


MEMO Research 61.indd   1 7/23/2561 BE   10:25 PM



2

MEMO Research 61.indd   2 7/23/2561 BE   10:25 PM



3

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำา
แห่งการสร้างสรรค์

Silpakorn University
is a Leading Creative University

ภาพ : ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 

เดิมคือ โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัด

กรมศิลปากร เปิดสอนวิชาจิตรกรรมและ

ประติมากรรมให้แก่ข้าราชการและนักเรียนใน

สมัยนั้น โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ศาสตราจารย์ศิลป ์

พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียน

ซึ่ ง เดินทางมารับราชการในประเทศไทยใน 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   

รัชกาลที่ 6 เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น และได้

เจริญเติบโตเป็นลำาดับเรื่อยมา จนกระทั่งได้รับ

การยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 คณะจิตรกรรมและ

ประติมากรรม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาแรก 

(ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พิมพ์) ในปี พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรม

ไทย (ซึ่งต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี 

หลังจากน้ันได้จัดต้ัง คณะมัณฑนศิลป์ ข้ึนในปีต่อมา

 ปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบาย 

ที่จะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาที่หลากหลายข้ึน 

แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในวังท่าพระคับแคบมาก 

ไม่สามารถจะขยายพื้นที่ออกไปได้ จึงได้ขยายเขต

การศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด

นครปฐม โดยจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. 2511 

คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2513 และคณะวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2515 ตามลำาดับ หลังจากน้ัน จัดตั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2529 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2534 (ปัจจุบัน คือ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) และ

จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2542 

เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ทางด้าน

ศิลปะมากยิ่งขึ้น

 ปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยาย

เขตการศึกษาไปจัดตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัด

เพชรบุรี เพื่อกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ใช้ชื่อ

ว่า “วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” จัดตั้งคณะ

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 

2544 คณะวิทยาการจัดการ ในปี พ.ศ. 2545 คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 

2546 และวิทยาลัยนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2546 

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายงานในระดับบัณฑิต

ศึกษา พ.ศ. 2515 โดยการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

ขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการดำาเนินการ
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จาก ป่า สู่ เมือง
โบราณคดีกับสังคม

MEMO Research 61.indd   6 7/23/2561 BE   10:25 PM



 ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความรำ่ารวยทาง

วัฒนธรรม และมีโบราณวัตถุสถานมากมาย ซึ่ง

โบราณวัตถุสถานเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ยาวนานของชาติ การ

ศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดี ได้สร้างองค์ความรู้

ทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่

มนุษย์อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ ในถำ้าและเพิงผา

ในป่าเขตร้อนมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ มนุษย์

ปรับตัวกับส่ิงแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ ทำาให้เกิด

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เริ่มต้น 

จากการอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ในป่า

เช่น บนพื้นท่ีสูงในอำาเภอปางมะผ้า จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ที่ค้นพบร่องรอยการอยู่อาศัยของ

คนก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ 32,000 ปีมาแล้ว 

และพบร่องรอยของผู้หญิงอายุ 13,640 ปีมาแล้ว

จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถำ้าลอด ทำาให้ทราบ

ความเป็นอยู่ของคน ต่อมาในสมัยเหล็ก ระหว่าง 

2,300 – 1,100 ปีมาแล้ว มีวัฒนธรรมโลงไม้ซึ่ง

เป็นวัฒนธรรมการฝังศพที่โดดเด่นของคนบนพื้นที่

สูง กลุ่มคนรวมตัวกันสร้างบ้าน และตั้งหมู่บ้าน 

ถากถางพื้นที่ป่าทำาไร่นา ต่อมามีพัฒนาการเป็น

เมือง เช่น เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็น 

เมืองโบราณท่ีมีความสำาคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในสมัย

ทวารวดี ในการขุดค้นทางโบราณคดี ทำาให้สามารถ

จัดแบ่งลำาดับอายุสมัยและแปลความพัฒนาการ

ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน

โบราณแห่งนี้ได้อย่างละเอียด เม่ือมนุษย์มีการอยู่

ร่วมกันเป็นชุมชนและมีจำานวนมากขึ้น จากเมือง

เล็กขยายเป็นเมืองใหญ่ระดับมหานคร และมีความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามา 

รวมท้ังการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อความ

สะดวกสบายในการดำารงชีวิต ทำาให้เมืองเกิดการ

พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชน

ดั้งเดิมของเมืองที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปและชุมชน

ต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เช่น ชุมชนเลื่อน

ฤทธิ์ ซึ่งเป็นตัวอย่างชุมชนเมืองที่กำาลังประสบ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงเมืองทางกายภาพ และมี

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยร่วม

กันอนุรักษ์ตึกแถวและย่านสภาพแวดล้อมอันเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเลื่อนฤทธิ์และของ

ชาติ โดยยึดหลักแนวทางการปรับปรุงย่าน สภาพ

แวดล้อมและอาคารตามประวัติศาสตร์ดั้งเดิม

โดยผ่านการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ซึ่งเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ

ชุมชนโดยใช้ความรู้ทางด้านโบราณคดีในการศึกษา

ความเป็นมาของพื้นที่ หลักฐานความเก่าแก่ คุณค่า

และความสำาคัญ เพื่อนำาไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา

ตึกแถวและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 การศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดีนอกจากจะได้ 

องค์ความรู้ เชิ งวิ ชาการที่ จะนำ า ไปใช้ ในการ

พัฒนาทางด้านวิชาการแล้ว สิ่งสำาคัญคือ การนำา 

องค์ความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

สังคมและประเทศชาติในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทาง

ด้านนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม

ในท้องถิ่นหรือของชาติ ด้านชุมชนและพื้นที่ในการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทางเศรษฐกิจ 

มีการใช้ประโยชน์ในการออกแบบการท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม นอกจากนี้การศึกษาวิจัย

ทางด้านโบราณคดี ทำาให้คนไทยได้ทราบถึงประวัติ

ความเป็นมาและรากฐานอันเก่าแก่ ตลอดจน 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม อันจะช่วย

กระตุ้นเตือนให้คนในชาติรู้สึกภาคภูมิใจ และรัก

ประเทศชาติ
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บทคัดย่อ

 โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยเชิงพื้นท่ีระยะยาว ดำาเนินงานวิจัยแบบสหวิทยาการที่บูรณาการ

ศาสตร์โบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ วงปีไม้และสิ่งแวดล้อม และธรณีวิทยา เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์

ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในอดีตด้านการปรับตัวทางกายภาพของคนและวัฒนธรรมในสมัยไพลสโตซีน

ตอนปลาย: วัฒนธรรมหินกะเทาะ ช่วงเวลา 32,000-7,500 ปีมาแล้ว และโฮโลซีนตอนปลาย: วัฒนธรรม

โลงไม้ ช่วงเวลา 2,300-1,000 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่า

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนบนพ้ืนที่สูงในอำาเภอปางมะผ้า 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำ�สำ�คัญ : ก่อนประวัติศาสตร์ ไพลสโตซีน โฮโลซีนตอนปลาย

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย ์
ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง 

ในอำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Interaction between Prehistoric
Population and Environments in Highland 

Pang Mapha, Mae Hong Son Province

ผู้วิจัย : 

รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ร่วมวิจัย :

1. รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำานงค์

(นักวิจัยด้านวงปีไม้และส่ิงแวดล้อม)

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ผศ.ดร.ทพญ.กนกนาฏ จินตกานนท์

(นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ ฟันคน)

3. นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย

(นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ โครงกระดูกคน)

4. รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา

(นักวิจัยด้านธรณีวิทยา)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร
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ที่ม�หรือคว�มสำ�คัญของง�นวิจัย

 การปรับตัวของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่

อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบป่าเขตร้อนในภาคพื้น

แผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศสมัยปลายไพลสโตซีน 

หรือสมัยนำ้ าแข็งในยุ โรปมีสภาพเป็นอย่างไร 

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมอย่างไร เกิดความแตกต่างทางสังคม 

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้น เพราะ

การทราบร่องรอยและลักษณะของวัฒนธรรม

ในช่วง ท่ีคนรุ่นแรกท่ี เข้ ามาอาศัยในดินแดน

ประเทศไทยปัจจุบัน ซึ่งเป็นเส้นทางสำาคัญของการ

เคลื่อนย้ายประชากรของมนุษย์สมัยใหม่ ( Homo 

sapiens sapiens ) จะทำาให้เกิดความเข้าใจถึง

พัฒนาการและความหลากหลายของสังคมและ

วัฒนธรรมในสมัยต่อมา จนกระทั่งหลอมรวมเป็น 

“คนไทย” ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของง�นวิจัย

 1) เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมโบราณบนพื้นที่สูงใน 

 อำาเภอปางมะผ้า 

 2) เพ่ือศึกษาลักษณะและความสัมพันธ์ของ 

 ประชากรในอดีต

 3) เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการ 

 เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมกับวัฒนธรรมบน 

 พื้นที่สูงในอำาเภอปางมะผ้าในอดีต โดยเฉพาะ 

 การปรับตัวทางวัฒนธรรม

 4) เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้ านสำ าหรับงานโบราณคดีสมัย ก่อน

ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มานุษยวิทยา

กายภาพและวงปี ไม้  ซึ่ ง ยั ง เป็นบุคลากรที่

ขาดแคลนอย่างยิ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน

ภาพที่ 2 : การทำางานภายในคูหา A1 ถำ้าผีแมนโลงลงรัก
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ภาพที่ 3 : โครงกระดูกที่พบในโลงจากคูหา A1 ถำ้าผีแมนโลงลงรัก
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ภาพที่ 4 : หัวกะโหลกคนที่พบจากการขุดค้นถำ้าผีแมนโลงลงรัก

ผลก�รศึกษ�วิจัย / ผลผลิตก�รวิจัย

 1) การค้นพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยใหม่อายุ

ระหว่าง 13,000-12,000 ปีมาแล้ว การเคลื่อน

ย้ายของประชากรในบริบทโลก และเกิดนวัตกรรม

การขึ้นรูปใบหน้าของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์

เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย บูรณาการระหว่าง

ศาสตร์ มานุษยวิทยากายภาพ เทคโนโลยีทางการ

แพทย์ และประติมากรรม โดย ดร. ซูซาน เฮย์ส 

นักมานุษยวิทยากายภาพผู้ ข้ึนรูปหน้ามนุษย์ 

Hobbit จากมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศ

ออสเตรเลีย ทำาให้เกิดความตื่นตัวและความสนใจ

เกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์แรกเริ่มในดินแดน

ประเทศไทย

กระบวนก�ร / วิธีก�รศึกษ�วิจัย

แบ่งการทำางานออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ดังนี้

 1) งานด้านโบราณคดีจะตอบคำาถามเรื่อง

วัฒนธรรมและการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ กับ 

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปรับตัว

 2) งานมานุษยวิทยากายภาพ จะตอบปัญหา

เรื่องลักษณะของคน

 3) งานด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม และ

ธรณีวิทยา จะตอบคำาถามเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดย

แต่ละศาสตร์มีระเบียบวิธีการศึกษาเพื่อตอบโจทย์

วิจัย
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ภาพที่ 6 : หัวกะโหลกจำาลองแบบสามมิติ โดยประติมากร วัชระ ประยูรคำา

ภาพที่ 5 : ภาพจำาลองใบหน้าผู้หญิงโบราณจากชิ้นส่วนกระดูกคน ที่ได้จาก

การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาถำ้าลอด
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ภาพที่ 8 : รักที่เคลือบบนโลงไม้

ภาพที่ 7 : โลงไม้เคลือบด้วยยางรักจากคูหา A1 ถำ้าผีแมนโลงลงรัก 

 2) ค้นพบว่าวัฒนธรรมโลงไม้ท่ีเป็นวัฒนธรรมราก

ร่วมของคนจีนตอนใต้และกลุ่มคนเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000-1,000 ปีมาแล้ว 

และความสัมพันธ์ของประชากรอาเซียน ซึ่งการ

ค้นพบการเคลือบรักบนโลงไม้ กำาหนดอายุทาง

วิทยาศาสตร์ด้วยวิธี AMS (Accelerator Mass 

Spectrometry) อายุเก่าถึง 1,950 ปีมาแล้ว นับ

ว่าเป็นการค้นพบร่องรอยการใช้รักคร้ังแรกใน

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น

นำ้ายาเคลือบสำาคัญในงานประณีตศิลป์ของไทย
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ภาพที่ 9 : เศษผ้าจากถำ้าผีแมนโลงลงรัก

ภาพที่ 11 : การเก็บตัวอย่างดินภายในถำ้าผีแมนโลงลงรัก 

ภาพที่ 10 : ภาชนะดินเผาจากถำ้าผีแมนโลงลงรัก 
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ภาพที่ 12 : ภาพจำาลองการศึกษาวงปีไม้จากโลงไม้

และไม้มีชีวิตเพื่อทราบสภาพภูมิอากาศ

 3) หลักฐานจากวงปีไม้ ทำาให้ทราบว่าช่วง

ระหว่าง 2,000-1,100 ปีมาแล้ว มีสภาพภูมิอากาศ 

ชุ่มชื้นกว่าปัจจุบัน และผลการศึกษาค่าออกซิเจน 

ไอโซโทป 18 จากไม้สักมีชีวิตและโลงไม้ ทำาให้

ทราบสภาพภูมิอากาศระหว่ าง  2 ,700 ปี  

มาแล้วจนถึงปัจจุบันมีอากาศแปรปรวน แห้งแล้ง 

สลับฝนตกชุก ความแห้งแล้งชัดเจนมากในช่วง 

พ.ศ. 703-808 ซึ่งทำาให้ขยายพรมแดนความรู้เรื่อง

สิ่งแวดล้อมโบราณของสภาพแวดล้อมป่าเขตร้อน

ก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์

 1) ด้�นวิช�ก�ร

 เป็นข้อมูลสำาหรับหลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา 

(ปริญญาตรี-โท-เอก) และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับ

การพัฒนาทางวิชาการเฉพาะสาขา

 2) ด้�นชุมชนและพื้นที่

 เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ภู มิ ห ลั ง ข อ ง พื้ น ที่ แ ล ะ

ประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการออกแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม/ผจญภัยโดย

ชุมชน

 3) ด้�นเศรษฐกิจ/พ�ณิชย์ (คว�มเป็นไปได้)

 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น เพิงผาบ้านไร่ 

เป็นต้น

 4) ด้�นนโยบ�ย

 นโยบายการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในท้องถ่ิน 

ใช้ ข้ อ มูล ใน เชิ งน โยบาย เพื่ อคุ้ มครองแหล่ ง

โบราณคดีที่ยังไม่ได้ทำาการขุดค้น ซึ่งถือว่าเป็น

มรดกวัฒนธรรมของชาติ
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บทคัดย่อ

 เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองโบราณที่มีความสำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยทวารวดี เพราะ

ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีและงานศิลปกรรมแบบทวารวดีเป็นจำานวนมาก การดำาเนินงานขุดค้นทาง 

โบราณคดีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็ได้เปิดเผยให้เห็นถึงข้อมูลใหม่ ๆ หลายประการ อาทิเช่น การฝังศพ

ทารกที่กำาหนดอายุอยู่ในช่วงก่อนสมัยทวารวดี โบราณสถานสมัยทวารวดีที่ไม่เคยค้นพบมาก่อน การฝัง

วัวทั้งโครงในช่วงสมัยทวารวดี กิจกรรมการผลิตลูกปัดแก้วและการถลุงเหล็ก ฯลฯ โดยจากการสังเคราะห์

ข้อมูลทั้งหมด ทำาให้สามารถจัดแบ่งลำาดับอายุสมัยและแปลความพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และ

เศรษฐกิจของชุมชนโบราณแห่งนี้ได้อย่างละเอียด โดยแบ่งเป็น 5 ระยะย่อย ๆ คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดีตอนต้น สมัยทวารวดีตอนกลาง และสมัยทวารวดีตอนปลาย

คำ�สำ�คัญ : เมืองอู่ทอง พัฒนาการ หลักฐานทางโบราณคดี

  (U-Thong, Development, Archaeological Evidence)

พัฒนาการของเมืองอู่ทอง
จากหลักฐานทางโบราณคดี

The Development of U-Thong 
based on Archaeological Evidence

ผู้วิจัย : 

รศ.ดร.สฤษด์ิพงศ์ ขุนทรง

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาพที่ 1 : ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตำาแหน่งของแหล่ง

โบราณคดีในเมืองโบราณอู่ทอง
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ที่ม�หรือคว�มสำ�คัญของง�นวิจัย

 เมืองอู่ทอง อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นเมืองโบราณท่ีมีความสำาคัญท่ีสุดเมืองหน่ึงของ

ประเทศไทย โดยมีการสำารวจและขุดค้นที่เมือง

โบราณอู่ทองมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ พ.ศ. 2446 

จนถึงปัจจุบัน แต่จากการทบทวนวรรณกรรมกลับ

พบว่ายังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดใน

ประเด็นลำาดับพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจของเมืองโบราณแห่งนี้ ดังนั้นในปี 

พ.ศ. 2557 – 2558 ผู้วิจัยจึงได้ดำาเนินการขุดค้น 

ทางโบราณคดีภายในเขตเมืองโบราณอู่ทองอีก

ครั้งหนึ่งบริเวณบ้านเนินพลับพลา และได้ทำาการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทุกประเภท 

(ได้แก่ จารึก ศิลปกรรม ข้อมูลจากการขุดค้นทาง

โบราณคดี) งานวิจัยชิ้นน้ีจึงสามารถนำาเสนอผล

การศึกษาวิเคราะห์ซ่ึงทำาให้เข้าใจถึงบทบาทและ

ความสำาคัญของเมืองโบราณอู่ทองในแต่ละช่วง

เวลาได้อย่างชัดเจนและดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 2 : การขุดค้นของนักศึกษาภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณโบราณสถานที่เนินพลับพลา

ภาพที่ 3 : การทำางานขุดค้นทางโบราณคดี ที่โบราณสถานเนินพลับพลา

ภาพที่ 1 : ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตำาแหน่งของแหล่ง

โบราณคดีในเมืองโบราณอู่ทอง
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วัตถุประสงค์ของง�นวิจัย

 ศึกษาลำาดับพัฒนาการของเมืองโบราณอู่ทอง 

ในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจนถึงช่วง

ก่อน พ.ศ. 1800 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน

ทุกประเภท ทั้งจารึก ศิลปกรรม และข้อมูลจากการ

ขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของ

เมืองโบราณแห่งนี้

ภาพที่ 4 : การทำาผังชั้นดินและ ผังโบราณสถานที่โบราณสถานเนินพลับพลา
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ผลก�รศึกษ�วิจัย / ผลผลิตก�รวิจัย

 การขุดค้นทางโบราณคดีท่ีเมืองอู่ทองในช่วง 

พ.ศ. 2557-2558 ได้พบท้ังกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

การอยู่อาศัยท่ัวไปของประชากรในช่วงสมัยทวารวดี 

และช่วงก่อนหน้าสมัยทวารวดี (ตรงกับยุคหัวเลี้ยว

ประวัติศาสตร์) พบการฝังวัว 1 ตัวในช่วงสมัย

ทวารวดี พบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจสมัยทวารวดี

คือ การผลิตลูกปัดแก้ว และการถลุงเหล็ก พบแนว

โบราณสถานสมัยทวารวดีหลังใหม่ภายใต้เนินดิน

ขนาดใหญ่ และที่สำาคัญคือ พบการฝังศพทารก 1 

โครง ที่มีสร้อยลูกปัดแก้วสีฟ้าอมเขียวมัดอยู่ที่เข่า

ทั้งสองข้าง ซึ่งกำาหนดอายุจากตัวอย่างถ่านด้วยวิธี

เรดิโอคาร์บอน (AMS) อยู่ในช่วงก่อนสมัยทวารวดี 

ประมาณ 1,700 ปีมาแล้ว

 ผลการวิจัย พบว่า เมืองอู่ทองมีการอยู่อาศัย 5 

ระยะย่อย ๆ คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหัวเลี้ยว

ประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดีตอนต้น สมัยทวารวดี

ตอนกลาง และสมัยทวารวดีตอนปลาย โดยช่วง

สมัยทวารวดีตอนกลาง (ประมาณ พ.ศ. 1300 - 

1500) ถือเป็นยุคทองหรือยุครุ่งเรืองสูงสุดของ

เมืองอู่ทอง เพราะพบหลักฐานทางโบราณคดีหลาก

หลายประเภท และมีการสร้างงานศิลปกรรมทาง

ศาสนาเป็นจำานวนมาก แต่หลักฐานศิลปกรรม 

ส่วนใหญ่น้ันสร้างข้ึนเน่ืองในคติของพระพุทธศาสนา 

นิกายมหายาน อันเป็นผลมาจากการติดต่อสัมพันธ์

ท้ังทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงไป

กับเส้นทางการค้าสายแพรไหมทางทะเล (maritime 

silk road) ดังได้พบเหรียญตรา เคร่ืองถ้วย และ

ลูกปัดแก้วท่ีมาจากจีน (สมัยราชวงศ์ถัง) และดิน

แดนตะวันออกกลาง (สมัยจักรวรรดิอับบาสิยะฮ์) 

ด้วย

กระบวนก�ร/วิธีก�รศึกษ�วิจัย

 1) รวบรวมหลักฐานเอกสารในแง่ประวัติศาสตร์ 

และโบราณคดีเกี่ยวกับเมืองอู่ทอง 

 2) สำารวจแหล่งโบราณคดีบริเวณเมืองอู่ทอง 

สัมภาษณ์ราษฎรในพื้นที่ และประเมินคุณค่าของ

แหล่งโบราณคดีก่อนทำาการขุดค้น

 3) ขุดค้นทางโบราณคดีท่ีบ้านเนินพลับพลา 

โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงเดือน

พฤษภาคม 2557 และระยะท่ี 2 ช่วงเดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

 4) จัดจำาแนกหลักฐานที่พบจากการขุดค้น 

วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการ

กำาหนดอายุสมัยใช้วิธีการเปรียบเทียบรูปแบบ 

(relative dating) และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ได้แก่ วิธีเรดิโอคาร์บอน (Carbon-14, AMS) หรือ

วิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence) 

 5) สังเคราะห์ข้อมูล โดยเชื่อมโยงหลักฐานทาง

โบราณคดีกับจารึกและงานศิลปกรรม เพื่ออธิบาย

ประเด็นปัญหาและข้อสันนิษฐานต่างๆ เกี่ยวกับ

พัฒนาการของชุมชนโบราณในเขตเมืองอู่ทอง
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ภาพที่ 5 : โครงกระดูกวัว

(สมัยทวารวดี) พบในหลุมขุดค้น

ที่เนินพลับพลาในปี 2557

ภาพที่ 6 : โครงกระดูกทารกช่วงก่อน

สมัยทวารวดี พบจากการ

ขุดค้นในปี 2558
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ก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยชิ้นนี้สามารถนำาไปใช้วางแผนดำาเนินงาน

ขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองอู่ทองในอนาคต และ

ใช้ประกอบในการเรียนการสอนหรือจัดทำาตำารา

ของสาขาวิชาโบราณคดีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้ 

(ประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ศิลปะ) และ

เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองโบราณอู่ทองอย่างยั่งยืนด้วย เพราะ

เมืองอู่ทองมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านนี้

คือ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ 

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (อพท.) ซึ่งมีเป้าหมายในการ

ทำางาน คือ สนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยว

กับเมืองโบราณอู่ทอง โดยเฉพาะกับสถานศึกษา

หรือเยาวชนในพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง

วิชาการอย่างสูงสุดต่อไปในอนาคต

ภาพที่ 7 : สร้อยลูกปัดแก้วสีเขียวอมฟ้า มัดเข่าทารกที่พบจากการขุดค้น

ในปี 2558

ภาพที่ 8-10 : ตัวอย่างภาชนะดินเผาที่พบจากการขุดค้นในปี 2558

ภาพที่ 5 : โครงกระดูกวัว

(สมัยทวารวดี) พบในหลุมขุดค้น

ที่เนินพลับพลาในปี 2557

ภาพที่ 6 : โครงกระดูกทารกช่วงก่อน

สมัยทวารวดี พบจากการ

ขุดค้นในปี 2558
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บทคัดย่อ

 ชุมชนเลื่อนฤทธิ์เป็นตัวอย่างชุมชนเมืองที่กำาลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงเมืองทางกายภาพ ทั้ง

จากเมืองที่พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยระบบขนส่งมวลชน MRT และการถูกไล่รื้อออกจากพื้นที่มากว่า 10 ป ี

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยร่วมกับชุมชนเพ่ือศึกษาเร่ืองราวความเป็นมาอัตลักษณ์ของตนผ่านกระบวนการ 

ทางโบราณคดี และเพื่อศึกษาวิธีการที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ใช้ในการปรับตัวต่อสถานการณ์รอบด้านเพ่ือเป็น 

แบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ที่จะต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในสังคมเมืองที่กำาลังเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษา

พบว่า พื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธ์ิมีความเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีเร่ืองราวความเก่าแก่ที่

สามารถนำามาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนและพื้นที่ได้ และสิ่งที่ทำาให้ชุมชนสามารถรวมตัวเพื่อ 

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นมาได้เกิดจากการที่ชุมชนมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน มีผู้นำาและกลุ่มผู้นำา

ชุมชนเข้มแข็ง การมีศูนย์กลางทางจิตใจร่วมกัน

คำ�สำ�คัญ : การอนุรักษ์เมือง ชุมชนเมือง การพัฒนาชุมชน โบราณคดีเมือง

วิถีเลื่อนฤทธิ์:
วิถีการอนุรักษ์ของชุมชนชาวเวิ้ง 

แห่งกรุงเทพมหานคร

Way of Lueanrit :
conservation practice of Wang community in Bangkok

ผู้วิจัย : 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาพที่ 1 : ย่านชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช
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ที่ม�หรือคว�มสำ�คัญของง�นวิจัย

 ชุมชนเล่ือนฤทธิ์เป็นตัวอย่างชุมชนเมืองที่กำาลัง

ประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงเมืองทางกายภาพ 

ปัจจุบันชุมชนเลื่อนฤทธิ์กำาลังดำาเนินการอนุรักษ์

ตึกแถวและย่านสภาพแวดล้อมอันเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาวชุมชนเลื่อนฤทธ์ิและของ

ชาติ โดยยึดหลักแนวทางการปรับปรุงย่าน สภาพ

แวดล้อมและอาคารตามประวัติศาสตร์ดั้งเดิม

โดยผ่านการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

นับได้ว่าชุมชนเล่ือนฤทธ์ิเป็นกรณีศึกษาสำาคัญ

ยิ่ งของแบบอย่ างชุมชนเข้มแข็ ง  ท่ี ต่อ สู้ กับ

สถานการณ์การพัฒนาทางกายภาพของประเทศ

ในปัจจุบันและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนเมือง

แห่งอื่นๆ ที่อาจจะเกิดปัญหาเช่นนี้ในปัจจุบันและ

อนาคต

 การศึกษาทางโบราณคดีเป็นการศึกษาความ

เป็นมาของพื้นที่ หลักฐานความเก่าแก่ คุณค่าและ

ความสำาคัญ เพื่อนำาความรู้นี้ไปใช้ในการอนุรักษ์

และพัฒนาตึกแถวและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ได้ต่อไป 

ภาพที่ 2-6 : ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ก่อนย้าย
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ภาพที่ 7 : แผ่นจารึกที่ระบุถึงระเบียบค่าเช่าในสมัยแรกสร้างตึก
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ภาพที่ 8-13 : ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ระหว่าง-หลังย้าย
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วัตถุประสงค์ของง�นวิจัย

 1) ศึกษาโบราณคดีของชุมชนเลื่อนฤทธิ์เพื่อ

อธิบายเรื่องราวความเป็นมาของพื้นท่ี หลักฐาน

ความเก่าแก่ คุณค่าและความสำาคัญของพื้นที่

ในอดีต เพ่ือนำาความรู้นี้ไปใช้ในการอนุรักษ์และ

พัฒนาตึกแถวและสภาพแวดล้อมเพื่อให้ดำารง

คุณค่าของย่านประวัติศาสตร์และพัฒนาสู่โลก

เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 

 2) ศึกษา “โมเดลเลื่อนฤทธิ์” หรือวิธีที่ชุมชน

เลื่อนฤทธิ์ใช้ในการปรับตัวต่อสถานการณ์รอบด้าน

เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ที่จะต้องเกิด

เหตุการณ์เช่นนี้ในสังคมเมืองที่กำาลังเปลี่ยนแปลง

กระบวนก�ร/วิธีก�รศึกษ�วิจัย

 การวิจัยในคร้ังน้ีได้ดำาเนินงานร่วมกับชุมชน

โดยมีวิธีการดังนี้

 1) สำารวจเอกสารโบราณ และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง 

 2) สำารวจชุมชนเล่ือนฤทธิ์โดยการสัมภาษณ์

ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและเข้าไปมีส่วนร่วมโดยใช้

แนวคิดปรากฏการณ์วิทยา 

 3) สำารวจสภาพแวดล้อมของย่านประวัติศาสตร์ 

อาคารสถานที่

 4) ประเมินความสำาคัญและคุณค่าของข้อมูล

หลักฐานต่างๆ ที่ได้ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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ผลก�รศึกษ�วิจัย / ผลผลิตก�รวิจัย

 ผลการศึกษา พบว่า พ้ืนที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

มีความเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

ชื่อ “เลื่อนฤทธิ์” สัมพันธ์กับชื่อเจ้านายผู้เคยตั้ง

วังอยู่ ณ บริเวณนี้มาก่อน ต่อมาเมื่อตึกแถวสร้าง

ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ทำาให้ย่านนี้กลายเป็นประตู

สู่สำาเพ็ง และย่านค้าขายของคนหลากเชื้อชาติ 

ต่างศาสนาหลอมรวมกันจนเป็นคนเลื่อนฤทธิ์  

ในปัจจุบัน กิจการต่างๆ ในเลื่อนฤทธิ์ล้วนเป็น

กิจการค้ายุคแรกของสยาม เช่น การค้าผ้าแพร 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โรงแรม กิจการโรงสี โรงนำ้าชา 

เป็นต้น และในปัจจุบันชุมชนเลื่อนฤทธิ์หลอมรวม

วัฒนธรรมหลากเช้ือชาติเข้าด้วยกัน การที่ชุมชน

รวมตัวกันได้และสามารถนำาไปสู่การตั้งบริษัทเพื่อ

อนุรักษ์ตึกแถวและสภาพแวดล้อมด้วยงบประมาณ

ของตนเองนั้น นับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศที่

ชุมชนเข้มแข็งและลุกขึ้นมาเลือกใช้วิธีนี้ในการต่อสู้

กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเมือง วิถีที่

ชุมชนปฏิบัติ คือ โมเดลเลื่อนฤทธิ์ สิ่งที่ทำาให้โมเดล

นี้เกิดขึ้นมาได้เกิดจากการท่ีชุมชนมีประวัติศาสตร์

ร่วมกัน มีผู้นำาและกลุ่มผู้นำาชุมชนเข้มแข็ง การมี

ศูนย์กลางทางจิตใจร่วมกัน รวมทั้งการพบเห็นข่าว

ซำ้าๆ ของเหตุการณ์รื้อถอนการย้ายของผู้คนแถบ

เยาวราช ซึ่งทำาให้ชุมชนหันกลับมาเผชิญหน้ากับ

ความจริงที่อยู่ตรงหน้า

ภาพที่ 14-16 : ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ในปัจจุบัน
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ก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ได้นำาความรู้รวมทั้งประสบการณ์

การวิจัยนำาไปสู่การสร้างสรรค์การออกแบบการ

อนุรักษ์และพัฒนาตึกแถวและสภาพแวดล้อม สร้าง

เอกลักษณ์ของพื้นที่และชุมชนได้ด้วยตนเอง ชุมชน

สามารถทำางานโบราณคดีได้ในระหว่างการรื้อถอน

อาคาร  โมเดลเลื่อนฤทธิ์ยังเป็นต้นแบบให้กับชุมชน

อื่นที่อาจเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ต่อไปในอนาคต 

ปัจจุบันมีการเข้ามาศึกษาดูงานของหน่วยงาน 

ไทยและต่างประเทศ การศึกษาดูงานของอาจารย์

มหาวิทยาลัย นักศึกษา และชุมชน การให้

สัมภาษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ เป็นต้น

ภาพที่ 17-19 : ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ในปัจจุบัน
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ติดต่อ :

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร ตลิ่งชัน

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

10170

Tel : 0-2849-7500 

Fax : 0-2849-7518

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร วังท่�พระ

เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรม

มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel : 0-2623-6115-21 

Fax : 0-2225-7258

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 

วิทย�เขตพระร�ชวังสน�มจันทร์

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำาเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 73000

Tel : 0-3425-3843-44 

Fax : 0-3425-5099

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

วิทย�เขตส�รสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำา-ปราณบุรี ตำาบล

สามพระยา อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี 76120

Tel : 0-3259-4043-50 

Fax : 0-3259-4026-27
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มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 

วิทย�เขตพระร�ชวังสน�มจันทร์

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำาเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000

Tel : 0-3425-3843-44 Fax : 0-3425-5099

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

วิทย�เขตส�รสนเทศเพชรบุรี

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำา-ปราณบุรี ตำาบล
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ติดต่อ :

MEMO Research 61.indd   128 7/23/2561 BE   10:26 PM




