กํ าหนดเป็ นหลุมขุดค้ น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า (trench) ขนาด 2 x 8 เมตร (ภาพที่ 57)

118

ภาพที่ 57 หลุมขุดค้ น TP.1 ที่แหล่งโบราณคดีหอเอก
อย่างไรก็ ตาม การขุดค้ น ทํ าได้ เสร็ จสิน้ จนถึง ชัน้ ดิน ธรรมชาติที่ ระดับ ความลึก 180
cm.dt. เฉพาะในพื ้นที่ A (Area A) เท่านัน้ ดังนันการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดลําดับ
ชันวั
้ ฒนธรรม จะเลือกจากหลักฐานที่ได้ มาจากการขุดค้ นในพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นหลัก

3.2 สรุ ปลักษณะชัน้ ดินและชัน้ หลักฐาน
จากการขุดค้ นพบว่า มีชนวั
ั ้ ฒนธรรมสมัยโบราณที่แสดงให้ เห็นถึงการประกอบกิจกรรม
การอยู่อาศัยเพียงชัน้ เดียว ในระดับความลึกตัง้ แต่ 40 – 160 cm.dt. รวมความหนาของ
ชันทั
้ บถมทางวัฒนธรรมประมาณ 120 เซนติเมตร โดยหลักฐานระยะแรกเริ่ มพบที่ระดับล่างสุด
160 cm.dt. ส่วนกิจกรรมระยะสุดท้ ายอยู่ที่ชนั ้ ดินตอนบนที่ระดับ 40 cm.dt. ระยะเวลาหลัง
จากนันซึ
้ ง่ เป็ นช่วงที่มีการทิ ้งร้ างไปแล้ วคงไม่มีการประกอบกิจกรรมใดๆที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี ้อีก
จนกระทั่งมีการปรั บไถพืน้ ที่ในระหว่างการก่อสร้ างโรงเรี ยนหอเอกวิทยา ทําให้ ได้ พบวัตถุสมัย
ปั จจุบนั ปะปนอยูใ่ นชันดิ
้ นตอนบนๆ (แผนผังที่ 5 - 6)
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แผนผังที่ 5 ผังชันดิ
้ นของหลุมขุดค้ น TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก
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แผนผังที่ 6 สรุปลักษณะของชันหลั
้ กฐานที่ปรากฏในหลุมขุดค้ น TP.1

ในชันวั
้ ฒนธรรมหลักยังประกอบด้ วยชันหลั
้ กฐานย่อยๆอีกหลายชัน้ เพราะได้ พบชันกอง
้
เปลือกหอยซึง่ มีความหนาแน่นที่สดุ ในระดับความลึก 100 – 120 cm.dt. (ภาพที่ 58) ชันกิ
้ จกรรม
หนาแน่ น ตอนกลางที่ พ บเศษภาชนะดิ น เผาตกแต่ ง ด้ วยลายประทั บ ภายในช่ อ งสี่ เ หลี่ ย ม
้ กฐานที่พบกรามจระเข้ (70 – 80 cm.dt.) (ภาพที่ 59)
แบบทวารวดี (80 – 90 cm.dt.) ชันหลั
และชันกิ
้ จกรรมระยะสุดท้ ายที่ระดับความลึก 40 – 70 cm.dt. ซึ่งได้ พบหลักฐานทางโบราณคดี
หลากหลายประเภทและมีความหนาแน่นมาก (ภาพที่ 60 - 61)
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ภาพที่ 58 หลักฐานที่พบใน Area A ระดับความลึก 110 cm.dt.
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ภาพที่ 59 หลักฐานที่พบใน Area A ระดับความลึก 70 – 75 cm.dt.
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ภาพที่ 60 หลักฐานที่พบใน Area B ระดับความลึก 70 cm.dt.
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ภาพที่ 61 หลักฐานที่พบใน Area D ระดับความลึก 45 - 50 cm.dt.

4. สรุ ปผลการขุดค้ นแหล่ งโบราณคดีหอเอก
4.1 ผลการวิเคราะห์ โบราณวัตถุ
จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอกได้ พบหลักฐานทางโบราณคดีหลากหลายประเภท
หลักฐานที่พบในปริมาณมากคือ เศษภาชนะดินเผา นอกจากนี ้ก็มีชิ ้นส่วนก้ อนอิฐ เศษกระดูกสัตว์
และเปลือกหอย ส่วนโบราณวัตถุชิน้ พิเศษ ประกอบด้ วย หลักฐานที่มีขนาดเล็กคือ ลูกปั ดแก้ ว
หลักฐานที่พบในปริ มาณน้ อย เช่น ชิน้ ส่วนหม้ อมีพวย กระเบื ้องดินเผา ตะคันดินเผา หัวแหวน
ทําจากหินกึ่งมีค่าตระกูลควอตซ์ สีม่วง (amethyst) ฯลฯ และหลักฐานที่บ่งบอกถึงกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึง่ เช่น ตะกรัน (slag) ชิ ้นส่วนท่อลมดินเผา (tuyere) เป็ นต้ น (ภาพที่ 62)
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ภาพที่ 62 ตัวอย่างโบราณวัตถุที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก
หากกล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว หลัก ฐานที่ ขุด ค้ น พบที่ แ หล่ ง โบราณคดี ห อเอก แบ่ ง ได้ เ ป็ น
2 ประเภทหลักๆ (ดูแผนผังที่ 7 ตารางที่ 5 สรุปหลักฐานแต่ละประเภทในหน้ า 126 - 127) คือ
1. หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตในครัวเรื อนทัว่ ไป (domestic context) แบ่งเป็ น
- หลักฐานที่บ่งชี ้ถึงการยังชีพ อาหารการกิน และการเลี ้ยง/ล่า/จับสัตว์ ได้ แก่ ภาชนะ
ดินเผา เศษกระดูกสัตว์ และเปลือกหอย
- กิจกรรมการถลุงและตีเหล็ก ได้ แก่ ตะกรัน ชิ ้นส่วนท่อลมดินเผา และก้ อนดินเผาไฟ
- เครื่ องประดับ ได้ แก่ ลูกปั ดแก้ ว ลูกปั ดกระดูก และหัวแหวนทําจากหินกึ่งมีคา่
- สิง่ ของเครื่ องใช้ อื่นๆ เช่น ชิ ้นส่วนแท่นหินบด เครื่ องมือโลหะ เบี ้ย ลูกกระสุน ฯลฯ
2. หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับกิจพิธี/ความเชื่อ (ritual context) แบ่งเป็ น
- หลักฐานของศาสนสถาน ได้ แก่ ก้ อนอิฐ และชิ ้นส่วนกระเบื ้องดินเผา
- ภาชนะที่อาจใช้ ในกิจพิธี ได้ แก่ ตะคัน พาน และหม้ อมีพวยหรื อกุณฑี
ทังนี
้ ้ยังสามารถแบ่งหลักฐานข้ างต้ นออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ทรัพยากรที่หาได้ ง่ายในพื ้นที่ หรื อสิ่งของที่ผลิตขึ ้นเองในท้ องถิ่น เช่น ภาชนะดินเผา
กระดูกสัตว์ เปลือกหอย เป็ นต้ น
2. สิ่งของที่น่าจะได้ มาจากการค้ าขาย/แลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอก หรื อนําวัตถุดิบ
มาจากต่างถิ่น ได้ แก่ ลูกปั ดแก้ ว วัตถุประเภทหิน เครื่ องมือโลหะ

126

แผนผังที่ 7 สรุปหลักฐานทางโบราณคดีที่ขดุ ค้ นพบที่แหล่งโบราณคดีหอเอก
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ตารางที่ 5 สรุปปริ มาณหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก
ประเภท
ระดับ
สมมติ
0 (0 – 10)
1 (10 - 20)
2 (20 - 30)
3 (30 – 40)
4 (40 – 50)
5 (50 – 60)
6 (60 – 70)
7 (70 – 80)
8 (80 – 90)
9 (90 – 100)
10 (100 – 110)
11 (110 – 120)
12-13 (120 – 140)
14-15 (140 - 160)
16-17 (160 – 180)
รวม

ดินเผา

หิน

ลูก ก้ อน
ตะคัน เบี ้ย
กระเบื ้อง
กระสุน อิฐ

1
11
2
2
1
1

18

1

1

3
2
9
5
10
3
4
1
4
1
1

2

44

4
1

1

6

32
23
7
1
2
2
2

72

ตรา
หิน
หินกึ่ง
ดิน
กรวด
มีคา่
เผา?
แม่นํ ้า

หิน
ทราย
แป้ง

1
3
27
1

แก้ ว
หิน
ทราย

หิน
โคลน

หิน
พัมมิซ

1

2

ท่อ
ลูกปั ด
เหล็ก ดีบกุ ตะกัว่ สําริ ด ตะกรัน
ลม
แก้ ว

1
1

1
1

โลหะ

3

5
3

1

1
1
1

2
24
16
4

9
5
1

1
2
1
2

1
1

1
1

1
3

1
1
1

1
6
22

1

32

2

1

5

3

Sterile
9

3

1

46

17

6

2

2

32

1

รวม
(ชิ ้น)
2
0
8
9
130
59
36
7
9
10
30
1
1
0
0
302
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4.2 ผลการวิเคราะห์ เศษภาชนะดินเผา
ผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์หลักฐานทุกประเภทที่พบจากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอก
ไว้ แล้ ว โดยสามารถดูร ายละเอี ย ดได้ ใ นรายงานการขุด ค้ น ที่ นํ า เสนอต่อ กรมศิล ปากร 4 ในที่ นี ้
จึ ง ขอกล่า วถึ ง เฉพาะผลสรุ ป จากการวิ เ คราะห์ เ ศษภาชนะดิ น เผาเนื อ้ ดิ น ธรรมดา ซึ่ง นํ า ไปสู่
การแบ่งลําดับชันทั
้ บถมทางวัฒนธรรมที่พบในหลุมขุดค้ น TP.1 โดยผู้วิจยั ได้ จดั จําแนกเศษภาชนะ
ดินเผาตามคุณลักษณะ 2 ประการหลักๆ คือ
1. การจัดจํ าแนกตามส่วนประกอบของภาชนะ ได้ แก่ ชิ น้ ส่วนลํ าตัว ปาก ก้ น/ฐาน
ขา หม้ อมีสนั (ทังส่
้ วนปากและไหล่) หม้ อมีสนั (มีเฉพาะส่วนไหล่) คอ/ไหล่ และชิ ้นส่วนพวยกา
หรื อหม้ อมีพวย (ตารางที่ 6)
2. การจําแนกตามเทคนิคการตกแต่งผิวภาชนะ ได้ แก่ ภาชนะผิวเรี ยบ ลายเชือกทาบ
ลายจักสาน (หรื อลายประทับที่เกิดจากเทคนิคการทาบ) ลายขูดขีด ลายกด ลายขัดมัน ลายเขียนสี
และลายประทับภายในช่องสี่เหลี่ยม (ตารางที่ 7)
ข้ อมูลสําคัญมาจากผลการจําแนกเศษภาชนะตามเทคนิคการตกแต่งพื ้นผิว เพราะทําให้
เห็นคุณลักษณะที่นํามาใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงลําดับชันวั
้ ฒนธรรมในหลุมขุดค้ น TP.1 ได้ คือ ในชันดิ
้ น
สมมติตอนล่างที่ระดับความลึก 70 - 140 cm.dt. จะพบเศษภาชนะที่มีการตกแต่งด้ วยลายเขียนสี
้ นสมมติตอนบนที่ระดับ
และการทําลวดลายขัดมันบนพื ้นผิวภายในของภาชนะทรงชาม แต่ในชันดิ
ความลึก 40 - 70 cm.dt. กลับไม่พบเทคนิคทัง้ 2 แบบนี ้เลยแม้ แต่ชิ ้นเดียว

ดูใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, พัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ: การขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอก
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553).
4
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ตารางที่ 6 แสดงปริ มาณของเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ (จําแนกตามส่วนประกอบของภาชนะ)

ระดับที่
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-140
140-160
160-180
รวม
ร้ อยละ

ลําตัว (ผิวเรี ยบ+
เชือกทาบ+จักสาน)
ชิ ้น
กรัม
166
1,187
287
1,978
622
3,743
740
4,426
5,379
34,462
3,627
30,250
3,347
16,155
1,143
9,560
1,663
13,876
462
3,595
369
4,290
358
2,968
77
1,000
15
282
18,255
77.35

127,772
62.57

ปากภาชนะ
ชิ ้น
27
84
189
201
1,148
554
382
161
224
73
59
62
28
3
3,195
13.54

กรัม
247
602
1,100
1,314
10,160
6,810
5,192
1,370
2,870
730
660
900
680
60
32,695
16.01

ก้ น/ฐาน
ภาชนะ
ชิ ้น กรัม
2
4
1
35
42
33
11
13
5
2

32
71
48
1,527
1,261
1,660
680
464
140
55

3

40

ขาภาชนะ
ชิ ้น

กรัม

3

71

1
4
4
2
1
1
1

72
502
400
87
160
20
70

หม้ อมีสนั
(ส่วนปาก+ไหล่)
ชิ ้น
กรัม
1
138
1
1
58
25
35
7
7
3
3
3
1

Sterile
151 5,978 17 1,382 145
0.64 2.93 0.07 0.68 0.61

42
10
2,530
1,062
2,840
275
300
80
118
170
72

7,637
3.74

หม้ อมีสนั
(เฉพาะส่วนไหล่)
ชิ ้น
กรัม
22
234
54
568
57
534
100
826
664
8,900
299
6,190
218
4,130
104
1,870
115
1,860
41
540
12
235
16
180
6
88
2
30
1,710
7.25

26,185
12.82

คอ/ไหล่
ชิ ้น
3

กรัม
31

1

17

64
34
14

1,358
378
334

1

40

พวยกา
ชิ ้น

3
6

1
1

1
117 2,158 12
0.5 1.06 0.05

กรัม

รวม

ชิ ้น
กรัม
219
1,837
430
3,251
874
5,507
1,044
6,696
78 7,355 59,517
118 4,591 46,469
4,031 30,398
1,427 13,915
2,024 19,430
32
586
5,187
24
446
5,382
439
4,218
115
1,880
150
21
522
0
0
402 23,602 204,209
0.2 100
100
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ตารางที่ 7 แสดงปริมาณของเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ (จําแนกตามการตกแต่งผิวภาชนะ)

ระดับชันดิ
้ น
สมมติ
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-140
140-160
160-180
รวม (ชิ ้น)
ร้ อยละ (%)

รูปแบบการตกแต่งผิวภาชนะดินเผา
ลายจักสาน
ลายขูดขีด
ลายกด

ผิวเรี ยบ

ลายเชือกทาบ

(ลําตัว)

(ลําตัว)

(ลําตัว)

(ไหล่/ลําตัว)

116
223
502
635
3674
2366
2208
787
1188
363
260
257
62
14

47
58
116
97
1546
1001
992
288
393
90
93
91
10
1

3
6
4
8
159
260
147
68
82
9
16
10
5

1
3

1

12
9
13
3
5
1

2
8
7
5
1
3
2

(ปาก/ไหล่)

1
2

ลายขัดมัน

ลายเขียนสี

ลายประทับ

(ปากชาม)

(ปาก/ไหล่/ลําตัว)

(ไหล่/ลําตัว?)

1
7
3
6
6
4

1
1
1
3
1

27
0.14

7
0.03

1

Sterile
12655
68.9

4823
26.25

777
4.3

49
0.26

30
0.16

1
0.005

รวม (ชิ ้น)

ร้ อยละ

167
291
622
742
5399
3643
3365
1149
1680
469
378
366
83
15
0
18369
100

0.9
1.58
3.38
4.09
29.39
19.83
18.31
6.25
9.14
2.55
2.05
1.99
0.45
0.08
0
100
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จากการขุดค้ นในระดับความลึก 70 - 140 cm.dt. ได้ พบเศษภาชนะลายเขียนสีเพียง
7 ชิ ้น มีทงชิ
ั ้ ้นส่วนปาก ไหล่ภาชนะ และชิ ้นส่วนลําตัว โดยมีทงลายเขี
ั้
ยนสีแดง ลายเขียนสีขาว
และลายเขียนสีแดงสลับสีขาว5 (ภาพที่ 63)

ภาพที่ 63 เศษภาชนะดินเผาลายเขียนสี พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก

ในการขุดค้ นระดับชันดิ
้ นตอนล่างนี ้ยังได้ พบชิ ้นส่วนปากภาชนะทรงชาม จํานวน 27 ชิ ้น
ที่มีการขัดพื ้นผิวภายในให้ เป็ นเส้ นสีดําหรื อเป็ นเส้ นมันวาว แต่ไม่พบเทคนิคนี ้เลยในระดับชันดิ
้ น
ตอนบน (ภาพที่ 64 และลายเส้ นที่ 1)

5

เศษภาชนะลายเขียนสีอีกชิ ้นหนึ่งมีความน่าสนใจเป็ นพิเศษ ซึง่ สามารถนําไปกําหนดอายุสมัยได้
จึงจะนําเสนอทังข้
้ อมูลและภาพประกอบในหัวข้ อการวิเคราะห์อายุสมัยเชิงเทียบ
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ภาพที่ 64 ตัวอย่างชิ ้นส่วนปากภาชนะทรงชามที่มีการขัดผิวภายในให้ เป็ นเส้ นๆ
พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1

ลายเส้ นที่ 1 รูปทรงของภาชนะทรงชามมีลายขัดมันพื ้นผิวภายใน พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1

เทคนิคการขัดผิวภายในภาชนะให้ เป็ นเส้ นสีดํานี ้รู้ จกั กันมาก่อนในกลุม่ ภาชนะที่กําหนด
เรี ยกกันว่า “พิมายดํา” (phimai black) ด้ วยเหตุที่พบเป็ นครัง้ แรกจากการขุดค้ นที่ปราสาทพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 25076 ภาชนะดินเผาแบบนี ้ส่วนมากเป็ นทรงชาม มักมีเนื ้อภาชนะ

6

David J. Welch and Judith R. McNeill, “The Original Phimai Black Site: A New Look at
Ban Suai, Phimai, Thailand,” in Southeast Asian Archaeology Wilhelm G. Solheim II Festschrift, ed.
Victor Paz (Manila : The University of Philippines Press, 2004), 523.
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สีดํา ส่วนการขัดมันที่พื ้นผิวภายในนิยมทําเป็ นลายเส้ นเรขาคณิต แม้ ว่าการขัดมันพื ้นผิวภายนอก
ของภาชนะจะมีอยูบ่ ้ าง แต่ก็พบไม่มากนัก 7
ภาชนะแบบพิมายดําจัดเป็ นภาชนะประเภทเด่นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย
ช่ว งยุคเหล็ก ของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ กํ า หนดอายุอย่า งกว้ า งๆอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่
4 - 128 แต่ก็ยงั ไม่ทราบแน่ชดั ว่าเทคนิคแบบนี ้ยังทําสืบเนื่องมาในสมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรื อไม่ นอกจากนี ้ การขุดค้ นแหล่งโบราณคดีบางแห่งในภาคกลางก็ได้
พบภาชนะดินเผาที่มีลายขัดมันด้ วย (ภาพที่ 65)

ภาพที่ 65 ตัวอย่างภาชนะดินเผาที่มีลายขัดมันแบบพิมายดําจากแหล่งโบราณคดีตา่ งๆ
ที่มา : รัชนี ทศรัตน์ และอําพัน กิจงาม, รายงานการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีบ้านส่วย อําเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547), 35 ; กรมศิลปากร, บ้ านปราสาท
แหล่งโบราณคดีอีสานล่าง (กรุ งเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534), 37 ; Bennet
Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of Protohistoric Central
Thailand,” (Ph.D. dissertation, University of Pennsilvania Museum, 1976), fig.VIp.
7

ดูตวั อย่างการจัดจําแนกรูปแบบของภาชนะดินเผาแบบพิมายดําได้ ใน Ibid., 527 - 540.
Ibid., 540 - 541 ; รัชนี ทศรัตน์ และอําพัน กิจงาม, รายงานการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีบ้านส่วย
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547), 186, 188. ภาพหน้ า 35, 48.
8
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ดร.เบนเน็ท บรอนสัน ผู้ทําการขุดค้ นเมืองโบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ได้ กล่าวถึง
ภาชนะทรงชามที่มีการขัดพื ้นผิวภายในว่า พบอยู่ในชันวั
้ ฒนธรรมยุคเหล็กตอนปลายจนถึงช่วงที่มี
การติดต่อกับวัฒนธรรมอินเดีย คือตังแต่
้ ราวต้ นพุทธกาลจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 89 และพบอีก
้ ฒนธรรมสมัยทวารวดี
ในชันวั
้ ฒนธรรมฟูนนั ตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 1210 ขณะที่ในชันวั
ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 15 จะพบเทคนิคนี ้ไม่มากนัก11
การขุดค้ นที่เมืองซับจําปา จังหวัดลพบุรี พบว่าในชัน้ วัฒนธรรมยุคเหล็กราว 2,500 1,500 ปี มาแล้ ว (คือตังแต่
้ ต้นพุทธกาลจนถึงพุทธศตวรรษที่ 11) จะนิยมตกแต่งพื ้นผิวภาชนะด้ วย
้ ฒนธรรมสมัยทวารวดีราว 1,500 - 1,200 ปี มาแล้ ว (ราวพุทธศตวรรษที่
การขัดมัน12 ขณะที่ในชันวั
11 - 14) แทบไม่พบเทคนิคการขัดมันเลย13
ดังนันการทํ
้
าลวดลายขัดมันบนพื ้นผิวภายในภาชนะทรงชาม จึงเป็ นเทคนิคที่มีมาแล้ ว
ตังแต่
้ สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ตอนปลาย พบทังในภาคตะวั
้
นออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย
ในกรณีแหล่งโบราณคดีหอเอกเศษภาชนะขัดมันจะปรากฏเฉพาะในระดับชันดิ
้ นสมมติที่ 7 - 14
แต่ในระดับชันดิ
้ นสมมติที่ 8 ก็ได้ พบเศษภาชนะที่มีลายประทับภายในช่องสี่เหลี่ยม อันเป็ นรูปแบบ
การตกแต่งภาชนะที่ โดดเด่นในช่วงสมัยทวารวดี (ดังจะได้ กล่าวถึงต่อไป) เทคนิคการขัดมันนี ้
จึงไม่ใช่คณ
ุ ลักษณะเด่นที่จะนํามาใช้ กําหนดว่าสิ ้นสุดชันวั
้ ฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แล้ ว
ในทางตรงกันข้ าม การปรากฏเทคนิคขัดมันแบบนี ้ในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี กลับสะท้ อนว่า
ลักษณะบางประการของวัฒนธรรมในช่วงสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ตอนปลาย ยังคงมีความสืบเนื่อง
้ ฒนธรรมทวารวดีจึงมีพื ้นฐานส่วนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมในช่วงก่อน
มาในสมัยทวารวดี ดังนันวั
ประวัตศิ าสตร์ ตอนปลายนัน่ เอง

9

Bennet Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of Protohistoric
Central Thailand,” (Ph.D. dissertation, University of Pennsilvania Museum, 1976), 272 – 273.
10
Ibid., 134 - 135, 389 - 391, fig. VIp.
11
Ibid., 192.
12
สว่าง เลิศฤทธิ์, “พัฒนาการของความซับซ้ อนทางเศรษฐกิจและสังคมจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลายถึงยุคแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ ในเขตที่สงู ทางตะวันออกของภาคกลางของประเทศไทย,” (รายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2547),
40.
13
เรื่ องเดียวกัน, 41.
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แผนผังที่ 8 แสดงการกระจายตัวของเศษภาชนะดินเผาแบบต่างๆที่พบจากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอก
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4.3 ผลการจัดลําดับชัน้ ทับถมทางวัฒนธรรม
การวิเคราะห์ เศษภาชนะดินเผาข้ างต้ นนํ าไปสู่การจัดลําดับชัน้ ทับถมทางวัฒนธรรม
ของหลุมขุดค้ น TP.1 ซึ่งแบ่งได้ เป็ น 2 ช่วงหลัก (แผนผังที่ 8 หน้ า 135) โดยขอกําหนดชื่อเรี ยก
เพื่อสะดวกในการอ้ างอิงถึงในบทวิเคราะห์ตอ่ ไป ดังนี ้
้ ระดับ 70 – 160 cm.dt. กําหนดเป็ น
ชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรก (early phase) คือ ตังแต่
“หอเอก ระยะที่ 1” (Hor-Ek phase I)
ชันวั
้ ฒนธรรมช่วงหลัง (later phase) คือ ตังแต่
้ ระดับ 40 – 70 cm.dt. กําหนดเป็ น
”หอเอก ระยะที่ 2” (Hor-Ek phase II)
เมื่อพิจารณาหลักฐานอื่นๆโดยคัดเลือกเฉพาะวัตถุที่ขดุ ได้ จากพื ้นที่ A (แต่หลักฐานจาก
พืน้ ที่ ที่เหลือก็ ให้ ผลไปในทางเดียวกัน) ก็ พบว่ามีหลักฐานอีกบางประเภทที่ให้ ผลไปในทิศทาง
เดี ย วกัน คื อ แสดงให้ เ ห็ น ว่า มี ค วามแตกต่า งกัน ระหว่ า งชัน้ วัฒ นธรรมช่ ว งแรกและระยะหลัง
โดยแบ่งออกได้ อีก 2 ประเด็นหลัก คือ การปรากฏวัตถุสิ่งของต่างถิ่น และความเปลี่ยนแปลงใน
ด้ านแบบแผนการยังชีพ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 แสดงปริมาณหลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นในแต่ละชันวั
้ ฒนธรรมของหลุมขุดค้ น TP.1

ลําดับ
ชันวั
้ ฒนธรรม

หอเอก
ระยะที่ 2

หอเอก
ระยะที่ 1

ระดับ
(cm.dt.)

40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100
100 – 110
110 – 120
120 – 140
140 – 160

เทคนิคการตกแต่งพื ้นผิว
ภาชนะดินเผา
ลาย
เขียนสี
1
1
1
3
1
-

ลาย
ขัดมัน
1
7
3
6
6
4
-

วัตถุสิ่งของต่างถิ่น /
นําวัตถุดิบมาจากต่างถิ่น
เครื่ องมือ
เครื่ องประดับ
เครื่ องใช้
ลูกปั ดแก้ ว
หิน
โลหะ
(ลูก)
(ชิ ้น)
(ชิ ้น)
3
4
2
6
4
2
3
2
4
1
1
-

แบบแผน
การยังชีพ
อาหาร
การกิน
เปลือกหอย
(กรัม)
2,530
7,230
4,874
135
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4.3.1 การปรากฏวัตถุส่ ิงของต่ างถิ่น
“วัตถุสิ่งของต่างถิ่น” ในที่ นีห้ มายถึง เครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื อเครื่ องประดับ
ซึง่ น่าจะเป็ นสินค้ าที่ได้ จากการค้ าขายแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอก หรื อต้ องนําเข้ ามาจากต่างถิ่น
หรื อเป็ นสิ่งของที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนอื่นๆ หลักฐานเหล่านี ้ประกอบด้ วย ลูกปั ดแก้ ว
(ภาพที่ 66) โบราณวัตถุที่ทํามาจากหิน และวัตถุโลหะ

ภาพที่ 66 ตัวอย่างลูกปั ดแก้ วสีตา่ งๆ พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก
ในชัน้ วัฒนธรรมช่วงแรกไม่พบลูกปั ดแก้ วเลย แต่ในชัน้ วัฒนธรรมระยะหลังได้ ขุดพบ
ลูกปั ดแก้ วหลายลูก พันโท ดร.พิศุทธิ์ ดารารัตน์ (กรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก กระทรวงกลาโหม)
และอาจารย์ ดร.กฤษณ์ วั น อิ น ทร์ (ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พื น้ พิ ภ พ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) ได้ วิเคราะห์ ตวั อย่างลูกปั ดแก้ วที่ได้ จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดี
หอเอก ด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หลายเทคนิค ได้ แก่ การวิเคราะห์รอยสึกด้ วยเครื่ อง SEM/EDX
การวิเคราะห์อนุภาคด้ วยเทคนิค PIXE (Particle-induced X-ray Emission) และการใช้
ลําแสงซินโครตรอน (Synchrotron) โดยรายงานผลในเบื ้องต้ นว่า ลูกปั ดแต่ละลูกมีองค์ประกอบ
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ทางเคมีที่แตกต่างกัน ซึง่ แปลความได้ วา่ คงไม่ได้ ผลิตมาจากแหล่งเดียวกัน ลูกปั ดบางลูกมีอนุภาค
้ กปั ดที่พบที่แหล่งโบราณคดีหอเอกคงเป็ น
คล้ ายกับลูกปั ดแก้ วที่พบทางภาคใต้ ของไทย14 ดังนันลู
สินค้ านําเข้ าที่ได้ มาจากการติดต่อค้ าขายหรื อมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ โดยเฉพาะชุมชน
โบราณทางภาคใต้ ของไทย

ภาพที่ 67 โบราณวัตถุประเภทหิน พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก
ในชัน้ วัฒนธรรมระยะแรกยังได้ พบโบราณวัตถุที่ทําจากหินทราย หินทรายแป้ง และ
หินโคลน (ภาพที่ 67) ซึ่งคงนํ ามาจากแหล่งผลิตประติมากรรมหินแถบอําเภอเขาย้ อย จังหวัด
เพชรบุรี15 (ภาพที่ 68) หินกึ่งมีค่าตระกูลควอตซ์สีม่วงที่พบเป็ นหัวแหวนนัน้ (พบในพื ้นที่ขดุ ค้ น C
สัมภาษณ์ พันโท ดร.พิศทุ ธิ์ ดารารัตน์ และอาจารย์ ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ , 22 เมษายน 2553
15
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 1 ราชบุรี, คูบวั ความสัมพันธ์ กับชุมชน
ทวารวดีในบริ เวณใกล้ เคียง (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2541), 42 – 44 ; Phasook Indrawooth, “Recent
Research on Dvaravati Cultural Workshop Sites in Petchaburi Province, Central Thailand,” in
Interpreting Southeast Asia’s Past : monument, image and text, eds. Elizabeth A. Bacus, Ian C.
Glover and Peter D. Sharrock (Singapore : NUS Press, 2008), 307 - 315.
14
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ในชันดิ
้ นช่วงก่อนการทิ ้งร้ าง) ก็เป็ นสิ่งของที่มาจากต่างถิ่น (ภาพที่ 69) เนื่องจากกรมทรัพยากร
ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ระบุวา่ แหล่งที่พบหินควอตซ์สีม่วงในไทย ได้ แก่
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง อําเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ และอําเภอเมือง จังหวัดนครนายก16 ที่จงั หวัด
นครนายก มีเมืองโบราณสมัยทวารวดีคือ “เมืองดงละคร” จากการขุดแต่งโบราณสถานได้ พบ
หินกึ่งมีค่าตระกูลควอตซ์ สีม่วง ทัง้ วัตถุที่เป็ นหัวแหวนและหินที่มีร่องรอยการตัดแต่งเพื่อนําไป
ทําเครื่ องประดับ17 (ภาพที่ 70) ส่วนโบราณวัตถุประเภทโลหะที่ขุดพบนัน้ ส่วนมากก็ มาจาก
ชันวั
้ ฒนธรรมช่วงหลัง และก็ไม่มีแหล่งแร่โลหะในเขตจังหวัดนครปฐมอีกเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 71)

ภาพที่ 68 ธรรมจักร โกลนกวางหมอบ และโกลนหินบด พบที่แหล่งโบราณคดี
ในอําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 1 ราชบุรี, คูบวั ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ทวารวดีในบริเวณใกล้ เคียง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2541), 36 - 40.

16

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, กรมทรัพยากรธรณี , ธรณี วิทยาประเทศไทย
(กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2550), 435.
17
กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้ นและขุดแต่งเมืองดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
(กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2536), 49 - 50 และ 59 - 60.
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ภาพที่ 69 หัวแหวนหินตระกูลควอตซ์สีมว่ ง พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก

ภาพที่ 70 หินตระกูลควอตซ์สีมว่ ง พบจากการขุดแต่งโบราณสถานเมืองดงละคร
ที่มา : กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้ นและขุดแต่งเมืองดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
(กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2536), 50 และ 60.
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ภาพที่ 71 ชิ ้นส่วนเครื่ องมือเหล็กและห่วงตะกัว่ พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก

4.3.2 แบบแผนการยังชีพ
ในชัน้ วัฒนธรรมช่วงแรกพบเปลือกหอยมีนํา้ หนักรวมกัน 14.8 กิโลกรัม
ซึง่ มนุษย์นําหอยมาทําเป็ นอาหาร ทังเปลื
้ อกหอยนํ ้าจืด ได้ แก่ หอยโข่ง (Pila ampullacea) หอยขม
(Filopaludina martens, Eyriesia eyriesi) หอยกาบ (Ensiden sp., Pseudodon sp., Uniandra
contradens) หอยทราย (Scabies crispata, Corbicula sp.) หอยเจดีย์ (Adamietta housei,
Tarebia granifera, Clea (Anentome) helena) และเปลือกหอยทะเล ได้ แก่ หอยแครง (Anadara
granosa) และหอยคราง (Anadara inaequivalvis)18 (ภาพที่ 72) แต่กลับไม่พบเปลือกหอยเลย
ในชันวั
้ ฒนธรรมช่วงหลัง (ซึง่ ขุดค้ นในพื ้นที่มากกว่าด้ วย)

18

การวิเคราะห์ชนิดเปลือกหอยที่พบจากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอกได้ รับความอนุเคราะห์
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ดังนัน้ ประชากรที่ เคยอาศัยอยู่บริ เวณนี อ้ าจมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรื อวัฒนธรรม
การบริ โภคบางอย่าง ซึ่งอาจสัมพันธ์ กับความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรในแหล่งนํ า้ ใกล้ เคียง
ที่ มีสภาพเปลี่ ยนไป ดังมี ข้อสันนิ ษฐานว่า แม่นํ า้ บางแก้ วได้ ตืน้ เขินลงไปในช่วงปลายของสมัย
ทวารวดี

ภาพที่ 72 ตัวอย่างเปลือกหอย พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก
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อย่างไรก็ตาม การจัดแบ่งข้ างต้ นนี ้ไม่ได้ ม่งุ ที่จะแปลความว่า ที่แหล่งโบราณคดีหอเอก
เคยปรากฏมีวฒ
ั นธรรม 2 แบบที่แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง เพราะหลักฐานที่ขดุ พบส่วนใหญ่ก็แสดง
ให้ เห็ นว่ามี ความต่อเนื่ องกันตัง้ แต่ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ าย คือเป็ นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ มี
้ อสังเกตถึงลักษณะบางประการที่แตกต่างกัน
รู ปแบบคล้ ายกัน การจัดแบ่งนี ้จึงเป็ นเพียงการตังข้
ในแต่ละช่วงเวลาย่อยๆเท่านัน้
4.4 อายุสมัยของหลุมขุดค้ น TP.1 แหล่ งโบราณคดีหอเอก
จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ของการขุ ด ค้ นแหล่ ง โบราณคดี ห อเอกคื อ ต้ องการทราบว่ า มี
การประกอบกิ จกรรมเกิ ดขึน้ ในช่วงอายุเท่าใดบ้ าง โดยเฉพาะค่าอายุของช่วงเวลาแรกเริ่ มของ
การปรากฏหลัก ฐาน ช่ ว งเวลาตอนกลางที่ มี กิ จ กรรมการอยู่อ าศัย หนาแน่ น และช่ ว งสิ น้ สุด
ของการประกอบกิ จ กรรมสมัย โบราณ ดัง นัน้ จึ ง จะวิ เ คราะห์ ใ นรายละเอี ย ดส่ ว นนี เ้ พิ่ ม เติ ม
ทังการกํ
้
าหนดอายุสมัยเชิงเทียบ และค่าอายุสมั บูรณ์ที่ได้ มาจากเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์
4.4.1 การกําหนดอายุเชิงเทียบ
หลักฐานชิ ้นเด่นที่ขุดพบในชันดิ
้ นสมมติตอนล่างสุดที่ระดับความลึก 140 160 cm.dt. ซึง่ เป็ นชันกิ
้ จกรรมระยะแรกเริ่ มที่ปรากฏในหลุมขุดค้ น TP.1 คือ ชิ ้นส่วนที่คาดว่าเป็ น
ปากของหม้ อมีพวยหรื อกุณฑี19 ปากหม้ อชิ ้นนี ้มีลกั ษณะคล้ ายกับปากภาชนะแบบ TQE พบที่
เมื อ งจัน เสน จัง หวัดนครสวรรค์ ซึ่ง ดร.บรอนสัน ระบุว่า ขุดพบอยู่ใ นชัน้ วัฒนธรรมสมัย ฟูนัน
ราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 1220 (ภาพที่ 73) ผู้วิจยั จึงใช้ ปากหม้ อมีพวยชิ ้นดังกล่าวมาเป็ นตัวกําหนด
อายุชัน้ หลักฐานระยะแรกสุดของแหล่ง โบราณคดี หอเอกว่า อาจมี กิจกรรมเกิ ดขึน้ แล้ ว ในช่ว ง
พุทธศตวรรษที่ 8 - 12

19

รู ปแบบของปากหม้ อชิ ้นนี ้สามารถเทียบได้ กบั ปากกุณฑี 2 ใบ จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ โดยพื ้นผิวของปากภาชนะชิ ้นนี ้มีรอยขนาน (rilling) ที่สมํ่าเสมอ อันเกิดจากการขึ ้นรู ป
ด้ วยแป้นหมุนเร็ ว ดังนัน้ หากภาชนะใบนีถ้ ูกผลิตขึน้ ในชุมชนแห่งนี เ้ อง การใช้ แป้นหมุนสําหรับขึน้ รู ปภาชนะ
ก็ปรากฏมาตังแต่
้ ระยะแรกเริ่ มแล้ ว
20
Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of Protohistoric Central
Thailand”, 337 and fig. VIj. ดร.บรอนสัน กล่าวด้ วยว่า ปากภาชนะแบบ TQE คงเป็ นต้ นเค้ าของปากภาชนะ
แบบ QTB ที่พบในชันวั
้ ฒนธรรมสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 15
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ภาพที่ 73 ชิ ้นส่วนปากของหม้ อมีพวย พบที่ระดับ 140 – 160 cm.dt.
ที่มา : Bennet Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of
Protohistoric Central Thailand,” (Ph.D. dissertation, University of Pennsilvania Museum,
1976), fig. VIj.

ถัดขึ ้นมาในชันดิ
้ นสมมติที่ 10 ที่ระดับความลึก 100 – 110 cm.dt. ได้ ขดุ พบเศษภาชนะ
ดินเผาที่ตกแต่งด้ วยลายเขียนสีเป็ นแฉกคล้ ายรู ปดวงอาทิตย์ (หรื อดอกไม้ )21 (ภาพที่ 74) ซึง่ เทียบ
ได้ กับลายเขียนสีคล้ ายกันนี ้ที่ปรากฏบนภาชนะกุณฑีหลายใบที่ค้นพบในประเทศกัมพูชา ดังได้
กล่าวถึงบ้ างแล้ วในบทที่ 3

21

เศษภาชนะลายเขียนสีเช่นนี ้เคยพบจากการสํารวจที่โรงเรี ยนหอเอกวิทยา (ภาพที่ 36) และเคย
ขุดค้ นพบที่ระดับความลึก 50 – 70 cm.dt. จากการขุดค้ นเมื่อ พ.ศ. 2524 ด้ วย ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, รายงาน
การขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (กรุ งเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), รูปที่ 47 หมายเลข 1.
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ภาพที่ 74 เศษภาชนะลายเขียนสีเป็ นรูปคล้ ายดวงอาทิตย์ พบที่ระดับ 100 – 110 cm.dt.
ที่มา : ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
(กรุ งเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), รู ปที่ 47
หมายเลข 1.

Shawn Szjeda Fehrenbach ได้ เสนอวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทต่อมหาวิทยาลัยฮาวาย
ในหัวข้ อ “Traditional of Ceramic Technology: An Analysis of the Assemblages from
Angkor Borei, Cambodia” โดยกล่าวถึงภาชนะดินเผาที่เมืองนครบุรีซงึ่ มีภาชนะแบบหนึ่งกําหนด
เรี ยกว่า “fine buffware” หรื อภาชนะที่มีเนื ้อละเอียดสีนวล ประกอบด้ วยภาชนะประเภทจานมีเชิง
หรื อพานและกุณฑี และได้ ตีพิมพ์ภาพกุณฑีใบหนึง่ ที่มีลายเขียนสีคล้ ายรูปดวงอาทิตย์ จัดแสดงอยู่
ที่ พิพิ ธ ภัณฑ์ เ มื อ งนครบุรี (ภาพที่ 75) เขากํ า หนดอายุภาชนะแบบนี อ้ ยู่ใ นราวพุท ธศตวรรษที่
9 - 1122 อย่างไรก็ตาม เขามีความเห็นว่า ภาชนะดังกล่าวคงเริ่ มปรากฏขึ ้นที่เมืองนครบุรีภายหลัง

22

Shawn Szjeda Fehrenbach, “Traditional of Ceramic Technology: An Analysis of the
Assemblages from Angkor Borei, Cambodia,” (Thesis for the degree of Master of Arts in
Anthropology, University of Hawai’i, 2009), 36 - 38.
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จากช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 แต่ก็อาจใช้ สืบเนื่องมาจนกระทัง่ พุทธศตวรรษที่ 13 - 14 หรื อหลังจากนัน้
อีกก็เป็ นได้ เนื่องจากกําหนดอายุได้ เพียงการเปรี ยบเทียบอย่างคร่าวๆเท่านัน้ 23

ภาพที่ 75 กุณฑีที่มีลายเขียนสีเป็ นแฉกคล้ ายดวงอาทิตย์ จากเมืองนครบุรี ประเทศกัมพูชา
ที่มา : Shawn Szjeda Fehrenbach, “Traditional of Ceramic Technology: An Analysis of the
Assemblages from Angkor Borei, Cambodia,” (Thesis for the degree of Master of Arts in
Anthropology, University of Hawai’i, 2009), Figure 6.8.

ข้ อมูลที่น่าสนใจได้ มาจากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีภมู ิสนาย (Phum Snay) ซึง่ ตังอยู
้ ่
ในจังหวัดบันเตียเมียนเจ็ย (Banteay Meanchey) จากการขุดค้ นที่มีขึ ้นเป็ นระยะๆตังแต่
้ พ.ศ.
2544 – 2552 พบว่าเป็ นแหล่งฝั งศพของชุมชนโบราณที่กําหนดอายุในเบื ้องต้ นจากตัวอย่างถ่าน
(C-14) อยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 6 - 1124
จากการขุดค้ นได้ พบกุณฑีที่มีลายเขียนสีเป็ นแฉกคล้ ายรูปดวงอาทิตย์ 1 ใบ (ภาพที่ 76)
ถูกฝั งเป็ นของอุทิศให้ กบั หลุมฝั งศพหมายเลข 7 ในพื ้นที่ D (Locality D) 25 ค่าอายุจากตัวอย่าง

สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, Some information about a ceramic from Nakhon Pathom and Angkor
Borei [Online]. 23 August 2009. Email to Shawn Szjeda Fehrenbach <shawnef@hawaii.edu>
24
Yoshinori Yasuda and Chuch Phoeurn, Preliminary Report for the Excavation in
Phum Snay 2007 (n.p., 2008), 37.
25
Ibid., 21.
23
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ถ่านที่พบในชันดิ
้ นนี ้มี 2 ค่า ได้ แก่ 460 AD ± 80 และ 470 AD ± 7026 ตรงกับช่วง พ.ศ. 923 –
1083 และ พ.ศ. 943 – 1083 ตามลําดับ หม้ อกุณฑีใบนี ้จึงน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่
10 – 11 และอาจมีความเป็ นไปได้ ว่า เศษภาชนะดินเผามีลายเขียนสีเป็ นรูปคล้ ายดวงอาทิตย์จาก
แหล่งโบราณคดีหอเอกก็อาจมีอายุอยูใ่ นช่วงเวลาใกล้ เคียงกันด้ วย

ภาพที่ 76 กุณฑีมีลายเขียนสีเป็ นรูปคล้ ายดวงอาทิตย์ ขุดค้ นพบจากแหล่งโบราณคดีภมู ิสนาย
ประเทศกัมพูชา
ที่มา : Yoshinori Yasuda and Chuch Phoeurn, Preliminary Report for the Excavation in
Phum Snay 2007 (n.p., 2008), front cover.

หลัก ฐานที่ นํ า มากํ า หนดอายุช่ ว งกลางของการประกอบกิ จ กรรมที่ แ หล่ง โบราณคดี
หอเอกได้ ดีคือ เศษภาชนะมีลายประทับภายในช่องสี่เหลี่ยม ซึง่ เป็ นลายก้ านขดที่เป็ นองค์ประกอบ
ของช่อดอกไม้ โดยขุดค้ นพบในชันดิ
้ นสมมติที่ 8 ที่ระดับความลึก 80 - 90 cm.dt. ดร.บรอนสัน
กล่าวว่า ขุดพบเศษภาชนะแบบนีเ้ ฉพาะในชัน้ วัฒนธรรมสมัยทวารวดีที่เมืองจันเสน มีอายุอยู่
้ จกรรม
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 1527 แต่ก็ยงั ไม่อาจทราบได้ จากการกําหนดอายุเชิงเทียบว่าชันกิ
ที่หนาแน่นตอนกลางของหลุมขุดค้ น TP.1 นี ้จะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษใดแน่ในห้ วง 400 ปี
ของสมัยทวารวดี (ภาพที่ 77)

26

Ibid.,19 and 37.
Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of Protohistoric Central
Thailand,” 434 - 440.
27
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ภาพที่ 77 เศษภาชนะดินเผามีลายประทับในช่องสี่เหลี่ยมจากแหล่งโบราณคดีหอเอกและ
เมืองจันเสน

ส่ว นการกํ า หนดอายุช่ ว งเวลาสิ น้ สุด ของการประกอบกิ จ กรรมนัน้ วิ เ คราะห์ ไ ด้ ง่ า ย
เพราะไม่พบโบราณวัตถุที่จะมีอายุหลังกว่าสมัยทวารวดีเลย โบราณวัตถุที่นํามาใช้ เทียบเคียงอายุ
ได้ คือ ชิน้ ส่วนปากภาชนะลักษณะคล้ ายไหคอสูง (หรื อคนโท?) ที่พบในระดับ 50 – 60 cm.dt.
้ ฒนธรรมสมัย
ซึง่ เทียบได้ กบั ปากภาชนะแบบ QTB (อาจเป็ นส่วนของไหคอสูงหรื อกุณฑี) จากชันวั
ทวารวดีที่เมืองจันเสน28 (ลายเส้ นที่ 2)

28

Ibid., 177, 427 – 429.
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ลายเส้ นที่ 2 ชิ ้นส่วนปากภาชนะ พบที่ระดับความลึก 50 – 60 cm.dt.
ที่มา : Bennet Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of
Protohistoric Central Thailand,” (Ph.D. dissertation, University of Pennsilvania Museum,
1976), fig. VIs.

นอกจากนี ้ การขุดพบเศษหม้ อมีสนั เป็ นจํานวนมากในระดับชันดิ
้ นที่ 4 (40 – 50 cm.dt.)
ก็บ่งชี ว้ ่า กิ จกรรมระยะสุดท้ ายของหลุมขุดค้ น TP.1 นีค้ งเกิดขึ ้นในตอนปลายสมัยทวารวดี
(ดูแผนผังที่ 9 สรุ ปผลการลําดับชัน้ ทางวัฒนธรรมและการกํ าหนดอายุเชิงเทียบของหลุมขุดค้ น
TP.1 ได้ ในหน้ า 150)

150

แผนผังที่ 9 สรุปผลการจัดลําดับชันทั
้ บถมทางวัฒนธรรมและการกําหนดอายุเชิงเทียบของหลุมขุดค้ น TP.1
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4.4.2 ค่ าอายุท่ ไี ด้ จากวิธีเรดิโอคาร์ บอน
ในการศึกษาครั ง้ นีย้ ังใช้ วิธีการกํ าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ มาตรวจสอบ
ผลการกําหนดอายุเชิงเทียบข้ างต้ น ในขันแรกได้
้
นําตัวอย่างถ่านจากชันดิ
้ นตอนบนไปกําหนดอายุ
ด้ วยวิธีเรดิโอคาร์ บอนที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ (Thailand Institute of Nuclear
Technology) ได้ คา่ อายุตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงค่าอายุที่ได้ จากวิธีเรดิโอคาร์ บอนจากตัวอย่างที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
หมายเลขตัวอย่าง
(example Nos.)
IHLC2915
IHLC2921
IHLC2917
IHLC2920
IHLC2918
IHLC2916
IHLC2919

ระดับความลึก
(cm.dt.)
45
49 – 50
50 – 55
55 – 60
60
60 – 65
80

บริ บท
(context)
ใกล้ ดินเผาไฟ
ใกล้ ดินเผาไฟ
ใกล้ ดินเผาไฟ
ใกล้ หม้ อมีพวย
-

ค่าอายุถ่าน
(radiocarbon date)
2,380 ± 510
3,060 ± 630
3,010 ± 260
3,020 ± 260
1,050 ± 240
2,860 ± 260
4,450 ± 610

ค่าอายุปีปฏิทิน
(calibreated date)29
1,756 B.C. – 642 A.D.
3,096 B.C. – 120 A.D.
1,922 B.C. – 746 B.C.
1,941 B.C. – 748 B.C.
539 A.D. – 1,329 A.D.
1,667 B.C. – 406 B.C.
4,607 B.C. – 1,615 B.C.

จะเห็ น ได้ ว่ า ค่า อายุจํ า นวน 6 ตัว อย่า งจากทัง้ หมด 7 ตัว อย่ า งมี ค วามเก่ า แก่ ม าก
คือตังแต่
้ ประมาณ 6,000 ปี มาแล้ ว จนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ทังๆที
้ ่ตวั อย่างเกือบทังหมดเก็
้
บมา
จากระดับชันดิ
้ นตอนบนๆ ซึ่งเป็ นช่วงสุดท้ ายของการประกอบกิจกรรมที่แหล่งโบราณคดีหอเอก
ดัง นัน้ ค่ า อายุจึ ง คลาดเคลื่ อ นจากข้ อ มูล ที่ ค วรจะเป็ นไปมาก เพราะไม่ เ คยพบหลัก ฐานทาง
โบราณคดีที่เมืองนครปฐมซึ่งจะมีอายุเก่าแก่ตามนัน้ ทัง้ ยังไม่สอดคล้ องกับผลการกํ าหนดอายุ
เชิงเทียบเลย แม้ จะมีค่าอายุจากตัวอย่าง IHLC2918 ที่ได้ ผลอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1082 – 1872
แต่ผ้ ูวิจัยจําเป็ นต้ องปฏิเสธที่จะใช้ ค่าอายุทงั ้ หมด เพราะน่าสังเกตว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±)
ของตัวอย่างถ่านชุดนี ้มีสงู มาก คือตังแต่
้ 240 – 630 ปี

29

การคํานวณค่าอายุตามปี ปฏิทิน ใช้ โปรแกรม OxCal 4.1 ของมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ ด (University
of Oxford) ในเวอร์ ชนั่ OxCal v.4.1.3 Bronk Ramsey (2009); r:5; IntCal04 atmospheric curve (Reimer
et al 2004).
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4.4.3 ค่ าอายุท่ ไี ด้ จากวิธีเรืองแสงความร้ อน
ผู้วิจัยได้ ส่งหลักฐานจํานวน 7 ตัวอย่างที่ขุดพบในระดับชัน้ ดินสมมติต่างๆ
ไปกําหนดอายุด้วยวิธีเรื องแสงความร้ อน (Thermoluminescence) ที่ห้องปฏิบตั ิการของภาควิชา
วิทยาศาสตร์ พื ้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ได้ ผลตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงค่าอายุที่ได้ จากวิธีเรื องแสงความร้ อนจากตัวอย่างที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
หมายเลข

ตัวอย่าง
ชิ ้นส่วนก้ อนอิฐ
Area D
เศษหม้ อมีสนั
Area D
ก้ อนดินเผาไฟ
Area B
ชิ ้นส่วนก้ อนอิฐ
Area A
ชิ ้นส่วนก้ อนอิฐ
Area A
เศษภาชนะดินเผา
Area A
เปลือกหอยโข่ง
Area A

A_0003
A_0240
A_0241
A_0242
A_0002
A_0243
A_0004

ระดับความลึก
(cm.dt.)

ค่าอายุ
(ปี มาแล้ ว)30

ค่ากลาง
(ปี พ.ศ.)

ช่วงอายุ

40 - 50

1,220 ± 97 B.P.

พ.ศ. 1332

พ.ศ. 1235 – 1429

40 – 50

1,543 ± 77 B.P.

พ.ศ. 1010

พ.ศ. 933 – 1087

50 – 60

1,552 ± 93 B.P.

พ.ศ. 1001

พ.ศ. 908 – 1094

60 - 70

1,477 ± 305 B.P.

พ.ศ. 1076

พ.ศ. 771 – 1381

90 – 100

1,410 ± 112 B.P.

พ.ศ. 1142

พ.ศ. 1030 – 1254

110 – 120

1,842 ± 120 B.P.

พ.ศ. 711

พ.ศ. 591 – 831

120 – 140

2,772 ± 222 B.P.

ก่อน
พ.ศ. 220 ปี

442 ปี ก่อน พ.ศ.
– พ.ศ. 2

จากตารางแสดงค่าอายุจะเห็นได้ ว่า อายุที่ได้ จากเปลือกหอยโข่ง (A_0004) มีความ
เก่าแก่มาก ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับผลการกําหนดอายุเชิงเทียบที่คาดว่าหลักฐานระยะแรกสุดไม่น่าจะ
เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 8 แต่จะสังเกตได้ ว่าค่าอายุนีม้ ีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงคือ ± 222 ปี
เช่นเดียวกับค่าอายุที่ได้ จากก้ อนอิฐ (A_0242) ที่มีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง ± 305 ปี

30

ตัวอย่างหมายเลข A_0002, A_0003 และ A_0004 คํานวณจากปี พ.ศ. 2552 ส่วนตัวอย่าง
หมายเลข A_0240, A_0241, A_0242 และ A_0243 คํานวณจากปี พ.ศ. 2553
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ทังนี
้ ้ลําดับค่าอายุบางค่านันไม่
้ สอดคล้ องกับระดับชันดิ
้ นสมมติ เช่นตัวอย่างหมายเลข
A_0003 และ A_0240 ที่มาจากระดับ 40 – 50 cm.dt. แต่มีคา่ อายุห่างกันถึง 200 ปี หรื อชิ ้นส่วน
ก้ อนอิฐหมายเลข A_002 ที่มาจากระดับ 90 – 100 cm.dt. กลับมีอายุอ่อนกว่าเศษหม้ อมีสนั
หมายเลข A_0240 จากระดับ 40 – 50 cm.dt. แต่ค่าอายุที่ได้ จากวิธีเรื องแสงความร้ อนนี ้ไม่ใช่
ค่าอายุของชัน้ หลักฐานนัน้ ๆโดยตรง แต่เป็ นช่วงอายุที่หลักฐานชิน้ ดังกล่าวได้ รับความร้ อนเป็ น
ครัง้ สุดท้ าย
จะสังเกตได้ ว่า ค่าอายุที่ได้ จากตัวอย่าง A_0243 จากระดับ 110 – 120 cm.dt. ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 6 – 9 นันมี
้ ความสอดคล้ องกับผลการกําหนดอายุเชิงเทียบชิ ้นส่วนปากหม้ อมีพวย
ซึ่งอาจมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 12 ส่วนค่าอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 จากตัวอย่าง
A_0240 และ A_0241 ก็สมั พันธ์ กับการค้ นพบเศษภาชนะเขียนสีที่มีลายคล้ ายดวงอาทิตย์
ซึง่ กําหนดอายุเชิงเทียบได้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 แต่หลักฐานทัง้ 2 ตัวอย่างที่นําไปกําหนด
อายุนนกลั
ั ้ บได้ มาจากชันดิ
้ นตอนบนที่ระดับ 40 – 60 cm.dt.
อายุเชิงเทียบของเศษภาชนะลายเขียนสีเป็ นรูปคล้ ายดวงอาทิตย์อาจสัมพันธ์กบั ค่าอายุ
ที่ได้ จากตัวอย่างก้ อนอิฐหมายเลข A_0002 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 – 13 ส่วนตัวอย่างก้ อนอิฐ
หมายเลข A_0003 ก็มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 สอดคล้ องกับผลการกําหนดอายุ
เชิ ง เที ย บจากหลัก ฐานในระดับ ชัน้ ดิ น ตอนบน น่ า สัง เกตว่ า ไม่ มี ค่ า อายุที่ อ ยู่ใ นช่ ว งหลัง จาก
พุทธศตวรรษที่ 16 ลงมา ดังนัน้ กิจกรรมระยะสุดท้ ายที่ปรากฏภายในหลุมขุดค้ น TP.1 ของ
แหล่งโบราณคดีหอเอกคงอยูใ่ นราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16
4.5 สรุ ปผลการขุดค้ น
ร่ องรอยหลักฐานของการประกอบกิจกรรมที่แหล่งโบราณคดีหอเอก น่าจะปรากฏขึ ้น
อย่างเร็วที่สดุ ในราวพุทธศตวรรษที่ 8 หรื ออย่างช้ าที่สดุ ในราวพุทธศตวรรษที่ 11 ประชากรที่เข้ ามา
ใช้ พื ้นที่เป็ นกลุม่ แรกนี ้ยังคงอยูอ่ าศัยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลาที่เจริ ญรุ่งเรื องสูงสุดของชุมชน
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 จนถึงครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 15 แล้ วผู้คนที่เคย
ซึง่ น่าจะเกิดขึ ้นตังแต่
อยู่อาศัยมาอย่างยาวนานจึงละทิ ้งแหล่งโบราณคดีหอเอกไป ซึ่งเหตุการณ์ นี ้น่าจะเกิดขึ ้นในราว
ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 16
ข้ อมูลจากหลุมขุดค้ น TP.1 ที่แหล่งโบราณคดีหอเอก มีความสอดคล้ องกับผลการขุดค้ น
ของ ดร.ผาสุข อินทราวุธ เมื่อ พ.ศ. 2524 คือได้ พบชันวั
้ ฒนธรรมเพียงชันเดี
้ ยว แต่ในการศึกษา
ครัง้ นี ้ยังได้ ข้อสังเกตเพิ่มเติมที่ใช้ เป็ นตัวแบ่งลําดับชันวั
้ ฒนธรรมที่แหล่งโบราณคดีหอเอกออกได้
เป็ น 2 ช่ว ง คื อ ชัน้ วัฒ นธรรมช่ ว งแรก หรื อ หอเอกระยะที่ 1 ซึ่ง จะพบการตกแต่ง ภาชนะด้ ว ย
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ลายเขียนสี และมีเทคนิคการขัดผิวภายในของภาชนะทรงชามให้ เป็ นเส้ นมันวาวหรื อมีสีดํา ขณะที่
ในชัน้ วัฒ นธรรมช่ว งหลัง หรื อ หอเอกระยะที่ 2 จะไม่พ บเทคนิ ค ดัง กล่า วเลย นอกจากนี ย้ ัง มี
ความแตกต่างกันระหว่างชันวั
้ ฒนธรรม ทังในด้
้ านแบบแผนการยังชีพซึ่งพบเปลือกหอยที่มนุษย์
้ ฒนธรรมช่วงหลังมีการปรากฏ
นําหอยมาเป็ นอาหารเฉพาะในชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรก ส่วนในชันวั
วัตถุสิ่งของที่มาจากต่างถิ่นเพิ่มมากขึ ้น ได้ แก่ ลูกปั ดแก้ ว เครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่ทําจากวัสดุประเภท
หินและโลหะ

บทที่ 6
แหล่ งโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา
ผลการขุด ค้ น แหล่ง โบราณคดี ห อเอกจํ า เป็ นจะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบโดยการขุด ค้ น
แหล่งโบราณคดีอื่น ๆเพิ่มเติม เพราะในเขตเมื องนครปฐมโบราณยังมี แหล่งโบราณคดีอีกเป็ น
จํ า นวนมาก ผู้วิ จัย จึง เลื อ กทํ า การขุด ค้ น แหล่ง โบราณคดีใ นเขตตํ า บลธรรมศาลา ซึ่ง มี ส ภาพ
เป็ นเนิ น ดิ น ขนาดใหญ่ ตั ง้ อยู่ ติ ด กั บ ลํ า นํ า้ บางแก้ วเดิ ม พื น้ ที่ นี อ้ ยู่ ท างซี ก ตะวั น ออกของ
เมืองนครปฐมโบราณซึ่งยังไม่เคยมีการขุดค้ นมาก่อน การขุดค้ นแหล่งโบราณคดีนี ้จึงมีเป้าหมาย
ในการค้ นหาร่องรอยหลักฐานการประกอบกิจกรรมของชุมชนโบราณทางฟากตะวันออกของเมือง
1. ที่ตงั ้ ของแหล่ งโบราณคดี
แหล่งโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา ตังอยู
้ ่บริ เวณหมู่ 3 และหมู่ 4 ตําแหน่งของ
แหล่งตรงกับพิกัด UTM 47619858E / 1527627N แหล่งนี ้มีสภาพเป็ นเนินดินขนาดใหญ่
ใกล้ กับลํานํ ้าบางแก้ วเดิมช่วงที่ไหลมาจากทางตะวันตกแล้ ววกลงใต้ ก่อนจะไหลออกนอกเมือง
ไปทางตะวันออกผ่านวัดธรรมศาลา (ภาพที่ 78)

ภาพที่ 78 ตําแหน่งของแหล่งโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา
(ดัดแปลงมาจากภาพในโปรแกรม PointAsia)
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2. ข้ อมูลจากการสํารวจ
สภาพในปั จจุบนั ของแหล่งโบราณคดีมีบ้านเรื อนราษฎรตังอยู
้ ่ แต่ก็ไม่หนาแน่นมากนัก
พื ้นที่บางบริ เวณจึงยังไม่ถูกปรับเปลี่ยนจากสภาพดังเดิ
้ มไป โดยเฉพาะทางตอนใต้ ของเนินดิน
ซึง่ เป็ นป่ ากระถินที่มีเศษภาชนะดินเผากระจัดกระจายตามพื ้นผิวดินเป็ นจํานวนมาก สําหรับจุดที่
พบหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจและได้ เก็บข้ อมูลมานันมี
้ 4 แห่ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1 บ้ านนายประสม นาคใหญ่
โครงการสํารวจลุ่ม นํ า้ บางแก้ ว – บางแขม ได้ เ คยลงสํา รวจพื น้ ที่ เพื่ อรวบรวมข้ อมูล
บริ เ วณที่ ดิ น ของนายประสม นาคใหญ่ (บ้ า นเลขที่ 81/1 หมู่ 3) หลัก ฐานที่ พ บในครั ง้ นัน้
ประกอบด้ วย เศษภาชนะดินเผา เบี ้ยดินเผา กระสุนดินเผา แวดินเผา ตะคันดินเผา และชิ ้นส่วน
หินบด1 ในปั จจุบนั ก็ยงั สามารถพบโบราณวัตถุได้ ทวั่ ไปบนพื ้นผิวดิน (ภาพที่ 79)

ภาพที่ 79 โบราณวัตถุพบในเขตบ้ านนายประสม นาคใหญ่
2.2 บ้ านนายวีระ ทวีคูณ
บ้ านของนายวี ร ะ ทวี คู ณ (เลขที่ 114 หมู่ ที่ 3) ตั้ง อยู่ ป ลายเนิ น ดิ น ติ ด กั บ ลํ า นํ า้
บางแก้ วเดิ ม ห่ า งจากบ้ า นนายประสมไปทางตะวัน ออกราว 80 เมตร ด้ า นหน้ าบ้ า นเป็ น
แปลงผัก ซึ่งเคยนําดินมาถมให้ สูงขึน้ เล็กน้ อย เพราะเป็ นพื ้นที่ลาดไปทางตะวันออกลงสู่ลํานํา้
บางแก้ วเดิม ปั จจุบนั ลํานํ ้าตื ้นเขินมีความกว้ างเพียง 10 เมตร ส่วนทางด้ านหลังบ้ านมีหน้ าตัดดิน
สูงราว 80 เซนติเมตรที่เกิดจากการปรับไถพืน้ ดินให้ เรี ยบเพื่ อปลูกบ้ าน บริ เวณนีม้ ี เศษภาชนะ
ดินเผา เศษกระเบื ้องดินเผา และก้ อนอิฐ กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป
1

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, โครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมใน
ลุม่ แม่นํ ้าบางแก้ ว - บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม การพิมพ์, 2549), 63 – 65.
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นายวีระได้ นําแท่นหินบดและหินบดทําจากหินทรายซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ที่ขุดพบ
บริ เวณแปลงผักหน้ าบ้ านมาให้ ศกึ ษา (ภาพที่ 80) ทังยั
้ งเล่าอีกว่าในบริ เวณเดียวกันเคยขุดพบแผ่น
หินสีเขียวที่มีการขัดผิวจนเรี ยบ มีความยาวราว 2 เมตร จํานวน 4 แผ่น โดยพบอยู่ในชันทรายที
้
่
ระดับความลึกเกื อบ 2 เมตร ในขณะทํ าแปลงเกษตรก็ มักได้ พบลูกปั ดโดยเฉพาะลูกปั ดสีขาว
แต่นายวีระกล่าวว่าจุดที่พบลูกปั ดเป็ นจํานวนมากคือ บริเวณบ้ านนายประสม นาคใหญ่2

ภาพที่ 80 หินบดและแท่นทําจากหินทราย เก็บรักษาไว้ โดยนายวีระ ทวีคณ
ู
2.3 บ้ านนายสนอง แก้ วสุจริต
บ้ านของนายสนอง แก้ วสุจริ ต (เลขที่ 96 หมู่ 4) ตังอยู
้ ่ชายขอบตะวันตกของเนินดิน
จากการสอบถามนายสนอง แก้ วสุจริ ต (อายุ 74 ปี ) นางสุพรรณี แก้ วสุจริ ต (อายุ 70 ปี ) และนาง
สุรัตนา ช้ างงาม (อายุ 51 ปี ) ทําให้ ทราบว่าบริ เวณนี ้เคยพบโบราณวัตถุจํานวนมากโดยเฉพาะ
ลูกปั ด บางครัง้ ขุดดินแล้ วพบเครื่ องทอง3 เดิมบริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่ลาดเอียงของปลายเนิน จึงมีการ
ปรับไถที่ดินให้ เรี ยบเพื่อปลูกบ้ าน จนเกิดเป็ นหน้ าตัดดินสูงราว 1 เมตร ซึ่งมีเศษภาชนะดินเผา
จํานวนมากปะปนอยูท่ ี่หน้ าตัดดินนี ้
ราษฎรทัง้ 3 ท่านได้ ให้ ความอนุเคราะห์ข้อมูลเป็ นอย่างดี โดยนําโบราณวัตถุที่เก็บไว้ มา
ให้ ศกึ ษา ได้ แก่ ลูกปั ดแก้ ว ตะคันดินเผา และห่วงดีบกุ ซึง่ วัตถุเหล่านี ้พบในขณะขุดดินปลูกต้ นไม้
ขุดบ่อนํ ้า หรื อพบลูกปั ดได้ ภายหลังจากฝนตกที่ทําให้ เกิดการชะล้ างหน้ าดินไป (ภาพที่ 81)

2

สัมภาษณ์ นายวีระ ทวีคณ
ู , 4 กุมภาพันธ์ 2553
3
สัมภาษณ์ นายสนอง นางสุพรรณี แก้ วสุจริต และนางสุรัตนา ช้ างงาม, 1 กุมภาพันธ์ 2553
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ภาพที่ 81 โบราณวัตถุเก็บรักษาไว้ โดยนายสนอง แก้ วสุจริต และนางสุรัตนา ช้ างงาม
2.4 บริเวณป่ ากระถิน
ป่ ากระถิ น ซึ่ง มี อาณาบริ เวณมากกว่า 10 ไร่ ตัง้ อยู่ในตํ าแหน่ง ที่ สูง ที่ สุดของเนิน ดิน
โบราณ4 บริ เวณนี เ้ คยมี ก ารปรั บไถพื น้ ที่ เ พื่ อทํ า แปลงผัก แต่ก็ ไม่ได้ ร บกวนชัน้ ดิน สมัย โบราณ
มากนัก ตามพื ้นดินยังมีเศษภาชนะดินเผา ชิ ้นส่วนหินบด เศษกระเบื ้องดินเผา และชิ ้นส่วนก้ อนอิฐ
กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป (ภาพที่ 82) ราษฎรในพื ้นที่หลายท่านยังเล่าว่าเคยมีเจดีย์เก่าอยู่ในแถบนี ้
อีกด้ วย

ภาพที่ 82 โบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจบนพื ้นผิวดินบริ เวณป่ ากระถิน
4

ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลของนางโสภา แก้ วสุจริ ต บ้ านเลขที่ 95 หมู่ 4
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ด้ วยเงื่อนไขด้ านสภาพดังเดิ
้ มของแหล่งและความร่วมมือของราษฎรในพื ้นที่ การขุดค้ น
จึงดําเนินการได้ ใน 2 จุดคือ ที่บ้านของนายวีระ ทวีคณ
ู และบริ เวณป่ ากระถิน เพราะจากการที่ได้
ค้ นพบหินบดและแท่นหินบดที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์บริ เวณบ้ านของนายวีระ ทวีคณ
ู จึงควรทําการ
ขุด ค้ น บริ เ วณนี ซ้ ึ่ง อาจใช้ เ ป็ นข้ อ มูล ของพื น้ ที่ ที่ ตัง้ อยู่ป ลายเนิ น ที่ ติด กับ ลํ า นํ า้ บางแก้ ว เดิ ม ได้
้ นทับถม
แต่พื ้นที่นี ้ก็ถกู ปรับสภาพไปค่อนข้ างมากแล้ ว ผู้วิจยั จึงเลือกขุดค้ นจุดนี ้เพื่อตรวจสอบชันดิ
เท่ า นัน้ ซึ่ง คาดว่ า น่ า จะนํ า มาอธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะธรณี สัณ ฐานของแหล่ง โบราณคดี แ ห่ ง นี ไ้ ด้
ส่วนการขุดค้ นบริ เวณป่ ากระถินนัน้ คาดว่าน่าจะได้ พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็ นจํานวนมาก
จึงได้ ทําการขุดค้ นอย่างละเอียดเพื่อใช้ เป็ นตัวแทนข้ อมูลของแหล่งโบราณคดีแห่งนี ้ในการนําไป
อธิบายพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ
3. ข้ อมูลจากการขุดค้ น
3.1 ตําแหน่ งของหลุมขุดค้ น
ที่ แ หล่ ง โบราณคดี ใ นเขตตํ า บลธรรมศาลานี ้ ผู้วิ จัย กํ า หนดให้ มี ห ลุม ขุ ด ค้ น ขนาด
2 x 2 เมตร จํานวน 2 หลุม หลุมขุดค้ น TP.3 อยู่ทางใต้ ของบ้ านนายวีระ ทวีคณ
ู ห่างจากลํานํ ้า
บางแก้ วเดิมมาทางตะวันตกราว 70 เมตร (ภาพที่ 83)
ส่วนหลุมขุดค้ น TP.4 อยู่ในบริ เวณป่ ากระถินห่างจากหลุมขุดค้ น TP.3 มาทางตะวันตก
เฉี ย งใต้ ร าว 150 เมตร ห่ า งจากบ้ า นนายประสม นาคใหญ่ ม าทางใต้ ร าว 50 เมตร ห่ า งจาก
บ้ านนางโสภา แก้ วสุจริ ตมาทางตะวันออกประมาณ 90 เมตร และห่างจากลํานํา้ บางแก้ วเดิม
มาทางตะวันตกราว 110 เมตร (ภาพที่ 84)
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ภาพที่ 83 หลุมขุดค้ น TP.3 บริเวณบ้ านนายวีระ ทวีคณ
ู

ภาพที่ 84 หลุมขุดค้ น TP.4 ในบริเวณป่ ากระถิน
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3.2 ลักษณะชัน้ ดินและชัน้ หลักฐานของหลุม TP.3
การขุดค้ นที่หลุม TP.3 ไม่พบชันวั
้ ฒนธรรมสมัยโบราณ หลักฐานทางโบราณคดี เช่น
เศษภาชนะดินเผา เบี ้ยดินเผา ก้ อนอิฐ ลูกปั ด ปรากฏอยู่ในชันดิ
้ นตอนบนที่ระดับความลึก 0 - 50
cm.dt. เท่านัน้ เมื่อขุดค้ นลึกลงไปอีกกลับพบว่าเป็ นชัน้ ทรายหนากว่า 80 เซนติเมตร ซึ่งไม่พบ
หลักฐานทางโบราณคดีใดๆเลย (โดยขุดตรวจเฉพาะในพื ้นที่ฝั่งตะวันออกของหลุมขุดค้ น) และที่
ระดับความลึก 140 cm.dt. ก็มีนํา้ ใต้ ดินซึมขึ ้นมาอย่างรวดเร็ ว จึงได้ สิ ้นสุดการขุดค้ นที่ระดับ
ความลึก 150 cm.dt. (ลึกจากผิวดิน 140 เซนติเมตร) (ภาพที่ 85 และแผนผังที่ 10)

ภาพที่ 85 หลุมขุดค้ น TP.3 เมื่อทําการขุดค้ นเสร็จสิ ้นจนถึงชันดิ
้ นธรรมชาติที่ระดับ 150 cm.dt.

จากการวิเคราะห์ ลกั ษณะธรณี สณ
ั ฐานของแหล่งและชัน้ ดินที่ พบภายในหลุมขุดค้ น
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว ทําให้ ทราบว่า ตําแหน่งของหลุมขุดค้ นคงอยู่ในแนว
ลํานํ ้าบางแก้ วเดิม ก่อนที่ลํานํ ้านี ้จะแกว่งตัวออกไปทางตะวันออก เพราะตรงจุดนี ้เป็ นช่วงโค้ งที่
ลํ า นํ า้ ไหลวกมาจากทางตะวัน ตกลงไปทางใต้ การขุด ค้ น จึ ง ได้ พ บทรายแม่ นํ า้ เป็ นชัน้ หนา
เบื อ้ งล่า ง การแกว่ง ตัว ของแม่ นํ า้ นี เ้ กิ ด ขึน้ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารขุด คูนํ า้ เพื่ อ สร้ างขอบเขตของเมื อ ง
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ซึ่ ง ต้ องการให้ แม่ นํ า้ บางแก้ วไหลผ่ า นกลางเมื อ งเป็ นลํ า นํ า้ สายหลัก ที่ ใ ช้ ในการคมนาคม
และการอุปโภคบริ โภค บริ เวณหลุมขุดค้ น TP.3 ซึ่งอยู่ติดกับลํานํ ้าบางแก้ วเดิมมาก จึงไม่
เหมาะสมสําหรับการเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชุมชนโบราณ

แผนผังที่ 10 ผังชันดิ
้ นด้ านทิศตะวันออกของหลุมขุดค้ น TP.3

3.3 ลักษณะชัน้ ดินและชัน้ หลักฐานของหลุม TP.4
การขุดค้ นที่หลุม TP.4 ได้ พบชันทั
้ บถมทางวัฒนธรรมสมัยโบราณที่มีความลึกรวมกัน
กว่า 150 เซนติเมตร โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีตงแต่
ั ้ ระดับความลึก 40 cm.dt. (ลึกจาก
พื ้นผิวดินเพียง 15 - 20 เซนติเมตร) จนถึงระดับความลึก 190 cm.dt. และได้ ทําการขุดค้ นต่อไปถึง
ระดับ 210 cm.dt. ซึง่ ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีใดๆ จึงจัดให้ เป็ นชันดิ
้ นธรรมชาติ แต่ในพื ้นที่
NWQ , SEQ และ SWQ ก็แทบไม่พบหลักฐานเลยตังแต่
้ ระดับความลึก 120 cm.dt. ดังนันจึ
้ งทํา
การขุดค้ นเสร็ จสิ ้นที่ระดับความลึกไม่เท่ากัน (แผนผังที่ 11)
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แผนผังที่ 11 ผังชันดิ
้ นด้ านทิศตะวันออกของหลุมขุดค้ น TP.4
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ชันวั
้ ฒนธรรมที่มีความลึกรวมกันกว่า 150 เซนติเมตรที่พบภายในหลุมขุดค้ น TP.4 นัน้
ยังสามารถแบ่งเป็ นชันหลั
้ กฐานย่อยๆได้ ออกเป็ น 5 ชัน้ (ตารางที่ 11) ได้ แก่
ตารางที่ 11 สรุปลักษณะของชันหลั
้ กฐานทางโบราณคดีที่พบในหลุมขุดค้ น TP.4
ระดับ
(cm.dt.)

ลักษณะของชันหลั
้ กฐาน

1

40 – 60

เป็ นชันกิ
้ จกรรมระยะสุดท้ าย พบหลักฐานทางโบราณคดีกระจัดกระจายทัว่ ทัง้
หลุมขุดค้ น เป็ นชัน้ ที่มีความหนาแน่นของหลักฐานมากที่สุด โดยเฉพาะที่
ระดับ 50 – 60 cm.dt. (ภาพที่ 86 – 87)

2

60 – 80

เป็ นชัน้ ที่ พ บเศษหม้ อ มี สัน ชิ น้ ใหญ่ ซึ่ง แตกมาจากภาชนะอย่ า งน้ อ ย 9 ใบ
กระจายตัวอยู่ในพื ้นที่ฝั่งใต้ ของหลุมขุดค้ น (ภาพที่ 88)

3

80 – 100

มีความหนาแน่นของหลักฐานอยู่ในพื ้นที่ฝั่งใต้ และทางตะวันออกเฉียงเหนือ
(NEQ) ซึง่ พบกระดูกสัตว์เป็ นจํานวนมาก (ภาพที่ 89 - 90)

4

100 – 130

โบราณวั ต ถุ ที่ พ บในชั น้ ดิ น นี ม้ ี ไ ม่ ม ากนั ก และพบเฉพาะในพื น้ ที่ ฝั่ งใต้
(SEQ และ SWQ) จึงน่าจะเป็ นช่วงที่มีกิจกรรมเกิดขึ ้นเบาบางในพื ้นที่ที่ขดุ ค้ น

130 – 190

คาดว่ า เป็ นหลุม ขยะ โดยพบอยู่ใ นพื น้ ที่ ท างตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (NEQ)
ในหลุมนีม้ ีหลักฐานหลายประเภทปะปนอยู่ ทังเศษภาชนะดิ
้
นเผา (ภาชนะ
ประเภทเด่นคือ กุณฑีและคนโทลายเขียนสีแดง) เศษกระเบื ้องดินเผา ก้ อนอิฐ
เปลื อ กหอย (หอยโข่ ง และหอยแครง) ชิ น้ ส่ ว นกระดู ก สัต ว์ (หลายชิ น้ มี
ขนาดใหญ่ รวมทังพบเขาควายในสภาพเกื
้
อบสมบูรณ์ ) ลักษณะดินภายใน
หลุมนี ้มีสภาพคล้ ายขี ้เถ้ าและมีเศษถ่านปะปนอยู่ด้วย (ภาพที่ 91 - 93)

ชันหลั
้ กฐานย่อยที่

5
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ภาพที่ 86 หลักฐานที่พบในระดับความลึก 40 - 50 cm.dt.
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ภาพที่ 87 หลักฐานที่พบในระดับความลึก 50 – 60 cm.dt.
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ภาพที่ 88 หลักฐานที่พบในระดับความลึก 60 – 70 cm.dt.
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ภาพที่ 89 หลักฐานที่พบในระดับความลึก 80 - 85 cm.dt.
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ภาพที่ 90 หลักฐานที่พบในระดับความลึก 85 - 90 cm.dt.
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ภาพที่ 91 หลักฐานที่พบในระดับความลึก 130 - 150 cm.dt.
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ภาพที่ 92 หลักฐานที่พบในระดับความลึก 160 - 175 cm.dt.
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ภาพที่ 93 หลักฐานที่พบในระดับความลึก 175 - 190 cm.dt.
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4. สรุ ปผลการขุดค้ นแหล่ งโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา
4.1 ผลการวิเคราะห์ โบราณวัตถุ
ด้ วยเหตุที่การขุดค้ นหลุม TP.3
ไม่ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับชัน้ กิ จกรรมสมัยโบราณ
ตังแต่
้ ระยะแรกเริ่ มที่เข้ ามาอยู่อาศัยจนถึงช่วงทิง้ ร้ างไป เพราะจุดที่ทําการขุดค้ นเคยอยู่ในแนว
ลํานํา้ บางแก้ วเดิม5 การวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างละเอี ยดจึงเน้ นไปที่ หลักฐานซึ่งได้ จากการขุดค้ น
หลุม TP.4 อันสามารถแปลความถึงพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณได้ เป็ นอย่างดี
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.4 แบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทหลักๆ
เช่นเดียวกับข้ อมูลจากแหล่งโบราณคดีหอเอก คือ
1. หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตในครัวเรื อนทัว่ ไป แบ่งเป็ น
- หลักฐานที่บ่งชี ้ถึงแบบแผนการยังชีพ อาหารการกิน และการเลี ้ยง/ล่า/จับสัตว์ ได้ แก่
ภาชนะดินเผา ชิ ้นส่วนกระดูกสัตว์ และเปลือกหอย (พบเฉพาะหอยโข่งและหอยแครง)
- กิจกรรมการถลุง/หลอมโลหะ? ได้ แก่ ตะกรัน และเบ้ าดินเผา
- เครื่ องประดับ ได้ แก่ ลูกปั ดแก้ ว และลูกปั ดดินเผา
- สิ่งของเครื่ องใช้ อื่นๆ ประกอบด้ วย เบี ้ยดินเผา ตะคันดินเผา ลูกกระสุน แวดินเผา
วัตถุสําริ ด และชิ ้นส่วนหินบด/แท่นหินบด
2. หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับกิจพิธี/ความเชื่อ แบ่งเป็ น
- หลักฐานของศาสนสถาน ได้ แก่ ก้ อนอิฐ และชิ ้นส่วนกระเบื ้องดินเผา
- ภาชนะที่อาจใช้ ในกิจพิธี ได้ แก่ ตะคัน คนโท กุณฑี และหม้ อพรมนํ ้า
จะเห็นได้ ว่า ประเภทของหลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.4 (ภาพที่ 94 ในหน้ า
176) ไม่แตกต่างจากวัตถุที่พบในการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอกมากนัก6 แต่ข้อมูลที่น่าสนใจ
ของหลุมขุดค้ น TP.4 คือ เศษชิ ้นส่วนภาชนะดินเผา (ดูแผนผังที่ 12 และตารางที่ 12 ในหน้ า 174 175)

5

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว, 28 มิถนุ ายน 2553
ดูรายละเอียดทังหมดใน
้
สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, รายการการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีในเขตตําบล
ธรรมศาลา เมืองนครปฐมโบราณ (กรุ งเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2553).
6

174

แผนผังที่ 12 สรุปหลักฐานทางโบราณคดีขดุ พบที่หลุมขุดค้ น TP. 4
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ตารางที่ 12 สรุปปริ มาณหลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP. 4
ประเภท
ระดับ

0 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100
100 – 110
110 – 120
120 – 130
130 – 140
140 – 150
150 – 160
160 – 170
170 – 180
180 – 190
รวม (ชิ ้น)

ภาชนะเคลือบ
5
1
1
2

ตะคัน
1
4
1

ดินเผา
แว เบี ้ย กระสุน เบ้ า ตรา ?
2
1
5
1
1
2 4
2
1
2
1
1

หิน
ลูกปั ด

1
2
1
1

4
1
2

อิฐ (กรัม)
9,090
7,320
1,280
5,000
1,350
580
520
200

1
1
1

9

10

2

22

กระเบื ้อง
7
7
3
6
4
2

หินทราย
2
1

หินกรวด
1
2
3
1

1

แก้ ว
ลูกปั ด
1
2
3
2
3
1
2

โลหะ
วัตถุสําริ ด ตะกรัน
1
1
1
1
1

1
3,820
1
1

5

1

2

2

1,100
680
1,780
32,720

2
10
44

3

8

14

1

4

รวม (ชิ ้น)
18
20
23
16
9
14
4
5
2
1
2
1
2
10
127
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ภาพที่ 94 ตัวอย่างโบราณวัตถุประเภทต่างๆที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.4

4.2 ผลการวิเคราะห์ เศษภาชนะดินเผา
จากการขุดค้ นหลุม TP.4 พบเศษภาชนะดินเผาจํานวน 100 กิโลกรัม เกือบทังหมดเป็
้
น
เศษภาชนะเนื ้อดินธรรมดา มีเศษภาชนะเพียง 3 ชิ ้นซึง่ เป็ นภาชนะเนื ้อแกร่ งประเภทเครื่ องเคลือบ
โดยในการวิเคราะห์จะกล่าวถึงเศษภาชนะเนื ้อดินธรรมดาก่อน หลังจากนันจะทํ
้
าการวิเคราะห์
เศษเครื่ องเคลือบ ซึง่ สามารถนํามาใช้ ในการกําหนดอายุสมัยเชิงเทียบได้ อย่างดี
4.2.1 เศษภาชนะเนือ้ ดินธรรมดา
ในการวิเคราะห์ เศษภาชนะที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.4 ได้ ใช้ วิธีการ
เดียวกับการวิเคราะห์ หลักฐานจากแหล่งโบราณคดีหอเอก คือจัดจําแนกตามส่วนประกอบของ
ภาชนะ และเทคนิคการตกแต่งพื ้นผิวภาชนะ (ดูตารางที่ 13 - 14 ในหน้ า 178 - 179)
ถึงแม้ ว่าข้ อมูลส่วนใหญ่จากแหล่งโบราณคดีทงั ้ 2 แห่งนี ้จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็ นหม้ อมีสนั ที่มีรูปแบบไม่แตกต่างกัน หรื อการปรากฏภาชนะลายเขียนสีในระดับชันดิ
้ น
ตอนล่างๆ (ภาพที่ 95) แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชดั คือ ที่หลุมขุดค้ น TP.4 ไม่มีเศษภาชนะ
ดินเผาที่ มีลวดลายขัดมันเลยแม้ แต่ชิน้ เดียว จึงมีความเป็ นไปได้ ว่า ช่วงเวลาในการปรากฏ
หลักฐานระยะแรกสุดที่หลุมขุดค้ น TP.4 ไม่น่าจะมีอายุเก่าเทียบเท่ากับชันหลั
้ กฐานระยะแรกเริ่ มที่
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หลุมขุดค้ น TP.1 เพราะในระดับชันดิ
้ นล่างสุดของหลุมขุดค้ น TP.4 ยังได้ ขุดพบเศษภาชนะ
มีลายประทับเป็ นกรอบสี่เหลี่ยมของสมัยทวารวดีด้วย7 (ภาพที่ 96)

ภาพที่ 95 เศษภาชนะลายเขียนสี พบจากการขุดค้ นหลุม TP.4

ภาพที่ 96 เศษภาชนะมีลายประทับเป็ นกรอบสี่เหลี่ยม พบที่ระดับ 180 – 190 cm.dt.
7

ดร.ผาสุข อินทราวุธ ระบุว่า เศษภาชนะที่มีลวดลายคล้ ายกันนี ้อาจเป็ นลายตกแต่งไหใบใหญ่
โดยพบเป็ นจํานวนน้ อยชิ ้นจากการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน เมืองนครปฐมโบราณ บ้ านคูเมืองอินทร์ บรุ ี จังหวัด
สิงห์บรุ ี และเมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 28.
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ตารางที่ 13 แสดงปริ มาณของเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ (จําแนกตามส่วนประกอบของภาชนะ)
ระดับ
(cm.dt.)
0-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-130
130-140
140-150
150-160
160-170
170-180
180-190
รวม
ร้ อยละ

ลําตัว (ผิวเรี ยบ+
เชือกทาบ+จักสาน)
ชิ ้น
กรัม
417
3,956
840
6,755
1,601
15,205
564
6,186
693
4,993
924
6,561
303
2,502
192
1,625
131
820
38
416
33
318
18
132
23
171
16
149
56
754
68
790
5,917
51,333
72.09
50.83

ปากภาชนะ
ชิ ้น
97
120
282
111
105
111
37
24
25
3
6
4
5
3
6
11
950
11.58

กรัม
1,200
1,630
4,030
1,470
1,600
1,370
412
270
392
28
90
32
34
16
63
282
12,919
12.79

ก้ น/ฐาน
ขาภาชนะ
ภาชนะ
ชิ ้น กรัม ชิ ้น กรัม
7
345
1
70
4
235
5
35
3
128
5 1,050 2
222
11
520
2
100
10
470
2
117
4 1,155 3
116
5
318
1
73
3
162
1
24
1
478
2
145
1
23
3
216
58 4,536 18 1,466
0.71 4.49 0.22 1.45

หม้ อมีสนั
(ส่วนปาก+ไหล่)
ชิ ้น
กรัม
2
118
16
1,800
28
1,560
20
2,461
2
180
10
468
4
226
1
110
83
6,923
1.01
6.85

หม้ อมีสนั
คอ/ไหล่
พวยกา
(เฉพาะส่วนไหล่)
ชิ ้น
กรัม
ชิ ้น กรัม ชิ ้น กรัม
84
1,400 5
62
134 3,070 8
242
2
47
292 5,780 21 480
138 2,920 10 495
1
28
146 3,100 6
106
172 2,700 4
60
2
95
53
1,013
1
52
32
390
3
172
20
244
4
112
1
12
9
296
3
44
5
80
2
36
2
188
9
78
6
77
6
430
1,109 21,340 66 2,247 6 222
13.51 21.13 0.80 2.23 0.07 0.22

รวม
ชิ ้น
613
1,124
2,232
851
965
1,235
405
257
179
47
49
25
33
25
72
95
8,207
100

ร้ อยละ

กรัม
จํานวน
7,151
7.47
13,779 13.69
27,218 27.20
14,832 10.37
10,599 11.76
11,841 15.05
5,476
4.93
2,848
3.13
1,618
2.18
592
0.57
1,182
0.60
208
0.30
285
0.40
534
0.30
918
0.88
1,905
1.16
100,986 100
100
-

นํ ้าหนัก
7.08
13.64
26.95
14.69
10.49
11.72
5.42
2.82
1.60
0.59
1.17
0.20
0.28
0.53
0.90
1.87
100
-
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ตารางที่ 14 แสดงปริ มาณของเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ (จําแนกตามการตกแต่งผิวภาชนะ)
รูปแบบการตกแต่งผิวภาชนะดินเผา
ลายจักสาน
ลายขูดขีด
ลายกด

ระดับ
(cm.dt.)

ผิวเรี ยบ

ลายเชือกทาบ

(ลําตัว)

(ลําตัว)

(ลําตัว)

(ไหล่/ลําตัว)

0 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100
100 - 110
110 - 120
120 - 130
130 - 140
140 - 150
150 - 160
160 - 170
170 - 180
180 - 190
รวม (ชิ ้น)
ร้ อยละ

291
427
924
367
423
617
185
137
98
27
31
12
11
13
34
53
3,650
61.39

122
409
663
194
268
301
114
55
33
11
2
6
12
3
22
15
2,230
37.51

4
4
14
3
2
6
4
37
0.62

1
5
1
1
5
1
1
1
16
0.27

ลายขัดมัน

ลายเขียนสี

ลายประทับ

(ปาก/ไหล่)

(ปากชาม)

(ปาก/ไหล่/ลําตัว)

(ไหล่/ลําตัว?)

1
1
1
3
0.05

-

1
3
1
3
8
0.13

1
1
0.01

รวม (ชิ ้น)

ร้ อยละ

417
841
1,606
565
696
930
303
196
133
39
33
18
23
17
56
72
5,945
100

7.01
14.15
27.01
9.50
11.71
15.64
5.09
3.29
2.24
0.65
0.55
0.30
0.39
0.28
0.94
1.21
100
-

180

อาจกล่าวได้ ว่า หลักฐานทางโบราณคดีชิน้ เด่นที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.4 คือ
ภาชนะดินเผา เพราะภาชนะบางชิ ้นเป็ นรูปแบบที่พบได้ น้อย และบางชิ ้นก็มีความงดงามเป็ นพิเศษ
จึงได้ นํามากล่าวถึงโดยเฉพาะอันประกอบด้ วย คนโท กุณฑี ฝาภาชนะ และหม้ อพรมนํ ้า
1. คนโทเขียนลายสีแดง
จากการขุดค้ นระดับชันดิ
้ นตอนล่างซึง่ เป็ นกลุม่ หลักฐานระยะแรกในหลุม TP.4 ได้ พบ
ชิ น้ ส่วนคนโทเขี ยนลายสีแดงใบหนึ่ง8 ซึ่งผลิตขึน้ อย่างประณี ต มี เ นื อ้ ดิน ละเอี ยดสีนวล และมี
การตกแต่งพื ้นผิวภายนอกอย่างงดงาม โดยการทานํ ้าดิน แล้ วกรี ดลายด้ วยเครื่ องมือปลายแหลม
ตรงบริ เวณไหล่ให้ เ ป็ นรู ปคล้ ายกลีบบัวหรื อกระจัง จากนัน้ จึงเขี ยนสีแดงลงไปภายในลายนัน้
ซึ่งหากพบเต็มใบก็จะมีลายกลีบบัวนี ้อยู่ 4 กลีบโดยรอบส่วนไหล่ นอกจากนี ้ก็มีลายเขียนสีแดง
เป็ นแถบที่สว่ นคอและบริ เวณขอบปากด้ วย (ภาพที่ 97)

ภาพที่ 97 ชิ ้นส่วนคนโทเขียนลายสีแดง พบจากการขุดค้ นที่ระดับตังแต่
้ 169 – 184 cm.dt.

8

พบเป็ นชิ ้นส่วน 4 ชิ ้น อยู่คนละตําแหน่งและต่างระดับความลึกกัน คือพบตังแต่
้ 169 – 184 cm.dt.
แต่สามารถนํามาประกอบกันได้
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จากการพิจารณาลักษณะขอบปากของคนโทใบนี ้ ซึง่ มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 13.07
เซนติเมตร โดยเทียบกับรูปแบบขอบปากภาชนะที่พบจากการขุดค้ นเมืองจันเสน พบว่ามีลกั ษณะ
ขอบปากที่คล้ ายคลึงกันคือ ขอบปากแบบ QTB หรื อ QTD ซึ่งขุดพบอยู่ในชันวั
้ ฒนธรรมสมัย
ทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 15) ที่เมืองจันเสน9
แม้ ว่าจะเคยขุดพบชิ น้ ส่วนคนโทตามเมืองโบราณสมัยทวารวดี แต่ก็ พบตัวอย่างได้
น้ อยกว่ากุณฑี และยังไม่มีรายงานการค้ นพบคนโทเขียนสีแดงเป็ นลายกลีบบัวหรื อกระจังเช่นนี ้
มาก่อน ดังที่ ดร.ผาสุข อินทราวุธ กล่าวไว้ วา่ คนโทที่พบในสมัยทวารวดี มีทงแบบผิ
ั้
วเรียบ แบบที่มี
ลายเขี ยนสี โดยมักเขียนเป็ นลายเส้ นสีขาวขนานไปกับปากและไหล่10 และแบบที่ ทําลวดลาย
ประทับอย่างงดงามรอบส่วนไหล่หรื อลําตัว11 (ลายเส้ นที่ 3)

ลายเส้ นที่ 3 คนโทลายเขียนสีจากหลุมขุดค้ น TP.4 และคนโทสมัยทวารวดี
ที่มา : ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2528), ลายเส้ นที่ 7.
สันนิษฐานว่าคนโทที่ขดุ พบจากหลุม TP.4 ใบนี ้คงเป็ นภาชนะที่นําเข้ ามาจากต่างถิ่น
เพราะพบจํ า นวนน้ อยมาก และด้ ว ยคุณภาพในการผลิตที่ มีความประณี ตและการตกแต่ง ที่ มี
ความงดงาม ดังนันคนโทใบนี
้
้คงมีไว้ ใช้ ในกิจพิธีหรื อโอกาสพิเศษมากกว่าใช้ ในครัวเรื อนทัว่ ไป
9

Bennet Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of Protohistoric
Central Thailand,” (Ph.D. dissertation, University of Pennsilvania Museum, 1976), 428 – 430.
10
ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี, 18 – 19.
11
เรื่ องเดียวกัน, 20.
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2. กุณฑี
จากการขุดค้ นชันหลั
้ กฐานระยะแรกของหลุมขุดค้ น TP.4 ยังได้ พบกุณฑีหรื อหม้ อมีพวย
ซึง่ มีเพียงครึ่ งใบ แต่ก็พอสังเกตได้ ว่าคงเป็ นทรงหม้ อก้ นกลม (อาจมีเชิงหรื อฐานเตี ้ยๆ) มีพวยติด
อยู่ต รงไหล่ แต่ส่ว นปลายของพวยชํ า รุ ด หัก ไป เนื อ้ ภาชนะหยาบ และไม่มี ก ารตกแต่ง พื น้ ผิ ว
(ภาพที่ 98) น่าเสียดายที่ ไม่พบชิ น้ ส่วนปากหม้ อด้ านบนซึ่งอาจนํ าไปกํ าหนดอายุเชิ งเที ยบได้
ดังกรณีปากหม้ อกุณฑีจากชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรกที่แหล่งโบราณคดีหอเอกข้ างต้ น

ภาพที่ 98 กุณฑีหรื อหม้ อนํ ้ามีพวย พบจากการขุดค้ นที่ระดับ 186 cm.dt.
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กุณฑี (kendi)12 เป็ นภาชนะที่โดดเด่นประเภทหนึ่งของวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งน่าจะมี
ต้ นแบบมาจากหม้ อกุณฑีของอินเดีย โดยในประเทศอินเดียนันใช้
้ กุณฑีทงในชี
ั ้ วิตประจําวันและ
ใช้ ในกิ จ พิ ธี ส่ ว นในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ก็ ไ ด้ พบกุ ณ ฑี ต ามเมื อ งโบราณสมัย แรกเริ่ ม
ประวัติศ าสตร์ ห ลายแห่ ง เช่ น ตราเกี ย ว 13 ออกแก้ ว ประเทศเวี ย ดนาม เมื อ งนครบุรี ประเทศ
กัมพูชา14 เมืองไบก์ถาโน ประเทศพม่า15 และที่ประเทศอินโดนีเซีย16 ในประเทศไทยก็ได้ พบกุณฑี
(ส่วนมากเป็ นชิ น้ ส่ว นพวยกา) เป็ นจํ านวนมากตามเมื องโบราณสมัยทวารวดี เช่น เมื องคูบัว
จังหวัดราชบุรี17 เมืองอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี18 บ้ านคูเมืองอินทร์ บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 19 เมืองจันเสน
12

Kendi เป็ นภาษามาเลย์ มาจากคําภาษาสันสกฤตว่า กุณฑ (Kunda) หรื อ กุณฑิกะ (Kundika)
แปลว่า หม้ อนํ ้ามีพวยหรื อกะโหลกนํ ้าของนักธรรม ดูใน เรื่ องเดียวกัน, 22 ; Miriam T. Stark, “Pre-Angkor
Earthenware Ceramics from Cambodia’s Mekong Delta,” UDAYA 1 (April 2000) : 79.
13
Nguyen Kim Dung, Ian Glover and Mariko Yamagata, “Excavation at Tra Kieu, and Go
Cam, Quang Nam Province, Central Viet Nam,” in Uncovering Southeast Asia’s Past, eds. Elizabeth
A. Bacus, Ian C. Glover, and Vincent Pigott (Singapore : NUS Press, 2006), 223, Fig. 21.16.
14
Stark, “Pre-Angkor Earthenware Ceramics from Cambodia’s Mekong Delta,” UDAYA
: 79 ; Hedidi Tan, “Remarks on the Pottery of Oc Eo,” in Art and Archaeology of Fu Nan: Pre-Khmer
Kingdom of the Lower Mekong Valley, ed. James C.M. Khoo (Bangkok : Orchid Press, 2003), 109 –
111 ; Dawn F. Rooney, Khmer Ceramics: Beauty and Meaning (Bangkok : River Books, 2010), 170 –
171, 178 – 179.
15
Aung Thaw, Report on the Excavations at Beikthano (Rangoon : Ministry of Union
Culture, 1968), 43 – 44, fig. 67 ; Janice Stargardt, The Ancient Pyu of Burma (Cambridge : PACSEA ;
in association with The Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1990), 267 – 270.
16
Mundardjito, Ingrid H.E. Pojoh and Wiwin Djuwita Ramelan, “Forgotten Small Things:
Early Historic Earthenware of Java (7th to 10th Centuries),” in Earthenware in Southeast Asia, ed. John
Miksic (Singapore : Singapore University Press, 2003), fig.9.2.
17
ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี, รูปที่ 22 – 23.
18
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ และสุภมาศ ดวงสกุล, “หลักฐานและความรู้ ใหม่ทางโบราณคดีจาก
คอกช้ างดินเมืองอู่ทอง อํ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนา
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีเมืองสุพรรณบุรี “จากทวารวดีถึงสุพรรณภูมิ: หลักฐานและข้ อมูลใหม่ทางโบราณคดี
(กรมศิลปากร, 2542), 128, รูปที่ 16.
19
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, การขุดค้ นและการศึกษาวัฒนธรรม
ของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อําเภออินทร์ บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), รูปที่
18, 27, 29, 44 – 46.
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จังหวัดนครสวรรค์20 (ภาพที่ 99) อย่างไรก็ตาม หม้ อกุณฑีที่พบจากการขุดค้ นเมืองโบราณสมัย
ทวารวดีในไทยมักไม่มีค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ มาจํ ากัดช่วงเวลาให้ แคบลง แต่จะกํ าหนดกัน
อย่างกว้ างๆด้ วยการเทียบเคียงว่ามีอายุอยูใ่ นช่วงสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 16

ภาพที่ 99 ตัวอย่างกุณฑีที่พบตามแหล่งโบราณคดีตา่ งๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สําหรับเมืองโบราณจันเสน ดร.บรอนสัน กล่าวว่า ชิ ้นส่วนพวยกาที่ขดุ พบส่วนใหญ่อยู่
ในชันวั
้ ฒนธรรมสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 1521 แต่บางชิ ้นก็อาจมีอายุอยู่ในยุคฟูนนั

20

ดร.บรอนสัน จัดพวยกาให้ เป็ นภาชนะแบบ PHL ดูใน Bronson, “Excavation at Chansen and
the Cultural Chronology of Protohistoric Central Thailand,” 440 - 441, fig. VIt.
21
Ibid.
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ราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 12 ก็ได้ 22 จนกระทัง่ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538 เป็ นต้ นมา ได้ มีโครงการศึกษา
อย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานของวัฒนธรรมฟูนนั ที่เมืองนครบุรี ประเทศกัมพูชา (The Lower
Mekhong Archaeological Project – LOMAP) ดร.มิเรี ยม สต๊ าร์ ก (Miriam T. Stark) หัวหน้ า
โครงการได้ นําเสนอผลการจัดลําดับอายุสมัยภาชนะดินเผาไว้ และข้ อมูลส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้ องกับ
หม้ อกุณฑีโดยตรง
ดร.มิเรี ยม สต๊ าร์ ก จัดให้ กุณฑีเป็ นภาชนะประเภทเด่นอยู่ในหมวดภาชนะเนื ้อละเอียด
มีสีนวล เรี ยกว่า “fine buffware” กําหนดอายุภาชนะกลุ่มนี ้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8 หรื อ 9
้ ้ ดร.มิเรี ยม สต๊ าร์ ก ยังกล่าวถึงผลการวิเคราะห์เนื ้อดินของภาชนะ
ถึงพุทธศตวรรษที่ 1223 ทังนี
fine buffware ด้ วยวิธี inductively–couples plasma mass spectrometry (ICP–MS) พบว่า
เนื ้อดินของภาชนะกลุ่มนี ้มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันมาก จึงสันนิษฐานว่าไม่น่าจะผลิตขึ ้นเองใน
ท้ อ งถิ่ น หากแต่เ ป็ นสิ่ง ของที่ นํ า เข้ า มาจากต่างถิ่ น 24 จึง ทํ า ให้ เ ห็ นเครื อข่า ยการติดต่อสัม พัน ธ์
ระหว่ า งเมื อ งโบราณร่ ว มสมัย ในช่ ว งเวลาแรกเริ่ ม ประวัติ ศ าสตร์ ผ่ า นการปรากฏหม้ อ กุณ ฑี
เป็ นจํานวนมากภายในภูมิภาคนี25้
ถึงแม้ วา่ ผลการศึกษาที่เมืองนครบุรีจะแสดงให้ เห็นว่า อาจมีกิจกรรมการผลิตหม้ อกุณฑี
ขึ ้นใช้ อย่างแพร่ หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8 หรื อ 9 จนถึง
พุทธศตวรรษที่ 12 แต่ไม่จําเป็ นว่ากุณฑีที่พบในหลุมขุดค้ น TP.4 ที่เมืองนครปฐมโบราณจะต้ องมี
อายุอยูใ่ นช่วงเวลาดังกล่าว เพราะต้ องขึ ้นอยู่กบั ค่าอายุของชันหลั
้ กฐานทางโบราณคดีที่ขดุ ค้ นพบ
้ นตอนบนของหลุมขุดค้ น TP.4 ด้ วย และกุณฑี
เป็ นสําคัญ ดังได้ พบพวยกาหลายชิ ้นในระดับชันดิ
ใบนี ้อาจผลิตขึ ้นในชุมชนนี ้เองก็เป็ นได้ เพราะมีเนื ้อดินค่อนข้ างหยาบ ทังยั
้ งไม่มีการตกแต่งพื ้นผิว
ภายนอกของหม้ อ ไม่ ว่ า จะเป็ นการเขี ย นสี ห รื อ แม้ แต่ ก ารทานํ า้ ดิ น แต่ ก็ ค วรมี ก ารศึ ก ษา
วิเคราะห์องค์ประกอบของเนื ้อภาชนะที่พบจากการขุดค้ นครัง้ นี ้ในโอกาสต่อไป

22

Ibid., 518 – 523.
23
Stark, “Pre-Angkor Earthenware Ceramics from Cambodia’s Mekong Delta,” UDAYA
: 76 - 80 ; Miriam T. Stark, ”The Chronology, Technology and Contexts of Earthenware Ceramics in
Cambodia,” in Earthenware in Southeast Asia, 219 - 220.
24
Stark, “Pre-Angkor Earthenware Ceramics from Cambodia’s Mekong Delta,” UDAYA
: 81 - 82.
25
Ibid., 79 ; Stark, ”The Chronology, Technology and Contexts of Earthenware Ceramics
in Cambodia,” 220 ; ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี, 23 – 24.

186

3. ฝาภาชนะลายเขียนสีแดง
จากการขุดค้ นหลุม TP.4 ได้ พบฝาภาชนะชิ ้นหนึ่งที่มีการตกแต่งด้ วยลายเขียนสีแดง
เป็ นฝาจุกภาชนะที่ขึ ้นรูปด้ วยแป้นหมุน เนื ้อดินละเอียดมีสีนวล ทําเป็ นทรงกลม ซ้ อนชันลดหลั
้
น่ กัน
ขึ ้นไปจนถึงส่วนยอดที่เป็ นปุ่ มแหลม ซึง่ มีการเขียนลายสีแดงเป็ นเส้ นแถบใหญ่ๆตามชันซ้
้ อนนี ้ด้ วย
(ภาพที่ 100) เหตุที่ ต้ อ งนํ า มากล่า วถึง ในที่ นี ด้ ้ ว ยก็ เ พราะได้ ขุด พบหลัก ฐานชิ น้ นี ท้ ี่ ระดับ 167
cm.dt. คือพบอยู่ในชัน้ หลักฐานระยะแรกร่ วมกับคนโทและกุณฑี ข้างต้ น อันแสดงให้ เห็น
ความสําคัญของกลุม่ หลักฐานชุดนี ้ที่มีโบราณวัตถุชิ ้นเด่นๆหลายชิ ้น

ภาพที่ 100 ฝาจุกภาชนะลายเขียนสีแดง พบจากการขุดค้ นที่ระดับ 167 cm.dt.

4. หม้ อพรมนํ ้า
นอกจากกุ ณ ฑี แ ล้ ว ภาชนะอี ก ประเภทหนึ่ ง ในวัฒ นธรรมทวารวดี ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
มาจากวัฒนธรรมอินเดีย คือ หม้ อพรมนํ ้า ซึ่งเป็ นหม้ อก้ นกลมมีเชิง แบบมีคอสูง ปากแคบคล้ าย
ปากขวด มี พ วยอยู่บ ริ เ วณบ่ า ในแนวดิ่ ง โดยที่ ป ากพวยตัง้ ขนานกับ คอสูง นัน้ เนื อ้ ภาชนะมี
คุณภาพดี และมักมีการตกแต่งผิวด้ วยการเคลือบนํ ้าดินขัดมันเป็ นสีแดง26
ชาวอินเดียเรี ยกหม้ อพรมนํา้ ว่า “กุณฑิกะ” (kun◌ฺ d◌ฺ ika) มีไว้ ใช้ ในกิจพิธี เช่น ใช้ ใน
พิธีหลัง่ นํา้ โสมเพื่อบวงสรวงเทพเจ้ า หรื อใช้ หลัง่ นํา้ ลงดินหรื อหลุมเสาเอกก่อนการสร้ างอาคาร

26

ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี, 21.
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เพื่อเป็ นสิริมงคล ทังยั
้ งเป็ นหม้ อนํ ้าติดตัวนักบวชของศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา27 และมัก
ปรากฏเป็ นวัตถุอย่างหนึ่งที่พระโพธิ สตั ว์ในพุทธศาสนามหายานทรงถือในพระหัตถ์ เพราะเป็ น
สัญลักษณ์ของนักบวชนัน่ เอง28 (ภาพที่ 101)

ภาพที่ 101 ประติมากรรมพระโพธิสตั ว์เมตไตรยะและพระอวโลกิเตศวรในพุทธศาสนามหายาน
ศิลปะอินเดีย
จากการขุดค้ นหลุม TP.4 ได้ พบชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้า 2 ชิ ้น ชิ ้นแรกพบที่ระดับ 48 – 55
cm.dt. (ภาพที่ 102) แม้ ว่าเนื ้อภาชนะใบนี ้จะมีคณ
ุ ภาพไม่ดีคือเนื ้อไม่ละเอียด (เมื่อพิจารณา
ด้ วยตาเปล่า) แต่ร่องรอยการขัดมันสีแดงยังคงสังเกตได้ อย่างชัดเจนที่ส่วนบนสุดของปากขวด
ซึ่งมีความสูง 9.67 เซนติเมตร (ขนาดพอเหมาะในการใช้ มือจับ) ขณะที่รูแคบตรงส่วนปลายนัน้
กว้ างเพียง 0.46 เซนติเมตร

27

ดูข้อมูลเรื่ องหม้ อพรมนํ ้าได้ ใน เรื่ องเดียวกัน, 21 – 22 ; R.C. Prasad Singh, “Spouted Vessels
in India,” in Potteries in Ancient India (Patna : Patna University, 1969), 118 - 123.
28
หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรอินเดีย (กรุงเทพฯ : องค์การค้ าของคุรุสภา,
2527), 357 – 359 ; Nandana Chutiwongs, The Iconography of AvalokiteŚvara in Mainland Southeast
Asia (Bangkok : [s.n.], 1984), 23 – 24.
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ภาพที่ 102 ชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้าจากเมืองนครปฐมโบราณเทียบกับหม้ อพรมนํ ้าจากเมืองโกสัมพี
ประเทศอินเดีย
ที่มา : Bérénice Bellina and Ian Glover, “The Archaeology of Early Contact with India and
the Mediterranean World, from the Fourth Century BC to the Fourth Century AD,” in
Southeast Asia From prehistory to history, eds. Ian Glover and Peter Bellwood (London :
RoutledgeCurzon, 2004), 80.
จะสังเกตได้ จากพื ้นผิวภายในของหม้ อพรมนํา้ ใบนีว้ ่า ในการทํ าช่างจะนําส่วนคอสูง
นันมาต่
้
อเข้ ากับส่วนลําตัวของหม้ อ เพราะมีรอยหยักรอบส่วนไหล่ที่เป็ นช่วงรอยต่อ โดยที่บริ เวณ
ส่ว นไหล่ภ ายนอกนัน้ ก็ มี ร่ อ งรอยที่ ค าดว่า จะเป็ นส่ว นที่ มี พ วยกลมมาต่อ เข้ า กัน อี ก ที ห นึ่ ง ด้ ว ย
หากพิ จ ารณาจากสัดส่ว นของชิ น้ ส่ว นหม้ อ พรมนํ า้ ที่ พ บคาดว่า รู ปทรงของหม้ อ ใบนี เ้ ป็ นรู ป ไข่
คล้ ายกับหม้ อพรมนํ ้าจากเมืองโกสัมพี ประเทศอินเดีย29 และหม้ อพรมนํ ้าของจีนสมัยราชวงศ์ถงั 30

29

Bérénice Bellina and Ian Glover, “The Archaeology of Early Contact with India and the
Mediterranean World, from the Fourth Century BC to the Fourth Century AD,” in Southeast Asia From
prehistory to history, eds. Ian Glover and Peter Bellwood (London : RoutledgeCurzon, 2004), 80.
30
Chinese Ceramics, Han Tang Dynasty ([S.l. : s.n.], 1989), 460 ; Anthony Du Boulay,
Christie's pictorial history of Chinese ceramics (Oxford : Phaidon, 1984), 23.
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ชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้าใบที่ 2 พบที่ระดับความลึก 49 – 53 cm.dt. ซึง่ เป็ นชันกิ
้ จกรรมระยะ
สุดท้ ายเช่นกัน เนื ้อภาชนะค่อนข้ างละเอียดมีสีดํา ชิ ้นส่วนที่พบนี ้คือ ส่วนลําตัวที่ต่อเข้ ากับพวย
ซึ่ง น่ า จะตัง้ ขึน้ ในแนวดิ่ ง น่ า เสี ย ดายที่ ไ ม่ พ บชิ น้ ส่ว นของปลายพวยกาของหม้ อ พรมนํ า้ ใบนี ้
เพราะคงมีลกั ษณะแตกต่างจากพวยกาที่พบทัว่ ๆไป (ภาพที่ 103)

ภาพที่ 103 ชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้า จากเมืองนครปฐมโบราณ เทียบกับหลักฐานจากเมืองไบก์ถาโน
ประเทศพม่า
ที่มา : ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2528), ลายเส้ นที่ 10 ; Aung Thaw, Report on the Excavations at Beikthano (Rangoon :
Ministry of Union Culture, 1968), fig. 67, pl.XLIVb.
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จากการขุดค้ นเมืองโบราณสมัยทวารวดีได้ พบชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้าไม่มากนัก เช่น ที่บ้าน
คูเ มื อ ง อํ า เภออิ น ทร์ บุ รี จัง หวัด สิ ง ห์ บุ รี 31 เมื อ งจัน เสน 32 และเมื อ งดงแม่ น างเมื อ ง จั ง หวัด
นครสวรรค์ 33 (ภาพที่ 104) ส่ ว นในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ก็ เ คยพบหม้ อพรมนํ า้ ที่ เ มื อ ง
ไบก์ถาโน ประเทศพม่า34 ประเทศอินโดนีเซีย35 และประเทศเวียดนาม36 (ลายเส้ นที่ 4)

ภาพที่ 104 ชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้าที่พบจากเมืองโบราณในประเทศไทย
ที่มา : ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2528), รู ปที่ 28 ; Bennet Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of
Protohistoric Central Thailand,” (Ph.D. dissertation, University of Pennsilvania Museum,
1976), 535 และภาพถ่ายจากพิมพ์ชนก พงษ์ เกษตร์ กรรม์
31

ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี, รูปที่ 28.
Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of Protohistoric Central
Thailand,” 535.
33
ดูใน พิมพ์ชนก พงษ์ เกษตร์ กรรม์, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณดงแม่นางเมือง
อําเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 124, ภาพที่ 71.
34
Thaw, Report on the Excavations at Beikthano, 43, fig. 66 – 67, pl. XLIVb and XLVIIBb ;
Stargardt, The Ancient Pyu of Burma, 267 – 270.
35
Mundardjito, Pojoh and Ramelan, “Forgotten Small Things: Early Historic Earthenware of
th
Java (7 to 10th Centuries),” fig.9.2.
36
Bellina and Glover, “The Archaeology of Early Contact with India and the Mediterranean
World, from the Fourth Century BC to the Fourth Century AD,” 80.
32
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ลายเส้ นที่ 4 ตัวอย่างหม้ อพรมนํ ้าจากประเทศอินเดีย พม่า และอินโดนีเซีย
ที่มา : Janice Stargardt, The Ancient Pyu of Burma (Cambridge : PACSEA ; in association
with The Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1990), Fig. 87a , 87b ;
Mundardjito, Ingrid H.E. Pojoh and Wiwin Djuwita Ramelan, “Forgotten Small Things:
Early Historic Earthenware of Java (7th to 10th Centuries),” in Earthenware in Southeast
Asia, ed. John Miksic (Singapore : Singapore University Press, 2003), fig.9.2.
ดร.เบเลนิซ เบลลิน่า (Bérénice Bellina) และดร.เอียน โกลฟเวอร์ (Ian Glover) ได้ จดั
ให้ ห ม้ อ พรมนํ า้ เป็ นภาชนะประเภทเด่น แบบหนึ่ ง ที่ เ ป็ นตัว แทนของหลัก ฐานทางโบราณคดี
ในช่วงตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 7 – 9 ซึง่ ช่วงเวลานี ้จะมีการติดต่อค้ าขายกันอย่างกว้ างขวางระหว่าง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กบั อินเดียและโรมัน ผู้คนในภูมิภาคนี ้ได้ นํารูปแบบของวัฒนธรรม
อินเดียหลายอย่างมาปรับใช้ เป็ นของตนเอง ดังตัวอย่างการผลิตหม้ อพรมนํ า้ ไว้ ใช้ ในพิธีกรรม
ตามแบบอย่างของชาวอินเดีย37 อย่างไรก็ตาม ชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้าทัง้ 2 ชิ ้นจากหลุมขุดค้ น TP.4
ที่เมืองนครปฐมโบราณก็มีอายุไม่เก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่ 7 – 9 อย่างแน่นอน เพราะพบอยู่ใน
ชันหลั
้ กฐานระยะสุดท้ ายก่อนที่จะมีการทิ ้งร้ างแหล่งโบราณคดีไป
6.4.2.2 เศษเครื่ องเคลือบ
จากการเดิ น สํ า รวจบนพื น้ ดิน ที่ แ หล่ ง โบราณคดี ใ นเขตตํ า บลธรรมศาลา
ได้ พบภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่ ง (stoneware) หรื อเครื่ องกระเบื ้อง (porcelain) ในปริ มาณน้ อยมาก
37

Ibid. สําหรับชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้าที่พบจากการขุดค้ นที่บ้านคูเมือง อําเภออินทร์ บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี
(ภาพที่ 104) ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ ให้ ข้อมูลกับผู้วิจยั ว่า Prof.Dr.R.N. Mehta ชาวอินเดีย ได้ เคย
สันนิษฐานว่า คงเป็ นวัตถุที่นําเข้ ามาจากประเทศอินเดีย เพราะเนื ้อภาชนะมีคณ
ุ ภาพดี
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จากการขุดค้ นในชันวั
้ ฒนธรรมสมัยโบราณก็ได้ พบเศษภาชนะเนื ้อแกร่ งเพียง 3 ชิ ้นปะปนอยู่กับ
เศษภาชนะเนื อ้ ดิ น ธรรมดา ทัง้ หมดคื อ เศษเครื่ อ งเคลื อ บที่ ผ ลิ ต ขึ น้ จากแหล่ ง เตาภายนอก
ซึ่ ง จัด เป็ นวั ต ถุ สิ่ ง ของหายากของชุ ม ชน ทัง้ ยัง สามารถใช้ เป็ นวั ต ถุ ที่ บ่ ง บอกอายุ ส มัย ของ
ชันหลั
้ กฐานต่างๆได้ และยังถือเป็ นข้ อแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างหลุมขุดค้ น TP.4 กับหลุม TP.1
ที่ แหล่งโบราณคดีหอเอก เนื่ องจากการขุดค้ นที่หลุม TP.1 ไม่พบเศษภาชนะเนื อ้ แกร่ งหรื อ
เครื่ องเคลือบในชันวั
้ ฒนธรรมสมัยโบราณเลย
1. เศษเครื่ องเคลือบสีเขียว
ในชันหลั
้ กฐานระยะสุดท้ ายของหลุมขุดค้ น TP.4 ซึง่ ขุดพบเศษภาชนะเนื ้อดินธรรมดา
มากกว่า 1,000 ชิ ้นนัน้ กลับมีเศษภาชนะเนื ้อแกร่ งปะปนอยู่ด้วย 1 ชิ ้น เป็ นชิ ้นส่วนก้ นของภาชนะ
ที่มีร่องรอยของนํ ้าเคลือบสีเขียวเฉพาะตอนบนตรงช่วงลําตัวภาชนะ (ภาพที่ 105)

ภาพที่ 105 เศษภาชนะเนื ้อแกร่งเคลือบสีเขียว พบจากการขุดค้ นที่ระดับ 52 cm.dt.
เมื่อพิจารณาจากรูปทรงและลักษณะการเคลือบผิวสันนิษฐานว่า อาจเป็ นภาชนะทรงไห
มีอายุอยู่ในปลายสมัยราชวงศ์ ถัง ราวพุทธศตวรรษที่ 1538 ลักษณะไหเช่นนีท้ ี่ บางครั ง้ เรี ยกว่า
“ไหเคลือบสีเขียวมะกอกแบบยัว่ ” (jar with an olive green glazed) หรื อ “ไหดุซุน” (Dusun Jar)
ผลิตจากแหล่งเตาในมณฑลกวางตุ้ง เป็ นไหทรงรูปไข่หรื อคล้ ายลูกแพร์ (oval or pear shaped
body) มีการเคลือบใสเหมือนแก้ ว (transparent glazed) มีตงแต่
ั ้ สีนํ ้าตาลอ่อนไปจนถึง
38

เขมชาติ เทพไชย, แหลมโพธิ : แหล่งเศรษฐกิจของศรี วิชยั (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), 91.
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สีเขี ยวมะกอก การเคลือบจะทํ าเฉพาะภายนอกและภายในขอบปาก แต่จะไม่เ คลือบบริ เวณ
ส่วนก้ นและเหนือขอบปาก39
ไหเคลือบสีเขียวสมัยราชวงศ์ถังลักษณะคล้ ายกันนีเ้ คยพบที่แหลมโพธิ อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี40 ตําบลท่าเรื อ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เกาะคอเขา อําเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา41 ทะเลสาบสงขลา และอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา42 (ภาพที่ 106)

ภาพที่ 106 ไหเคลือบสีเขียว สมัยราชวงศ์ถงั พบทางภาคใต้ ของประเทศไทย
ที่มา : นงคราญ สุขสม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีสรุ าษฎร์ ธานี (กรุ งเทพฯ : บริ ษัทอาทิตย์ คอมมู
นิเคชัน่ จํากัด, 2545), 39 ; เขมชาติ เทพไชย, “เครื่ องถ้ วยจีน: ที่พบในภาคใต้ ,” สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคใต้ 3 (2542), 1120 ; ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครื่ องถ้ วยจีนที่พบจาก
แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), รูปที่ 2.

39

เรื่ องเดียวกัน.
เรื่ องเดียวกัน.
41
เรื่ องเดียวกัน ; Tharapong Srisuchat and others, “Early Chinese Ceramics in Southern
Thailand,” ศิลปากร 33,4 (กันยายน – ตุลาคม 2532) : 15 - 17.
42
ณัฏ ฐภัท ร จัน ทวิช , เครื่ อ งถ้ ว ยจี น ที่ พ บจากแหล่ง โบราณคดี ใ นประเทศไทย (กรุ ง เทพฯ :
กรมศิลปากร, 2529), รูปที่ 2, 93 – 94, 96.
40
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2. เศษเครื่ องเคลือบสีเขียวปนเหลือง
ในชัน้ กิจกรรมช่วงกลางของการอยู่อาศัยที่ระดับ 81 cm.dt. ได้ พบเศษเครื่ องเคลือบ
สีเขียวปนเหลือง 1 ชิ ้น (ภาพที่ 107) จากลักษณะเนื ้อดินที่คอ่ นข้ างหยาบ มีสีขาวปนเหลือง และมี
การเคลื อ บผิ ว ที่ ห ลุด ออกง่ า ย อาจเที ย บได้ กับ เครื่ องถ้ ว ยจี น สมัย ราชวงศ์ ถัง ที่ มัก เรี ย กกัน ว่า
ั้
เหยือก ถาด
“ถังสามสี” (Tang three-color ware or Sancai-glazed) ซึง่ มีทงภาชนะประเภทไห
ชาม ถ้ วย หรื อตุ๊กตา กําหนดอายุอย่างกว้ างๆอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 1543 (ภาพที่ 108)

ภาพที่ 107 เศษเครื่ องเคลือบสีเขียวปนเหลือง พบที่ระดับ 81 cm.dt. หลุมขุดค้ น TP.4

ภาพที่ 108 เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั
ที่มา : Chinese Ceramics, Han Tang Dynasty ([S.l. : s.n.], 1989), 437, 548 ; Masahiko
Sato, Chinese Ceramics: A Short History (New York : John Weatherhill, 1981), pl.A.
43

เขมชาติ เทพไชย, แหลมโพธิ : แหล่งเศรษฐกิจของศรี วิชยั , 93. ช่วงเวลาที่ผลิตเครื่ องถ้ วยถังสามสี
นี ้น่าจะอยู่ในยุคที่ราชวงศ์ถงั เจริ ญรุ่ งเรื องสูงสุด ตังแต่
้ พ.ศ. 1227 – 1299 ดูใน Masahiko Sato, Chinese
Ceramics: A Short History (New York : John Weatherhill, 1981), 60 – 61.
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ในประเทศไทยมี ร ายงานการค้ น พบเครื่ อ งถ้ ว ยลัก ษณะนี ห้ ลายแห่ ง แต่ก็ มี ป ริ ม าณ
ไม่มากนัก โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีทางภาคใต้ เช่นที่แหลมโพธิ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ตําบล
ท่าเรื อ จังหวัดนครศรี ธรรมราช และเกาะคอเขาหรื อทุ่งตึก จังหวัดพังงา เป็ นต้ น44
3. เศษเครื่ องเคลือบสีนํ ้าตาล
เศษเครื่ อ งเคลื อ บชิ น้ อี ก ชิ น้ หนึ่ง ซึ่ง ขุด พบในชัน้ กิ จ กรรมช่ ว งกลางของการอยู่อาศัย
เป็ นชิ น้ ส่ ว นภาชนะทรงชามหรื ออ่ า ง มี เ นื อ้ ค่ อ นข้ างบางเพี ย ง 0.6 เซนติ เ มตร พื น้ ผิ ว
ภายนอกมีลายขูดขีดใกล้ กบั ขอบปาก 2 แนว แต่ละแนวมีเส้ น 4 เส้ น เนื ้อดินมีสีเทาดํา นํ ้าเคลือบ
มี สี นํ า้ ตาล แต่ ก ารเคลื อ บซึ่ ง มี ทั ง้ ด้ า นนอกและภายในก็ ทํ า ได้ ไ ม่ ดี นัก เพราะนํ า้ เคลื อ บไม่
สมํ่าเสมอและมีฟองอากาศปรากฏอยูบ่ นพื ้นผิวหลายจุด (ภาพที่ 109)

ภาพที่ 109 เศษเครื่ องเคลือบสีนํ ้าตาล พบจากการขุดค้ นที่ระดับ 70 - 80 cm.dt
และที่ระดับ 87 cm.dt.
ขณะนี ย้ ังไม่ท ราบแน่ ชัดว่าหลักฐานชิ น้ นี เ้ ป็ นเครื่ อ งถ้ วยจากแหล่งเตาใดและมี อ ายุ
เท่าใด แต่สนั นิษฐานจากระดับของชันดิ
้ นและหลักฐานที่พบร่ วมกันแล้ ว คาดว่ามีอายุร่วมสมัยกับ
เครื่ องเคลือบสีเขียวปนเหลืองข้ างต้ น เพราะพบว่าเครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั ก็มีแบบที่เคลือบ
สีนํ ้าตาล (deep brown-glazed) ด้ วยเช่นกัน45
44

เขมชาติ เทพไชย, แหลมโพธิ : แหล่งเศรษฐกิจของศรี วิชยั , 93 ; ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครื่ องถ้ วยจีน
ที่พบจากแหล่งโบราณคดี ในประเทศไทย, รู ปที่ 44 – 45 ; บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ และเรไร นัยวัฒน์ , ทุ่งตึก
เมืองท่าการค้ าโบราณ (ภูเก็ต : สํานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต, 2550), 104.
45
ดูภาพใน Chinese Ceramics, Han Tang Dynasty ([S.l. : s.n.], 1989), 340, 344, 357.
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นอกจากนี ้ยังมีข้อมูลจากแหล่งเรื อจมที่เกาะเบลีตงุ (Belitung shipwreck) ประเทศ
อินโดนีเซีย เรื อลํานี ้มีความสําคัญมากในการศึกษาเส้ นทางการค้ าทางทะเลในช่วงสมัยราชวงศ์ถงั
เพราะบรรทุก เครื่ อ งถ้ วยสมัย ราชวงศ์ ถัง เป็ นจํ า นวนมาก สิ น ค้ า ส่ว นใหญ่ ม าจากเตาฉางชา
(Changsha kiln) ทังยั
้ งพบไหแบบดุซุนอีกหลายใบ รวมไปถึงภาชนะทรงอ่างเคลือบสีนํ ้าตาล
ทัง้ ด้ า นนอกและภายใน และมี ลายขูดขีดเป็ นแนวเส้ น 2 เส้ น ใกล้ กับส่วนขอบปากด้ วย โดยมี
กําหนดอายุที่น่าเชื่อถือของเรื อจมลํานี ้ (ทังจากปี
้
ศักราชที่ปรากฏบนหลักฐานบางชิ ้นและค่าอายุ
ที่ได้ จากวิธีเรดิโอคาร์ บอน) อยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 1446 (ภาพที่ 110)

ภาพที่ 110 เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั จากแหล่งเรื อจมที่เกาะเบลีตงุ ประเทศอินโดนีเซีย
ที่มา : Maritime Explorations [Online], accessed 13 July 2010. Available from
http://www.maritime-explorations.com/belitung.htm ; http://www.maritime explorations.
com/belitung%20artefacts.htm.
46

Michael Flecker “A ninth-century A.D. Arab or Indian shipwreck in Indonesia: first
evidence for direct trade with China,” World Archaeology 32,3 (2001) : 335 – 354.
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อย่างไรก็ตาม เศษเครื่ องเคลือบสีนํ ้าตาลที่ขดุ ค้ นพบจากหลุม TP.4 ยังมีลกั ษณะคล้ าย
กับเครื่ องเคลือบสีนํา้ ตาลจากแหล่งเตาบุรีรัมย์ ซึ่งมีผลการกําหนดด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
จากแหล่งเตาโคกลิ ้นฟ้า อําเภอละหานทราย มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 14 – 18 ส่วนที่
แหล่งเตานายเจียน อําเภอบ้ านกรวด ก็มีคา่ อายุอยูร่ ะหว่าง พ.ศ. 1428 – 169847 (ภาพที่ 111)

ภาพที่ 111 เครื่ องถ้ วยเคลือบสีนํ ้าตาลจากแหล่งเตาเผาในจังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา : รักชนก โตสุพนั ธุ์ และสถาพร เที่ยงธรรม, โบราณคดีวิเคราะห์ 2: เครื่ องถ้ วยบุรีรัมย์และ
เครื่ องถ้ วยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539), ไม่ระบุเลขหน้ า ; กรมศิลปากร, เครื่ องถ้ วย
สมัยลพบุรีจากแหล่งเตาเผาบุรีรัมย์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532), 53.
ไม่ว่า หลัก ฐานชิ น้ นี จ้ ะมาจากแหล่ง เตาเผาใดก็ ตาม แต่จะต้ องมี อายุไม่ห ลัง ไปกว่า
พุทธศตวรรษที่ 15 หรื อ 16 เพราะขุดพบในชันหลั
้ กฐานย่อยที่ 3 ในระดับตํ่ากว่าถึง 30 เซนติเมตร
จากชันกิ
้ จกรรมระยะสุดท้ ายก่อนที่จะมีการทิ ้งร้ างแหล่งโบราณคดีแห่งนี ้ไป ซึ่งคาดว่าเกิดขึ ้นใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 16
จะเห็นได้ ว่า เศษเครื่ องเคลือบอย่างน้ อย 2 ใน 3 ชิ ้น ที่ขุดพบในชันวั
้ ฒนธรรมสมัย
โบราณในหลุมขุดค้ น TP.4 ที่เมืองนครปฐมโบราณ น่าจะเป็ นเครื่ องถ้ วยสมัยราชวงศ์ถงั ราชวงศ์นี ้
้ พ.ศ. 1161 – 1450 หรื อกลางพุทธศตวรรษที่ 12 ถึงกลาง
ปกครองประเทศจีนมายาวนานตังแต่
พุทธศตวรรษที่ 15 โดยมีข้อมูลว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 การผลิตและส่งออกเครื่ องถ้ วย
ของจีนเฟื่ องฟูขึ ้น จนกระทัง่ ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ถงั ต่อต้ นราชวงศ์ซุ่ง ในราวพุทธศตวรรษที่
47

ดูใน รักชนก โตสุพนั ธุ์ และสถาพร เที่ยงธรรม, โบราณคดีวิเคราะห์ 2: เครื่ องถ้ วยบุรีรัมย์และ
เครื่ องถ้ วยสุโขทัย (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2539), 24 ; กรมศิลปากร, เครื่ องถ้ วยสมัยลพบุรีจากแหล่งเตาเผา
บุรีรัมย์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532).
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14 – 16 จีนได้ สง่ เครื่ องถ้ วยเป็ นสินค้ าออกที่สําคัญ48 การค้ นพบเครื่ องถ้ วยจีนจากการขุดค้ นเมือง
โบราณสมัยทวารวดีจึงเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์ กนั ระหว่าง 2 ภูมิภาคนี49้
ดังนัน้ หากจะกํ าหนดอายุชัน้ หลักฐานตอนบนของหลุมขุดค้ น TP.4 ที่พบเศษเครื่ องถ้ วยจีน
ดังกล่าวแล้ ว ก็อาจได้ ช่วงอายุอย่างคร่ าวๆคือ อย่างเร็ วที่สดุ ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 หรื อตังแต่
้
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 – 16
6.4.2 ผลการจัดลําดับชัน้ ทับถมทางวัฒนธรรมของหลุมขุดค้ น TP.4
้ ฒนธรรมของหลุม TP.4 จําเป็ นจะต้ องพิจารณาถึงความแตกต่าง
ในการจัดลําดับชันวั
ของชันหลั
้ กฐานทางโบราณคดีแต่ละชัน้ เป็ นหลัก เพราะในการขุดค้ นได้ พบชัน้ หลักฐานย่อยถึง
5 ชั น้ แต่ ชั น้ หลั ก ฐานย่ อ ยๆทั ง้ หมดนี ก้ ็ ส ามารถจั ด ให้ อยู่ ใ นชั น้ วั ฒ นธรรมหลั ก เดี ย วกั น
เพราะรู ปแบบของเศษภาชนะดินเผาหรื อโบราณวัตถุหลายประเภท ได้ แก่ หม้ อมีสนั เบี ้ยดินเผา
ชิ ้นส่วนก้ อนอิฐ และกระเบื ้องดินเผา ก็ได้ พบอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ าย
อย่างไรก็ตาม หากจะจัดลําดับชันวั
้ ฒนธรรมของหลุมขุดค้ น TP.4 นี ้ให้ เห็นอย่างชัดเจน
แล้ วก็อาจแบ่งได้ อย่างน้ อยเป็ น 2 ระยะหลักๆ (ดูแผนผังที่ 13 ในหน้ า 199) คือ
้ ระดับ 130 - 190 cm.dt. กําหนดเป็ น “ธรรมศาลา
ชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรก คือ ตังแต่
ระยะที่ 1” (Dhammasala phase I)
ชันวั
้ ฒนธรรมช่วงหลัง คือ ตังแต่
้ ระดับ 40 – 130 cm.dt. กําหนดเป็ น ”ธรรมศาลา
ระยะที่ 2” (Dhammasala phase II)
หลักฐานที่ใช้ เป็ นตัวแบ่งชันวั
้ ฒนธรรมนี ้ ได้ แก่ ภาชนะประเภทเด่น คือ คนโทลายเขียนสี
กุ ณ ฑี ฝาภาชนะลายเขี ย นสี และเปลื อ กหอย ซึ่ ง พบอยู่ ใ นชั น้ วัฒ นธรรมช่ ว งแรก ส่ ว นใน
ชันวั
้ ฒนธรรมระยะหลังนัน้ พบเศษเครื่ องเคลือบ ลูกปั ดแก้ ว หินบด และวัตถุสําริ ด (ภาพที่ 112
ในหน้ า 200)

48

Srisuchat and others, “Early Chinese Ceramics in Southern Thailand,” ศิลปากร : 15 – 17.
49
เคยมีการขุดค้ นพบเศษเครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั ที่แหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีหลายแห่ง
ได้ แ ก่ คอกช้ า งดิน เมื อ งอู่ท อง โบราณสถานสระมรกต จัง หวัดปราจี น บุรี เมื อ งดงละคร จัง หวัด นครนายก
ดูใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์ และสุภมาศ ดวงสกุล, “หลักฐานและความรู้ ใหม่ทางโบราณคดีจากคอกช้ างดิน
เมืองอูท่ อง อําเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี,” 125, 128 – 129 ; กรมศิลปากร, โบราณสถานสระมรกต (กรุงเทพฯ
: กรมศิลปากร, 2534), 44 ; กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้ นและขุดแต่งเมืองดงละคร อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2536), 44.
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แผนผังที่ 13 สรุปผลการจัดลําดับชันทั
้ บถมทางวัฒนธรรมหลุมขุดค้ น TP.4
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ภาพที่ 112 ลูกปั ดแก้ ว วัตถุสําริ ด และชิ ้นส่วนหินบดทําจากหินทราย พบจากการขุดค้ นหลุม TP.4
จะเห็นได้ วา่ ลักษณะความแตกต่างระหว่างชันวั
้ ฒนธรรม 2 ช่วงของหลุมขุดค้ น TP.4 นี ้
มีความสอดคล้ องกับชันวั
้ ฒนธรรมของหลุม TP.1 ที่แหล่งหอเอก เพราะในชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรก
จะมีความนิยมในการนําหอยมาบริโภคเป็ นอาหาร และใช้ ภาชนะคุณภาพดีที่ผลิตขึ ้นอย่างประณีต
คือคนโทและฝาจุกภาชนะเขียนลายสีแดง เช่นเดียวกับการค้ นพบเศษภาชนะลายเขียนสีเฉพาะใน
้ ฒนธรรมช่วงหลังก็จะมีสิ่งของที่มาจากต่างถิ่น
ชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรกที่แหล่งหอเอก ขณะที่ในชันวั
ปรากฏขึ ้นเช่นเดียวกัน ซึง่ ในกรณีนี ้เห็นได้ อย่างชัดเจนจากการขุดพบเศษเครื่ องเคลือบ
4.4 อายุสมัยของหลุมขุดค้ น TP.4
4.4.1 การกําหนดอายุเชิงเทียบ
หากเปรี ยบเทียบข้ อมูลจากหลุมขุดค้ น TP.4 กับหลุม TP.1 ที่แหล่งโบราณคดี
หอเอกแล้ วจะเห็นได้ ว่ามีความคล้ ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม กําหนดอายุของหลักฐานระยะแรกที่
หลุมขุดค้ น TP.4 น่าจะอ่อนกว่าหลุม TP.1 สักเล็กน้ อย คือไม่น่าจะเก่าไปถึงช่วงพุทธศตวรรษที่
8 - 11 ด้ วยเหตุผลหลัก 2 ประการ ดังนี ้
1. ในการขุดค้ นที่หลุม TP.4 ไม่พบเศษภาชนะทรงชามที่มีการตกแต่งด้ วยลายขัดมัน
เลยแม้ แต่ชิ ้นเดียว ขณะที่ในชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรกของแหล่งโบราณคดีหอเอกจะพบเศษภาชนะ
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ขัด มัน หลายชิ น้ จากการที่ เ ทคนิ ค การตกแต่ ง พื น้ ผิ ว ภาชนะแบบนี ป้ รากฏมาแล้ ว ตัง้ แต่ ส มัย
ก่อนประวัติศาสตร์ และยังคงทําสืบเนื่องมาในสมัยทวารวดี ดังนัน้ หลักฐานที่ พบในหลุมขุดค้ น
TP.4 จึงไม่มีร่องรอยของวัฒนธรรมที่จะน่ามีอายุเก่าเทียบเท่ากับชัน้ หลักฐานระยะแรกของ
หลุมขุดค้ น TP.1 ปรากฏให้ เห็นอย่างเด่นชัด
้ นสมมติล่างสุดของหลุมขุดค้ น TP.4 ซึง่ อยู่ในชันวั
้ ฒนธรรมระยะแรก
2. ในระดับชันดิ
ยังพบชิ ้นส่วนก้ อนอิฐที่มีขนาดใหญ่และมีส่วนผสมของแกลบข้ าว ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของอิฐที่ใช้
ในการก่ อ สร้ างศาสนสถานสมัย ทวารวดี 50 (ได้ นํ า ไปกํ า หนดอายุท างวิ ท ยาศาสตร์ ตัว อย่ า ง
หมายเลข A_0251) และยังได้ พบชิ ้นกระเบื ้องดินเผาอีกจํานวนหนึ่ง แสดงว่าในช่วงแรกของ
การประกอบกิจกรรมที่แหล่งโบราณคดีธรรมศาลาแห่งนี ้มีการก่อสร้ างศาสนสถานขึ ้นแล้ ว
น่าเสียดายที่ไม่พบโบราณวัตถุซงึ่ จะนํามากําหนดอายุสมัยชันกิ
้ จกรรมระยะแรกสุดของ
หลุมขุดค้ น TP.4 ให้ อยู่ในช่วงเวลาที่แคบลงได้ แต่หากวิเคราะห์จากการพบเศษเครื่ องเคลือบใน
ชันวั
้ ฒนธรรมระยะหลังแล้ วก็ทําให้ สามารถกําหนดอายุอย่างคร่ าวๆได้ ว่า ชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรกที่
ปรากฏในหลุมขุดค้ น TP.4 คงเกิดขึ ้นในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 – 13
สําหรับอายุเวลาของชันวั
้ ฒนธรรมระยะที่ 2 นันคงยึ
้ ดถือตามการกําหนดอายุเชิงเทียบ
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่
จากเศษเครื่ องเคลือบ คือมีอายุอย่างเร็ วที่สดุ ราวพุทธศตวรรษที่ 13 หรื อตังแต่
14 – 16 โดยในชันกิ
้ จกรรมระยะสุดท้ ายก่อนมีการทิ ้งร้ างไปดูจะกําหนดช่วงอายุสมัยได้ ไม่ยาก
เพราะในชันหลั
้ กฐานตอนบนสุดที่ระดับ 40 - 50 cm.dt. นันไม่
้ พบโบราณวัตถุที่จะมีอายุหลังกว่า
สมัยทวารวดีเลยแม้ แต่ชิ ้นเดียว การขุดพบชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้า 2 ชิ ้น ร่วมกับเศษเครื่ องถ้ วยจีนสมัย
ราชวงศ์ ถัง ตอนปลายซึ่ง น่ า จะมี อ ายุอ ยู่ใ นราวพุท ธศตวรรษที่ 15 ก็ เ ป็ นตัว บ่ง ชี ไ้ ด้ อ ย่า งดี ว่ า
กิจกรรมในช่วงก่อนที่จะมีการทิ ้งร้ างไปนี ้คงเกิดขึ ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 (ดูตารางที่ 15)

50

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, “ศิลปะทวารวดี ตอนที่ 1,” ศิลปากร 11,5 (2511) : 53.
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Tottori ประเทศญี่ปนุ่ เคยทําการวิเคราะห์ตวั อย่างแกลบข้ าวที่ปะปนอยู่ในอิฐสมัย
ทวารวดีพบว่าเป็ นแกลบของข้ าวเหนียวปลูก ประเภทข้ าวเมล็ดป้อมและข้ าวเมล็ดใหญ่ ดูใน ชิน อยู่ดี, “ข้ าวจาก
หลักฐานโบราณคดีในไทย,” ใน อดีต (พระนคร : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2517), 175 - 185.
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ตารางที่ 15 สรุปผลการกําหนดอายุเชิงเทียบของหลุมขุดค้ น TP.4
ชันวั
้ ฒนธรรม

ธรรมศาลา
ระยะที่ 2

ธรรมศาลา
ระยะที่ 1

ชันหลั
้ กฐาน
ย่อยที่

ระดับ
(cm.dt.)

1

40 – 60

2

60 – 80

3

80 – 100

4

100 – 130

5

130 – 190

หลักฐานทางโบราณคดี
ประเภทเด่นที่พบ
ชิ ้นส่วนหม้ อพรมนํ ้า 2 ชิ ้น
และเศษเครื่ องเคลือบสีเขียว 1 ชิ ้น
เศษหม้ อมีสนั ชิ ้นใหญ่ๆ
ที่แตกมาจากภาชนะอย่างน้ อย 9 ใบ
วัตถุสําริ ด,
เศษเครื่ องเคลือบสีเขียวปนเหลือง 1 ชิ ้น
และเศษเครื่ องเคลือบสีนํ ้าตาล 1 ชิ ้น
กุณฑี, คนโทลายเขียนสีแดง,
ฝาภาชนะลายเขียนสีแดง,
เศษภาชนะมีลายประทับเป็ นกรอบสี่เหลี่ยม,
ชิ ้นส่วนก้ อนอิฐ, เศษกระเบื ้องดินเผา
และเปลือกหอย

อายุสมัย
โดยประมาณ
ตังแต่
้
พุทธศตวรรษที่
13
หรื อ
14 – 16

พุทธศตวรรษที่
12 - 13

4.4.2 ค่ าอายุท่ ไี ด้ จากวิธีเรื องแสงความร้ อน
ผู้วิจยั ได้ สง่ ตัวอย่างก้ อนอิฐจํานวน 3 ก้ อนที่ขดุ พบในระดับชันดิ
้ นสมมติตา่ งๆ
ไปกํ าหนดอายุด้วยวิธีเรื องแสงความร้ อน ที่ ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิทยาศาสตร์ พืน้ พิภพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ได้ ผลตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงค่าอายุที่ได้ จากวิธีเรื องแสงความร้ อนจากก้ อนอิฐที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.4
หมายเลข

ตัวอย่าง

A_0249
A_0250
A_0251

ก้ อนอิฐ
ก้ อนอิฐ
ก้ อนอิฐ

51

ระดับความลึก
(cm.dt.)
60
130 – 140
180 – 185

คํานวณจากปี พ.ศ. 2553

ค่าอายุ
(ปี มาแล้ ว)51
1046 ± 105 B.P.
1313 ± 263 B.P.
1391 ± 111 B.P.

ค่ากลาง
(ปี พ.ศ.)
พ.ศ. 1507
พ.ศ. 1240
พ.ศ. 1162

ช่วงอายุ
พ.ศ. 1402 – 1612
พ.ศ. 977 – 1503
พ.ศ. 1051 – 1273
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จะเห็นได้ ว่าค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ข้างต้ นมีความสอดคล้ องกับผลการกําหนดอายุ
เชิงเทียบจากรู ปแบบของโบราณวัตถุและลําดับชันทั
้ บถมทางโบราณคดี ทังนี
้ ้ อาจารย์ ดร.กฤษณ์
วันอินทร์ ได้ อธิบายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกิดขึ ้น โดยเฉพาะค่า ± 263 ปี จากตัวอย่างก้ อนอิฐ
หมายเลข A_0250 ซึ่งถื อว่ามีความเบี่ยงเบนค่อนข้ างสูงว่าเป็ นเพราะเนือ้ อิฐก้ อนดังกล่าว
เผาไม่สุกดีและมีแกลบข้ าวปะปนอยู่มาก จึงเกิดรู พรุ นและมีเม็ดควอตซ์เข้ าไปแทรกตัวอยู่เป็ น
จํานวนมาก ทําให้ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงมากกว่าตัวอย่างก้ อนอิฐหมายเลข A_0251 และ
A_024952 ซึ่งได้ ค่าอายุอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ 13
(ค่ากลางคือ พ.ศ. 1162) และช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 17 (ค่ากลางคือ
พ.ศ. 1507) ตามลําดับ
4.5 สรุ ปผลการขุดค้ น
หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา สามารถใช้ เป็ น
ตัวแทนชุดข้ อมูลที่แสดงให้ เห็นถึงกิจกรรมการอยู่อาศัยของชุมชนโบราณทางฟากตะวันออกของ
เมืองนครปฐมโบราณ ที่มีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 ได้ เป็ นอย่างดี
ชันวั
้ ฒนธรรมหลักที่ปรากฏในหลุมขุดค้ น TP.4 ยังสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ช่วงย่อยๆ
ุ ภาพดี รวมทัง้
คือชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรกที่พบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาซึ่งผลิตขึ ้นอย่างประณีตมีคณ
พบความนิยมในการบริ โภคหอยเป็ นอาหาร ขณะที่ในชันวั
้ ฒนธรรมระยะหลังไม่พบเปลือกหอย
และมี วัตถุสิ่ง ของต่า งถิ่ น บางประเภทปรากฏขึน้ ทัง้ ลูก ปั ดแก้ ว หิ น บด และเศษเครื่ อ งเคลื อ บ
ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการที่เกิดขึ ้น อันมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลที่ได้ จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอกซึง่ ตังอยู
้ ท่ างซีกตะวันตกของเมืองโบราณแห่งนี ้
หลักฐานทางโบราณคดีจากหลุมขุดค้ น TP.4 ยังบ่งชี ้อีกด้ วยว่า กิจกรรมการอยู่อาศัย
ของแต่ละชุมชนภายในเขตเมืองนครปฐมโบราณไม่ได้ เริ่ มเกิ ดขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกันเสมอไป
ทว่าแต่ละชุมชนคงมีความเจริ ญรุ่งเรื องสูงสุดในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน คือตังแต่
้ ราวพุทธศตวรรษที่
12 – 15 และยังมีช่วงสิ ้นสุดการประกอบกิจกรรมในระยะเวลาใกล้ เคียงกันราวพุทธศตวรรษที่ 16
โดยที่ไม่ปรากฏร่ องรอยหลักฐานของการประกอบกิจกรรมภายหลังจากช่วงพุทธศตวรรษที่ 16
ลงมาอีกเลย
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สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ , 9 สิงหาคม 2553

บทที่ 7
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณ
ในบทนี ้จะเป็ นการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐม
โบราณในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยเป็ นการประมวลหลักฐานทังหมด
้
ทังจากเอกสารทาง
้
ประวัติศ าสตร์ ผลการศึก ษาที่ ผ่า นมาของนัก วิช าการต่า งๆ ข้ อมูล จากการสํ า รวจภาคสนาม
และหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ จากการขุดค้ นในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2553
1. ชุมชนสมัยก่ อนประวัตศิ าสตร์ ในจังหวัดนครปฐมและใกล้ เคียง
ถึ ง แม้ จ ากการสํ า รวจจะทํ า ให้ ท ราบว่า เคยมี ก ารค้ น พบโครงกระดูก มนุษ ย์ ที่ เ มื อ ง
นครปฐมโบราณอย่ า งน้ อ ย 2 แห่ ง คื อ บริ เ วณวัด พระงาม ซึ่ง ตัง้ อยู่น อกเมื อ งทางตะวัน ตก
ห่างออกไปราว 2 กิโลเมตร และภายในวัตรทรงธรรมกัลยาณีที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตเมืองโบราณ แต่การ
ขุดค้ นที่วตั รทรงธรรมกัลยาณีก็ไม่พบหลักฐานใดๆในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากจะได้ ข้อมูล
จากชันดิ
้ นที่แสดงว่าก่อนหน้ าช่วง 3,000 ปี ที่แล้ ว สภาพพื ้นที่แถบนี ้ไม่เหมาะสมกับการตังถิ
้ ่นฐาน
ของมนุษย์ เพราะยังคงเป็ นเขตของทะเลโบราณหรื อพื ้นที่ตามแนวชายฝั่ งทะเลเดิม
อย่างไรก็ตาม ในเขตจังหวัดนครปฐมเคยมีมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาศัยอยู่แล้ ว
โดยเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย “ช่วงยุคเหล็ก” (ราว 2,500 – 1,500
ปี มาแล้ ว) ในภูมิภาคตะวันตก อันครอบคลุมพื ้นที่จงั หวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี
แหล่ ง โบราณคดี ที่ ร้ ู จัก กั น ดี เช่ น ถํ า้ องบะ บ้ า นดอนตาเพชร โคกพลับ เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ยัง มี ง านค้ น คว้ า วิ จัย ของ ดร.พจนก กาญจนจัน ทร ซึ่ง ได้ สํ า รวจพบแหล่ง โบราณคดี ยุคเหล็ก
เป็ นจํ านวนมากในเขตอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อํ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และ
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แต่ยงั มีข้อมูลจํากัดเฉพาะในพื ้นที่สํารวจเท่านัน้ 1 (แผนที่ที่ 14)

1

Podjanok Kanjanajuntorn, “Development Social Complexity in Metal Age West-Central
Thailand ca. 500 BC – AD 500,” (Ph.D. dissertation, University of Bristol, 2005) ; พจนก กาญจนจันทร,
“แหล่งโบราณคดีบ้านหนามแดง: สุสานโบราณริ มแม่นํา้ แม่กลอง,” เมืองโบราณ 34,1 (มกราคม – มีนาคม
2551) : 142 – 149 ; พจนก กาญจนจันทร, “ประเพณี การฝั งศพครัง้ ที่สองในภาคตะวันตก: การขุดค้ นที่
แหล่งโบราณคดีหนองกวาง ราชบุรี,” เมืองโบราณ 35,1 (มกราคม – มีนาคม 2552) : 135 – 145.
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แผนที่ที่ 14 การกระจายตัวของแหล่งโบราณคดียคุ เหล็ก
จากการสํารวจของ ดร.พจนก กาญจนจันทร
ดัดแปลงจาก : Podjanok Kanjanajuntorn, “Development Social Complexity in Metal Age
West-Central Thailand ca. 500 BC – AD 500,” (Ph.D. dissertation, University of Bristol,
2005), 109.
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หลัก ฐานทางโบราณคดี ที่ น่ า จะมี อ ายุอ ยู่ใ นช่ ว งสมัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ใ นจัง หวัด
นครปฐม ส่วนมากปรากฏอยู่แถบตอนเหนือและทางตะวันตกเฉียงเหนือคือในเขตอําเภอดอนตูม
และในเขตอําเภอกําแพงแสน เพราะเป็ นจุดเชื่อมต่อกับเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีที่มี
ชุมชนก่อนประวัตศิ าสตร์ ตอนปลายกระจายตัวอยูห่ ลายแห่ง
1.1 ร่ องรอยหลักฐานสมัยก่ อนประวัตศิ าสตร์ ในเขตอําเภอกําแพงแสน
จากการสํารวจโดยกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2530 ที่ไร่ นายจิ๋ว บุญรักษา บ้ านหนองกร่ าง
ตําบลบ้ านยาง อําเภอเมือง (เขตต่อเนื่องกับอําเภอกําแพงแสน) และที่ไร่ จรัลเพ็ญ บ้ านหนองกบ
ตําบลทุ่ง ลูก นก อํ าเภอกํ า แพงแสน เคยได้ พบหลัก ฐานทางโบราณคดี เช่น เศษภาชนะสํ า ริ ด
มีลกั ษณะคล้ ายขัน ชิ ้นส่วนกระดูกมนุษย์ ชิ ้นส่วนเครื่ องมือหิน และกําไลหิน2 (ภาพที่ 113)

ภาพที่ 113 หลักฐานทางโบราณคดีพบที่ไร่นายจิ๋ว บุญรักษา อําเภอเมือง
และไร่จรัลเพ็ญ อําเภอกําแพงแสน
ที่มา : กรมศิลปากร, แหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุ ชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2531), 222 – 223 และ 226.
2

กรมศิลปากร, แหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุ ชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2531), 221 – 223 และ 224 - 226.
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การขุดค้ นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ยังได้ พบหลักฐาน
การฝั งศพของมนุษย์ โบราณ 2 โครง โดยฝั งอยู่ในท่านอนหงายเหยียดยาว หันศีรษะไปทางทิศ
ตะวันออก สิ่งของที่อทุ ิศให้ กบั ศพประกอบด้ วย ภาชนะดินเผา เครื่ องมือเหล็ก กําไลสําริ ด และยัง
ได้ พบลูกปั ดหินคาร์ เนเลี่ยน (carnelian) และอาเกต (agate) อีกด้ วย กําหนดอายุเชิงเทียบอยู่ใน
ราว 3,000 - 2,000 ปี มาแล้ ว3 (แผนผังที่ 14) สอดคล้ องกับข้ อมูลจากการสํารวจที่บ่อขุดทราย
บ้ านหนองกร่ าง ตําบลทุ่งลูกนก ซึง่ ที่หน้ าตัดชันดิ
้ นขอบบ่อทรายมีกระดูกมนุษย์ปะปนอยู่ และบน
พื ้นผิวดินก็ได้ พบเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดินธรรมดาและขวานหินขัดด้ วย (ภาพที่ 114)

แผนผังที่ 14 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในหลุมขุดค้ นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
ที่มา : สมประสงค์ น่วมบุญลือ และคณะ, รายงานการศึกษารวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเมืองเก่า
กําแพงแสนของอําเภอกําแพงแสน (กรุ งเทพฯ : บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิซซิ่ง จํากัด
(มหาชน), ม.ป.ป.), ภาพที่ 6.
3

สมประสงค์ น่วมบุญลือ และคณะ, รายงานการศึกษารวบรวมหลักฐานเกี่ ยวกับเมืองเก่า
กําแพงแสนของอําเภอกําแพงแสน (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน), ม.ป.ป.),
20 - 25 ; อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (นนทบุรี :
สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2548), 22.
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ภาพที่ 114 หลักฐานทางโบราณคดีพบที่บอ่ ขุดทราย บ้ านหนองกร่าง อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

อย่างไรก็ตาม แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ข้างต้ นอาจมีความสัมพันธ์ กับ
เมืองกํ าแพงแสนมากกว่าเมืองนครปฐมโบราณ เพราะแหล่งเหล่านีต้ งอยู
ั ้ ่ไม่ห่างจากเมือง
กําแพงแสนที่ตําบลทุ่งขวาง คืออยู่ในระยะทางราว 5 – 10 กิโลเมตร เมืองกําแพงแสนเป็ นเมือง
สมัยทวารวดีที่มีขนาดเล็ก กว้ าง 757 เมตร ยาว 803 เมตร4 ตังอยู
้ ่ห่างจากเมืองนครปฐมโบราณ
ไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนือราว 25 กิโลเมตร (ภาพที่ 115) แต่การค้ นคว้ าเรื่ องเมืองกําแพงแสน
ก็ยงั มีไม่มาก และยังไม่ทราบถึงพัฒนาการของเมืองนีอ้ ย่างชัดเจนว่าจะมีร่องรอยการอยู่อาศัย
ของมนุษย์สืบเนื่องมาตังแต่
้ สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ หรื อไม่5

4

ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, “การศึกษาลักษณะชุมชนโบราณจากภาพถ่ายทางอากาศ
จัง หวัด นครปฐม,” ใน การสัม มนา ประวัติ ศ าสตร์ โบราณคดี และศิ ล ปวัฒ นธรรมนครปฐม (นครปฐม :
มหาวิทยาลัยศิลปากรและชุมนุมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525), 4 – 5.
5
ในขณะนี ้ Matthew D. Gallon กําลังศึกษาวิจยั เรื่ องเมืองกําแพงแสนเพื่อจัดทําวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริ ญญาเอกในหัวข้ อ “The political economy of a Protohistoric town in Central Thailand: Archaeological
survey and excavation at Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom Province, Thailand” เสนอต่อ
Department of Anthropology, University of Michigan โดยเขาเพิ่งได้ นําเสนอบทความเรื่ อง “Preliminary
Results of the 2009-2010 Archaeological Field Investigations at Kamphaeng Saen, Changwat
Nakhon Pathom” ในงานประชุมวิชาการ (Paper presented at the Council on Thai Studies Conference)
ที่ University of Wisconsin ในปี พ.ศ. 2553
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ภาพที่ 115 เมืองกําแพงแสน ธรรมจักรและแท่นรองรับธรรมจักรที่พบ
ที่มา : สมประสงค์ น่วมบุญลือ และคณะ, รายงานการศึกษารวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเมืองเก่า
กําแพงแสนของอําเภอกําแพงแสน (กรุ งเทพฯ : บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิซซิ่ง จํากัด
(มหาชน), ม.ป.ป.), ภาพปก.

แหล่งโบราณคดีในเขตอําเภอกําแพงแสนเป็ นพื ้นที่ต่อเนื่องมาจากเขตอําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีแหล่งโบราณคดีที่สําคัญ คือ บ้ านดอนตาเพชร จากการขุดค้ นเมื่อ พ.ศ.
2527 - 2528 ได้ พบหลักฐานการฝั งศพของมนุษย์พร้ อมกับสิ่งของอุทิศจํานวนมาก โบราณวัตถุที่
สําคัญ ได้ แก่ เครื่ องมือเหล็ก ภาชนะสําริ ดที่มีเนื ้อบางมากเพราะมีสว่ นผสมของดีบกุ ในปริ มาณสูง
ลูก ปั ด แก้ ว และลูก ปั ดหิ น เป็ นจํ า นวนมาก จี ห้ ิ น คาร์ เ นเลี่ ย นรู ป สิง โต และต่า งหูรู ปสัตว์ ส องหัว
(ภาพที่ 116) กําหนดอายุกิจกรรมที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี ้ด้ วยวิธีวิทยาศาสตร์ ได้ คา่ อายุอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 2 (360 – 390 B.C.)6 ขณะที่ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี ซึ่งเคยขุดค้ นไว้ ก่อนแล้ วเมื่อ
พ.ศ. 2518 – 2519 ได้ กําหนดจากการเทียบเคียงรูปแบบของโบราณวัตถุให้ แหล่งบ้ านดอนตาเพชร
มีอายุอยูใ่ นช่วงยุคเหล็ก เมื่อประมาณ 2,000 – 1,700 ปี มาแล้ ว7

6

Ian C. Glover, “Ban Don Ta Phet: the 1984 - 85 excavation,” in Southeast Asian
Archaeology 1986, eds. Ian Glover and Emily Glover (Great Britain : BAR International Series 561,
1990), 138 – 183.
7
ชิน อยู่ดี, บ้ านดอนตาเพชร : รายงานชันต้
้ นการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีที่บ้านดอนตาเพชร หมู่ที่ 6
ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2519).
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ภาพที่ 116 โบราณวัตถุจากบ้ านดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ที่มา : สุจิตต์ วงษ์ เทศ, บรรณาธิการ, สุวรรณภูมิอยู่ที่ ที่แผ่นดินสยาม (กรุ งเทพฯ : มติชน, 2545),
157, 159, 162, 164 ; Charles Higham and Rachanie Thosarat, Prehistoric Thailand From
Early Settlement to Sukhothai (Bangkok : River Books, 1998), 135, 140 ; Ian C. Glover,
“Ban Don Ta Phet: the 1984 - 85 excavation,” in Southeast Asian Archaeology 1986,
eds. Ian Glover and Emily Glover (Great Britain : BAR International Series 561, 1990),
138.

1.2 ร่ องรอยหลักฐานสมัยก่ อนประวัตศิ าสตร์ ในเขตอําเภอดอนตูม
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ มีโบราณวัตถุบางชิ ้นที่พิจารณาจากรูปแบบ
(typology) แล้ วสันนิษฐานว่าอาจมีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้ แก่ ขวานหินขัด กําไลหิน
และวัตถุสําริ ด โดยวัตถุบางชิน้ มีประวัติว่าได้ มาจากอําเภอดอนตูม8 ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมือง
นครปฐมโบราณ ห่างไปเป็ นระยะทางเพียง 15 กิโลเมตร (ภาพที่ 117)

8

37.

อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, 35 และ
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ภาพที่ 117 ขวานหินขัด และกําไลหิน ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พพิ ิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระปฐมเจดีย์

สําหรับวัตถุสําริ ดที่จะกล่าวถึงเป็ นพิเศษนี ้มีขนาดกว้ าง 26 เซนติเมตร สูง 39 เซนติเมตร
ที่พื ้นผิวภายนอกมีการตกแต่งเป็ นลวดลายเรขาคณิต ซึ่งมีรูปทรงและลวดลายคล้ ายกับภาชนะ
สําริ ดที่เคยพบจากอินโดนีเซียและกัมพูชา และสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมดองซอน/ด่งเซิน (Dong Son
culture) วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ที่เจริ ญอยู่ทางเวียดนามตอนเหนือ เมื่อราว 2,700 – 1,800
ปี มาแล้ ว (700 B.C. – A.D. 200)9 โดยวัตถุชิ ้นนี ้ได้ มาจากการดูดทรายที่หมู่ 4 ตําบลห้ วยพระ
อําเภอดอนตูม เจ้ าของบ่อทรายได้ นํามาถวายให้ เจ้ าอาวาสวัดหัวถนน เมื่อ พ.ศ. 2528 ก่อนมอบ
ให้ กรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 254910 (ภาพที่ 118)

9

เรื่ องเดียวกัน, 38 – 39 ; Maud Girard-Geslan, “Cambodia from Its Beginnings,” in
Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia, eds. Jessup Helen Ibbitson and Thierry Zephir
(Washington & Paris : Thames and Hudson, 1997), 8 – 9 ; Andreas Reinecke, “Early Cultures (first
millennium B.C. to second century A.D.,” in Arts of Ancient Vietnam From River Plain to Open Sea,
ed. Nancy Tingly (New Haven : Yale University Press, 2009), 29 – 31.
10
อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, 38.
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ภาพที่ 118 วัตถุสําริ ดพบที่อําเภอดอนตูม เปรี ยบเทียบกับวัตถุสาํ ริ ดจากกันดาล ประเทศกัมพูชา

หากข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุสําริ ดจากอําเภอดอนตูมมีความน่าเชื่อถือก็จะเป็ นโบราณวัตถุ
ชิ ้นเด่นที่แสดงให้ เห็นว่า ในเขตจังหวัดนครปฐมมีร่องรอยหลักฐานที่สมั พันธ์กบั วัฒนธรรมดองซอน
อันเป็ นวัฒนธรรมที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โบราณวัตถุประเภทเด่น
ของวัฒนธรรมดองซอนคื อ กลองมโหระทึก สํา ริ ด ซึ่งได้ พบตามแหล่งโบราณคดีหลายแห่ง ใน
ภาคตะวันตก ได้ แก่ ที่ถํา้ องบะ จังหวัดกาญจนบุรี11 เมืองคูบวั 12 แหล่งโบราณคดีเขาสะพายแร้ ง
เขาขวาก และบ้ านหนองวัวดํา จังหวัดราชบุรี13

11

Per SØrensen, “The Ongbah Cave and its fifth drum,” in Early Southeast Asia, ed. R.B.
Smith and W. Watson (Oxford : Oxford University Press, 1979), 78 – 97.
12
กรมศิลปากร, ราชบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จํากัด, 2534), 76.
13
Kanjanajuntorn, “Development Social Complexity in Metal Age West-Central Thailand
ca. 500 BC – AD 500,” 140 – 142.
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1.3 ชุมชนสมัยก่ อนประวัตศิ าสตร์ ในเขตอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
นอกจากร่ องรอยหลักฐานที่อําเภอกําแพงแสนและดอนตูมแล้ ว ยังมีแหล่งโบราณคดี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึ่งซึง่ ตังอยู
้ ่ไม่ไกลจากเมืองนครปฐมโบราณ คือ แหล่งโบราณคดี
โคกพลับ ตําบลโพหัก อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
กรมศิลปากรได้ ทําการขุดค้ นที่โคกพลับ เมื่อ พ.ศ. 2520 – 2521 พบหลุมฝั งศพของ
มนุษย์ โบราณจํ านวน 48 โครง สิ่งของที่ อุทิศร่ วมกับศพ ได้ แก่ ภาชนะดินเผา ลูกปั ด (ทํ าจาก
กระดูกและหินสีต่างๆ) กําไล (ทําจากหิน เปลือกหอย และกระดองเต่า) ต่างหู (ทําจากหินและ
เปลือกหอย)14 (ภาพที่ 119)

ภาพที่ 119 โบราณวัตถุที่ได้ จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีโคกพลับ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ที่มา : กรมศิลปากร, ราชบุรี (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริน้ ติ ้งกรุ๊พ จํากัด, 2534), 69 – 70.
สํา หรั บกํ า หนดอายุแ หล่งโบราณคดี โ คกพลับนี ย้ ัง ไม่ชัดเจน เพราะไม่มี ค่า อายุท าง
วิทยาศาสตร์ ดร.ชาร์ ล ไฮแอม (Charles Higham) และดร.รัชนี ทศรัตน์ จัดให้ เป็ นแหล่งยุคสําริ ด
(bronze age)15 ขณะที่ ดร.ผาสุข อินทราวุธ กําหนดให้ เป็ นแหล่งยุคโลหะ มีอายุราว 3,000 –
ั้
มิศาสตร์ พบว่า โคกพลับเคยตังอยู
้ ่ใกล้ กบั ชายฝั่ ง
2,000 ปี มาแล้ ว16 จากการศึกษาสภาพที่ตงทางภู
ทะเลโบราณ สิ่งของบางประเภทที่ขดุ พบก็เป็ นวัตถุต่างถิ่น เช่น ลูกปั ดหินคาร์ เนเลี่ยนและอาเกต
คงเป็ นสินค้ าที่ นําเข้ ามาจากอินเดีย17 ส่วนต่างหูที่ทําจากหิ นตระกูลหยกประเภทเซอร์ เพนที น
14

สด แดงเอียด, “โคกพลับ: แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ,” เมืองโบราณ 4,4 (กรกฎาคม –
กันยายน 2521) : 17 – 25.
15
Charles Higham and Rachanie Thosarat, Prehistoric Thailand From Early Settlement to
Sukhothai (Bangkok : River Books, 1998), 125 – 126.
16
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์อกั ษรสมัย, 2542), 99 - 100.
17
เรื่ องเดียวกัน, 100.
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(serpentine) ก็ไม่มีแหล่งหินในพื ้นที่แถบนี18้ นักวิชาการบางท่านยังเสนอว่า รู ปแบบของต่างหู
มีลกั ษณะคล้ ายกับต่างหูของจีนสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก (770 – 221 ปี ก่อนคริสตกาล)19
นักวิชาการมักเชื่อมโยงข้ อมูลของแหล่งโบราณคดีโคกพลับเข้ ากับการเจริ ญขึน้ ของ
เมืองคูบวั ในระยะเวลาต่อมา เพราะเมืองคูบวั ตังอยู
้ ่ที่อําเภอเมืองราชบุรีห่างออกไปทางตะวันตก
เฉียงใต้ ราว 25 กิโลเมตร แต่โคกพลับตังอยู
้ ่ห่างจากเมืองนครปฐมโบราณไปทางตะวันตกเฉียงใต้
เป็ นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ทัง้ ยังมีเส้ นทางนํ ้าเชื่อมต่อมายังเมืองนครปฐมโบราณได้ 20
จึงอาจเกี่ยวข้ องกับพัฒนาการของชุมชนระยะแรกเริ่ มที่เคยอยู่อาศัยบริ เวณเมืองนครปฐมโบราณ
ก็เป็ นได้
1.4 สรุ ปข้ อมูลสมัยก่ อนประวัตศิ าสตร์ ในจังหวัดนครปฐม
หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนถือเป็ น
ข้ อมูลที่ บ่งชี ว้ ่า ในพืน้ ที่ จังหวัดนครปฐมเคยเป็ นที่ อยู่อาศัยของชุมชนสมัยก่ อนประวัติศาสตร์
อย่างแน่น อน การค้ นพบชิ น้ ส่วนภาชนะสํา ริ ดมีลักษณะคล้ ายขันที่ แหล่งโบราณคดีไร่ น ายจิ๋ ว
บุญรักษา อําเภอเมือง ก็ชีแ้ นะให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแหล่งบ้ านดอนตาเพชรที่พบภาชนะ
สําริ ดเป็ นจํานวนมาก การค้ นพบวัตถุสําริ ดจากอําเภอดอนตูมก็เป็ นข้ อมูลที่สอดคล้ องกับร่ องรอย
ของวัฒนธรรมดองซอนที่ ปรากฏในดินแดนแถบนี ้ แต่ชุมชนสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัด
นครปฐมจะมีอายุเท่าใดนัน้ ยังไม่ทราบแน่ชัด เนื่องจากการขุดค้ นในจังหวัดนครปฐมยังมีน้อย
จึงยังไม่มีข้อมูลที่จะนํามาอธิบายประเด็นข้ างต้ นได้ อย่างชัดเจน
คําถามที่ยงั ไม่สามารถตอบได้ ในขณะนี ้อีกเช่นกันคือ ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ แห่งใด
ที่จะมีความเกี่ยวข้ องกับการปรากฏขึ ้นของกลุ่มคนพวกแรกที่เมืองนครปฐมโบราณ เพราะเมือง
สมัย ทวารวดี แ ห่ ง อื่ น ๆมัก มี ร่ อ งรอยการอยู่อ าศัย มาตัง้ แต่ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ต อนปลาย
ั ้ ่ห่างจากบ้ านดอนตาเพชรราว 25 กิโลเมตร หรื อที่แหล่งบ้ านนาลาว
ดังกรณี เมืองอู่ทองที่ ตงอยู
ห่างออกมาทางตะวันออกเฉี ยงใต้ ของเมืองอู่ทองเพียง 3 กิ โลเมตร ก็ได้ พบหลักฐานการฝั งศพ

18

กรมศิลปากร, ราชบุรี, 75.
ศรี ศัก ร วัล ลิโ ภดม, “ความก้ า วหน้ า ในการค้ นคว้ า เรื่ อ งก่ อ นประวัติศาสตร์ ใ นเมื อ งไทย,”
เมืองโบราณ 4,4 (กรกฎาคม – กันยายน 2521) : 59.
20
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, โครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมใน
ลุม่ แม่นํ ้าบางแก้ ว - บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม การพิมพ์, 2549), 23.
19
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ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 21 และกรณีเมืองคูบวั ซึ่งมักถูกเชื่อมโยงเข้ ากับแหล่งโคกพลับก็เคย
พบกลองมโหระทึกสํ าริ ดที่ เมื องนี แ้ ล้ ว22 แต่สําหรั บเมืองนครปฐมโบราณกลับยังไม่มีข้อมูลใน
ลักษณะเช่นนี ้อย่างชัดเจน จึงต้ องรอการค้ นคว้ าวิจยั ในโอกาสต่อไป23 (แผนที่ที่ 15)

แผนที่ที่ 15 แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ตอนปลายในภูมภิ าคตะวันตก
ของประเทศไทย
21

ดู พรชัย สุจิตต์, รายงานการขุดค้ นทางโบราณคดีที่บ้านนาลาว ตําบลจรเข้ สามพัน อําเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี (กรุ งเทพฯ : ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 222 - 223 ; ชิน อยู่ดี,
“เรื่ องก่อนประวัติศาสตร์ ที่อําเภออู่ทอง,” ใน โบราณวิทยาเรื่ องเมืองอู่ทอง (พระนคร : โรงพิมพ์ศิวพร, 2509),
43 – 50.
22
นอกจากแหล่งโคกพลับแล้ ว ใกล้ กบั เมืองคูบวั ยังมีแหล่งโบราณคดีโคกพริ ก อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งคาดว่าเป็ นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุราว 2,000 -1,500 ปี มาแล้ วด้ วย ดูใน สํานักศิลปากรที่ 1
ราชบุรี, วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552), 156.
23
การค้ นพบโครงกระดูกมนุษย์ฝังร่ วมกับภาชนะดินเผาที่วดั พระงามก็มีความน่าสนใจ เพราะอยู่
ห่างออกไปนอกเมืองเพียง 2 กิโลเมตร แต่พื ้นที่ของวัดพระงามและโดยรอบก็ถกู ปรับเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้ ว
ตัว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชัด ในกรณี นี ค้ ื อ บ้ า นใหม่ ชัย มงคล จัง หวัด นครสวรรค์ ซึ่ ง เป็ นแหล่ง ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์
ตังอยู
้ ่ห่างจากเมืองจันเสน 2 กิโลเมตรเท่านัน้ ดูใน สุรพล นาถะพินธุ, “หลักฐานใหม่จากบ้ านใหม่ชัยมงคล,”
เมืองโบราณ 22, 2 (เมษายน - มิถนุ ายน 2539) : 11 - 14.
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จากที่กล่าวมาจะสังเกตได้ ว่า ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย24 ในภูมิภาค
ตะวันตกของไทยมีการติดต่อสัมพันธ์ กับชุมชนต่างถิ่นแล้ ว ทัง้ กับวัฒนธรรมจากฝั่ งตะวันออก
คื อ เวี ย ดนาม ดัง ได้ พ บกลองมโหระทึก ในวัฒ นธรรมดองซอน หรื อ ต่า งหูรู ป สัต ว์ ส องหัว จาก
แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรก็เป็ นของในวัฒนธรรมซาฮวิ่น (Sa Huynh culture) ที่เจริ ญอยู่
ในเวียดนามตอนกลาง เมื่อประมาณ 2,500 – 1,800 ปี มาแล้ ว25 ส่วนการติดต่อกับวัฒนธรรม
(หรื ออารยธรรม)ที่มาจากทางตะวันตกก็คือ อินเดีย โดยมีวตั ถุประเภทเด่นคือ ภาชนะสําริ ดจาก
้ นคาร์ เนเลี่ยน หินอาเกต ลูกปั ดหินฝั งสี (etched
บ้ านดอนตาเพชร26 และลูกปั ดหินสีต่างๆ (ทังหิ
bead))27 แล้ ววัฒนธรรมอินเดียนี ้ก็เป็ นปั จจัยหลักที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ตอนปลายในภูมิภาคนี ้ จนพัฒนาเป็ นเมืองท่าสมัยหัวเลี ้ยวประวัติศาสตร์ หรื อเป็ น
บ้ านเมืองสมัยประวัตศิ าสตร์ ระยะแรกเริ่มในเวลาต่อมา
2. ชุมชนระยะแรกเริ่มที่เมืองนครปฐมโบราณ
ข้ อมูลใหม่ที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1 ที่แหล่งโบราณคดีหอเอกบ่งชี ้ว่า อาจมีกิจกรรม
้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8 – 11
การอยู่อาศัยของมนุษย์ปรากฏขึ ้นที่เมืองนครปฐมโบราณตังแต่
ลักษณะทางวัฒนธรรมบางประการในระยะแรกเริ่ มนี ้ก็มีความสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมในช่วง

24

นักวิชาการบางท่านก็กําหนดให้ เป็ นช่วงกึง่ ก่อนประวัติศาสตร์ หรื อช่วงหัวเลี ้ยวประวัติศาสตร์ แล้ ว
25
Glover, “Ban Don Ta Phet: the 1984 - 85 excavation,” 166 ; Charles Higham, Early
Cultures of Mainland Southeast Asia (Bangkok : River Books, 2002), 179 – 183 ; Andreas Reinecke,
“Early Cultures (first millennium B.C. to second century A.D.,” 31 - 39.
26
Ian C. Glover, “Indian – Thai Exchanges in the Protohistoric Period,” in Research
Conference on Early Southeast Asia 8 to 13 April 1985 (Bangkok : Silpakorn University and the British
Institute in South East Asia, 1985), 351 - 355 ; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จาก
หลักฐานทางโบราณคดี, 56 – 57 ; Bérénice Bellina and Ian Glover, “The Archaeology of Early Contact
with India and the Mediterranean World, from the Fourth Century BC to the Fourth Century AD,” in
Southeast Asia From prehistory to history, eds. Ian Glover and Peter Bellwood (London :
RoutledgeCurzon, 2004), 75 – 77.
27
Ian C. Glover, “Indian – Thai Exchanges in the Protohistoric Period,” 342 – 351 ; ผาสุข
อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 52 – 53 ; Bellina and Glover, “The
Archaeology of Early Contact with India and the Mediterranean World, from the Fourth Century BC to
the Fourth Century AD,” 73.
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สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลายด้ วย28 เห็นได้ จากการขุดพบเศษภาชนะทรงชามที่มีลวดลาย
ขัดมันคล้ ายกับเทคนิคของภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา ซึง่ มักขุดพบภาชนะแบบนี ้ในชันวั
้ ฒนธรรม
ยุคเหล็กหรื อช่วงหัวเลี ้ยวประวัติศาสตร์ ดังกรณีของเมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ และเมือง
ซับจําปา จังหวัดลพบุรี
ดังนันถ้
้ าหากเชื่อว่าการขุดคูนํ ้ากว้ างใหญ่เป็ นขอบเขตของเมืองนครปฐมโบราณเกิดขึ ้น
ในสมัยทวารวดี ก็มีความเป็ นไปได้ ว่าอาจมีชุมชนอยู่อาศัยในพื ้นที่แถบนีม้ าก่อนแล้ ว การแปล
ภาพถ่ายทางอากาศโดยนักธรณีวิทยายังระบุถึงความเป็ นไปได้ ที่จะเคยมีชมุ ชนอาศัยอยู่ก่อนที่จะ
มี ก ารขุด คูนํ า้ ของเมื อ งโบราณ สัง เกตได้ จ ากทางตอนใต้ แ ละตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ข องเมื อ งที่ มี
เนิ น ดิ น ซึ่ ง มี ลัก ษณะคล้ า ยกับ ถูก แบ่ ง ซอยเป็ นช่ อ งย่ อ ยๆคล้ า ยเครื อ ข่ า ยของคูค ลองโบราณ
แนวคลองบางแนวนีไ้ ด้ ถูกคูเมืองด้ านทิศใต้ ตดั ขวางไปอย่างชัดเจน ดังนัน้ เครื อข่ายของคูคลอง
บริเวณนี ้จึงน่าจะเกิดขึ ้นก่อนมีการขุดคูเมืองในสมัยทวารวดี29 (ภาพที่ 120)

28

จากการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน เมื่อ พ.ศ. 2524 ได้ พบชิน้ ส่วนขวานหินขัดปะปนอยู่ใน
ชัน้ วัฒนธรรมทวารวดี ดูใ น ผาสุข อิน ทราวุธ, รายงานการขุดค้ น ที่ตําบลพระประโทน อํ าเภอเมื อง จัง หวัด
นครปฐม (กรุ งเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 18 – 19, รู ปที่ 5.
และจากการสํ า รวจก็ ไ ด้ พ บเครื่ อ งมื อ หิ น ขัด บนพื น้ ผิ ว ดิ น ที่ แ หล่ ง โบราณคดี ห อเอก ดัง นั น้ วัต ถุ ที่ เ ชื่ อ กั น
โดยพิจารณาจากรู ปแบบว่าเป็ นสิ่งของเครื่ องใช้ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็ยงั คงใช้ สืบมาหรื อเป็ นรู ปแบบที่ใช้
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และได้ รับความนิยม
กันต่อมาในระยะหลังด้ วย เช่นเดียวกับหม้ อมีสนั ที่มีมาแล้ วตังแต่
มากในช่วงสมัยทวารวดี ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2528), 18 ; Bennet Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of
Protohistoric Central Thailand,” (Ph.D. dissertation, University of Pennsilvania Museum, 1976), 176 –
185, Fig.VIf, VIh, Vii, VIq, VIr.
29
ทิวา ศุภจรรยา กฤษณพล วิชพันธุ์ และชวลิต ขาวเขี ยว, “เมืองคูคลอง (ชุมชนขนาบนํ า้ ):
ภูมิ ปั ญ ญาการสร้ างบ้ า นแปงเมื อ งจากอดี ต ถึ ง รั ต นโกสิ น ทร์ , ” ใน ภูมิ ศ าสตร์ กับ วิ ถี ชี วิ ต ไทย (กรุ ง เทพฯ :
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2544), 151. ลักษณะการขุดคูคลองเชื่อมต่อกันเช่นนี ้ยังได้ พบที่บ้านคูเมืองอินทร์ บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี ด้วย ดูใน เรื่ องเดียวกัน, 153.
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ภาพที่ 120 ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองนครปฐมโบราณ และการแปลความลักษณะการใช้ พื ้นที่
ในอดีต
ทว่าคําถามที่ยงั ไม่สามารถหาคําตอบได้ ในขณะนี ้คือ คนกลุ่มแรกที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน
ในแถบนี เ้ คลื่อนย้ ายมาจากพืน้ ที่ใด หรื อมีพัฒนาการมาจากชุมชนแห่งใด ข้ อมูลเท่าที่มีอยู่ใน
ขณะนี ้จากหลุมขุดค้ น TP.1 ที่แหล่งหอเอกบ่งชี ้เพียงว่า คนกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในเขตที่ต่อมาจะ
พัฒนาเป็ นเมืองนครปฐมโบราณนี ้มีแบบแผนการดํารงชีวิตส่วนหนึง่ คือ การเก็บหอยมาเป็ นอาหาร
ทังหอยนํ
้
้าจืดและหอยทะเล การพบเปลือกหอยทะเลในชัน้ วัฒนธรรมระยะแรก แสดงให้ เห็นถึง
การสรรหาทรัพยากรจากทะเลที่ในช่วงเวลานัน้ ชายฝั่ งตังอยู
้ ่ไม่ไกล ซึ่งถื อเป็ นปั จจัยด้ านสภาพ
ภูมิศาสตร์ ที่เอื ้อต่อการติดต่อกับชุมชนภายนอก
ชุมชนระยะแรกเริ่ มที่ เ มืองนครปฐมโบราณจึงมีการติดต่อกับต่างถิ่ นทัง้ ภายในและ
ภายนอกแล้ ว อย่างน้ อยที่สดุ โบราณวัตถุชิ ้นเด่นซึง่ พบจากการขุดค้ นที่แหล่งโบราณคดีหอเอก คือ
ปากหม้ อกุณฑี เศษภาชนะลายเขียนสีคล้ ายรู ปดวงอาทิตย์ และเศษภาชนะทรงชามที่มีลวดลาย
ขัดมันแบบพิ มายดํ า ก็ ได้ พบตามชุมชนโบราณบางแห่ง เช่น เมื องจัน เสน จัง หวัดนครสวรรค์
เมืองซับจําปา จังหวัดลพบุรี เมืองนครบุรีและแหล่งโบราณคดีภมู ิสนาย ประเทศกัมพูชา
สําหรับชิ ้นส่วนที่คาดว่าเป็ นปากหม้ อกุณฑีที่พบในชันกิ
้ จกรรมระยะแรกของหลุมขุดค้ น
ที่ แหล่งหอเอกนัน้ พืน้ ผิวของภาชนะชิน้ ดังกล่าวมีร่องรอยของนํ า้ ดินที่เคลือบบางๆ และมีรอย
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ขนาน (rilling) ที่สมํ่าเสมอ (ภาพที่ 121) อันเกิดจากการขึ ้นรู ปด้ วยแป้นหมุนเร็ ว30 ดังนันหาก
้
ภาชนะใบนี ้ถูกผลิตขึ ้นในชุมชนแห่งนี ้เอง การใช้ แป้นหมุนขึ ้นรูปภาชนะก็ปรากฏมาตังแต่
้ แรกแล้ ว

ภาพที่ 121 รอยขนานบนพื ้นผิวของปากหม้ อกุณฑีจากหลุมขุดค้ น TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก
ไม่ว่าเทคนิ คการขึน้ รู ปภาชนะดินเผาด้ วยแป้นหมุนเร็ วเช่นนี จ้ ะเริ่ มปรากฏมาตัง้ แต่
เมื่อใด แต่ปากหม้ อกุณฑี นีเ้ ป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงความเกี่ ยวข้ องกับวัฒนธรรมอินเดีย
เศษภาชนะดินเผาลายเขียนสีคล้ ายรูปดวงอาทิตย์นนก็
ั ้ คาดว่าเป็ นส่วนประกอบของหม้ อกุณฑีด้วย
เช่นกัน ดังนันคนกลุ
้
ม่ แรกที่แหล่งโบราณคดีหอเอกจึงมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมอินเดียแล้ ว
หากจะสรุปจากข้ อมูลเท่าที่มีอยู่ในขณะนี ้ก็อาจกล่าวได้ ว่า ในช่วงตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่
8 – 11 อาจปรากฏร่ องรอยหลัก ฐานการอยู่อาศัย ของชุมชนในเขตที่ ต่อมาจะกลายเป็ นเมื อง
นครปฐมโบราณแล้ ว ชุมชนระยะแรกเริ่ มนี ้รู้ จกั ใช้ ทรัพยากรจากแหล่งนํา้ ลําคลองและจากทะเล
ที่ตงอยู
ั ้ ่ห่างออกไปไม่ไกลในขณะนัน้ และยังมีการติดต่อกับต่างถิ่นโดยเฉพาะกับชุมชนร่ วมสมัยที่
ได้ รับวัฒนธรรมอินเดียแล้ ว แต่ชมุ ชนในระยะนี ้คงมีการอยู่อาศัยไม่หนาแน่นมากนัก ดังจะเห็นได้
จากการขุดค้ นที่แหล่งโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลาทางฟากตะวันออกของเมืองกลับไม่พบ
ร่ องรอยการอยู่อาศัยที่มีอายุเก่าแก่ร่วมสมัยกัน แต่ขณะนี ้ก็ยงั มีหลักฐานที่เมืองนครปฐมโบราณ
อยู่เ พี ย งเล็ก น้ อ ย เพราะทํ า การขุดค้ น ได้ ในพื น้ ที่ จํ า กัด จึง ยัง ไม่ท ราบถึ ง บทบาทของชุม ชนใน
ระยะแรกนี ้เท่าที่ควร แต่เมื่อนําเอาข้ อมูลไปเปรี ยบเทียบกับเมืองอู่ทองและเมืองจันเสนในช่วงเวลา
30

พัชรี สาริ กบุตร, เทคโนโลยี่สมัยโบราณ (Primitive Technology) เครื่ องมือหิน งานโลหะ
เครื่ องปั น้ ดินเผา และแก้ วและ ลูกปั ดแก้ ว (กรุ งเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2523), 106.
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เดียวกันแล้ วก็ ทําให้ สามารถมองเห็นภาพรวมของสังคมวัฒนธรรมในช่วงนี ไ้ ด้ ชัดเจนขึน้ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี ้
2.1 หลักฐานที่เมืองโบราณอู่ทอง
เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คงมีบทบาทในฐานะเมืองท่าค้ าขายที่มีการติดต่อกับ
้ งมีหลักฐานศิลปกรรมที่อาจ
ชุมชนภายนอกอย่างกว้ างขวางมาตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 5 - 9 ทังยั
แสดงให้ เห็นถึงร่ องรอยการยอมรับนับถือพุทธศาสนาในระยะแรกเริ่ มอีกด้ วย หลักฐานที่สําคัญ
ได้ แก่ ลูกปั ดแก้ วและลูกปั ดหินกึ่งมีค่า เครื่ องประดับทองคํา เหรี ยญโรมันของจักรพรรดิวิคโตริ นสุ
(พ.ศ. 811 – 813) แผ่นดินเผาประดับศาสนสถานรู ปภิกษุ อ้ ุมบาตร และพระพุทธรู ปนาคปรก
ตามแบบศิลปะอมราวดี เป็ นต้ น31 (ภาพที่ 122)

ภาพที่ 122 โบราณวัตถุพบที่เมืองอูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พพิ ิธภัณฑสถานแห่งชาติ อูท่ อง
31

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 102 – 106.
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ถึงแม้ วา่ โบราณวัตถุสว่ นใหญ่จากเมืองอูท่ องจะไม่ได้ มาจากการขุดค้ นตามหลักวิชาการ
ซึง่ ทําให้ ไม่ทราบอายุและบริ บทของหลักฐานจากชันดิ
้ นที่แน่นอน แต่จากการขุดค้ นของภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2541 ได้ ผลสรุ ปว่า พืน้ ที่ บริ เวณ
เมืองอู่ทองน่าจะเคยเป็ นที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นเมื่อช่วงประมาณ 1,700 – 1,500 ปี มาแล้ ว คือ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9 – 11 และอาจมีการอยู่อาศัยมาก่อนหน้ านัน้ แล้ ว แต่ไม่ควรเก่าไปกว่า
1,900 ปี มาแล้ ว หรื อช่วงพุทธศตวรรษที่ 732
2.2 หลักฐานที่เมืองโบราณจันเสน
สําหรับเมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค์นนั ้ ผู้ศึกษาคือ ดร.เบนเน็ท บรอนสัน (Bennet
Bronson) ได้ ทําการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาที่พบอย่างละเอียด โดยประมวลเข้ ากับผลการกําหนด
อายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีจํานวนมาก เพื่อจัดลําดับพัฒนาการของเมือง โดยเสนอไว้ ใน
วิทยานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอก เมื่อ พ.ศ. 2519 ซึ่งสามารถจัดลําดับอายุสมัยของเมืองจันเสนได้
เป็ น 6 สมัย ย่อย ตัง้ แต่ช่ ว งก่ อ นประวัติศาสตร์ ยุค เหล็ก ช่ว งที่ มี การติดต่อกับอิน เดีย ยุคฟูนัน
สมัยทวารวดี และการอยูอ่ าศัยในระยะหลัง33
เมื่อเทียบเคียงหลักฐานที่ได้ จากเมืองนครปฐมโบราณกับข้ อมูลจากเมืองจันเสนแล้ ว
พบว่า ช่วงเวลาแรกเริ่ มของการปรากฏร่ องรอยการอยู่อาศัยที่แหล่งโบราณคดีหอเอก คงตรงกับ
สมัยย่อยที่ 3 (phase III) ของเมืองจันเสน ซึง่ ดร.บรอนสัน กําหนดเป็ น “ยุคฟูนนั ตอนต้ น” มีอายุ
้ งอธิบายว่า เป็ นช่วงที่ชมุ ชนแห่งนี ้มีลกั ษณะเป็ น
ตังแต่
้ พ.ศ. 793 – 1043 (A.D. 250 – 500) ทังยั
หมูบ่ ้ าน และมีหลักฐานการติดต่อกับเมืองออกแก้ วในเวียดนามตอนใต้ แล้ ว34
น่าสังเกตว่าในครัง้ นัน้ ดร.บรอนสัน ได้ กล่าวเชื่อมโยงข้ อมูลจากเมืองจันเสนในสมัยย่อย
ที่ 3 นี ้มายังเมืองอู่ทองและเมืองนครปฐมโบราณด้ วย สําหรับเมืองอู่ทอง ดร.บรอนสันได้ กล่าวอ้ าง
ถึงโบราณวัตถุจํานวนมากที่คล้ ายกับวัตถุที่ได้ มาจากเมืองออกแก้ ว ซึง่ ได้ รับการศึกษามาก่อนแล้ ว
โดยศาสตราจารย์ ช็อง บวสเซอลิเย่ร์35 แต่สําหรับเมืองนครปฐมนัน้ ดร.บรอนสันกล่าวเพียงว่า
32

สุรพล นาถะพินธุ, “ข้ อมูลเพิ่มใหม่จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีเมืองอู่ทอง,” ใน เอกสาร
ประกอบการสัมมนา “จากทวารวดีถึงสุพรรณภูมิ : หลักฐานและข้ อมูลใหม่ทางโบราณคดี (สุพรรณบุรี :
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2, 2542), 103.
33
Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of Protohistoric Central
Thailand,” 14 - 15.
34
Ibid.
35
Ibid., 685 - 686.
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ค่าอายุของกิจกรรมระยะแรกเริ่ มยังไม่สามารถตรวจสอบได้ 36 ดังนันในขณะนี
้
้จึงสามารถมองเห็น
ภาพความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนในสมัยย่อยที่ 3 ที่เมืองจันเสนกับชุมชนแรกเริ่ มที่เมืองนครปฐม
โบราณได้ ชดั เจนขึ ้น เพราะหลักฐานที่พบจากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอกค่อนข้ างมีความ
สอดคล้ องกับข้ อเสนอของ ดร.บรอนสัน กล่าวคือ ในช่วงนี ้อาจเกิดชุมชนในลักษณะของหมูบ่ ้ านขึ ้น
และชุมชนนี ้ก็มีการติดต่อกับต่างถิ่นแล้ วด้ วยเช่นกัน
2.3 ร่ องรอยของฟูนันในภาคกลางของประเทศไทย ?
ดูเหมือนว่าข้ อเสนอเรื่ องร่ องรอยของวัฒนธรรมหรื ออาณาจักรฟูนนั ที่พบในภาคกลาง
ของประเทศไทยจะมีความเกี่ยวข้ องกับเมืองอู่ทองและเมืองจันเสนที่กล่าวถึงข้ างต้ นเป็ นหลัก ทังนี
้ ้
ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ และปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร ก็เคยกล่าวเชื่อมโยงมายังเมืองนครปฐมโบราณ
ผู้วิจยั จึงต้ องนําข้ อมูลเกี่ยวกับฟูนนั มาอธิบายไว้ ในที่นี ้ด้ วย
“ฟูนัน” มีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสารจีนว่าเป็ นอาณาจักรหรื อรัฐโบราณรุ่ นแรกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ เจริ ญรุ่ งเรื องในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 - 11 นักวิชาการต่างเชื่อกันว่ามีที่ตงอยู
ั้ ่
37
บริ เวณดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่นํา้ โขงในเขตประเทศกัมพูชาและเวียดนาม และเกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับการเจริ ญขึน้ ของอาณาจักรกัมพูชาในเวลาต่อมา โดยศาสตราจารย์ ยอร์ ช เซเดส์
สันนิษฐานว่าราชธานีของอาณาจักรฟูนนั อาจตังอยู
้ ใ่ นเขตกัมพูชาทางตอนใต้ 38
สําหรับเมืองออกแก้ วในเวียดนามนันเชื
้ ่อกันว่าเป็ นเมืองท่าของฟูนนั เพราะตังอยู
้ ่ใกล้
กับชายฝั่ งทะเลและพบโบราณวัตถุเป็ นจํานวนมาก หลักฐานจากเมืองออกแก้ วซึง่ เดิมเป็ นผลงาน
การค้ นคว้ าของนาย หลุยส์ มัลเลอเรต์ (Louis Malleret) ได้ กลายเป็ นตัวแทนวัตถุทางวัฒนธรรม
แบบฟูนนั ไปโดยปริ ยาย39 แม้ ว่าหลักฐานส่วนใหญ่จากเมืองออกแก้ วจะได้ มาจากการสํารวจหรื อ
มีผ้ นู ํามามอบให้ หรื อขายให้ ก็ตาม โบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่คงเป็ นสินค้ าที่นําเข้ ามาจากต่างถิ่น

36

Ibid., 685.
37
Paul Pelliot, “Le Fou-nan,” Bulletin de l’ L’École Française d'Extrême-Orient 3 (1903) :
248 – 303 ; George Cœdès, The Indianized States of Southeast Asia, translated by Sue Brown
Cowing (Honololo : University of Hawaii Press, 1968), 36 – 38, 40 – 42, 46 - 47, 55 – 62.
38
Cœdès, The Indianized States of Southeast Asia, 36 - 37.
39
Louis Malleret, L'archéologie du Delta du Mékong (Paris : L’École Française d'ExtrêmeOrient, 1959 – 1963).
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ทัง้ ลูก ปั ด หิ น สี ต่ า งๆ หัว แหวนสลัก จากหิ น มี ค่ า เหรี ย ญกษาปณ์ โ รมัน 40 เครื่ อ งประดับ โลหะ
(โดยเฉพาะทองคํา) หรื อแม่พิมพ์หล่อเครื่ องประดับต่างๆ (ภาพที่ 123) ดังนัน้ เมื่อมีการค้ นพบ
โบราณวัตถุที่มีลกั ษณะคล้ ายกับที่เคยพบจากเมืองออกแก้ วก็มกั วิเคราะห์กนั ว่ามีร่องรอยของฟูนนั
แพร่ขยายไปถึงบริเวณนันด้
้ วย

ภาพที่ 123 โบราณวัตถุจากเมืองออกแก้ ว ประเทศเวียดนาม
ที่มา : Louis Malleret, L'archéologie du Delta du Mékong (Paris : L’École Française
d'Extrême-Orient, 1959 – 1963), Pl.XL ; Nancy Tingley, ed., Arts of Ancient Vietnam From
River Plain to Open Sea (New Haven : Yale University Press, 2009), cat. no.32 – 36.

40

ที่เมืองออกแก้ วพบเหรี ยญโรมัน 2 เหรี ยญ เหรี ยญหนึ่งเป็ นของจักรพรรดิอนั โตนิอสุ ปิ อุส (พ.ศ.
681 – 704) และเหรี ยญของจักรพรรดิมาร์ คสุ โอเรลิอสุ (พ.ศ. 704 – 723) ดูใน Ibid., Pl.XL ; Brigitte Borell,
“Some Western Imports Assigned to the Oc Eo-Period Reconsidered,” in From Homo erectus to the
Living Traditions, eds. Jean-Pierre Pautreau et al (Chiang Mai : Siam Ratana, 2008), 170 -172.
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ศาสตราจารย์บวสเซอลิเย่ร์เคยเสนอทฤษฎีโดยอาศัยการวิเคราะห์โบราณวัตถุจากเมือง
อู่ทองซึ่งมีหลักฐานจํานวนมากคล้ ายกับที่พบที่เมืองออกแก้ วว่า ในช่วงเวลาหนึ่งอาณาจักรฟูนนั
อาจเคยมีศนู ย์กลางอยู่ในภาคกลางของไทย41 แต่ต่อมาเมื่อได้ มีการค้ นคว้ าอย่างละเอียดในเขต
เวี ย ดนามใต้ และแถบเมื องนครบุรีท างตอนใต้ ข องกัม พูชา ก็ ทํ าให้ พ บหลักฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
อาณาจักรฟูนนั มากยิ่งขึ ้น42
เรื่ องราวของอาณาจักรฟูนันจึงยังคงเกี่ ยวข้ องกับดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่นํา้ โขง
ส่วนในดินแดนไทยขณะนัน้ ในหลายพื ้นที่คงเกิดชุมชนเมืองท่าค้ าขายที่เจริ ญขึน้ ร่ วมสมัยกัน43
ดังตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจนที่สดุ คือเมืองอูท่ อง หรื อเมืองจันเสนที่มีหมู่บ้านเกิดขึ ้นแล้ วในช่วงนี ้ แต่ก็
เป็ นการยากที่จะนําเอาชุมชนระยะแรกเริ่ มที่เมืองนครปฐมโบราณไปเชื่อมโยงเข้ ากับชื่อบ้ านเมือง
ในเอกสารจี น เพราะถึงแม้ ว่าหลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอกจะสนับสนุน
ความเห็ น ของ ดร.พิริย ะ ไกรฤกษ์ เกี่ ยวกับการกํ า หนดอายุให้ มีการอยู่อ าศัยที่ เ มื องนครปฐม
โบราณมาตังแต่
้ ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 8 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 10 โดยมีการรับเอาอิทธิพล
อินเดียเข้ ามาแล้ ว แต่หลักฐานจากการขุดค้ นเท่าที่มีอยู่ในขณะนี ้ก็ยงั มีปริ มาณน้ อย จึงไม่สามารถ

41

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ทรงเก็บความเรี ยบเรี ยง, “ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับที่ตงอาณาจั
ั้
กรฟูนนั ,” ใน
โบราณวิทยาเรื่ องเมืองอูท่ อง, 11 – 20.
42
James C.M. Khoo, ed. Art and Archaeology of Fu Nan: Pre-Khmer Kingdom of the
Lower Mekong Valley (Bangkok : Orchid Press, 2003) ; Miriam T. Stark, “Pre-Angkorian and
Angkorian Cambodia,” in Southeast Asia From prehistory to history, 97 – 100 ; Pierre-Yves Manguin,
“The Archaeology of Fu Nan in the Mekong River Delta: The Oc Eo Culture of Vietnam,” in Arts of
Ancient Vietnam From River Plain to Open Sea, 103 – 118.
43
ทางภาคใต้ ของไทยมีเมืองท่าสําคัญที่เจริ ญขึ ้นในช่วงเวลานี ้ ได้ แก่ เขาสามแก้ ว จังหวัดชุมพร
ภูเขาทอง จังหวัดระนอง คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดูใน Bérénice Bellina and Praon Silapanth, “Khao Sam
Kaeo and the Upper Thai Peninsula: Understanding the Mechanism of Early Trans-Asiatic Trade and
Cultural Exchange,” in Uncovering Southeast Asia’s Past, eds. Elizabeth A. Bacus, Ian C. Glover, and
Vincent Pigott (Singapore : NUS Press, 2006), 379 – 392 ; บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ และเรไร นัยวัฒน์,
ทุ่งตึกเมืองท่าการค้ าโบราณ (ภูเก็ต : สํานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต, 2550), 127 – 136 ; มยุรี วีระประเสริ ฐ,
“คลองท่อมแหล่งอุตสาหกรรมทําลูกปั ดและเมืองท่าขนถ่ายสินค้ าสมัยโบราณ,” ใน ปั จจุบนั ของโบราณคดีไทย
(กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 40 - 49.
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ระบุได้ เลยว่า เป็ นร่ องรอยของเมืองท่าแห่งอาณาจักรพันพัน ซึง่ ดร.พิริยะเข้ าใจว่ามีศนู ย์กลางอยู่ที่
เมืองอูท่ อง44
อย่างไรก็ ตาม เป็ นการถูกต้ องที่ ดร.พิริยะได้ ชีใ้ ห้ เห็นว่ามีโบราณวัตถุบางประเภทที่มี
ความคล้ ายคลึงกับหลักฐานจากเมืองออกแก้ ว เพราะจากการขุดค้ นในชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรกของ
แหล่งหอเอกก็ ได้ พบเศษภาชนะดินเผาลายเขี ยนสีคล้ ายดวงอาทิ ตย์ ซึ่งเคยพบที่ เมืองนครบุรี
อันเป็ นเมื องสําคัญของอาณาจักรฟูนัน และยังเป็ นข้ อมูลที่ สอดคล้ องกับข้ อเสนอของปริ วรรต
ธรรมาปรี ชากร ซึง่ กําหนดให้ เมืองนครปฐมโบราณเริ่มปรากฏหลักฐานมาแล้ วตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่
10 – 11 โดยเทียบเคียงอายุจากเศษภาชนะลายเขียนสีคล้ ายรู ปพระอาทิตย์ที่พบจากการสํารวจ
แหล่งโบราณคดีหอเอกด้ วย
ถึงแม้ วา่ หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอกจะเทียบไม่ได้ กบั
ความสําคัญของโบราณวัตถุที่พบเป็ นจํานวนมากจากเมืองอู่ทอง ซึ่งคงจะเจริ ญรุ่ งเรื องในฐานะ
เมืองท่าค้ าขายแล้ วในช่วงเวลานี ้ หรื อนักวิชาการบางท่านก็เสนอว่า อู่ทองเป็ นเมืองหลวงของ
บ้ านเมืองที่มีชื่อปรากฏในเอกสารจีนว่า “จินหลิน” (Chin-lin)45 หรื อเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของ
ทวารวดี46 แต่ทว่าชุมชนระยะแรกเริ่มที่เมืองนครปฐมโบราณก็ร้ ูจกั กับวัฒนธรรมอินเดียแล้ วเช่นกัน
ซึ่ง น่ า จะเป็ นผลมาจากการติด ต่ อ กับ ชุม ชนโบราณร่ ว มสมัย ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
แต่หลักฐานทัง้ หมดก็ ไม่ได้ มีความเกี่ ยวข้ องโดยตรงกับเรื่ องราวของอาณาจักรฟูนัน ซึ่งขณะนี ้
ยอมรั บกันแล้ วว่าเจริ ญอยู่ในดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่นํา้ โขง ดังนัน้ หากพิจารณาถึงชื่อเรี ยก
ที่เหมาะสมของช่วงเวลานี ้แล้ วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในการนําไปเกี่ยวข้ องกับคําว่า “ฟูนนั ”

44

นายพอล วีทลีย์ ผู้ค้นคว้ าเกี่ยวกับชื่อบ้ านเมืองโบราณที่ปรากฏในเอกสารจีนระบุว่า อาณาจักร
หรื อรัฐพันพันน่าจะตัง้ อยู่ในคาบสมุทรไทย สอดคล้ องกับความเห็นของนักวิชาการหลายท่าน เช่น นายพอล
เปลลิโอต์ ศาสตราจารย์ กอร์ ดอน ลูซ และนายลอว์เรนซ์ พาลเมอร์ บริ กส์ ที่เสนอว่า พันพันน่าจะอยู่บริ เวณ
อ่าวบ้ านดอน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ดูใน Paul Wheatley, The Golden Khersonese, reprinted of the 1961
ed. (Kualar Lumpur : University of Malaya Press, 1973), 50.
45
H.G.Quaritch Wales, Dvaravati : The Earliest Kingdom of Siam (6th to 11th century A.D.)
(London : Bernard Quaritch, LTD., 1969), 5 – 9 and 20.
46
Ibid., 20 ; ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “นครชัยศรี ,” ใน ค้ นหาอดีตของเมืองโบราณ (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2538), 285 – 286 ; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 101
และ 212.
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ทัง้ นี ้ ดร.ผาสุข อินทราวุธ เสนอว่า ในช่วงตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ 5 – 9 นี ต้ รงกับช่ว ง
กึ่งก่อนประวัติศาสตร์ หรื อช่วงหัวเลี ้ยวประวัติศาสตร์ (Proto-historic Period) ซึง่ ชุมชนโบราณ
ทัง้ ในอิน เดี ย โรมัน และเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ ต่า งมี ก ารติดต่อ ค้ า ขายกัน อย่า งกว้ า งขวาง
(แผนที่ที่ 16) ดังได้ พบสินค้ าของอินเดียและโรมันในหลายพื ้นที่ (ตัวอย่างที่นําเสนอมาข้ างต้ น เช่น
ลูกปั ดแก้ วและหินสีตา่ งๆ หัวแหวนสลักจากหินมีคา่ เหรี ยญกษาปณ์โรมัน) ซึง่ ในอินเดียจะตรงกับ
สมัยราชวงศ์กษุ าณะ – คุปตะ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “สมัยอินโด – โรมัน”47 (Indo – Roman
Period)
จึงสามารถสรุปได้ วา่ บริ เวณที่ตอ่ มาจะพัฒนาขึ ้นเป็ นเมืองนครปฐมโบราณ อาจปรากฏ
ร่ องรอยหลักฐานการอยู่อาศัยของชุมชนในระยะแรกเริ่ มมาแล้ วตังแต่
้ ราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 11
ซึง่ ตรงกับช่วงสมัยอินโด - โรมัน หรื อช่วงหัวเลี ้ยวประวัตศิ าสตร์ ของดินแดนไทยนัน่ เอง

47

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 43 และ 92 – 93 ;
ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุ งเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 42 – 59 ; Phasook Indrawooth, “The Archaeology of the Early Buddhist
Kingdoms of Thailand,” in Southeast Asia From prehistory to history, 122 – 125.
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แผนที่ที่ 16 ตําแหน่งของแหล่งโบราณคดีในช่วงหัวเลี ้ยวประวัติศาสตร์ และสมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์
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3. เมืองนครปฐมโบราณในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 16
ข้ อมูลจากหลุมขุดค้ น TP.1 ที่แหล่งโบราณคดีหอเอกชี ้ให้ เห็นถึงความต่อเนื่องของ
กิจกรรมการอยู่อาศัยที่อาจมีมาแล้ วตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 8 – 11 หลักฐานจากหลุมขุดค้ น
TP.4 ที่แหล่งโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลายังช่วยเสริ มให้ เห็นถึงภาพการเจริ ญขึ ้นของชุมชน
อีกแห่งหนึง่ ทางฟากตะวันออกของเมืองที่น่าจะเกิดขึ ้นตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 ซึง่ อนุมาน
ได้ ถึงการเพิ่มขึ ้นของจํานวนประชากรในระยะเวลาดังกล่าว อันส่งผลให้ เกิดการขยับขยายแหล่ง
้ พฒ
ั นาไปสูค่ วามเป็ น
ที่อยู่อาศัย และนําไปสูก่ ารจัดการระบบต่างๆของชุมชนที่เชื่อว่าในช่วงนันได้
สังคมเมืองโดยสมบูรณ์แล้ ว
3.1 ตํานานกับพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ
หากกลับไปพิจารณาข้ อความในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ดงั ที่ผ้ วู ิจยั ได้ นําเสนอไว้ แล้ ว
ในบทที่ 2 จะพบว่า เรื่ องในตํานานดูจะมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลทางโบราณคดีและธรณีวิทยาที่
บ่งชี ้ว่าน่าจะมีร่องรอยของชุมชนที่อยู่อาศัยมาก่อนการสร้ างเมืองนครปฐมโบราณ เพราะตํานาน
กล่าวว่าบริ เวณนี ้มีหมู่บ้านของพวกพราหมณ์ตงอยู
ั ้ ่ก่อนแล้ ว พวกพราหมณ์นี ้ได้ บรรจุทะนานทอง
หรื อ “โทณะ” ที่ เคยใช้ ตวงพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ าไว้ ในเรื อนหิน ในปี พ.ศ. 1133
คือช่วงครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 12 แล้ วต่อมาพระเจ้ าศรี สิทธิ ไชยพรหมเทพจึงได้ สร้ างเมือง
นครไชยศรี ขึ ้นเป็ นเมืองใหญ่
ตํานานฉบับนายอ่อง ไวกําลัง ยังกล่าวอีกว่า ในปี พ.ศ. 1192 พระยากาวัณดิศผู้ครอง
ตักกศิลามหานคร (เข้ าใจว่าหมายถึงเมืองนครไชยศรี ) ทรงขับไล่พวกพราหมณ์ให้ ไปตังชุ
้ มชนอยู่ที่
เมืองละโว้ เอกสารทุกฉบับยังกล่าวตรงกันว่า พระยากาวัณดิศทรงสร้ างพระประโทณเจดีย์ขึ ้นใน
ปี พ.ศ. 1199 สอดคล้ องกับตัวเขี ยนที่ กํากับใต้ รูปพระประโทณเจดีย์ในสมุดภาพไตรภูมิ สมัย
กรุงศรี อยุธยาที่ระบุวา่ พระประโทณเจดีย์สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 1199 ด้ วย (ภาพที่ 6 ในบทที่ 2)
ดังนัน้ ข้ อสันนิษฐานเดิมที่ ว่า เมื องนครปฐมโบราณมีความเจริ ญรุ่ งเรื องที่ สุดในช่วง
พุท ธศตวรรษที่ 13 - 1448 จึ ง ต้ อ งเพิ่ ม เติม ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ พัฒ นาการที่ เ กิ ด ขึน้ แล้ ว ในช่ ว งก่ อ น
หน้ า นัน้ อย่า งน้ อยอี ก หนึ่ ง ศตวรรษ เพราะการก่ อ สร้ างพระประโทณเจดี ย์ซึ่ง เป็ นศาสนสถาน
ขนาดใหญ่ไว้ ใจกลางเมือง ย่อมจะต้ องเกิดขึ ้นในช่วงที่บ้านเมืองเจริ ญรุ่งเรื อง ก่อนจะมีพฒ
ั นาการ
อย่างต่อเนื่องในช่วงพุทธศตวรรษถัดมา
48

ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (กรุงเทพฯ
: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 73.
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ข้ อความในตํานานเมืองจึงให้ เค้ าเงื่อนว่า เมืองนครไชยศรี หรื อเมืองนครปฐมโบราณนี ้
น่าจะเจริ ญรุ่ งเรื องมาตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 12 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้ นทังจาก
้
แหล่งหอเอกและแหล่งธรรมศาลายัง ชี ใ้ ห้ เ ห็น อี กด้ วยว่า ประชากรที่ เข้ ามาอยู่อาศัย ในพืน้ ที่ นี ้
ตังแต่
้ แรกยังคงอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นสืบมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 16 เมืองนครปฐมโบราณ
จึงมีบทบาทสําคัญมาตลอดช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 หรื อที่กําหนดเรี ยกกันว่า “สมัยทวารวดี”
3.2 บทบาทของเมืองนครปฐมโบราณ
น่าเสียดายที่ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีข้อจํากัดด้ านงบประมาณ จึงทําให้ ไม่สามารถขุดค้ นใน
หลายแหล่งโบราณคดีได้ หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นเกือบทังหมด
้
(ซึง่ ถือว่ายังมีปริ มาณน้ อยมาก
เมื่อเทียบกับขนาดของเมืองที่ใหญ่โต) ก็มีความเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมสามัญในครัวเรื อนมากกว่าจะ
สื่อถึงบทบาทของเมืองนครปฐมโบราณในทุกแง่ทุกมุม ในที่นี ้จึงต้ องทําการประมวลองค์ความรู้
จากหลักฐานทุกประเภท เพื่อแปลความถึงบทบาทของเมืองในด้ านต่างๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
3.2.1 บทบาทด้ านการเมืองการปกครอง
เนื อ้ หาในตํานานได้ แสดงให้ เห็ น ว่า เมื องนครไชยศรี มีก ษั ตริ ย์ปกครองและ
มีพราหมณ์ทําหน้ าที่อยู่ในราชสํานักด้ วย แต่ข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองของเมืองนครปฐมโบราณ
ก็เป็ นที่ร้ ู จกั กันดีแล้ วจากการค้ นพบเหรี ยญเงินมีจารึกอักษรปั ลลวะ (กําหนดจากแบบอักษรมีอายุ
อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12) ภาษาสันสกฤต (ภาษาที่ใช้ ในราชการหรื อราชสํานัก)49 ความว่า
“ศรี ทวารวดี ศวรปุณยะ”50 แปลว่า “บุญกุศลของพระราชาแห่งศรี ทวารวดี ”51 หรื อ “พระเจ้า
ศรี ทวารวดี ผูม้ ี บญ
ุ อันประเสริ ฐ”52 ซึง่ พบจํานวน 2 เหรี ยญเมื่อ พ.ศ. 2486 ที่แหล่งเนินหิน และพบ
อีกเหรี ยญหนึง่ เมื่อ พ.ศ. 2546 ที่บริเวณโรงเรี ยนหอเอกวิทยา53
49

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 181.
50
J.J.Boeles, “The King of Śrī Dvāvaratī and his Regalia,” Journal of the Siam Society LII,II
(April 1964) : 100 - 102.
51
คําแปลภาษาไทยสํานวนนี ้ ดูใน หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ เอเชียอาคเนย์ถึง
พ.ศ. 2000 (กรุ งเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี , 2535), 26.
52
คําแปลภาษาไทยสํานวนนี ้ ดูใน ชะเอม แก้ วคล้ าย, “ศรี ทวารวดี,” ศิลปากร 34, 2 (2534) : 59.
53
เด่นดาว ศิลปานนท์, “เหรี ยญเงินทวารวดีมีจารึ กค้ นพบใหม่ที่นครปฐม,” เมืองโบราณ 30,3
(กรกฎาคม – กันยายน 2547) : 165 - 167.
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เหรี ยญเงินมีจารึ กดังกล่าวเคยนําไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่า นครปฐมเป็ นเมืองหลวงของ
กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ทวารวดี 54 แต่ เ มื่ อ มี ก ารค้ นพบเหรี ย ญมี จ ารึ ก ศรี ท วารวดี ศ วรปุ ณ ยะเพิ่ ม ขึ น้
ตามเมื อ งโบราณสมัย ทวารวดี ใ นภาคกลางและภาคตะวัน ตก จึ ง ทํ า ให้ ข้ อ สัน นิ ษ ฐานเดิ ม มี
นํ า้ หนัก น้ อ ยลง แต่ ก็ มี ข้ อ สัง เกตว่ า ยัง ไม่ มี ร ายงานการค้ น พบเหรี ย ญเงิ น มี จ ารึ ก ศรี ท วารวดี
้
เงื่อนไขของ
ศวรปุณยะในเขตลุม่ แม่นํ ้าบางปะกงและลุ่มแม่นํ ้าลพบุรี – ป่ าสักเลย ดังนันหากจะใช้
การปรากฏเหรี ยญเงินมีจารึ กดังกล่าวมาจํากัดขอบเขตของ “ทวารวดี” ไม่ว่าจะเป็ นในฐานะของ
อาณาจักรหรื อรัฐแล้ ว ก็น่าจะอยูใ่ นแถบลุม่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา – ท่าจีน – แม่กลอง55 (แผนที่ที่ 17)

แผนที่ที่ 17 แสดงตําแหน่งที่ตงของชุ
ั้
มชนและเมืองโบราณสมัยทวารวดีในประเทศไทย

54

Boeles, “The King of Śrī Dvāvaratī and his Regalia,” Journal of the Siam Society, : 102.
55
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มยุรี วีระประเสริ ฐ, 2 สิงหาคม 2553
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ปริ มาณของเศษภาชนะดินเผาที่ ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1 และ TP.4 ซึ่งมี
นํ ้าหนักรวมกันมากถึง 305 กิโลกรัม อาจเป็ นตัวแทนข้ อมูลที่แสดงให้ เห็นถึงความหนาแน่นของ
จํานวนประชากรที่เคยอาศัยอยู่ภายในเขตเมืองนครปฐมโบราณได้ แต่พื ้นที่ 20 ตารางเมตรของ
ทัง้ 2 หลุมขุดค้ นก็ถือเป็ นพื ้นที่เล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของเมืองที่มีเนื ้อที่ราว 3,809 ไร่ (เฉพาะ
ในเขตคูเมือง) ทังนี
้ ้ยังไม่รวมความหนาแน่นของชุมชนนอกเขตคูเมืองที่กระจายตัวอยู่หลายแห่ง
โดยเฉพาะทางด้ านทิศตะวันตกที่มีพระปฐมเจดีย์ (องค์เดิม) เป็ นศูนย์กลางของชุมชนขนาดใหญ่
ั ้ ่ห่างออกมาราว 10 กิโลเมตรติดกับแนวชายฝั่ ง
ส่วนทางใต้ ก็มีชมุ ชนแถบบ้ านดอนยายหอมที่ตงอยู
ทะเลเดิม เมืองนครปฐมโบราณจึงมีอาณาบริเวณกว้ างขวางที่สดุ ในสมัยทวารวดี56 (ตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 ขนาดของบ้ านเมืองโบราณสมัยทวารวดีในประเทศไทย
ขนาด (เมตร)
กว้ าง
ยาว

เมือง

จังหวัด

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

750

1,650

คูเมืองเดิมบางนางบวช
นครปฐมโบราณ
กําแพงแสน
คูบวั
ศรี มโหสถ
พระรถ
ขีดขิน
ลพบุรี
ซับจําปา
คูเมือง อินทร์ บรุ ี
อู่ตะเภา
การุ้ง
บึงคอกช้ าง
จันเสน

สุพรรณบุรี
นครปฐม
นครปฐม
ราชบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
สระบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
สิงห์บรุ ี
ชัยนาท
อุทยั ธานี
อุทยั ธานี
นครสวรรค์

510
2,000
757
800
700
750
620
1,000
704
650
800
450
500
700

560
3,600
803
2,000
1,550
1,500
620
1,450
834
700
1,000
450
500
700

56

เอกสารอ้ างอิง
(สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี 2545 : 26)
(ศรี ศกั ร 2525 : 67)
(ศรี ศกั ร 2525 : 47)
(ทิวาและผ่องศรี 2525 : 4)
(ผาสุข 2542 : 106)
(ผาสุข 2542 : 116)
(ผาสุข 2542 : 116)
(ภาควิชาโบราณคดี 2550 : 28)
(ศรี ศกั ร 2538 : 35)
(ผาสุข 2542 : 110)
(ผาสุข 2527 : 29)
(ศรี ศกั ร 2525 : 54)
(ศรี ศกั ร 2538 : 223)
(ศรี ศกั ร 2538 : 224)
(Bronson 1976 : 3)

See Karen M. Mudar, “How many Dvaravati Kingdoms? Location Analysis of First
Millennium A.D. Moated Settlements in Central Thailand,” Journal of Anthropological Archaeology 18
(March 1999) : 1 – 28.
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ในการขุ ด คู นํ า้ เพื่ อ ล้ อมรอบอาณาเขตกว้ างใหญ่ ข องเมื อ งนี ย้ ่ อ มใช้ แรงงานคน
จํ า นวนมากและต้ อ งมี ร ะบบการจัด การที่ ดี เช่ น เดี ย วกับ การก่ อ สร้ างศาสนสถานขนาดใหญ่
หลายแห่ง เพื่อเป็ นวัดของนักบวชและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองก็จําเป็ นต้ องใช้ ช่างฝี มือและ
แรงงานเป็ นจํานวนมาก ลักษณะเช่นนี ้สะท้ อนให้ เห็นทังในเรื
้ ่ องระบบชนชันและการแบ่
้
งงานกันทํา
ในชุมชนที่เป็ นสังคมเมืองใหญ่ซงึ่ ในช่วงเวลานันควรอยู
้
ภ่ ายใต้ การปกครองของกษัตริย์
ประเด็นเกี่ยวกับระบบกษัตริ ย์ในสมัยทวารวดีนี ้ ดร.ผาสุข อินทราวุธ ได้ อธิบายไว้ แล้ ว
เกี่ยวกับ “แนวคิดธรรมวิชยั ” ตามแบบพระเจ้ าอโศกมหาราชของอินเดีย โดยเสนอว่ามีหลักฐานที่
สื่อให้ เห็นว่าเกี่ ยวข้ องกับสถาบันกษัตริ ย์และราชสํานัก โบราณวัตถุสําคัญบางชิน้ ก็ พบที่เมือง
นครปฐมโบราณ ได้ แก่ แผ่นดินเผารู ปคช-ลักษมี พร้ อมด้ วยสัญลักษณ์มงคลและเครื่ องราชูปโภค
้
กรที่ค้นพบเป็ นจํานวนมาก ซึง่ ใช้ ทงในการเผยแพร่
ั้
หลักธรรมคําสอนของ
ของกษัตริ ย์ รวมทังธรรมจั
พุทธศาสนา และเป็ นเครื่ องมือในการขยายอํานาจการปกครองของกษัตริย์57 (ภาพที่ 124)

ภาพที่ 124 แผ่นดินเผารูปคช-ลักษมี และศิลาธรรมจักรจากเมืองนครปฐมโบราณ
โบราณวัตถุอีกสองชิ ้นที่มีความน่าสนใจเป็ นพิเศษคือ แผ่นหินสลักภาพบุคคลและช้ าง
พร้ อมด้ วยสัญลักษณ์ มงคล ได้ แก่ สังข์ จักร หม้ อนํา้ และรู ปคล้ ายดาวมี 5 แฉก (ภาพที่ 125)
57

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 175 – 177 ; ผาสุข
อินทราวุธ, ทวารวดีธรรมจักร (กรุ งเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551),
78 – 79 และแผนที่ 4.
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แผ่นหินรู ปบุคคลนันพบที
้
่โรงเรี ยนเกษตรกรรมนครปฐม (เดิม) ซึง่ ปั จจุบนั คือบริ เวณมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ส่วนแผ่นหินรู ปช้ างก็ พบที่ตําบลสนามจันทร์ เช่นกัน
เข้ าใจว่าทังสองภาพนี
้
้สลักขึ ้นตามคติพระเจ้ าจักรพรรดิในพุทธศาสนา ซึ่งต้ องมีสมบัติหรื อรัตนะ
้
้
7 อย่างคือ จักรแก้ ว ช้ างแก้ ว ม้ าแก้ ว แก้ วมณี นางแก้ ว ขุนคลังแก้ ว และขุนพลแก้ ว58 ทังสองภาพนี
จึงควรสื่อถึงช้ างแก้ ว59 และภาพขุนคลังหรื อขุนพลแก้ ว60

ภาพที่ 125 แผ่นหินสลักภาพรัตนะของพระเจ้ าจักรพรรดิพบที่ตําบลสนามจันทร์
(ภาพถ่ายเก่าจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์)
ธนิต อยูโ่ พธิ์, ธรรมจักร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2508), 5.
59
อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, 191.
60
ดร.ควอริ ชต์ เวลซ์ เคยกล่าวว่า ภาพสลักนี ้อาจเป็ นรูปของฤาษี นงั่ อยู่ภายในมณฑล ดูใน Wales,
Dvaravati : The Earliest Kingdom of Siam (6th to 11th century A.D.), 47, Pl.26 A.
58

234

แผ่ น หิ น สลั ก ภาพรั ต นะของพระเจ้ าจั ก รพรรดิ แ บบนี อ้ าจเที ย บได้ กั บ ภาพสลั ก
พระจักรพรรดิยืนอยูพ่ ร้ อมด้ วยรัตนะทัง้ 7 จากเมืองชัคคัยยปิ ฏะ (Jaggayyapeta) ทางตอนใต้ ของ
อินเดีย61 (ภาพที่ 126) น่าสังเกตว่าภาพสลักแบบนี ้พบเฉพาะที่เมืองนครปฐมโบราณซึง่ สัมพันธ์กบั
การค้ นพบธรรมจักรเป็ นจํานวนมาก และจุดที่พบโบราณวัตถุทงั ้ สองชิน้ นีค้ ือตําบลสนามจันทร์
ซึ่งมีบนั ทึกของเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ระบุว่า เคยมีฐานปราสาทพระราชวัง โบสถ์ พราหมณ์ และ
้
่ปัจจุบนั คือ
กําแพงวัง ตังอยู
้ ่ห่างจากพระปฐมเจดีย์มาทางตะวันตกราว 30 เส้ น62 ดังนันในเขตที
พระราชวังสนามจันทร์ จงึ มีข้อมูลที่สมั พันธ์กบั ระบบกษัตริย์โบราณหลายประเภท

ภาพที่ 126 ภาพสลักพระจักรพรรดิและรัตนะ 7 ประการ จากเมืองชัคคัยยปิ ฏะ
มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 4 – 5 จัดแสดงอยูท่ ี่พพิ ิธภัณฑ์ กรุงมัทราส ประเทศอินเดีย
ที่มา : Roy C. Craven, Indian Art, revised edition (Slovenia : Thames & Hudson, 1997),
Pl.44.

61

ดร.ผาสุข อินทราวุธ เคยใช้ ภาพสลักจากเมืองชัคคัยปิ ฏะนี ้เป็ นหลักฐานเมื่อครัง้ นําเสนอข้ อมูล
เกี่ยวกับระบบกษัตริ ย์สมัยทวารวดี แต่ท่านยังไม่ได้ เทียบเคียงกับภาพสลักรัตนะของพระเจ้ าจักรพรรดิจากเมือง
นครปฐมโบราณ ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 176.
62
หรื อราว 1.2 กิโลเมตร เพราะความยาว 1 เส้ นเท่ากับ 40 เมตร ดูในกรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐม
เจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบชําระใหม่และการบูรณะและปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย์, 99.
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อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังไม่สามารถยืนยันได้ ถึงข้ อสันนิษฐานเดิมที่ว่า เมืองอู่ทองอาจ
เป็ นเมืองหลวงของทวารวดีในราวพุทธศตวรรษที่ 8 หรื อ 9 - 12 ขณะที่เมืองนครปฐมโบราณเป็ น
เมืองหลวงในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 เพราะถึงแม้ ว่าเมืองอู่ทองจะมีบทบาทสําคัญมาก่อน
เมื อ งนครปฐมโบราณ แต่ใ นช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 12 ที่ เ มื อ งนครปฐมโบราณก็ น่ า จะมี ก ษั ตริ ย์
ปกครองอยู่แล้ ว ดังข้ อมูลจากตํานานที่ต่างระบุถึงกิจกรรมของกษัตริ ย์แห่งเมืองนครไชยศรี ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 12 ทังยั
้ งมีข้อมูลที่น่าสนใจปรากฏอยูใ่ นเอกสารจีนอีกด้ วย
จดหมายเหตุจีนชื่อ “ทงเตี่ยน” (T’ung-tien)63 ซึง่ รวบรวมขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14
ได้ บนั ทึกเกี่ยวกับประเทศ “โถวเหอ” (T’ou-ho)64 โดยมีรายละเอียดสําคัญๆดังนี65้
ประเทศโถวเหอเป็ นที่ร้ ูจกั ของจีนมาตังแต่
้ สมัยราชวงศ์สยุ (ระหว่าง พ.ศ. 1132 – 1161)
ตังอยู
้ ท่ างใต้ ของเจนละ66 บนเกาะใหญ่หรื อดินแดนที่ล้อมรอบด้ วยนํ ้าในทะเลใต้ 67 โดยเดินทางจาก
เมืองท่ากวางโจวไปถึงได้ ในเวลา 100 วัน ชื่อราชวงศ์ของกษัตริ ย์แห่งโถวเหอคือ “โถวเหอหลัว”
(T’ou-ho-lo)68 … พระราชายังมีพระราชอํานาจควบคุมอีกบางเมืองด้ วย ... ภายในกําแพงเมือง
มีเพียงปราสาทพระราชวังของกษัตริ ย์ ส่วนนอกกําแพงเป็ นที่อยู่อาศัยของชาวเมืองซึ่งมีจํานวน
มากกว่า 10,000 คน
ระบบราชการของประเทศนีม้ ีทงผู
ั ้ ้ ควบคุมในภาพรวม ผู้ดแู ลประชาชนและกองทหาร
และผู้ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ... ประเทศนี ม้ ี การค้ า ขายแลกเปลี่ย นอย่า งเสรี ไม่มี ก ารเก็ บภาษี
ชาวเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้ าขาย ... โดยมีชมุ ชนที่เป็ นตลาดใหญ่ 6 แห่ง
ในการค้ าขายแลกเปลี่ยนใช้ เหรี ยญเงินตราที่มีขนาดเล็กเป็ นสื่อกลาง ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือ
พุทธศาสนา โดยใช้ ภาษาเขียนที่แตกต่างไปจากจีน
63

คําในวงเล็บนี ้ผู้เขียนยึดตามฉบับพิมพ์ของ ดร.ทัทซูโร ยามาโมโต ดูใน Tatsuro Yamamoto,
“East Asian Historical Sources for Dvaravati Studies,” in Proceeding Seventh IAHA Conference vol.II
(Bangkok : Chulalongkorn University Press, 1979). แต่ อาจารย์ อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ให้ ข้อมูลว่าใน
ระบบการถ่ายถอดเสียงภาษาจีนปั จจุบนั คํานี ้คือ Tong-dian (通典)
64
ในระบบการถ่ายถอดเสียงภาษาจีนปั จจุบนั คํานี ้คือ Tou-he (投和)
65
Ibid., 1139 – 1140.
66
เอกสารจีนเรี ยกอาณาจักรกัมพูชาโบราณว่า “เจนละ” เสมอ ดูใน Cœdès, The Indianized
States of Southeast Asia, 65.
67
เอกสารจีนในช่วงนี ้มักระบุตําแหน่งที่ตงของบ้
ั้
านเมืองโบราณคลาดเคลื่อน เอกสารหลายฉบับ
ก็กล่าวถึงที่ตงนี
ั ้ ้ไม่ตรงกัน ดูใน Yamamoto, “East Asian Historical Sources for Dvaravati Studies,” 1141.
68
ในระบบการถ่ายถอดเสียงภาษาจีนปั จจุบนั คํานี ้คือ Tou-he-luo (投和羅)
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นอกจากนี ้ ประเทศโถวเหอยังได้ สง่ เครื่ องบรรณาการไปจีนอีก 3 ครัง้ ในสมัยราชวงศ์ถงั
ภายใต้ รัชกาลของพระเจ้ าถังไท่จง ซึง่ กําหนดเรี ยกว่าศักราชเจินกวน (ระหว่าง พ.ศ. 1170 – 1192)
คือในปี พ.ศ. 1181, พ.ศ. 1183 และ พ.ศ. 119269 โดยจีนกล่าวถึงสิ่งของบรรณาการจากโถวเหอ
เช่น แจกันทองคํา สายรัดองค์ทําจากอัญมณีมีคา่ นอแรด งาช้ าง และผลผลิตจากทะเล เป็ นต้ น70
นักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายท่านต่างมีความเห็นว่าประเทศโถวเหอหรื อโถวเหอหลัวนี ้
เป็ นคําที่จีนใช้ เรี ยก “ทวารวดี”71 ข้ อมูลนี ้ตรงกับบันทึกของหลวงจีนเหี ้ยนจังซึง่ จาริ กแสวงบุญไปยัง
อินเดียในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 12 และได้ กล่าวถึงบ้ านเมืองในแถบนี ้ที่ชื่อ “ตัวหลั
้ วปั วตี่”
(To-lo-po-ti)72 ซึง่ เชื่อกันว่าหมายถึง “ทวารวดี”73
ดร.ทัท ซูโร ยามาโมโต ให้ ความเห็น ว่า ตลาดใหญ่ 6 แห่งของประเทศโถวเหอที่ จีน
กล่าวถึงในจดหมายเหตุทงเตี่ยนนัน้ ส่วนหนึ่งอาจตรงกับหลักฐานที่เมืองอู่ทอง นครปฐมโบราณ
้
ลพบุรี หรื อพงตึก74 ผู้วิจยั มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ระยะเวลาในเอกสารจีนที่ระบุถึงโถวเหอทังหมด
มี ค วามสอดคล้ อ งกัน ดี กับ ศัก ราชในตํ า นานเมื อ งนครไชยศรี และเข้ า กัน ดี กับ หลัก ฐานทาง
โบราณคดี ที่ บ่ง ชี ว้ ่า เมื องนครปฐมโบราณเริ่ ม มี พัฒ นาการเข้ าสู่ความเป็ นสังคมเมื องใหญ่ ใน
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ขณะที่เมืองสมัยทวารวดีแห่งอื่นๆในภูมิภาคตะวันตก ทังอู
้ ่ทอง คูบวั พงตึก
กําแพงแสน ยังไม่พบว่ามีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงกิจกรรมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 อย่างชัดเจน

69

Ibid., 1147.
Ibid., 1140.
71
Ibid., 1139 – 1143 ; Wheatley, The Golden Khersonese, 50 and 56 ; Cœdès,
The Indianized States of Southeast Asia, 76 and 292 ; O.W. Wolters, Early Indonesian Commerce :
A study of the origins of Srivijaya (Ithaca, New York : Cornell University Press, 1967), 234, 344 and
Map 3 – 4.
72
ในระบบการถ่ายถอดเสียงภาษาจีนปั จจุบนั คํานี ้คือ Duo-luo-bo-di (堕落钵底)
73
Samuel Beal, Siyuki : Buddhist records of the Western world, translated from the
Chinese of Hiuen Tsiang (A.D.629) (Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1969), 200.
74
Yamamoto, “East Asian Historical Sources for Dvaravati Studies,” 1142.
70
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ถึงแม้ ว่าที่เมืองอู่ทองจะได้ พบจารึ กบนแผ่นทองแดงที่ปรากฏพระนามกษัตริ ย์ 2 องค์
คือ พระเจ้ า อี ศ านวรมัน และพระเจ้ า หรรษวรมัน ซึ่ง นัก ประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะคื อ ศาสตราจารย์
ช็ อ ง บวสเซอลิ เ ย่ ร์ เชื่ อ ว่ า น่ า จะเป็ นพระนามของกษั ต ริ ย์ แ ห่ ง อาณาจัก รทวารวดี ที่ มี อู่ท อง
เป็ นเมื อ งหลวง 75 แต่ นั ก อ่ า นจารึ ก คื อ ศาสตราจารย์ ฉํ่ า ทองคํ า วรรณ กลับ มี ค วามเห็ น ว่ า
พระนามดังกล่าวน่าจะเป็ นของกษัตริ ย์เขมรโบราณ และบอกเล่าเรื่ องราวการบําเพ็ญกุศลของ
พระเจ้ าหรรษวรมันที่ 3 ซึง่ ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1609 - 162376
เมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งที่มีตํานานเล่าถึงกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12
คือ เมืองละโว้ (ลพบุรี) แต่เรื่ องราวแรกสุดที่กล่าวถึงเมืองนี ้คือเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 1192 ที่พระยา
กาวัณดิศผู้ครองตักกศิลามหานคร (เมืองนครไชยศรี ) ทรงขับไล่พวกพราหมณ์ให้ ไปตังชุ
้ มชนอยู่ที่
เมืองละโว้ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นภายหลังจากที่ราชสํานักจีนรู้ จกั กับประเทศโถวเหอมาก่อนแล้ วใน
สมัยราชวงศ์สยุ (พ.ศ. 1132 – 1161)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจึงสรุ ปได้ ว่า ทังข้
้ อความในตํานานเมืองนครไชยศรี และหลักฐาน
ทางโบราณคดี ต่างให้ ข้อมูลที่สอดคล้ องกับบันทึกของจีนเกี่ยวกับประเทศแห่งหนึง่ ชื่อว่า “โถวเหอ”
ซึง่ เจริ ญรุ่ งเรื องอยู่ในดินแดนภาคกลาง - ภาคตะวันตกของไทย และมีการติดต่อกับราชสํานักจีน
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 บ้ านเมืองดังกล่าวมีชื่อเป็ นภาษาสันสกฤตว่า “ทวารวดี” ซึง่ ในขณะนัน้
ควรมีศนู ย์กลางการปกครองตามระบอบกษัตริย์อยูท่ ี่เมืองนครปฐมโบราณ
3.2.2 บทบาทด้ านเศรษฐกิจการค้ า
ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้ านี ้ ดร.ธิดา สาระยา เคยเสนอมาก่อนแล้ วว่า
เมืองนครปฐมโบราณมีบทบาทเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคในลุ่มแม่นํ ้าท่าจีน - แม่กลอง ด้ วยเป็ น
“เมืองที่ ถูกจัดตัง”้ ขึน้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 เพื่อรองรับต่อการขยายตัวทางการค้ าที่เกิ ดขึน้
ทังภายในและภายนอกภู
้
มิภาค77 ขณะที่ ดร.ผาสุข อินทราวุธ เชื่อว่านครปฐมโบราณเป็ นเมืองท่า
สําคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 1678 ดังได้ พบโบราณวัตถุที่แปลความได้ ถึงการติดต่อค้ าขายกับ

75

อุไรศรี วรศะริ น, ผู้แปล, “เมืองอู่ทองและความสําคัญของเมืองอู่ทองในประวัติศาสตร์ ไทย,” ใน
โบราณวิทยาเรื่ องเมืองอูท่ อง, 8.
76
ฉํ่า ทองคําวรรณ, “คําจารึกภาษาสันสกฤตบนแผ่นทองแดง,” ใน เรื่ องเดียวกัน, 23 – 25.
77
ธิดา สาระยา, “การก่อตัวของรัฐในลุม่ นํ ้าท่าจีน – แม่กลอง : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของ
เมืองนครปฐม ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี,” เมืองโบราณ 14,1 (มกราคม – มีนาคม 2531) : 89 – 91.
78
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 101.
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ต่างถิ่ น ได้ แก่ แผ่นดินเผารู ปคช-ลักษมีและท้ าวกุเวร79 (ดูภาพที่ 28 ในบทที่ 3) ตราดินเผารู ป
เรื อสําเภา และภาพปูนปั น้ รู ปชาวต่างชาติที่คาดว่าอาจเป็ นพ่อค้ าเชือ้ สายซิเถียนที่มาจากแถบ
เอเชียกลาง80 (ภาพที่ 127)

ภาพที่ 127 ภาพปูนปั น้ จากวัดพระประโทน และตราดินเผารูปเรื อสําเภาจากเมืองนครปฐมโบราณ
สํ า หรั บ ปั จ จัย ทางกายภาพที่ ทํ า ให้ เมื อ งนครปฐมโบราณเจริ ญ ขึ น้ คื อ สภาพที่ ตัง้
ทางภูมิ ศ าสตร์ แ ละการจัด การระบบคูค ลองของเมื อ งซึ่ง เอื อ้ ประโยชน์ ต่ อ การติ ด ต่ อ ค้ า ขาย
เพราะเชื่อกันว่าเรื อสําเภาจากทะเลคงสามารถเดินทางเข้ ามาในเขตเมืองได้ ด้ วยลํานํ ้าบางแก้ ว
หรื อลําคลองอื่นๆที่ไหลผ่านตัวเมืองในอดีตนันมี
้ ขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ที่คเู มืองนครปฐมโบราณ
กลับไม่มีคนั ดิน จึงอาจเป็ นไปได้ ว่ามีการวางระบบนี ้ไว้ เพื่อให้ ง่ายต่อกับควบคุมดูแลการเดินเรื อที่
จะเข้ ามาติดต่อค้ าขายภายในเขตเมือง ทังหมดนี
้
้ช่วยส่งเสริ มให้ เมืองนครปฐมโบราณเป็ นเมืองท่า
ที่สําคัญในอดีต

79

ผาสุข อินทราวุธ, “ตราดินเผารูปคช-ลักษมีและกุเวรจากเมืองนครปฐมโบราณ,” เมืองโบราณ 9,3
(สิงหาคม - พฤศจิกายน 2526) : 92 - 101.
80
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 107. ประเด็น
เกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มชนเชื ้อสายซิเถียนที่เข้ ามาทําการค้ าขายในภูมิภาคนี ้ (โดยเฉพาะการค้ าขายม้ า) ดูใน
B.N.Mukherjee, “The Maritime Contacts Between Eastern India and Southeast Asia: New Epigraphic
Data,” in Maritime Heritage of India, ed. K.S. Behera (New Delhi : Aryan Books International, 1999),
201 - 205.
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หลัก ฐานที่ น่ า สนใจคื อ ได้ พ บตราประทับ ดิ น เผาชิ น้ หนึ่ ง ที่ เ มื อ งนครปฐมโบราณ
ที่ด้านข้ างมีตวั อักษรซึ่งชํารุ ดไปบางส่วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพัฒน์ ประพันธ์ วิทยา และ
Prof.Dr.Varindra Vasishtha วิเคราะห์ ไว้ ว่าเป็ นอักษรพราหมี ภาษาปรากฤต อ่านว่า
“varapata(na)” (วรปตน) แปลว่า “เมืองท่าประเสริฐ” 81 (ภาพที่ 128)

ภาพที่ 128 ตราประทับดินเผา พบที่เมืองนครปฐมโบราณ อยูท่ ี่พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ที่มา : อนันต์ กลิ่นโพธิ์ กลับ, “การศึกษาความหมายและแบบของตราประทับสมัยแรกเริ่ ม
ประวัติศาสตร์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอ่ทู อง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2547), 189 -190.
สํา หรั บ ข้ อ มูล ใหม่ที่ ไ ด้ จ ากการขุด ค้ น แหล่ง โบราณคดีห อเอกและแหล่ง ธรรมศาลา
โดยเฉพาะหลักฐานที่พบอยู่ในชันวั
้ ฒนธรรมช่วงหลังของทัง้ 2 แหล่งนี ้ต่างแสดงให้ เห็นว่า ตังแต่
้
ช่วงกลางจนถึงตอนปลายของการอยู่อาศัย ชุมชนที่เมืองนครปฐมโบราณมีการใช้ วตั ถุสิ่งของที่มา
จากต่างถิ่นหลายประเภท ทังลู
้ กปั ดแก้ ว ภาชนะเคลือบ หินบดซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ในแถบอําเภอ

81

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม และอาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้ อย เสนอให้ อ่าน
ว่า “vapeti” (วเปติ) แปลว่า “ย่อมหว่าน (พืช)” เป็ นอักษรปั ลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 –
12 ดูร ายละเอี ย ดใน อนัน ต์ กลิ่ น โพธิ์ ก ลับ , “การศึก ษาความหมายและแบบของตราประทับ สมัย แรกเริ่ ม
ประวัติ ศ าสตร์ ใ นพิพิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ อู่ท อง อํ า เภออู่ท อง จัง หวัด สุพ รรณบุรี, ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 189 - 190.
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เขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี82 และวัตถุโลหะซึ่งในเขตจังหวัดนครปฐมไม่มีแหล่งหินและแร่ โลหะใดๆ
หลักฐานดังกล่าวนี ้แสดงให้ เห็นถึงการติดต่อค้ าขายกับชุมชนภายนอกที่มีมากยิ่งขึ ้น คือมีมากกว่า
เมื่อเทียบกับในชันวั
้ ฒนธรรมระยะแรกซึง่ พบเพียงโบราณวัตถุที่สมั พันธ์ กบั ชุมชนร่ วมสมัยที่ได้ รับ
อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียเท่านัน้
ดังนัน้ ปั จจัยทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่น่าจะส่งผลให้ เมืองนครปฐมโบราณมีการ
ติดต่อค้ าขายกับต่างถิ่นมากยิ่งขึ ้นตังแต่
้ ช่วงตอนกลางของการอยู่อาศัย คงเพราะการปรากฏขึ ้น
ของบ้ านเมือง “ศรี วิชยั ” ตังแต่
้ ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 13 ในดินแดนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย
แหลมมลายู และคาบสมุทรภาคใต้ ของไทย โดยศรี วิชยั มีบทบาทเป็ นผู้ควบคุมเส้ นทางการค้ าทาง
ทะเลที่ตดิ ต่อค้ าขาย ทังกั
้ บจีน อินเดีย และอาหรับ มาอย่างยาวนานจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 1883
หลักฐานทางโบราณคดีที่สนับสนุนแนวคิดนี ค้ ือ การค้ นพบลูกปั ดแก้ วหลายลูกจาก
ชันวั
้ ฒนธรรมระยะที่ 2 ของชุมชนที่เมืองนครปฐมโบราณ ลูกปั ดที่พบเกือบทังหมดเป็
้
นลูกปั ดที่มี
84
สีเดียว (monochrome beads) ได้ แก่ สีแดง สีส้ม สีดํา สีขาวนวล สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า
ซึ่งขุดพบในปริ มาณมากที่ สุด (ตารางที่ 18) เดิมมีผ้ ูกําหนดชื่ อเรี ยกลูกปั ดแก้ วสีเดียวเช่นนี ว้ ่า
“ลูกปั ดลมสินค้ า” (trade wind beads) ต่อมามีผ้ กู ําหนดชื่อเป็ น “ลูกปั ดแบบอินโด-แปซิฟิค”
(Indo-Pacific beads) เพราะพบหลักฐานตามแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในมหาสมุทรอินเดียและ
แปซิฟิค85

82

ในห้ องคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เก็บรักษาหินบดและแท่นหินบดไว้

ประมาณ 30 ชิ ้น
83
Cœdès, The Indianized States of Southeast Asia, 81 – 85 ; Wolters, Early Indonesian
Commerce : A study of the origins of Srivijaya, 247 – 253 ; John N. Miksic, “The Classical Cultures of
Indonesia,” in Southeast Asia From prehistory to history, 238 – 240.
84
มีลกู ปั ดแก้ ว 2 สีที่ผิวนอกมีสีฟ้า ส่วนแกนกลางเป็ นสีเหลือง ซึ่งเกิดจากวิธีการพันเพียง 1 ลูก
ขุดพบจากหลุม TP.1 ที่แหล่งโบราณคดีหอเอก ดูใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, พัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ:
การขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอก (กรุ งเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2553), 47.
85
Peter Francis, Jr., Asia’s Maritime Bead Trade 300 B.C. to the Present (Honolulu :
University of Hawai’i Press, 2002), 19 – 20.
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวนของลูกปั ดแก้ วที่พบจากการขุดค้ น (จําแนกตามสีของลูกปั ด)
หลุม
ขุดค้ น

ระดับ
(cm.dt.)
30 - 40
40 - 50
TP.1
50 - 60
60 - 70
0 - 40
TP.2
60 - 70
80 - 90
0 - 20
20 - 30
TP.3
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
TP.4
80 – 90
90 – 100
100 – 110
รวม (ลูก)
%

ฟ้า
9
6
1

สีของลูกปั ดแก้ ว (เมื่อพิจารณาด้ วยตาเปล่า)
เขียว เหลือง ส้ ม แดง ดํา ขาวนวล
1
1
1
3
7
3
4
4
2
1
2
1

1
1
1
1

ฟ้ า+เหลือง
1

1
2
1

1
2
1
1
2
1
28
40

1
1
1
1
2

7
10

2
2.86

1
6
18
8.57 25.71

7
10

1
1.43

1
1.43

รวม
(ลูก)
2
24
16
4
1
1
1
2
3
1
1
2
3
2
3
2
2
70
100

ในปั จจุบนั มีข้อมูลบ่งชี ้ว่า การผลิตลูกปั ดแก้ วแบบอินโด-แปซิฟิคเกิดขึ ้นตังแต่
้ ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 4 หรื อ 5 โดยมีแหล่งผลิตอยู่แถบเมืองอริ กเมฑุ (Arikamêdu) ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศอิ น เดี ย 86 ต่อ มาในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 6 – 7 แหล่ง ผลิต คงอยู่ที่ ม านไต (Mantai)
ประเทศศรี ลัง กา เมื อ งออกแก้ ว ประเทศเวี ย ดนาม แหล่ ง โบราณคดี กัว ลา เซลิ น ซิ ง (Kuala
Selinsing) ประเทศมาเลเซีย แหล่งโบราณคดีควนลูกปั ด อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่87 และ
86

Ibid., 30.
87
Ibid., 31.

242

แหล่งโบราณคดีภเู ขาทอง กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง88 จนกระทัง่ ในช่วงที่เกิดบ้ านเมือง
ศรี วิชยั ขึ ้นแล้ ว แหล่งผลิตลูกปั ดน่าจะอยู่แถบเมืองปาเล็มบัง (Palembang) บนเกาะสุมาตรา
แหล่งโบราณคดีสไุ หง มาส (Sungai Mas) ประเทศมาเลเซีย และแหล่งโบราณคดีท่งุ ตึก อําเภอ
ตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา89
ลูกปั ดแก้ วสีเดียวที่ได้ จากการขุดค้ นที่เมืองนครปฐมโบราณ จึงน่าจะเป็ นสินค้ าที่นําเข้ า
มาจากแหล่งผลิตลูกปั ดที่มีอายุร่วมสมัยข้ างต้ น อันสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ที่ แสดงว่า ตัวอย่างลูกปั ดแก้ วแต่ละลูกจากแหล่งหอเอกมีองค์ ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน
ซึง่ น่าจะมาจากหลายแหล่งผลิต และลูกปั ดบางลูกก็มีอนุภาคคล้ ายกับลูกปั ดแก้ วที่พบทางภาคใต้
ของไทย ในการขุดค้ นที่แหล่งหอเอกยังได้ พบลูกปั ดแก้ วเคลือบใสสีทอง 1 ลูก90 ซึง่ เหมือนกับลูกปั ด
เคลือบทองจากแหล่งโบราณคดีสไุ หง มาส91 และทุ่งตึก92 (ภาพที่ 129)

ภาพที่ 129 ลูกปั ดเคลือบทองจากแหล่งโบราณคดีสไุ หง มาส แหล่งทุง่ ตึก
และแหล่งโบราณคดีหอเอก
ที่มา : บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ และเรไร นัยวัฒน์, ทุ่งตึกเมืองท่าการค้ าโบราณ (ภูเก็ต : สํานัก
ศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต, 2550), 112 ; Peter Francis, Jr., Asia’s Maritime Bead Trade 300 B.C.
to the Present (Honolulu : University of Hawai’i Press, 2002), Color Plate 21.

บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ และเรไร นัยวัฒน์, ทุง่ ตึกเมืองท่าการค้ าโบราณ, 128 – 129.
89
Francis, Asia’s Maritime Bead Trade 300 B.C. to the Present, 36.
90
จากการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน เมื่อ พ.ศ. 2524 ได้ พบลูกปั ดเคลือบทองแบบนี ้จํานวน 2 ลูก
แต่ไม่มีรายงานเรื่ องตําแหน่งหรื อระดับของชันหลั
้ กฐานที่พบ ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดค้ นที่ตําบล
พระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, 21.
91
Francis, Jr., Asia’s Maritime Bead Trade 300 B.C. to the Present, Color Plate 21.
92
บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ และเรไร นัยวัฒน์, ทุง่ ตึกเมืองท่าการค้ าโบราณ, 112.
88
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สําหรับเศษเครื่ องเคลือบที่พบจากหลุมขุดค้ น TP.4 ซึง่ เชื่อว่าเป็ นเครื่ องถ้ วยจีนสมัย
ราชวงศ์ถัง ก็ถือเป็ นหลักฐานที่เสริ มให้ เห็นภาพการติดต่อค้ าขายกับต่างถิ่นโดยผ่านเส้ นทาง
การค้ าทางทะเลที่ เชื่อมโยงกับศรี วิชัยได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากเคยมีการค้ นพบเครื่ องถ้ วยสมัย
ราชวงศ์ ถัง เป็ นจํ า นวนมากที่ แ หลมโพธิ อํ า เภอไชยา จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี 93 รวมทัง้ ที่ ทุ่ง ตึก94
หรื อกรณีของแหล่งเรื อจมที่เกาะเบลีตงุ ประเทศอินโดนีเซียก็เป็ นหลักฐานที่ดีซึ่งยืนยันถึงกิจกรรม
การค้ าเครื่ องถ้ วยจีนที่เกิดขึ ้นอย่างแพร่หลายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 1495
ข้ อเสนอข้ างต้ นนี ้ยังสนับสนุนความเห็นทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะของศาสตราจารย์
ช็อง บวสเซอลิเย่ร์ ที่เคยชี ้แนะว่า มีอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานจากดินแดนทางใต้ ปรากฏขึ ้น
้
่กล่าวมานี ้จึงน่าจะกําหนด
ที่เจดีย์จุลประโทนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 1496 จากหลักฐานทังหมดที
อายุชนั ้ วัฒนธรรมระยะที่ 2 ของชุมชนโบราณที่เมืองนครปฐม ซึ่งมีการติดต่อค้ าขายกับต่างถิ่น
อย่างกว้ างขวางได้ วา่ คงมีอายุตงแต่
ั ้ พทุ ธศตวรรษที่ 14 เป็ นต้ นมา
ถึงแม้ จะได้ ทราบแล้ วว่า สินค้ าบางประเภทที่ชุมชนในเมืองนครปฐมโบราณนําเข้ ามา
ประกอบด้ วย ลูกปั ดแก้ ว เครื่ องเคลือบ รวมทังหิ
้ นบดและแร่ โลหะ แต่ก็ยงั ไม่สามารถทราบได้ ว่า
สินค้ าออกของเมืองนครปฐมโบราณที่สง่ ไปค้ าขายแลกเปลี่ยนกับต่างถิ่นมีอะไรบ้ าง เมื่อย้ อนกลับ
ไปพิจารณาจดหมายเหตุจีนที่กล่าวว่าประชาชนของประเทศโถวเหอมักมีอาชีพเกษตรกรรมและ
ค้ าขายแล้ ว ก็ทําให้ มองเห็นภาพระบบเศรษฐกิจของเมืองนครปฐมโบราณที่น่าจะให้ ความสําคัญ
กับการเกษตร เมื่อวิเคราะห์ลกั ษณะพื ้นที่ของเมืองนครปฐมโบราณจากภาพถ่ายทางอากาศแล้ ว
ก็ จะได้ ข้อมูลที่ มีนํ า้ หนักมากยิ่ง ขึน้ เพราะทัง้ ภายในและนอกเมื องนครปฐมโบราณมีร่องรอย
ของพื ้นที่ราบลุม่ ซึง่ คาดว่าเคยเป็ นท้ องนาสมัยโบราณหลายแห่ง การจัดการระบบคูคลองของเมือง
ที่มีความซับซ้ อนนันก็
้ เชื่อว่าเพื่อเอื ้อประโยชน์ตอ่ การระบายนํ ้าเข้ าสูท่ ี่นาโบราณ

93

เขมชาติ เทพไชย, แหลมโพธิ : แหล่งเศรษฐกิจของศรี วิชยั (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531), 88 –
94 และ 112 – 115.
94
บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ และเรไร นัยวัฒน์, ทุง่ ตึกเมืองท่าการค้ าโบราณ, 101 – 105.
95
Michael Flecker, “A ninth-century A.D. Arab or Indian shipwreck in Indonesia: first
evidence for direct trade with China,” World Archaeology 32, 3 (2001) : 335 – 354.
96
หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, “การค้ นคว้ าเมื่อเร็วๆนี ้ ณ เมืองนครปฐม,” ใน ท่องอารยธรรม
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ธุรกิจก้ าวหน้ า, 2540), 80.
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หลักฐานที่จะนํามาสนับสนุนแนวคิดนี ้ได้ อีกทางหนึ่งก็คือ การค้ นพบเมล็ดข้ าวเปลือก
ปะปนอยูใ่ นก้ อนอิฐที่มีจํานวนมากมายมหาศาลซึง่ ใช้ ในการก่อสร้ างศาสนสถาน แม้ แต่การขุดพบ
เขาควายในหลุมขุดค้ น TP.4 หรื อกระดูกสัตว์ประเภทวัว/ควายที่เลี ้ยงไว้ ใช้ งาน ก็อาจช่วยชี ้แนะให้
เห็นถึงความเป็ นไปได้ ของแนวคิดนี ้ ดังนัน้ ระบบเศรษฐกิจในด้ านการส่งออกของเมืองนครปฐม
โบราณน่าจะเกี่ยวข้ องกับการค้ าขายข้ าวเป็ นหลัก
3.2.3 การเป็ นเมืองศูนย์ กลางทางศาสนาและศิลปกรรม
ดังได้ กล่าวไว้ แล้ วในบทที่ 3 ถึงตํานานเกี่ยวกับโทณะหรื อทะนานทองคําที่ใช้
ตวงพระบรมสารี ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า รวมถึงการสร้ างพระประโทณเจดีย์
และพระปฐมเจดีย์ซงึ่ แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรื องอยูท่ ี่เมืองนครปฐม
โบราณได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของตํานานโดยศาสตราจารย์มานิต
วัล ลิโ ภดม ยัง บ่ง ชี อ้ ี ก ด้ ว ยว่ า เมื อ งตัก ศิ ล ามหานครที่ ร ะบุอ ยู่ใ นพงศาวดารเหนื อ คงหมายถึ ง
เมืองนครไชยศรี หรื อเมืองนครปฐมโบราณ อันสะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาทของเมืองนี ้ในการเป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาและศิลปะวิทยาการ
ดูเหมื อนว่าบทบาทด้ านนี ข้ องเมืองนครปฐมโบราณจะเป็ นที่ยอมรับของนักวิชาการ
โดยทัว่ ไปแล้ ว เพราะโบราณสถานแต่ละแห่งมีขนาดใหญ่ (ภาพที่ 130) และยังเคยมีศาสนสถานที่
ถูกทํ าลายไปแล้ ว อีกเป็ นจํ านวนมาก แสดงให้ เห็ น ถึงความเลื่อมใสศรั ทธาอย่างสูงของชนชัน้
ปกครองและศาสนิ ก ชนชาวเมื อง ประติม ากรรมรู ปเคารพซึ่งพบเป็ นจํ า นวนมากยัง ได้ รับ การ
สร้ างสรรค์ขึ ้นด้ วยความประณีตมากกว่าหลักฐานที่พบจากเมืองสมัยทวารวดีแห่งอื่นๆ และเมือง
นครปฐมโบราณยังเป็ นแหล่งที่พบจารึกหลักธรรมทางพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีเป็ นจํานวนมาก
อีกด้ วย
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ภาพที่ 130 ศาสนสถานสําคัญทังภายในและภายนอกเขตเมื
้
องนครปฐมโบราณ

หากไม่นบั จารึกบนฐานธรรมจักรจากทุ่งขวางซึง่ น่าจะสัมพันธ์ กบั เมืองกําแพงแสนแล้ ว
(ภาพที่ 115) จํานวนจารึ กสมัยทวารวดีที่พบในเขตจังหวัดนครปฐมคือ 16 หลัก97 ซึ่งกําหนดอายุ
จากแบบอักษรอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 จารึ กส่วนใหญ่ คือจํ า นวน 11 หลักทํ าขึน้ เนื่ องใน
พุทธศาสนานิกายหีนยานหรื อเถรวาทที่ใช้ ภาษาบาลี โดยมีถึง 9 หลักเป็ นจารึ กคาถา เย ธมฺมา
ขณะที่อีก 2 หลักเป็ นจารึ กแสดงอริ ยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท ส่วนจารึกภาษามอญโบราณจาก
วัดโพธิ์ร้างที่กล่าวถึงแล้ วในบทที่ 3 ก็เป็ นเรื่ องในพุทธศาสนาเช่นกัน (ภาพที่ 131)

97

ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิจากหลักฐานทางโบราณคดี, 124 – 126. ไม่นบั รวมจารึกสันๆ
้
บนตราประทับดินเผาที่กล่าวถึงแล้ วในหน้ าที่ 239 ภาพที่ 128 และศิลาจารึ กจากแหล่งโบราณคดีหอเอกที่พบ
จากการสํารวจเมื่อไม่นานมานี ้โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ซึง่ ยังไม่ได้ รับการอ่านและแปล
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ภาพที่ 131 ตัวอย่างจารึกภาษาบาลีแสดงหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา
พบที่เมืองนครปฐมโบราณ

จารึ กภาษาสันสกฤตจากเมืองนครปฐมโบราณพบเพียง 4 ชิ ้น คือจารึ กบนเหรี ยญเงิน
“ศรี ทวารวดี ศวรปุณยะ” จํานวน 3 เหรี ยญ คือจากเนินหิน 2 เหรี ยญและแหล่งหอเอก 1 เหรี ยญ
รวมทังจารึ
้ กบนเหรี ยญเงินมีความว่า “ศฺรี สุจริ ต วิ กฺรานฺต” แปลว่า “วีรบุรุษผู้สจุ ริ ต” พบที่ตําบล
้
ภาษาสันสกฤตที่เมืองนครปฐมโบราณจึงสัมพันธ์ กับราชสํานักหรื อ
พระประโทน98 ดังนันการใช้
ตัวบุคคลมากกว่าเรื่ องศาสนา (คือศาสนาพุทธนิกายสรรวาสติวาท นิกายมหายาน และศาสนา
พราหมณ์)
เมื่อผนวกข้ อมูลด้ านจารึ กเข้ ากับจํานวนธรรมจักรที่พบเป็ นจํานวนมากที่สดุ ในประเทศ
รวมทัง้ ขนาดอันใหญ่ โตของพุท ธสถานต่า งๆ ย่อมยื น ยันถึง บทบาทในการเป็ นศูน ย์ ก ลางทาง
พุทธศาสนาของเมืองนครปฐมโบราณ สอดคล้ องกับเรื่ องราวที่ปรากฏในตํานานเมืองนครไชยศรี
และจดหมายเหตุจีนที่กล่าวถึงประเทศโถวเหอว่าประชากรส่วนใหญ่นบั ถือพุทธศาสนา99

98

ชะเอม แก้ วคล้ าย, “ศรี ทวารวดี,” ศิลปากร : รูปที่ 6.
99
บันทึกของภิกษุอี ้จิง (I-ching) ที่เดินทางจากจีนไปยังอินเดีย ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 12
ยังได้ กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า “มหายานประทีป” (Master of Mahāyāna-pradîpa) ซึง่ เกิดในดินแดนประเทศ
เวียดนามในปั จจุบนั ได้ ลอ่ งเรื อมายังทวารวดีและอุปสมบทเป็ นพระภิกษุที่นี่ ก่อนจะเดินทางไปยังจีนและอินเดีย
ดูใน E. Chavannes, Memoire compose à l’époque de la grande dynastie T’ang sur les religieux
éminents qui allèrent chercher la loi dans les pays d’Occident (Paris, 1984), 68 – 73. quoted in
Yamamoto, “East Asian Historical Sources for Dvaravati Studies,” 1147.
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สําหรั บร่ องรอยการนับถื อพุทธศาสนามหายานที่เมืองนครปฐมโบราณนัน้ มีอยู่น้อย
อิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายนี ้จากดินแดนทางภาคใต้ (ศรี วิชยั ) อาจปรากฏขึ ้นที่เจดีย์จลุ ประโทน
ตามข้ อเสนอของศาสตราจารย์ บวสเซอลิเย่ร์ สอดคล้ องกับการขุดแต่งพบห่วงโลหะที่ อาจเป็ น
ยอดไม้ เท้ าหรื อ “ขักขระ” ซึ่งเป็ นบริ ขารของภิกษุ มหายาน100 (ภาพที่ 21 ในบทที่ 3) หรื อในกรณี
ของพระพิมพ์ดินเผาบางแบบก็ทําตามเรื่ องในคัมภีร์ของพุทธมหายาน และเทียบได้ กบั พระพิมพ์
ดินดิบที่พบทางภาคใต้ ซงึ่ สร้ างขึ ้นตามคติมหายาน101 (ภาพที่ 132)
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี ้ยังไม่เคยพบประติมากรรมรูปพระโพธิสตั ว์องค์สําคัญของนิกาย
มหายานคือ พระอวโลกิ เตศวรที่ เ มื องนครปฐมโบราณเลย ต่า งจากหลัก ฐานของพุท ธศาสนา
มหายานที่เมืองอู่ทองและเมืองคูบวั ซึง่ มีหลักฐานค่อนข้ างเด่นชัด102 บทบาทของนิกายมหายานที่
เมืองนครปฐมโบราณจึงยังไม่เป็ นที่ร้ ู จกั กันมากนัก ที่สําคัญคือยังไม่เคยพบจารึ กที่เกี่ยวข้ องกับ
พุทธศาสนามหายานในวัฒนธรรมทวารวดีเลยแม้ แต่หลักเดียว103

100

พิริยะ ไกรฤกษ์ , รากเหง้ าแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ ริเวอร์ บุ๊ค, 2552), 60.
พิริยะ ไกรฤกษ์ . ศิลปทักษิ ณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), 44 – 46 ;
นิติพนั ธุ์ ศิริทรัพย์, “พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม,” (วิทยานิพนธ์ สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 20 – 21, 23 – 25, รู ปที่ 1 – 2 และ 11 – 17 ; ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมา
ฝ่ ายมหายาน (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์อกั ษรสมัย, 2543), 285. การสร้ างพระพุทธรู ปประทับนั่งห้ อยพระบาท
ที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ น้ ที่ วัด พระเมรุ ก็ เ ป็ นรู ป แบบของพระพุท ธรู ป ที่ ช าวพุท ธมหายานในอิ น เดี ย ภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันตกนิยมสร้ างกันในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, 285.
102
Jean Boisselier, “Travaux de la mission archéologique Française en Thailande (juillet –
novembre 1966),” Arts Asiatiques 25 (1972) : 32 - 33, 56, fig.16 and 36 ; Nandana Chutiwongs,
The Iconography of AvalokiteŚvara in Mainland Southeast Asia (Bangkok : [s.n.], 1984), 219.
103
Chutiwongs, The Iconography of AvalokiteŚvara in Mainland Southeast Asia, 213.
101
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ภาพที่ 132 พระพิมพ์แสดงภาพพระพุทธเจ้ าแสดงธรรมเทศนาบนเขาคิชกูฏ ตามคัมภีร์
สัทธรรมปุณฑริกสูตร ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ถึงแม้ ว่าที่ เมื องนครปฐมโบราณจะไม่พบจารึ กที่ สมั พันธ์ กับศาสนาพราหมณ์ แต่ใน
ตํานานเมืองก็ระบุถึงพราหมณ์ในราชสํานัก การค้ นพบประติมากรรมที่เนื่องในศาสนาพราหมณ์
ซึ่งน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 ก็เป็ นหลักฐานที่สะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาทของ
ศาสนา พราหมณ์ ทังการค้
้
นพบรู ปเคารพที่เนื่องลัทธิไศวนิกายคือ ศิวลึงค์ รู ปเคารพของไวษณพ
นิกายคือ พระวิษณุ104 และอาจรวมถึงรู ปพระสุริยะ105 นอกจากนี ้ยังได้ พบรู ปมหิษาสุรมรรทินี106
และฐานประติมากรรมรูปเคารพอีกจํานวนหนึง่ (ภาพที่ 133)

104

อุษา ง้ วนเพียรภาค, เรี ยบเรี ยง, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, 78.
พิริยะ ไกรฤกษ์ , ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบศิลปะในประเทศไทย คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ สาขาส่วนภูมิภาค (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ การพิมพ์, 2520), รูปที่ 3.
106
สิริพรรณ ธิรศริ โชติ, “มหิษาสุรมรรทินีสมัยทวารวดี,” พิพิธภัณฑ์สาร 3,1 (มกราคม 2533) : 17 18, รูปที่ 1.
105
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ภาพที่ 133 ประติมากรรมที่เนื่องในศาสนาพราหมณ์พบที่เมืองนครปฐมโบราณ
แม้ ว่าหลักฐานส่วนใหญ่ จะมีข้อมูลเรื่ องตําแหน่งที่ พบไม่แน่ชัด เพราะได้ มาจากการ
เก็บรวบรวมโบราณวัตถุในสมัยรัชกาลที่ 5 – 6 แต่ฐานรู ปเคารพขนาดใหญ่บางชิ ้นก็มีประวัติว่า
ได้ มาจากซากศาสนสถานที่ เมืองนครปฐมโบราณอย่างแน่นอน107 (ภาพที่ 11 – 12 ในบทที่ 3)
ข้ อ มูล เช่น นี ส้ อดคล้ อ งกับร่ อ งรอยการนับถื อ ศาสนาพราหมณ์ ต ามเมื อ งโบราณสมัย ทวารวดี
แห่งอื่นๆ โดยเฉพาะที่เมืองอูท่ อง108 และเมืองศรี มโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี109 แต่ศาสนาพราหมณ์ที่
เมืองนครปฐมโบราณก็มีบทบาทค่อนข้ างน้ อยหากเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลของพุทธศาสนาเถรวาท

107

Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École
française d’Extrême-Orient, 1959), 20.
108
สํานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, โบราณคดีเมืองอู่ทอง
(นนทบุรี : โรงพิมพ์สหมิตร พริ น้ ติ ้ง, 2545), 56 และ 82 – 86.
109
กรมศิลปากร, นําชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 34 –
37 และ 60 - 69.
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บทบาทในการเป็ นศูนย์กลางด้ านต่างๆของเมืองนครปฐมโบราณ ย่อมส่งผลให้ กิจกรรม
การผลิตงานศิลปกรรมที่เนื่องในศาสนาเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพราะเชื่อว่าจะต้ องมีกลุม่ ช่างฝี มือ
ชันสู
้ งหรื อช่างหลวงเกิดขึ ้นที่เมืองนี ้ ดังจะเห็นได้ จากความประณีตของผลงานหลายชิ ้น ซึง่ บางชิ ้น
ถูกยกย่องให้ มีความงามเป็ นพิเศษในศิลปะทวารวดี เช่น เศียรพระพุทธรู ปดินเผาจากวัดพระงาม
ซึง่ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล และศาสตราจารย์บวสเซอลิเย่ร์ เคยยกย่องว่ามีความ
งดงามเป็ นอย่ า งยิ่ ง 110 (ภาพที่ 13 ในบทที่ 3) ภาพสลัก ต่า งๆ หรื อ ธรรมจัก รและแท่ น รองรั บ
ธรรมจักรหลายชิ ้นก็มีการแกะสลักลวดลายอย่างประณีต (ภาพที่ 134)

ภาพที่ 134 ภาพสลัก ธรรมจักร และแท่นรองรับธรรมจักร พบที่เมืองนครปฐมโบราณ
ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พพิ ิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพระปฐมเจดีย์

110

หม่อมเจ้ า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 11 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2539), 7 ; Jean Boisselier, The Heritage of Thai Sculpture, translated from
French by James Emmon (New York : Weatherhill, 1975), 47, Pl.23.
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หลักฐานประเภทธรรมจักรนี ้เองที่ ดร.ผาสุข อินทราวุธ เสนอว่า เป็ นเครื่ องมือหนึ่งใน
การขยายพระราชอํานาจของกษัตริ ย์ไปยังดินแดนต่างๆ ดังมีการค้ นพบธรรมจักรหลายเมือง เช่น
เมื องอู่ท อง เมืองคูบัว เมื องศรี มโหสถ เมื องลพบุรี เมื องอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท เมื องศรี เ ทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา เมืองหริ ภุญไชย จังหวัดลําพูน111 แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า ดิน แดนอัน กว้ างใหญ่ นี จ้ ะอยู่ภายใต้ การปกครองที่ มี ศูน ย์ กลางเพี ยงแห่ ง เดี ย ว
เพราะการแพร่ ขยายอํ านาจของกษั ตริ ย์ใ นช่ว งนัน้ มี พุท ธศาสนาเป็ นแกนหลัก ของนโยบาย112
เมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่ออกไปแล้ ว แบบอย่างศิลปกรรมจากศูนย์กลางที่เมืองนครปฐมโบราณก็ได้
แพร่กระจายไปยังบ้ านเมืองอื่นๆด้ วย
เมื่ อ หัน มาพิ จ ารณาหลัก ฐานที่ ได้ จ ากการขุดค้ น แหล่ง หอเอกและแหล่ง ธรรมศาลา
จะพบว่า ถึงแม้ จะมีโบราณวัตถุที่น่าจะใช้ ในกิจพิธีเป็ นจํานวนน้ อย ได้ แก่ กุณฑีหรื อหม้ อมีพวย
หม้ อพรมนํ ้า คนโท พาน113 และตะคัน114 (ภาพที่ 135 - 136) แต่หลักฐานเหล่านี ้ก็ให้ ข้อมูลด้ าน
ประเภทและคุณภาพของวัตถุที่ใช้ ในกิจพิธีของชาวเมืองได้ มากยิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในการขุดค้ น
ก็ได้ พบโบราณวัตถุที่ใช้ ในชีวิตประจําวันเป็ นส่วนมาก หลักฐานต่างๆจึงมีคณ
ุ ภาพพอเหมาะกับ
การใช้ สอยในครัวเรื อนเท่านัน้ นอกจากชิ ้นส่วนคนโทและฝาจุกภาชนะลายเขียนสีแดงที่พบจาก
หลุม TP.4 ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีเป็ นพิเศษแล้ ว (ยังไม่เคยพบคนโทเขียนสีแดงเป็ นลวดลายคล้ ายกลีบบัว
แบบนี เ้ ลย) ก็ ยังไม่มีหลักฐานเด่นๆชิน้ ใดที่ จะแสดงว่า สิ่งของเครื่ องใช้ ของชาวเมืองนครปฐม
โบราณจะมีคณ
ุ ภาพดีมากกว่าวัตถุที่พบตามเมืองสมัยทวารวดีแห่งอื่นๆ แต่ประเด็นนี ้ยังต้ องรอ
การพิสจู น์ โดยการขุดค้ นและศึกษาเปรี ยบเทียบหลักฐานจากเมืองต่างๆอย่างละเอียดในโอกาส
ต่อไป เพราะจะทําให้ ได้ ข้อมูลในด้ านวิถีชีวิตของประชากรในอดีตมากยิ่งขึ ้น

111

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีธรรมจักร, 78 – 79 และแผนที่ 4.
เรื่ องเดียวกัน.
113
ขุดพบชิ ้นส่วนฐานพาน 1 ชิ ้น จากหลุม TP.1 ที่ระดับ 80 - 90 cm.dt. ดูใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง,
พัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ: การขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอก, 91. และดู ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนี
ภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี, 17.
114
จากการขุดค้ นหลุม TP.1 และ TP.4 ได้ พบตะคันทังหมด
้
28 ชิน้ โดยตะคันเป็ นภาชนะ
ขนาดเล็ก ทํ าขึน้ ไว้ ใ ส่นํา้ มันตามไฟต่างตะเกี ยง มีทัง้ ที่ ใช้ ในชี วิตประจํ า วันและใช้ ในกิ จพิธี เช่น มีไ ว้ สํา หรั บ
จุดไฟบูชารูปเคารพในศาสนสถาน การขุดแต่งเจดีย์สมัยทวารวดีที่ท่งุ เศรษฐี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ได้ พบ
ตะคัน ดิ น เผาเป็ นจํ า นวนมาก ดูใ น กรมศิ ล ปากร, “ทุ่ง เศรษฐี ” โบราณสถานทวารวดี ช ายฝั่ ง ทะเลเพชรบุรี
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543), 60 - 62.
112
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ภาพที่ 135 ภาชนะดินเผาที่มีไว้ ใช้ ในกิจพิธีพบจากหลุมขุดค้ น TP.1 และ TP.4
ที่มา : ภูธร ภูมะธน, ซับจําปา (สระบุรี : โรงพิมพ์ปากเพรี ยวการช่าง 2, ม.ป.ป.), 23.

ภาพที่ 136 การใช้ ตะคันดินเผาในการจุดไฟบูชารูปเคารพในเทวสถานที่รัฐโอริสสา
ทางตะวันออกของอินเดีย
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3.3 วิถีชีวิตของประชากรในอดีตที่เมืองนครปฐมโบราณ
จารึ กพบที่เมืองนครปฐมโบราณแทบไม่ให้ ข้อมูลทางด้ านวิถีชีวิตของประชากรที่เคย
อาศัยอยู่ในเขตเมืองนี ้เลย เพราะจารึกเกือบทังหมดเป็
้
นคาถาสําคัญทางพุทธศาสนา มีเพียงศิลา
จารึกภาษามอญโบราณจากวัดโพธิ์ร้างที่ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับภาพชีวิตบางส่วนของชาวเมืองนี ้
ซึง่ ยังเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบัญชีสิ่งของภายในวัดที่มีผ้ อู ทุ ิศให้ ดังมีใจความว่า “บริ เวณอารามทีม่ ี ทีด่ ิ น
จํ านวน 170 มี แนวต้นมะพร้าวเป็ นเครื ่องหมายเขตของอาราม พร้อมด้วยเสาหงส์ 1 ต้น ภาชนะ
อาบเงิ น พระพุทธรู ปและวิ หาร ได้เกิ ดขึ้นจากการกระทําของโต้งทัง้ 2” 115
ขณะที่ ตํ า นานเมื องนครไชยศรี ก็ เ ล่า เรื่ อ งของกษั ต ริ ย์ เ ป็ นสํา คัญ ข้ อมูลด้ า นวิถีชีวิ ต
ของชาวเมืองจึงอาจศึกษาได้ จากจดหมายเหตุจีนทงเตี่ยนที่กล่าวถึงประเทศโถวเหอ ดังเนื ้อความที่
ระบุว่า ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้ าขาย สามารถขี่ช้างได้ ดีพอๆกับการขี่ม้า
ซึง่ ในประเทศนี ้มีม้าอยู่ไม่มากราวๆ 1,000 ตัว เครื่ องดนตรี ที่เล่นคือ การเป่ าหอยสังข์และตีกลอง
เมื่ อ มี ค นตายจะจัด ทํ า พิ ธี ศ พ ร่ า งกายจะถูก เผา เถ้ า อัฐิ ถูก เก็ บ ใส่ภ าชนะดิน เผาแล้ ว จึ ง นํ า ไป
ลอยอังคาร หากพ่อหรื อแม่เสียชีวิต ลูกชายและลูกสาวจะโกนผมของตนเพื่อเป็ นการไว้ ทกุ ข์116
หลักฐานศิลปกรรมโดยเฉพาะภาพดินเผาหรื อปูนปั น้ ประดับศาสนสถานต่างๆก็ ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับชาวเมืองนครปฐมโบราณอยู่บ้าง โดยเฉพาะเกี่ยวกับลักษณะหน้ าตา การแต่งกาย
(ภาพที่ 137) และความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนที่เข้ ามาติดต่อค้ าขายในเขตเมืองนี ้
ดังกรณีการค้ นพบภาพปูนปั น้ รู ปบุคคลที่คาดว่าอาจเป็ นพ่อค้ าเชื ้อสายซิเถียนที่มาจากเอเชียกลาง
และภาพชาวมุสลิมบนแผ่นอิฐจากเจดีย์จลุ ประโทน (ภาพที่ 29 ในบทที่ 3)

115

ยอร์ ช เซเดส์, ชําระและแปล, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 2 จารึกทวารวดี ศรี วิชยั ละโว้ , พิมพ์ครัง้ ที่
2 (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2504. หม่อมเจ้ า ปิ ยะรังสิต รังสิต โปรดให้ พิมพ์ในงานฉลองชนมายุครบ 4 รอบ
เมื่อปี ฉลู พ.ศ. 2504), 53 - 58.
116
Yamamoto, “East Asian Historical Sources for Dvaravati Studies,” 1140.
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ภาพที่ 137 ภาพปูนปั น้ พบที่เมืองนครปฐมโบราณ อยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
และพระปฐมเจดีย์
อย่างไรก็ตาม เราจําเป็ นจะต้ องคํานึงถึงบริ บทของหลักฐานศิลปกรรมด้ วย ในกรณีของ
ภาพปูนปั น้ ย่อมจะต้ องเล่าเรื่ องราวที่สมั พันธ์ กับศาสนาเป็ นส่วนใหญ่ เครื่ องประดับในภาพนัน้
ก็อาจไม่ตรงกับความเป็ นจริ งเสมอไป เพราะจะต้ องมีปัจจัยเรื่ องรู ปแบบศิลปะของลวดลายที่นิยม
กันในช่วงเวลานัน้ ๆเข้ ามามีผลต่อการสร้ างสรรค์ผลงานของช่างด้ วย ในการสํารวจขุดค้ นก็พบ
เฉพาะต่างหูหรื อห่วงโลหะและลูกปั ดเท่านัน้ ที่เป็ นเครื่ องประดับของคนโบราณ ดังนัน้ ข้ อมูลที่
น่าเชื่อถือซึ่งจะสะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตได้ คือ หลักฐานที่พบจากการขุดค้ นทาง
โบราณคดี
3.3.1 แบบแผนการยังชีพ
ในการขุดค้ นที่แหล่งโบราณคดีหอเอกและแหล่งธรรมศาลาได้ พบหลักฐาน
ทังโบราณวั
้
ตถุและนิเวศวัตถุที่มีความเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตทัว่ ๆไปหลายประเภท ส่วนใหญ่ให้ ข้อมูล
เรื่ องอาหารการกิน และการเลี ้ยง/ล่า/จับสัตว์ เพราะได้ พบชิ ้นส่วนกระดูกสัตว์เป็ นจํานวนมาก
เศษชิ ้นส่วนกระดูกสัตว์นนพบปะปนอยู
ั้
่ในทุกชันหลั
้ กฐานทางโบราณคดี การจัดจําแนก
เบื อ้ งต้ น โดย อาจารย์ ดร.ประสิท ธิ์ เอื อ้ ตระกูลวิท ย์ ได้ พ บทัง้ สัตว์ เ ลีย้ งลูก ด้ ว ยนม (หนู สุนัข
หมู วัว /ควาย กวาง) สัตว์ เ ลื อ้ ยคลาน (เต่า จระเข้ ) และปลา กระดูก สัตว์ บ างชิ น้ มี รอยสับตัด
(cut-marked) และบางชิ ้นถูกเผาไฟ (burned bone) อันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต
(ภาพที่ 138) แต่กระดูกสัตว์ ที่ ได้ จากการขุดค้ น ครั ง้ นี ค้ วรจะต้ องทํ าการศึกษาวิ เ คราะห์ อย่า ง
ละเอียดในโอกาสต่อไป
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ภาพที่ 138 เศษชิ ้นส่วนกระดูกสัตว์ที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 และ TP.4 เมืองนครปฐมโบราณ
จะเห็นได้ ว่าชาวเมื องนครปฐมโบราณในอดีตมีการเลีย้ งสัตว์ นอกจากสุนัขแล้ วก็ มี
สัตว์ใหญ่ที่เลี ้ยงไว้ ใช้ งานในการทําเกษตรกรรมคือวัว/ควาย และหมูที่เลี ้ยงไว้ บริ โภค มีการล่าสัตว์
ป่ าพวกกวาง และมีการจับสัตว์นํ ้ามาเป็ นอาหาร โดยมีแหล่งอาหารสําคัญคือ คลองบางแก้ วและ
คูเมือง ซึง่ มีปลานานาชนิด เต่า และจระเข้ อาศัยอยู117
่
ขณะที่ชิ ้นส่วนกระดูกสัตว์ได้ พบในทุกชันหลั
้ กฐาน แต่เปลือกหอยกลับปรากฏเฉพาะใน
ชันวั
้ ฒนธรรมระยะแรกของทังสองแหล่
้
งโบราณคดีที่ทําการขุดค้ น ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สนั นิษฐานไว้ แล้ วว่า
กลุ่มประชากรที่ อาศัยอยู่แถบนี ม้ าแต่แรกได้ ปรับเปลี่ยนแบบแผนการบริ โภคบางอย่าง ซึ่งอาจ
สัม พั น ธ์ กั บ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องแหล่ ง นํ า้ เพราะเคยมี ข้ อสัน นิ ษ ฐานว่ า แม่ นํ า้ บางแก้ ว
ที่เคยกว้ างขวางได้ ตื ้นเขินลงไปในช่วงปลายสมัยทวารวดี รวมทังเกิ
้ ดจากแนวชายฝั่ งทะเลที่อยู่ห่าง
ออกไปจากเดิม เพราะไม่เ พี ย งขุด พบเปลือ กหอยนํ า้ จื ดเท่า นัน้ แต่ยัง ได้ พ บเปลือ กหอยทะเล
คือหอยแครงและหอยครางด้ วย โดยขุดพบเปลือกหอยจากหลุม TP.1 และ TP.4 มีนํ ้าหนัก
รวม 17 กิโลกรัม แต่ในการขุดค้ นก็ไม่พบโบราณวัตถุที่ทําจากเปลือกหอยเลย เพราะไม่มีร่องรอย
การดัดแปลงหรื อตกแต่งเปลือกหอยเพื่อทําเป็ นสิง่ ของเครื่ องใช้ หรื อเครื่ องประดับใดๆ (ภาพที่ 139)
117

ห่างจากคูเมืองโบราณด้ านตะวันตกไปไม่ไกลนักก็ยงั มีตําบลชื่อ “ห้ วยจรเข้ ” แสดงให้ เห็นถึง
ปริมาณจระเข้ ในอดีตซึง่ เคยอยูอ่ าศัยในแถบนี ้ได้ อย่างดี ดูใน มนู วัลยะเพ็ชร, รายงานผลการวิจยั เรื่ อง การศึกษา
ทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับชื่อภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐม (นครปฐม : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522), 17 - 18.
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ภาพที่ 139 เปลือกหอยที่พบในชันวั
้ ฒนธรรมระยะแรกของหลุมขุดค้ น TP.1 และ TP.4
จะสังเกตได้ วา่ แบบแผนการยังชีพของผู้คนที่เมืองนครปฐมโบราณไม่ได้ เปลี่ยนแปลงไป
จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย เพราะยังคงทําการเกษตรกรรม เพาะปลูก เลี ้ยงสัตว์ และ
ล่าหรื อจับสัตว์ ที่อยู่อาศัยในป่ าหรื อตามแหล่งนํ ้าใกล้ เคียง (ทัง้ แหล่งนํ ้าจืดและทะเล) ดังนัน้
วัฒ นธรรมอิ น เดี ย ที่ แ พร่ ห ลายเข้ า มาในภูมิ ภ าคนี จ้ ึ ง มี บ ทบาทกับ ชนชัน้ ปกครองมากยิ่ ง กว่ า
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับสามัญชน คนทัว่ ไปก็คงหันมายอมรับนับถือศาสนาที่มาจากประเทศอินเดีย
และอยูภ่ ายใต้ ระบบต่างๆที่ทางการจัดระเบียบไว้ แล้ ว
ด้ ว ยเหตุ นี ส้ ามัญ ชนจึ ง มี ก ารใช้ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ บางอย่ า งที่ ไ ด้ แ บบอย่ า งมาจาก
วัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นวัตถุที่เกี่ ยวเนื่องกับกิจพิธีทางศาสนาหรื อใช้ ในโอกาสพิเศษ
้ สิ่งของมีค่าที่ได้ มาจากการค้ าขายแลกเปลี่ยนกับต่างถิ่นคือเครื่ องประดับประเภทลูกปั ด
รวมทังใช้
้
หรื อเครื่ องเคลือบจากต่างประเทศ ขณะที่เครื่ องใช้ หลายประเภทก็เป็ นรู ปแบบที่มีมาแล้ วตังแต่
ช่วงก่อนประวัตศิ าสตร์
3.3.2 แบบแผนการผลิตสิ่งของเครื่องใช้
การขุดค้ นที่ ตําบลพระประโทน เมื่อ พ.ศ. 2524 โดย ดร.ผาสุข อินทราวุธ
ได้ พบร่องรอยของลานเผาภาชนะกลางแจ้ ง มีขนาดกว้ างยาวราว 2 x 2 เมตร และมีความหนาของ
ลานดินราว 8 เซนติเมตร118 แต่ในการขุดค้ นของผู้วิจยั กลับไม่พบหลักฐานดังกล่าวอย่างชัดเจน
การขุดค้ นที่แหล่งโบราณคดีหอเอกและแหล่งธรรมศาลาได้ พบเศษภาชนะดินเผาเป็ นจํานวนมาก
118

เคยขุดค้ นพบลานดินเผาภาชนะที่เมืองคูบวั จังหวัดราชบุรีด้วย ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, รายงาน
การขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, 12.
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ถึง 305 กิโลกรัม ซึง่ สามารถนํามาวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะด้ านต่างๆ เพื่อศึกษาถึงแบบแผนการผลิต
ภาชนะที่ใช้ กนั อยูท่ ี่ชมุ ชนโบราณแห่งนี ้ได้
ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาแต่ละแบบแยกออกมาพิจารณาเป็ นพิเศษ
ประกอบด้ วย ชิ ้นส่วนหม้ อมีสนั ชิ ้นส่วนปากภาชนะ และชิ ้นส่วนก้ น/ฐานภาชนะ ตัวอย่างที่เลือกนี ้
้ ฒนธรรมสมัยโบราณของหลุมขุดค้ น TP.1 และ TP.4 (โบราณวัตถุ
คัดมาจากของที่ขดุ พบในชันวั
จากหลุมขุดค้ น TP.1 จะนํามาจาก Area A ที่ทําการขุดค้ นเสร็ จสิ ้นเท่านัน)
้ โดยต้ องมีขนาดที่
้
สามารถวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางของขอบปากหรื อก้ น/ฐานได้ รวมทังสามารถวาดภาพประกอบได้
ชัดเจน ซึง่ ข้ อมูลส่วนใหญ่ก็ได้ มาจากหลุมขุดค้ น TP.1 (ตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาที่คดั เลือกมาวิเคราะห์
ประเภทของภาชนะ
หม้ อมีสนั
(ปาก/ไหล่)
ปากภาชนะ
ทรงชาม
ปากภาชนะ
ทรงอื่นๆ
ก้ น/ฐาน
ภาชนะ

หลุมขุดค้ น
TP.1
TP.4
TP.1
TP.4
TP.1
TP.4
TP.1
TP.4

จํานวนทังหมด
้
(ชิ ้น)
145
83
3,195
950
3,195
950
151
58

จํานวนตัวอย่าง (ชิ ้น)
45
36
105
36
28
-

ร้ อยละ (%)
31.03
43.37
3.28
1.12
18.54
-

1. ชิ ้นส่วนหม้ อมีสนั
เศษภาชนะดินเผาซึง่ พบมากในการขุดค้ น คือ “หม้ อมีสนั ” (carinated pot) โดยพบจาก
ทุกระดับชันดิ
้ นสมมติ แสดงว่าเป็ นรู ปแบบภาชนะที่ใช้ สืบเนื่องกันมาตังแต่
้ ระยะแรกจนถึงระยะ
สุดท้ าย เศษหม้ อมีสนั ที่พบมีทงแบบสั
ั้
นเดียวซึง่ พบมากที่สดุ และแบบที่มี 2 หรื อ 3 สัน แต่ทกุ แบบ
นันก็
้ ได้ ขดุ พบปะปนกันในหลายระดับชันดิ
้ นสมมติ ทังยั
้ งมีหลายขนาด จากการวัดขนาดตัวอย่าง
้ 14 - 36 เซนติเมตร ซึ่งขนาดที่นิยมทํา
ขอบปากหม้ อมีสนั พบว่า มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางตังแต่
กันมากอยูร่ ะหว่าง 19 - 26 เซนติเมตร
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หม้ อมีสนั เป็ นภาชนะที่ใช้ สําหรับการหุงต้ มอาหารในครัวเรื อนทัว่ ไป119 เพราะมีเนื ้อดิน
ค่อนข้ างหยาบ และไม่มีการตกแต่งลวดลายที่มงุ่ ให้ เกิดความสวยงาม มีเพียงการทําลายเชือกทาบ
บริ เ วณส่ ว นก้ นใต้ สั น ลงมา ยกเว้ นการตกแต่ ง ผิ ว ภายนอกด้ วยการทานํ า้ ดิ น สี น วลที่ พ บ
ตัวอย่างเพียง 2 ชิ ้นจากการขุดค้ นที่หลุม TP.4
จากการวิเคราะห์ ตวั อย่างเศษหม้ อมีสนั จากหลุม TP.1 และ TP.4 ทําให้ เห็นถึง
ความแตกต่างของขอบปาก ลักษณะของสัน และรู ปทรงของหม้ อ ในที่นีจ้ ึงจัดแบ่งออกได้ เป็ น
7 รูปแบบ (ลายเส้ นที่ 5) ประกอบด้ วย
หม้ อมีสนั แบบที่ 1 (Carinated Pot 1 = CP1) – เป็ นหม้ อที่มีสว่ นก้ นไม่ลกึ มากนัก
ส่วนของสันที่มีเพียงสันเดียวจะมีลกั ษณะงุ้มลงด้ านล่างเล็กน้ อย
ั้
หม้ อมีสนั แบบที่ 2 (CP2) – เป็ นหม้ อที่มีส่วนก้ นไม่ลึกมากนัก ส่วนของสันมีทงแบบ
1 สันและ 2 สัน แต่ลกั ษณะของสันนันจะเชิ
้
ดขึ ้นด้ านบนเล็กน้ อย
ั้
นเดียวและ 2 สัน ลักษณะรู ปทรงของ
หม้ อมีสนั แบบที่ 3 (CP3) – เป็ นหม้ อที่มีทงแบบสั
ก้ นหม้ อไม่ลกึ มากคล้ ายกับแบบที่ 1 และ 2 แต่สว่ นของสันนันจะเชิ
้
ดเป็ นจงอยงุ้มขึ ้นด้ านบน
หม้ อมีสนั แบบที่ 4 (CP4) – เป็ นหม้ อที่มีสนั เดียว ลักษณะของสันนันจะเชิ
้
ดขึ ้นด้ านบน
เล็กน้ อยคล้ ายกับแบบที่ 2 แต่ก้นหม้ อดูจะมีความลึกมากกว่าอย่างชัดเจน
– เป็ นหม้ อที่ มี ทัง้ 1 และ 3 สัน ส่วนลํา ตัว ใต้ สัน เป็ น
หม้ อมี สันแบบที่ 5 (CP5)
แนวตรง ทําให้ ลกั ษณะของก้ นหม้ อแบบที่ 5 นี ้มีความลึกมาก
หม้ อมีสนั แบบที่ 6 (CP6) – เป็ นหม้ อที่มีสนั เดียว ลักษณะแปลกคือส่วนลําตัวใต้ สนั นัน้
จะผายออกเล็กน้ อย แต่ก็มีก้นไม่ลึกมากนักคล้ ายกับแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 แต่ก็พบ
ตัวอย่างหม้ อมีสนั แบบนี ้ในปริมาณน้ อย
ั้
นลึกและก้ นตื ้น แต่ส่วน
หม้ อมีสนั แบบที่ 7 (CP7) – เป็ นหม้ อที่มีสนั เดียว มีทงแบบก้
สันนันจะหั
้ กเป็ นมุมแหลม ไม่มีจงอยงุ้มเหมือนกับแบบอื่นๆ แบบนี ้พบที่หลุมขุดค้ น TP.4 เท่านัน้

119

ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี, 18.
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ลายเส้ นที่ 5 รูปแบบของหม้ อมีสนั ที่พบจากการขุดค้ นที่เมืองนครปฐมโบราณ

ผู้วิจยั ได้ นําตัวอย่างเศษหม้ อมีสนั จากหลุมขุดค้ น TP.1 มาจัดจําแนกตามรู ปแบบใน
แต่ละระดับชันดิ
้ นสมมติ พบว่าหม้ อมีสนั แบบที่ 2 และแบบที่ 3 จะมีมากที่สดุ ขณะที่หม้ อมีสนั
แบบที่ 5 และ 6 จะมีตวั อย่างให้ ศกึ ษาเพียงเล็กน้ อย (รวมทังแบบที
้
่ 7 ซึง่ พบเฉพาะจากหลุมขุดค้ น
TP.4 เท่านัน)
้ ทังยั
้ งได้ นําตัวอย่างจากหลุมขุดค้ น TP.4 มาจําแนกตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
ของขอบปาก เพื่อดูแบบแผนการผลิตในแต่ละช่วงเวลา พบว่าข้ อมูลที่ได้ จากทัง้ 2 หลุมขุดค้ น
มีความสอดคล้ องกันคือ ในชัน้ วัฒนธรรมช่วงหลังจะมีความหลากหลายของรู ปแบบและขนาด
้ มาณที่มีมากกว่าในชันวั
้ ฒนธรรมระยะแรก (ลายเส้ นที่ 6 - 7)
ของหม้ อ ซึง่ รวมทังปริ
เป็ นที่น่าสังเกตว่า จากระดับชันดิ
้ นสมมติลา่ งสุดจนถึงระดับชันดิ
้ นสมมติบนสุดแทบไม่
มี การเปลี่ยนแปลงด้ านรู ปแบบของหม้ อมี สันเลย อาจมีความแตกต่างกันบ้ างในลักษณะของ
ขอบปาก แต่ก็ไม่สามารถหาเอกลักษณ์ของหม้ อมีสนั ในแต่ละช่วงย่อยๆได้ เลย ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความต่อเนื่องของกลุม่ คนที่ใช้ พื ้นที่บริเวณนี ้มาอย่างยาวนานตังแต่
้ ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ ายว่า
เป็ นคนในวัฒนธรรมเดียวกัน
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ลายเส้ นที่ 6 ตัวอย่างเศษหม้ อมีสนั ที่พบในแต่ละระดับชันดิ
้ นสมมติจากหลุมขุดค้ น TP.1 (จําแนกตามรูปแบบของหม้ อ)
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ลายเส้ นที่ 7 ตัวอย่างเศษหม้ อมีสนั ที่พบในแต่ละระดับชันดิ
้ นสมมติจากหลุมขุดค้ น TP.4 (จําแนกตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางขอบปาก)
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2. ชิ ้นส่วนปากภาชนะ
จากการจําแนกชิ ้นส่วนปากภาชนะที่ได้ จากหลุมขุดค้ น TP.1 พบว่ามีหลากหลายรูปทรง
ส่วนใหญ่เป็ นภาชนะทรงชาม แต่น่าแปลกที่ได้ พบขอบปากชามน้ อยมากจากการขุดค้ นที่หลุม
TP.4 และไม่พบชามที่มีลายขัดมันเลย อันเป็ นข้ อมูลที่ตา่ งกันอย่างชัดเจนระหว่างสองหลุมขุดค้ นนี ้
ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกชิ ้นส่วนปากชามจากหลุม TP.1 มาศึกษาพบว่ามีรูปทรงไม่แตกต่างกัน
มากนัก ความแตกต่า งนัน้ จะสัง เกตได้ จ ากลัก ษณะของขอบปาก ชามที่ พ บมี ข นาดเส้ น ผ่า น
ศูนย์กลางของขอบปากตังแต่
้ 12 - 30 เซนติเมตร ขนาดที่นิยมทํากันคือ 16 – 21 เซนติเมตร
(ลายเส้ นที่ 8)

ลายเส้ นที่ 8 ตัวอย่างเศษภาชนะทรงชามที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก
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ผู้วิจัยได้ คดั เลือกชิน้ ส่วนปากภาชนะดินเผาจากหลุมขุดค้ น TP.1 มาพิจารณาถึง
ลักษณะขอบปากพบว่าอาจแบ่งออกได้ เป็ น 14 รู ปแบบ (RP 1 – 14 โดย RP ย่อมาจาก Rim
Potsherd) โดยผู้วิจัยได้ ทําการเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบขอบปากภาชนะที่พบจากเมืองจันเสน
ซึง่ ดร.เบนเน็ท บรอนสัน ได้ เคยทําการศึกษาไว้ อย่างละเอียด พบว่าตัวอย่างจากหลุมขุดค้ น TP.1
ส่วนใหญ่ คงเป็ นส่วนปากของหม้ อก้ นกลม ซึ่ง รวมทัง้ หม้ อมีสัน เพี ยงแต่มี ความแตกต่างเรื่ อง
ลักษณะของขอบปากหรื อความลึกของก้ นหม้ อเท่านัน้ (ลายเส้ นที่ 9 - 10)

ลายเส้ นที่ 9 รูปแบบขอบปากของเศษภาชนะดินเผาที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก
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ลายเส้ นที่ 10 ภาพสันนิษฐานรูปทรงของภาชนะที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก
จากการวัดขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางตัวอย่างชิ ้นส่วนปากภาชนะจากหลุมขุดค้ น TP.1
พบว่ามีขนาดของขอบปากตังแต่
้ 8 – 33 เซนติเมตร ขนาดที่พบมากอยู่ในช่วง 14 – 19 เซนติเมตร
ขณะที่ภาชนะบางรู ปทรงก็มีขนาดใกล้ เคียงกัน อันสะท้ อนว่าอาจมีแบบแผนในการผลิตก็เป็ นได้
ตัว อย่า งเช่ น ขอบปากแบบที่ 12 (RP12) ซึ่ง น่ า จะเป็ นหม้ อก้ น กลมใบเล็ก ๆ เพราะตัว อย่า งที่
คัดเลือกมามีขนาดเพียง 8 – 10 เซนติเมตร และตัวอย่าง 2 ชิน้ จากชัน้ ดินสมมติที่ 5 (50 – 60
cm.dt.) และ 7 (70 – 80 cm.dt.) ก็มีลกั ษณะคล้ ายกันมาก (ลายเส้ นที่ 11)
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ลายเส้ นที่ 11 ตัวอย่างชิ ้นส่วนปากภาชนะที่พบในแต่ละระดับชันดิ
้ นสมมติจากหลุมขุดค้ น TP.1 (จําแนกตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของขอบปาก)
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ขณะที่ในการขุดค้ นหลุม TP.4 ได้ พบชิ ้นส่วนปากภาชนะจํานวน 950 ชิ ้น (คิดเป็ น
12.79% ของนํ ้าหนักเศษภาชนะดินเผาที่พบทังหมด)
้
แต่ขอบปากที่พบก็มีลกั ษณะไม่แตกต่างจาก
หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอกมากนัก คือส่วนมากเป็ นปากของหม้ อก้ นกลม
หรื อหม้ อมีสนั
3. ชิ ้นส่วนก้ น/ฐานภาชนะ
จากการวิเคราะห์ตวั อย่างชิ ้นส่วนก้ น/ฐานภาชนะดินเผาที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1
จํ า นวน 28 ชิ น้ พบว่ า มี ฐ านภาชนะหลายรู ป ทรง ได้ แ ก่ ชาม หม้ อ มี เ ชิ ง หม้ อ ก้ น แบน จาน?
กระถาง? อ่าง? และส่วนฐานของภาชนะทรงพาน (ลายเส้ นที่ 12)

ลายเส้ นที่ 12 ตัวอย่างชิ ้นส่วนก้ น/ฐานภาชนะที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก
จากการวัดขนาดตัวอย่างก้ น/ฐานภาชนะดินเผาจากหลุม TP.1 พบว่ามีขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางตังแต่
้ 6 – 18 เซนติเมตร แต่ชิ ้นส่วนก้ น/ฐานภาชนะดินเผาที่ขดุ พบส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
ชํารุ ดแตกหักเป็ นชิน้ เล็กๆ จนไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ รูปทรงหรื อขนาดได้ จึงไม่อาจกล่าวถึง
รูปแบบที่ได้ รับความนิยมหรื อแบบแผนการผลิตภาชนะบางแบบได้ อย่างชัดเจน นอกจากจะตังเป็
้ น
ข้ อสังเกตถึงปริ มาณของฐานทรงพานที่พบตัวอย่างน้ อยมากคือพบเพียง 1 ชิน้ รวมทัง้ ฐานของ
ชามก้ นแบนที่มกั มีขนาดของเส้ นผ่านศูนย์กลางอยูท่ ี่ 6 - 7 เซนติเมตร (ลายเส้ นที่ 13)
อย่างไรก็ตาม การขุดค้ นที่หลุม TP. 4 ได้ พบชิ ้นส่วนก้ น/ฐานภาชนะไม่มากนัก (คิดเป็ น
เป็ น 4.49% ของนํ า้ หนักเศษภาชนะดิน เผาที่ พบทัง้ หมด) ส่วนมากเป็ นเศษชิน้ ส่วนขนาดเล็ก
ชิน้ ส่ว นที่ สามารถวัดขนาดและวิเ คราะห์ รูปทรงได้ ก็เ ป็ นหม้ อก้ นแบน หม้ อมี เ ชิง หรื อ กระถาง
มีเส้ นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 9 – 12 เซนติเมตร แต่ไม่พบก้ นภาชนะประเภทจาน ชาม หรื ออ่าง
ขนาดใหญ่ เ ลย แตกต่ า งจากที่ แ หล่ง โบราณคดี ห อเอก ซึ่ ง จะพบรู ป แบบก้ น /ฐานภาชนะที่ มี
ความหลากหลายกว่า
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ลายเส้ นที่ 13 ตัวอย่างชิ ้นส่วนก้ น/ฐานภาชนะที่พบในแต่ละระดับชันดิ
้ นสมมติจากหลุมขุดค้ น TP.1 (จําแนกตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของขอบปาก)
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ในการจัดจําแนกยังได้ พบชิน้ ส่วนก้ น/ฐานภาชนะบางชิน้ มีร่องรอยที่ แสดงให้ เห็นว่า
ภาชนะใบนันขึ
้ ้นรูปด้ วยแป้นหมุน (wheel throwing) สังเกตได้ จากบริ เวณก้ นและผิวด้ านในจะมี
เส้ นเล็กๆในแนวขนานกันไปอย่างสมํ่ าเสมอ อันเกิดจากแรงหมุนของแป้นและนิว้ มือที่รูดทวน
ตามไปในการขึ ้นรูปภาชนะ (ภาพที่ 140)

ภาพที่ 140 ตัวอย่างชิ ้นส่วนก้ นภาชนะที่มีร่องรอยว่าขึ ้นรูปด้ วยแป้นหมุนจากหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก
นอกจากนี ้ยังได้ พบ “ขาตังภาชนะ”
้
จํานวน 17 ชิ ้นจากหลุมขุดค้ น TP.1 และอีก 18 ชิ ้น
จากหลุม TP.4 แต่สว่ นใหญ่ก็อยู่ในสภาพแตกหัก หลักฐานที่พบในสภาพค่อนข้ างสมบูรณ์มีเพียง
3 ชิ ้น (ภาพที่ 141) ขาตังภาชนะนี
้
้จะมีเนื ้อดินหยาบและหนากว่าภาชนะส่วนอื่นๆ เนื่องจากต้ อง
มีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าส่วนอื่นๆ ในการขุดค้ นมักได้ พบเฉพาะส่วนขา แต่ก็เคยได้ พบ
ส่วนขาติดกับวงแหวนด้ วย สันนิษฐานว่าหากอยู่ในรู ปทรงสมบูรณ์จะเป็ นวงแหวนทรงกลมที่มีขา
ราว 3 - 4 ขา120 และอาจใช้ สําหรับวางภาชนะหุงต้ มอาหารคือหม้ อก้ นกลมหรื อหม้ อมีสนั 121
120

มีชิน้ ส่วนขาตังภาชนะและวงแหวนหลายชิ
้
น้ เก็บรักษาอยู่ที่พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑ์สถาน
หรื อพิพิธภัณฑ์ขององค์พระปฐมเจดีย์
121
เรื่ องเดียวกัน, 26.
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ภาพที่ 141 ชิ ้นส่วนขาตังภาชนะที
้
่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 และ TP.4 เมืองนครปฐมโบราณ
ที่มา : ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2528), ลายเส้ นที่ 16.

สําหรั บการศึกษาลักษณะการตกแต่งพืน้ ผิวภาชนะดินเผาที่ ได้ จากการขุดค้ นพบว่า
มี 8 รู ป แบบ ได้ แ ก่ ลายเชื อ กทาบ ลายจัก สานหรื อ ลายประทับ ลายขู ด ขี ด ลายกด (มี ทัง้
ลายกดด้ วยนิ ้วมือและก้ นหอย) ลายขัดมัน ลายเขียนสี (สีแดงและขาว) การทานํ ้าดิน และลาย
้
กดประทับภายในช่องสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 142) การตกแต่งส่วนใหญ่เป็ นเทคนิคที่มีมาแล้ วตังแต่
สมัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ขณะที่ ก ารทํ า ลวดลายประทับ ในช่ อ งสี่ เ หลี่ ย มเท่ า นัน้ ที่ เ ป็ นรู ป แบบ
การตกแต่งที่โดดเด่นในสมัยทวารวดี โดยมีต้นแบบจากลวดลายของอินเดีย122 แต่ก็ได้ พบจากการ
ขุดค้ นครัง้ นี ้เพียง 2 ชิ ้น ขณะที่ในการขุดค้ นเมื่อ พ.ศ. 2524 ได้ พบเศษภาชนะแบบนี ้หลายชิ ้น123
ดร.บรอนสัน กล่าวว่า เศษภาชนะที่มีลายประทับภายในช่องสี่เหลี่ยมนี ้คงเป็ นส่วนหนึ่งของภาชนะ
ประเภทหม้ อก้ นกลม กุณฑี หรื อคนโท ซึง่ พบในชันวั
้ ฒนธรรมสมัยทวารวดีที่เมืองจันเสน124

122

เรื่ องเดียวกัน, 30 - 31.
ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, รู ปที่
17 - 19, 40 – 42 and 44 - 46.
124
Bronson, “Excavation at Chansen and the Cultural Chronology of Protohistoric Central
Thailand,” 434 - 440.
123
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ภาพที่ 142 การตกแต่งบนพื ้นผิวภาชนะดินเผาที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1 และ TP.4
จากการวิเคราะห์ข้างต้ นอาจสรุ ปได้ ว่า ชุมชนโบราณที่เมืองนครปฐมมีการผลิตภาชนะ
ดิ น เผาขึ น้ ใช้ ในปริ ม าณมาก เพื่ อ รองรั บ กับ จํ า นวนประชากรที่ มี ม าก การผลิ ต นี น้ ่ า จะเป็ น
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนที่มีความสําคัญ ภาชนะที่ผลิตขึ ้นมีความหลากหลายทังด้
้ านรู ปทรงและ
ขนาดซึ่ง สะท้ อ นถึ ง ประโยชน์ ใ ช้ ส อยที่ แ ตกต่า งกัน โดยมี ทัง้ ภาชนะที่ ใ ช้ ใ นกิ จ พิ ธี เช่ น กุณ ฑี
หม้ อพรมนํ า้ คนโท พาน ที่ ผลิตขึน้ อย่างประณี ตซึ่งได้ พบตัวอย่างเพียงเล็กน้ อย (ยังไม่รวมถึง
ภาชนะบางใบที่อาจนําเข้ ามาจากต่างถิ่นที่มีคณ
ุ ภาพดี) แต่ภาชนะส่วนใหญ่ก็ทําขึ ้นใช้ ในครัวเรื อน
้ ช่วงก่อนหน้ าสมัย
ทัว่ ไป รู ปทรงและเทคนิคการตกแต่งภาชนะแบบนี ้เป็ นลักษณะที่มีมาแล้ วตังแต่
ทวารวดี เช่ น หม้ อมี สัน ชาม ลายเชื อ กทาบ ลายขูดขี ด ลายกด ฯลฯ และยัง ปรากฏลักษณะ
ดังกล่าวสืบมาในสมัยทวารวดี เห็นได้ จากไม่พบความเปลี่ยนแปลงทางด้ านรู ปแบบของหม้ อมีสนั
ที่เป็ นภาชนะประเภทเด่นที่ผลิตขึน้ ใช้ อย่างมากเลย ดังนัน้ กลุ่มคนที่เคยอยู่อาศัยแถบนีจ้ ึงควร
เป็ นคนกลุ่ม เดีย วที่ สื บ ทอดกัน มาตัง้ แต่ร ะยะแรกเริ่ ม จนถึง ระยะสุด ท้ า ยก่ อนที่ จ ะมี ก ารละทิ ง้
เมืองโบราณแห่งนี ้ไปในที่สดุ
กิจกรรมอีกประเภทหนึ่งของชุมชนโบราณที่เมืองนครปฐมซึง่ น่าจะมีความเกี่ยวข้ องกับ
อุต สาหกรรมการผลิ ต ภาชนะดิ น เผาข้ า งต้ น ด้ ว ย เพราะมี ขัน้ ตอนการเตรี ย มดิ น และการเผา
เช่นเดียวกัน คือ การผลิตก้ อนอิฐและกระเบื ้องดินเผาที่ใช้ ในการก่อสร้ างอาคารศาสนสถาน
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จากการสํารวจบนพื ้นผิวดินของแหล่งหอเอกและแหล่งธรรมศาลาได้ พบชิ ้นส่วนก้ อนอิฐ
กระจัดกระจายอยู่ตามพื น้ ผิวดิน จึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีศาสนสถานอยู่ในอาณาบริ เวณของ
แหล่งโบราณคดีดงั กล่าว จากการขุดค้ นก็ได้ ข้อมูลที่สอดคล้ องกันเพราะได้ พบชิ ้นส่วนก้ อนอิฐจาก
หลุม TP.1 และ TP.4 มีนํ ้าหนักรวมกันมากถึง 53.25 กิโลกรัม แม้ ว่าก้ อนอิฐที่พบจากการขุดค้ น
ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพชํารุ ดแตกหักและไม่พบอิฐก้ อนสมบูรณ์ เลยก็ตาม แต่ชิ ้นส่วนก้ อนอิฐ
บางก้ อนก็ได้ ให้ ข้อมูลที่สอดคล้ องกับคุณลักษณะของก้ อนอิฐที่นิยมใช้ กนั ในสมัยทวารวดี กล่าวคือ
เป็ นก้ อนอิฐที่มีขนาดใหญ่ ดินที่ใช้ ทําอิฐมีการผสมข้ าวเปลือก ซึง่ สามารถสังเกตเห็นร่องรอยเมล็ด
ข้ าวที่ปนอยูใ่ นเนื ้ออิฐได้ อย่างชัดเจน125
ชาวเมืองนครปฐมโบราณจึงรู้ จกั ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้ องถิ่นให้ เป็ นประโยชน์ ทังจาก
้
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ ข้าวเปลือกที่เชื่อว่ามีผลผลิตสูงมาเป็ นส่วนผสมเพื่อให้ การเผาอิฐ
เป็ นไปได้ อย่างสมํ่าเสมอ126 แม้ ว่าประเด็นนี จ้ ะไม่ใช่ข้อมูลใหม่เพราะบรรดาเมืองสมัยทวารวดี
แห่งอื่นๆก็มีการผลิตอิฐขึ ้นใช้ ในการก่อสร้ างเช่นกัน แต่หากพิจารณาจากจํานวนของศาสนสถานที่
เคยมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากที่เมืองนครปฐมโบราณแล้ ว ก็ทําให้ อนุมานได้ วา่ กิจกรรมการผลิตก้ อนอิฐ
คงเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเมืองนี ้เลยทีเดียว
ข้ อมูลใหม่ที่ได้ จากการขุดค้ นครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่าในอุตสาหกรรมการผลิตก้ อนอิฐนัน้
มีการทํากระเบื ้องดินเผาควบคู่กันไปด้ วย จากการขุดค้ นที่หลุม TP.1 ได้ พบชิน้ ส่วนกระเบื ้อง
ดินเผา 32 ชิ ้น ส่วนที่หลุมขุดค้ น TP.4 ได้ พบจํานวน 44 ชิ ้น (ในการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน
เมื่อ พ.ศ. 2524 ไม่ได้ ค้นพบเลย) กระเบื ้องที่พบมีลกั ษณะเป็ นแผ่นดินเผาที่มีผิวขรุ ขระกว่าภาชนะ
ดินเผาทัว่ ไป เพราะเนื ้อดินหยาบ สังเกตได้ ถึงส่วนผสมซึง่ มีเม็ดกรวดทราย เส้ นใยพืช และมีเมล็ด
ข้ าวเปลือกปะปนเช่นเดียวกับก้ อนอิฐ

125

ชิน้ ส่วนก้ อนอิฐแบบที่พบจากการขุดค้ นนีถ้ ือเป็ นวัสดุหลักในการก่อสร้ างศาสนสถานสมัย
ทวารวดี แต่ยัง มี อิ ฐ อี ก ประเภทหนึ่ ง ซึ่ง มี คุณ ภาพดี ก ว่า เนื่ อ งจากส่ว นผสมของเนื อ้ อิ ฐ ดี ก ว่า ไม่มี ก ารผสม
ข้ าวเปลือก บางก้ อนมีการขัดฝนผิวหน้ าอย่างดี บางก้ อนมีการสลักหรื อเขี ยนลวดลายต่างๆ และบางก้ อนก็มี
การปิ ดทองคําเปลวด้ วย อิฐประเภทนี ซ้ ึ่งพบไม่มากนักคงมีไว้ ใช้ ในพิธีกรรมการก่อสร้ างคือ การวางอิฐฤกษ์
หรื ออาจมีไว้ ใช้ ประดับตกแต่งตรงบริเวณที่สําคัญเป็ นพิเศษก็เป็ นได้
126
หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, “ศิลปะทวารวดี ตอนที่ 1,” ศิลปากร 11,5 (มกราคม 2511)
11,5 (2511) : 53.
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ลักษณะสําคัญอีกประการที่ทําให้ ทราบได้ อย่างชัดเจนว่าเป็ นกระเบื ้องก็คือ จะมีขอบ
ด้ านใดด้ านหนึ่งหนา ซึ่งทํ าไว้ สําหรับเกี่ ยวกับไม้ ระแนงอันเป็ นโครงสร้ างเครื่ องบนของอาคาร
การค้ นพบชิน้ ส่วนกระเบื ้องดินเผาจากการขุดค้ นย่อมเป็ นข้ อมูลที่มีความสอดคล้ องกับการพบ
ชิ ้นส่วนก้ อนอิฐ แสดงว่านอกจากศาสนสถานประเภทเจดีย์แล้ ว อาจมีวิหารที่ก่อส่วนฐานด้ วยอิฐ
และมีสว่ นบนเป็ นเครื่ องไม้ ที่จะต้ องมุงหลังคาด้ วยกระเบื ้องเหล่านี ้ด้ วย
ชิ ้นส่วนกระเบื ้องแผ่นที่สามารถนํามาต่อกันจนพอเห็นรูปทรงได้ คือ โบราณวัตถุที่ขดุ พบ
างมีความกว้ างราว 2.5 เซนติเมตร
จากหลุม TP.1 มีความกว้ าง 17.47 เซนติเมตร ขอบทังสองข้
้
และมีความหนาราว 1.1 เซนติเมตร ส่วนแผ่นตรงกลางมีความหนาราว 0.7 เซนติเมตร น่าสังเกต
ว่า ทางด้ า นซ้ า ยของกระเบื อ้ งแผ่ น นี ม้ ี ร อยประทับ ที่ ดูค ล้ า ยกับ รอยเท้ า ของสุนัข หรื อ แมวด้ ว ย
ลักษณะของรอยเท้ าสัตว์ เช่นนีร้ วมทัง้ รอยมือและเท้ าของมนุษย์ ได้ พบบนก้ อนอิฐที่ได้ จากการ
ขุดแต่งพระประโทณเจดีย์ และพบจากการสํารวจที่แหล่งบ้ านบางราโทอีกด้ วย การปรากฏรอยเท้ า
ของสั ต ว์ เ ช่ น นี แ้ สดงให้ เห็ น กระบวนการผลิ ต ในขัน้ ตอนการตากกระเบื อ้ งและก้ อนอิ ฐ ไว้
บริ เวณลานกลางแจ้ งที่คงไม่ได้ มีการป้องกันสัตว์สตั ว์เลี ้ยงให้ เข้ ามาเดินเหยียบยํ่าได้ ยกเว้ นกรณี
การประทับรอยมือหรื อเท้ าของมนุษย์ที่ดเู ป็ นการจงใจทํา (ภาพที่ 143)

ภาพที่ 143 กระเบื ้องดินเผาจากหลุม TP.1 และก้ อนอิฐจากพระประโทณเจดีย์และแหล่งบางราโท
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อย่างไรก็ตาม กระเบื ้องดินเผาที่ขดุ พบก็ไม่ได้ มีขนาดเท่ากันทุกแผ่น จากการวัดขนาด
ตัว อย่ า งชิ น้ ส่ ว นกระเบื อ้ งดิ น เผาแผ่ น อื่ น ๆ พบว่ า ขอบด้ า นข้ า งมี ค วามกว้ า งตัง้ แต่ 2 – 2.8
เซนติเมตร ส่วนความหนาของขอบมีตงแต่
ั ้ 1.1 – 1.5 เซนติเมตร และเนื ้อแผ่นกระเบื ้องตรงกลาง
มีความหนาแตกต่างกันตังแต่
้ 0.6 – 1.2 เซนติเมตร (ภาพที่ 144)

ภาพที่ 144 ตัวอย่างชิ ้นส่วนกระเบื ้องดินเผาที่พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก
ข้ อมูลเดิมเกี่ยวกับกระเบื ้องดินเผาสมัยทวารวดีได้ มาจากเมืองอู่ทอง เพราะนอกจาก
เจดี ย์ แ ล้ วที่ เ มื อ งอู่ ท องยัง มี วิ ห ารและมณฑปซึ่ ง ใช้ กระเบื อ้ งดิ น เผาสํ า หรั บ มุ ง หลัง คาด้ วย
กรมศิลปากรและศาสตราจารย์บวสเซอลิเย่ร์ ได้ ทําการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 21 พบว่า
อาจเป็ นอาคารประเภทมณฑป มี ฐานซึ่ งมี บนั ไดขึ้นทัง้ 4 ทิ ศ และมี เสาใหญ่ก่อด้วยอิ ฐ 4 ต้น
หลังคาที ่พงั ไปหมดแล้วนัน้ คงประกอบด้วยอิ ฐแผ่นบางๆ (เป็ นพิ เศษ) วางเรี ยงซ้อนกันขึ้ นไปบน
เครื ่ องไม้127 เข้ าใจว่า “อิฐแผ่นบางๆ (เป็ นพิเศษ)” ในที่นี ้คงหมายถึง แผ่นกระเบื ้องดินเผาซึ่งมี
ลักษณะของเนื ้อคล้ ายกับก้ อนอิฐนัน่ เอง
นอกจากกิ จ กรรมการผลิต ภาชนะดิน เผา ก้ อ นอิฐ และกระเบื อ้ งดิน เผาข้ า งต้ น แล้ ว
จากการขุดค้ นยังได้ พบร่ องรอยการถลุงและหลอมโลหะด้ วย โดยมีข้อมูลจากหลุมขุดค้ น TP.1
ที่แหล่งโบราณคดีหอเอก ซึ่งได้ พบหลักฐานที่เกี่ ยวข้ องกับงานโลหะกรรม ได้ แก่ ชิน้ ส่วนท่อลม
ดินเผา (tuyere) ที่เป็ นส่วนหนึ่งของเตาถลุงโลหะ (smelting furnace) และได้ พบตะกรันหรื อขี ้แร่
(slag) จํานวน 460 กรัม อันเกิดจากการตีเหล็ก (iron forging) โดยรองศาสตราจารย์ สุรพล
นาถะพินธุ ได้ ให้ ข้อมูลว่า ตะกรันที่พบเป็ นชิ ้นส่วนของเตาดินเผาที่ก่อขึ ้นอย่างง่ายๆ เพื่อจุดไฟให้

127

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, “ศิลปะทวารวดี ตอนที่ 1,” ศิลปากร : 61.
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ความร้ อนในขณะที่มีการตีเหล็ก สอดคล้ องกับการค้ นพบก้ อนดินเผาไฟเป็ นจํานวนมากภายใน
หลุมขุดค้ น TP.1 (ภาพที่ 145)

ภาพที่ 145 ตะกรันและชิ ้นส่วนท่อลมดินเผา (tuyere) ที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก
อย่างไรก็ตาม จากการขุดค้ นได้ พบวัตถุโลหะไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องมือเหล็กที่
อยูใ่ นสภาพผุพงั นอกจากนี ้ก็มีห่วงตะกัว่ ซึง่ อาจใช้ เป็ นตุ้มถ่วงแห หรื อชิ ้นส่วนสําริดขนาดเล็กๆที่ไม่
ทราบรู ปทรงเดิม (ดูภาพที่ 71 ในบทที่ 5) แต่จากการขุดค้ นก็ได้ พบวัตถุที่น่าสนใจอย่างน้ อย 3 ชิ ้น
คือ ก้ อนตะกัว่ ขนาดเล็ก 2 ก้ อน ซึง่ พบจากหลุมขุดค้ น TP.1 ที่อาจใช้ เป็ นวัตถุดิบ (ingot) ในงาน
หลอมโลหะ อีกชิ ้นหนึ่งคือ วัตถุสําริ ดที่พบจากหลุมขุดค้ น TP.4 ที่มีลกั ษณะเป็ นขอเกี่ยวและมี
ห่วงโซ่คล้ องต่อลงมาเป็ นเส้ นเบื ้องล่าง อันแสดงให้ เห็นถึงการผลิตที่มีความประณีต (ภาพที่ 146)
แต่แร่โลหะ (เหล็ก ทองแดง ดีบกุ และตะกัว่ ) ก็ไม่สามารถหาได้ ในพื ้นที่เขตจังหวัดนครปฐม ชุมชน
โบราณที่เมืองนครปฐมจึงต้ องหาซื ้อหรื อแลกเปลี่ยนวัตถุดิบมาจากต่างถิ่น ก่อนจะนํามาผลิต
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ขึ น้ ไว้ ใ นครั ว เรื อ น หรื อ สร้ างสรรค์ เ ป็ นผลงานที่ เ นื่ อ งในศาสนา ดัง ได้ พ บ
พระพุทธรูปสําริดหรื อวัตถุที่ใช้ ในกิจพิธีเป็ นต้ น128 (ภาพที่ 147)
128

ดูตวั อย่างวัตถุโลหะที่ได้ จากการขุดแต่งเจดีย์จลุ ประโทนใน Dupont, L’archéologie mône de
Dvāvaratī, Pl. 255 – 269. แต่ประติมากรรมโลหะจากเมืองนครปฐมโบราณก็มีตวั อย่างให้ ศึกษาไม่มากนัก
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับจํานวนของพระพุทธรูปสําริดที่ค้นพบหลายองค์ที่เมืองอูท่ อง
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ภาพที่ 146 ก้ อนตะกัว่ จากหลุมขุดค้ น TP.1 และวัตถุสาํ ริดจากหลุมขุดค้ น TP.4

ภาพที่ 147 แผ่นดุนสําริดและทองคําภาพพระพุทธรูปและสาวก ขุดพบจากเจดีย์จลุ ประโทน
ปั จจุบนั อยูท่ ี่พพิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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หลักฐานอีกประเภทหนึ่งที่จะนําเสนอเป็ นข้ อมูลใหม่ในที่นี ้ด้ วยคือ วัตถุดินเผาทรงกลม
ที่มีลกั ษณะคล้ ายตราดินเผา แต่ไม่มีรอยจารึกบนพื ้นผิว การขุดค้ นที่แหล่งโบราณคดีหอเอกได้ พบ
วัตถุแบบนี ้ 2 ชิ ้น (ชํารุ ด 1 ชิ ้น) และพบที่แหล่งธรรมศาลา 3 ชิ ้น มาจากหลุม TP.3 จํานวน 1 ชิ ้น
และได้ จากหลุม TP.4 อีก 2 ชิ ้น โบราณวัตถุที่พบมีรูปแบบคล้ ายกันและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ถึง
4 ชิ ้น (ภาพที่ 148) จึงทําการวิเคราะห์ในรายละเอียดได้ ดงั ตารางที่ 20

ภาพที่ 148 วัตถุดนิ เผาทรงกลม พบจากการขุดค้ นหลุม TP.1 หลุม TP.3 และ TP.4

ตารางที่ 20 แสดงขนาดและนํ ้าหนักของวัตถุดนิ เผาทรงกลม
ชิ ้นที่

หลุมขุดค้ น

1
2
3
4

TP.1
TP.3
TP.4
TP.4

ระดับความลึก
(cm.dt.)
46
40 – 50
40 – 50
59

เส้ นผ่านศูนย์กลาง
รอบนอก (cm.)
2.82
2.52
2.43
2.82

เส้ นผ่านศูนย์กลาง
วงใน (cm.)
1.67
1.6
1.6
1.6

ความหนา
(cm.)
1.46
1.03
1.27
1.61

นํ ้าหนัก
(g.)
15
12
12
15
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ถึ ง แม้ ว่า จะยัง ไม่สามารถระบุไ ด้ ว่า วัตถุดิ น เผาทรงกลมแบบนี ม้ ี ไว้ ใ ช้ ในกิ จ กรรมใด
แต่จ ากการวัด ขนาดและชั่ง นํ า้ หนัก ตามที่ ปรากฏผลในตารางข้ า งต้ น ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่า คงมี
มาตรฐานในการผลิ ต เพราะแต่ล ะชิ น้ มี ข นาดเส้ น ผ่า นศูน ย์ ก ลางใกล้ เ คี ย งกัน และมี นํ า้ หนัก
ที่เท่าๆกัน การวิเคราะห์วตั ถุดินเผาดังกล่าวนี ้คงต้ องรอข้ อมูลที่ได้ จากการขุดค้ นตามเมืองโบราณ
้ ้ รองศาสตราจารย์
แห่งอื่นๆเพิ่มเติม ซึง่ อาจจะบ่งชี ้ถึงกิจกรรมอย่างหนึง่ อย่างใดโดยเฉพาะได้ ทังนี
สุรพล นาถะพินธุ ได้ ให้ ข้อมูลว่า วัตถุดินเผาทรงกลมดังกล่าวอาจใช้ เป็ นแม่พิมพ์หล่อก้ อนโลหะ
ที่จะใช้ เป็ นวัตถุดิบ ซึ่งจะต้ องผลิตให้ มีขนาดและนํา้ หนักเท่าๆกัน ดังมีตวั อย่างแม่พิมพ์ ดินเผา
ที่ใช้ หล่อก้ อนวัตถุดบิ ทองแดงจากแหล่งโบราณคดีโนนป่ าหวาย อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี129
อาจกล่าวได้ ว่า โบราณวัตถุส่วนใหญ่ ที่ ทํา ขึน้ ไว้ ใช้ สอยในครั วเรื อนทั่วไปนี ม้ ัก ไม่ได้
รับการศึกษาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการวิเคราะห์ คุณลักษณะ (attribute) ต่างๆ เช่น การชั่ง
นํ ้าหนัก การวัดขนาด หรื อการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการศึกษาจะ
ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตได้ มากยิ่งขึ ้น เห็นได้ จากการศึกษาหลักฐาน
บางประเภทที่ได้ จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอกและแหล่งธรรมศาลา ซึ่งน่าจะสะท้ อนถึง
แบบแผนการผลิ ต สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ข องชุม ชนโบราณที่ เ มื อ งนครปฐมได้ บ างส่ว นแล้ ว แต่ ผ ล
้
ดค้ นเพิ่มเติมที่เมืองนครปฐมโบราณเอง และการ
การศึกษานี ้ยังต้ องมีการตรวจสอบ ทังจากการขุ
ขุดค้ นอย่างเป็ นระบบตามเมืองโบราณแห่งอื่นๆในโอกาสต่อไป
3.4 การเสื่อมลงของเมืองนครปฐมโบราณในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 16
เมื่อพิจารณาหลักฐานที่พบในหลุมขุดค้ น TP.1 และ TP.4 แล้ วจะพบว่า ในชันกิ
้ จกรรม
ระยะสุดท้ ายจะมีโบราณวัตถุหลากหลายประเภทและมีปริ มาณหนาแน่นมาก โดยไม่ปรากฏ
ร่องรอยหลักฐานจากชันดิ
้ นทางโบราณคดีที่แสดงว่ามีการกลับเข้ ามาใช้ พื ้นที่บริ เวณนี ้อีก ลักษณะ
เช่ น นี อ้ าจอธิ บ ายได้ โ ดยใช้ แ นวคิ ด เรื่ อ งกระบวนการละทิ ง้ แหล่ ง โบราณคดี (abandonment
process) ซึง่ มาร์ ค สตีเวนสัน (Marc G. Stevenson) เสนอว่า หากมีการละทิ ้งแหล่งโบราณคดีไป
โดยมีการตระเตรี ยมหรื อวางแผนไว้ ล่วงหน้ า และเป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นแบบค่อยเป็ นค่อยไปแล้ ว
ก็มกั จะพบหลักฐานทางโบราณคดีหลงเหลืออยู่ไม่มากนัก แต่หากมีการละทิ ้งแหล่งโบราณคดีไป
129

See Anna Bennet, “Prehistoric Copper Smelting in Central Thailand,” in Prehistoric
Studies: The Stone and Metal Ages in Thailand, eds. Pisit Charoenwongsa and Bennet Bronson
(Bangkok : Amarin Printing Group, 1988), 131 – 132 ; Surapol Natapintu, “Current Research on
Ancient Copper-Base Metallurgy in Thailand,” in Ibid., 119 – 121 and Figure 11.
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อย่ า งกะทัน หัน หรื อ ไม่ ไ ด้ มี ก ารวางแผนการณ์ ล่ ว งหน้ า มาก่ อ น ก็ มัก จะได้ พ บหลัก ฐานทาง
โบราณคดีหนาแน่น130 ถ้ าหากยอมรับในแนวคิดนี ้แล้ วก็มีความเป็ นไปได้ ว่า อาจมีการเคลื่อนย้ าย
ของประชากรออกไปจากชุมชนบางแห่งที่เมืองนครปฐมโบราณอย่างกะทันหัน
โดยปกติ แ ล้ ว สาเหตุที่ ทํ า ให้ เกิ ด กระบวนการทิ ง้ ร้ างไปของแหล่ ง โบราณคดี นัน้ มี
3 สาเหตุ ได้ แก่ ภัยพิบตั ิ (catastrophe) วิกฤติด้านสภาพแวดล้ อม (environmental crisis) และ
การอพยพเคลื่อนย้ ายของกลุม่ คน (mass migration)131 ในกรณีการละทิ ้งชุมชนในเมืองนครปฐม
โบราณนี ้ คงมีสาเหตุหลักเบือ้ งต้ นมาจากวิกฤติด้านสภาพแวดล้ อม คือการเปลี่ย นแปลงของ
ลํานํ ้าบางแก้ วที่เคยหล่อเลี ้ยงเมืองนครปฐมโบราณ อันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวเมืองโดยตรง
ขนาดของลํานํ ้าบางแก้ วในปั จจุบนั ที่เหลือความกว้ างเพียง 10 – 20 เมตร ก็เป็ นประจักษ์ พยานที่ดี
ที่ สุด ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงด้ า นสภาพแวดล้ อ มนี ้ อัน เป็ นผลสื บ เนื่ อ งมาจากการถอยร่ น ของ
แนวชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยซึง่ อยูไ่ กลออกไปจากเดิม132
เมื่อแม่นํา้ สายหลักที่ ใช้ ในการอุปโภคบริ โภคและการคมนาคมหมดความสํา คัญลง
ย่อมทําให้ กิจกรรมต่างๆของเมืองนครปฐมโบราณซบเซาตามไปด้ วย อาหารการกินที่เคยหาได้ ง่าย
จากแหล่งนํ ้าภายในเมืองเริ่ มขาดแคลน อาชีพหลักของชาวเมืองคือ การเกษตรกรรมที่จําเป็ นต้ อง
มี นํ า้ ใช้ ส อยอย่ า งเพี ย งพอจึ ง ประสบปั ญ หา การติ ด ต่อ ค้ า ขายกับ ต่ า งถิ่ น ก็ เ ป็ นไปอย่ า งยาก
ลํา บาก เรื อสินค้ า คงไม่สามารถผ่านเข้ ามาในเมื องได้ เช่นเดิม ทัง้ หมดนี จ้ ึง ก่อให้ เกิ ดปั ญหาที่
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม และทําให้ เมืองนครปฐมโบราณเสื่อมลงไปในที่สดุ

130

Marc G. Stevenson, “Toward an understanding of site abandonment behavior:
evidence from historic mining camps in the Southwest Yukon,” Journal of Anthropological
Archaeology, 1 (1982) : 241. quoted in Michael B. Schiffer, Formation Process of the Archaeological
Record (University of New Mexico Press, Albuquerque, 1987), 91.
131
Catherine M. Cameron, “Abandonment and archaeological interpretation,” in
Abandonment of settlements and regions Ethnoarchaeological and archaeological approaches, ed.
Catherine M. Cameron and Steve A. Tomka (Cambridge University Press, 1993), 3.
132
ทิวา ศุภจรรยา กฤษณพล วิชพันธุ์ และชวลิต ขาวเขี ยว, “เมื องคูคลอง (ชุมชนขนาบนํ า้ ):
ภูมิปัญญาการสร้ างบ้ านแปงเมืองจากอดีตถึงรัตนโกสินทร์ ,” 151.
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สําหรั บระยะเวลาแห่งการเสื่อมลงของเมืองนครปฐมโบราณที่ เจริ ญรุ่ งเรื องมาตังแต่
้
ราวพุทธศตวรรษที่ 12 คงเกิดขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 เพราะค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้ จาก
การขุดค้ นหลุม TP.1 ไม่มีค่าในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 16 และค่าอายุจากก้ อนอิฐหมายเลข
A_0249 ซึง่ มาจากชันกิ
้ จกรรมก่อนที่จะเกิดการละทิ ้งแหล่งโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลาไป
ก็อยู่ในช่วง พ.ศ. 1402 – 1612 โดยมีค่ากลางคือ พ.ศ. 1507 หรื อต้ นพุทธศตวรรษที่ 16 ดังนัน้
บริ เวณที่ ทําการขุดค้ นครัง้ นี ค้ ือที่ แหล่งหอเอกและแหล่งธรรมศาลาคงถูกทิง้ ร้ างไปในช่วงเวลา
ใกล้ เคียงกันคือในราวพุทธศตวรรษที่ 16
อย่า งไรก็ ตาม ค่า อายุที่ ได้ จ ากวิธี เ รดิโ อคาร์ บ อนในการขุดค้ น ที่ ตํา บลพระประโทน
เมื่อ พ.ศ. 2524 อยู่ในช่วง พ.ศ. 1653 - 1699 หรื อครึ่ งหลังพุทธศตวรรษที่ 17133 ดังนัน้ ชุมชน
บางแห่ ง ในเขตเมื อ งนครปฐมโบราณอาจทิ ง้ ร้ างไปในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 17 ก็ เ ป็ นได้ แต่ ก็
น่าสังเกตว่ายังไม่พบโบราณวัตถุภายในหลุมขุดค้ นชิ ้นใดที่จะมีอายุอยู่ในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่
16 เลย
4. เมืองนครปฐมโบราณในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 17 - 18
ถึงแม้ จะไม่พบร่ องรอยหลักฐานของการอยู่อาศัยในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 16 ปรากฏ
ภายในหลุมขุดค้ นที่แหล่งโบราณคดีหอเอกและแหล่งธรรมศาลา แต่ข้อมูลที่พบจากการสํารวจ
โดยเฉพาะพระพิมพ์แบบศิลปะเขมรที่ได้ จากการขุดแต่งวัดพระเมรุ (ภาพที่ 19 ในบทที่ 3) ก็เป็ น
หลักฐานที่แสดงว่ามีร่องรอยของวัฒนธรรมเขมรปรากฏขึ ้นที่เมืองนครปฐมโบราณด้ วย
อัน ที่ จ ริ ง แล้ ว ประเด็น นี ไ้ ม่ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่ เห็ น ได้ จ ากการที่ พัน ตํ า รวจตรี ไ ซเดนฟาเดน
เคยกล่าวถึงโบราณวัตถุศิลปะเขมรหลายชิ ้นซึง่ เก็บรักษาไว้ ที่องค์พระปฐมเจดีย์134 หรื อความเห็น
ของศาสตราจารย์ปิแอร์ ดูปองต์ ที่กล่าวว่า โบราณสถานวัดพระเมรุ มีร่องรอยการใช้ งานในสมัย
พุทธศตวรรษที่ 17 – 18135 ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ก็เคยกล่าวถึงภาพปูนปั น้ แบบศิลปะเขมรที่ได้ มา
จากวัดพระประโทน และยังระบุอีกว่าเมืองนครปฐมโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ตกเป็ น

133

ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดค้ นที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, 72.
Erik Seidenfaden, Guide to Nakon Patom, second edition (Bangkok : The Royal State
Railways of Siam, 1929), 43 – 44.
135
Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī, 47.
134
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เมืองขึ ้นของอาณาจักรศรี วิชยั โดยมีชื่อในขณะนันว่
้ า “ครหิ”136 แต่ดเู หมือนว่านักวิชาการส่วนใหญ่
ต่างให้ ความสนใจกับข้ อมูลของเมืองนครปฐมโบราณที่เกี่ยวข้ องกับสมัยทวารวดีเท่านัน้ จึงมีการ
วิเคราะห์ความสําคัญของหลักฐานที่สมั พันธ์กบั วัฒนธรรมเขมรโบราณไม่มากเท่าที่ควร
4.1 ประติมากรรมศิลปะเขมรพบที่เมืองนครปฐมโบราณ
การศึก ษาร่ อ งรอยหลัก ฐานของวัฒนธรรมเขมรที่ เ มื องนครปฐมโบราณจํ า เป็ นต้ อง
คํานึงถึงตําแหน่งที่พบโบราณวัตถุมากเป็ นพิเศษ เพราะนอกจากพระพิมพ์ที่ได้ จากการขุดแต่ง
วัดพระเมรุ แล้ ว ก็ไม่เคยพบโบราณวัตถุแบบศิลปะเขมรจากการขุดค้ นหรื อขุดแต่งทางโบราณคดี
ที่ เ มื อ งนี เ้ ลย วัต ถุส่ ว นใหญ่ ล้ ว นพบจากการเก็ บ รวบรวมในสมัย รั ช กาลที่ 5 หรื อ การสํ า รวจ
โดยเจ้ าหน้ าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และส่วนมากก็เป็ นสมบัติของเอกชน
ซึง่ ไม่ทราบตําแหน่งที่มาแน่นอน ทําให้ การวิเคราะห์ร่องรอยของชุมชนบางแห่งที่อาจยังมีการอยู่
อาศัยอยูใ่ นช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 16 ทําได้ อย่างยากลําบาก ในการสํารวจตามโครงการลุม่ แม่นํ ้า
บางแก้ ว - บางแขม เมื่อ พ.ศ. 2548 ก็ได้ พบแหล่งโบราณคดีเพียง 2 แห่งที่ได้ พบโบราณวัตถุแบบ
ศิลปะเขมร (จากทังหมด
้
54 แห่งที่ทําการสํารวจ) คือแหล่งบ้ านนายฤทธิ์และบ้ านสระกระเทียม
แต่หลักฐานที่พบก็มีจํานวนน้ อยมากและเป็ นวัตถุขนาดเล็กที่มีการเคลื่อนย้ ายไปมาได้ (ดูบทที่ 3
หน้ า 87)
โบราณวัตถุศิลปะเขมรจากเมืองนครปฐมโบราณส่วนใหญ่เป็ นวัตถุที่เนื่องในศาสนา
มีทงพระพุ
ั้
ทธรู ป พระพิมพ์ ประติมากรรมศาสนาพราหมณ์ และภาพปูนปั น้ ประดับศาสนสถาน
ในที่นี ้จึงแบ่งหัวข้ อในการวิเคราะห์ตามประเภทของวัตถุ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
4.1.1 พระพุทธรูป
มี ก ารค้ น พบพระพุท ธรู ป นาคปรกศิ ล ปะเขมรที่ เ มื อ งนครปฐมอย่ า งน้ อ ย
7 องค์ องค์หนึ่งมีประวัติชดั เจนว่าขุดพบที่สนามจันทร์ แต่อีก 6 องค์ไม่ทราบตําแหน่งที่พบแน่ชดั
นอกจากนี ย้ ังพบชิ น้ ส่วนเศี ยรนาคจํ านวน 2 เศียร (ภาพที่ 149) และชิน้ ส่วนพระเศียรทํ าจาก
หินทรายที่มีร่องรอยเบื ้องหลังว่าคงเป็ นพระนาคปรกอีก 1 เศียร

136

พิริยะ ไกรฤกษ์ , “แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเมืองนครปฐมก่อนพุทธศตวรรษที่ 19,” ใน รายงาน
การสัมมนา การวิจารณ์ ศิลปะ (กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524. รายงานประกอบการสัมมนาการ
วิจารณ์ศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 8 - 13 พ.ค. 2523), 125.
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ภาพที่ 149 เศียรนาคปรก ทําจากหินทราย พบในจังหวัดนครปฐม อยูใ่ นห้ องคลังของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
น่ า เสี ย ดายที่ พ ระพุท ธรู ป นาคปรกจํ า นวน 3 องค์ อ ยู่ใ นสภาพชํ า รุ ด ส่ ว นพระเศี ย ร
ซึ่งนํามาวิเคราะห์ อายุสมัยได้ ก็หกั หายไปแล้ ว (ภาพที่ 150) มีเพียงพระพุทธรู ปนาคปรก 4 องค์
ที่ปัจจุบนั เก็บรักษาอยู่ที่พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถานซึ่งยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมทังชิ
้ ้นส่วน
พระเศียรที่ทําจากหินทรายที่อยู่ในห้ องคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์เท่านัน้
ที่สามารถจะนํามากําหนดอายุสมัยจากรูปแบบศิลปะได้

ภาพที่ 150 พระพุทธรูปนาคปรก ทําจากหินทราย พบในจังหวัดนครปฐม อยูใ่ นห้ องคลังของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
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พระพุทธรู ปนาคปรกองค์แรกมีประวัติระบุเพียงว่าพบในจังหวัดนครปฐม พระวรกาย
เบื อ้ งหน้ า และพระหัต ถ์ ใ นปางสมาธิ ชํ า รุ ด แตกหัก ไป ขนดนาคที่ มี 2 ชัน้ ก็ ชํ า รุ ด ไปบางส่ ว น
แต่พระพักตร์ ยงั สมบูรณ์ดีอยู่ พระเนตรนันเปิ
้ ดและมองตรง ที่สําคัญคือเป็ นพระนาคปรกทรงเครื่ อง
เพราะใส่กระบังหน้ าและสวมกุณฑลคือตุ้มหู จึงกําหนดได้ ว่าเป็ นพระพุทธรู ปนาคปรกในศิลปะ
เขมรแบบนครวัด มีอายุราวครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 18137 (ภาพที่
151)

ภาพที่ 151 พระพุทธรูปนาคปรก พบในจังหวัดนครปฐม และพระพุทธรูปนาคปรก
ศิลปะเขมรแบบนครวัด

นอกจากนีย้ งั มีพระพุทธรู ปนาคปรกทรงเครื่ องศิลปะนครวัดอีก 2 องค์ องค์แรกอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ทรงสวมมงกุฎ กุณฑล กรองศอ พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท อีกองค์หนึ่ง
ชํารุ ดเหลือเพียงส่วนพระวรกายตอนบน แต่ก็ทรงสวมมงกุฎและกุณฑล พระพุทธรู ปทังสององค์
้
นี ้
มีประวัตวิ า่ พระยาศิริชยั บุรินทร์ (ปลัดเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี ) มอบให้ (ภาพที่ 152)

137

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, ทรงเรี ยบเรี ยงจากบทความของศาสตราจารย์
ชอง บวสเซอลีเย่ (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2515), 54.
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ภาพที่ 152 พระพุทธรูปนาคปรก พระยาศิริชยั บุรินทร์ มอบให้ ปั จจุบนั อยูท่ ี่พระปฐมเจดีย์
พิพิธภัณฑสถาน

พระพุทธรู ปองค์ที่สี่ขดุ พบที่สนามจันทร์ ทรงประทับนัง่ ขัดสมาธิราบบนขนดนาค 2 ชัน้
พระหัตถ์ แสดงปางสมาธิ พระพักตร์ มีลกั ษณะต่างจากพระพุทธรู ปองค์แรกคือ พระเนตรเหลือบ
ลงตํ่า ไม่สวมกระบังหน้ า มีเพียงไรพระศกเป็ นเส้ นคาดกรอบพระพักตร์ พระเกศาถักขึ ้นไป โดยมี
พระเกตุมาลาเป็ นทรงกรวย แต่ยังคงสวมกุณฑล จากพุทธลักษณะที่ พระเนตรเหลือบตํ่าและ
ไม่สวมกระบังหน้ า จึงกํ าหนดได้ ว่าเป็ นพระพุทธรู ปนาคปรกในศิลปะเขมรแบบบายน มีอายุอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18138 (ภาพที่ 153)

138

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 56.
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ภาพที่ 153 พระพุทธรูปนาคปรก ขุดพบที่สนามจันทร์ และพระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะบายน
จากจังหวัดลพบุรี
สําหรับชิ ้นส่วนพระเศียรของพระนาคปรกอีกเศียรหนึ่งในห้ องคลังของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ก็เป็ นศิลปะเขมรแบบบายนเช่นกัน เพราะไม่สวมเครื่ องประดับ พระเนตร
เหลือบตํ่า และพระโอษฐ์ อมยิ ้มเล็กน้ อย อันเป็ นสุนทรี ยภาพของศิลปะบายนในช่วงพุทธศตวรรษที่
18 (ภาพที่ 154)

ภาพที่ 154 เศียรพระนาคปรก พบในจังหวัดนครปฐม และพระพุทธรูปนาคปรก
ศิลปะเขมรแบบบายน

285

ในห้ องคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ยังเก็ บเศียรประติมากรรม
รู ปบุคคลศิลปะเขมรไว้ อีกเศียรหนึ่ง ซึ่งไม่แน่ชดั ว่าเป็ นชิ ้นส่วนพระเศียรของพระพุทธรู ปนาคปรก
หรื อไม่ แต่ลกั ษณะทางศิลปกรรมก็มีความใกล้ เคียงกับเศียรพระนาคปรกในภาพที่ 154 ข้ างต้ น
คือมีพระเนตรเหลือบลงตํ่าตามแบบศิลปะบายน (ภาพที่ 155)

ภาพที่ 155 เศียรประติมากรรมรูปบุคคล ทําจากหินทราย พบในจังหวัดนครปฐม
อยูใ่ นห้ องคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

นอกจากพระพุทธรู ปนาคปรกแล้ ว ยังได้ พบพระพุทธรู ปทรงเครื่ องประทับยืนแสดงปาง
ประทานอภัยด้ วยพระหัตถ์ ขวา ส่วนพระกรซ้ ายห้ อยลงข้ างพระวรกาย พระพักตร์ มีพทุ ธลักษณะ
ตามแบบศิลปะบายน ทรงครองจีวรห่มคลุม สบงมีชายผ้ ารูปสี่เหลี่ยมอยูเ่ บื ้องหน้ าและมีรัดประคด
คาดรอบบัน้ พระองค์ ทัง้ ชายผ้ า และรั ด ประคดมี ล วดลายสลัก อยู่ภ ายใน พระพุท ธรู ป องค์ นี ้
มีแบบศิลปะคล้ ายกับพระพุทธรู ปทรงเครื่ องประทับยืนศิลปะบายนที่ได้ มาจากวัดหน้ าพระเมรุ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 18139 (ภาพที่ 156)

139

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. พิมพ์ใน
งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม. วันอังคารที่ 29 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2547), 55 และรูปที่ 65.
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ภาพที่ 156 พระพุทธรูปทรงเครื่ องประทับยืน พบในจังหวัดนครปฐม และพระพุทธรูปทรงเครื่ อง
ศิลปะแบบบายน

4.1.2 พระพิมพ์
ผู้วิจยั มีข้อมูลเกี่ยวกับพระพิมพ์ดินเผาศิลปะเขมรจากเมืองนครปฐมโบราณ
อย่างน้ อย 6 แบบ แต่ส่วนใหญ่มกั พบจากการสํารวจหรื อเป็ นสมบัติของเอกชน ยกเว้ นหลักฐาน
ที่ได้ จากการขุดแต่งวัดพระเมรุ เมื่อ พ.ศ. 2482 โดยศาสตราจารย์ปิแอร์ ดูปองต์ และกรมศิลปากร
ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าคงมีการเข้ ามาใช้ พื ้นที่บริ เวณนัน้ อีกครัง้ ภายหลังสมัยทวารวดี ในการจัดแบ่ง
รู ปแบบของพระพิมพ์ในที่นี ้จึงไม่ได้ จดั ตามแบบศิลปะ อายุสมัย หรื อคติการสร้ าง หากแต่คํานึงถึง
ที่มาของหลักฐานและความน่าเชื่อถือของข้ อมูลเป็ นสําคัญ
พระพิมพ์ แบบแรกพบที่วดั พระเมรุ แสดงภาพพระพุทธรู ปปางมารวิชัยประทับนั่งอยู่
ภายในปราสาทที่มีสิงห์ แบก และมีพระพุทธรู ปปางสมาธิ อีก 2 องค์ ประทับนัง่ อยู่ในซุ้มที่ขนาบ
ปราสาทอยู่ทงั ้ 2 ข้ าง ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล ทรงกําหนดอายุพระพิมพ์แบบนี ้ไว้
ในราว พ.ศ. 1650 – 1700 หรื อช่วงครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17140 ขณะที่หม่อมหลวงภัทราธร
140

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, 88 และรูปที่ 112.
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จิ ร ประวัติ กํ า หนดให้ อ ยู่ใ นศิล ปะบายนตอนปลาย ในช่ ว งครึ่ ง หลัง ของพุท ธศตวรรษที่ 18141
พระพิ มพ์ แบบนี ค้ ้ นพบหลายแห่ ง เช่น ในกรุ ปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา142
ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี และได้ แพร่หลายลงไปไกลถึงภาคใต้ เช่นที่วดั นาขอม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช (ภาพที่ 157)

ภาพที่ 157 พระพิมพ์ดนิ เผาศิลปะเขมร พบที่วดั พระเมรุ ปราสาทเมืองสิงห์ และวัดนาขอม
ที่มา : Pierre Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī (Paris : Publications de l’École
française d’Extrême-Orient, 1959), 46 – 47 ; พีรพน พิสนุพงศ์, บรรณาธิการ, หนังสือนําชม
อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี (กรุ งเทพฯ : อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์,
ม.ป.ป), 127 ; กรมศิลปากร, นํ าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรี ธรรมราช, พิมพ์ ครั ง้ ที่ 2
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543), รูปหน้ า 78.

141

M.L.Pattaratorn Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (Sixth to Thirteenth
Centuries),” (Ph.D. dissertation, Cornell University, 1994), 459 - 460.
142

มานิต วัลลิโภดม, “พระพิมพ์วัดราชบูรณะ,” ใน พระพุทธรู ปและพระพิมพ์ในกรุ พระปรางค์
วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (พระนคร : กรมศิลปากร, 2502. กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
นําพระพุทธรูปและพระพิมพ์ซึ่งได้ จากพระปรางค์วดั ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาจัดตังให้
้ ประชาชน
ได้ ชมในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2502 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุ งเทพฯ), 29
และรูปที่ 78.
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พระพิ ม พ์ แ บบที่ 2 พบที่ พ ระปฐมเจดี ย์ แสดงภาพพระพุท ธรู ป ปางสมาธิ ประทับ
นัง่ ขัดสมาธิ ราบเหนือฐานโพธิ์บลั ลังก์ เดิมศาสตราจารย์ ยอร์ ช เซเดส์ กําหนดให้ เป็ นพระพิมพ์
“แบบพระปฐม” ในสมัยทวารวดี143 เช่นเดียวกับความเห็นของศาสตราจารย์ มานิต วัลลิโภดม
ที่ กําหนดอายุพระพิม พ์ แบบเดียวกันซึ่งค้ นพบภายในกรุ ปรางค์ ประธานวัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ไว้ ในศิลปะแบบทวารวดีรุ่นหลัง ราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 16144 แต่พระพิมพ์
แบบนี ้น่าจะเป็ นศิลปะเขมรสังเกตได้ จากลักษณะของเส้ นพระเกศาที่ถักขึ ้นไป ดังความเห็นของ
ศาสตราจารย์ บวสเซอลิเย่ร์ที่ว่าเป็ นพระพิมพ์ ในศิลปะเขมรแบบบาปวน มีอายุราวครึ่ งหลังของ
้ งได้ ค้นพบที่วดั มหาธาตุราชบุรีและที่
พุทธศตวรรษที่ 16 ถึงครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 17145 ทังยั
ปราสาทเมืองสิงห์ด้วย (ภาพที่ 158)

143

ยอร์ ช เซเดส์, ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ์ การขุดค้ นที่พงตึก และศิลปะไทยสมัยสุโขทัย,
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : องค์การค้ าของคุรุสภา, 2526), 35 และรูปที่ 4.
144
มานิต วัลลิโภดม, “พระพิมพ์วดั ราชบูรณะ,” 28 และรูปที่ 60.
145
หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 160 และภาพลายเส้ นที่ 21 ก.
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ภาพที่ 158 พระพิมพ์ดนิ เผาศิลปะเขมร พบที่พระปฐมเจดีย์ วัดมหาธาตุ ราชบุรี
และปราสาทเมืองสิงห์
ที่ ม า :
หม่อมเจ้ า สุภัท รดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, ทรงเรี ย บเรี ยงจากบทความของ
ศาสตราจารย์ชอง บวสเซอลีเย่ (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2515), ภาพลายเส้ นที่ 21 ก. ;
ยอร์ ช เซเดส์, ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ์ การขุดค้ นที่พงตึก และศิลปะไทยสมัยสุโขทัย,
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุ งเทพฯ : องค์การค้ าของคุรุสภา, 2526), รู ปที่ 4 ; สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี,
วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552), 143 ; พีรพน พิสนุพงศ์,
บรรณาธิ ก าร, หนัง สื อ นํ า ชมอุท ยานประวัติศ าสตร์ เ มื องสิง ห์ จัง หวัด กาญจนบุรี (กรุ ง เทพฯ :
อุทยานประวัตศิ าสตร์ เมืองสิงห์, ม.ป.ป), 130.

พระพิ ม พ์ แ บบที่ 3 พบที่ พ ระปฐมเจดี ย์ 146 แสดงภาพพระพุท ธรู ป ทรงเครื่ อ งแสดง
ปางมารวิชยั ประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชรบนฐานที่รองรับด้ วยสิงห์ 3 ตัว พระพุทธรูปประธานที่อยู่ตรง
กลางของภาพนีร้ ายล้ อมด้ วยพระพุทธรู ปแบบเดียวกันแต่มีขนาดย่อมกว่าซึ่งทัง้ หมดอยู่ภายใน
กรอบซุ้ม ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ กํ าหนดให้ เป็ นพระพิมพ์ที่ได้ รับอิทธิ พลจากศิลปะเขมรแบบบายน

146

รูปที่ 7.

ยอร์ ช เซเดส์, ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ์ การขุดค้ นที่พงตึก และศิลปะไทยสมัยสุโขทัย,
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มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 และได้ พบพระพิมพ์แบบเดียวกันนีท้ ี่เมืองหริ ภุญไชยด้ วย147
(ภาพที่ 159)

ภาพที่ 159 พระพิมพ์ดนิ เผาศิลปะเขมร พบที่พระปฐมเจดีย์ และวัดพระธาตุหริภญ
ุ ไชย
จังหวัดลําพูน
ที่มา : พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปวัตถุสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภุญไชย (กรุ งเทพฯ :
อมริ นทร์ การพิมพ์ , 2522. กรมศิลปากรจัดพิมพ์ ในโอกาสสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ เสด็จ
พระราชดํ า เนิ น ทรงเปิ ดพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หริ ภุญ ไชย ลํ า พูน 20 กุม ภาพัน ธ์ 2522),
รูปที่ 18.
พระพิมพ์ แบบที่ 4 พบจากบ้ านโตนด ตําบลพระประโทน ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงใต้
นอกคูเมืองนครปฐมโบราณ เป็ นภาพพระพุทธรู ปทรงเครื่ องแสดงปางมารวิชยั 3 องค์ ประทับนัง่
อยู่ในซุ้มซึ่งเบื ้องหลังเป็ นต้ นโพธิ์ พระพิมพ์ แบบนีแ้ ละพระพิมพ์ แบบที่ 1 ที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
คงสร้ างขึ ้นตามคติตรี กายของพุทธมหายาน ด้ วยถือว่าพระพุทธองค์ทรงมีพทุ ธภาวะ 3 ลักษณะคือ

147

พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปวัตถุสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ ภญ
ุ ไชย (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์
การพิมพ์, 2522. กรมศิลปากรจัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิ ด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภญ
ุ ไชย ลําพูน 20 กุมภาพันธ์ 2522), 46.
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ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย148 ซึง่ เทียบได้ กบั พระพิมพ์ศิลปะเขมรที่ค้นพบในกรุปรางค์
วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา149 โดยศาสตราจารย์บวสเซอลิเย่ร์กําหนดให้ เป็ นศิลปะ
แบบนครวัด ช่วงครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17150 และยังได้ พบพระพิมพ์ ลักษณะคล้ ายกันนี ้
ที่ปราสาทเมืองสิงห์และวัดมหาธาตุราชบุรีด้วย (ภาพที่ 160)

ภาพที่ 160 พระพิมพ์ดนิ เผา พบที่บ้านบ่อโตนด วัดมหาธาตุราชบุรี และปราสาทเมืองสิงห์
ที่มา : สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี, วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร,
2552), 128 ; พีรพน พิสนุพงศ์, บรรณาธิ การ, หนังสือนําชมอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์
จังหวัดกาญจนบุรี (กรุงเทพฯ : อุทยานประวัตศิ าสตร์ เมืองสิงห์, ม.ป.ป), 130.

พระพิมพ์แบบที่ 5 พบที่บ้านบ่อโตนด เป็ นเศษชิ ้นส่วนที่ชํารุ ดแตกหักเหลือแต่ส่วนยอด
ของพระพิมพ์ จัดแสดงอยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทวารวดีขององค์การบริ หารส่วนตําบลพระประโทน
จากรู ปแบบที่พอสังเกตได้ เข้ าใจว่าเป็ นพระพิมพ์ศิลปะเขมรแบบนครวัด มีอายุราวครึ่ งหลังของ
148

ธรรมกายเป็ นสภาวะอมตะนิรันดร หมายถึงพระอาทิพทุ ธเจ้ า สัมโภคกายคือกายแห่งบรมสุข
หมายถึงพระธยานิพุทธเจ้ า ซึ่งจะมองเห็นได้ เฉพาะในหมู่พระโพธิ สตั ว์ และนิรมานกายหรื อกายอันเนรมิตขึน้
คือพระมานุษิพทุ ธเจ้ าที่ลงมาตรัสรู้บนโลกมนุษย์ ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, 35.
149
มานิต วัลลิโภดม, “พระพิมพ์วดั ราชบูรณะ,” 29.
150
หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 160 และภาพลายเส้ นที่ 21 ค.
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พุทธศตวรรษที่ 17 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 18 หากสมบูรณ์จะมีพระพุทธรูปทรงเครื่ องปางสมาธิและ
ปางมารวิชยั 2 – 3 แถวที่ด้านล่าง ส่วนเบื ้องบนเป็ นแถวพระพุทธรู ปทรงเครื่ องประทับยืน โดยที่
พระพุทธรูปทุกองค์อยูภ่ ายในกรอบซุ้มทรงปราสาท151 ตัวอย่างพระพิมพ์แบบนี ้ค้ นพบที่วดั มหาธาตุ
ราชบุรี และในกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ภาพที่ 161)

ภาพที่ 161 ชิ ้นส่วนพระพิมพ์ดนิ เผาจากบ้ านบ่อโตนด และพระพิมพ์จากกรุปรางค์ประธาน
วัดราชบูรณะ
ที่มา : สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี, วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร,
2552), 128.

พระพิ ม พ์ แ บบที่ 6 คื อ ชิ น้ ส่ ว นของดิ น เผาที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การหล่ อ ประกบกับ แม่ พิ ม พ์
พระโลหะ สังเกตได้ จากยังมีคราบเขม่าโลหะติดอยู่ที่ผิวหน้ าของก้ อนดิน ดังนัน้ อาจมีกิจกรรม
การผลิตพระพิมพ์แบบเขมรเกิดขึ ้นที่เมืองนครปฐมโบราณด้ วยก็เป็ นได้ 152 พระพิมพ์แบบนี ้ทําตาม
คติของพุทธศาสนามหายานอย่างแท้ จริ ง ตรงกลางเป็ นภาพของเหวัชระ 8 พักตร์ 16 กร (ในภาพ

151

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 160 และภาพลายเส้ นที่ 21 ง ; มานิต
วัลลิโภดม, “พระพิมพ์วดั ราชบูรณะ,” รูปที่ 95 – 97.
152
สัมภาษณ์ อาจารย์ ภูวนารถ รัตนรังสิกลุ , 2 ตุลาคม 2551

293

แสดงเพียง 7 พักตร์ )153 นัง่ ขัดสมาธิราบบนฐานบัว ล้ อมรอบด้ วยนางโยคินี 8 ตน คือที่ฐาน 4 ตน
ด้ านข้ าง 2 ตน และขนาบเศียรอีก 2 ตน เบื ้องบนสุดคือพระพุทธรู ปนาคปรกอันเป็ นตัวแทนของ
พระอาทิพุทธเจ้ า154 พระพิมพ์แบบนี ้เคยพบในกรุ ปรางค์วดั ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล และหม่อมหลวงภัทราธร จิรประวัติ ต่างกําหนดอายุให้
อยูใ่ นศิลปะเขมรแบบบายน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18155 (ภาพที่ 162)

ภาพที่ 162 ชิ ้นส่วนดินเผาจากบ้ านบ่อโตนด และพระพิมพ์จากกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ
ที่ ม า :
กรมศิล ปากร, พระพุท ธรู ป และพระพิ ม พ์ ใ นกรุ พ ระปรางค์ วัด ราชบูร ณะ จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา (พระนคร : กรมศิลปากร, 2502. กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสนํา
พระพุทธรูปและพระพิมพ์ซงึ่ ได้ จากพระปรางค์วดั ราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาจัดตังให้
้
ประชาชนได้ ชมในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2502 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรุ งเทพฯ), รูปที่ 91 ; หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, ทรงเรี ยบเรี ยงจาก
บทความของศาสตราจารย์ชอง บวสเซอลีเย่ (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2515), ภาพลายเส้ น
ที่ 21 ฉ.
153

เหวัชระเป็ นเทพผู้พิทกั ษ์ (ยิดมั ) ตามคติมหายาน คัมภีร์เหวัชระตันตระบรรยายไว้ ว่า มีวรรณะ
หรื อผิวกายสีฟ้า มี 8 เศียร 16 กร 4 บาท ในศิลปะเขมรโบราณมักปรากฏรู ปของเหวัชระบนสังข์ ที่ใช้ ในการ
ประกอบพิธี หรื อเป็ นบุคคลสําคัญอันดับแรกหรื ออันดับรองบนพระพิมพ์ของพุทธศาสนามหายาน (ลัทธิตนั ตระ)
ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน, 89 – 90 และ 282.
154
Chirapravati, “The Cult of Votive Tablets in Thailand (Sixth to Thirteenth Centuries),”
466 – 468.
155
Ibid. ; หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, 88 และรูปที่ 112.
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จากการศึกษาพระพุทธรูปและพระพิมพ์ดินเผาแบบศิลปะเขมรซึง่ มีประวัติว่าพบที่เมือง
นครปฐมโบราณข้ างต้ น ได้ แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของหลักฐานศิลปกรรมในช่วงสมัยนครวัด
และบายน ซึ่งมีอายุตงแต่
ั ้ ครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 จนถึงครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ 18
(ราว พ.ศ. 1650 – 1780) และสะท้ อนถึงความเปลี่ยนแปลงคือ คติของพุทธศาสนามหายานที่
ปรากฏขึ ้นอย่างชัดเจน อันเป็ นผลมาจากวัฒนธรรมเขมรที่ได้ แพร่หลายเข้ ามาในดินแดนแถบนี ้
4.1.3 ประติมากรรมศาสนาพราหมณ์
ภายในวัด พระประโทณเจดีย์มี เ จดีย์ ข นาดเล็ก ซึ่ง มี ก ารรวบรวมศิลปวัต ถุ
จํานวนมากมาแปะติดไว้ กบั องค์เจดีย์ ดําเนินการโดยพระครูสมถกิตติคณ
ุ (ชุ่ม) ในราว พ.ศ. 2474
ั ้ ่ด้วย ศิวลึงค์ 2 องค์นี ้มีขนาดความสูงใกล้ เคียงกัน คือ
ข้ างๆเจดีย์มีศิวลึงค์หินทราย 2 องค์ตงอยู
66 และ 69 เซนติเมตร เป็ นศิวลึงค์ที่สลักอย่างได้ สดั ส่วนตามรู ปทรงเรขาคณิต แบ่งแยกชัดเจน
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ พรหมภาค วิษณุภาค และรุ ทรภาค โดยแต่ละส่วนมีความสูงไล่เลี่ยกัน156
(ภาพที่ 163)

ภาพที่ 163 ศิวลึงค์ หินทราย อยูท่ ี่วดั พระประโทณเจดีย์ และศิวลึงค์ ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร
ที่มา : Vittorio Roveda, Khmer Mythology: Secrets of Angkor, 3rd edition (Bangkok : River
Books, 2000), 15.
156

ศิวลึงค์ประเภทนี ้เรี ยกว่า “สรรวสมะ” ดูใน ผาสุข อินทราวุธ, “ศิวลึงค์: ในภาคใต้ ,” สารานุกรม
วัฒนธรรมภาคใต้ 15 (2542) : 7504.
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การกํ า หนดอายุศิ ว ลึง ค์ ที่ พ บตามเมื อ งโบราณสมัย ทวารวดี นัน้ ทํ า ได้ ค่ อ นข้ า งยาก
จึง ต้ อ งเที ย บกับ ศิว ลึง ค์ ศิ ล ปะเขมรที่ มี ผ้ ูศึก ษาไว้ แ ล้ ว เป็ นหลัก ทัง้ นี ใ้ นศิล ปะเขมรมี ข้อ สัง เกต
อย่างง่ายๆคือ ศิวลึงค์ที่มีอายุอยู่ในสมัยก่อนเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 14 มักนิยม
สลักเป็ นมุขลึงค์ คือลึงค์ที่มีพกั ตร์ ของพระศิวะประดับอยู่ ทังยั
้ งนิยมสลักให้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับ
ธรรมชาติ โดยเน้ นส่วนรุ ทรภาคให้ มีความโดดเด่น หรื อสลักศิวลึงค์ติดกับฐานโยนิ โดยมีเฉพาะ
ส่วนรุ ทรภาคโผล่ออกมา157 ขณะที่ในสมัยเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 18 มักนิยม
้ วลึงค์ที่วดั พระประโทณเจดีย์ทงั ้ 2 องค์
สลักศิวลึงค์ให้ ส่วนต่างๆมีความสูงเท่าๆกัน158 ดังนันศิ
จึงเป็ นรูปแบบของศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร
นอกจากนี ้ยังได้ พบฐานรู ปเคารพที่มีลกั ษณะเป็ นฐานบัวควํ่าบัวหงายจํานวน 2 ฐาน
จัดแสดงอยู่ภ ายนอกอาคารพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ พระปฐมเจดีย์ ทัง้ 2
ฐานนี อ้ ยู่ใ น
ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากรู ปแบบของฐานอาจเปรี ยบเที ยบได้ กับฐานรู ปเคารพศิลปะเขมรในช่วง
สมัยเมืองพระนคร ราวพุทธศตวรรษที่ 15 - 18159 (ภาพที่ 164)

ภาพที่ 164 ฐานรูปเคารพหินทรายพบในจังหวัดนครปฐม และฐานรูปเคารพที่
ปราสาทสระกําแพงใหญ่

157

หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประติมากรรมขอม, 70. ลักษณะของศิวลึงค์แบบนี ้พบที่เมืองอู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ดูใน สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, โบราณคดีเมืองอู่ทอง,
82 – 83.
158
เรื่ องเดียวกัน, 69.
159
Jean Boisselier, Asie du Sud-Est : I. Le Cambodge (Paris : Manuel d’archéologie
d’Extrême-Orient, 1966), 214 - 216.
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อย่างไรก็ตาม ประติมากรรมศาสนาพราหมณ์ทงั ้ 4 ชิ ้นนี ้ไม่มีประวัติระบุถึงตําแหน่งที่
พบชัดเจน ต่างจากหลักฐานของพุทธศาสนามหายานข้ างต้ นที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าทัง้ ใน
เรื่ องตําแหน่งที่พบและปริ มาณของหลักฐาน โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
ศาสนสถานด้ วย คือ ภาพปูนปั น้ ที่มีรูปแบบของศิลปะบายน
4.1.4 ภาพปูนปั ้นประดับศาสนสถาน
ในห้ องคลัง ของพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พระปฐมเจดี ย์ ได้ เ ก็ บ รั ก ษา
วัตถุปูน ปั น้ ที่ มี รูป แบบของศิ ล ปะเขมรสมัย บายน คื อ งานประติม ากรรมจํ า นวน 35 ชิ น้ ที่ มี ทัง้
เศียรพระพุทธรู ป รู ปบุคคลหรื อเทวดา และยักษ์ ซึ่งในทะเบียนระบุว่าพบที่วดั พระประโทณเจดีย์
โดยขึ ้นทะเบียนโบราณวัตถุเมื่อปี พ.ศ. 2519 (ภาพที่ 165)

ภาพที่ 165 วัตถุปนู ปั น้ จากวัดพระประโทนเก็บรักษาอยูใ่ นห้ องคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระปฐมเจดีย์
(ภาพจากพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์)
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วัตถุปูนปั น้ เหล่านี เ้ องที่ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ เคยใช้ เป็ นหลักฐานสนับสนุนแนวคิดว่า
มีอิทธิ พลวัฒนธรรมเขมรปรากฏขึ ้นที่เมืองนครปฐมโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ดร.พิริยะ
เทียบแบบศิลปะของวัตถุนี ้กับภาพปูนปั น้ ที่ได้ จากสระโกสินารายณ์ อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
(ภาพที่ 166) และโบราณวัตถุจากเนินทางพระ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี160 ทัง้ ยังกล่าว
ด้ วยว่าเป็ นรู ปแบบของศิลปะมอญที่ได้ รับอิทธิพลทางศิลปะจากเขมรที่เข้ ามาปกครองภาคกลาง
ของไทยในขณะนัน้ 161

ภาพที่ 166 วัตถุปนู ปั น้ จากแหล่งโบราณคดีที่ได้ รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรสมัยบายน
ในภาคตะวันตกของไทย
ที่มา : พีรพน พิสนุพงศ์, บรรณาธิการ, หนังสือนําชมอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ จังหวัด
กาญจนบุรี (กรุ งเทพฯ : อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ , ม.ป.ป), 97 ; เขมชาติ เทพไชย,
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ เมืองสุพรรณบุรี (กรุ งเทพฯ : สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, 2542), 91 ; กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, จดหมายเหตุการปฏิบตั ิงาน
โครงการอุทยานประวัตศิ าสตร์ เมืองสิงห์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530), ไม่ระบุเลขหน้ า.

160

พิริยะ ไกรฤกษ์ , “แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเมืองนครปฐมก่อนพุทธศตวรรษที่ 19,” 125 – 126.
161
เรื่ องเดียวกัน, 126.
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ขณะที่ ดร.ไฮแรม วูดวาร์ ด ได้ เคยตังข้
้ อสังเกตไว้ ว่าวัตถุปนู ปั น้ จากเมืองนครปฐมกลุม่ นี ้
มีนํา้ หนักเบา เนื อ้ ปูนค่อนข้ างมีรูพรุ น ด้ วยมีส่วนผสมของเนือ้ ปูนที่ใช้ หยาบกว่าภาพปูนปั น้ ใน
สมัยทวารวดี162 และจากการวิเคราะห์รูปแบบศิลปะก็บ่งชี ้ว่าน่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่
18163
ในส่วนของผู้วิจยั นันคงไม่
้
ทําการวิเคราะห์เรื่ องอายุสมัยเพิ่มเติม เพราะนักวิชาการด้ าน
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะทังสองท่
้
านต่างลงความเห็นไปในทางเดียวกันแล้ ว แต่ประเด็นที่ควรพิจารณา
คือ เหตุใดวัตถุปนู ปั น้ ศิลปะเขมรเหล่านี ้จึงมีประวัติว่าได้ มาจากวัดพระประโทณเจดีย์ เพราะเป็ นที่
ั ้ ่ห่างออกไปไม่ไกลนัน้
ทราบกันโดยทั่วไปว่าทัง้ พระประโทณเจดีย์และเจดีย์จุลประโทนที่ ตงอยู
ต่างเป็ นเจดีย์ในศิลปะทวารวดี
แทบจะเป็ นไปไม่ได้ เลยที่วตั ถุปูนปั น้ เหล่านี ้จะมาจากพระประโทณเจดีย์ เพราะเจดีย์
้ านการขุดแต่งมาแล้ ว
องค์นี ้เพิ่งได้ รับการขุดแต่งไปเมื่อ พ.ศ. 2548 ขณะที่เจดีย์จุลประโทนนันผ่
2 ครั ง้ ในปี พ.ศ. 2483 และ พ.ศ. 2511 วัต ถุปูน ปั น้ กลุ่ม นี จ้ ึง อาจได้ ม าจากเจดี ย์จุล ประโทน
ศาสตราจารย์ ดูปองต์ เ องก็ เ คยตัง้ ข้ อสัง เกตถึ ง ร่ อ งรอยของศิล ปะเขมร ในช่ว งพุท ธศตวรรษที่
17 - 18 ที่ปะปนอยู่ในเค้ าพระพักตร์ ของพระพุทธรู ปและใบหน้ าบุคคลที่ได้ จากการขุดแต่งเมื่อ
พ.ศ. 2483164 (ดูภาพที่ 20 ในบทที่ 3) สอดคล้ องกับความเห็นของศาสตราจารย์เซเดส์ ที่ท่านเคย
กล่าวถึงการซ่อมแซมเจดีย์จุลประโทนในระยะสุดท้ ายซึ่งมีการนํ าพระพุทธรู ปนาคปรกเข้ ามา
ประกอบด้ วยว่า อาจเกิดขึ ้นในช่วงที่วฒ
ั นธรรมเขมรเข้ ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนในแถบนี ้ก็ได้ 165
4.2 บทบาทของเมืองนครปฐมโบราณในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 18
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า มีร่องรอยของวัฒนธรรมเขมรแพร่ หลายเข้ ามายัง
เมืองนครปฐมโบราณ ตังแต่
้ ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 18 คือสมัยบายน ภายใต้ รัชกาลของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724
ถึงหลัง พ.ศ. 1761)
162

Hiram W. Woodward Jr., “Studies in the Art of Central Siam 950-1350 A.D.,” (Ph.D.
dissertation, Yale University, 1975) : Vol.I, 120 – 124.
163
Ibid. : Vol II, 46 - 47.
164
Dupont, L’archéologie mône de Dvāvaratī, 76 and 79.
165
George Cœdès, “Pierre Dupont - L’archéologie mône de Dvāvaratī,“ Arts Asiatiques 7,
part 3 (1960) : 235 – 239 quoted in Pierre Dupont, The Archaeology of the Mons of Dvāvaratī,
translated from the French by Joyanto K. Sen (Bangkok : White Lotus Press, 2006) : Vol.I, 73 – 74.
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หลักฐานของวัฒนธรรมเขมรที่เข้ ามามีบทบาทในภาคกลางของไทย ดูจะปรากฏขึ ้นที่
เมืองลพบุรีตงแต่
ั ้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 คือมีการสร้ างปราสาทอิฐ 3 หลังที่เรี ยกว่า “ปรางค์แขก”166
ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 16 ก็ปรากฏอํานาจของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 1 เหนือเมือง
ลพบุรี จารึกศาลสูง ภาษาเขมร หลักที่ 1 ระบุมหาศักราชตรงกับ พ.ศ.1565 และ 1568 ได้ กล่าวถึง
พระราชโองการของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 1 ที่ทรงมีรับสัง่ ให้ บรรดานักบวช ได้ แก่ ดาบสในศาสนา
พราหมณ์ พระภิกษุทงในนิ
ั ้ กายมหายานและนิกายสถวิระ บําเพ็ญตบะถวายแก่พระองค์ และห้ าม
มิให้ ผ้ ูใดมารบกวนอาวาสต่า งๆของนักบวชเหล่า นัน้ 167 ข้ อความในจารึ กศาลเจ้ า ภาษาเขมร
(หลักที่ 21) ซึ่งได้ ระบุถึงชื่อเมืองละโว้ (โลฺว) และมีอายุร่วมสมัยกับจารึ กศาลสูง ยังได้ กล่าวถึง
การกัลปนาที่ดนิ คนใช้ และสิง่ ของต่างๆ ถวายแด่พระบรมวาสุเทพด้ วย168
ในสมัยพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 (ครองราชย์ พ.ศ. 1656 - 1693) จดหมายเหตุจีนสมัย
ราชวงศ์ซ้องได้ บนั ทึกไว้ ว่า อาณาจักรกัมพูชาโบราณในเวลานันมี
้ ดินแดนทางทิศเหนือติดต่อกับ
อาณาจักรจันเฉง (จัมปา) ภาคใต้ ทางทิศตะวันออกจดทะเล ทางทิศตะวันตกจดอาณาจักรพุกัน
(พุกาม) และทางทิศใต้ ตดิ ต่อกับเจียโลซิ (หรื อครหิ คือดินแดนแถบเมืองไชยาและอ่าวบ้ านดอน)169
ถ้ าหากเชื่อตามบันทึกนี ้แล้ ว เมืองละโว้ หรื อลพบุรีก็จะอยู่ในขอบเขตของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ
สอดคล้ องกับการปรากฏภาพทหารละโว้ ในขบวนทัพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 2 ในภาพ
สลักที่ระเบียงของปราสาทนครวัด170

ดูใน สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “ปรางค์แขกเมืองลพบุรีกบั ประเด็นศึกษาใหม่,” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548).
167
ยอช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ 2 : จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว้ แลเมืองประเทศราช
ขึ ้นแก่กรุงศรี วิชยั (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณ พิพรรฒธนากร, 2472. สมเด็จกรมพระสวัสดิวดั นวิศิษฎ โปรดให้
พิมพ์ในงานฉลองพระชนมายุเสมอกับสมเด็จพระชนกชนนี พระพุทธศก 2472), 25 – 27.
168
เรื่ องเดียวกัน, 31 – 33.
169
หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 197 - 198.
170
ยอช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ 2 : จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว้ แลเมืองประเทศราช
ขึ ้นแก่กรุงศรี วิชยั , 16.
166
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ดูเหมือนว่าวัฒนธรรมเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 จะมีบทบาทเหนือเมืองลพบุรี
และดินแดนแถบลุม่ แม่นํ ้าลพบุรี - ป่ าสักเป็ นสําคัญ (คือเมืองศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์)171 แต่ยงั ไม่
ปรากฏหลักฐานเด่นชัดในแถบภูมิภาคตะวันตก จนกระทัง่ เข้ าสู่รัชสมัยของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7
อิทธิ พลของวัฒนธรรมเขมรโบราณจึงได้ แพร่ หลายเข้ ามายัง ดินแดนทางภาคตะวันตก ตามที่
ศาสตราจารย์บวสเซอลิเย่ร์เคยกล่าวไว้ ว่า อาณาจักรทวารวดีคงเสื่อมลงเมื่อพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7
ได้ แพร่ขยายอํานาจเข้ ามายังลุม่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา172
จารึ ก ปราสาทพระขรรค์ ประเทศกัม พูช า (K.908) ได้ ก ล่า วถึ ง พระราชประวัติ ข อง
พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ซึง่ ได้ ทรงขยายอํานาจไปยังดินแดนต่างๆ จารึกตอนหนึง่ กล่าวถึงชื่อบ้ านเมือง
อันเป็ นที่ประดิษฐานพระชัยพุทธมหานาถจํานวน 23 แห่ง ในจํานวนนี ้มี ละโว้ทยปุระ สุวรรณปุระ
ศัมพูกปั ฏฏนะ ชยราชปุรี ศรี ชยสิ งหปุรี และศรี ชยวัชรปุรี173 ชื่ อเหล่านี ค้ งจะตรงกับ เมืองละโว้
เมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี (แหล่งโบราณคดีเนินทางพระ อําเภอสามชุก) เมืองสระโกสินารายณ์
อํ าเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี ? เมื องราชบุรี เมื องสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี และเมื องเพชรบุรี
ตามลําดับ174 (แผนที่ที่ 18)

171

ดูรายละเอียดใน อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ, เมืองศรี เทพ (กรุงเทพฯ : บริ ษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์
(1977) จํากัด, 2538).
172
หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, “ศิลปะทวารวดี ตอนที่ 1,” ศิลปากร : 36.
173
ประชุมศิลาจารึ กภาคที่ 4 : ประมวลจารึ กที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้ วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนั สกฤต
(พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สํานักนายกรัฐมนตรี ,
2513), 209 ; หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, “ศิลาจารึ กปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7,” ศิลปากร
10, 2 (กรกฎาคม 2510) : 56.
174
เรื่ องเดียวกัน ; หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 208 ;
หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “ข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับอํานาจทางการเมืองของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ในภาคกลาง
ของประเทศไทย,” ใน กัมพูชาราชลักษมีถงึ ศรี ชยวรมัน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 229 – 232.
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แผนที่ที่ 18 เมืองโบราณที่ได้ รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรสมัยบายนในภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย
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ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึน้ อย่า งเห็ น ได้ ชัด ภายหลัง จากการแพร่ ห ลายเข้ า มาของ
วัฒนธรรมเขมรในสมัยบายน ประกอบด้ วย มีการสร้ างเมืองตามแบบเขมร ดังกรณีเมืองสิงห์และ
เมืองสระโกสินารายณ์ที่มีผงั เมืองเป็ นรูปสี่เหลี่ยมเกือบจัตรุ ัส (ภาพที่ 167) มีการก่อสร้ างปราสาท
ในศิลปะบายน เช่น ปรางค์สามยอดลพบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ วัดมหาธาตุราชบุรี175 วัดกําแพงแลง
ที่เมืองเพชรบุรี176 และมีการสร้ างรู ปเคารพตามคติพทุ ธศาสนามหายาน โดยเฉพาะประติมากรรม
รู ปพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรที่พบแล้ วหลายองค์ และยังได้ พบรูป “พระอวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี”177
ทังที
้ ่ลพบุรี178 เมืองสิงห์179 และเมืองสระโกสินารายณ์180

ภาพที่ 167 ภาพถ่ายทางอากาศและภาพลายเส้ นแสดงผังของเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ที่มา : กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, จดหมายเหตุการปฏิบตั ิงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530), 7.

175
176

177

สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี, วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี, 68 – 73.
ดู จารึก วิไลแล้ ว, “วัดกําแพงแลง,” เมืองโบราณ 17, 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2534) : 104 – 160.

Chutiwongs, The Iconography of AvalokiteŚvara in Mainland Southeast Asia, 346 – 348
; หม่อมเจ้ า สุภทั รดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, “พระโพธิสตั ว์เปล่งรัศมี,” ศิลปากร 10, 2 (กรกฎาคม 2509) : 46 – 51.
178
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “จากถํ ้าถมอรัตน์ถึงถํ ้าโพธิสตั ว์,” เมืองโบราณ 15, 1 (มกราคม – มีนาคม
2532) : 59 และภาพหน้ า 61.
179
จรรยา มาณะวิท, “ประติมากรรมรูปพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีจากปราสาทเมืองสิงห์,”
ศิลปากร 21, 5 (มกราคม 2521) : 25 – 29.
180
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจและขุดแต่งโบราณสถานบริ เวณสระโกสินารายณ์ อําเภอ
บ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี,” ศิลปากร 10, 2 (กรกฎาคม 2509) : 39.
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4.2.1 เมืองนครปฐมโบราณกับเมืองสระโกสินารายณ์
สําหรับรู ปพระอวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีจากเมืองสระโกสินารายณ์ ซึ่งปั จจุบนั
จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ได้ ค้นพบจากการขุดแต่งโบราณสถานที่เรี ยกว่า
“จอมปราสาท” เมื่อ พ.ศ. 2509 แต่พบเฉพาะท่อนพระองค์ที่มีความสูง 1.15 เมตร ส่วนพระเศียร
และพระกรทัง้ 8 หัก หายไป ทว่ า ในพระปฐมเจดี ย์ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานมี เ ศี ย รของพระโพธิ สัต ว์
อวโลกิ เ ตศวรศิ ล ปะบายนเศี ย รหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ ท ราบที่ ม าชัด เจน ทัง้ ยัง มี ภ าพถ่ า ยเก่ า เมื่ อ ครั ง้ มี
การรวบรวมโบราณวัตถุไว้ ที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ก่อนจะสร้ างอาคารพระปฐมเจดีย์
พิพิธภัณฑสถานขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 ถ้ าหากพระเศียรชิ ้นนี ้เป็ นของพระอวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีจาก
สระโกสินารายณ์จริ ง ก็หมายความว่าได้ มาจากการเก็บโบราณวัตถุในมณฑลนครไชยศรี ในสมัย
รั ชกาลที่ 5 (ภาพที่ 168) เพราะในเวลานัน้ อําเภอบ้ านโป่ งเป็ นส่วนหนึ่งของมณฑลนครชัยศรี
ก่อนจะแยกออกไปรวมเข้ ากับจังหวัดราชบุรีในเวลาต่อมา181

ภาพที่ 168 ส่วนองค์พระอวโลกิเตศวรจากสระโกสินารายณ์ และส่วนพระเศียรในพระปฐมเจดีย์
พิพิธภัณฑสถาน

181

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, โครงการศึกษาและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมใน
ลุม่ แม่นํ ้าบางแก้ ว-บางแขม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว, 21.
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แผนที่ที่ 19 แสดงตําแหน่งที่ตงของเมื
ั้
องนครปฐมโบราณและเมืองสระโกสินารายณ์ที่อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
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เมื องสระโกสินารายณ์ นีอ้ ยู่ห่างจากเมืองนครปฐมโบราณไปทางตะวันตกประมาณ
20 กิโลเมตร และมีเส้ นทางนํ ้าที่สามารถเดินทางติดต่อถึงกันได้ ไม่ยาก จากเมืองนครปฐมมีลํานํ ้า
บางแขมเดิ ม คื อ คลองท่ า ยางบางแก้ ว และคลองท่ า ผาวัง แก้ ว ไหลมาทางตะวัน ตกเฉี ย งใต้
แล้ วเชื่อมกับคลองหนองดินแดงและคลองบางตาล แล้ วไหลไปออกแม่นํา้ แม่กลองตรงบริ เวณ
บ้ านท่าผาใกล้ กบั เมืองสระโกสินารายณ์ (แผนที่ที่ 19 หน้ า 304)
จากที่ ตัง้ ที่ อยู่ไม่ไกลกัน มากนัก และการค้ น พบหลัก ฐานวัตถุศิล ปะเขมรแบบบายน
ลักษณะคล้ ายกันทังที
้ ่เมืองนครปฐมโบราณและเมืองสระโกสินารายณ์ จึงนํามาสู่ข้อสันนิษฐาน
ที่ว่า การทิ ้งร้ างไปของชุมชนส่วนใหญ่ที่เมืองนครปฐมโบราณ คงเป็ นผลมาจากการเจริ ญขึ ้นของ
เมืองที่ ได้ รับวัฒนธรรมเขมรสมัยบายนในเขตลุ่มแม่นํา้ แม่กลอง เพราะโบราณวัตถุศิลปะเขมร
จากเมืองนครปฐมส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 แม้ ว่าจะมีบางชิ ้นที่เป็ นศิลปะแบบ
นครวัด แต่รู ป แบบของศิล ปะนครวัด ก็ ยัง ทํ า สืบ มาในสมัย บายนได้ โบราณวัต ถุส่ว นใหญ่ ก็ มี
ขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ ายได้
หลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สดุ คือภาพปูนปั น้ ศิลปะบายนจากเจดีย์จุลประโทน อันแสดงให้
เห็นว่ามีการเข้ ามาบูรณปฏิสงั ขรณ์เจดีย์องค์นี ้อีกครัง้ ในสมัยบายน โดยมีรูปแบบศิลปะคล้ ายกับ
ที่ใช้ ในการประดับตกแต่งศาสนสถานจอมปราสาทที่เมืองสระโกสินารายณ์ โบราณสถาน
จอมปราสาทนี ้ มี ข นาดกว้ า งราว 85 เมตร ยาว 100 เมตร ตัง้ อยู่เ กื อ บกึ่ง กลางเมื องสระโกสิ
นารายณ์ เมืองนี ้มีผงั เมืองรู ปสี่เหลี่ยมเกือบจัตรุ ัส กว้ างยาวด้ านละประมาณ 960 เมตร (ภาพที่
169) กําแพงเมืองเป็ นคันดินสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กว้ าง 10 เมตร ทางด้ านใต้ ติดกับลํานํ ้า
แม่กลอง ชื่ อ ของเมื อ งนี ม้ าจากชื่ อสระนํ า้ ทางทิ ศเหนื อที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละชาวบ้ า นเชื่ อว่า เป็ น
สระนํ า้ ศักดิ์สิทธิ์ เรี ยกว่า “สระโกสินารายณ์ ” และยังมี สระนํ า้ และโบราณสถานขนาดเล็ก
อีกหลายแห่ง แต่ในปั จจุบนั เมืองนี ้ก็ถกู บุกรุกทําลายไปจนไม่เหลือสภาพให้ ศกึ ษาได้ แล้ ว182

182

กรมศิลปากร, ราชบุรี, 111 – 112.
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ภาพที่ 169 ภาพถ่ายทางอากาศและภาพลายเส้ นแสดงผังของเมืองสระโกสินารายณ์
จังหวัดราชบุรี
ที่มา : หม่อมเจ้ า สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ศิลาจารึ กปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7,”
ศิลปากร 10, 2 (กรกฎาคม 2510) : 61.
น่าสังเกตว่าวัฒนธรรมเขมรที่ปรากฏขึ ้น ณ เมืองนครปฐมโบราณ ไม่ได้ ก่อให้ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนผังเมืองให้ เป็ นรู ปสี่เหลี่ยม หรื อมีการก่อสร้ างปราสาทขึ ้นแบบเมืองสระโกสินารายณ์
เพียงแต่มีร่องรอยของศิลปะเขมรที่ศาสนสถานที่มีมาก่อนทังวั
้ ดพระเมรุ และเจดีย์จุลประโทน183
ส่วนข้ อมูลด้ านชุมชนโบราณยังมีอยู่ไม่มากนัก นอกจากบริ เวณบ้ านบ่อโตนดทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ของเมือง อันเป็ นแหล่งที่พบพระพิมพ์ศลิ ปะเขมรหลายชิ ้น
สาเหตุที่ทําให้ ไม่มีการปรับเปลี่ยนผังเมืองหรื อมีการก่อสร้ างปราสาทขึ ้นนัน้ อาจเป็ น
เพราะเมืองนครปฐมโบราณมีขนาดใหญ่มากและมีศาสนสถานสําคัญที่มีความใหญ่โตหลายแห่ง
อยู่แล้ ว จึงไม่จําเป็ นต้ องมีการจัดระบบหรื อทําการก่อสร้ างเพิ่มเติม และในขณะนัน้ คงมีการอยู่
อาศัย ของประชากรค่อ นข้ า งเบาบาง ด้ ว ยชุม ชนหลายแห่ ง คงทิ ง้ ร้ างไปเพราะขาดแคลนนํ า้
อุปโภคบริ โภค และอาจมีการเคลื่อนย้ ายของกลุ่มคนส่วนใหญ่ไปยังชุมชนใหม่ เพราะเมืองสําคัญ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 จะตังอยู
้ ่ตามลํานํ า้ แม่กลอง ได้ แก่ เมืองสิงห์ เมืองสระโกสินารายณ์
183

แม้ แต่ชื่อเดิมขององค์พระปฐมเจดีย์ที่เรี ยกว่า “พระประธม” ก็เป็ นภาษาเขมร เพราะคําว่า “ธม”
แปลว่า “ใหญ่ ” ดูใน กรมศิลปากร, เรื่ องพระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบชํ าระใหม่และการบูรณะและ
ปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย์, 106.
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และเมื อ งราชบุ รี แม่ นํ า้ แม่ ก ลองจึ ง กลายเป็ นเส้ น ทางการค้ า ขายหลัก ของภู มิ ภ าค เห็ น ได้
จากการค้ น พบเครื่ องถ้ ว ยจี น สมัย ราชวงศ์ ซุ่ง (พ.ศ. 1503 - 1822) เป็ นจํ า นวนมากจมอยู่ใ น
ลํานํ ้าแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านเมืองราชบุรี184
การละทิ ง้ ชุมชนเดิมไปตัง้ หลักแหล่งยังสถานที่ แห่งใหม่เช่นนี ก้ ็ มีกรณี ที่คล้ ายกันคือ
การเคลื่อนย้ ายชุมชนจากเมืองคูบวั ขึ ้นมาอยู่ติดกับลํานํ ้าแม่กลองที่เมืองราชบุรี โดยทังสองเมื
้
อง
้ าสังเกตว่าแหล่งโบราณคดี
นี ้มีระยะทางห่างกัน 5 กิโลเมตร185 ในกรณีเมืองนครปฐมโบราณนันน่
ที่ พ บโบราณวัตถุแ บบศิล ปะเขมรจะกระจายตัว อยู่ท างตะวัน ตกของเมื อง ซึ่ง สัม พัน ธ์ กับแนว
ลํานํ ้าบางแขมที่ไหลไปออกลํานํ ้าแม่กลองใกล้ กับเมืองสระโกสินารายณ์ (แผนที่ที่ 19) จึงอาจมี
การอยู่อาศัยของชุมชนในช่วงเวลานี ้บางแห่งตามแนวแม่นํ ้าบางแขม เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมือง
สระโกสินารายณ์กบั เมืองนครปฐมโบราณที่คาดว่าคงไม่ได้ ถกู ทิ ้งร้ างไปเสียทีเดียว
4.2.2 ชื่อ “ศัมพูกปั ฏฏนะ” ในจารึกปราสาทพระขรรค์
ในรายชื่อบ้ านเมืองที่มีปรากฏอยูใ่ นจารึกปราสาทพระขรรค์ที่กล่าวถึงข้ างต้ น
ดูเ หมื อ นว่ า ชื่ อ “ศัม พูก ปั ฎ ฎนะ” จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประเด็ น ถกเถี ย งทางวิ ช าการมากที่ สุด สาเหตุ
คงเนื่ องมาจากเมื องอื่นๆนัน้ สามารถสืบค้ นได้ ไม่ยากเพราะมีชื่อเรี ยกที่ ยังคงใช้ สืบเนื่ องมาใน
้
่ในจารึ กสมัยโบราณ
ปั จจุบนั แต่ชื่อ “ศัมพูกปั ฏฏนะ” หรื อเมืองของชาวศามพูกะ186 นันปรากฏอยู
เพียง 2 ครัง้ และไม่พบร่องรอยของชื่อเมืองนี ้ในปั จจุบนั
ชื่ อเมือง “ศามพูกะ” ปรากฏขึน้ ครั ง้ แรกในจารึ กที่ฐานพระพุทธรู ปยืนศิลปะทวารวดี
ค้ นพบที่วดั พระศรี รัตนมหาธาตุ ลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2467 จารึ กหลักนี ้ศาสตราจารย์ยอร์ ช เซเดส์

184

มาลินี คัมภีรญานนท์, “เครื่ องถ้ วยจีนพบที่ราชบุรี,” เมืองโบราณ 10, 2 (เมษายน – มิถนุ ายน

2527) : 45.
185

กรมศิลปากร, ราชบุรี, 104.
186
ประชุมศิลาจารึ กภาคที่ 4 : ประมวลจารึ กที่พบในภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้ วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสนั สกฤต,
209 ; โคลด ชาค, “สิ่งกําหนดอาณาจักรของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ในประเทศไทย,” อัญชนา จิตสุทธิญาณ แปล
เรี ยบเรี ยง, ใน การค้ นคว้ าวิจยั ทางโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. เนื่องใน
วโรกาส 36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากรร่ วมกับ
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย (ครัง้ ที่ 2)
ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธ.ค. 2534), 124.
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กําหนดให้ เป็ นจารึ กเขมรหลักที่ 577 (K.577) มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12187 เป็ นจารึ กภาษา
สันสกฤต มี 2 บรรทัด แปลความได้ วา่ “นายกอารฺชวะ เป็ นอธิ บดีแห่งชาวเมื องตังคุร และเป็ นโอรส
ของพระราชาแห่งศามพูกะ ได้สร้างรู ปพระมุนีองค์นี”้ 188 (ภาพที่ 170)

ภาพที่ 170 พระพุทธรูปพบที่วดั พระศรี รัตนมหาธาตุ ลพบุรี อยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายณ์
ศาสตราจารย์เซเดส์เสนอเพียงว่า เมือง “ศามพูกะ” นี ้คงตังอยู
้ ่ในลุ่มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
ขณะที่ ศาสตราจารย์โคลด ชาค (Claude Jacques) กล่าวว่าเป็ นแหล่งโบราณคดีที่ยงั ไม่มีใครรู้จกั 189
แต่การปรากฏชื่อในจารึกที่ฐานของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีย่อมยืนยันถึงตําแหน่งที่ตงของเมื
ั้
อง
นี ้ได้ ว่าต้ องเกี่ยวข้ องกับเมืองสมัยทวารวดี และจะต้ องไม่ใช่เมืองละโว้ หรื อลพบุรีซึ่งเป็ นสถานที่ที่
ค้ นพบพระพุทธรูปองค์นี ้ด้ วย เพราะในสมัยทวารวดีเมืองนี ้คงมีชื่อว่า “ลวปุระ” เห็นได้ จากจารึกบน
เหรี ยญเงินค้ นพบที่ เมืองอู่ทอง190 ในสมัยพระเจ้ าสุริยวรมันที่ 1 ก็เรี ยกเมืองนีว้ ่า “ละโว้ ” จารึ ก
187

George Cœdès, Inscriptions du Cambodge (Paris : École française d’Extrême-Orient,
1959), Vol. VIII : 170 - 171.
188
ยอร์ ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 2 : จารึก ทวารวดี ศรี วิชยั ละโว้ , 5 – 6.
189
โคลด ชาค, “สิง่ กําหนดอาณาจักรของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ในประเทศไทย,” 124.
190
J.J. Boeles, “A note on the ancient city called Lavapura,” Journal of the Siam Society
LV, I (January 1967) : 113 – 115.
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ปราสาทพระขรรค์เองก็กล่าวแยกชื่อเมืองละโว้ กบั ศัมพูกปั ฏฏนะอย่างชัดเจน ดังนันพระราชาแห่
้
ง
“ศามพูกะ” ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12 จึงไม่น่าจะมีเมืองหลวงปกครองอยูท่ ี่เมืองละโว้
ดูเหมือนว่า อาจารย์ตรี อมาตยกุล จะเป็ นท่านแรกที่เสนอว่า เมืองศัมพูกปั ฏฏนะน่าจะ
ตรงกับเมืองสระโกสินารายณ์ ข้ อเสนอนี ้สามารถยอมรับได้ หากพิจารณาถึงเรื่ องลําดับของเมืองที่
จารึ ก ปราสาทพระขรรค์ ก ล่า วถึ ง (คือ อยู่ร ะหว่า งเมื อ งในจัง หวัดสุพ รรณบุรี แ ละเมื อ งราชบุรี )
และข้ อมูลสํ า คัญที่ ได้ จ ากการขุด แต่ง โบราณสถานจอมปราสาทคื อการค้ น พบประติม ากรรม
้
่อ “ศัมพูกปั ฏฏนะ” ในจารึกปราสาทพระขรรค์
พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี191 ดังนันหากชื
จะเป็ นชื่ อ เรี ย กของเมื อง “ศามพูก ะ” ในช่ ว งประมาณพุท ธศตวรรษที่ 12 แล้ ว ก็ ควรมี ที่ ตัง้ ไม่
ห่างจากเมืองสระโกสินารายณ์ และจะต้ องมีพระราชาปกครองอยู่ด้วยตามข้ อความในจารึ กที่
ฐานพระพุทธรูปองค์นนั ้
หากพิ จ ารณาตําแหน่ ง ของชุม ชนหรื อเมื อ งที่ เจริ ญขึน้ ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12
ในเขตลุม่ นํ ้าท่าจีน – แม่กลองที่อยูไ่ ม่ไกลจากเมืองสระโกสินารายณ์แล้ ว192 จะพบว่ามีชมุ ชนพงตึก
ที่อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตังอยู
้ ่ริมแม่นํา้ แม่กลอง ห่างออกไปจากเมืองสระโกสิ
นารายณ์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 7 กิโลเมตรเท่านัน้ แต่ชุมชนที่พงตึกก็มีขนาดไม่ใหญ่และ
มีหลักฐานไม่มาก193 เมื่อเทียบกับลักษณะของความเป็ นเมืองที่จะต้ องมีกษัตริ ย์ปกครอง จึงเหลือ
เพียงเมืองนครปฐมโบราณที่อยู่ตงไม่
ั ้ ไกลจากเมืองสระโกสินารายณ์ที่มีความเหมาะสมทังในเรื
้ ่ อง
ความเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและการมีกษัตริย์ปกครองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12
จากหลักฐานเท่าที่มีอยู่จึงพอจะตังเป็
้ นข้ อสันนิษฐานได้ ว่า เมืองของชาว “ศามพูกะ”
อาจหมายถึงเมืองนครปฐมโบราณ ส่วน “ศัมพูกปั ฏฏนะ” ในสมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ก็คอื บริเวณ
เมืองสระโกสินารายณ์ ทัง้ นี ้ ศาสตราจารย์ โคลด ชาค เคยมีความเห็ นว่า ไม่ควรเรี ยกสถานที่
ประดิษฐานพระชัยพุทธมหานาถว่า “เมือง” แต่ควรเรี ยกว่า “เทศะ” เพราะพระพุทธรู ปที่สถาปนา
191

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจและขุดแต่งโบราณสถานบริ เวณสระโกสินารายณ์ อําเภอ
บ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี,” ศิลปากร : 41 - 42 ; ตรี อมาตยกุล, “เมืองศัมพูกปั ฏฏนะ,” ศิลปากร 17, 2 (กรกฎาคม
2516) : 64 – 70. ดร.ไฮแรม วูดวาร์ ด เคยเสนอว่า ประติมากรรมพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีคือรูปของ
พระชัยพุทธมหานาถที่พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ทรงสถาปนาขึ ้นไว้ ตามเมืองต่างๆ ดูใน Hiram W. Woodward, Jr.,
The Sacred Sculpture of Thailand, reprinted (Bangkok : River Books, 1999), 84 – 85 and 103.
192
ในกรณีนี ้ตัดเมืองโบราณคูบวั ออกไปได้ เพราะสัมพันธ์ กบั เมืองราชบุรีอย่างแน่นอน และเมือง
ราชบุรีก็มีชื่อในจารึกปราสาทพระขรรค์ด้วย
193
ยอร์ ช เซเดส์, ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ์ การขุดค้ นที่พงตึก และศิลปะไทยสมัยสุโขทัย,
51 – 76 ; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี, 100 – 101.
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ขึน้ นี เ้ พื่ อประทานความเจริ ญมั่งคัง่ แก่สถานที่ ที่อยู่โดยรอบ ไม่เฉพาะแต่เมื องที่ ประดิษฐาน194
เมืองนครปฐมโบราณขณะนัน้ จึงอาจรวมอยู่ในเทศะหนึ่งที่ชื่อ “ศัมพูกปั ฏฏนะ” ด้ วยก็เป็ นได้ 195
แต่ข้อสันนิษฐานนี ้จําเป็ นต้ องทําการตรวจสอบเพิ่มเติม เพราะยังไม่พบร่ องรอยของการอยู่อาศัย
ที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมเขมรจากชันดิ
้ นทางโบราณคดีเลย
โบราณวัตถุศิลปะเขมรจากเมืองนครปฐมโบราณถือเป็ นหลักฐานที่สามารถจะสะท้ อน
ให้ เห็นถึงบทบาทของเมืองนี ้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ได้ อย่างดี โดยมีความเกี่ยวข้ องกับอิทธิพล
วัฒนธรรมเขมรในช่วงสมัยบายนภายใต้ รัชกาลของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 เช่นเดียวกันกับหลักฐาน
ของบ้ านเมืองโบราณในภาคกลางและภาคตะวันตกที่ได้ รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในช่วงเวลานัน้
อันก่อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สําคัญจากสมัยก่อนหน้ านีค้ ือ การเจริ ญขึน้ ของ
พุทธศาสนามหายาน แต่แบบแผนดังกล่าวนีก้ ็ หมดความสําคัญลงไปเมื่อพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7
สวรรคตในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 18 และบ้ านเมืองต่างๆในแถบนี ้ก็เริ่ มเสื่อมลง ก่อนที่จะ
มีการสร้ างบ้ านแปงเมืองอีกครัง้ ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนต้ น ดังกรณีของเมืองราชบุรีและเมือง
สุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) ขณะที่บริ เวณเมืองนครปฐมโบราณจะมีหลักฐานปรากฏชัดเจนอีกครัง้ ใน
้ องนครไชยศรี ขึ ้นใหม่ (สันนิษฐานว่าคือที่ตําบล
รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อมีการตังเมื
ท่านา อําเภอนครชัยศรี ) โดยพบร่องรอยหลักฐานว่ามีการกลับเข้ ามาใช้ พื ้นที่บริ เวณเมืองนครปฐม
โบราณหรื อเมืองนครไชยศรี เดิมซึง่ เคยเจริญรุ่งเรื องมาในอดีตอีกครัง้ หนึง่ ด้ วย
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โคลด ชาค, “สิง่ กําหนดอาณาจักรของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ในประเทศไทย,” 124.
ข้ อสันนิษฐานของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ที่ว่าเมืองนครปฐมโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 เคยมี
ชื่ อว่า “ครหิ” และเป็ นเมืองขึน้ ของอาณาจักรศรี วิชัยนัน้ ค่อนข้ างยอมรั บได้ ยาก ชื่ อ “ครหิ” นี ค้ งเกี่ ยวข้ องกับ
เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพราะได้ พบจารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรกที่มาจากวัดหัวเวียงเมืองไชยา (จารึก
หลักที่ 25) ระบุมหาศักราชตรงกับ พ.ศ. 1726 กล่าวถึงพระราชโองการของกษัตริ ย์แห่งมลายูที่สงั่ ให้ เสนาบดี
ผู้รัก ษาเมื อ งครหิ หล่อ พระพุท ธรู ป องค์ นี ข้ ึน้ แม้ ว่า จารึ กหลักนี จ้ ะเกี่ ย วข้ อ งกับ อิ ท ธิ พ ลวัฒ นธรรมเขมรด้ ว ย
เพราะเป็ นภาษาเขมร แต่อกั ษรบางตัวก็เขียนตามแบบอักษรจารึ กในเกาะสุมาตรา แบบศิลปะบางอย่างของ
พระพุทธรูปองค์นี ้คือการทํารัศมีรูปใบโพธิ์ก็ยงั คงปรากฏสืบมาที่เมืองไชยาในสมัยหลัง จึงยากที่จะยอมรับได้ ว่า
เมืองครหิคือเมืองนครปฐมโบราณ ดูใน ยอช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึ กสยาม ภาคที่ 2 : จารึ กกรุ งทวารวดี
เมืองละโว้ แลเมืองประเทศราชขึ ้นแก่กรุงศรี วิชยั , 12 และ 43 - 44.
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บทที่ 8
สรุ ปและเสนอแนะ
จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีในเขตเมืองนครปฐมโบราณ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 –
2553 ทําให้ ได้ ข้อมูลใหม่หลายประการ เมื่อประมวลหลักฐานทังหมดเข้
้
ากับเรื่ องราวในเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ ผลการวิเคราะห์รูปแบบงานศิลปกรรมที่เนื่องในทางศาสนา และผลการศึกษา
ของนักวิชาการที่ ผ่านมาแล้ ว จึงได้ ข้อสรุ ปเกี่ ยวกับลําดับพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณ
ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ดังนี ้
1. นครปฐมโบราณระยะที่ 1 (ราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 11)
ถึงแม้ จะยังไม่พบร่ องรอยการอยู่อาศัยในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากการขุดค้ น
ทางโบราณคดีภายในเขตเมืองนครปฐมโบราณ แต่พื ้นที่ใกล้ เคียงกับเมืองนครปฐมโบราณก็เต็ม
ไปด้ ว ยหลัก ฐานของชุม ชนยุค ก่ อ นประวัติศ าสตร์ อ ยู่แ ล้ ว โดยเฉพาะพื น้ ที่ ท างตอนเหนื อ และ
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อในเขตอํ าเภอกํ าแพงแสน และอําเภอบางเลน รวมทัง้ พื น้ ที่ ทางตะวันตก
เฉี ยงใต้ ในเขตอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยถื อเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลายในภาคตะวันตกของประเทศไทยที่มีการติดต่อค้ าขายกับชุมชนต่างถิ่นอย่างกว้ างขวาง
ทังกั
้ บอินเดียและเวียดนาม
ข้ อมูลใหม่ที่ได้ จากการขุดค้ นหลุม TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก ตําบลพระประโทน
ได้ แสดงให้ เห็นถึงกิจกรรมการอยู่อาศัยของชุมชนระยะแรกเริ่ มก่อนที่จะมีการสร้ างเมืองนครปฐม
โบราณขึน้ เป็ นเมืองใหญ่ ชุมชนนี ค้ งมีลกั ษณะเป็ นหมู่บ้านซึ่งอาจมีการอยู่อาศัยมาแล้ วตังแต่
้
ราวพุท ธศตวรรษที่ 8 – 11 ประชากรกลุ่ม นี ม้ ี ก ารสรรหาทรั พ ยากรจากแหล่ง นํ า้ ธรรมชาติคื อ
ั ้ ่งอยู่
การหาหอยมาเป็ นอาหารทังหอยนํ
้
้าจืดและหอยทะเลหลากหลายชนิด ด้ วยมีตําแหน่งที่ตงซึ
ไม่ไกลจากชายฝั่ งทะเลเดิมมากนัก จึงนํามาสูก่ ารติดต่อกับชุมชนร่วมสมัยทังภายในและภายนอก
้
ภูมิภาค โดยเฉพาะกับชุมชนเมืองท่าสมัยหัวเลี ้ยวประวัติศาสตร์ หรื อสมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์
ที่ร้ ูจกั หรื อคุ้นเคยกับวัฒนธรรมอินเดียแล้ ว
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ข้ อเสนอจากหลักฐานทางโบราณคดีข้างต้ นนี ด้ ูจะมี ความสอดคล้ องกับข้ อความใน
ตํ า นานเมื อ งนครไชยศรี ที่ ก ล่ า วว่ า บริ เ วณนี ม้ ี ห มู่ บ้ านของพวกพราหมณ์ ตัง้ อยู่ ก่ อ นแล้ ว
และพวกพราหมณ์ ได้ บรรจุทะนานทองที่ เคยใช้ ตวงพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้ าไว้ ใน
เรื อนหินในปี พ.ศ. 1133 คือช่วงครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 12 แล้ วต่อมาพระเจ้ าศรี สิทธิ ไชย
พรหมเทพจึงได้ สร้ างเมืองนครไชยศรี ขึ ้นเป็ นเมืองใหญ่
2. นครปฐมโบราณระยะที่ 2 (ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13)
หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นแสดงให้ เห็นว่า ชุมชนระยะแรกยังคงมีการอยู่อาศัยต่อเนื่อง
มาในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 เมื่อมีจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ ้นตามลําดับเวลา
จึ ง ทํ า ให้ มี ก ารขยับ ขยายถิ่ น ฐานและเกิ ด การจัด ระเบี ย บต่า งๆของเมื อ งนครปฐมโบราณขึ น้
วัฒนธรรมอินเดียที่ปรากฏมาตังแต่
้ ระยะแรกเป็ นปั จจัยสําคัญอันส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาเป็ น
บ้ า นเมื อ งขนาดใหญ่ ดัง ที่ ตํ า นานกล่า วถึ ง การสร้ างเมื อ งนครไชยศรี ภ ายหลัง ปี พ.ศ. 1133
โดยเมืองนี ้มีการปกครองในระบอบกษัตริ ย์ ทังชนชั
้ นปกครองและชาวเมื
้
องต่างยอมรับนับถือใน
พุทธศาสนานิกายหีนยานหรื อเถรวาทเป็ นศาสนาหลัก ก่อให้ เกิดการก่อสร้ างอาคารศาสนสถาน
ขึน้ หลายแห่ ง เพื่ อ เป็ นศูน ย์ ร วมจิ ต ใจของชุม ชน ดัง กรณี ข องพระประโทณเจดี ย์ ที่ ตัง้ อยู่ก ลาง
เมืองโบราณและเอกสารหลายฉบับต่างระบุวา่ กษัตริย์ทรงสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 1199
ความเจริ ญรุ่ ง เรื องของเมื องนครปฐมโบราณที่ มี มาแล้ ว ตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ 12 นี ้
มีความสอดคล้ องกันดีกบั เรื่ องราวที่ระบุอยู่ในเอกสารจีนทงเตี่ยน (T’ung-tien) ที่กล่าวถึงประเทศ
“โถวเหอ” (T’ou-ho) ซึ่งจี นรู้ จักประเทศนี ม้ าแล้ วตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ สุย (ระหว่าง พ.ศ. 1132 –
1161) ต่อมาประเทศโถวเหอก็ ได้ ส่งเครื่ องบรรณาการไปยัง ราชสํานักจี น อี กถึง 3 ครั ง้ ภายใต้
รัชกาลของพระเจ้ าถังไท่จง ในสมัยราชวงศ์ถงั (พ.ศ. 1181, พ.ศ. 1183 และ พ.ศ. 1192) และเป็ น
ข้ อมูลที่ตรงกับบันทึกของหลวงจีนเหี ้ยนจังหรื อพระถังซัมจัง๋ ในช่วงครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ 12
ที่กล่าวถึงบ้ านเมืองในแถบนีท้ ี่ชื่อ “ตัวหลั
้ วปั วตี่” (To-lo-po-ti) ซึ่งเชื่อกันว่าหมายถึง “ทวารวดี”
นัน่ เอง
3. นครปฐมโบราณระยะที่ 3 (ราวพุทธศตวรรษที่ 14 – 16)
ความเจริ ญของเมืองนครปฐมโบราณมีพื ้นฐานสําคัญที่ขึ ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจของ
เมืองซึ่งเน้ นการทําเกษตรกรรม คือการเพาะปลูกข้ าวและการค้ าขายกับต่างถิ่น โดยมีปัจจัยทาง
ธรรมชาติที่เกื ้อหนุนเป็ นอย่างดีคือ สภาพที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ ที่อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย
โบราณ และมีการขุดคูเมืองและคูคลองต่างๆที่มีขนาดกว้ างมากเป็ นพิเศษ ทําให้ เรื อสินค้ าสามารถ
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เข้ ามาติดต่อค้ าขายภายในเมื องได้ อย่างสะดวก ลักษณะเช่นนี ส้ ่งผลให้ เมืองนครปฐมโบราณ
กลายเป็ นเมืองท่าค้ าขายที่สําคัญมากแห่งหนึง่
เศรษฐกิ จ ของเมื อ งนครปฐมโบราณมี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ การเจริ ญ ขึ น้ ของศรี วิ ชัย
ซึ่งเติบโตขึ ้นตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 และมีบทบาทเป็ นพ่อค้ าคนกลางในการติดต่อค้ าขาย
ระหว่างอินเดีย จี น และอาหรั บ อันนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐม
โบราณที่น่าจะเกิดขึ ้นตังแต่
้ ราวพุทธศตวรรษที่ 14 เป็ นต้ นมา เห็นได้ จากการปรากฏวัตถุสิ่งของ
เครื่ องใช้ ที่มาจากต่างถิ่นมากขึ ้นในชันวั
้ ฒนธรรมระยะที่ 2 ของหลุมขุดค้ น TP.1 ที่แหล่งโบราณคดี
หอเอก และที่หลุมขุดค้ น TP. 4 ในเขตตําบลธรรมศาลา หลักฐานที่น่าสนใจคือ การค้ นพบ
ลูกปั ดแก้ วสีเดียวแบบอินโด-แปซิฟิคและเครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง อันสัมพันธ์ กับกิจกรรม
การค้ าขายลูกปั ดและการค้ าเครื่ องถ้ วยจีนทางทะเลที่รุ่งเรื องมากในช่วงเวลานัน้ และยังถือเป็ น
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทเด่นที่ทําให้ สามารถจัดแบ่งชัน้ วัฒนธรรมภายในหลุมขุดค้ นที่
เมืองนครปฐมโบราณ ซึง่ มีการอยูอ่ าศัยมาอย่างต่อเนื่องออกได้ อย่างน้ อยเป็ น 2 ชันวั
้ ฒนธรรม
ข้ อเสนอข้ างต้ นยัง มี ค วามสอดคล้ องกั บ ผลการศึ ก ษาทางประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ
คือการค้ นพบพระพิมพ์ ดินเผาบางพิมพ์ที่มีรูปแบบศิลปะเหมือนกับพระพิมพ์ดินดิบซึ่งสร้ างขึน้
ตามคติข องพุท ธศาสนามหายานที่ พ บทางภาคใต้ ของไทย ทัง้ ยัง สนับสนุน ข้ อสัน นิ ษฐานของ
ศาสตราจารย์ ช็อง บวสเซอลิเย่ร์ เกี่ยวกับอิทธิ พลของพุทธศาสนามหายานจากศิลปะศรี วิชัยที่
ปรากฏขึ ้น ณ เจดีย์จุลประโทน ในช่วงของการก่อสร้ างระยะที่ 2 (ราวพุทธศตวรรษที่ 14 - 15)
อีกด้ วย
อย่างไรก็ ตาม ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 16 คงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสภาพ
ภูมิศาสตร์ คือ มีการถอยร่ นของชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยออกไปไกลกว่าเดิม ส่งผลให้ แม่นํ ้าบางแก้ ว
ที่เป็ นเส้ นทางคมนาคมหลักของเมืองนครปฐมโบราณเปลี่ยนทางเดินและหมดความสําคัญลง
จึ ง กระทบต่ อ การยั ง ชี พ ของชาวเมื อ งที่ ต้ องใช้ นํ า้ ในการอุ ป โภคบริ โ ภคโดยเฉพาะในการ
ทําเกษตรกรรม และกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองโดยรวมที่พึ่งพาการติดต่อค้ าขายกับ
ต่า งถิ่ น ทํ า ให้ เ มื อ งนครปฐมโบราณที่ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งมาอย่ า งยาวนานต้ อ งเสื่ อ มลงไปในที่ สุด
หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นแหล่งโบราณคดีหอเอกและแหล่งธรรมศาลาที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตเมืองโบราณ
และอยู่ติ ด กับ ลํ า นํ า้ บางแก้ ว บ่ง ชี ว้ ่า ทัง้ สองชุม ชนนี ค้ งถูก ทิ ง้ ร้ างไปในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 16
และไม่มีการกลับเข้ ามาใช้ พื ้นที่บริเวณนี ้อีกเลย
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4. นครปฐมโบราณระยะที่ 4 (ราวพุทธศตวรรษที่ 17 - 18)
ชุมชนส่วนใหญ่ ที่เ มืองนครปฐมโบราณคงจะถูกทิง้ ร้ างไป หรื อมี ประชากรอยู่อาศัย
ในเขตเมื องนี อ้ ย่า งเบาบางนับตัง้ แต่ช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 16 เป็ นต้ น มา เพราะจากการขุดค้ น
ที่แหล่งโบราณคดีหอเอกและแหล่งในเขตตําบลธรรมศาลาไม่พบชันวั
้ ฒนธรรมหรื อโบราณวัตถุที่
จะมี อ ายุอ ยู่ใ นช่ ว งหลัง จากพุท ธศตวรรษที่ 16 เลย อย่า งไรก็ ต าม อาจมี บ างชุม ชนที่ ยัง คงมี
การอยูอ่ าศัยสืบต่อมา และอาจมีการเคลื่อนย้ ายกลุม่ คนไปตังถิ
้ ่นฐานใหม่ที่สมั พันธ์กบั การปรากฏ
ขึน้ ของวัฒ นธรรมเขมรสมัย บายน ในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 18 ซึ่ง มี บ้ า นเมื อ งที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
วัฒนธรรมเขมรเจริ ญขึน้ ในเขตลุ่มนํา้ แม่กลองที่กลายเป็ นเส้ นทางการค้ าสายใหญ่ของภูมิภาค
ในช่วงเวลานัน้ โดยเฉพาะในกรณีของเมืองสระโกสินารายณ์ ในเขตอําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ที่ตงอยู
ั ้ ห่ ่างจากเมืองนครปฐมโบราณไปทางตะวันตกเพียง 20 กิโลเมตร
เดิมทีบทบาทของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ยังไม่เป็ นที่ร้ ู จักกัน
มากนัก แต่ในการศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้ ชีใ้ ห้ เห็นถึงการปรากฏขึน้ อย่างเด่นชัดของหลักฐานที่เนื่องใน
พุทธศาสนานิกายมหายาน เพราะได้ พบประติมากรรมพระพุทธรู ปนาคปรกและพระพิมพ์ดินเผา
ศิลปะแบบเขมรสมัยนครวัดและบายนหลายชิ น้ ทัง้ ยัง แสดงให้ เ ห็น ว่า มีร่องรอยหลักฐานของ
้ ่วดั พระเมรุซงึ่ จากการขุดแต่ง
การกลับเข้ ามาใช้ พื ้นที่ตามศาสนสถานสําคัญที่มีอยู่เดิมอีกครัง้ ทังที
ได้ พบพระพิมพ์ศิลปะเขมรหลายชิ ้น และโดยเฉพาะที่เจดีย์จลุ ประโทนซึง่ ได้ พบโบราณวัตถุปนู ปั น้
แบบศิลปะเขมรสมัยบายนที่ มี ลักษณะคล้ ายกับภาพปูนปั น้ ที่ ได้ จากการขุดแต่งโบราณสถาน
จอมปราสาทที่เมืองสระโกสินารายณ์
ความสัมพันธ์ทางด้ านตําแหน่งที่ตงและความคล้
ั้
ายคลึงของรูปแบบงานศิลปกรรมที่พบ
นํามาสู่ข้อสันนิษฐานที่จะต้ องมีการตรวจสอบต่อไปว่า เมืองสระโกสินารายณ์และเมืองนครปฐม
โบราณคือ “ศัมพูกปั ฏฏนะ” อันเป็ นชื่อบ้ านเมืองที่ประดิษฐานพระชัยพุทธมหานาถที่มีข้อความ
กล่าวถึงอยู่ในศิลาจารึ กปราสาทพระขรรค์ ของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 โดยเป็ นชื่ อที่มีต้นเค้ าเดิม
มาจากเมือง “ศามพูกะ” ที่ปรากฏมาแล้ วในจารึกสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 และอาจเป็ น
เมืองนครปฐมโบราณนีเ้ องที่มีพระราชาปกครองอยู่โดยมีชื่อเรี ยกในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12
อีกอย่างหนึง่ ว่า “ศามพูกะ” ก็เป็ นได้
5. เสนอแนะ
ด้ วยเหตุที่เมืองนครปฐมโบราณมีขนาดใหญ่มากเป็ นพิเศษ การขุดค้ นทางโบราณคดีใน
ครั ง้ นี ท้ ี่ มี เ งื่ อ นไขทางด้ า นระยะเวลาและงบประมาณอัน จํ า กัด จึง ถื อ เป็ นชุด ข้ อมูล ที่ น้ อ ยมาก
งานค้ นคว้ าทางโบราณคดีที่เมืองนีจ้ ึงควรดําเนินงานต่อไป ทัง้ การวิเคราะห์ ข้อมูลที่ ได้ จากการ
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ขุดค้ นครัง้ ล่าสุดด้ วยวิธีการหรื อแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลาย และการขุดค้ นเพิ่มเติมทังในแหล่
้
งเดิม
และแหล่ ง โบราณคดี แ ห่ ง อื่ น ๆทั ง้ ภายในและนอกเขตเมื อ ง โดยเฉพาะการขุ ด ค้ นในพื น้ ที่
บริ เวณกว้ าง (area excavation) เพราะน่าจะนํามาสูข่ ้ อมูลที่เพียงพอต่อการอธิบายเรื่ องราวของ
เมืองนครปฐมโบราณในแง่มมุ ต่างๆได้
ไม่เพียงแต่การขุดค้ นเพิ่มเติมที่เมืองนครปฐมโบราณเท่านัน้ การศึกษาวิจยั เมืองสมัย
ทวารวดีแห่งอื่นๆยังเป็ นสิ่งที่ควรกระทําอย่างจริ งจังต่อไป ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูลใหม่เกี่ ยวกับ
การแบ่ ง ชัน้ วัฒ นธรรมจากหลัก ฐานที่ ไ ด้ จ ากการขุด ค้ น แหล่ ง หอเอกและแหล่ ง ธรรมศาลา
นอกเหนือจากความรู้ ใหม่ๆในเรื่ องสิ่งของเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนหรื อวิถีชีวิตของประชากรในอดีต
ที่เรายังมีข้อมูลอยูไ่ ม่มากนักในปั จจุบนั
นอกเหนื อ จากความเข้ าใจในส่ ว นของนัก วิ ช าการที่ จ ะต้ อ งทํ า การค้ น คว้ าอย่ า ง
สมํ่ า เสมอแล้ ว เรื่ องของเมื องนครปฐมโบราณดูจ ะห่า งไกลจากความรั บรู้ และความห่ ว งแหน
ของชาวเมืองนครปฐมในปั จจุบนั เอง เพราะนอกเสียจากผู้วิจยั จะได้ รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จากทางวัตรทรงธรรมกัลยาณี และเจ้ าของที่ดินผู้อนุญาตให้ ทําการขุดค้ นแล้ ว ก็ดูเหมือนจะมี
หน่วยงานราชการเพียงแห่งเดียวคือองค์การบริหารส่วนตําบลพระประโทนที่เริ่ มให้ ความสําคัญกับ
พิธภัณฑ์ทวารวดีเพื่อรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ราษฎรใน
เรื่ องนี ้ โดยการจัดตังอาคารพิ
้
ท้ องถิ่นนํามามอบให้ ในการทํางานครัง้ นี ้ผู้วิจยั ยังได้ พบกับปั ญหาต่างๆ แม้ แต่ที่แหล่งหอเอกและ
แหล่งธรรมศาลาก็ยงั มีการขุดหา “วัตถุโบราณ” โดยกลุ่มมิจฉาชีพที่ทํากันเป็ นขบวนการ ทําให้
สูญเสีย “หลักฐานทางโบราณคดี” หรื อ “โบราณวัตถุ” ไปเป็ นจํานวนมาก
ดังนันหากไม่
้
มีการศึกษา อนุรักษ์ และจัดการข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรหรื อมรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองนครปฐมอย่างจริ งจัง โดยอาศัยความร่ วมมือทังจากทางภาครั
้
ฐและเอกชน
ข้ อมูลทางด้ านโบราณคดีที่เมืองนครปฐมก็อาจกลายเป็ น “อดีต” ไปอย่างสมบูรณ์ แบบ เฉกเช่น
ศาสนสถานที่เคยมีอยู่เป็ นจํานวนมาก แต่ได้ ถูกทําลายไปแล้ วจากการพัฒนาเมืองที่ไม่หยุดยัง้
หรื อเปรี ยบได้ กับเรื่ องราวของประชากรที่เคยอยู่อาศัยและสร้ างเมืองนี ใ้ ห้ มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
แต่ในปั จจุบนั กลับถูกละเลยจนลืมเลือนและอาจจางหายไปในที่สดุ
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ตารางที่ 21 สรุปลําดับพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
ระยะที่

1

2

ช่วงอายุ

หลักฐานเอกสาร

หลักฐานทางโบราณคดี/จารึก/ศิลปกรรม

พุทธศตวรรษที่
8 – 11

ตํานานเมืองกล่าวว่า
มีชมุ ชนของพวกพราหมณ์อาศัยมาก่อนที่จะ
มีการสร้ างเมืองนครไชยศรี

ร่องรอยของเนินดินทางตอนใต้ ของเมือง
ก่อนที่จะมีการขุดคูนํ ้าตัดผ่ากลาง,
ชันวั
้ ฒนธรรมระยะแรกเริ่ มที่หลุมขุดค้ น TP.1
แหล่งโบราณคดีหอเอก ตําบลพระประโทน

พุทธศตวรรษที่
12 – 13

ตํานานกล่าวถึงการสร้ างเมืองนครไชยศรี
ของพระเจ้ าศรี สิทธิไชยพรหมเทพ
ภายหลังจากที่พวกพราหมณ์บรรจุทะนานทองที่ใช้
ตวงพระบรมสารี ริกธาตุไว้ ในเรื อนหิน เมือ่ พ.ศ. 1133,
มีการขับไล่พราหมณ์ไปตังเมื
้ องละโว้ พ.ศ. 1192,
พระยากาวัณดิศสร้ างพระประโทณเจดีย์ พ.ศ. 1199,
เอกสารจีนทงเตี่ยนระบุถึงประเทศ “โถวเหอ”
้ สมัยราชวงศ์สยุ
ว่าเป็ นที่ร้ ูจกั ของจีนตังแต่
(พ.ศ. 1132 – 1161) และส่งเครื่ องบรรณาการไปจีนใน
สมัยราชวงศ์ถงั (พ.ศ.1181 , 1183 และ 1192),
พระเหี ้ยนจังหรื อพระถังซัมจัง๋ กล่าวถึง
“ตัวหลั
้ วปั วตี่” ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12
เข้ าใจว่าทัง้ “โถวเหอ” และ “ตัวหลั
้ วปั วตี่”
คือ “ทวารวดี” ในภาษาสันสกฤต

หลักฐานจากหลุมขุดค้ น TP.1 แสดงให้ เห็นว่า
มีการอยูอ่ าศัยสืบเนื่องมาจากระยะแรก,
ข้ อมูลจากหลุมขุดค้ น TP.4 ที่ตําบลธรรมศาลา
บ่งชี ้ว่ามีกิจกรรมการอยูอ่ าศัยระยะแรกเริ่ ม
เกิดขึ ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13,
จารึก “ศรี ทวารวดีศวรปุณยะ” บนเหรี ยญเงิน
อย่างน้ อย 3 เหรียญจากแหล่งเนินหินและหอเอก,
จารึกภาษามอญโบราณจากวัดโพธิ์ร้าง,
จารึกคาถาภาษาบาลีหลายหลัก,
พระประโทณเจดีย์ และเจดีย์องค์อื่นๆ เช่น
เจดีย์จลุ ประโทน และวัดพระเมรุ
ศิลาธรรมจักรและพระพิมพ์อีกเป็ นจํานวนมาก

บทบาทของชุมชน/เมือง
อาจมีลกั ษณะเป็ นชุมชนหมูบ่ ้ าน,
มีการใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นโดยเฉพาะ
การหาหอยนํ ้าจืดและหอยทะเลมาเป็ นอาหาร,
มีการติดต่อกับชุมชนร่วมสมัยที่ร้ ูจกั กับ
วัฒนธรรมอินเดียทังในและนอกภู
้
มภิ าค
มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ ้น
เกิดการพัฒนาขึ ้นเป็ นเมืองใหญ่
มีการขุดคูนํ ้าล้ อมรอบอาณาเขตอันกว้ างขวาง,
มีการจัดระบบระเบียบต่างๆของเมือง
โดยปรับปรุงมาจากวัฒนธรรมอินเดีย,
มีผ้ ปู กครองในระบอบกษัตริ ย์,
มีระบบเศรษฐกิจที่พงึ่ พาการเกษตรกรรม
และทําการติดต่อค้ าขายกับต่างถิ่น,
มีการยอมรับนับถือในพุทธศาสนาเถรวาทเป็ นหลัก,
มีการสร้ างศาสนสถานขึ ้นประจําชุมชน,
มีการสร้ างสรรค์งานศิลปกรรมจํานวนมาก,
เป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรมทวารวดีอย่างแท้ จริ ง
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ตารางที่ 21 สรุปลําดับพัฒนาการของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (ต่อ)
ระยะที่

ช่วงอายุ

หลักฐานเอกสาร

3

พุทธศตวรรษที่
14 – 16

ไม่ปรากฏเอกสารที่กล่าวถึงเรื่องของ
เมืองนครปฐมโบราณในช่วงเวลานี ้

พุทธศตวรรษที่
17 – 18

ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7
กล่าวถึงรายชื่อบ้ านเมืองโบราณ
อันเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระชัยพุทธมหานาถ
ในจํานวนนี ้มีบ้านเมืองที่เชื่อว่าอยูใ่ นภาคกลางและ
ภาคตะวันตกของไทย ได้ แก่ ละโว้ทยปุระ สุวรรณปุระ
ศัมพูกปั ฏฏนะ ชยราชปุรี ศรี ชยสิ งหปุรี และศรี ชยวัชรปุรี

4

หลักฐานทางโบราณคดี/จารึก/ศิลปกรรม
ชันวั
้ ฒนธรรมระยะที่ 2
ของหลุมขุดค้ น TP.1 แหล่งโบราณคดีหอเอก
และหลุมขุดค้ น TP.4 แหล่งโบราณคดีธรรมศาลา,
โบราณวัตถุประเภทสิ่งของเครื่ องใช้ ที่มาจากต่างถิ่น
ได้ แก่ ลูกปั ดแก้ วสีเดียวแบบอินโด-แปซิฟิค,
เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั ,
หินบดจากแหล่งผลิตใน อ.เขาย้ อย จ.เพชรบุรี,
วัตถุประเภทโลหะที่ไม่มีแหล่งแร่ใน จ.นครปฐม,
ร่องรอยของพุทธศาสนามหายานที่เจดีย์จลุ ประโทน
ในช่วงที่มีการก่อสร้ างระยะที่ 2, พระพิมพ์ดินเผาที่มี
รูปแบบคล้ ายกับพระพิมพ์ดินดิบทางภาคใต้
วัตถุปนู ปั น้ ศิลปะบายนจากเจดีย์จลุ ประโทน,
พระพุทธรูปนาคปรกและพระพิมพ์ดินเผา
ศิลปะแบบนครวัดและบายน
(พบจากวัดพระเมรุ พระปฐมเจดีย์
สนามจันทร์ และบ้ านบ่อโตนด),
ศิลปวัตถุแบบศิลปะเขมรจาก
แหล่งบ้ านนายฤทธิ์และบ้ านสระกะเทียม

บทบาทของชุมชน/เมือง
ประชากรยังคงอยู่อาศัยสืบเนื่องมา
และเพิ่มจํานวนมากขึ ้นตามลําดับเวลา,
ทําการติดต่อค้ าขายกับต่างถิ่นมากยิ่งขึ ้น
โดยเฉพาะการค้ ากับศรี วิชยั ที่เจริ ญขึ ้นตังแต่
้
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 เป็ นต้ นมา,
มีร่องรอยการนับถือพุทธศาสนามหายาน,
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ชายทะเลอ่าวไทยถอยร่น
แม่นํ ้าบางแก้ วเปลี่ยนทางเดินและหมดความสําคัญ
ส่งผลให้ เมืองนครปฐมเสื่อมลงไปในที่สดุ ,
บางชุมชนถูกทิ ้งร้ างไปอย่างสิ ้นเชิง แต่อาจมี
บางชุมชนที่ยงั คงอยูอ่ าศัยสืบมาในระยะหลัง
มีประชากรอยู่อาศัยเบาบางในเขตเมืองโบราณ,
อาจมีการเคลื่อนย้ ายของประชากรไปตังถิ
้ ่นฐาน
แห่งใหม่ในเขตลุม่ แม่นํ ้าแม่กลอง,
เมืองนครปฐมโบราณอาจเป็ นส่วนหนึง่ ของ
“ศัมพูกปั ฏฏนะ” ที่เชื่อว่ามีศนู ย์กลางอยู่ที่
เมืองสระโกสินารายณ์ อ.บ้ านโป่ ง จ.ราชบุรี,
มีการกลับเข้ ามาใช้ ศาสนสถานเดิม,
มีหลักฐานของพุทธศาสนามหายานแบบบายน
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