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ค าน า 
  

 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2551  ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบดว้ย  หลกัการ  จุดหมาย  โครงสร้างหลกัสูตร  กรอบ
สาระ  และมาตรฐานการเรียนรู้  การจดักระบวนการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้แลละการวดัผลปร ะเมินผล  
โดยกาํหนดสาระวิชาบงัคบัไว ้ ส่วนวิชาเลือกให้สถานศึกษาเป็นผูด้าํเนินการพฒันาแนวทางในการ
พฒันาหลกัสูตรรายวชิาเลือก  จะตอ้งนาํสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไปพฒันาหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชน  สังคม  การพฒันาหลกัสูตรวิชาเลือก  จึงมี
ความสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาและของผูเ้รียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้ กศน.อาํเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  จึงได้
ดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรรายวชิาเลือกเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 หลกัสูตรรายวิชาเลือก  แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  จดัทาํข้ึนโดยยดึมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เป็นหลกั  หนงัสือน้ีจึง
ตรงตามแนวทางของหลกัสูตรทุกประการ   
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอบ้านด่านลานหอย 
         สิงหาคม  2555 
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ค าแนะน าในการใช้หนังสือ 
 

 หนงัสือเรียนสาระการพฒันาสังคมรายวิชาเลือกแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด (รหัส      )  เป็น
หนงัสือเรียนท่ีจดัทาํข้ึนสาํหรับผูเ้รียนนอกระบบ  รายละเอียดดงัน้ี 
1.  หนงัสือเรียนน้ีมี  5  บท 
 บทท่ี  1  บทนาํ 
  เร่ืองท่ี  1  สภาพทัว่ไปของตาํบลตล่ิงชนั 
  เร่ืองท่ี  2  ขอ้มูลพื้นฐานหมู่บา้น 
  เร่ืองท่ี  3  เร่ืองเล่าขานตาํนานทอ้งถ่ิน 
 บทท่ี  2  การใหค้วามหมายต่อแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ลุ่มนํ้ายม 
 บทท่ี  3  หลกัฐานท่ีพบใหม่ (โลหะ) ในแหล่งโบราณคดี 
                ท่ีมีอายกุ่อนเมืองสุโขทยั 
 บทท่ี  4  ชุมชนถลุงเหลก็ 2,500  ปี  ตน้ประวติัศาสตร์กรุงสุโขทยั   
 บทท่ี  5  แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ตาํบลตล่ิงชนั 

 เร่ืองท่ี  1  ความเป็นมาของแหล่งโบราณคดี 
  เร่ืองท่ี  2  ชุมชนผูผ้ลิตเหลก็ตน้นํ้าแม่ลาํพนั 
  เร่ืองท่ี  3  การคน้พบโบราณวตัถุ 
   - ทะเบียนโบราณวตัถุ 
2.  ระยะเวลาในการศึกษา  จาํนวน  40  ชัว่โมง  จาํนวน  1  หน่วยกิต 
3.  วธีิการศึกษา 
 3.1  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อตรวจสอบความรู้  ความเขา้ใจในรายวชิาน้ีเพียงใด 
 3.2  ศึกษาหนงัสือเรียนทีละบท  ทุกเร่ือง  และบนัทึกการเรียนรู้ลงหลกัฐานการเรียนรู้ 
 3.3  ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  เพื่อทดสอบความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้จากหนงัสือน้ี  และเปรียบเทียบ  
        คะแนนท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัคะแนนก่อนเรียน  หากไดค้ะแนนนอ้ยกวา่เดิมใหไ้ป        
        ทบทวนบทเรียนอีกคร้ัง  หากไดค้ะแนนเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน  แต่ยงัไม่พอใจระดบั   
        คะแนนใหล้องกลบัไปทบทวนเป็นบางบทเรียนท่ีไม่เขา้ใจ 
4.  นอกจากศึกษาจากหนงัสือเรียนน้ีแลว้ผูเ้รียนควรหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น   
      เวบ็ไซด ์ หอ้งสมุดประชาชน  ผูรู้้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 
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โครงสร้างหนังสือเรียน 
รายวชิา  แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด  รหัส 

 

สาระส าคญั 
 การจดักิจกรรมการเรียนโดยการศึกษามุ่งเน้นการเรียนรู้ถ่ินฐานบา้นเกิดและประวติัศาสตร์
ชุมชน  การจดัการเรียนรู้รายวชิา  แหล่งโบราณคดีบา้วงัหาด  เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน  ได้
ศึกษาประวิศาสตร์ก่อนกรุงสุโขทยั  โดยมีครูเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  และต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวตัศาสตร์ชุมชน 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนอธิบายถึงลกัษณะท่ีสาํคญัของแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด 
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการอ่าน  คิดวเิคราะห์  เขียน 

 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 หนงัสือเรียนรายวชิา  แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  รหสั        มี  5  บท  ดงัน้ี 
 บทท่ี  1  บทนาํ 
  เร่ืองท่ี  1  สภาพทัว่ไปของตาํบลตล่ิงชนั 
  เร่ืองท่ี  2  ขอ้มูลพื้นฐานหมู่บา้น 
  เร่ืองท่ี  3  เร่ืองเล่าขานตาํนานทอ้งถ่ิน 
 บทท่ี  2  การใหค้วามหมายต่อแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ลุ่มนํ้ายม 
 บทท่ี  3  หลกัฐานท่ีพบใหม่ (โลหะ) ในแหล่งโบราณคดี 
                ท่ีมีอายกุ่อนเมืองสุโขทยั 
 บทท่ี  4  ชุมชนถลุงเหลก็ 2,500  ปี  ตน้ประวติัศาสตร์กรุงสุโขทยั   
 บทท่ี  5  แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ตาํบลตล่ิงชนั 

 เร่ืองท่ี  1  ความเป็นมาของแหล่งโบราณคดี 
  เร่ืองท่ี  2  ชุมชนผูผ้ลิตเหลก็ตน้นํ้าแม่ลาํพนั 
  เร่ืองท่ี  3  การคน้พบโบราณวตัถุ 
   - ทะเบียนโบราณวตัถุ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
2. ศึกษาหนงัสือเรียนแต่ละบท 
3. บนัทึกการเรียนรู้  กิจกรรมทา้ยเล่ม 
4. ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 

 

การวดัและประเมนิผล 
1. การบนัทึกการเรียนรู้ 
2. ทาํกิจกรรมทา้ยเล่ม 
3. ทดสอบหลงัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 

1. สภาพื้นท่ีของตาํบลตล่ิงชนัคือขอ้ใด 
ก.  ท่ีราบลุ่ม   ข.  ท่ีราบลุ่มแม่นํ้า 
ค.  ท่ีราบและท่ีสูง  ง.  เทือกเขาสูง 

 2.  พื้นท่ีใดท่ีไม่มีเขตติดต่อกบัตาํบลตล่ิงชนั 
  ก.  อาํเภอทุ่งเสล่ียม  ข.  ตาํบลวงัตะคร้อ 
  ค.  อาํเภอเถิน   ง.  จงัหวดัตาก 
 3.  สภาพพื้นดินในตาํบลตล่ิงชนัเป็นแบบใด 
  ก.  ดินทราย   ข.  ดินเหนียว 
  ค.  ดินร่วน   ง.  ดินร่วนปนทราย 
 4.  ประโยชนข์องการศึกษาความเป็นมาของชุมชนในทอ้งถ่ินคือขอ้ใด 
  ก.  ทาํใหท้ราบถึงวถีิชีวติของคนในสมยัก่อน 
  ข.  ทาํใหท้ราบอารยะธรรมและวฒันธรรม  ของคนในยคุก่อน 
  ค.  ทาํใหท้ราบถึงแหล่งท่ีตั้งของชุมชน 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 
 5.  แม่นํ้าสายสาํคญัท่ีไหลผา่นชุมชนบา้วงัหาด 
  ก.  แม่ลาํพนั   ข.  แม่นํ้ายม 
  ค.  แม่กองค่าย   ง.  แม่นํ้าปิง 
 6.  แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาดเป็นแหล่งโบราณคดีในลุ่มนํ้ายมอายเุก่าท่ีสุด  ประมาณก่ีปี 
  ก.  1,500  ปี   ข.  2,500  ปี 
  ค.  3,000  ปี   ง.  3,500  ปี 
 7.  โบราณวตัถุท่ีคน้พบจาํนวนมากจากแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ไดแ้ก่ 
  ก.  กาํไลสาํริด   ข.  แวดินเผา 
  ค.  ลูกปัด   ง.  แผน่โลหะรูปหนา้ลิง 
 8.  ชุมชนถลุงเหลก็บา้นวงัหาด  มีอายปุระมาณก่ีปีมาแลว้ 
  ก.  1,500  ปี   ข.  2,500  ปี 
  ค.  3,000  ปี   ง.  3,500  ปี 
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 9.  ลกัษณะภูมิประเทศของเด่นปางหา้ง  คือ 
  ก.  พื้นท่ีราบแคบ ๆ  ข.  พื้นท่ีสูง 
  ค.  พื้นท่ีเชิงเขา  ง.  พื้นท่ีราบสูง 
 10.  โบราณวตัถุขอ้ใดท่ีไม่ไดพ้บท่ีบา้นวงัหาด 
  ก.  พระพุทธรูป  ข.  แผน่โลหะรูปหนา้ลิง 
  ค.  กาํไลขอ้มือสัมฤทธ์ิ ง.  เคร่ืองมือเหลก็ 
 11.  แหล่งโบราณคดีเขา้นํ้าดิบหรือเรียกอีกอยา่งวา่ 
  ก.  ดอยป่าตอง   ข.  เด่นปางหา้ง 
  ค.  แม่กองค่าย   ง.  แม่ลาํพนั 
 12.  ประชากรส่วนใหญ่ในบา้นวงัหาดอพยพมาจากจงัหวดัอะไร 
  ก.  สุโขทยั   ข.  ตาก 
  ค.  อุตรดิตถ ์   ง.  ลาํปาง 
 13.  ประชากรบา้นวงัหาดใชภ้าษาภาคอะไร 
  ก.  กลาง   ข.  ใต ้
  ค.  เหนือ   ง.  อีสาน 
 14.  ตาํบลตล่ิงมีเน้ือท่ีประมาณก๋ีตารางกิโลเมตร 
  ก.  244     ข.  334 
  ค.  344    ง.  433 
 15.  ทิศเหนือของตาํบลตล่ิงชนัมีอาณาเขตติดต่อกบัตาํบลอะไร 
  ก.  เวยีงมอก – กลางดง ข.  วงัลึก – วงัตะคร้อ 
  ค.  วงัประจบ – วงัตะคร้อ ง.  เวยีงมอก – วงัประจบ 
 16.  บา้นวงัหาดมีระยะทางห่างจากท่ีวา่การอาํเภอบา้นด่านลานหอยประมีก่ีกิโลเมตร 
  ก.  28    ข.  34 
  ค.  44    ง.  54 
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 17.  ขอ้มูลทางโบราณคดีกล่าวถึงบา้นวงัหาด  ตาํบลตล่ิงชนั  อาํเภอบา้นด่านลาหอย 
        จงัหวดัสุโขทยั  เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัใด 

ก.  ตน้ประวศิาสตร์สุโขทยั 
ข. ปลายประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ค. กลางประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ง. กรุงสุโขทยั 

 18.  ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลสาํคญัของการตั้งถ่ินฐานใกลแ้ม่นํ้าลาํคลองของคนสมยัก่อน 
  ก.  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 
  ข.  เพื่อความสะดวกในการใชน้ํ้าทาํเกษตร 
  ค.  เพื่อความสะดวกการหลบหนีขา้ศึก 
  ง.  เพื่อใชน้ํ้าอุปโภคบริโภค 
 19.  ประชากรส่วนใหญ่ในตาํบลตล่ิงชนัประกอบอาชีพอะไร 
  ก.  เกษตรกรรม   ข.  การประมง 
  ค.  ตีเหลก็    ง.  คา้ขาย 
 20.  เม่ือเราขดุพบโบราณวตัถุแลว้ควรทาํอยา่งไร 
  ก.  เกบ็ไวเ้ป็นเจา้ของ    
  ข.  นาํไปขาย 
  ค.  แจง้ใหผู้น้าํชุมชนทราบ 
  ง.  นาํไปมอบใหพ้ิพิธภณัฑเ์พื่อเกบ็รักษาไว ้
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บทที ่ 1   
บทน า 

 

เร่ืองที่  1  สภาพทั่วไปของต าบลตลิ่งชัน 
  ตาํบลตล่ิงชนั ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของอาํเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ซ่ึง
มีหมู่บา้นในเขตปกครอง  10  หมู่บา้น  มีระยะทางห่างจากอาํเภอบา้นด่านลานหอย ประมาณ 34 
กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดัสุโขทยั    58   กิโลเมตร   ชาวบา้นส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตาํบลตล่ิงชัน อาํเภอบา้นด่านลานหอย   จงัหวดัสุโขทยั  ตาํบลตล่ิงชนัมีเน้ือท่ี
ทั้งหมดประมาณ  334  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

- ทิศเหนือ    ติดต่อกบัตาํบลเวียงมอก  อาํเภอเถิน   จงัหวดัลาํปาง   และตาํบลกลางดง    
อาํเภอทุ่งเสล่ียม   จากจุดเร่ิมตน้ท่ี  พิกดัท่ี   NV 325095  จุดแบ่งเขตอาํเภอเถิน  จงัหวดัลาํปาง  กบั
อาํเภอตาก  จงัหวดัตาก  ไปทางทิศตะวนัออกตาม สันดอยตาจ่ี  ถึงจุดพิกดัท่ี  NV  365089   ระยะทาง
ประมาณ  2.5  กิโลเมตรไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ถึงแนวสันเขาคํ้า พิกดัท่ี   NV  400029  
ระยะทางประมาณ  7.1  กิโลเมตรไปทางทิศตะวนัออก เฉียงเหนือตามแนวสันเขาแม่กาํพะถึงจุดพิกดั 
NV 472071  ระยะทางประมาณ  11.3  กิโลเมตร   ไปทางทิศตะวนัออกตามแนวสันเขาก่ิวลาน  ถึง  จุด
แบ่งเขตอาํเภอเถินกบั  อาํเภอทุ่งเสล่ียม  พิกดัท่ี   NV  487073  ระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร  ลง
ไปทางทิศใตถึ้งจุดแบ่งเขตอาํเภอทุ่งเสล่ียมกบัอาํเภอศรีสําโรงพิกดัท่ี   NV  492063   ระยะทาง
ประมาณ  1.5  กิโลเมตร  ไปทางทิศใตต้ามแนวสันเขาระฆงั  ถึงจุดพิกดั   NV  532011  ระยะทาง
ประมาณ  7.3  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวนัออก  ถึงจุดส้ินจุด  ก่ึงกลางทางเกวียน พิกดัท่ี   NV  545013  
ระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร 

- ทศิใต้    ติดต่อ  ตาํบลวงัลึก  อาํเภอบา้นด่านลานหอย  จากจุดเร่ิมตน้ท่ีพิกดั  NU 553893  ซ่ึง
เป็นแนวทางเกวียนไปส้ินสุดท่ีจุดก่ึงกลางลาํคลองคอ้น  ไปทางทิศตะวนัตก ตามก่ึงกลางลาํคลองส่ง
นํ้ าเป็นแนวเขต  ระยะทางงประมาณ  3.7  กิโลเมตร  ผ่านจุดเช่ือมท่ีพิกดั  NU  518887  ไปทางทิศ
ตะวนัตก  เฉียงใตต้ามเสาไมแ้ก่นเป็นระยะเป็นแนวแบ่งเขต ระยะทางประมาณ    6.1  กิโลเมตร   ผ่าน
จุดเช่ือมท่ี  บริเวณพิกดั   NU 465861ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามเสาไมแ้ก่นปักเป็นระยะเป็น
แนวแบ่งเขตส้ินสุดท่ีเสาไมแ้ก่นปักเป็นระยะเป็นแนวแบ่งเขตกบัคลองลานตะแบก    บรรจบกนั   
บริเวณพิกดั  NU  421885  ระยะทางประมาณ  4.9  กิโลเมตร  
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- ทศิตะวนัออก    ติดต่อ   ตาํบลวงันํ้ าขาว  อาํเภอบา้นด่านลานหอย  จากจุดเร่ิมตน้ท่ี ก่ึงกลาง
ทางเกวยีนเขตติดต่อกบัอาํเภอศรีสาํโรงลงไป ทางทิศใต ้พิกดัท่ี   NV 545013  ตามแนวเขตทางเกวียน
ไปส้ินสุดท่ีจุดก่ึงกลางลาํคลองคอ้น พิกดั  NU 553893  ระยะทางประมาณ  14..4  กิโลเมตร 

- ทิศตะวันตก    ติดต่อ   ตาํบลโป่งแดง  อาํเภอเมืองตาก  และตาํบลแม่สลิด  อาํเภอบา้นตาก   
จงัหวดัตาก  โดยเร่ิมตน้ท่ีบริเวณพิกดัท่ี NU 421885  บริเวณแนวเสาหลกัไมแ้ก่นบรรจบกบัคลองลาน
ตะแบกไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ตามก่ึงกลางลาํคลองลานตะแบกโดยตลอดแนวเป็นแนวแบ่ง
เขต  ระยะทางประมาณ  5.6  กิโลเมตร  ผา่นจุดเช่ือมท่ีบริเวณพิกดั   NU  370898  ไปทางทิศเหนือตาม
ก่ึงกลางคลองลานตะแบก  เป็นแนวแบ่งเขตโดยตลอด  ส้ินสุดท่ีจุดแบ่งเขตตาํบลเวียงมอกอาํเภอเถิน   
จงัหวดัลาํปาง    กบัอาํเภอเมืองตาก   จงัหวดัตาก  บริเวณพิกดั   NV  338091  ระยะทางประมาณ  22.2  
กิโลเมตร 

 

ภูมปิระเทศ 
 ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบและท่ีราบสูงมีภูเขาลอ้มรอบ  คือ เทือกเขาแม่เรไรและเทือกเขา
ดอยขดัห้าง  และมีพื้นท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ แม่มอก – แม่ลาํพนั ซ่ึงเป็นป่าไมเ้บญจพรรณ  พนัธ์ุท่ี
สาํคญัไดแ้ก่  ไมส้ักทอง  และถือเป็นแหล่งกาํเนิดของลาํหว้ยและลาํคลอง ท่ีสาํคญัคือ  คลองแม่ลาํพนั 
จะมีนํ้าไหลหลากในฤดูฝน และในฤดูแลง้จะแหง้ขอดเป็นช่วงๆ  ลาํคลองในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะมีความ
ลาดเทประมาณ 10 องศา  ลกัษณะล่องนํ้ าเป็นรูปตวัวี  สภาพตล่ิงเป็นดินร่วนปนทราย  หิน  และกรวด   
ลกัษณะของนํ้ าเป็นนํ้ าจืดสามารถนาํ ไปใช้ในการเกษตรกรรม   สภาพดินเป็นดินปนลูกรังซ่ึงไม่
เหมาะสมกบัการทาํการเกษตรเพราะมีแร่ธาตุอาหารนอ้ย  จึงเหมาะสมท่ีจะทาํการปศุสัตว ์นอกจากนั้น
ในพื้นท่ีของตาํบลตล่ิงชันยงัมีแร่ธาตุหลายชนิด ไดแ้ก่ ทองคาํ  หินเข้ียวหนุมาน  ดินขาว   หินอ่อน  
และหินลูกรัง 

 

จ านวนหมู่บ้าน 
   หมู่บา้นในเขตการปกครองตาํบลตล่ิงชนั มีทั้งหมด 10 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
   หมู่ท่ี 1 บา้นตล่ิงชนั 
   หมู่ท่ี 2 บา้นวงัหาด 
   หมู่ท่ี 3 บา้นวงัหิน 
   หมู่ท่ี 4 บา้นลานกระบือ 
   หมู่ท่ี 5 บา้นวงัโตก 
   หมู่ท่ี 6 บา้นหนองเตาปูน 
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   หมู่ท่ี 7 บา้นหนองบวัดาํ 
   หมู่ท่ี 8 บา้นตล่ิงชนัใต ้
   หมู่ท่ี 9 บา้นลานกระบือใต ้

 หมู่ท่ี 10 บา้นวงัไทรยอ้ย 
 
 

 
แผนท่ีตาํบลตล่ิง  อาํเภอบา้นด่านลานหอย  จงัหวดัสุโขทยั 
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เร่ืองที่  2  ข้อมูลพืน้ฐานหมู่บ้าน 

บ้านตลิง่ชัน  หมู่ที ่1  ต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวดัสุโขทยั 
ประวตัิความเป็นมา 
 จากคาํบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าใหฟั้งวา่  พ่อเป๊ียะ  จนัติ  และชาวบา้นไดอ้พยพยา้ยถ่ินฐานมา
จากอาํเภอเถิน  จงัหวดัลาํปาง  เพื่อหาท่ีทาํกินและแหล่งนํ้า  เพราะแหล่งเดิมประสบปัญหาแหง้แลง้
ไดม้าอยูท่ี่วงักวาวพร้อมชาววงัหาด  และไดแ้ยกกลุ่มมาอยูใ่กลห้ว้ยแม่กองค่าย  หลงัจากนั้นมีชาวบา้น
อาํเภอแม่พริก  และจงัหวดัเพชรบูรณ์(บางส่วน)  มาอยูร่วมกนัเป็นหมู่บา้นใหญ่  สาเหตุท่ีตั้งช่ือ
หมู่บา้นวา่ตล่ิงชนั  เน่ืองจากสมยัก่อนการคมนาคมยงัไม่สะดวกอยา่งในปัจจุบนัเป็นเส้นทางลอ้เกวยีน  
ทางเดินเทา้  ถา้จะไปอาํเภอตอ้งเดินเทา้  และสมยัก่อนไม่มีสะพานขา้มหว้ยแม่กองค่าย  จะขา้มไปอีก
ฝ่ังตอ้งเดินขา้มตล่ิงของหว้ยท่ีมีความสูงชนัและล่ืน  ยากลาํบากในการขา้ม  ชาวบา้นจึงตั้งช่ือวา่ “ตล่ิง
ชนั” ตั้งแต่นั้นจนปัจจุบนัชาวบา้นท่ีมาอยูก่่อนพ่อเป๊ียะ จนัติ   พ่อสิงห์ หนานกลุ   พ่อหลา้ จนัติ   

สภาพทัว่ไป 

 บา้นตล่ิงชนั  หมู่ท่ี 1  มีพื้นท่ีใชเ้ป็นพื้นท่ีทางการเกษตร  เล้ียงสัตว ์ และท่ีอยูอ่าศยั ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของท่ีวา่การอาํเภอบา้นด่านลานหอย ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดกบั หมู่ท่ี 10   บา้นวงัไทรยอ้ย 
 ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ท่ี 8     บา้นตล่ิงชนัใต ้
 ทิศตะวนัออก ติดกบั  หมู่ท่ี 7     บา้นหนองบวัดาํ 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั อาํเภอเมือง  จงัหวดัตาก 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 

 สภาพพื้นท่ีทัว่ไปเป็นท่ีราบมีภูเขาลอ้มรอบ  คือ  มีภูเขาแม่เรไรและเทือกเขาดอยขดัห้าง  ซ่ึง
เป็นเทือกเขาแนวเดียวกนัเหมือนหมู่บา้นวงัหาด  พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่มอก – 
แม่ลาํพนั  ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดลาํห้วยและลาํคลอง  มีคลองแม่กองค่ายและคลองแม่ลาํพนัไหลผ่าน  
สภาพดินเป็นดินร่วน  ดินทราย  หินกรวด  ดินลูกรัง 
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แผนทีชุ่มชนโดยสังเขป 

 

            
อ า ณ า เ ข ต ห มู่ บ้ า น                                                                  ชุ ม ช น 
 

บ้านวงัหาด หมู่ที ่2  ต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวดัสุโขทยั 

ประวตัิความเป็นมา 
 เร่ิมจากครอบครัวของพ่อแกว้ ปูทิ พ่อหนู ชยัชมพ ูพ่อน่วม วงศษ์า พ่อจนัทรี นาหลวง ได้
อพยพมาจากบา้นป่าหนาด อาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง เพื่อมาหาแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและท่ีทาํกินใหม่
เพราะวา่ท่ีบา้นป่าหนาดนั้นแหง้แลง้กนัดาล ไม่มีท่ีทาํกิน จึงไดอ้พยพมาสร้างหมู่บา้นใหม่ คือหมู่บา้น
วงักวาวและไดอ้พยพมากนัเร่ือยๆ และไดบุ้กเบิกทาํไร่ทาํนาปลูกยาสูบโดยพ่อแกว้ ปูทิ เป็นผูใ้หญ่บา้น 
ตลอดเวลาท่ีอยูบ่า้นวงักวาวนั้นกย็งัขาดแคลนนํ้าเพราะหว้ยแม่กองค่ายนั้นเป็นดินทรายเกบ็นํ้าไม่อยู ่
อยูม่าวนัหน่ึงพี่แกว้ ปูทิ กบัพ่อจนัทร์ วฒิุชมพ ูไดอ้อกมาล่าสัตวถึ์งวงัหาด กไ็ดพ้บแหล่งนํ้าท่ีอุดม
สมบูรณ์ มีตน้ไมใ้หญ่ปกคลุมแม่นํ้าวงัหาด ตน้ไมใ้หญ่นั้น คือ ตน้มะหาด และพบวา่มีสัตวป่์ามาอาศยั
กินนํ้าดงันั้น พ่อแกว้ ปูทิ กบัพ่อจนัทร์ วฒิุชมพ ูจึงไดก้ลบัไปบอกเพื่อนบา้นท่ีกวาวและชาวบา้นได้
ปรึกษาหารือกนัอพยพมาสร้างหมู่บา้นท่ีบริเวณบา้นวงัหาดจนถึงปัจจุบนั โดยยดึเอาตน้มะหาดใหญ่ 
และลาํหว้ยท่ีมีนํ้าใสสะอาดไม่เคยแหง้ตลอดปี มาตั้งเป็นช่ือ หมู่บา้นวงัหาด 
***วงั มาจากคาํวา่  หว้ยท่ีมีลกัษณะนํ้ามากลึกเป็นบริเวณกวา้งคลา้ยๆ แอ่งนํ้า นํ้าไม่แหง้ 
***หาด มาจากคาํวา่  ตน้มะหาด ท่ีอยูป่กคลุมบริเวณหว้ย 
            พื้นท่ีของหมู่บา้นวงัหาด สันนิษฐานวา่เป็นเส้นทางเดินของชาวกัว๊ะหรือจีนฮอ้และเป็นเส้นทาง
เดินในสมยัโบราณระยะ 3,000 ปี – 5,000 ปี และยงัเป็นเส้นทางเดินทพัของพม่าซ่ึงเดินทพัมาจาก
จงัหวดัลาํปาง และไดม้าตั้งข่ายพกัแรมบริเวณหมู่บา้นวงัหาด ซ่ึงพบของเก่าและวตัถุโบราณ เช่น ขุด
พบโครงกระดูก  เหล็กสกดั เม็ดมะกาํ มีด หอก ดาบ ปืนไฟ กาํไรขอ้มือ ตุม้หูทอง หมอ้ดิน เป็นตน้ 
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ปัจจุบนับา้นวงัหาด ตั้งอยู ่หมู่ท่ี 2 ตาํบลตล่ิงชนั อาํเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั มีผูใ้หญ่บา้น
ช่ือ นายอุ่น ชยัมูลวงศ ์ประชาชนมีอาชีพทาํการเกษตรเช่นทาํไร่ ทาํนา ทาํสวน หาของป่า เช่น เห็ดโคน 
ผกัหวาน ซ่ึงเป็นอาชีพเสริมของชาวบา้น 

อาณาเขต 
 บา้นวงัหาด หมู่ท่ี 2 ตั้งอยู่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของท่ีว่าการอาํเภอบา้นด่านลานหอย โดยมี
ระยะทางจากท่ีทาํการอาํเภอบา้นด่านลานหอย ประมาณ 32 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
             ทิศเหนือ    ติดต่อ อาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง 
              ทิศใต ้    ติดต่อ หมู่บา้นวงัไทรยอ้ย หมู่ 10 ตาํบลตล่ิงชนั อาํเภอบา้นด่านลานหอย 
              ทิศตะวนัออก ติดต่อ อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั 
              ทิศตะวนัตก ติดต่อ อาํเภอเมือง จงัหวดัตาก 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 
     สภาพพื้นท่ีทัว่ไปเป็นพื้นท่ีราบสูง มีท่ีราบเพียงเลก็นอ้ย มีภูเขาลอ้มรอบคือเทือกเขาแม่เรไร
และเทือกเขาดอยขดัหา้งและพื้นท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่มอก-แม่ลาํพนั ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดของลาํ
ห้วยและลาํคลองท่ีสําคญั คือคลองแม่ลาํพนั ปกติจะมีนํ้ าไหลเฉพาะฤดูฝนและจะแห้งขอดเป็น
ตอนๆ ในฤดูแลง้ ลาํคลองมีลาดชนัประมาณ 10  
องศา ลกัษณะร่องนํ้าเป็นรูปตวัวี สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย หิน กรวด ลกัษณะของนํ้ า เป็นนํ้ า
จืด ใช้ในการประกอบการเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว ์สภาพพื้นท่ีป่า เป็นป่าเตง็รัง หรือป่าผลดัใบ และ
ป่าเบญจพรรณ มีไมส้ักทอง ไมป้ระดู่ ไมม้ะค่าท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

แผนทีชุ่มชนโดยสังเขป 
 

                
                    อาณาเขตหมู่บา้น                                ชุมชน 
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บ้านวงัหิน หมู่ที ่3  ต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวดัสุโขทยั 

ประวตัิความเป็นมา 
บา้นวงัหิน  เป็นหมู่บา้นดั้งเดิมคู่กบัตาํบลตล่ิงชนั เดิมหมู่บา้นวงัหิน มีช่ือเรียกว่า บา้นดินสอ

พอง เพราะในหมู่บา้นมีหินประเภทหน่ึงท่ีมีรูพรุนของเน้ือหินแลว้นาํมาตาํหรือบดใหล้ะเอียด เพื่อไป
เป็นดินสอพอง ต่อมามีการเปล่ียนแปลงช่ือหมู่บา้นเป็น บา้นวงัหิน ซ่ึงเปล่ียนเม่ือใดไม่ทราบ สาเหตุท่ี
เปล่ียนส่วนหน่ึงมาจากการท่ีบา้นวงัหิน มีคลองแม่ลาํพนัไหลผ่าน หมู่บา้นท่ีมีความเช่ียว ขนาดกวา้ง 
และความลึก ชาวบา้นจึงเรียกวา่ วงั และคลองไดไ้หลผา่นเขาหิน ท่ีมีจาํนวนมาก จากบริเวณตีนเขา ซ่ึง
อยูใ่ตน้ํ้ าจาํนวนมาก จึงเป็นท่ีมา วงัหิน ปัจจุบนัหินท่ีมีจาํนวนมากน้ียงัมีใหเ้ห็นอยู ่ซ่ึงอยูห่ลงัโรงเรียน
บา้นวงัหิน  
สภาพทัว่ไป 
 บา้นวงัหิน หมู่ท่ี 3  มีพื้นใชเ้ป็นพื้นท่ีทางการเกษตรเล้ียงสัตวแ์ละอยูอ่าศยั 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกบั หมู่ 9 บา้นลานกระบือใต ้ และหมู่ท่ี 6 บา้นหนองเตาปูน 
 ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ 1 บา้นวงัลึก และหมู่ 3 บา้นสองชั้น 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่ 2 บา้นวงันํ้าขาว ตาํบลวงันํ้าขาว 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั บา้นวงัโตก  หมู่ท่ี 5 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 
  ท่ีราบสลบัภูเขา 

แผนทีชุ่มชนโดยสังเขป 
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บ้านลานกระบือ หมู่ที ่4  ต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวดัสุโขทยั 

ประวตัิความเป็นมา 
 บา้นลานกระบือไดต้ั้งมาประมาณ 50 ปี โดยเม่ือก่อนข้ึนการปกครองกบัหมู่ท่ี 1 ตาํบลวงัลึก 
และประมาณ พ.ศ.2500 ไดข้อแยกการปกครองออกมาเป็น บา้นลานกระบือ หมู่ท่ี 4 ตาํบลตล่ิงชนั 
ต่อมาปี พ.ศ.2515 นายสุข ขนัทิใจ  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูใ้หญ่บา้นลานกระบือ ในปี พ.ศ.2534 ไดข้อ
แยกการปกครองเป็นหมู่ท่ี 7 ตาํบลตล่ิงชนั จากนั้นไดป้กครองมาจนถึงปี พ.ศ.2538 จึงหมดวาระและ
ไดแ้ต่ง นายวชิิต  เภสัชมาลา เป็นผูใ้หญ่บา้นคนต่อมา และไดป้กครองจนกระทั้งถึงปี พ.ศ.2549 จึงได้
แต่งตั้ง นายบุญมา  แกว้วรรณา เป็นผูใ้หญบา้นลานกระบือ เม่ือ 8 พฤษภาคม 2549 
 

สภาพทัว่ไป 
 บา้นลานกระบือ  หมู่ท่ี 4  มีพื้นท่ีทั้งหมด 4,467 ไร่  ใชเ้ป็นพื้นท่ีทางการเกษตร  เล้ียงสัตว ์ และ
ท่ีอยูอ่าศยัและป่าชุมชน  
 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดกบั หมู่ท่ี 9   บา้นลานกระบือใต ้และบา้นหว้ยไคล ตาํบลวงันํ้าขาว 
 ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ท่ี 6    บา้นหนองเตาปูน, หมู่ท่ี 3 บา้นวงัหิน 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั  บา้นหนองบวั ตาํบลวงันํ้าขาว 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่ท่ี 9  บา้นลานกระบือใต ้

ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 ท่ีราบและท่ีราบเชิงเขา 

แผนทีชุ่มชนโดยสังเขป 
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บ้านวงัโตก หมู่ที ่5  ต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวดัสุโขทยั 

ประวตัิความเป็นมา 
 บา้นวงัโตก ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนถ่ินสุโขทยั มีประชากรท่ีเป็นคนภาคเหนือท่ีพดูภาษา
เหนือจาํนวนเลก็นอ้ย ซ่ึงแยกตวัหมู่บา้นออกมาจากบา้นวงัหิน หมู่ท่ี 3 และ หมู่ท่ี 2 บา้นตล่ิงชนั ตาํบล
ตล่ิงชนั อยา่งละส่วนออกมาจดัตั้งเป็นบา้นวงัโตก หมู่ท่ี 5 ตาํบลตล่ิงชนั ในปี พ.ศ.2519 ซ่ึงมีประชากร
หนาแน่น และเพิ่มมากข้ึน โดยมีนายเยน็ป่ันอาจ เป็นผูใ้หญ่บา้นคนแรก 
 เหตุผลท่ีหมู่บา้นมีช่ือว่า “บา้นวงัโตก” เน่ืองจากคลองแม่ลาํพนัท่ีไหลผ่าน มีลาํนํ้ าท่ีกวา้งใหญ่
ลึก จึงเรียกวา่ “วงั” และคาํวา่ “โตก” มาจาก ลาํคลองลงแม่ลาํพนันั้น ไดไ้หลตกลงจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ํ่าใน
บริเวณหมู่บา้นดังกล่าว ท่ีจะก่อให้เกิดวงันํ้ าท่ีนํ้ าได้ไหลตกลง ต่อมา คาํว่า “ตก” ได้เพี้ ยนไปเป็น 
“โตก” จึงเรียกกนัตกเน่ืองมาวา่ “บา้นวงัโตก” 
  

สภาพทัว่ไป 
 บา้นวงัโตก  หมู่ท่ี 5  มีพื้นท่ีทั้งหมด 28,763.2 ไร่  ใชเ้ป็นพื้นท่ีทางการเกษตร  เล้ียงสัตว ์ และท่ี
อยูอ่าศยั 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกบั หมู่ท่ี 8   บา้นตล่ิงชนัใต ้
 ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ท่ี 7 บา้นหนองบวัดาํ, หมู่ท่ี 8 บา้นตล่ิงชนัใต ้   
 ทิศตะวนัออก ติดกบั  หมู่ 3 บา้นวงัหิน และหมู่ 9 บา้นกระบือใต ้
 ทิศตะวนัตก ติดกบั อาํเภอเมือง  จงัหวดัตาก 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 เป็นท่ีราบเชิงเขา มีเขาสลบัซบัซอ้น 
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แผนทีชุ่มชนโดยสังเขป 

            
                            อาณาเขตหมู่บา้น                                                            ชุมชน 

 

บ้านหนองเตาปูน หมู่ที ่6  ต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวดัสุโขทยั 

ประวตัิความเป็นมา 
 บา้นหนองเตาปูน ไดแ้ยกออกจากบา้นลานกระบือ หมู่ท่ี 7 ตาํบลตล่ิงชนั เดิมและเม่ือ พ.ศ.
2533  บา้นหนองเตาปูน เป็นหมู่ท่ี 12 ต่อมาตาํบลตล่ิงชนั  ไดแ้บ่งแยกเขตการปกครองเพิ่มเติมอีก 
ตาํบลไดแ้ก่ ตาํบลวงัลึก บา้นหนองเตาปูน ไดเ้ป็นหมู่ท่ี 6 จนถึงปัจจุบนั โดยมีนายปลดั  แสงไชยา  
เป็นผูใ้หญ่บา้นคนแรก ต่อมา เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2547 นายปลดั  แสงไชยา ไดล้าออกจากตาํแหน่ง
ผูใ้หญ่บา้น เพื่อมาลงรับสมคัรเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตล่ิงชนั ผูใ้หญ่บา้นคนต่อมาท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งคือ นายบุญเรือง  สระจนัทร์   
 

สภาพทัว่ไป 
 บา้นหนองเตาปูน  หมู่ท่ี 6  มีพื้นท่ีทั้งหมด 9.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,852.1 ไร่  ใช้
เป็นพื้นท่ีทางการเกษตร  เล้ียงสัตว ์ และท่ีอยูอ่าศยั ท่ีสาธารณประโยชน ์
 

อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดกบั หมู่ท่ี 4   บา้นลานกระบือ 
 ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ท่ี 3   บา้นวงัหิน 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั  บา้นหนองบวั ตาํบลวงันํ้าขาว 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่ท่ี 4 บา้นลานกระบือ และหมู่ 9 บา้นลานกระบือใต ้
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ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 เป็นพื้นท่ีราบสูง มีคลองสาํคญั คือ คลองอ่าง ปกติจะมีนํ้าไหลเฉพาะฤดูฝนและแหง้ขอดเป็น
ตอนๆ ในฤดูแลง้ สภาพตล่ิงเป็นดินร่วนปนลูกรัง สภาพดินเป็นดินทราย 

 

แผนทีชุ่มชนโดยสังเขป 

 

 
อาณาเขตหมู่บา้น 
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บ้านหนองบัวด า หมู่ที ่7  ต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวดัสุโขทยั 

ประวตัิความเป็นมา 
แต่เดิมบริเวณน้ีมีป่าและหนองนํ้ามีบวัอยูม่าก วนัหน่ึงมีนายพรานเขา้ป่าล่าสัตวแ์ลว้ยงิววัตวัหน่ึงไดรั้บ
บาดเจบ็แต่ยงัไม่ตาย ววัตวันั้นซมซานมากินนํ้าและตาบท่ีหนองบวัแห่งน้ี ชาวบา้นท่ีอยูบ่ริเวณน้ีจึง
เรียกวา่ หนองววัดาํ ต่อมาเม่ือมีชาวบา้นเขา้มาอาศยัมากข้ึนจนเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ข้ึนจึงเรียกช่ือ
หมู่บา้นเสียใหม่วา่ หมู่บา้นหนองบวัดาํ 
 

สภาพทัว่ไป 
 บา้นหนองบวัดาํ  หมู่ท่ี 7  มีพื้นท่ีทั้งหมด หรือประมาณ ใชเ้ป็นพื้นท่ีทางการเกษตร  เล้ียงสัตว ์ 
และท่ีอยูอ่าศยั 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกบั หมู่ท่ี 10   บา้นวงัไทรยอ้ย 
 ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ท่ี 5   บา้นวงัโตก 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั  ภูเขา 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั คลองแม่ลาํพนั 
 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 เป็นพื้นท่ีราบสูง มีและมีภูเขาลอ้มรอบ 

แผนทีชุ่มชนโดยสังเขป 

                   
                               อาณาเขตหมู่บา้น                                                    ชุมชน 
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บ้านตลิง่ชันใต้ หมู่ที ่8  ต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวดัสุโขทยั 

ประวตัิความเป็นมา 
 บา้นตล่ิงชนัใต ้ไดแ้ยกออกมาจากบา้นตล่ิงชนัหมู่ท่ี 1 ซ่ึงจากคาํบอกเล่าของผูสู้งอายใุนหมู่บา้น 
ทราบวา่ชาวบา้นตล่ิงชนัไดอ้พยพ ยา้ยถ่ินฐานมาจากอาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง เพื่อมาทาํมาหากิน โดย
หาท่ีดินและแหล่งนํ้าท่ีเหมาะสม เน่ืองจากพื้นท่ีเดิมประสบปัญหาแหง้แลง้ ในตอนแรกไดม้าอยูท่ี่บา้น
วงักวาง พร้อมกบักลุ่มคนในหมู่บา้นวงัหาด ต่อมาไดแ้ยกกลุ่มมาอยูใ่กลห้ว้ยแม่กองค่าย หลงัจากนั้นมี
ชาวบา้นในอาํเภอบา้นพริก และชาวจงัหวดัเพชรบูรณ์ (บางส่วน) มาอยูร่วมกนัเป็นหมู่บา้นใหญ่ 
สาเหตุท่ีตั้งช่ือหมู่บา้นตล่ิงชนั เน่ืองจากสมยัก่อนการคมนาคมยงัไม่สะดวก มีแต่ทางเดินลอ้เกวียน 
และทางเทา้ ถา้จะเดินไปตวัอาํเภอจะตอ้งเดินทางเทา้ และสมยัก่อนไม่มี สะพานขา้มหว้ยแม่กองค่าย 
ถา้จะขา้มไปอีกฝ่ังตอ้งเดินขา้มตล่ิงของหว้ยมีความสูงชนัและล่ืน ซ่ึงมีความยากลาํบากมาก ชาวบานจึง
ตั้งช่ือวา่ “ตล่ิงชนั” ต่อมาเม่ือมีประชากรเพิ่มข้ึน จึงไดแ้ยกจากตล่ิงชนัหมู่ท่ี 1 มาเป็น “บา้นตล่ิงชนัใต”้ 
หมู่ท่ี 8  เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2535 มีผูใ้หญ่บา้นคนแรกคือ นายหลวน  หนานกลุ 
 

สภาพทัว่ไป 
 บา้นตล่ิงชนัใต ้ หมู่ท่ี 8  มีพื้นท่ีทั้งหมด  337 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 208,750 ไร่ ใชเ้ป็น
พื้นท่ีทางการเกษตร  เล้ียงสัตว ์ และท่ีอยูอ่าศยั 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกบั หมู่ท่ี 1   บา้นตล่ิงชนั 
 ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ท่ี 5   บา้นวงัโตก 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั  หมู่ท่ี 9   บา้นลานกระบือใต ้  
 ทิศตะวนัตก ติดกบั ตาํบลโป่งแดง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตาก 
 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 พื้นท่ีเป็นป่าโปร่ง หรือป่าเบญจพรรณมีภูเขากั้นดา้นทิศตะวนัออกและตก มีแม่นํ้าแม่กองค่าย 
และแม่ลาํพนัไหลผา่น 
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แผนทีชุ่มชนโดยสังเขป 

 
                                                                อาณาเขตหมู่บา้น 

 

 
                                                                         ชุมชน 
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บ้านลานกระบือใต้ หมู่ที ่9   ต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวดัสุโขทยั 

ประวตัิความเป็นมา 
 เร่ิมจดัตั้งเป็นหมู่บา้น เม่ือประมาณ 50 ปีท่ีผา่นมา โดยมีผูใ้หญ่บา้นคนแรก คือ นายเพิ่ม บุญ
ธานี คนท่ีสองนายนอ้ม  ยติุบรรณ์  คนท่ีสามนายสุข นนัธิใจ  ในช่วงนั้น อยูใ่นเขตปกครองหมู่ท่ี 7 
ตาํบลตล่ิงชนั ต่อมาไดแ้ยกออกเป็นหมู่ท่ี 4 ซ่ึงมีนายวชิิต  เภสัชมาลา ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นผูใ้หญ่บา้น 
และต่อมาไดแ้ยกเป็นหมู่ท่ี 9 บา้นลานกระบือ จนถึงปัจจุบนั 
 

สภาพทัว่ไป 
 บา้นลานกระบือใต ้ หมู่ท่ี 9  มีพื้นท่ีทั้งหมด หรือประมาณ  6,400  ไร่ ใชเ้ป็นพื้นท่ีทาง
การเกษตร  เล้ียงสัตว ์ และท่ีอยูอ่าศยั 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกบั บา้นหนองบวัดาํ หมู่ท่ี 7 
 ทิศใต ้  ติดกบั หมู่ท่ี 3 บา้นวงัหิน 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั  หมูท่ี 6 บา้นหนองเตาปูน 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่ท่ี 5 บา้นวงัโตก 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะสาํหรับการทาํเกษตรกรรม 

แผนทีชุ่มชนโดยสังเขป 

 
อาณาเขตหมู่บา้น 
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บ้านวงัไทรย้อย หมู่ที ่10   ต าบลตลิง่ชัน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวดัสุโขทยั 

ประวตัิความเป็นมา 
 บา้นวงัไทรยอ้ย  ก่อนท่ีจะตั้งเป็นหมู่บา้น  เม่ือประมาณ  ปี  2528  เป็นการรวมตวักนัของ
ประชาชนท่ีมีถ่ินฐานมาจากจงัหวดัพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์เป็นส่วนใหญ่  เขา้มารวมกนัตั้งถ่ิน
ฐานและบุกเบิกจบัจองท่ีดิน  ท่ีอยูอ่าศยั  โดยถือเอาช่ือ  หมู่บา้นวงัไทรยอ้ย  ซ่ึงเป็นช่ือหมู่บา้นเดิมท่ี
จงัหวดัพิษณุโลก  ก่อนท่ีจะมาอยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี  โดยตั้งช่ือหมู่บา้นวา่  บา้นวงัไทรยอ้ย  เม่ือมีการแยก
หมู่บา้นออกมาเป็นหมู่ท่ี  2  ตาํบลตล่ิงชนั 
 

สภาพทัว่ไป 
 บา้นวงัไทรยอ้ย  หมู่ท่ี 10  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ใชเ้ป็นพื้นท่ีทางการเกษตร  เล้ียงสัตว ์ และ 
ท่ีอยูอ่าศยั 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดต่อ  บา้นวงัหาด หมู่ท่ี 2 ตาํบลตล่ิงชนั  
 ทิศใต ้   ติดต่อกบั บา้นหนองบวัดาํ หมู่ 7 ตาํบลตล่ิงชนั  
 ทิศตะวนัออก  ติดต่อ  ตาํบลวงันํ้าขาว อาํเภอบา้นด่านลานหอย  
 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัตาก  
 

ลกัษณะภูมปิระเทศ 
 เป็นพื้นท่ีราบสูง  มีภูเขาลอ้มรอบ 

แผนทีชุ่มชนโดยสังเขป 

 
อาณาเขตหมู่บา้น 
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เร่ืองที่  3  เร่ืองเล่าขานต านานท้องถิ่นต าบลตลิ่งชัน 

เร่ืองถ า้เขาพ ุ
 ถํ้าเขพุตั้งอยูใ่นเขตหมู่ท่ี  9  บา้นลานกระบือใต ้ ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั  มี
ระยะทางห่างจาก อ.บ้านด่านลานหอย 
ประมาณ 26 กิโลเมตร  
 นายสุข  นันทิใจ  อายุ  75  ปี  
อดีตผูใ้หญ่บา้นเล่าใหฟั้งว่าเหตุท่ีเรียกถํ้า
เขาพุเพราะมีนํ้ าผุดข้ึนมาหลายแห่ง  คือ  
พุใหญ่ (เดิมเป็นหนองนํ้ าประมาณ  4  ไร่ 
กลางคืนมีนํ้าเท่าหวัเข่า กลางวนัมีแค่แขง้ 
ปัจจุบนัขดุเป็นสระนํ้า)  พุคนัคลอง   
พุกงลอ้  พุขาม  พุหนามแท่ง  พุตะแก   
พุกระเพื่อม  พุเหล่าน้ีนํ้ าจะไม่แห้งทั้งปี  
กลางคืนจะมีนํ้ามากวา่กลางวนั อยูห่่างจากถํ้าเขาพุ  ประมาณ  50  -  100  เมตร  
 นายสุข  ยงัเล่าใหฟั้งอีกวา่ชาวบา้นจะไดย้นิเสียงป่ีพาทยล์าดตะโพนดงัข้ึน  ในวนัโกน  วนัพระ  
และวนัสําคญัทางศาสนา  และจะไดย้นิชดัมากในวนัเขา้พรรษากบัวนัออกพรรษา  เสียงปีพาทยท่ี์ดงั
ข้ึนชาวบ้านลานกระบือก็ได้ยินเหมือนดังมาจากบา้นชะลาดระฆัง  ชาวบา้นชะลาดระฆังก็ได้ยิน
เหมือนดงัมาจากบา้นลานกระบือ  ชาวบา้นกถ็ามกนัว่าทางลานกระบือมีงานอะไรไหม  ชาวบา้นลาน
กระบือกต็อบวา่ไม่มี  ชาวบา้นลานกระบือกถ็ามชาวบา้นชะลาดระฆงัและไดค้าํตอบเช่นเดียวกนั 
 ตอนนั้นหมู่บา้นลานกระบือมีอยูป่ระมาณ  10  หลงัคาเรือน  นายชั้น (ถึงแก่กรรมแลว้)  เคยไป
แรมควายท่ีบริเวณถํ้าเขาพุเพราะนํ้ าไม่แห้งทั้งปี  แลว้ไปเท่ียวป่าไปเจอขนัลูกบาตรสีทอง  นายชั้นจะ
เอาออกมาก็เอาอออกมาไม่ได้  จะเดินหลงป่ากลบัมาท่ีเดิม  พอใกล้มืดนายชั้นก็กลับท่ีพกั  แล้ว
วนัรุ่งข้ึนกลบัมาเอาขนัลูกบาตรอีกแต่กไ็ม่เจอขนัลูกบาตร  หาเท่าไรกไ็ม่เจอ 
 เหตุท่ีชาวบา้นไม่กลา้เขา้ไปบริเวณถํ้าเขาพุก็เพราะอาจเป็นอาถรรพข์องป่า  นายสุขเล่าว่าเม่ือ
ตอนอายุ  ประมาณ  17  ปี  ไดไ้ปเท่ียวป่าบริเวณนั้น  และไดย้ิ่งไก่ป่า  เห็นว่ายิง่ถูกไก่ป่า  ไก่ป่าด้ิน  
นายสุขจะเข้าไปจับแต่อยู่  ๆ ไก่ป่าก็หายไป  คนไปเท่ียวป่าก็จะเป็นเหมือนนายสุขทุกคน 
  ปัจจุบนัเป็นสถานปฏิบติัธรรมถํ้าพุโพธิสัตวเ์ป็นสถานปฏิบติัธรรมท่ีมีความสงบมากแห่งหน่ึง
ในตาํบลตล่ิงชนั เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีไดบ้าํเพญ็เนกขมัมบารมี 
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 เพื่ออบรมธรรมะเจริญศิลภาวนา มีโอกาส 
ฝึกอบรมจิตใจใหมี้ความสงบสุข 
 เขา้ใจหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา    
ทางในถํ้าบางทางกถู็กปิดไปโดยธรรมชาติ 
  
 
ภูมปัิญญาทีใ่ห้ข้อมูลช่ือ  นายสุข  นนัทิใจ  อาย ุ 75  ปี  อดีตผูใ้หญ่บา้น  หมู่ท่ี  7   
ท่ีอยู ่ 117/2  หมู่ท่ี  9  บา้นลานกระบือใต ้ ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั  
การศึกษา  ป.4  อาชีพ เกษตรกร 
ผู้บันทกึ  นายสมชาย  นาโตนด  อาย ุ 36  ปี  ตาํแหน่ง ครู  กศน.ตาํบลตล่ิงชนั   
จดบนัทึกเม่ือ  วนัท่ี  16  สิงหาคม  2554 
 
เร่ืองถ า้กระสุน 
  ถํ้ากระสุน ตั้งอยูใ่นเขตหมู่ท่ี 9 บา้นลานกระบือใต ้ต.ตล่ิงชนั อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 
ผา่นทางอ่างเกบ็นํ้าก่ิวหญา้แทน มีระยะทางห่างจากอาํเภอบา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั ประมาณ 24 
กิโลเมตร  
 นายสุข  นนัทิใจ  อาย ุ 75  ปี  อดีตผูใ้หญ่บา้นเล่าใหฟั้งวา่  เหตุท่ีเรียกกนัวา่ถํ้ากระสุนกเ็พราะ
ในถํ้าจะมีลูกหินกลม ๆ คลา้ยลูกกระสุนเป็นจาํนวนมาก  มีหลายขนาด  เวลาทุบลูกหินกจ็ะกะเทาะ
ออกเป็นชั้น ๆ   ในถํ้าจะมีนํ้าหยดและมีสระนํ้า  ในสระกจ็ะมีตน้บวั  ปลา  ถ ํ้ากระสุนจะมีทางเขา้ทาง
เดียว  มีรูอยูด่า้นบนถํ้า  เม่ือก่อนเคยมีพระอาจารยห์นู  มาจากอีสานมาอยูใ่นถํ้า  แลว้ไดริ้นนํ้าไวใ้นแกว้
วางไว ้ กมี็เม่นมากินนํ้าจนหมด 
 นายสุข  ยงัเล่าอีกวา่ถา้ใครไปเอาสัตวบ์ริเวณถํ้ามา  กจ็ะปวดทอ้ง  ปวดหลงั  ปวดเอว  กต็อ้งนาํ
สัตวม์าคืน  พอนํามาคืนแลว้อาการปวดท้อง  ปวดหลงั  ปวดเอว  ก็หายไป  ถํ้ ากระสุนพบโดยมี
ชาวบา้นเขา้ไปเท่ียวป่าไม่สามารถระบุวา่เป็นใคร   
 ปัจจุบนัถํ้ากระสุนยงัคงเป็นธรรมชาติ  แต่ในถํ้าจะมีลูกหินลกัษณะคลา้ยลูกกระสุนจะมีนอ้ย  
และมีอ่างเกบ็นํ้าก่ิวหญา้แทนอยูก่่อนถึงปากถํ้า  และมีพระหลวงตาบุญอาศยัอยูใ่นถํ้า 
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                                                                   ปากถํ้ากระสุน 
 
ภูมปัิญญาทีใ่ห้ข้อมูลช่ือ  นายสุข  นนัทิใจ  อาย ุ 75  ปี  อดีตผูใ้หญ่บา้น  หมู่ท่ี  7   
ท่ีอยู ่ 117/2  หมู่ท่ี  9  บา้นลานกระบือใต ้ ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั  
การศึกษา  ป.4  อาชีพ เกษตรกร 
ผู้บันทกึ  นายสมชาย  นาโตนด  อาย ุ 36  ปี  ตาํแหน่ง ครู  กศน.ตาํบลตล่ิงชนั   
จดบนัทึกเม่ือ  วนัท่ี  16  สิงหาคม  2554 
 
เร่ืองการขุดร่อนทอง 
 การขดุร่อนทองบริเวณท่ีขดุจะอยูใ่นพื้นท่ี  หมู่ท่ี  8  บา้นตล่ิงชนัใต ้(เดิม หมู่ท่ี  1  บา้นตล่ิงชนั)  
ต.ตล่ิงชัน  อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั  มีระยะทางห่างจากอาํเภอบา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั 
ประมาณ 26 กิโลเมตร 
 นายคาํอา้ย  หนานกุล  อาย ุ 79  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  19/1  หมู่ท่ี  2  ต.ตล่ิงชนั  เล่าว่า  การขุด
ร่อนทองประมาณสงครามโลกคร้ังท่ี  2  นายคาํอา้ยเห็นมาตั้งแต่เด็ก  เม่ือประมาณ  พ.ศ. 2486  นาย
สิงห์  หนานกุล ขุดร่อนทองไดก้อ้นละประมาณ  5  กิโลกรัม  แลว้ต่อมาลุงใจ  หนานนะ  พร้อมกบั
เพื่อนอีก    5  คน  ขุดไดอี้กกอ้นประมาณ  7  กิโลกรัม  พอชาวบา้นทราบข่าวว่าขุดทองไดม้าก  กพ็า
กันไปขุดกันมาเร่ือย ๆ  บางคนก็ได้เป็นก้อนเล็กๆ  เป็นกากทองบ้าง  เป็นเศษทองบ้าง  การขุด
ร่อนทองจะใชเ้คร่ืองมือพวกจอม  เสียมในการขุด  แลว้นาํมาร่อนดว้ยกระแตง  กระดง้  บริเวณท่ีขุด
ร่อนทองชาวบา้นเรียกว่า  บ่อคาํหลวง  กบัสันเปางาม  ชาวบา้นท่ีมาขุดจะมาจากลาํพูน  ลาํปาง  และ
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เถิน  เม่ือขุดพบแลว้  ส่วนมากทองคาํจะอยูติ่ดกบัทองแดง  ตอ้งนาํมาแยกออกจากกนัก่อน  บางคนก็
นาํไปขายแบบนั้นเลย  บางคนกน็าํมาเป็นเคร่ืองประดบั 
 ปัจจุบนัอยูใ่นเขตทหาร  มีการหวงหา้มไม่ให้ชาวบา้นเขา้ไปขุด  เป็นภูเขาและเป็นท่ีราบ  บน
ภูเขาจะมาร่องรอยการขดุมีลกัษณะเป็นบ่อลึก  

      
พื้นท่ีราบก่อนถึงอ่างเกบ็นํ้าตาผา้ขาว                 ภูเขาอยูด่า้นขา้งอ่างเกบ็นํ้าตาผา้ขาว 

บริเวณท่ีขดุร่อนทองปัจจุบนั  (สิงหาคม  2554) 
 
ภูมปัิญญาทีใ่ห้ข้อมูลช่ือ  นายคาํอา้ย  หนานกลุ  อาย ุ 79  ปี     
ท่ีอยู ่ 19/1  หมู่ท่ี  2  บา้นวงัหาด  ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั  
การศึกษา  ป.4  อาชีพ เกษตรกร 
ผู้บันทกึ  นายสมชาย  นาโตนด  อาย ุ 36  ปี  ตาํแหน่ง ครู  กศน.ตาํบลตล่ิงชนั   
จดบนัทึกเม่ือ  วนัท่ี  16  สิงหาคม  2554 
 
เร่ืองอเีมลิน้ด า 
 อีเมล้ินดาํเป็นแม่ทพัใหญ่ มีล้ินดาํ ฟัน แทงไม่เขา้ 
มาจากเมืองตาก  ในคร้ังนั้นมีกองทัพมาเผชิญหน้ากัน 
(ไม่ทราบว่าเป็นกองทพัของฝ่ายไหน)  เป็นกองทพัผูช้าย 
พอมาถึงกสู็้รบกนั  (ท่ีลานเถา้อุ่นปัจจุบนั) สู้รบกนัไปกนั
มา  ผา้มดัอกของอีเมล้ินดาํกห็ลุดออกจากอก  แม่ทพัฝ่าย
ตรงกนัขา้มพอเห็นว่าอีเมล้ินดาํเป็นผูห้ญิง  กก็ล่าวว่าแม่
ทพัมนัเป็นผูห้ญิงอยา่ไปกลวัอะไรมนั   อีเมล้ินดาํเกิด 
            หลุมอีเมปัจจุบนั (22 ส.ค.54) 
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ความนอ้ยใจกเ็อาดาบตดันมทั้งสองขา้งแลว้ขวา้งท้ิงไป (ปัจจุบนัเรียกเขานมนาง) พออีเมล้ินดาํขวา้ง
นมไปแล้ว ก็มี อีแร้งก็มาจิกเอานมอีเมล้ินดําไปกินท่ีอ่ืน แล้วข้ีไว้  (ปัจจุบันเรียกเขาอีแร้ง)                
หลุมอีเมปัจจุบนั (22 ส.ค.54) 
 เม่ืออีเมล้ินดาํตายแลว้ก็ฝังไวใ้กลท่ี้อีเมล้ินดาํตาย (ปัจจุบนัเรียกว่าหลุมอีเม)  พอเวลาผ่านไปก็
ขุดอีเมล้ินดาํข้ึนมาเผา  ก็จะมีควนัข้ึน  ขณะเดียวกนัชาวเมืองตาก
ซ่ึงเล่ากนัว่าเป็นญาติของอีเมล้ินดาํข้ึนไปท่ีเขาคอยควนั (อยู่เมือง
ตาก)  เห็นควนัข้ึนทางท่ีอีเมล้ินดาํสู้รบ  ก็เดินทางมาโดยใช้เวลา
ประมาณ 3 – 4 วนั  พอมาถึงกเ็ห็นแต่ข้ีเถา้พอเอามือจบัดูข้ีเถา้ยงัอุ่น 
(ปัจจุบนัเรียกวา่ลานเถา้อุ่น) 
 หลุมอีเมจะมีลกัษณะมีหวั  แขน  ขา เหมือนรูปคน  มีนํ้ าอยู ่  
และต่อมาก็มี ววั  ควายลงไปกินนํ้ าเร่ือย ๆ ทาํให้หลุมอีเมพงัลง  
ปัจจุบนัจะเป็นหนองนํ้า  ชาวบา้นเรียกกนัวา่หลุมอีเม 
 นายชิง  เอ่ียมสะอาด  เล่าวา่ แม่เลียบ  เอ่ียมสะอาด  เคยเล่า                  นายชิง  เอ่ียมสะอาด 
ใหฟั้งว่าเม่ือก่อนหลุมอีเมจะคลา้ยคนมาก  และนายชิงกเ็คยเห็นเม่ืออายปุระมาณ  14 – 15  ปี  แต่เห็น
เป็นบางส่วน 

                    
        เขานมนาง  (22 ส.ค.54)                   เขาอีแร้งอยูข่า้งโรงเรียนตล่ิงชนัวทิยานุสรณ์ (22 ส.ค.54) 
 
ภูมปัิญญาทีใ่ห้ข้อมูลช่ือ  นายชิง  เอ่ียมสะอาด  อาย ุ 85  ปี     
ท่ีอยู ่ 102/1  หมู่ท่ี  3  บา้นวงัหิน  ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั  
การศึกษา  ป.4  อาชีพ เกษตรกร 
ผู้บันทกึ  นายสมชาย  นาโตนด  อาย ุ 36  ปี  ตาํแหน่ง ครู  กศน.ตาํบลตล่ิงชนั   
จดบนัทึกเม่ือ  วนัท่ี  22  สิงหาคม  2554 
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เร่ืองเมอืงอเีมลิน้ด า  ผูเ้ขียนไดเ้ขา้ไปคน้หาในอินเทอร์เน็ต  http://www.plazathai.com/show-
370058.html    พบวา่   พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน) อดีตเจา้คณะจงัหวดัสุโขทยั    และเจา้
อาวาสวดัราชธานี ไดช่้วยเหลือราชการ โดยออกส ารวจโบราณสถานเกบ็รวบรวมโบราณวตัถุ ช่วย
ดูแลปกป้องการลกัลอบขดุคน้ท าลายโบราณสถาน รวมทั้งการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานเบ้ืองตน้
หลายแห่งในเมืองสุโขทยั และศรีสัชนาลยั นบัเป็นพระเถระผูมี้พระคุณูปการอนัยิง่ใหญ่ต่อการอนุรักษ์
โบราณวตัถุสถานในจงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัส าคญัของโลก พระราชประ
สิทธิคุณถึงแก่มรณภาพ เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๓ สิริรวมอายไุด ้ ๘๙ ปี (-ผูเ้รียบเรียง) 
จากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั และขอ้เขียนของท่านผูรู้้อ่ืน ตามท่ียก
มาอา้งอิงนั้น ทรงเช่ือและต่างมีความเห็นวา่ โบสถห์ลงัน้ีสร้างข้ึนทีหลงั ไม่เก่าถึงสมยัสุโขทยั ส่วน
พระราชนิพนธ ์ สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัติวงศ ์ ไม่ทรงช้ีลงไปวา่ เป็นของสร้างใหม่หรือ
ของเก่า เพียงแต่ทรงเล่าวา่ขา้งหลงัเจดียด์า้นทิศตะวนัตกเป็นโบสถน์ั้นมุงหลงัคาแฝกไว ้ และวา่ท่าน
พระยาจางวางท่านจดัการส่วนเมืองอีเมล้ินด านั้น เป็นเร่ืองมุขปาฐะ เป็นนิทานพื้นบา้นท่ีเล่ากนัมานาน 
แพร่หลายอยูใ่นเขตอ าเภอบา้นด่านลานหอยเป็นเร่ืองเล่าถึงการสู้รบระหวา่งกองก าลงัเมืองตากกบั
เมืองสุโขทยัแต่อดีตนมนาน โดยกองทพัทั้งสองฝ่ายประจนัหนา้กนัท่ีบา้นวงัหิน ฝ่ายเมืองตากไดใ้ห้
ธิดา ช่ืออเีม (เน่ืองจากนางมีล้ินสีด าจึงเรียกกนัวา่อีเมล้ินด า) ปลอมตวัเป็นผูช้ายข่ีชา้งออกรบ  
ขณะท าการรบหมวกของอีเมหลุดจากศีรษะ ท าใหฝ่้ายสุโขทยัรู้วา่คนท่ีตนต่อสู้อยูน่ั้นเป็นผูห้ญิง จึง
ร้องถามไปวา่เอง็เป็นผูห้ญิงใช่ไหม?”  อีเมเม่ือรู้วา่ฝ่ายขา้ศึกรู้วา่ตนเป็นผูห้ญิงจึงเสียใจขบัชา้งเขา้ป่า
ไป เม่ือลงจากหลงัชา้งแลว้ จึงตดัล้ินตนเองขวา้งลงในหนองน ้า ปัจจุบนัหนองน้ีเรียกกนัวา่ หนองลิน้
กา เพราะมีล้ินสีด าอยู ่ จากนั้นอีเมกไ็ดต้ดันมทั้งสองขา้งออกท้ิง จึงเรียกบริเวณนั้นวา่ เขานมนาง เม่ือ
นางส้ินใจลง ทหารไดฝั้งศพนางไวส้ถานท่ีตรงนั้นปัจจุบนัเรียกวา่ หลมุอเีม ยงัมีอะไรอ่ืนท่ีเก่ียวกบัอีเม
ล้ินด าอีกหลายเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในทอ้งท่ีบา้นด่านลานหอยและมีอิทธิพลซึมซบัสืบต่อมาจนถึงเมือง
สุโขทยั คือเร่ืองการสร้างโบสถว์ดัตระพงัทอง มุขปาฐะอีเมล้ินด า จะเป็นเร่ืองของคนในประวติัศาสตร์ 
แลว้ถูกเสริมต่อกนัมาในรูปของนิทาน หรือเป็นนิทานลว้นๆท่ีไม่เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์
เลยกต็าม แต่คนเมืองเก่ากลุ่มหน่ึงกไ็ดรั้บการบอกเล่ากนัมาเช่นน้ี และเช่ือวา่ผูส้ร้างโบสถว์ดัตระพงั
ทอง คือ อีเมล้ินด า หญิงผูเ้ก่งกลา้เดด็เด่ียวผูน้ี้เอง ขอ้ความของนกัปราชญผ์ูรู้้ร่วมสมยั รวมทั้งนิทาน
พื้นบา้นใกลเ้คียง ดงัท่ียกมากล่าวไวค่้อนขา้งยดืยาวกเ็พื่อแสดงหลกัฐานใหม้องเห็นถึงความเป็นมาของ
โบสถห์ลงัน้ี  

 

http://www.plazathai.com/show-370058.html%20%20%20%20พบว่า
http://www.plazathai.com/show-370058.html%20%20%20%20พบว่า
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บทที่  2 

การให้ความหมายต่อแหล่งโบราณคดบ้ีานวงัหาด  ลุ่มน ้ายม 
 
 การคน้พบ  แหล่งโบราณคดี  บ้านวังหาด  มีความสาํคญัต่อการเขา้ใจประวิศาสตร์สุโขทยัเป็น
อย่างมาก  เพราะแหล่งโบราณคดีแห่งน้ีเป็นแหล่งโบราณลุ่มนํ้ ายมอายุเก่าสุด  ประมาณ  2,500  ปี  
หรือ  500  ก่อนคริสตกาล  ต่อมาจนถึงสมยัทราวดี  ถือไดว้่าเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีหลกัฐานแสดง
การมีอยู่ของชุมชนเก่าขนาดใหญ่ในลุ่มนํ้ าอนัเป็นท่ีตั้งของนครสุโขทยั  ก่อนสมยัการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนท่ี  หว้ยแม่โจน  วดัพระพายหลวง  เม่ือเทียบเคียงความสัมพนัธ์กบัแหล่งโบราณคดีอ่ืนใกลเ้คียง
แล้วจะทาํให้นักประวติัศาสตร์สามารถร้ือฟ้ืนอดีตเก่ียวกับกาํเนิดและวิวฒันาการของ  โดยไม่
จาํเป็นตอ้งอาศยัยคุสมยัทางโบราณคดีกาํหนดดงัแต่ก่อน 
 เป็นท่ีน่าสังเกตวา่แหล่งโบราณคดีแห่งน้ี  ชาวบา้นรู้จกมานมนานแลว้ก่อนการขุดพบของกรม
ศิลปากร  คณะสํารวจของสํานกัพิมพเ์มืองโบราณภายใตก้ารนาํของ  รศ.ศรีศกัร  วลัลิโภดม  ไดอ้อก
สาํรวจเกอ้มูลเพิ่มเติมและทาํการสัมภาษณ์ชาวบา้นในละแวกแหล่งโบราณคดี  เม่ือเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2534  คุณสมเดช  พ่วงแผน  แห่ง  “อาณาจกัรพ่อก”ู  โรงงานผลิตเหลก็และคา้ 
สังคโลกสุโขทยั  ซ่ึงเกบ็รักษาของจากแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาดไวส่้วนหน่ึงท่ีไดจ้ากชาวบา้น  และ
ยนิดีใหค้วามร่วมมือเพื่อช่วยกนัส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี  ซ่ึงทางคณะสาํรวจไดถ่้ายรูปวตัถุ
ท่ีได้คน้พบจากแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาดจาํนวนมาก  มีทั้ งเคร่ืองมือเหล็ก  กอ้นช้ินส่วนโลหะ  
ลูกปัด  เหรียญตรา  ภาชนะดินเผา  แวดินเผา  และอ่ืน ๆ  นบัว่าคุณสมเดชเป็นผูมี้ส่วนในการเผยแพร่
ความรู้เร่ืองน้ีใหส้าธารณชนอยูม่าก 
 เม่ือประมวลหลกัฐานจากการขุดคน้ของนักโบราณคดีและวตัถุโบราณของชาวบา้นท่ีสนใจ
ใคร่รู้เกบ็รักษาไว ้ ตลอดจนการสัมภาษณ์หาขอ้เทจ็จริง  ทาํใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งโบราณคดีน้ีได้
หลายประการ 
 แหล่งโบราณคดีแห่งน้ีมีขนาดใหญ่โตกินอาณาบริเวณกวา้งขวางมาก  อาณาบริเวณตั้งแต่บา้น
วงัหาดถึงดอย (ผาขดัห้าง)  จงัหวดัลาํปาง  กล่าวไดว้่าเป็นชุมชนอุตสาหกรรมท่ีไดส้ร้างความถนัด
เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการถลุงเหล็ก  ปริมาณของวตัถุโลหะ  อนัเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีพบ
มากมาย  ตลอดทั้งกอ้นตะกรันเหล็ก  จาํนวนหน่ึง  จึงมีความเป็นไปไดสู้งว่าแหล่งโบราณคดีแห่งน้ี
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เป็นทั้งแหล่งขดุ (mining  area)  และแหล่งถลุง  (smelting  area)  มีกระบวนการผลิตครบวงจร  ไม่พบ
แหล่งโบราณคดีอ่ืนนอกจากแหล่งโบราณคดีบางแหล่งในลุ่มนํ้าลพบุรี-ป่าสัก 
 มนุษยใ์นชุมชนน้ีรู้จกัเอาเหลก็มาแปรรูปเป็นเคร่ืองใช ้ ซ่ึงร่องรอยเก่ียวกบัการน้ีปรากฏท่ีบา้น
หนองบวัดาํ  เป็นตน้  เคร่ืองมือเหล็กท่ีพบจาํนวนมากอาจถูกาํไปใชส้กดัแร่ก็ได ้ หรืออาจนาํไปใช้
สลกัหิน  (ดงัท่ีพบภาพสลกับนหินตามถํ้าบางแห่งบริเวณลุ่มนํ้าน่านและในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
ชาวบา้นเรียกเคร่ืองมือดงักล่าวน้ีวา่  “เหลก็สกดั” 
 ไดพ้บกอ้นโลหะ (ingot)  จาํนวนหน่ึง  ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งส่ือในการแลกเปล่ียนแทนเงินตราหรือ
เป็นตุม้หูประดบั  ดงัเช่นท่ีพบจากการขดุคน้  ณ  เมืองโบราณจนัเสนกไ็ด ้
 ในบรรดาวตัถุโลหะท่ีพบนั้นมี  เคร่ืองประดบัเงินและทองจาํนวนหน่ึง  และ  ดาบโบราณ  
ลกัษณะคลา้ยท่ีพบในเวียดนามเหนือและจีนตอนใต ้ เคร่ืองประดับสําริด  คลา้ยกาํไลตกแต่งด้วย
กระพรวนรูปตวั  s  ซ่ึงอาจเป็นไดว้่าเป็นวตัถุในกระแสวฒันธรรมดองเชินจากเวียดนามเหนือ  กาํไล
สําริด  จาํนวนหน่ึงเน้ือบางเฉียบแสดงถึงฝีมือการหล่อท่ีชาํนาญ  หรือไม่ก็มนุษยใ์นชุมชนแห่งน้ีได้
รับรู้และสัมผสักบัความรู้และเทคโนโลยทีางการผลิตหล่อสาํริดขั้นสูง  อนัแสดงถึงการมิไดเ้ป็นชุมชน
ท่ีเกิดข้ึนและอยูอ่ยา่งโดเด่ียว  ทวา่อยูใ่นวงจรของการเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ-วฒันธรรมของกลุ่มคน
ในยคุก่อนประวติัศาสตร์ 
 สภาพการเป็นแหล่งถลุงเหล็กขนาดใหญ่ของแหล่งโบราณคดีบ้านวงัหาด  ซ่ึงถ้าเจาะจง
ตาํแหน่งลงไปแลว้กล่าวไดว้่า  อยูบ่ริเวณตน้นํ้ าแม่ลาํพนั  อนัเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเล้ียงชุมชน
บริเวณสุโขทยั  ชุมชนตั้งอยู่ท่ีลาดเชิงเขาลึกเขา้ไปในป่า  จึงตั้งเป็นสมมติฐานในเบ้ืองตน้น้ีไดก่้อนว่า  
ความมัน่คงของทรัพยากรธรรมชาติจาํพวกแร่ธาตุไดดึ้งดูดมนุษยก์ลุ่มหน่ึงใหเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูแ่ถบ
น้ีและอาจกล่าวไดว้่าชุมชนในลุ่มนํ้ ายมมีพฒันาการทางดา้นโลหกรรมเช่นเดียวกบัชุมชนทางดา้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือและชุมชนเขตลุ่มนํ้ าลพบุรี-ป่าสัก  เง่ือนไขดงักล่าวเป็นพื้นฐานสําคญัเก่ียวกบั
วิวฒันาการทางประวิศาสตร์ของสุโขทยัสมยัเร่ิมแรก  เช่ือไดว้่ากระแสวฒันธรรมทางเทคโนโลยแีละ
การติดต่อสัมพนัธ์กบัชุมชนอ่ืน  ส่งผลเปล่ียนแปรทางดา้นเศรษฐกิจ-วฒันธรรมให้แก่ชุมชน  เช่นมี
ความรู้พฒันาการทางเทคโนโลยเีฉพาะชาํนาญข้ึน   
 ผลไดท้างเศรษฐกิจยอ่มดึงดูดประชากร 
ใหม้าตั้งถ่ินฐานเพิ่มมากข้ึน  และน่าจะไดมี้ 
กิจกรรมการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจใน 
ขอบข่ายกวา้งขวางเห็นไดจ้ากปริมาณของลูกปัด 
ท่ีคงใชเ้ป็นส่ือแลกเปล่ียนจาํนวนมาก  วตัถุบางช้ิน   
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เหรียญตราคลา้ยกบัท่ีอ่ืน                                                                                                                                                 
                                                                                ลูกปัด  พบท่ีแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด 
 โบราณวตัถุอีกประเภทหน่ึงซ่ึงคน้พบจาํนวนมากมายจากแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ไดแ้ก่  
ลูกปัด  ชาวบา้นบางคนใหข้อ้มูลว่าพบลูกปัดรวมแลว้ไดห้ลายถุง บางส่วนขายขา้มภาคเป็นสินคา้วตัถุ
โบราณ  แต่อีกส่วนหน่ึงตกเป็นสมบติัของผูรั้กของประเภทน้ี  เท็จจริงอย่างไรคงยากแก่การพิสูจน ์
(แมว้่าการขุดคน้อย่างถูกวิธีและทนัเวลาของกัโบราณคดีอาจช่วยไดม้ากก็ตาม)  ท่ีสําคญัคือลูกปัด
จาํนวนมากเท่าท่ีไดเ้ห็นนั้น  ช้ีใหเ้ห็นความนิยมในการใชลู้กปัดของชุมชนแห่งน้ี  ซ่ึงมีทั้งลูกปัดแกว้
และหินสีเป็นไปไดว้า่อาจมีการใชว้ตัถุเป็นเคร่ืองประดบัและเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนสังคมมนุษย์
อีกหลายแห่งเป็นเช่นน้ี  เช่นในหมู่พวกโปลีนีเชียน  เป็นตน้  แหล่งโบราณคดีในประเทศไทยท่ีพบ
ลูกปัดเป็นจาํนวนมากคือท่ี  คลองท่อม  จงัหวดักระบ่ี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ควนลูกปัด”  ท่ีจงัหวดั
กระบ่ี  เป็นแหล่งผลิตลูกปัดสําคญั  ลูกปัดจาํนวนมหาศาลเหล่าน้ีอาจมีนัยให้ความสําคญัของแหล่ง
โบราณคดีบา้นวงัหาด  มิไดด้อ้ยกว่าแหล่งโบราณท่ีกล่าวนามมาแลว้นั้น  แมก้ารผลิตจะอยูใ่นสัดส่วน
ท่ีนอ้ยกวา่ 
 โบราณวตัถุประเภทวตัถุทางความเช่ือจากแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาดมีจาํนวนไม่น้อย  ท่ี
สาํคญัไดแ้ก่  เหรียญตรารูปศรีวตัสะ  และวตัถุแผ่นโลหะบาง ๆ จาํหลกัเป็นรูปหนา้ลิง  เจาะรูสาํหรับ
ร้อยสายใชค้ลอ้งคอ  เหรียญศรีวตัสะ  เป็นวตัถุมงคลท่ีพบตามแหล่งโบราณคดีทวารวดีหลายแห่ง 
         หนา้ลิง  อาจใชห้อ้ยเป็นเคร่ืองรางนิยมกนัอยา่งสืบเน่ืองในสังคม 
     สุโขทยัท่ีมีการตั้งบา้นเมืองแวน่แควน้ข้ึนสมยัหลงักไ็ด ้ วตัถุ 
          รูปคนจูงลิงมกัพบตามแหล่งโบราณคดีสมยัทวารวดีอีก 
             จาํนวนมากท่ีเมืองโบราณจนัเสน  และในบริเวณขอบข่าย 
             ของวฒันธรรมสุโขทยับางแห่ง  ไดมี้ผูส้ันนิษฐานแลว้วา่ 
          รูปป้ันคนจูงลิงน้ีเป็นวตัถุทางความเช่ือ  เหรียญโบราณ 
     จาํหลกัรูปหนา้ลิงกอ็าจส่ือสารทาํนองเดียวกนั 
 
 
 
  
 
 

เหรียญเงิน  ดา้นหน่ึงมีตราพระอาทิตย ์(ขวา) 
อีกดา้นเป็นตราศรีวตัสะ (ซา้ย) พบท่ีแหล่งโบราณคดี
บา้นวงัหาด ตาํบลตล่ิงชนั  อาํเภอบา้นด่านลานหอย 

แผน่โลหะรูปหนา้ลิง  อาจใชเ้ป็นเคร่ืองราง 
มาตั้งแต่ยคุเหลก็  พบท่ีแหล่งโบราณคดีบา้นวงั

หาด ตาํบลตล่ิงชนั  อาํเภอบา้นด่านลานหอย 
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 วตัถุท่ีคน้พบจาํนวนมากอีกประเภทหน่ึงคือวตัถุดินเผา  พวกภาชนะลายเชือกทาบ  แวเหลก็ไน 
และวตัถุดินเผารูปคลา้ยกระดุมกลม  แวเหล็กในสําหรับป่ันดา้ยมกัพบตามแหล่งโบราณคดียุคก่อน
ประวติัศาสตร์และสมยัทวารวดี  เป็นหลกัฐานชนิดหน่ึงท่ีแสดงถึงการใชชี้วิตของผูค้นสมยันั้น  อาจมี
การป่ันฝ้ายหรือใชป่้านชนิดหน่ึงเอามาทาํเส้ือผา้ได ้ หรือใชฟ่ั้นเป็นดา้ยสาํหรับร้อนวตัถุส่ิงของต่าง ๆ  
เช่น  ร้อยวตัถุหรือเหรียญมงคล  ในบรรดาลูกปัดมากมายท่ีพบนั้น    ส่วนมากเป็นลูกปัดเจาะรูร้อยดว้ย
เชือกน่าจะไดม้าจากการป่ันฝ้ายใหเ้ป็นดา้ยแลว้ฟ่ันเป็นเกลียว 
 บนพื้นฐานของวตัถุท่ีคน้พบ  ชุมชนท่ีบา้นวงัหาดมีววิฒันาการสืบเน่ืองถึงประมาณ  500  B.C. 
ลงมา   และสมยัท่ีศิลปวฒันธรรมทวารวดีแพร่หลายทัว่ไป  ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง  เป็นชุมชนท่ีมีความ
เช่ือดัง่เดิมของทอ้งถ่ิน  อยูก่่อนรับพุทธศาสนา  เห็นไดจ้ากการใชเ้หรียญรูปหนา้ลิงเป็นเคร่ืองรางคลอ้ง
คอ  และเป็นสังคมท่ีมีการจาํแนกความต่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็น  ranked  society  ดงัเช่น  
บางคนอาจใชลู้กปัดแกว้ (การพบลูกปัดแกว้น่าจะเป็นส่ิงยนืยนัว่าอยูส่มยัปลายยคุเหลก็  ดว้ยเป็นของ
เกิดจากการผลิตไม่ใช่รัตนชาติ  คือ  หินบางชนิด  หรือเปลือกหอย  ดังท่ีปรากฏเป็นความนิยม
สมยัก่อนหน้าน้ี)  ผ่านกระบวนการผลิต  ซ่ึงฐานะคงต่างจากคนท่ีใชลู้กปัดหิน  บางคนตกแต่งดว้ย
เคร่ืองทอง-เงิน  กาํไลสาํริดท่ีพบติดอยูก่บัขอ้มือของศพบางคน  เป็นตน้ 
 แหล่งโบราณคดีบ้านวงัหาดนอกจากมีความสําคัญในตวัเองในฐานะท่ีเป็น  แหล่งชุมชน
อุตสาหกรรมยุคแรกในลุ่มนํ้ ายม  อนัสัมพนัธ์กบักาํเนิดของชุมชนท่ีนครสุโขทยั  (จะได้กล่าวถึง
รายละเอียดต่อไปขา้งหนา้)  ยงัสะทอ้นถึงกระแสการเคล่ือนไหวโยกยา้ยหาถ่ินท่ีเหมาะสมในการตั้ง
หลกัแหล่งของมนุษยอี์กดว้ย  ก่อนหนา้สมยัของแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ไดมี้เส้นทางคมนาคม
เปิดอยู่แล้วตามแนวตะวนัตก-ตะวันออก  คือจากบริเวณภาคกลาง  ลุ่มนํ้ าเจ้าพระยา  กับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และลุ่มนํ้ าโขง  เขตหลวงพระบาง  เวียงจนัทร์  เส้นทางน้ีสัมพนัธ์กบั  ลุ่มนํ้ า
น่าน  เป็นหลกัไดพ้บหลกัฐานวตัถุโบราณและร่องรอยของมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์ตามเส้นทาง
ดงักล่าว  ขณะเดียวกนัมีเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อการขยายตวัของมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์และตน้
ประวติัศาสตร์จากเหนือลงใต ้ และใตข้ึ้นเหนือทางลาํนํ้าปิง  ตั้งแต่ประมาณ  500  B.C.  ลงมา  ต่อสมยั
ทวารวดี  การพบร่องรอยของชุมชนมนุษยห์รือชุมชนบนลุ่มนํ้ าปิงและลุ่มนํ้ าน่านตั้งแต่ระยะก่อน
ประวติัศาสตร์เช่นน้ี  ช้ีให้เห็นว่าเส้นทางคมนาคมระยะสั้ นเป็นปัจจัยสําคัญส่งเสริมให้เกิดการ
เคล่ือนไหวโยกยา้ยของกลุ่มคนเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเช่นการแสวงหาทรัพยากร 
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 อย่างไรก็ตาม  ดังได้กล่าวมาแล้วแหล่งโบราณคดีแห่งน้ี เ ป็นแหล่งโบราณคดีก่อน
ประวติัศาสตร์ลุ่มนํ้ ายม  แวดลอ้มไปดว้ยเส้นทางคมนาคมหลกัในลุ่มนํ้ าน่านและลุ่มนํ้ าปิง  ในขณะท่ี
เส้นทางคมนาคมในสองลุ่มนํ้ าท่ีกล่าวแลว้นั้น  มีความเก่าแก่และเช่ือมโยงกบัอาณาบริเวณอ่ืน  เช่น  
เส้นทางคมนาคมจากเหนือลงใต ้และใตข้ึ้นเหนือของลาํนํ้าปิง  สามารถติดต่อกบัดินแดนภาคตะวนัตก  
เช่น  ลุ่มนํ้ าสาละวิน  อนัเป็นถ่ินของพวกมอญ  พม่า  และไตใหญ่หรือฉาน  ส่วนในลุ่มนํ้ าน่านทั้ง
ทางดา้นตะวนัตกและตะวนัออกก็มีเส้นทางผ่านภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ขา้มลาํนํ้ าโขงไปสู่อาณา
บริเวณอนัเป็นถ่ินของพวกลาวและเผา่พนัธุ์อ่ืนอีกมากมาย  เม่ือสัมพนัธ์แหล่งท่ีตั้งของแหล่งโบราณคดี
บา้นวงัหาด  กบัแหล่งโบราณคดีวดัชมช่ืน  ในลุ่มนํ้ายม  ซ่ึงมีอายอุยูส่มยัหลงักว่าเขา้ดว้ยกนั  ตลอดจน
เทียบเคียงกบัแหล่งโบราณคดีในลุ่มนํ้ าปิงท่ีบา้นโป่งแดง  เป็นตน้  ต่างอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นตอนในของ
ลุ่มนํ้ายม-น่าน  อนัเป็นท่ีสูงหรือท่ีเชิงเขา  เน่ืองดว้ยบริเวณตํ่าลงมามาพื้นท่ีลุ่มเหมาะแก่การตั้งถ่ินฐาน
ในยคุตน้  การเขา้ไปตั้งถ่ินฐานท่ีสูงห่างไกลลุ่มนํ้านอกจากอาศยัลาํนํ้าสายเลก็เช่นน้ี  แสดงเจตจาํนงใน
การแสวงหาทรัพยากรทั้งท่ีเป็นแร่ธาตุและของป่า  เพื่อใชป้ระโยชนอ์ยา่งชดัเจน 
 การเกิดของชุมชนภายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าวมา  จึงมิไดถู้กกาํหนดดว้ยเส้นทางคมนาคมโดยตรง  
แต่เป็นการเคล่ือนไหวของกลุ่มคนและเผ่าพนัธุ์มนุษย ์ ทีนอกจากอยู่ในกระแสวิวฒันาการของ
วฒันธรรมแลว้  ยงัถูกกาํหนดดว้ยแรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจอย่างชดัเจน  ให้แสวงหาทรัพยากรและ
พฒันาความรู้ความสามารถ  ตลอดจนตั้งถ่ินฐานอยู่ชัว่ระยะหน่ึง  มิใช่เป็นเพียงผ่านไปตามเส้นทาง
คมนาคมดงัแต่ก่อน  การแสวงหาทรัพยากรนอกจากเป็นไปเพื่อการผลิตแลว้  ยงัอาจเพื่อแลกเปล่ียน
โดยใช้วตัถุเป็นส่ือแทนเงินตรา  ชุมชนท่ีบา้นวงัหาดจึงเกิดข้ึนด้วยแรงผลกัดันทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรม  เพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมมนุษยใ์นระยะช่วง
ก่อนประวติัศาสตร์และตน้สมยัประวติัศาสตร์  การแสวงหาและตั้งถ่ินฐานแมว้่าจะดาํเนินไปสัมพนัธ์
กบัพลงัทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของสังคมท่ีมีพลงัมากกว่า  ซับซ้อนมากกว่า  เช่น  พลงัทาง
วฒันธรรมและการแลกเปล่ียนจาดสังคมจีนตอนใตใ้นวฒันธรรมสาํริดเดียน  และสังคมในวฒันธรรม
ดองเชิน  เขตเวยีดนามเหนือ  หรือแมแ้ต่การเคล่ือนยา้ยของผูค้นชาวอินเดียบางส่วนเขา้สู้ภาคพื้นสยาม
โบราณน้ี  เหล่าน้ีเป็นแรงกระตุน้ใหก้ลุ่มคนเคล่ือนไหวเกิดเป็นชุมชนมนุษยห์รือชุมชน  ตั้งถ่ินฐานใน
ภูมิภาคท่ีอยูลึ่กเขา้ไปทางตอนในไกลจากเส้นทางคมนาคมหลกัไม่วา่ทางบกหรือทะเล  แต่เป็นการเปิด
พื้นท่ีรองรับการเพิ่มจาํนวนของประชากรท่ีโยกยา้ยเขา้มา  จนย่างเขา้สู่สมยัประวติัศาสตร์  จาํนวน
ผูค้นประชากรท่ีอพยพโยกยา้ยเขา้มาจากลุ่มนํ้ าหน่ึง  จากภูมิภาคหน่ึงไปยงัอีกภูมิภาคหน่ึง  ก่อใหเ้กิด
เส้นทางบกระยะสั้ นมากมาย  สังคมมีพฒันาการสูงข้ึนในทุกดา้น  ความหลากหลายของผูค้นและ
ประชากรท่ีเกิดข้ึนทาํให้ความเช่ือดั้งเดิมอนัเป็นระบบสัญลกัษณ์เพียงอย่างเดียวท่ียึดโยงสังคมไวน้ั้น  
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ไม่สามารถเป็นตวัประสานผลประโยชนท่ี์เกิดจากความต่างและแรงการเมืองของกลุ่มคนได ้ ความเช่ือ
ดั้งเดิมจึงมกัผสมผสานกบัระบบศาสนาใหม่  อาทิ  พุทธศาสนา  ศาสนาพรามหมณ์  ท่ีเขา้มาจาก
ศูนยก์ลางวฒันธรรมความเช่ือนั้น ๆ  ทั้งภูมิภาคและนอกภูมิภาค  แลว้สร้างศาสนสถานและวตัถุรูป
เคารพใหมี้ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ยดึโยงผูค้นไวด้ว้ยกนั  ดงัท่ีปรากฏเม่ือสมยั  วฒันธรรมทาง 
ทวารวดี  แพร่ออกไป  เป็นตน้ 
 ในกรณีวิวฒันาการทางประวติัศาสตร์สุโขทยั  จะเห็นได้ว่าเร่ิมจากชุมชนในท่ีเชิงเขา  เช่น  
บา้นวงัหาด  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นชุมชนอุตสาหกรรมท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐาน  แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ  จน
สมยัเม่ือมีการรับศาสนาใหม่กเ็กิดชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานทาํกินในพื้นท่ีราบ  แต่ยงัอยูลึ่กเขา้ไปทางตอนใน  
อาจเพราะความตอ้งการทรัพยากร  ยงัเป็นแรงกาํหนดท่ีสําคญัอยู่  ชุมชนท่ีสร้างปรางค์ปู่จ่า  เป็น
สัญลกัษณ์ในเขตอาํเภอคีรีมาศ  ซ่ึงนกัโบราณคดีกาํหนดอายไุวป้ระมาณ  พุทธศตวรรษท่ี  16 – 17    
กส็ะทอ้นใหเ้ห็นวิวฒันาการและการขยายตวัของชุมชนก่อนตั้งเมืองสุโขทยับนท่ีลาดเชิงเขาฝ่ังนํ้ ายม  
กาํเนิดของสุโขทยัจึงสัมพนัธ์กบัชุมชนอุตสาหกรรมแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีลาดเชิงเขา
ดังเช่นท่ีบ้านวังหาดอยู่ไม่น้อย  นอกจาน้ีเขาปู่จ่าอยู่ใกล้กับเขาหลวง  ซ่ึงนอกจากเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติแลว้ยงัเป็นศูนยก์ลางแห่งความเช่ือดั้งเดิมของบรรดาผูค้นท่ีเขา้ครอบครองอาํนาจ  
ณ  เมืองสุโขทยั  ตลอดจนชาวบา้นเมืองทั้งหลายซ่ึงยงัคงสืบทอดความเช่ือเร่ืองผีใหญ่ท่ีเขาหลวง  ใน
ฐานะผีอารักษคุ์ม้ครองเมืองดลบนัดาลความมัง่คัง่สงบสุขเม่ือผูค้นเซ่นไหวด้ว้ยพิธีถูกตอ้ง  และอาจ
ลงโทษคุกคามเม่ือคนทั้งหลายนั้นล่วงละเมิด 
 นั้นก็คือกลุ่มคนชุมชนทั้งหลายมาตั้งถ่ินฐานในลุ่มนํ้ ายม  ไม่ว่าบนท่ีเชิงเขาเช่นบา้นวงัหาด  
หรือท่ีใกลล้าํนํ้ าใหญ่เช่นวดัชมช่ืนแมเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงดว้ย
แรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจทางเศรษฐกิจวฒันธรรมท่ีดาํเนินมาแลว้ในหมู่กลุ่มคนต่าง ๆ  มาเน่ินนาน  
บางชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ใกลเ้ส้นทางคมนาคมสายหลกัอาจมีพฒันาการการเป็นเมือง  ดงักรณีเมือง
เชลียง  และชุมชนท่ีวดัชมช่ืน  บางชุมชนท่ีตั้งอยู่บริเวณส่วนในใกลล้าํนํ้ าสายย่อย  อาศยัเส้นทาง
คมนาคมระยะสั้นและตั้งชุมชนเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอย่างก็อาจโรยร้างไปชัว่ระยะเวลาหน่ึง  เพื่อ
แสวงหาท่ีทาํกินท่ีกวา้งขวางต่อไป  ดงัเช่น  กรณีชุมชนบา้นวงัหาด  บางชุมชนอาจสั่งสมจาํนวนผูค้น  
และแสวงหาทรัพยากรตั้งอยูเ่ป็นเมือง  เช่นท่ีเขาปู่จ่า  เหล่าน้ีต่างมีส่วนในการก่อกาํเนิดเมืองสุโขทยั 
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บทที่  3 
หลักฐานที่พบใหม่ (โลหะ) ในแหล่งโบราณคดทีี่มีอายุก่อนเมืองสุโขทัย 

 

 ความรู้เร่ืองเมืองสุโขทยั  ส่วนใหญ่ปรากฏหลกัฐานในศิลาจารึกสมยัสุโขทยัและพงศาวดาร
ตาํนานโบราณต่าง ๆ  การศึกษาเร่ืองราวเมืองสุโขทยัเร่ิมศึกษาและเป็นท่ีน่าสนใจเม่ือพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  ขณะท่ีทรงผนวชไดเ้สด็จเมืองเก่าสุโขทยั  และทรงพบศิลาจารึกหลกัท่ี  1  
บริเวณท่ีเรียกวา่เนินปราสาทในปัจจุบนั 
 การศึกษาเร่ืองราวการก่อตั้งเมืองสุโขทยัในช่วงตน้ ๆ  อาศยัตาํนานและพงศาวดารและศิลา
จารึกเป็นแนวทางในการลาํดบัเร่ืองราว 
 ปัจจุบันการศึกษาเร่ืองราวประวติัศาสตร์โบราณคดีสุโขทยัท่ีผ่านมา  ค่อนขา้งไม่มีความ
เคล่ือนไหวทางวิชาการมากนัก  เน่ืองจากการจัดทําหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียน  
สถานศึกษาไดล้าํดบัเร่ืองราวไวว้่า  สุโขทยัเป็นอาณาจกัรท่ีแสดงถึงความเป็นไทยและเป็นราชธานี
แห่งแรก  ดงันั้นจึงเหมือนกบัวา่การศึกษาไดส้ิ้นสุดลงแลว้  แต่ในความเป็นจริง  การศึกษาเร่ืองสุโขทยั
ยงัมีประเดน็ท่ีจะตอ้งทาํอีกมากมาย  เช่น  การพฒันาชุมชนก่อนท่ีจะเจริญรุ่งเรืองการหล่อพระพุทธรูป
สาํริด  ซ่ึงแสดงถึงพฒันาการทางดา้นโลหวทิยาและการวางผงัเมืองโบราณ  ฯลฯ 
 การท่ีจะพิสูจนห์าขอ้มูลมาสนบัสนุน   
จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาทบทวนความรู้ใหม่ 
ดว้ยพร้อมทั้งสาํรวจแหล่งโบราณคดีท่ีใกลเ้คียง   
และการขดุคน้ทางโบราณคดีท่ีคาดวา่จะเป็นชุมชน 
ดั้งเดิมหรือจุดกาํเนิดพฒันาการของเมืองสุโขทยั   
ผูเ้ขียน(อเนก  สีหามาตย)์ ใหค้วามสนใจเก่ียวกบั 
การเร่ิมตน้ตั้งถ่ินฐานของชุมชนแรก ๆ  ก่อนท่ีจะ 
เป็นแควน้สุโขทยัท่ีเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษ 
ท่ี  18  ดงันั้นในระหวา่งท่ีรับราชการท่ี  จ.สุโขทยั   
จึงไดท้าํการสาํรวจศึกษาแหล่งโบราณคดีท่ีอยูใ่กลเ้คียงเมืองสุโขทยั  ศรีสัชนาลยั  พร้อมทั้งการขุดคน้
ทางโบราณคดีตามแผนงานโครงการประจาํปีของกรมศิลปากร  ซ่ึงไดพ้บหลกัฐานใหม่ ๆ  ทาํใหท้ราบ
วา่มีชุมชนดั้งเดิมก่อการก่อตั้งเมืองสุโขทยัอาศยัอยูภ่ายในพื้นท่ีเมืองศรีสัชนาลยัและสุโขทยัดงัน้ี 

แผน่ท่ีบริเวณแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ต.ตล่ิงชน 

อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั 
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 บริเวณบา้นวงัหาด  ตาํบลตล่ิงชัน  อาํเภอบา้นด่านลานหอย  จงัหวดัสุโขทยั  สภาพแหล่ง
โบราณคดีเป็นท่ีราบระหว่างภูเขา  ดา้นตะวนัออกติดกบัเขาหลวง  เขาแม่กาํพะ  ทางทิศตะวนัตกติด
เขาแม่เรไร  มีลาํนํ้าแม่ลาํพนัไหลผา่นทางทิศตะวนัตก 
 แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาดถูกลกัลอบขุดเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มพื้นท่ีประมาณ  4 – 5  ไร่  การ
ขดุทดสอบไดเ้ลือกบริเวณท่ีไม่ถูกรบกวนจาํนวน  2  หลุม  ขนาด  1  คูณ  1  เมตร  ผลการขุดทดสอบ
ลึกประมาณ  70  เซนติเมตร  ดินเป็นดินภูเขาท่ีถูกนํ้ าชะลา้งมีเศษหินและกอ้นหินกระจายทัว่หลุมขุด
คน้  ชั้นท่ีพบเศษภาชนะดินเผาอยูใ่นระดบัความลึก  40 – 50  เซนติเมตร   
 โบราณวตัถุท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาชนิดเน้ือหยาบ  เผาไม่แกรง  สีส้มนวลถึงเทา  
ข้ึนรูปดว้ยมือและแป้นหมุน  บางช้ินขดัมนั 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาชนะดินเผา  พบท่ีแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด 
ตาํบลตล่ิงชนั  อาํเภอบา้นด่านลานหอย  จงัหวดัสุโขทยั 

 

 โบราณวตัถุประเภทอ่ืนท่ีพบไดแ้ก่ โบราณวตัถุโลหะ 
เจาะรูตรงกลางจาํพวกโลหะประเภทเน้ือดินรูปร่าง 
ค่อนขา้งกลม  ส่วนกวา้งท่ีสุดประมาณ  4.8  เซนติเมตร   
เส้นผา่ศนูยก์ลางของรู  0.5  เซนติเมตร ขนาด  1 – 1.5   
เซนติเมตร  น่าจะใชเ้ชือกร้อยแลว้สวมใส่เพื่อเป็นเคร่ือง 
ประดบั  หรือเคร่ืองรางของขลงั 
       แวดินเผา  พบท่ีแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด 



39 

 

 
 โบราณวตัถุท่ีพบฝังอยูใ่นแหล่งโบราณคดี 
ต้ืนมาก  เน่ืองจากอาจจะเป็นท่ีราบเนินเขาถูกชะลา้ง 
จากนํ้าฝนอยูส่ม ํ่าเสมอ  แต่เน่ืองจากแหล่งโบราณคดี 
ถูกทาํลายมาก  ทาํใหห้ลกัฐานต่าง ๆ  กระจดักระจาย 
สูญหายไป 
 แต่จากการสาํรวจร่องรอยหลุมลกัลอบขดุทั้งท่ีบา้นตล่ิงชนัและบา้นวงัหาด  พบลูกปัดจาํนวน
มากส่วนใหญ่เป็นลูกปัดแกว้  และลูกปัดหิน 

1.  ลูกปัดแกว้  แบ่งได ้ 2  ชนิด  คือ   
1.1  ลูกปัดแกว้ทึบส่วนใหญ่ท่ีพบมีสีนํ้าตาล  ส้ม  เขียวอ่อน  นํ้าเงิน  เหลือง  และดาํ 
1.2  ลูกปัดแกว้ใสสีฟ้า  เขียว  นํ้าเงิน  และเหลือง  ลูกปัดแกว้ทั้งหมดมีวธีิการทาํคือ  การใช ้ 
       เส้นวสัดุจุ่มลงไปเน้ือแกว้ท่ีหลอมแลว้ดึงใหเ้ป็นเส้นยาว  จากนั้นจึงตดัเป็นท่อน ๆ   

 2.  ลูกปัดหิน  ท่ีพบมีหินอาเกต  และคาร์นีเลียน 
 ลูกปัดหินท่ีพบในแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด   
บา้นตล่ิงชนั  มีแพร่กระจายทัว่ในแหล่งโบราณคดีท่ีสาํคญั 
โดยเฉพาะบริเวณอินโดจีนพบช่วงหวัเล้ียวหวัต่อระหวา่ง 
ปลายสมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงสมยัประวติัศาสตร์   
โดยแพร่กระจายอยา่งกวา้งขวางในอาณาจกัรศรีเกษตร   
อาณาจกัรฟูนนั  เมืองออกแกว้  หรือราว ๆ พุทธศตวรรษ 
ท่ี  7  เป็นตน้มา  ในประเทศไทยพบลูกปัดชนิดน้ีในแหล่งโบราณคดีท่ีมีอายสืุบเน่ืองตั้งแต่สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมยัทวารวดี  และส้ินสุดพุทธศตวรรษท่ี  16  แหล่งโบราณคดีใกลเ้คียง
ซ่ึงพบลูกปัดแกว้ชนิดน้ีคือ  แหล่งโบราณคดีวดัชมช่ืน  ซ่ึงขดุคน้พบร่วมกบัโครงกระดูกมนุษยส์มยั
ทวารวดี  แหล่งโบราณคดีบา้นวงัไฮ  จงัหวดัลาํพนู  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัพบแหล่งโบราณคดีเมืองท่า
ต่าง ๆ  เช่น  แถบนครปฐม  พงตึก  จงัหวดักาญจนบุรี  
 หลงัจากการขดุคน้แลว้ไดส้าํรวจในหลุมลกัลอบขดุเกือบทุกหลุมพบวา่มีอยู ่ 1  หลุมท่ีน่าสนใจ
แสดงถึงความเช่ือประเพณีฝังศพคร้ังท่ี  2  เพราะหลุมลกัลอบขดุท่ีแหล่งโบราณคดีบา้นตล่ิงชนั  พบวา่
ชั้นสุดทา้ยของหลุม  มีเถา้ถ่านโรยในพื้นหลุม  เหนือชั้นบนพบเศษกระดูกมนุษย ์ และถดัข้ึนมาอีกมี
หินวางทบั  จากการสอบถามราษฎรทราบวา่เดิมมีพ่อคา้ของเก่าเขา้มาพร้อมเคร่ืองมือตรวจโลหะ  
หลงัจากนั้นกจ็ะขดุและพบลกัษณะฝังดงักล่าว  คือ  ชั้นแรกโรยข้ีเถา้  ชั้นท่ี  2  วางกระดูก  ชั้นท่ี  3  

ร่องรอยการขดุคน้โบราณวตัถุ  บา้นวงัหาด 

ลูกปัด  พบท่ีแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด 
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วางส่ิงของเคร่ืองใช ้ เช่นลูกปัด  อาวธุ  หรือกาํไล  ชั้นสุดทา้ยดา้นบนวางทบัดว้ยกอ้นหินแลว้จึงกลบ
ดว้ยดิน 
 ในการสาํรวจคร้ังน้ีไดเ้ดินทางข้ึนไปสาํรวจท่ีเรียกวา่เด่นปางหา้ง  อยูเ่หนือแหล่งโบราณคดี
บา้นวงัหาดข้ึนไปประมาณ  10 – 15  กิโลเมตร  ติดต่อกบัเขตจงัหวดัลาํปาง  พบวา่มีเตาถลุงโลหะ  2  
เตา  และยงัพบร่องรอยราษฎรข้ึนมาลกัลอบขดุหลายแห่ง 
 สาํหรับโบราณวตัถุท่ีราษฎรไดข้ดุพบท่ีสาํคญัมีดงัน้ี  เหรียญเงินตราศรีวตัสะ  และตราพระ
อาทิตย ์ ซ่ึงมีรูเจาะอาจจะใชแ้ขวนคอเป็นเคร่ืองรางของศกัด์ิสิทธ์ิ  สาํหรับเหรียญเงินท่ีพบมีลกัษณะ
เหมือนกบัเหรียญเงินสมยัทวารวดีท่ีพบในเขตจงัหวดันครสวรรค ์ ชยันาท  ส่วนท่ีพบในพม่าเมืองพย ู 
และท่ีออกแกว้  ประเทศเวยีดนาม  แหวนสาํริด  อาวธุ  มีด  หอก  ดาบ  ทาํดว้ยเหลก็  ตุม้หูหินสีขาว  
เป็นตน้ 
 ในการสาํรวจและขดุคน้คร้ังน้ี  โบราณวตัถุหลายอยา่ง  เช่นลูกปัดแกว้  ลูกปัดหิน  ปลอกกาํไล
สาํริด  ตุม้หูหินสีขาว  มีลกัษณะเหมือนโบราณวตัถุท่ีพบจากการขดุคน้ท่ี   บา้นวงัไฮ  ตาํบลเวยีงยอง  
อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพนู  และเหรียญตราพระอาทิตยแ์ละศรีวตัสะเป็นหลกัฐานท่ีสาํคญัแสดงถึงการ
ติดต่อกบัชุมชนวฒันธรรมทวารวดีทั้งจากทางเหนือ  อาจจะผา่นพม่าเขา้สู่เมืองเมาะตะมะ  และผา่นเขา้
สู่เมืองเมียวดีท่ีเขตอาํเภอแม่สอด  หรืออาจมีการติดต่อกบัชุมชนภาคกลางแถบเมืองชยันาท  
นครสวรรคข้ึ์นมา 
 ชุมชนกลุ่มเดิมท่ีอาศยัอยูใ่น  แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ตาํบลตล่ิงชนั  อาํเภอบา้นด่านลาน
หอย  อาจจะเป็นชุมชนกลุ่มเช่ียวชาญในการทาํโลหะ  โดยอาจจะเป็นชุมชนเร่ร่อนไปมาตามสันเขา
ต่าง ๆ  และติดต่อกบัคนพื้นราบซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพบหลกัฐานโบราณวตัถุ  เช่น  ลูกปัด  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้หลก็  และเคร่ืองถว้ยสังคโลก  เคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบตามสันเขาแถบ  อาํเภอคลองลาน  จงัหวดั
กาํแพงเพชร  อาํเภออุม้ผาง  จงัหวดัตาก  เม่ือราวปี  พ.ศ. 2536  ซ่ึงแสดงถึงเส้นทางการคา้สมยัโบราณ  
แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาดและบา้นตล่ิงชนัตั้งอยูต่น้นํ้าแม่ลาํพนั  ซ่ึงไหลผา่นดา้นเหนือของเมือง
สุโขทยั  และไหลเลียบคูเมืองดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจนลงสู่แม่นํ้ายม 
 การท่ีสุโขทยัมีพระพุทธรูปสาํริดขนาดใหญ่ดงัปรากฏในศิลาจารึกหลกัท่ี  1  กล่าวไวว้า่  “มี
พระพุทธรูปทอง   มีพระพุทธรูปอนัใหญ่   มีพระพุทธรูปอนัราม”  ช่างโลหะสุโขทยัในสมยันั้นคงตอ้ง
ใชโ้ลหะจาํพวกเหลก็  ทองแดง  ดีบุก  และตะกัว่จาํนวนมากมายมหาศาลท่ีจะมาหล่อพระพุทธรูป  เพื่อ
ประดิษฐานในอารามหลวงต่าง ๆ  ดงันั้นแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ตาํบลตล่ิงชนั  อาํเภอบา้นด่าน
ลานหอย  อาจจะเป็นชุมชนท่ีติดต่อกบัชุมชนในพื้นท่ีเมืองสุโขทยั  ก่อนจะพฒันาเป็นสุโขทยัอนั
รุ่งเรืองต่อมา    
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บทที่  4   
ชุมชนถลุงเหลก็ 2,500  ปี  ต้นประวตัิศาสตร์กรุงสุโขทัย 

 
 บริเวณตะวนัตก  ทางลุ่มนํ้ าปิงกบัลุ่มนํ้ ายม (เขตต่อเน่ืองของจงัหวดัตากกบัจงัหวดัสุโขทยั)  มี
ชุมชนถลุงโลหะตั้งหลกัแหล่งเม่ือราว  2,500  ปีมาแลว้  เช่นท่ีบา้นโป่งแดง  อาํเภอเมือง  จงัหวดตาก  
แต่ท่ีสาํคญัมากอยูท่ี่บา้นวงัหาด  ตาํบลตล่ิงชนั  อาํเภอบา้นด่านลานหอย  จงัหวดัสุโขทยั  อนัเป็นแหล่ง
ตน้นํ้ าของลาํนํ้ าแม่ลาํพนัท่ีไหลผ่านบริเวณเมืองเก่าสุโขทยั  ไปลงแม่นํ้ ายม  ถือเป็นชุมนถลุงเหลก็ยุค
แรกเร่ิมและเป็นตน้ประวติัศาสตร์กรุงสุโขทยัอยา่งแทจ้ริง 
 ชุมชนถลุงเหล็กบา้นวงัหาด  เม่ือราว  2,500  ปีมาแลว้  ครอบคลุมอาณาเขตบริเวณกวา้งขวาง
ตั้งแต่บา้นวงัหาดไปถึงดอยผาขดัห้างเขตจงัหวดัลาํปาง  อาจารย ์ ดร.ธิดา  สาระยา  (อดีตหัวหน้า
ภาควิชาประวติัศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  อธิบายว่านับเป็นชุมชน
อุตสาหกรรมท่ีมีความถนัดเฉพาะดา้นเทคโนโลยีถลุงเหล็กเพราะ  “ปริมาณของวตัถุโลหะ  อนัเป็น
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีพบมากมาย ตลอดทั้งกอ้นตะกรันเหล็กจาํนวนหน่ึง  ซ่ึงมีความเป็นไปไดสู้งว่า
แหล่งโบราณคดีแห่งน้ีเป็นทั้งแหล่งขดุ (mining  area)  และแหล่งถลุง  (smeling  area)  มีการผลิตครบ
วงจร”   

  
เคร่ืองมือเหล็ก  พบท่ีแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ตาํบลตล่ิงชนั 

อาํเภอบา้นด่านลานหอย   จงัหวดัสุโขทยั 
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 มนุษยใ์นชุมชนน้ีรู้จกัเอาเหลก็มาแปรรูปเป็นเคร่ืองใช ้ ซ่ึงร่องรอยเก่ียวกบัการน้ีปรากฏท่ีบา้น
หนองบวัดาํ  เป็นตน้  เคร่ืองมือเหลก็ท่ีพบจาํนวนมากอาจถูกนาํไปใชส้กดัแร่ก็ได ้ หรืออาจนาํไปใช้
ส ลัก หิ น  ( ดัง ท่ี พ บ ภ า พ ส ลัก บ น หิ น ต า ม ถํ้ า บ า ง แ ห่ ง บ ริ เ ว ณ ลุ่ ม แ ม่ นํ้ า น่ า น   แ ล ะ ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ)  ชาวบา้นเรียกเคร่ืองมือดงักล่าวว่า  เหล็กสกดั  แลว้ยงัพบกอ้นโลหะ (ingot)  
จาํนวนหน่ึง  ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งส่ือในการแลกเปล่ียนแทนเงินตรา  หรือเป็นตุม้หูประดบั 
 ในบรรดาวตัถุโลหะท่ีพบนั้นมีเคร่ืองประดบัเงินกบัทองจาํนวนหน่ึง  และดาบโบราณลกัษณะ
คลา้ยท่ีพบในเวียดนามเหนือและจีนตอนใต ้ เคร่ืองประดบัสัมฤทธ์ิ  คลา้ยกาํไลตกแต่งดว้ยกระพรวน
รูปตวั  s  ซ่ึงอาจเป็นไดว้่าเป็นวตัถุในกระแสวฒันธรรมดองเชินจากเวียดนามเหนือ  กาํไลสําริด  
จาํนวนหน่ึงเน้ือบางเฉียบแสดงถึงฝีมือการหล่อท่ีชาํนาญ  หรือไม่กม็นุษยใ์นชุมชนแห่งน้ีไดรั้บรู้และ
สัมผสักบัความรู้และเทคโนโลยทีางการผลิตหล่อสาํริดขั้นสูง  อนัแสดงถึงการมิไดเ้ป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึน
และอยู่อย่างโดเด่ียว  ทว่าอยู่ในวงจรของการเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ-วฒันธรรมของกลุ่มคนในยุค
เหลก็ก่อนประวติัศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กาํไลขอ้มือสมัฤทธ์ิเน้ือบาง  ซ่ึงตอ้งใชเ้ทคนิคขั้นสูงในการหล่อ   

กาํไลสาํริด  มีกระพรวนอยูข่า้ง   

แหวน 
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บทที่  5 
แหล่งโบราณคดบ้ีานวงัหาด 

 

เร่ืองที่  1  ความเป็นมาของแหล่งโบราณคดีบ้านวงัหาด 
 อดีตของสุโขทยั ในความคิดคาํนึงของผูค้นแต่ก่อน กคื็อราชธานีแห่งแรกของไทย ในทาํนอง
ท่ีว่า คนไทยเคล่ือนยา้ยเขา้มาเพราะถูกคนจีนรุกราน จึงอพยพผ่านลงมาทางเชียงแสนเชียงราย ลุ่มนํ้ า
ปิงและในท่ีสุดก็ตั้งเมืองข้ึนท่ีลุ่มนํ้ ายมตอนล่าง ความเช่ือท่ีเล่าต่อๆ กนัมาโดยตลอดน้ี ไดส้ร้างภาพ
ลวงตาเก่ียวกบัสุโขทยัให้มีความสําคญัข้ึนมาในลกัษณะท่ีว่า กลุ่มชนชาติไทยไดส้ร้างเน้ือสร้างตวั
สร้างสุโขทัยจนกลายเป็นนครรัฐ ซ่ึงมีอาณาเขตกวา้งขวาง มีเมืองหลวงท่ีเปรียบดังรุ่งอรุณแห่ง
ความสุขมีการประดิษฐ์ตวัอกัษรภาษา และศิลปวฒันธรรมเป็นแบบฉบบัของตวัเอง ไม่เหมือนใคร
อะไรทาํนองนั้น 
 แต่ทว่าภายหลงั เม่ือมีผูค้น้ควา้ดูกพ็บว่า ทฤษฎีการอพยพเคล่ือนยา้ยของคนไทยท่ีพูดๆ กนัมา
นั้น ไม่มีร่องรอยชดัเจนแต่อยา่งใด และการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในประเทศไทยในระยะแรกๆ 
กม็กัมีข้ึนในแถบตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางแถบลุ่มนํ้าเจา้พระยา และภาคใตเ้ป็นส่วนใหญ่ 
 สาํหรับลุ่มนํ้ าปิง ยมและน่าน คือเขตภาคกลางตอนบน รวมทั้งภาคเหนือนั้น ไม่น่าจะมีการตั้ง
ถ่ินฐานเป็นบา้นเมืองจนกว่าจะล่วงเข้าสมัยหริภุญไชย เขตดังกล่าวน้ี คงมีเส้นทางการค้าขาย
แลกเปล่ียนตั้งแต่ยุคประวติัศาสตร์ ซ่ึงนาํผูค้นหลากหลายเผ่าพนัธุ์ผ่านเขา้มาพบปะสังสรรคก์บัทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม แต่กห็าเคยปรากฎหลกัฐานว่ามีการตั้งถ่ินฐานบา้นเมืองถาวรแต่อยา่ง
ใดไม่ 
 คร่ังต่อมา เม่ือการเคล่ือนยา้ยของผูค้นจากตะวนัตก ตะวนัออกมีมากข้ึน จึงเพิ่งเร่ิมการตั้งถ่ิน
ฐานสร้างบา้นแปลงเมืองกนั ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17-18 ลงมาน้ีเท่านั้น 
 แต่ข่าวการพบแหล่งแร่ธาตุ และแหล่งอุตสาหกรรมถลุงเหล็กขนาดใหญ่ ในเขตบา้นตล่ิงชัน
และบา้นวงัหาด อาํเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั ตลอดจนบริเวณเทือกเขาสูงอนัเป็นตน้นํ้ าแม่
ลาํพนัเม่ือเร็วๆ น้ี ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิด เร่ืองพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของสุโขทยั
อยา่งชนิดหนา้มือเป็นหลงัมือ เพราะไดพ้บแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญัโดยเฉพาะแร่เหลก็ซ่ึงมี
ความหมายกบัสังคมสุโขทยัมาก แสดงใหเ้ห็นว่าตอ้งมีคนจาํนวนไม่นอ้ยไปตั้งถ่ินฐานทาํการสกดัแร่
เหลก็มาถลุง และมีความสามารถในการทาํเคร่ืองมือเหลก็ท่ีมีรูปแบบอนัหลากหลาย 
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 อาจกล่าวไดว้่า ชุมชนท่ีสูงท่ีบา้นวงัหาด ก็คือชุมชนสมยัเหล็กตอนปลาย ซ่ึงต่อเน่ืองกบัสมยั
ทวาราวดี เพราะมีร่องรอยการติดต่อสัมพนัธ์กบัชุมชนทวาราวดี ในบริเวณท่ีราบใกลเ้คียงดว้ยแต่ยงัมี
ความลา้หลงักว่าในเร่ืองของระบบความเช่ือ เพราะขณะท่ีคนในท่ีราบมีวฒันธรรมแบบทา้วดีแลว้ คน
เหล่าน้ีกลบัยงัถือผ ีและมีอาํนาจเหนือธรรมชาติอยู ่คือ ยงัไม่ยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนานัน่เอง 
 กลุ่มคนบนท่ีสูงเหล่าน้ี อาจจะเป็นกลุ่มพวกลวัะก็ได ้จาการสํารวจของ อาจารยป์ฐมฤกษ ์เก
ตุทตั แห่งคณะสังคมวิทยา-มนุษยว์ิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีจงัหวดัตากและกาํแพงเพชรกพ็บ
หลกัฐานท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของพวกลวัะ ซ่ึงทาํการถลุงเหลก็ทั้งส้ิน 
 คนกลุ่มน้ี น่าจะมีการแลกเปล่ียนส่ิงของกบัคนท่ีอยูใ่นท่ีราบดว้ย จึงไดพ้บโบราณวตัถุประเภท
แผ่นทองและเงินหอ้ยคอท่ีทาํเป็นรูปหนา้ลิง รวมทั้งเหรียญเงินทวาราวดีจาํนวนหน่ึง การแลกเปล่ียน
ท่ีว่าน้ีอาจไม่ใช่การซ้ือขายแบบแทนค่าเงินตราเสมอไป แต่อาจเป็นไปในลกัษณะนาํของมีค่ามาแลก
กนั โดยเฉพาะลูกปัดท่ีพบเป็นจาํนวนมาก และมีความหลากหลายดา้นรูปแบบเพราะฉะนั้น ของเหล่าน้ี 
กค็งมีหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองประดบัท่ีเพิ่มพนูสถานะทางสังคม ใหแ้ก่ผูค้รอบครองนั้นเอง 
 ประเพณีเช่นน้ี ยงัสืบทอดมาสมยัหลงัๆ ดว้ย เช่นพวกท่ีอยูบ่นเทือกเขาก็มกัเอาของป่ามาแลก
กบัภาชนะประเภทเคร่ืองเคลือบ ซ่ึงผลิตโดยคนท่ีราบ อนันับเป็นของมีค่าในทศันะของเขาก็เป็น
ประเพณีท่ีพบทัว่ๆ ไปในบรรดาคนท่ีสูงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หลายๆ ประเทศ 
 อาจกล่าวไดว้า่ การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งคนบนท่ีราบและท่ีสูงน้ี มีอยา่งชดัเจนตั้งแต่สมยั 
ทวาราวดีหรือก่อนหนา้นั้นแลว้  
 ร่องรอยของชุมชนตามริมนํ้าแม่ลาํพนั ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน ตั้งแต่ตน้นํ้ า ถึงวงัตะคร้อซ่ึง
การพบหลกัฐานจาํพวกลูกปัด เขตน้ีน่าจะเป็นเขตสาํคญั เพราะเหตุว่าเป็นเขตท่ีตั้งของถํ้าพระรามหรือ
ถา้เจา้ราม ท่ีมีกล่าวถึงไวใ้นช่วงทา้ยๆ ของจารึกสุโขทยัท่ี 1 ว่าไดมี้การประดิษฐ์หลกัฐานศิลาจารึกไว ้
ซ่ึงหากไม่มีความสาํคญัอะไร กค็งจะไม่ทาํจารึกประดิษฐานไว ้เป็นแน่ 
 หลกัฐานเหล่าน้ี สอดคลอ้งกบัชุมชนรุ่นทราวดี ท่ีพบท่ีวดัชมช่ืน ศรีสัชนาลยั และไปกนัไดดี้
กบัรายงานของนกัวชิาการฝร่ังเศสเม่ือเร็วๆน้ีท่ีวา่ ไดพ้บภาชนะดินเผาสมยัทราวดีท่ีศรีสัชนาลยัดว้ย 
 นอกจากธาตุสําคญัแลว้ พฒันาการของสุโขทยัยงัมีฐานอยู่ท่ี “ของป่า” ดว้ยเม่ือคร้ังท่ีมีการ
สาํรวจแถบโวง้บ่อ เพื่อจดัทาํแผนแม่บทโครงการอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ชาวบา้นบอกวา่ท่ี 
โวง้บ่อมีถํ้าประดิษฐานรูปพระแม่ย่า ซ่ึงเช่ือต่อๆกนัมาว่า โบราณท่ีเขา้ไปตรงนั้นไดส้ร้างรูปข้ึนมาไว้
สาํหรับกราบไหวบู้ชา แต่จริงๆ แลว้ รูปพระแม่ยา่ อาจจะไม่ใช่รูปนางเสืองอย่างท่ีเคยเช่ือกนัหากแต่
เป็นเทวรูปท่ีประดิษฐานอยูใ่นถํ้านั้น เพื่อใหค้นทอ้งถ่ินเคารพบูชามาแต่เดิมกไ็ด ้ระยะทางจากโวง้บ่อ
ไปทางไดอี้กไม่เท่าใด กถึ็งปรางคบ์นยอดเขาปูจ่า ท่ีตาํบลนาเชิงคีรี อาํเภอคีรีมาศ อาํเภอคีรีมาศบริเวณ
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แถบน้ีเป็นเขตท่ีคนเขา้ไปแสวงหาทรัพยากรทางธรรมชาติของป่าการคน้พบถํ้าพระแม่ยา่ท่ีโวง้บ่อนั้นก็
เป็นเพราะคนโบราณเขา้ไปหานํ้ ามนัยาง และสมุนไพรช่วงหลงัน้ีก็พบว่ามีแหล่งสมุนไพรอยู่ท่ีเขา
หลวงดว้ย 
 ฉะนั้น ส่ิงท่ีคนเขา้ไปเก่ียวขอ้ง กห็าใช่การเขา้ไปแสวงหาความล้ีลบัอะไรไม่ หากแต่มีบริเวณท่ี
เป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุสาํคญั และของป่าซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัทัว่กนัอยูแ่ลว้ 
 แหล่งโบราณคดีบ้านวงัหาด คงมีอายะเก่าแก่ลงไปถังยุคเหล็กตอนปลาย เพราะเส้นทาง
คมนาคมติดต่อกันได้เกิดข้ึน และเช่ือมโยงถึงบริเวณแถบน้ีแล้ว ในสมัยนั้นหลักฐานก็คือกลอง
มโหระทึกท่ีพบท่ีอุตรดิตถ ์และแหล่งโบราณคดีท่ีเขาเห็นเขากา สุโขทยั นอกจากน้ี ท่ีพิจิตร มีการขุด
พบหลกัฐานท่ีบา้นกาํแพงดิน รวมทั้งยงัมีแหล่งก่อนประวติัศาสตร์ขนาดใหญ่ ท่ีเขากะล่อน อาํเภอ 
ขานุวรลกัษณ์บุรี เคร่ืองมือโลหะจาํพวกขวานสําริด ยงัพบข้ึนไปถึงลาํพูน แมก้ระทัง่ท่ีเวียงมโน ก็ยงั
พบกลองมโหระทึกสาํริดดว้ยเช่นกนั 
 หลกัฐานท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงกคื็อ อาวุธบางชนิดท่ีพบท่ีบา้นวงัหาดเป็นของ ซ่ึงเลียนแบบมาจาก
ทางจีน เช่น พบดาบยาวเล่มหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่ดาบธรรมดาอย่างแน่นอน แต่เป็นกั้นหยัน่ยาวๆ แบบจีน มี
ขั้วตรง โคนด้านเป็นทรงกลมๆ แสดงถึงการเลียนแบบมาจากทางจีนและญ่ีปุ่น ดังนั้นจะเป็นว่ามี
เครือข่ายการเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจน จนกระทั่งในท่ีสุด หลักฐานเหล่าน้ี นํามาสู่ความเข้าใจว่า 
สุโขทัยนั้ นใช่เขตล้ีลับแต่อย่างใดไม่ เพราะมีทั้ งทรัพยากร มีทั้ งกลุ่มคนบนท่ีสูงท่ีชัดเจนมีการ
เปล่ียนแปลงกนักบัคนท่ีราบแลว้ เพียงแต่ยงัไม่มีการตั้งชุมชนใหเ้ป็นเมืองใหญ่โต จนกระทัง่ล่วงมาถึง
สมยัสุโขทยัเท่านั้นเอง 
 สุโขทยันั้น เป็นจุดผา่นท่ีผูค้นต่างมาพบปะกนัจริงๆ ในช่วงหน่ึง ตอนตน้ของประวติัศาสตร์จะ
เป็นวา่มีการปรากฏของมะกะโทซ่ึงเป็นพ่อคา้ และยงัมีขุนสามชนเจา้เมืองฉอดเขา้มาตีเมืองตากถึงกบั
ชนช้างกบัพ่อขุนรามคาํแหง เหตุการณ์เช่นน้ีคงไม่ใช่การแย่งชิงเมือง โดยไม่มีท่ีมาท่ีไปอย่างท่ีเคย
เขา้ใจกนั แต่คงเป็นผลมาจากการขยายตวัของพวกไทยใหญ่ ซ่ึงเขา้มาทางตะวนัตกของสุโขทยัดว้ย
จุดมุ่งหมายบางอยา่ง 
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เร่ืองที่  2  ชุมชนผู้ผลติเหลก็ต้นน า้แม่ล าพนั 
 “เด่นปางหา้ง” 
 “หว้ยแม่กองค่าย” 
 “บา้งวงัหาด”: 
 แหล่งโบราณคดี 
 ตน้นํ้าแม่ลาํพนั 
 ตน้นํ้ าแม่ลาํพนัอยูใ่นหุบเขาเขตอาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง ไหลลดัเลาะเป็นลาํธารสายเลก็ๆ นํ้ า
มากไหลแรงในฤดูนํ้ า และเกือบจากแหง้ผากในช่วงแลง้ลาํนํ้ าแม่ลาํพนัไหลจากเทือกเขาทางตะวนัตก
เฉียงเหนือของจงัหวดัสุโขทยัในเขตรอยต่อระหว่างอาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก อาํเภอเถิน จงัหวดั
ลาํปางและอาํเภอบา้นด่านลานหอย จงัหวดัสุโขทยั กลายเป็นเส้นนํ้ าสําคญัไหลออ้มผ่านเมืองเก่า
สุโขทยัแลว้ไปรวมกบัลาํนํ้ายมแถวตวัจงัหวดัสุโขทยัปัจจุบนั 
 ในเขตท่ีสูงระดบั 100-200 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล จนถึงบริเวณเทือกเขาในระหว่างห้วยแม่
กองค่ายหว้ยแม่ลาํพนั หว้ยโต หว้ยขา้มแดน เป็นเขตท่ีสูงท่ีอยูร่ะหวา่งหุบเขาไปจนถึงบา้นแม่แสลมใน
เขตอาํเภอเถิน ซ่ึงสามารถติดต่อกบัเส้นทางท่ีใชก้นัมาแต่โบราณ อนัเป็นเขตรอยต่อระหว่างเมืองเหนือ
กบัเมืองใต ้(หมายถึงสุโขทยักบัลา้นนา)ดงัปรากฏหลกัฐานส่ิงก่อสร้างลกัษณะเป็นป้อม ท่ีบา้นหอรบ 
อยูห่่างจากอาํเภอทุ่งเสล่ียมไปไม่ไกลนกั 
 บริเวณตน้นํ้าแม่ลาํพนั มีแหล่งโบราณคดีไล่เรียงจากท่ีสูงมาสู่ทุ่งราบดงัน้ี 
 

เด่นปางห้าง 
 หากเร่ิมตน้เดินทางกนัท่ีบา้นวงัหาด ตอ้งใช้ทางเดินเทา้ขา้มลาํห้วยลาํธาร ผ่านป่าเขาท่ีเพิ่ม
ระดับความสูงข้ึนทีละน้อย เป็นระยะทางราว 5-6 กิโลเมตร จึงจะถึง เด่นปางห้าง ป่าบริเวณน้ี
เปรียบเสมือนหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่เพราะชาวบา้นใชป้ระโยชน์จากป่าข้ึนลงเขากนัขวกัไขว่ ทั้ง
เล้ียงววัยามหนา้แลง้หาพืชผกัต่างๆ ตามฤดูกาล ล่าสัตวข์นาดเลก็ใชเ้ป็นอาหาร และบางคนยงัลกัลอบ
ตดัไมใ้ห้นายทุน เส้นทางน้ีใชก้นัมานาน เพราะชาวบา้นดั้งเดิมของบา้นตล่ิงชนัและบา้นวงัหาด ใช้
ทางเดินเทา้ในป่าสายน้ีพากนัอพยพมาจากเมืองเถินเม่ือกวา่ 70-80 ปีมาแลว้ 
 ลกัษณะภูมิประเทศของเด่นปางห้างเป็นพื้นท่ีราบแคบๆ ขนานกบัแนวลาํห้วย ท่ีราบลุ่มใน
ขอบเขตพื้นท่ีสูงลอ้มรอบเช่นน้ี ชาวบา้นทอ้งถ่ินเรียกว่า เด่น ซ่ึงหมายถึงท่ีราบโล่ง เป็นลานกวา้ง
ลกัษณะคือป่าแพะท่ีเป็นป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ ท่ีได้ช่ือว่า เด่นปางห้าง เพราะในยุคท่ีมีการทาํ
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สัมปทานป่าไม ้สถานท่ี ดงักล่าวเคยใชเ้ป็นปางหรือหา้งซ่ึงหมายถึงท่ีพกัชัว่คราวในป่าสาํหรับคนและ
ชา้งท่ีเขา้มาชกัลากซุง เป็นท่ีหมายซ่ึงชาวบา้นรู้จกักนัเป็นอยา่งดี 
 ท่ีลุ่มของเด่นปางหา้ง มีพื้นท่ี 2 แห่งท่ีพบกิจกรรมการถลุงโลหะ ซ่ึงน่าจะเป็นการถลุงเหลก็ จุด
แรกอยูท่างดา้นตะวนัออกเป็นเนินดินรูปยาวรี ขนาดประมาณ 20x10 เมตร จุดท่ีสูงท่ีสุดราว 1 เมตร 
พบเศษตะกรันข้ีแร่(Slag)เป็นจาํนวนมากกระจายอยูท่ัว่ทั้งเนินทั้งแบบกอ้นแบบหยด ขนาดต่างๆ   ไม่
พบช้ินส่วนท่อลมดินเผา  แต่พบผนงัเตาทาํดว้ยดินเผาเป็นส่วนขอบดา้นบนความหนา  7  เซนติเมตร  
ผวิดา้นนอกมีคราบข้ีตะกรันแร่ติดอยู ่ กอ้นผนงัเตาเหล่าน้ีปรากฏบนผวิดินเป็นจาํนวนมาก 
 ห่างจากจุดแรกไปทางตะวนัตกราว  200 – 300  เมตร  มีเนินดินเต้ีย ๆ  พื้นท่ีกวา้งขวางขนาดไม่
ตํ่ากว่า  10  ไร่  มีการถลุงโลหะกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้ งบริเวณ  เท่าท่ีสํารวจพบเศษตะกรันแร่
หนาแน่นเป็นบางแห่ง  บางจุดท่ีห่างออกไปพบกอ้นหินท่ีถูกทุบระเอียด  อนัเกิดจากการเตรียมการแต่ง
กอ้นแร่ก่อนการถลุงทาํให้เห็นว่าบริเวณเนินดินดงักล่าว  มีการแบ่งพื้นท่ีสําหรับกิจกรรมการถลุง
โลหะ  ซ่ึงน่าจะเป็นการถลุงเหลก็  นบัเป็นพื้นท่ีแหล่งผลิตขนาดใหญ่ท่ีเดียว 
 ขอบของเนินดินดา้นตะวนัตกมีหลุมลกัลอบขุดท่ีชาวบา้นข้ึนเขามาขุดหาของเก่ากนั  และ
ทางดา้นตะวนัตกของเนินห่างไปราว  50  เมตร  มีหลุมลกัลอบขดุอยูท่ ัว่ไป  จากคาํบอกเล่ากล่าวว่าพบ
โบราณวตัถุจาํนวนมาก  โบราณวตัถุท่ีพบคือเคร่ืองประดบัสําริด  เช่นกาํไลและกระพรวน  เคร่ืองมือ
เหลก็จาํพวกขวานท่ีใชไ้ม่ต่อดา้ม  เคร่ืองมือจาํพวกส่ิว  และหอก  ลูกปัดแกว้และลูกปัดหินจาํพวก 
คาร์เนเลียนและอาเกต  เศษภาชนะดินเผาจาํนวนหน่ึง  ส่วนโครงกระดูกมนุษยน์ั้นแทบไม่พบเลย  แต่
ก็มีการพบช้ินส่วนกาํไลสําริดสวมท่ีกระดูกแขนมนุษยช้ิ์นหน่ึง  รูปแบบของโบราณวตัถุเช่นน้ีมี
รูปแบบเดียวกบัท่ีพบในแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาดและแหล่งโบราณคดีบา้นตล่ิงชนั 
 ความสัมพนัธ์ของเนินดินท่ีมีกิจกรรมถลุงโลหะและโบราณวตัถุท่ีพบดงักล่าว  แสดงใหเ้ห็นว่า
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนร่วมสมยักนั  ในหว้งเวลาใกลเ้คียงกนัอยา่งชดัเจน 
 

ห้วยแม่กองค่าย 
 ตั้งอยูใ่นระนาบเดียวกนักบัเด่นปางหา้ง  ถดัมาทางตะวนัตกราว  2  กิโลเมตร  เหนือลาํหว้ยแม่
กองค่ายเลก็นอ้ยเป็นสถานท่ีชาวบา้นเขา้มาลกัลอบขุดอีกเช่นกนั  จุดท่ีพบโบราณวตัถุมีลกัษณะเป็นท่ี
ราบใกลล้าํห้วย  อยู่ลึกจากผิวดินราว  0.5 – 1.0  เมตร  พื้นท่ีโดยรอบเป็นป่าเต็ง – รัง  พบเศษภาชนะ
ดินเผากระจายอยู่ทัว่ไป  โบราณวตัถุท่ีพบถูกจาํหน่ายไปหมดแลว้  ส่วนใหญ่คือจาํพวกลูกปัดและ
เคร่ืองมือเหลก็ลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีเด่นปางหา้ง  และไม่พบวา่เป็นแหล่งฝังศพ 
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บ้านวงัหาด 
 บา้นวงัหาด  อยูป่ลายสุดของท่ีราบลุ่มนํ้าแม่ลาํพนั  ต่อจากเขตท่ีสูงและเทือกเขา  ชุมชนบา้นวงั
หาดมีอาชีพทาํไร่ทาํนาและเล้ียงสัตว ์ ผูค้นส่วนมากมีบรรพบุรุษอพยพมาจากเขตเมืองเถิน  ดงันั้นจึง
พดูคาํเมืองกนัเป็นหลกั 
 โบราณวตัถุท่ีบา้นวงัหาดพบเพียงเล็กนอ้ย  เพราะอยู่ในพื้นท่ีของเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าถํ้าเจา้
ราม  เชิงเขาท่ีพบโบราณวตัถุอยู่ทา้ยหมู่บา้น  อยู่จากห้วยแม่ลาํพนัราว  1  กิโลเมตร  ชาวบา้นหาขุด
ของเก่าบริเวณเชิงเขาท่ีข้ึนสํานกังานฯ  แต่เพราะเป็นสถานท่ีราชการจึงสามารถระงบัการขุดไดอ้ย่าง
เดด็ขาด  ทาํใหแ้หล่งโบราณคดีไม่ถูกทาํลายไปมากนกั 
 โบราณวตัถุท่ีพบเป็นประเภทเดียวกบัท่ีพบในแหล่งโบราณคดีใกลเ้คียงลกัษณะเด่นน่าจะเป็น
เคร่ืองมือเหลก็ท่ีมีรูปแบบเดียวกนั 
 กลุ่มชุมชนโบราณบริเวณตน้นํ้าแม่ลาํพนัรู้จกักนัทัว่ไปในนาม แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด แต่
กลุ่มโบราณวตัถุจาํนวนมากไม่ไดม้าจากบา้นวงัหาดหากแต่แถบชายทุ่งใกลล้าํนํ้ าแม่ลาํพนัในเขตบา้น
ตล่ิงชนั ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีห่างจากบา้นวงัหาดมาทางทิศใตร้าว 6 กิโลเมตร 
 

บ้านตลิง่ชัน 
 เป็นชุมชนขนาดใหญ่ระดบัตาํบลในเขตท่ีราบลุ่มท่ีใชท้าํนาและเล้ียงสัตวร์วมทั้งปลูกพืชไร่บาง
ชนิด ผูค้นท่ีน่ีมีบรรพบุรุษเป็นคนเมืองเถินท่ีอพยพขา้มเทือกเขามาสร้างชุมชนเช่นเดียวกบัท่ีบา้นวงั
หาด แต่บางส่วนเป็นคนจากภาคอีสานและจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียงจงัหวดัสุโขทยั หมู่บา้นอยู่ทั้ง
สองฝ่ังลาํนํ้าแม่ลาํพนั ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้าสาํคญัของชุมชน 
 แหล่งโบราณคดีบา้นตล่ิงชัน มีความแตกต่างจากกลุ่มแหล่งโบราณคดีตน้นํ้ าแม่ลาํพนัอ่ืนๆ 
เพราะอยู่บนพื้นท่ีราบลุ่ม ไม่ไดอ้ยู่บนท่ีสูงหรือในหุบเขา เม่ือราวสองปีก่อนมีการขุดพบโบราณวตัถุ
จาํนวนมากในท่ีดินของผูใ้หญ่หลวน หนานกุล ซ่ึงตั้งอยูท่างฝ่ังซา้ยห่างจากฝ่ังนํ้ าแม่ลาํพนัไม่มากนกั 
เป็นท่ีนาและถนนทางเขา้ มีการขุดหาของเก่ากนัเป็นพื้นท่ีกวา้ง และพบโบราณวตัถุสําคญัๆ เช่น 
เคร่ืองประดับสําริด เคร่ืองมือเหล็ก ลูกปัดหินและแกว้ เหรียญเงินรูปศรีวตัสะและรูปพระอาทิตย ์
เคร่ืองประดบัทาํจากเงินและทองเป็นรูปหนา้สัตวค์ลา้ยลิง เศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน ทั้งน้ีพบว่าไม่ใช่
แหล่งหลุมฝังศพ แต่ในพื้นท่ีบางแห่งอาจใชใ้นการฝังศพ คร้ังท่ีสอง (หมายถึง การเผาศพแลว้นาํเถา้
หรือกระดูกใส่ภาชนะแลว้ฝังอีกคร้ังหน่ึง)  นอกจากน้ีกลุ่มชาวบา้นตล่ิงชนัหลายคนท่ีเคยขุดหาของเก่า
ทั้งบนภูเขาและบริเวณบา้นตล่ิงชนักล่าวว่ามีการพบโบราณวตัถุลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีบา้นโป่งแดง  
ตาํบลโป่งแดง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตาก  ห่างจากบา้นตล่ิงชนัไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้
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ราว  15  กิโลเมตร  ใกลล้าํนํ้ าขะยาง  โดยมีเทือกเขาขวางกั้น  และบา้นเด่นไมซุ้ง  ในเขตอาํเภอบา้น
ตาก  จงัหวดัตาก  ซ่ึงอยูต่น้นํ้าขะยางเหนือบา้นโป่งแดงราว  20  กิโลเมตร    กลุ่มแหล่งโบราณคดีกลุ่ม
น้ีน่าจะเป็นชุมชนท่ีร่วมสมยักนัท่ีอยู่ระหว่างลุ่มนํ้ าปิงและลุ่มนํ้ ายม  รอยต่อระหว่างภูเขาสูงทาง
ภาคเหนือและท่ีราบทางภาคกลางของประเทศไทย 
 

โบราณวตัถุ  จากบ้านตลิง่ชัน 
 โบราณวตัถุจาํนวนมากท่ีพบในแหล่งโบราณบา้นตล่ิงชัน  สามารถบอกถึงความสําคญัของ
กลุ่มชุมชนโบราณตน้นํ้ าแม่ลาํพนัไดเ้ป็นอย่างดี  แมว้่าชาวบา้นท่ีขุดหาของเก่าจะจาํหน่ายใหผู้รั้บซ้ือ
ท่ีมาจากท่ีต่าง ๆ  ไปไม่นอ้ย  แต่ส่วนหนน่ึง  คุณสมเดช  พ่วงแผน  เจา้ของกิจการอาณาจกัรพ่อกู  ท่ี
เมืองเก่าสุโขทยัได้เก็บรักษาไว ้ ซ่ึงเป็นโบราณวตัถุส่วนใหญ่ท่ีนํามาใช้ศึกษา  โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

ลูกปัด 
 เป็นโบราณวตัถุส่วนใหญ่ท่ีชาวบา้นขุดพบและพบโดยบงัเอิญตามบริเวณผิวดิน  ลูกปัดท่ีพบ
แยกประเภทออกเป็น  ลูกปัดแกว้  ลูกปัดหิน  และยงัมีลูกปัดแบบพิเศษท่ีทาํจากทองคาํซ่ึงพบจาํนวน
นอ้ยมาก   
 ลูกปัดแกว้มีสีต่าง ๆ  คือเหลืองเขม้เน้ือใส  แดงขุ่นเขม้  นํ้ าเงินเขม้  นํ้ าเงินใส  เขียวอ่อน  ดาํ  
ลูกปัดเหล่าน้ีพบไดท้ัว่ไปในแหล่งโบราณคดีท่ีเป็นชุมชนสมยัเหล็กลงมาจนถึงสมยัทวารวดี  มีการ
กาํหนดอายลูุกปัดเช่นน้ีไวป้ระมาณ  300  ปีก่อน  ค.ศ. –  ค.ศ. 200  (300  BC – 200 AD)  (พรชยั  สุ
จิตต ์ 2528 :  39)  แกว้ท่ีนาํมาผลิตลูกปัดแกว้  ทาํจากซิลิกาหรือทรายผสมฟลกัซ์ (flux)  เพื่อลด
อุณหภูมิการหลอมเหลวของทราย  และธาตุประกอบต่าง ๆ  เพื่อให้สี  แลว้นาํไปเผาไฟท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ  1,100 C  (ซ่ึงเป็นอุณหภูมิใกลเ้คียงกบัท่ีใชใ้นการถลุงเหลก็)   
 นอกจากน้ี  ท่ีน่าใสใจอีกประการหน่ึงคือพบ 
ลูกปัดแกว้สีนํ้าเงิน  รอยเป็นพวงเพียงสีเดียว  อยูใ่น 
สภาพท่ีมีเชือกหรือเส้นดา้ยซ่ึงยงัคงสภาพอยู ่  
ถา้หากศึกษาวธีิการป่ันดา้ย  วตัถุดิบท่ีใชใ้น 
การผลิต  กค็งจะบ่งบอกถึงชีวติผูค้นในชุมชน 
แห่งน้ีไดอี้กทางหน่ึง (มีความเป็นไปไดอ้ยา่งยิง่ท่ี 
จะทาํมาจากเส้นใยของป่านบางชนิด) 
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 ลูกปัดหิน  พบจาํนวนนอ้ยกว่ามาก  มีขนาดใหญ่กว่าและมีรูปแบบแปลกไปกว่าลูกปัดแกว้สี
ต่าง ๆ  ลูกปัดหินทาํจากหินอาเกต (agate)  และคาร์เนเลียน (carnelian)  หินทั้งสองประเภทเป็นหินก่ึง
รัตนชาติ (semi-precious  stone)  อยูใ่นตะกูลคาลซิโดนี (chalcedony) ซ่ึงเป็นหินเน้ือละเอียด  และมี
ความแข็งมาก ค่าความแข็งอยู่ประมาณ  6.5 – 7.0   หินอาเกตลกัษณะเป็นแนวเส้นคาบสองสีหรือ
มากกวา่นั้น  ค่อนขา้งโร่งใส  ส่วนหินคาร์เนเลียนมีสีแดงซีดจนถึงสีแดงสดหรือสีนํ้าตาลแดง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หินอาเกตและคาร์เนเลียน  มีแหล่งกาํเนิดทางท่ีต่าง ๆ  ทัว่โลกตามแหล่งกาํเนิดท่ีเหมาะสมทาง
ธรณ๊วทิยา  แต่ส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัในอตสาหกรรมและเคร่ืองประดบัในปัจจุบนันาํมาจากบราซิลทาง
ตอนใต ้ อุรุกวยั  เยอรมนีและอินเดีย 
 ในอินเดีย  มีศนูยก์ลางแหล่งผลิตลูกปัดโบราณจากหินคาร์เนเลียนและอาเกตในเขตแควน้ 
คุชราชและทางตอนเหนือของอินเดียท่ีแคมปยริ์มอ่าว  ส่วนแหล่งผลิตลูกปัดจากหินชนิดน้ีมีช่ือเสียง
อยูใ่นท่ีราบลุ่มนํ้าสินธุ  และแหล่งท่ีอาริกนัเมดุ  ใกลก้บัเมืองปอนดิเซรี  ชายฝ่ังทางตอนใต ้ เช่ือกนัวา่
เป็นแหล่งผลิตลูกปัดหินสาํคญัท่ีมีการส่งลูกปัดหินคาร์เนเลียนและอาเกตมาสู่ดินแดนเอเซียตะวนัออก
เฉียงใต ้
 แมใ้นประเทศไทยจะมีการพบลูกปัดท่ีทาํจากหินคาร์เนเลียนและอาเกตในแหล่งโบราณคดี
ตั้งแต่ยคุเหลก็จนถึงทวารวดีอยูท่ ัว่ไป  แต่กไ็ม่มีศนูยก์ลางแหล่งกาํเนิดหินขนาดใหญ่ท่ีมีอุตสาหกรรม
การผลิตทัว่ไป  เพียงแต่พบรายงานการสาํรวจวา่มีแหล่งหินคาร์เนเลียนแถบราชบุรีและมีการทาํลูกปัด
ดว้ย  แต่ปัจจุบนัน้ีหลกัฐานถูกทาํลายไปหมดแลว้ 
 รายงานอีกแห่งพบวา่มีเหมืองหินคาร์เนเลียนท่ีเขาโมกลุ  ใกลเ้ขาหางตลาดแถบลุ่มนํ้าป่าสัก  
ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีทาํกนัปัจจุบนั 

หินอาเกต (agate) 
หินคาร์เนเลียน (carnelian) 



51 

 

 ชุมชนในสมยัยคุเหลก็และทวารวดีบางแห่ง  เช่นท่ีอู่ทอง  ดอนดาเพชร  และศรีมหาโพธ์ิ  พบ
โกลนลูกปัดหินอาเกตท่ียงัไม่ไดเ้จาะรูหรือบางช้ินยงัเจาะรูไม่เสร็จ 
 ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย  แมใ้นแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ั้งหมดกย็งัไม่มีรายงานการทาํ
อุตสาหกรรมลูกปัดจากหินทั้งสองชนิดเลย  นอกจากปรากฏลูกปัดเช่นน้ีท่ีมีการผลิต(เช่นการหุงใหเกิด
สีเขม้ข้ึน) เช่นเดียวกบัท่ีทาํในอาริกนัเมดุ (การหุงหินคือ  การนาํหินอาเกตมาตม้ในนํ้ามนัและใน
กรดซลัฟุริก เพื่อเพิ่มแถบสีธรรมชาติ) 
 จากหลกัฐานโบราณคดีท่ีพบในประเทศไทยในแถบภาคกลางพบวา่ยคุสมยัท่ีใชส้าํริดเป็น
เคร่ืองมือและเคร่ืองประดบัอยา่งแพร่หลายในราว  1,500 BC – 700 BC  (สุรพล  นาถะพินธุ 2539 
:147)  นั้น  นิยมใชเ้คร่ืองประดบั  เช่น  ลูกปัด  กาํไล  ต่างหู  ทาํจากหอยทะเล  อยา่งหอยมือเสือ  ไม่
พบวา่มีการใชลู้กปัดแกว้หรือลูกปัดหินแต่อยา่งใดแต่ในช่วงท่ีมีการแทนท่ีดว้ยเคร่ืองมือเหลก็เม่ือราว  
700 BC – 300 BC  (สุรพล  นาถะพินธุ 2539 :147)  มีความนิยมใชลู้กปัดแกว้และหิน  ทั้งลูกปัดหิน
ออนนิกซ์  อาเกต  และคาร์เนเลียน  โดยเฉพาะช่วงหวัเล้ียวหวัต่อจากยคุเหลก็ตอนปลายจนถึงมีกระแส
วฒันธรรมจากอินเดียอนัเป็นชุมชนสมยัทวารวดียคุเร่ิมแรก 
 

เคร่ืองประดับแผ่นเงินและทองดุลลวดลาย 
 เป็นแผน่โลหะเงินและทอง  ช้ินบางรูปลกัษณ์ 
เกือบเป็นวงกลม  ส่วนขอบดา้นบนมว้นพบัเป็นรูทรง 
กระบอกสาํหรับร้อยเชือก  น่าจะใชป้ระดบั 
คลอ้งคอ  ลวดลายดุลนูนโคง้เป็นรูป 
ใบหนา้สัตว ์ ตาโปน  หูกลมตั้ง  จมูก 
และปากยืน่  มีขนเสากลางท่ีศีรษะ  และ 
ขนท่ีแผงคอ  ลกัษณะเช่นน้ีบางท่านอาจ 
มองวา่เป็นรูปใบหนา้ลิงส่วนบางท่านเห็นวา่ 
เป็นหนา้สิงห์  ปัจจุบนัยงัไม่มีความเห็นเป็นขอ้ยติุแน่ชดัเสียทีเดียว  
 เม่ือสาํรวจขอ้มูลในขณะน้ี  ยงัไม่พบโบราณวตัถุจากชุมชนโบราณอ่ืน ๆ (อินเดีย  เอเซีย
ตะวนัออกเฉียงใต)้  ท่ีคลา้ยคลึงจนสามารถศึกษาเปรียบเทียบได ้ แต่สามารถกล่าวไดว้า่  เคร่ืองประดบั
ท่ีทาํจากแผน่เงินและทองดงักล่าวแสดงถึงลกัษณะทางความเช่ือท่ีมิใช่ความเช่ือพื้นฐานดั้งเดิม  แต่รับ
ผา่นมาทางทวารวดี  ดงัเราจะเห็นไดจ้ากตุ๊กตารูปสัตวช์นิดต่าง ๆ รวมทั้งลิงและสิงห์  เช่นตุ๊กตาท่ีพบท่ี
เมืองจนัเสน  มีส่วนตุ๊กตาหวัลิง  ลิงท่ีเป็นสัตวเ์ล้ียงในตุ๊กตาคนจูงลิง  และลิงกาํลงัร่ายราํท่ีอยูบ่นตรา

เคร่ืองประดบัทาํจากทองคาํจาํพวกแหวน  ดุนลวดลายต่าง ๆ 
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ประทบัดินเผา  ส่วนรูปสิงห์นั้น           
มีอยูม่ากมายเป็นตุ๊กตาขนาดเลก็                
ลอยตวัรูปสิงห์นัง่แยกเค้ียว        
และมีแผงคอหนา้ตาแตกต่างกนัไป                      
บางรูปเป็นตราประทบัท่ีประดบั          
ลวดลายภาชนะสัดส่วนท่ีพบนั้น   
รูปสิงห์จะพบมากกวา่รูปลิงอยา่งเห็นไดช้ดั 
 วสัดุท่ีนาํมาใชคื้อแผน่เงินและแผนทอง  ความนิยมเร่ืองโลหะมีค่าเช่นน้ีเฟ่ืองฟูในยคุตน้ของ
สมยัทวารวดี  แต่ในช่วงเวลาก่อนหนา้นั้นมีการรายงานพบโลหะทองคาํในหลุมฝังศพของกลุ่ม
วฒันธรรมบา้นเชียงยคุเหลก็ตอนปลายท่ีโนนหินกล้ิง  บา้นหนองสระปลา  ตาํบลบา้นยา  อาํเภอหนอง
หาน  จงัหวดัอุดรธานี  เป็นต่างหูทาํดว้ยทองคาํ   พบรวมอยูก่บัลูกปัดหินอาเกต  และภาชนะเขียนสี
แดงบนผวิสีนวล  (อาํพนั  กิจงาม  สุรพล  นาถะพินธุ  2531  56)  ส่วนงานฝีมือกมี็ตวัอยา่งเช่น  การขดั
ฝนหิน  จาํพวกหินปูนหินอ่อนในตระกลูเดียวกบัหยกเน้ือบางละเอียด (สุรพล  นาถะพินธุ  2539  146)  
การนาํเปลือกหอยทะเลขดัฝนทาํกาํไล  ต่างหู  หรือลูกปัด  การหล่อ  แบบแทนท่ีข้ีผึ้ง  และแบบใช้
แม่พิมพ ์ ทั้งแบบแม่พิมพเ์ปิดและแม่พิมพป์ระกบ  มาทาํกระพรวน  กาํไล  แหวน  ภาชนะท่ีทาํจาก
โลหะสาํริด  เป็นส่ิงท่ีพบไดท้ัว่ไปในดินแดนแถบน้ี 
 จึงอาจกล่าวไดว้า่  ในช่วงเวลาก่อนประวติัศาสตร์  โลหะทองคาํและเงินซ้ึงแมว้า่จะหาไดไ้ม่
ยากนกั  และมีวธีินาํมาใชไ้ดง่้ายกวา่การถลุงโลหะทองแดง  ดีบุก  และตะกัว่  นั้นไม่เป็นท่ีนิยมกนัจน
กระทั้งล่วงเขา้สู่ยคุตน้สมยัประวติัศาสตร์  ท่ีอาจเรียกช่วงฟูนนั-สุวรรณภูมิ  เคร่ืองประดบัทองคาํจากอู่
ทองและออกแกว้มีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั  พบเป็นจาํนวนมากในแหล่งโบราณคดีดงักล่าว  อีกทั้งรูป
เหรียญศรีวตัสะและพระอาทิตยจ์ากนครปฐม  อู่ทอง  ดงคอน (สรรคบุรี)  มีเป็นจาํนวนมากทีเดียวท่ี
ไม่ใช่โลหะ  แต่ทาํจากเงินบริสุทธ์ิ  แสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่  ทองคาํและเงินกลายเป็นโลหะมีค่าในช่วง
ยคุเร่ิมแรกของประวติัศาสตร์เป็นตน้มา  
 แผน่ดุลลวดลายทาํจากเงินและทองน้ี  ไม่วา่จะเป็นรูปสัญลกัษณ์ของส่ิงใดกต็าม  ส่ิงน้ีเป็น
ความเช่ือเน่ืองในวฒันธรรมแบบทวารวดียคุแรก ๆ  สัตวท่ี์เป็นมงคลสัญลกัษณ์เช่นสิงห์หรือลิงน้ีอาจ
นาํไปสู่การแปลความหมายท่ีรัดกมุและรอบคอบไดต่้อไปในอนาคต 
 

 
 

ท่ีหอ้ยคอทาํจากเงินเป็นรูปลิงหรือสิงห์ 
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เหรียญรูปพระอาทติย์และศรีวตัสะ   
 เป็นโลหะผสมแผน่บางรูปกลม  ท่ีพบมี  4  ขนาดแตกต่างกนัไป  อาจจะหมายถึงตามค่าของ
ส่ิงของแลกเปล่ียนดา้นหน่ึงเป็นรูปพระอาทิตยค์ร่ึงดวงแผรั่ศมี  มีจุดไข่ปลาเรียงรอบขอบเหรียญอีก
ดา้นหน่ึงเป็นสัยลกัษณ์รูปศรีวตัสะ (ขนท่ีอกพระนารายณ์)  เคยพบท่ีอู่ทอง  ออกแกว้ (เวยีดนาม)  เบค
ถะโน (พม่า)  ศรีมหาโพธ์ิ  นครปฐม  อู่ตะเภา (มโนรมย)์  สวรรคโลก  ตะพานหิน  และท่ีเมืองพระรถ  
อาํเภอพนสันิคม  จงัหวดัชลบุรี 
 มีการใหน้ํ้าหนกัเช่ือถือวา่เหรียญรูปพระอาทิตยแ์ละศรีวตัสะ  ใชก้นัในช่วงฟูนนั-สุวรรณภูมิ  
หรือช่วงยคุตน้ของสมยัทวารวดี  ก่อนใชเ้หรียญรูปพระอาทิตยแ์ละศรีวตัสะในชุมชนยคุแรกเร่ิมรับ
วฒันธรรมอินเดีย  อนัเป็นสมมติฐานท่ีน่าเช่ือถือประการหน่ึง 
 
 
 
 
 
เคร่ืองประดับส าริด 
  เคร่ืองประดบัสาํริดเท่าท่ีพบ  ทาํเป็นกาํไลขอ้มือเน้ือบาง  ไม่มีการตกแต่ง  ซ่ึงอาจจะใชเ้ทคนิค
วธีิการรีด  ตีเช่ือมประสานเน้ือโลหะสาํริด  กาํไลขอ้มือขนาดต่าง ๆ  มีลวดลายประดบัรูปคร่ึงวงกลม
ขนาดเลก็ ๆ  เรียงต่อกนัเป็นแถวท่ีวงรอบนอกบางช้ินมีลูกกระพรวนหอ้ยประดบัอยู ่2 – 3  ลูก  แหวน
ขนาดต่าง ๆ  ใชลู้กกระพรวน  2  ลูก  ประดบัทาํเป็นหวัแหวนเทคนิคการผลิตเคร่ืองประดบัสาํริด
เช่นน้ีนบัวา่ซบัซอ้นอยูไ่ม่นอ้ย  ลูกกระพรวนนั้นเป็นเทคนิควธีิการทาํแบบแทนท่ีข้ีผึ้งท่ีใชก้นัมาตั้งแต่
ยคุสาํริด  และพบอยูท่ัว่ไปในแหล่งโบราณคดีประเภทน้ีและสืบทอดต่อมายงัแหล่งโบราณคดีในสมยั
ทวารวดี  ในสมยัทวารวดีหลายแห่ง  มีการทาํลูกกระพรวนลกัษณะเช่นเดียวกนั  
   กาํไลขอ้มือท่ีมีการประดบัลวดลายเป็นเร่ืองแน่วา่จะตอ้งใชก้ารเช่ือมประสาน
     ต่อโลหะทีละช้ิน  และใชก้ระบวนการผลิตหลายขั้นตอน  แม ้
     ไม่ใช่งานฝีมือท่ีน่าท่ึงเช่นในช่วงท่ีมีการใชส้าํริดกนัอยา่งสูงสุด  
     แต่กพ็อมองเห็นกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนซ่ึงสืบเน่ือง 
     ถ่ายทอดเทคนิควทิยาการกนัต่อ ๆ  มา  ไม่ไดสู้ญหายไป 
     แต่อยา่งใด 

เหรียญรูปพระอาทิตยแ์ละศรีวตัสะ 
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ภาชนะดินเผา 
 ไม่พบลกัษณะเด่นพิเศษแต่ประการใด   
พบเพียงเศษภาชนะดินเผา  เน้ือดินคุณภาพไม่ดีนกั   
ลายขดุ  ลายเชือกทาบ  และผวิเรียบ  รูปทรงภาชนะ 
เท่าท่ีพบเป็นรูปหมอ้กน้กลม  ภาชนะคลา้ยชามขนาดต่าง ๆ  
 

เคร่ืองมอืเหลก็ 
 ในแหล่งโบราณคดีตน้นํ้าแม่ลาํพนั  พบเคร่ืองมือท่ีทาํจากเหลก็เป็นจาํนวนมากในทุกแห่ง  ใน
หุบเขาตน้นํ้าบริเวณท่ีราบลุ่มเลก็ ๆ ท่ีเรียกวา่  เด่นปางหา้ง  เป็นจุดท่ีทาํการถลุงเหลก็โดยใชพ้ื้นท่ี
กวา้งขวาง  พบตะกรันแร่ (slag)  ขนาดต่าง ๆ  ทั้งแบบเป็นกอ้นท่ีมีรูพรุนและกอ้นท่ีมีผวิแบบหยดไหล  
นอกจากตะกรันแร่เหลก็แลว้  ยงัพบช้ินส่วนเตาถลุงจาํนวนหน่ึง  
ส่วนท่อลมดินเผา (clay  nozzels)  ท่ีมกัพบในแหล่งถลุงเหลก็ 
สมยัทวารวดียคุหลงั ๆ  เช่นท่ีบา้นดีลงั  อายรุาวคริสตศวรรษ 
ท่ี  9  สมยัอยธุยาตอนปลาย  ราวคริสตวรรษท่ี  17 (พรชยั   
สุจจิต ์ 2528  25)  และสมยัอยธุยา  เช่นท่ีใกลเ้มืองอู่ตะเภา   
อาํเภอมโนรมยซ่ึ์งเป็นท่อลมดินเผาใชต่้อระหวา่งเตาและท่ออดัลม   
เพื่อเพิ่มแรงดนัอากาศ  อนัจะทาํใหอุ้ณหภูมิในเตาสูงข้ึน  ในกรณี 
แหล่งถลุงแร่เหลก็ท่ีเด่นปางหา้งอาจจะไม่ไดใ้ชท่้อลมดินเผารูปแบบดงักล่าว  แต่อาจใชท่้อไมไ้ผห่รือ
การอดัลมลงเตาโดยตรง  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัการศึกษาอยา่งละเอียดต่อไป 
 เนินโล่ง  พื้นท่ีกวา่  10  ไร่  พบเศษตะกรันแร่เหลก็กระจดักระจายเป็นหยอ่ม ๆ  บางแห่ง
เห็นชดัวา่  เป็นพื้นท่ีของการเตรียมยอ่ยหิน  เตรียมแร่  เพื่อใชใ้นการถลุง  พื้นท่ีบริเวณน้ีนบัวา่เป็น 
     แหล่งถลุงโลหะขนาดใหญ่ท่ีถูกรบกวนจากมนุษยน์อ้ยมาก   
     นอกจากชายเนินบางแห่งท่ีถูกลกัลอบขดุ  ซ่ึงพบโบราณวตัถุ 
     มากมาย  ส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่กคื็อ  การพบเคร่ืองมือเหลก็อยูใ่น
     พื้นท่ีเดียวกบัการถลุงเหลก็  ทาํใหส้ันนิษฐานไดว้า่ท่ีเด่นปาง 
     หา้ง  น่าจะใชเ้ป็นทั้งพื้นท่ีในการถลุงเหลก็โดยใชว้ตัถุดิบซ่ึงได้
     จากสายแร่ในภูเขาท่ีโอบลอ้มรอบ  เม่ือไดก้อ้นแร่เหลก็ (iron  
bloom)  มาแลว้  คงมีการนาํมาผลิตเป็นเคร่ืองมือโดยผา่นขั้นตอนการตีไล่คาร์บอนออกอีกคร้ังหน่ึง  
ก่อนนาํมาตีข้ึนรูปเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ 

ช้ินส่วนเตาถลุงเหลก็ 

เศษตะกรันแร่เหลก็ 
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 นอกจากน้ียงัมีความเป็นไปไดท่ี้พื้นท่ีแห่งน้ี  อาจไม่ไดใ้ชผ้ลิตโลหะเพียงแค่เหลก็อยา่งเดียว  
เพราะพบกอ้นแร่ตะกัว่รวมอยูด่ว้ย 
 ผลิตภณัฑจ์ากชุมชนตน้นํ้าแม่ลาํพนัเท่าท่ีพบมีดงัน้ี 
ใบหอกขนาดต่าง ๆ,  แท่งฉมวก,  ขวานต่อดา้มแบบสั้นและยาว  ขวานแบบยาวนั้นอาจเปรียบเทียบ
รูปทรงของขวานในปัจจุบนัท่ีใชก้นัถ่ินภาคใต ้  
เรียกวา่ขวานปลี  ซ่ึงใชส้าํหรับขดุเน้ือไม ้  
โดยใชท้างหนา้ตดั (วบูิลย ์ ล้ีสุวรรณ  2532)   
แท่งเหลก็กลมตนัหนา้ตดั  คลา้ยแท่งชะแลง   
แท่งเหลก็เรียวปลายแหลม,  ดาบยาว  ปลายดา้ม 
ทาํเป็นรูปกลมเจาะรู  ดา้มจบัคงจะใชแ้บบหุม้พนัดา้ย,  ขวานแบบมีคมสองดา้ม  ตรงกลางมีรูปสาํหรับ
สอดดา้ม,  เตาสามขา  เป็นเตาเหลก็ท่ีคงสภาพสมบูรณ์มาก  และใหภ้าพความชาํนาญของผูผ้ลิตไดเ้ป็น
      อยา่งดี  ประกอบข้ึนจากเส้นเหลก็วงกลม  ส่วนขาใช ้
      แท่งเหลก็เช่ือมต่อกบัเส้นเหลก็วงกลม  ดดัปลายใหโ้คง้
      พอรับกบักน้ภาชนะ  ส่วนปลายของแท่งเหลก็ตีแผ่ให ้
      บานออกเพื่อรองรับกน้ภาชนะใหดี้ยิง่ข้ึน  เคร่ืองมือ 
      เหลก็ท่ีพบน้ีจะเห็นไดว้า่  เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นอาวธุใช ้
      สาํหรับป้องกนัตวัและล่าสัตว ์ บางชนิดอาจจะใชง้าน
ฟันไม ้ ขดุไม ้ เจาะไม ้ ซ่ึงคงใชไ้ดดี้กบัการสร้างอาคารบา้นเรือน  และใชท้รัพยากรจากป่า  เคร่ืองมือ
แท่งเหลก็ปลายตดัและปลายเรียวแหลมนาํไปใชส้กดัหินเพื่อหาสายแร่ต่าง ๆ  ในหุบเขา  กส็ามารถทาํ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  และเป็นเคร่ืองมือเหลก็ลกัษณะเด่นท่ีพบในกลุ่มแหล่งโบราณคดีตน้นํ้าแม่ลาํพนั 
 
ชุมชนโบราณตน้นํ้าแม่ลาํพนั  ชุมชนผูผ้ลิตเหลก็ผูร้ํ่ารวย 
 บริเวณท่ีสูงทางตอนเหนือของจงัหวดัสุโขทยัต่อแดนกบัตากและลาํปาง  ยงัไม่มีการพบแหล่ง
โบราณคดีในช่วงยคุเหลก็และทวารวดีมาก่อน  อาจเรียกไดว้า่เป็นรอยต่อของหว้งเวลาระหวา่ง
สมยัก่อนประวติัศาสตร์และสมยัประวติัศาสตร์บริเวณน้ีการคน้พบแหล่งโบราณคดีในกลุ่มตน้นํ้าแม่
ลาํพนั  จึงเป็นภาพต่อท่ีสาํคญัอีกช้ินหน่ึงในการสร้างภาพอดีตของดินแดนในประเทศไทย 
 ชุมชนกลุ่มน้ีมีลกัษณะเด่นพิเศษ  คือเป็นชุมชนผลิตเหลก็และเป็นช่างฝีมือผูช้าํนาญในการผลิต
เคร่ืองมือท่ีมีความประณีตรูปแบบต่าง ๆ  จนเห็นไดช้ดัวา่  เป็นลกัษณะพิเศษของทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ี
โบราณวตัถุท่ีพบร่วมกนัแสดงถึงการติดต่อกบัชุมชนภายนอกท่ีห่างไกล  ซ่ึงอาจใชร้ะบบการ

ขวานเหลก็แบบมีคมสองดา้น ตรงกลางใส่ดา้มไม ้

เตาเหลก็สามขา 
แสดงถึงความ
ประณีตและวธีิ
คิดประดิษฐอ์นั 
น่าท่ึง 
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แลกเปล่ียน  เป็นส่ิงท่ีแน่วา่ทรัพยากรในทอ้งถ่ินคือ  เหลก็และเคร่ืองมือเหลก็  ตอ้งเป็นสินคา้สาํคญั
ของชุมชน  ลูกปัดแกว้ลูกปัดหิน  ท่ีนาํมาจากแดนไกล  เคร่ืองประดบัท่ีเป็นรูปสัญลกัษณ์และเหรียญ
เงินรูปพระอาทิตยแ์ละศรีวตัสะคือส่ิงแลกเปล่ียน  เป็นประจกัษพ์ยานไดดี้ถึงการติดต่อดงักล่าว 
 ในภาคกลางตั้งแต่ขอบบึงบอระเพด็  จงัหวดันครสวรรคล์งมาจนถึงลพบุรี  เป็นพื้นท่ีของ
ชุมชนในช่วงสาํริด-เหลก็  และชุมชนในระยะหวัเล้ียวหวัต่อก่อนก่อเกิดเป็นบา้นเมืองสมยัทวารวดีท่ี
เห็นไดช้ดัท่ีสุด 
 ปลายยคุเหลก็  ประชากรน่าจะเพิ่มจาํนวนข้ึน  กลุ่มชุมชนขนาดเลก็ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัหลายกลุ่ม  
พฒันาไปสู่การมีศนูยก์ลางชุมชนและจดัระเบียบทางสังคมท่ีซบัซอ้นมากกวา่ก่อน พร้อมๆกบัการรับ
กระแสวฒันธรรมจากอินเดียท่ีเขา้มาอยา่งเป็นรูปธรรม  ทั้งทางดา้นศาสนาความเช่ือและสินคา้รูปแบบ
ต่าง ๆ  ช่วงเวลาแห่งการพฒันาน้ี  ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้กิดบา้นเมืองท่ีเห็นชดัเจน  เช่นท่ีออก
แกว้  เบคถะโน  หรืออู่ทอง  บางท่านเรียกช่วงน้ีวา่  สมยัหวัเล้ียวหวัต่อ  ยคุท่ียงัไม่ปรากฏรูปเคารพ  
ระยะเวลาราว  100  AD  -  300  AD  (พิริยะ  ไกรฤกษ ์ 2533  172)  บางท่านเรียกช่วงน้ีวา่  ฟูนนั-
สุวรรณภูมิ  ราว  300 AD – 600  AD  (ศรีศกัร  วลัลิโภดม  ขอ้มูลการจดัพิพิธภณัฑจ์นัเสน  2539)  เป็น
ห่วงเวลาก่อนจะเกิดรัฐทวารวดี (ในราวคริสตวรรษท่ี 7- 11)  อยา่งแทจ้ริง 
 ชุมชนนอ้ยใหญ่  เกิดข้ึนมาในช่วงเวลาน้ีมากมาย  ดงัท่ีเคยเห็นวา่เป็นพฒันาการเฉพาะในเขต
ภาคกลาง  ส่วนพื้นท่ีเหนือข้ึนไปนั้นมองไม่เห็นสภาพการณ์อยา่งน้ีแน่ชดั  กลุ่มชุมชนตน้นํ้าแม่ลาํพนั
น้ี  คือขอ้มูลซ่ึงเป็นหลกัฐานกลุ่มแรกท่ีแสดงใหเ้ห็นขอบข่ายของสังคมท่ีมีรูปแบบใกลเ้คียงกนั มี
ความสัมพนัธ์กนักินบริเวณลึกเขา้สู่ดินแดนภายในบริเวณลุ่มนํ้ายมและลุ่มนํ้าปิง  มีความเป็นไปได้
อยา่งสูงวา่ขณะเดียวกนันั้น  ผูค้นท่ีตน้นํ้าวงัใกลพ้ระธาตุจอมบึง  อาํเภอเกาะคา  จงัหวดัลาํปาง  
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชุมชนโบราณตน้นํ้าแม่ลาํพนัอีกดว้ย (โดยดูจากรูปแบบของโบราณวตัถุและ
เคร่ืองมือเหลก็)  ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงอาณาเขตของการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนในพื้นท่ีห่างไกล
ผา่นท่ีสูงและเทือกเขาทางตอนเหนือสู่ท่ีราบลุ่มในแอ่งลุ่มนํ้าวงั 
 ทาํใหเ้ห็นวา่  ผูค้นในช่วงเวลาน้ี  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ  มิใช่เป็นเพียงผูค้นใน
ตาํนานท่ีอยูบ่นท่ีสูง(มิลกัข)ุ  ท่ีเรามกัใชอ้ธิบายถึงกลุ่มคนก่อนสร้างบา้นเมือง  โดยเฉพาะในภาคเหนือ
กนัโดยมาก   
 กลุ่มชุมชนโบราณตน้นํ้าแม่ลาํพนัเห็นไดว้า่เป็นกลุ่มวฒันธรรมยคุเหลก็ต่อเน่ืองกนัยคุแรกเร่ิม
วฒันธรรมอินเดียท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน  เป็นผูช้าํนาญการทางการผลิตโลหะและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้ประณีต  ประโยชนใ์ชส้อยสูง  และทนัสมยั  นิยมใชส่ิ้งของจากต่างถ่ิน  ซ่ึงคงผา่นระบบการ
แลกเปล่ียนผา่นคนกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกบัชุมชนโบราณอ่ืน ๆ แลว้นบัวา่เป็นกลุ่มผูผ้ลิตผูร้ํ่ารวย  
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และไม่ใช่เป็นชุมชนท่ีผลิตโลหะและเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พียงอยา่งเดียว  แต่มีการทาํเกษตรดว้ย  ดงัเรา
จะเห็นวา่  มีพื้นท่ีการผลิตในหุบเขาสาํหรับถลุงเหลก็  มีแหล่งชุมชนใกลล้าํนํ้าแม่ลาํพนับนพื้นราบ
สาํหรับอยูอ่าศยัและทาํการเกษตร  อนัเป็นรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีน่าจะเรียกวา่  ชุมชนโบราณ  กลุ่ม
ตน้นํ้าแม่ลาํพนั 
 ชุมชนกลุ่มตน้นํ้าแม่ลาํพนัร่วมสมยักบัชุมชนโบราณมากมายในเขตภาคกลาง  ซ่ึงมีพฒันาการ
ของชุมชนชดัเจน  หากจะมองใหก้วา้งข้ึนไปอีก  ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีแสดงออกถึงสังคมท่ีไม่ไดอ้ยู่
โดดเด่ียว  ไม่วา่จะภายในเขตประเทศไทยหรือในดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  นบัแต่จีน
ตอนใตล้งมา  จนถึงชายฝังเวยีดนาม  และภาคกลางของไทย  พลวตัรแห่งความสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มเหล่าน้ี  ก่อใหเ้กิดรัฐและบา้นเมืองต่าง ๆ  ภายหลงั 
 
ยคุสมยัของแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด 
 เทือกเขาผปัีนนํ้าวางตวัพาดผา่นมาจากตอนบนของราชอาณาจกัรไทย เป็นแหล่งกาํเนิดของตน้
นํ้าลาํธารท่ีสาํคญัและเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิตมาแต่คร้ังบรรพกาล หากวา่บรรพชนของเราเป็น 
มนุษยว์านร การววิฒันาการจากการอยูอ่าศยัในถํ้าในป่าเขา ไดป้รับเปล่ียนมาสู่การรู้จกัเพาะปลูก ทาํเล
ท่ีราบลุ่มจึงเหมาะสมแก่การดาํรงชีวติ 
    ณ ดินแดนท่ีราบลุ่มริมลาํธารแม่กองค่าย แม่ลาํพนั ตอนทา้ยสุดของเทือกเขาผปัีนนํ้า บรรพชน
ของเราไดเ้ลือกเป็นทาํเลแห่งแรกในการดาํรงชีวติบนพื้นท่ีราบลุ่ม ณ ท่ีน้ีไดมี้ซากอารยะธรรมใหเ้ราได้
ศึกษาคน้ควา้จากเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องบรรพชนท่ีเราไดข้ดุคน้พบและพอจะจาํแนกยคุสมยัและพื้นท่ี
ไดค้ร่าวๆดงัน้ี 
 ยคุหินเก่า  พบเคร่ืองมือหินทุบ   
เคร่ืองมือหินกระเทาะ อยา่งหยาบ ทาง 
บริเวณทางเหนือของท่ีราบระหวา่งหว้ย 
แม่กองค่ายกบัแม่ลาํพนั ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่า 
น้ีพบจาํนวนไม่มากตามท่ีราบเชิงเขา  
โดยจาํเป็นตอ้งจาํแนกออกจากเคร่ืองมือ 
หินทุบท่ีพบในการถลุงแร่ ตามแหล่งแร่ต่างๆ 
 ยคุหินกลาง  พบเคร่ืองมือหินกะเทาะ  
ท่ีพฒันาแลว้ เป็นจาํนวนมากหลากหลายรูปแบบ  หิน  พบท่ีแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด 
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ทั้งขวานหินขดั มีดหิน จอบเสียมหิน รวมถึงพบ สภาพการสร้างเคร่ืองมือหิน  โดยมีหินแท่นรองรับ
เคร่ืองมือ และหินรองนัง่ทาํงาน โดยพบสะเกด็หินอยูเ่ป็นจาํนวนมากเสมือนดัง่ทาํเพื่อการแลกเปล่ียน
มากกวา่ใช่งานเอง ท่ีบริเวณสองฝากฝ่ังลาํนํ้าแม่ลาํพนัตอนตน้ ซ่ึงปัจจุบนัถูกบุกรุกทาํลายจนใกลห้มด
สภาพแลว้ 
 ยคุหินใหม่  พบเคร่ืองมือหินขดั ท่ีพฒันาแลว้ โดยมีรูปแบบท่ีประณีตสวยงาม  มีการเจาะรู
สาํหรับใส่ดา้มจบั ทวา่ พบจาํนวนนอ้ยบริเวณท่ีราบเชิงถํ้าพุ ซ่ึงเคร่ืองมือหินเจาะรูท่ีน่ีทาํจากหินคลา้ย
หยกขาว ชนิดหินแปลกตา เป็นโจทยใ์หน้กัคน้ควา้รุ่นต่อไปวา่ทาํไมมีการพบเพียงไม่ก่ีช้ิน บรรพชน
ของเราน่าจะมีการอพยพยา้ยถ่ินท้ิงช่วงจากท่ีน่ีไป อาจมีการพฒันามาสู่การเร่ิมใชโ้ลหะแลว้หรือมีการ
ติดต่อคา้ขายจากดินแดนห่างไกล 
 ยคุสาํริด  พบกลองมโหระทึกขนาดใหญ่ถึงสามใบ 
มีลวดลายกบและพืชพนัธุ ์เช่นเดียวกบัอารยะธรรมดองซอน  
ซ่ึงสนบัสนุน ขอ้วชิาการวา่เรามาจากตอนใตข้องจีน  
มาตามเส้นทางคา้ววั จีน  พม่า  แม่สอด และ ทางอ่าว 
เมาะตะมะ  แม่สอด นาํมาซ่ึงสรรพวชิา และไดพ้ฒันาลํ้าหนา้ 
ไปกวา่ดงัจะเห็นไดจ้ากการหล่อสาํริดไดบ้างแล่นเตม็ และเรา 
สามารถรีดร้อนไดบ้าง และสามารถประสานเช่ือมต่อได ้รู้จกัวธีิการ 
รีดลวดโลหะเพื่อทาํเคร่ืองประดบัดว้ยเร่องรีดลาดชุบแขง็ ดงัตวัอยา่งเช่น  
คนัศร ซ่ึงจดัแสดงอยูท่ี่เมืองโบราณจงัหวดัสมุทรปราการ และงานสาํริดบางซ่ึงจดัแสดงอยูท่ี่
พิพิธภณัฑว์งัหาด 
 ยคุเหลก็  พบเคร่ืองมือเหลก็และเตาถลุงเหลก็โบราณเป็นจาํนวนมาก บริเวณ บา้นโป่งแดง แม่
กองค่าย วงัหาด วงัลึก ตล่ิงชนั จนถึงวงัตะเคียน  จาํนวนมากกวา่  300  เตา เคร่ืองมือมีทั้ง มีด ดาบ จอบ 
เสียม ขวาน เตาสามขา จาํนวนมากมายมหาศาล ซ่ึงมีการชัง่กิโลขายไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปนานนม
แลว้  ส่วนท่ีมาของแร่เหลก็หาไดจ้ากทุบถลุงเอาจากผาหินท่ีขา้งลาํหว้ยตอนตน้แม่ลาํพนั มีลกัษณะการ
ผลิตอยา่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหช่ื้อวา่ สุวรรณภูมิโลหะภณัฑ ์
 
 
 
 
 

ก ำไลส ำรดิ 
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เร่ืองที่  3  การค้นพบโบราณวตัถุ 
 แหล่งอารยะธรรมโบราณคดีบา้นวงัหาด    ไดค้น้พบโดยบงัเอิญโดยการเดินทางการเดินการ   

ทาํมาหา   กินตามธรรมชาติของชุมชน   และเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติ    กล่าว    คือการเดินทางของ
     ชุมชน  จะเดินทางโดยการใชล้อ้เกวยีน  ไปทาํมาหากินตาม 
     เส้นทางท่ีจะไปทาํไร่   ทาํนากนั  โดยจะไปเป็นกลุ่มๆ  ลอ้เกวยีน
     หลายเล่ม   ซ่ึงสมยัก่อนเรียกวา่   “การลงแขก”   หมายถึง   การ 
     ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการทาํมาหากิน  การเดินทางซํ้ าๆกนั
     หลายคร้ังในท่ีแห่งเดียว  จึงทาํใหเ้กิดล่องลึกข้ึนเร่ือย ๆ ประกอบ
     กบัฤดูฝนเกิดการกดัเซาะของนํ้าฝนท่ีไหลตามทางลอ้เกวียนท่ี
     ชุมชน  ใชเ้ป็นเส้นทางเดินทาํใหเ้กิดล่องลึกเกือบราวประมาณ  3 

     เมตร  จึงไดพ้บเห็นวตัถุโบราณท่ีโผล่มาจากดินท่ีทบัถมอยู ่  คร้ัง
     แรกวตัถุโบราณท่ีพบเห็นจะเป็นจาํพวกสาํริด และ  
     เคร่ืองป้ันดินเผา   เช่น กลองมโหระทึก  (ปัจจุบนัไม่ทราบไปตก
อยูท่ี่ใด)  หมอ้ดินเผาต่าง ๆ  ท่ีเป็นเคร่ืองใช ้   ลูกปัดสีต่างๆ    แต่หามีผูใ้ดสนใจไม่   เน่ืองจากชุมชนยงั
ขาดสาํนึกและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของมรดกลํ้าค่าเหล่าน้ี   จึงมีกลุ่มนกัแสวงหาวตัถุโบราณมาหาซ้ือขาย
ในราคาถูก   ลูกปัดสีต่างๆ   จะมีทั้งสีเหลือง  นํ้าเงิน  ขาว  ขายรวมกนัทะนานละ 200  บาท         ส่วน
จาํพวกเหลก็จะขายเป็นกิโลกรัมๆละ  50  สตางค ์  ในขณะเดียวกนับรรดากลุ่มนกัล่าสมบติันอกพื้นท่ี
อ่ืนๆ   และนกัซ้ือของเก่าต่างพากนัมาซ้ือกบัชาวบา้น  และนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาขดุคน้  โดยการใช้
เรดาร์ตรวจสอบวตัถุท่ีเป็นโลหะขดุขนไป  กนัอยา่งมโหฬาร  เล่าขานกนัวา่  โลหะท่ีขดุไดจ้าํพวก  หอก  

มีด  อาวธุต่างๆ   นบัเป็นคนัรถสิบลอ้เป็นคนัรถ     ท่ีนาํวตัถุโบราณออกจากหมู่บา้นวงัหาด    เป็น
เวลานานเกือบ   20  กวา่  ปี 
 ดงันั้น  เม่ือวนัท่ี   23   กรกฎาคม   พ.ศ.  2538   นายสิงห์    วฒิุชมภู    (สายหลา้)    ไดเ้ดินทาง
กลบัมาเยีย่มครอบครัว  ณ   บา้นวงัหาด   ซ่ึงเป็นถ่ินกาํเนิด ทราบข่าวของการขดุคน้วตัถุโบราณ         
และนาํไปขายเป็นของเก่าใหก้บัพ่อคา้      รู้สึกตกใจเป็นอยา่งมาก   ทาํไม  ไม่มีใครสักคนท่ีจะคดัคา้น       

ต่อตา้น   ช่วยกนัปกป้องมรดกลํ้าค่าท่ียงัหาแหล่งท่ีมาท่ีไปแหล่งน้ีไม่ได ้   ซ่ึงโดยส่วนรวมแลว้ยงัไม่รู้
วา่มีมาตั้งแต่ยคุใดสมยัใด    ดว้ยจิตสาํนึกท่ีเป็นห่วงมรดกลํ้าค่าของบรรพบุรุษท่ีไม่ทราบอายขุองนาย
สิงห ์ วฒิุชมภู    จึงไดว้างแผนท่ีจะรักษาสมบติัของชาติแห่งน้ี    โดยตั้งเป้าหมายคร้ังแรกวา่           

ประการทีห่น่ึง  ตอ้งหยดุย ั้ง   นกัขดุสมบติัลํ้าค่าเหล่าน้ีใหไ้ดเ้สียก่อน     ประการทีส่อง ปลูกจิตสาํนึก      

ร่องรอยการขดุวตัถุโบราณบา้นวงัหาด 
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สร้างสาํนึกใหชุ้มชนรู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่ามรดกลํ้าค่าแห่งน้ีเสียก่อน      (ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากเยน็
เขญ็ใจเป็นอยา่งมาก     เพราะในชุมชนบางคนกย็งัขดุเก่าไปขายใหแ้ก่นกัคา้ของเก่า)   ประการทีส่าม                  
แจง้จดัทาํรายงานใหภ้าครัฐท่ีเก่ียวขอ้งทราบ    ตั้งแต่ระดบัตํ่าไดแ้ก่   หมู่บา้น  จนถึงสูงสุด  คือสาํนกั
นายกรัฐมนตรี    ใหไ้ดรั้บทราบแต่กไ็ดรั้บการตอบสนองท่ีชา้มากตอ้งทาํอยูห่ลายๆคร้ัง จนไดรั้บการ
ตอบสนองบา้งแต่กย็งัไม่ถึงจุดหมายปลายทางเท่าท่ีควร 
 ในการปลูกจิตสาํนึก และ   สร้างจิตสาํนึก 
ใหค้นในชุมชนมีความหวงแหนมรดกแห่งน้ี    
เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยากเป็นอยา่งมาก    พบปัญหา 
อุปสรรคอยา่งมากมาย    ดว้ยเหตุท่ีวา่    บา้นวงัหาด 
        เป็นชุมชนท่ีเป็นชาวลา้นนาร้อยละ  90   ซ่ึงมี 
ความเช่ือในเร่ือง   ผ ี   สาง    เทวดา    และวญิญาณ             
ซ่ึงเป็นทศันคติท่ีเป็นไปในทางลบเก่ียวกบัการ 
อนุรักษ ์  ซ่ึงมีความเช่ือวา่    หา้มผูใ้ดนาํวตัถุของ 
ผ ีสาง   เทวดา   และวญิญาณเขา้มาในหมู่บา้นผูใ้ดนาํเขา้มาในหมู่บา้นจะเกิดอาถรรพ ์ ลางร้าย    ภยั
พินาศฉิบหายต่าง ๆ นาๆ    แรก ๆ จึงไม่มีใครจะร่วมมือดว้ยในการอนุรักษแ์ต่    สิงห ์     วฒิุชมภู      กห็า
ไดท้อ้แทก้บัเหตุการณ์ดงักล่าวไม่    เพราะรู้ดีวา่สักวนัหน่ึง   จะตอ้งไดรั้บการคน้ควา้จากนกัวชิาการ
จากสาํนกัต่างๆ อด    ทนทรมานกบัการอนุรักษอ์ยู ่ 3-4   ปี    โดยการเดินเทา้คน้หา    ตามร่องรอยแห่ง
การขดุการคน้ทาํลายวตัถุโบราณจากนกัขดุของเก่า    โดยเกบ็ไวที้ละช้ิน    สองช้ิน    นาํมาเกบ็ไวท่ี้วดั
บา้นวงัหาด   และ  ในขณะเดียวกนักไ็ดจ้ดัสร้างเครือข่ายนกัอนุรักษโ์บราณวตัถุของชุมชนแห่งน้ี
เพื่อใหมี้ความมัน่คงและยัง่ยนื    ซ่ึงดว้ยความเห็นใจต่อ  สิงห ์    วฒิุชมภู     และจิตสาํนึกในความหวง
แหนมรดกลํ้าค่าชองชุมชน    ท่านพระปลดัสมบติั   สมาจาโร( อดีตเจา้อาวาสวดัวงัหาด)ไดใ้หก้ารช่วย
เมตตา  ไดพ้าลูกศิษยแ์ละชาวบา้นเกบ็วตัถุโบราณท่ีได ้      จากการขดุเหลือของนกัล่าสมบติั      และขอ
บิณฑบาตรแก่นกัล่าสมบติัใหห้ยดุการขดุคน้สมบติั   จนไดแ้นวร่วมข้ึนมาเร่ือยๆ   จากหมู่บา้นเป็น
ตาํบลโดยนาํวตัถุท่ีเกบ็ไวม้ามอบใหค้ณะกรรมการ ฯ      นาํมาเกบ็รักษาไวท่ี้วดัวงัหาดส่วนหน่ึง      

เพื่อใหน้กัวชิาการไดศึ้กษาคน้ควา้    พร้อมทั้งเปิดใหชุ้มชนไดช้ม      เพื่อใหเ้กิดความหวงแหน     ใน
สมบติัของชาติ   และนอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไป        และนกัเรียนนกัศึกษา    ของ
ชุมชนไดค้น้ควา้ศึกษาหาความรู้ยคุก่อนประวติัศาสตร์  เช่น ยคุหินต่างๆ .ยคุสาํริด-ยคุโลหะฯ(ขอเชิญ
ทุกฯท่าน..มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์) 

พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชนบา้นวงัหาด 
ตั้งอยูใ่นวดัวงัหาด  ม.2  ต.ตล่ิงชนั 
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 ถึงแมว้า่ชุมชนและคณะกรรมการโบราณคดีวงัหาด ไดมี้มติใหด้าํเนินการจดัสร้างอาคาร
พิพิธภณัฑถ์าวร แมไ้ม่มีทุนทรัพยเ์ลยกต็ามที   กย็งัช่วยกนัคิดจดัผา้ป่าบา้ง     รับการบริจาคบา้ง     

เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย     ตลอดเวลา   13  ปีกวา่ ๆ    สิงห์       วฒิุชมภู     และคณะกรรมการ
โบราณคดีต่างกทุ่็มเท   เสียสละ   แรงกาย     แรงใจ     และจิตวญิญาณ    เพื่อปกป้องแหล่งอารยะธรรม
แห่งน้ีไวใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัอยา่งไม่หวงัส่ิงใดๆตอบแทน 
                   ดงันั้น    ทางผูน้าํและคณะกรรมการโบราณคดีชุมชนหมู่บา้นวงัหาด   หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่   

ท่านผูมี้เกียรติ   และท่านผูใ้จบุญทั้งหลาย   คงใหค้วามเมตตา   สงสาร   มาช่วยกนั สร้างอาคาร
พิพิธภณัฑเ์ฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  เน่ืองในปีมหามงคล  ถวายพระราชกศุลแด่องคพ์ระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั   ภูมิพลอดุลยเดชฯ   ในคร้ังน้ีใหเ้ป็นเกียรติประวติัศาสตร์   และสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  
 

             
 
 

               
ภายในอาคารพิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชนบา้นวงัหาด  หมู่ท่ี  2  ตาํบลตล่ิงชนั 

อาํเภอบา้นด่านลานหอย  จงัหวดัสุโขทยั 
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ทะเบียนโบราณวตัถุทีเ่กบ็ไว้ในพพิธิภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านวงัหาด 
 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๑/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       หนา้ลิง / ตาโปน  
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   -  
ขนาด / Dimension  เ ส้นผา่ศนูยก์ลาง = ๒.๘ ซม. เส้นรอบวงกลม ๙ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    หนา้ลิง 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description คลา้ยหนา้ลิง / หนา้สิงห์ลายนูน 
อายสุมยั / Period   ก่อนประวติัศาสตร์ทวารวดี 
สภาพ / Condition   สมบรูณ์ เหรียญเงิน 
ประเภทการไดม้า / Acquisition ชาวบา้นนาํมามอบให ้นายสมจิตต ์สิทธิเกศ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenence พบท่ีแหล่งโบราณคดีดอยป๋าต๋อง นอกจากน้ียงัพบทุกๆแหล่งมี
ทั้งทองคาํ / สาํริด / เงินฯ 
หมายเหตุ / Remarks   อดีต หน.รักษาพนัธ์สัตวถ์ ํ้าเจา้รามบา้นวงัหาด 
ท่ีเกบ็รักษา / Location   พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

ลาํดบัท่ี / Run No   - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๒/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       ตุม้หูทองคาํ 
เลขกลุ่ม / Sup-Category - 
เลขเติม / Previous No  - 
ขนาด / Dimension   เส้นผา่ศนูยก์ลาง = ๑.๘ ซม. เส้นรอบวงกลม = ๕.๙ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style   - 
วสัดุ / Material    ตุม้หูทองคาํ   
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description ทรงกลม คลา้ยกระปุกมีลายเลก็ ผา่กลาง 
อายสุมยั / Period   ทวารวดี (ยคุก่อนประวติัศาสตร์) 
สภาพ / Condition   สมบรูณ์ (ทองคาํ) 
ประเภทการไดม้า / Acquisition  จากการสาํรวจกลุ่มอนุรักษโ์บราณคดีบา้นวงัหาด ๒๓  
     กรกฎาคม ๓๘ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenence ไดจ้ากแหล่งโบราณคดีปางเด่นหา้ง 
หมายเหตุ / Remarks   - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location   พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo     
 
 



64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๓/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       เหรียญเงิน ตราพระอาทิตย ์
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   -  
ขนาด / Dimension   เส้นผา่ศนูยก์ลาง = ๐.๙ ซม. เส้นรอบวงกลม = ๕.๔ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style   - 
วสัดุ / Material    เหรียญตราพระอาทิตย ์  
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เป็นเหรียญมี๒ดา้น มีสัญลกัษณ์ พระอาทิตยอี์กดา้นเป็นเหรียญ 
     ศรีวสัสะ 
อายสุมยั / Period   ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition   สมบรูณ์  
ประเภทการไดม้า / Acquisition ชาวบา้นเล้ียงววัพบแลว้นาํมามอบให ้
ประวติัวตัถุ / History / Provenence          พบท่ีดอยป๋าต๋องและแหล่งอ่ืนๆ เป็นจาํนวนมาก 
หมายเหตุ / Remarks   นายเสาร์  ไชยสุ่ม 
ท่ีเกบ็รักษา / Location   พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    -   
เลขวตัถุ / Accession No.     ๔/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       ลูกปัดสีอาเกต / คาร์เนเลียน 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   ยาว = ๒.๑ ซม. เส้นรอบวงกลม = ๔.๙ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    ลูกปัดสีหินอาเกต / คาร์เนเลียน / สาํริด / แกว้   
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description  เป็นเหรียญเจาะรูจากหินขดัแลว้นาํมาร้อยเป็นเคร่ืองประดบั 
อายสุมยั / Period   ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition   สมบรูณ์  
ประเภทการไดม้า / Acquisition  คณะกรรมการไปช่วยกนัเกบ็จากคนท่ีขดุแลว้ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenence      พบทุกๆแหล่งในเขตตาํบลตล่ิงชนั 
หมายเหตุ / Remarks   - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location          พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo    - 
 



66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๕/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       (ควอร์ท) 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   เส้นผา่ศนูยก์ลาง = ๔.๓ ซม. เส้นรอบวงกลม = ๓.๓ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material              ต่างหูควอร์ท   
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description ต่างหูมีวงกลมผา่กลางใสประกายคลา้ยคริสตนั 
อายสุมยั / Period   ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition   แตก / หกั ชาํรุด 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition           คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษโ์บราณคดีบา้นวงัหาดออกสาํรวจพบ
ท่ีปางเด่นหา 
ประวติัวตัถุ / History / Provenence พบทุกแหล่งโบราณคดี 
หมายเหตุ / Remarks   - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location   พิพิธภณัฑโ์บราณชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๖/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       แหวนสาํริด 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   ยาว = ๓.๕ ซม. เส้นรอบวงกลม = ๒ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    แหวนสาํริด   
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description มีหวัและมีกระด่ิง 
อายสุมยั / Period   ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์ / แต่บางช้ินกเ็ป็นสนิม 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition            กลุ่มอนุรักษส์าํรวจพบท่ีปางเด่นหา้ง 
ประวติัวตัถุ / History / Provenence พบทุกแหล่งโบราณคดี 
หมายเหตุ / Remarks   - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location            พิพิธภณัฑโ์บราณชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.    
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔   
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๗/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.              กระพรวนสาํริด 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension     เส้นผา่ศนูยก์ลาง = ๑๐ ซม. เส้นรอบวงกลม = ๓๐.๒ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    กระพรวนแหวนสาํริด   
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description กระพรวนมีร้อยกระด่ิงลอ้มรอบ 
อายสุมยั / Period   ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์  
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษพ์บท่ีปางเด่นหา้งจากนํ้ากดัเซาะ  
     ทางเดินเห็นวตัถุลอยอยูผ่วิดิน 
ประวติัวตัถุ / History / Provenence พบทุกแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด 
หมายเหตุ / Remarks   - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location   พิพิธภณัฑโ์บราณชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔   
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๘/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       กาํไลสาํริด 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   เส้น ๔ เส้นผา่ศนูยก์ลาง = ๕.๕ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    กาํไลสาํริด   
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เป็นกรวยกลมไม่หล่อติดกนัมีถอดส่วนใสได ้
อายสุมยั / Period   ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์  
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    หวัหนา้หน่วยอนุรักษพ์นัสัตวป่์าบา้วงัหาดมอบใหคื้อนายสมจิต 
ประวติัวตัถุ / History / Provenence พบทุกแหล่งโบราณคดีตาํบลตล่ิงชนั 
หมายเหตุ / Remarks   - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location   พิพิธภณัฑโ์บราณชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File    ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔   
ลาํดบัท่ี / Run No    -   
เลขวตัถุ / Accession No.     ๙/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       กาํไลหยก 
เลขกลุ่ม / Sup-Category   - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   ยาว ๖.๔ ซม.เส้นรอบวงกลม = ๒ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style   - 
วสัดุ / Material    กาํไลหยก   
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description วงกลมสีเขียวเขม็ 
อายสุมยั / Period   ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition   หกั  ชาํรุด  เป็นท่อนๆ 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษโ์บราณคดีบา้นวงัหาดสาํรวจพบท่ี
เด่นของเก่า 
ประวติัวตัถุ / History / Provenence พบทุกแหล่งเด่นของเก่าและใกล้เคลียงๆ 
หมายเหตุ / Remarks   - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location   พิพิธภณัฑโ์บราณชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๑๐/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       กาํไลเงิน 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   เส้นผา่ศนูยก์ลาง = ๕ ซม. เส้นรอบวงกลม ๒ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    กาํไลเงิน   
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เป็นแท่งกลมอ่อน 
อายสุมยั / Period   ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์  
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    เครือข่ายและคณะกรรมกลุ่มอนุรักษส์าํรวจพบท่ีเด่นของเก่า 
ประวติัวตัถุ / History / Provenence พบท่ีปางเด่นหา้ง / แม่กองค่าย 
หมายเหตุ / Remarks   - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location   พิพิธภณัฑโ์บราณชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔   
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๑๑/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.     ไป้ป์สูบยา 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   ยาว = ๗ ซม. เส้นรอบวงกลม ๔.๓ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    ไป้ป์ดินเผามีลวดลาย 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เป็นแท่งกลมอ่อน 
อายสุมยั / Period   ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์ ๑/ หกั ๑ 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ชาวบา้นนาํมามอบใหจ้ากการทาํไร่-ไถ่นาคือ นายตัน๋   
     ชยัมูลวงค ์
ประวติัวตัถุ / History / Provenence พบท่ีทุ่งเด่นยาวและท่ีทุ่งป่าคา  หมู่ ๒ ตาํบลตล่ิงชนั  
หมายเหตุ / Remarks   - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location   พิพิธภณัฑโ์บราณชุมชนบา้นวงัหาด 
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔   
ลาํดบัท่ี / Run No    -  

เลขวตัถุ / Accession No.     ๑๒/๒๕๕๔ 

เลขหมวด / Category   - 

ช่ือวตัถุ / Object name.     คมัภีร์โบราณ (ลา้นนา) 

เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 

เลขเติม / Previous No   - 

ขนาด / Dimension   ยาว = ๓๒.๕ ซม. เส้นรอบวงกลม ๖ ซม. 

แบบศิลปะ / Arts Style  - 

วสัดุ / Material    คมัภีร์โบราณ (ลา้นนา) 

รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description ใชใ้บลานเขียนอกัษรเป็นภาษาลา้นนา 

อายสุมยั / Period   หลงัสุโขทยั-ปัจจุบนั 

สภาพ / Condition   สมบูรณ์  

ประเภทการไดม้า/ Acquisition    เจา้อาวาสวดัหนองบวัดาํ มอบใหพ้ิพิธภณัฑบ์า้นวงัหาด 

ประวติัวตัถุ / History / Provenenc     จากชุมชนตาํบลตล่ิงชนัก่อนเสียชีวติไดน้าํมามอบใหก้ลวัจะสูญ
     หาย 

หมายเหตุ / Remarks   - 

ท่ีเกบ็รักษา / Location   พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชนบา้นวงัหาด 

รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 

Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๑/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.      ขวานหินกะเทาะ 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   ยาว = ๑๓ ซม. เส้นผา่ศนูยก์ลาง ๒๑.๑ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    หิน 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description มีคม ผวิหยาบ เหมาะมือจบั  
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุหิน 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์  
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ไดจ้ากการไถไร่-ยกล่องส่วน 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc     พบท่ีทุ่งป่าคา คลองแม่ราํพนั หมู่๒  ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้นด่านลาน 
     หอย  จ.สุโขทยั 
หมายเหตุ / Remarks   เน่ืองจากขวานหินกะเทาะมีเป็นภูเขา (จาํนวนมาก) มีแหล่งท่ีพบ
     ขนาดใหญ่อยูท่ัว่บริเวณจึงไม่สามารถท่ีจะจดัทาํทะเบียนได ้
ท่ีเกบ็รักษา / Location    พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชนบา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๒/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.     ขวานหินกะเทาะ 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   ยาว = ๒๐.๓ ซม. เส้นผา่ศนูยก์ลาง ๙.๒ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    หิน 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description มีคม ผวิหยาบ เหมาะมือจบั  
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุหิน 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์  
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ไดจ้ากการไถไร่-ยกล่องส่วน นายสิงห์  วฒิุชมภูผูม้อบให ้
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc     พบท่ีทุ่งป่าคา คลองแม่ราํพนั หมู่ ๒ ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้นด่านลาน   
     หอย  จ.สุโขทยั 
หมายเหตุ / Remarks   แหล่งท่ีพบขวานหินกะเทาะมีทัว่บริเวณ บา้นวงัหาด ถึง อ. เถิน 
     จ.ลาํปาง อ.เมือง จ.ตาก (จึงไม่สามารถ)จดัลงทะเบียนไดทุ้กช้ิน 
ท่ีเกบ็รักษา / Location    พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชนบา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   -  
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๓/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.      ขวานหินขดั(ฝน) 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  -  
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๕.๘ ซม.ยาว = ๑๑.๘ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    หิน 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description คม ผวิเกล้ียงไม่มีผวิหยาบ (เพราะฝนจนผวิรับ) 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์  
สภาพ / Condition   สมบูรณ์  
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ไดจ้ากการไถไร่ ขา้วโพด นายสิงห์  วฒิุชมพผููม้อบให ้
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบท่ีทุ่งเด่นยาว ริมคลองแม่ราํพนั หมู่ ๒ ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้นด่าน
     ลานหอย   จ.สุโขทยั 
หมายเหตุ / Remarks   แหล่งขวานหินมีอยูม่ากจึงข้ึนทะเบียนไม่หมด 
ท่ีเกบ็รักษา / Location    พิพิธภณัฑโ์บราณคดี บา้นวงัหาด หมู่ ๒ ตล่ิงชนั  อ. บา้นด่าน
ลานหอย  จ.  สุโขทยั 
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๔/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.      หินทรายสาํหรับขดัหรือฝน 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๑๒ ซม.ยาว = ๑๖.๘ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  -  
วสัดุ / Material    -  
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description หินทรายลกัษณะถูกกขดัหรือฝน เป็นร่องๆ 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์  ยคุหิน 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์  พร้อมใชง้านได ้
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ไดจ้ากการไถไร่ ขา้วโพด  
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบท่ีวงัขอนไมแ้ดงติดหว้ยแม่ราํพนั หมู่ ๒ ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้น
     ด่านลานหอย  จ.สุโขทยั 
หมายเหตุ / Remarks   เน่ืองจากวตัถุโบราณยคุหิน มีเป็นจาํนวนมาก (นบัไม่ถว้น) จึง
     เลือกตวัอยา่งลงทะเบียนฯ 
ท่ีเกบ็รักษา / Location      พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๕/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   -  
ช่ือวตัถุ / Object name.     กงจกัรหิน 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๔.๕ ซม.ยาว = ๑๐ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    - 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description    เป็นวงกลมมีอาวธุเป็นหนามปุ่มรอบนอกวง 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์  ยคุหิน 
สภาพ / Condition   ชาํรุด เหลือคร่ึงวง 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ไดพ้บจากการไถไร่ ขา้วโพด  
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบท่ีวงัขอนไมแ้ดงติดคลองแม่ราํพนั หมู่ ๒ ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้น
     ด่านลานหอย  จ.สุโขทยั 
หมายเหตุ / Remarks   เน่ืองจากวตัถุโบราณยคุหิน มีเป็นจาํนวนมาก  จึงเลือกตวัอยา่ง
ลงทะเบียนฯ 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๖/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.     ขวานหินกะเทาะ 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   -  
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๖ ซม.ยาว = ๙.๓ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    - 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description มีคม ผดิหยาบ รูปทรงจบัไดพ้อดี 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์  ยคุหิน 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์ 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ไดพ้บจากการไถไร่ ขา้วโพด  
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc     พบท่ีวงัขอนไมแ้ดงติดคลองแม่ราํพนั หมู่ ๒ ต.ตล่ิงชนั   
     อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั 
หมายเหตุ / Remarks   พบขวานหินจาํนวนมาก  ไม่สามารถลงทะเบียนไดทุ้กช้ิน 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๗/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.     สามเหล่ียมหินกะเทาะ 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๓.๘ ซม.ยาว = ๑๑.๑ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    - 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description สามเหล่ียมปลายแหลมสาํหรับเจาะหนงัสัตว ์
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์  ยคุหิน 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์ 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ไดพ้บจากการไถไร่ขา้วโพด ไร่มนัสาํปะหลงั  
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc     พบท่ีวงัขอนไมแ้ดงติดคลองแม่ราํพนั หมู่ ๒ ต.ตล่ิงชนั   
     อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั 
หมายเหตุ / Remarks      อาวธุหินต่างๆพบจาํนวนมาก  ไม่สามารถลงทะเบียนไดทุ้กช้ิน 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๘/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.     กาํไลหิน 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๔ ซม.สูง= ๑.๕ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    กาํไลหินขดั  
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เป็นวงกลม ขดัเกล้ียง ผวิเรียบ เน้ือนวล 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์  ยคุหิน 
สภาพ / Condition   หกัเป็นท่อนๆ ไม่สมบูรณ์ ชาํรุด 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ไดจ้ากการไถไร่ ปลูกมนัสาํปะหลงั  
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบท่ีเด่นแฝกติดแม่ราํพนั หมู่ ๒ ต.ตล่ิงชนั   
     อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั 
หมายเหตุ / Remarks      กาํไลหินเป็นชินเลก็ถูกการไถหลายๆคร้ังเกิดการหกั / แตก  
     ชาํรุด 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.     ๙/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.     ขวานหินมีบ่า 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๘.๘ ซม. สูง ๑๐ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    ขวานหินมีบ่า  
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description ทาํบ่าซา้ย-ขวาตรงกลางเป็นแกนเพื่อต่อดา้มไมป้ลายคม 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์  ยคุหิน 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์  ๙๐% เพราะปลายสึก-บ่ิน จากการใชง้าน 
ประเภทการไดม้า / Acquisition    ชาวบา้นไปหาของป่า  
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบท่ีพระธาตุดอยหลวง หมู่ ๒ ต.ตล่ิงชนั  อ.บา้นด่านลานหอย  
      จ.สุโขทยั 
หมายเหตุ / Remarks      ขวานหินมีข่าขนาดเลก็ท่ีพบเด่นแฝกมีลกัษณะคมมาก 
     เพราะมีการฝน 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๑๐/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.     แกนหิน / เหรียญหิน 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๕.๘ ซม. สูง= ๑.๗ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    แกนหิน  
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เป็นเหรียญวงกลมตดัจากก่อนหิน 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์  ยคุหิน 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์   
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    พบจากการขดุถนนลูกรัง-ไถไร่-ฯ  
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบโดยทัว่ไปท่ีมนุษยย์คุหินอยูเ่ช่นท่ีเด่นแฝก ทุ่งป่าคา- 
     แม่กองค่ายฯ 
 หมายเหตุ / Remarks      พบแถนหินเป็นจาํนวนมากเพราะวา่มีการตดัหินเพื่อทาํกาํไลฯ 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
 
 



84 

 

 
 
 
 
 
 
 
Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๑๑/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.     หินเจาะรู 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๑๔.๕ ซม. สูง= ๗ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    หินเจาะรู / หนีมีรู 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เจาะหินเป็นรูเพื่อใชเ้ป็นตวัถ่วงนํ้าหนกั 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์  ยคุหิน 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์   
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    พบตามป่า-เขา-ไร่-นา กระจดักระจาย  
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบในบริเวณหมู่บา้นวงัหาดโดยทัว่ไปแลว้มีเป็นจาํนวนมาก 
 หมายเหตุ / Remarks      เป็นภูมิปัญญาในการเจาะเหลก็-ไมต่้างๆไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๑/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   -  
ช่ือวตัถุ / Object name.     พระขรรค ์
เลขกลุ่ม / Sup-Category  -  
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๔.๒ ซม. สูง= ๕๙.๕ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    หอก / ดาบสาลีขนัชยั 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description  มีคมสองดา้มมีความยาวและดา้มกมี็ดา้มยาว 
อายสุมยั / Period   ทวารวดี 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์  แต่สนิมกดักิน 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    เกิดจากการขดุสระนํ้าลึก ๕ เมตร 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบท่ีบา้นวงัโตก ม.๒ จากการขดุสระลึกประมาณ ๕ เมตร 
 หมายเหตุ / Remarks      เป็นภูมิปัญญาในการเจาะเหลก็-ไมต่้างๆไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๒/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.     หอกใบขา้ว 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๓.๔ ซม. สูง= ๕.๒ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    หอกใบขา้ว 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description คลา้ยใบขา้วรูปทรงสวยงามมาก ไม่ใหญ่ไม่เลก็ขณะพกพา 
อายสุมยั / Period   -  
สภาพ / Condition   สมบูรณ์  เร่ิมเป็นสนิม 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ขดุสระนํ้า สปก.๔-๐๑ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบ จากการขดุสระนํ้าลึก  ๓.๕-๔.๕ เมตร 
 หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๓/๒๕๕๔  
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       พระขรรค ์/ หอก 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๓.๕ ซม. สูง= ๖๙.๔ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    หอก / พระขรรค ์
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description มีคมสองดา้นปลายแหลมมีความยาวมาก ต่อดว้ยดา้มไม ้
อายสุมยั / Period   - 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์   
ประเภทการไดม้า/ Acquisition    ขดุสระนํ้า สปก. พระสมบติั สมาจาโร อดีต เจา้อาวาสวดัวงัหาด
     เป็นผูม้อบให ้
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      ไดจ้ากชาวบา้นท่ีนาํรถแมคโคขดุสระ ม.๕  ต. ตล่ิงชนั  
     อ. บา้นด่านลานหอย 
 หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๔/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       ขวานเหลก็มีคมสองดา้น  
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง= ๕.๒ ซม. ยาว = ๒๐.๒ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    ขวานเหลก็ 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description ขวานเหลก็มีคมสองดา้ม (รูตรงกลางใส่ดา้มไม)้ 
อายสุมยั / Period   - 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์   
ประเภทการไดม้า/ Acquisition       เกบ็จากแหล่งโบราณคดีแม่กองค่าย คณะกรรมการสาํรวจพบ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบท่ีหลุมฝังศพคลองแม่กองค่าย  หมู่ ๒  ต.ตล่ิงชนั   
     อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั 
 หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location      พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.   ๕/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       ขอ / งา้ว 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง= ๗.๕ ซม. ยาว = ๙  ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    ของา้ว 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description มีรูใส่ดา้มไมต้รงหวั 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุเหลก็ 
สภาพ / Condition   ชาํรุด  เป็นสนิม   
ประเภทการไดม้า/ Acquisition        จากแหล่งโบราณคดีปางเด่นหา้ง คณะกรรมสาํรวจพบ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc       ไดจ้ากการเกบ็แหล่งโบราณคดีท่ีปางเด่นหา้ง หมู่ ๒  
     ต.ตล่ิงชนั อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั 
หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๖/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       เหลก็สกดั 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง= ๔.๒ ซม. ยาว = ๒๐.๗ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    เหลก็สกดั 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description  หล่อเป็นแท่งแต่ปลายแบนมีคม 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุเหลก็ 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์   
ประเภทการไดม้า/ Acquisition        ชาวบา้นนาํมามอบใหเ้น่ืองจากผูล้กัลอบขดุไม่เอา  
     นายเอง้  เขม็รส มอบให ้
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบทุกแหล่งโบราณคดีเช่น แม่กองค่าย / เด่นของเก่า / ปางเด่น
     หา้ง / ดอยป๋าต๋องฯ 
หมายเหตุ / Remarks      อาวธุเหลก็รูปแบบต่างๆพบในปริมาณท่ีมากจึงเลือกลงทะเบียน
     เฉพาะตวัอยา่งฯ 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๗/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name.       กริซ 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง= ๕.๒ ซม. ยาว = ๔๐.๖ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    กริซ 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description มีคมสองดา้มคลา้ยกบักริซ 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุเหลก็ 
สภาพ / Condition   ชาํรุด เป็นสนิม 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition      จากการขดุคน้ของผูล้กัลอบขดุ และคณะกรรมไปสาํรวจเกบ็มา
     มอบใหพ้ิพิธภณัฑฯ์ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบทุกแหล่งโบราณคดีเช่น แม่กองค่าย / เด่นของเก่า / ปางเด่นหา้ง 
     / ดอยป๋าต๋องฯ 
หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
Photo No. /File   ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๘/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name          มีด 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   -  
ขนาด / Dimension   กวา้ง= ๘.๕ ซม. ยาว = ๒๖.๓ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    มีด 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description มีคมดา้มเดียวมีดา้ม 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุเหลก็ 
สภาพ / Condition   ชาํรุด เป็นสนิม 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition       เกบ็จากซากแหล่งโบราณคดีท่ีถูกขดุท้ิงไวโ้ดยเครือข่ายคณะ
กรรมฯ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบจากแหล่งโบราณคดีต่างๆเช่น เด่นป๋าต๋อง ปางเด่นหา้งฯลฯ 
หมายเหตุ / Remarks      อาวธุเหลก็ต่างๆพบมากท่ีสุดในบริเวณบา้นวงัหาดและพื้นท่ี 
     ใกลเ้คียง 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๙/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name          เหลก็ใน 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   -  
ขนาด / Dimension   กวา้ง= ๑.๕ ซม. ยาว = ๓๒.๗ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    เหลก็ใน 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description ลาํตวักลมแต่ปลายแหลมทั้งหวัและทา้ย 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุเหลก็ 
สภาพ / Condition   สมบูรณ์ / เร่ิมเป็นสนิม 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition       เครือข่ายคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษอ์อกสาํรวจท่ีมีการขดุแลว้
     พบนาํมามอบใหก้บัพิพิธภณัฑ ์
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      พบจากแหล่งโบราณคดีต่างๆเช่น เด่นป๋าต๋อง ปางเด่นหา้งฯลฯ 
หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   -  
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๑๐/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name          ตะขอเบด็ 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   -  
ขนาด / Dimension   กวา้ง= ๖.๖ ซม. ยาว = ๒๕ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    ตะขอเบด็ 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เป็นตะขอเบด็ขนาดใหญ่ปลายแหลมคม หวัมีรู 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุเหลก็ 
สภาพ / Condition   ชาํรุด / เป็นสนิม 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition       ชาวบา้นนาํมามอบให ้นายรินทร์  นํ้าใส 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      ชาวบา้นนาํมามอบให ้
หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๑๑/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name          แวดินเผา 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง= ๓.๒ซม. ยาว = ๑.๙ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    แวดินเผา 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description  คลา้ยๆลูกกระดุมมีรูอยูต่รงกลาง 
อายสุมยั / Period   ยคุก่อนประวติัศาสตร์  
สภาพ / Condition    มบูรณ์ / ชาํรุด / แตก 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition       จากการขดุคน้ของชาวบา้นมอบใหค้ณะกรรมการไปเกบ็มาไวท่ี้
     พิพิธภณัฑ ์
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc     ไดจ้ากทุกๆแหล่งในตาํบลตล่ิงชนั 
หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๑๒/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name          กระปุกดินเผา 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง= ๓ ซม. ยาว = ๓.๔ ซม.  
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    กระปุกดินเผา 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description ภาชนะดินเผามีฝาปิดคลา้ยกระปุก 
อายสุมยั / Period    - 
สภาพ / Condition    สมบูรณ์  
ประเภทการไดม้า/ Acquisition       ชาวบา้นนาํมามอบให ้คือ นายจรูญ  ปูทิ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc      ชาวบานนาํมามอบให ้
หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๑๓/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name        คมัภีร์ใบลาน 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  -  
เลขเติม / Previous No   -  
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๕.๗ ซม.  ยาว  ๒๘ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    ใบลาน 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เขียนอกัษรลา้นนาลงในใบลา้นเป็นภาษาลา้นนา 
อายสุมยั / Period    หลงัสุโขทยั 
สภาพ / Condition    สมบูรณ์  
ประเภทการไดม้า/ Acquisition       พระอธิการนอม เจา้อาวาสวดัหนองบวัดาํ มอบใหพ้ิพิธภณัฑฯ์ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc       ชาวลา้นนามีภูมิปัญญาในการใชภ้าษาพดูภาษาเขียน แลว้บนัทึก
     ลงใบลาน  
หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   -  
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๑๓/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name        ลูกปัดสี (เหล่มเมน้)  
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   ยาว  ๒๘ ซม. เส้นรอบวงกลม = ๔.๘ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    ลูกปัดสี 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เป็นแท่งยาวประมาณ ๒ น้ิวเน้ือสีดาํ 
อายสุมยั / Period    ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition    สมบูรณ์  
ประเภทการไดม้า/ Acquisition       คณะกรรมการออกสาํรวจจากการลกัลอบขดุจึงพบอยูก่องดิน ฯ  
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc       พบท่ีปางเด่นหา้ง  
หมายเหตุ / Remarks       พบวา่มีการขายไปเป็นจาํนวนมากเพราะเป็นช้ินใหญ่พบเจอง่าย 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   - 
ลาํดบัท่ี / Run No    - 
เลขวตัถุ / Accession No.    ๑๔/๒๕๕๔ 
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name        คมัภีร์ลา้นนา กระดาษสา 
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   กวา้ง ๑๒.๒ ซม.  ยาว  ๓๖ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    กระดาษสา 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description    นาํกระดาษสามาจดบนัทึกพระธรรมคมัภีร์+สมุนไพร พระคาถาฯ 
อายสุมยั / Period    หลงัสุโขทยั 
สภาพ / Condition    สมบูรณ์  
ประเภทการไดม้า/ Acquisition       พระอธิการนอม เจา้อาวาสวดัหนองบวัดาํ มอบใหพ้ิพิธภณัฑฯ์ 
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc       ไดพ้ฒันาจากใบลาน มาสูอกัษรลา้นนาฯ 
หมายเหตุ / Remarks      - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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Film No. /CD No.   -  
ลาํดบัท่ี / Run No    -   
เลขวตัถุ / Accession No.    ๑๔/๒๕๕๔  
เลขหมวด / Category   - 
ช่ือวตัถุ / Object name        เหรียญเงินตราพระอาทิตย ์
เลขกลุ่ม / Sup-Category  - 
เลขเติม / Previous No   - 
ขนาด / Dimension   เส้นผา่ศนูยก์ลาง = ๐.๙ ซม. เส้นรอบวงกลม = ๕.๒ ซม. 
แบบศิลปะ / Arts Style  - 
วสัดุ / Material    เหรียญเงิน 
รูปแบบลกัษณะวตัถุ / Description เหรียญมี ๒ ดา้น ดา้นหนา้ลายนูนตราพระอาทิตย ์ดา้นหลงั ตรา
     ศรีวสัสะ 
อายสุมยั / Period    ก่อนประวติัศาสตร์ 
สภาพ / Condition    สมบูรณ์ ๙๐% 
ประเภทการไดม้า/ Acquisition       คณะกรรมการอนุรักษโ์บราณคดีบาวงัหาดสาํรวจพบบริเวณท่ีมี
     การลกัลอบขดุ  
ประวติัวตัถุ / History / Provenenc       พบท่ีดอยป๋าต๋องและทุกๆแหล่งท่ีมีการขดุคน้ ฯ   
หมายเหตุ / Remarks       - 
ท่ีเกบ็รักษา / Location       พิพิธภณัฑโ์บราณคดีชุมชน บา้นวงัหาด  
รูป / Photo    - 
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กจิกรรม 
จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1. จงบอกลกัษณะภูมิประเทศของตาํบลตล่ิงชนั 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
2. จงบอกประวติัความเป็นมาของแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
3. โบราณวตัถุท่ีขดุพบในตาํบลตล่ิงชนัมีอะไรบา้ง  บอกใหม้ากท่ีสุด 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
4. การคน้พบโบราณวตัถุบา้นวงัหาด 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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5. จงบอกประโยชนข์องโบราณวตัถุท่ีขดุพบท่ีบา้นวงัหาด 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
6. ผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษโ์บราณวตัถุอยา่งไรบา้ง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
7. แหล่งท่ีพบโบราณวตัถุอยูท่ี่ใดบา้ง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
8. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นยคุเหลก็มีอะไรบา้ง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
9. ตาํบลตล่ิงชนัมีก่ีหมู่บา้น  อะไรบา้ง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
10.แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาดอยูท่างทิศไหนของอาํเภอบา้นด่านลานหอย 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้เรียนเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 

1. สภาพื้นท่ีของตาํบลตล่ิงชนัคือขอ้ใด 
ก.  ท่ีราบลุ่ม   ข.  ท่ีราบลุ่มแม่นํ้า 
ค.  ท่ีราบและท่ีสูง  ง.  เทือกเขาสูง 

 2.  พื้นท่ีใดท่ีไม่มีเขตติดต่อกบัตาํบลตล่ิงชนั 
  ก.  อาํเภอทุ่งเสล่ียม  ข.  ตาํบลวงัตะคร้อ 
  ค.  อาํเภอเถิน   ง.  จงัหวดัตาก 
 3.  สภาพพื้นดินในตาํบลตล่ิงชนัเป็นแบบใด 
  ก.  ดินทราย   ข.  ดินเหนียว 
  ค.  ดินร่วน   ง.  ดินร่วนปนทราย 
 4.  ประโยชนข์องการศึกษาความเป็นมาของชุมชนในทอ้งถ่ินคือขอ้ใด 
  ก.  ทาํใหท้ราบถึงวถีิชีวติของคนในสมยัก่อน 
  ข.  ทาํใหท้ราบอารยะธรรมและวฒันธรรม  ของคนในยคุก่อน 
  ค.  ทาํใหท้ราบถึงแหล่งท่ีตั้งของชุมชน 
  ง.  ถูกทุกขอ้ 
 5.  แม่นํ้าสายสาํคญัท่ีไหลผา่นชุมชนบา้วงัหาด 
  ก.  แม่ลาํพนั   ข.  แม่นํ้ายม 
  ค.  แม่กองค่าย   ง.  แม่นํ้าปิง 
 6.  แหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาดเป็นแหล่งโบราณคดีในลุ่มนํ้ายมอายเุก่าท่ีสุด  ประมาณก่ีปี 
  ก.  1,500  ปี   ข.  2,500  ปี 
  ค.  3,000  ปี   ง.  3,500  ปี 
 7.  โบราณวตัถุท่ีคน้พบจาํนวนมากจากแหล่งโบราณคดีบา้นวงัหาด  ไดแ้ก่ 
  ก.  กาํไลสาํริด   ข.  แวดินเผา 
  ค.  ลูกปัด   ง.  แผน่โลหะรูปหนา้ลิง 
 8.  ชุมชนถลุงเหลก็บา้นวงัหาด  มีอายปุระมาณก่ีปีมาแลว้ 
  ก.  1,500  ปี   ข.  2,500  ปี 
  ค.  3,000  ปี   ง.  3,500  ปี 
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 9.  ลกัษณะภูมิประเทศของเด่นปางหา้ง  คือ 
  ก.  พื้นท่ีราบแคบ ๆ  ข.  พื้นท่ีสูง 
  ค.  พื้นท่ีเชิงเขา  ง.  พื้นท่ีราบสูง 
 10.  โบราณวตัถุขอ้ใดท่ีไม่ไดพ้บท่ีบา้นวงัหาด 
  ก.  พระพุทธรูป  ข.  แผน่โลหะรูปหนา้ลิง 
  ค.  กาํไลขอ้มือสัมฤทธ์ิ ง.  เคร่ืองมือเหลก็ 
 11.  แหล่งโบราณคดีเขา้นํ้าดิบหรือเรียกอีกอยา่งวา่ 
  ก.  ดอยป่าตอง   ข.  เด่นปางหา้ง 
  ค.  แม่กองค่าย   ง.  แม่ลาํพนั 
 12.  ประชากรส่วนใหญ่ในบา้นวงัหาดอพยพมาจากจงัหวดัอะไร 
  ก.  สุโขทยั   ข.  ตาก 
  ค.  อุตรดิตถ ์   ง.  ลาํปาง 
 13.  ประชากรบา้นวงัหาดใชภ้าษาภาคอะไร 
  ก.  กลาง   ข.  ใต ้
  ค.  เหนือ   ง.  อีสาน 
 14.  ตาํบลตล่ิงมีเน้ือท่ีประมาณก๋ีตารางกิโลเมตร 
  ก.  244     ข.  334 
  ค.  344    ง.  433 
 15.  ทิศเหนือของตาํบลตล่ิงชนัมีอาณาเขตติดต่อกบัตาํบลอะไร 
  ก.  เวยีงมอก – กลางดง ข.  วงัลึก – วงัตะคร้อ 
  ค.  วงัประจบ – วงัตะคร้อ ง.  เวยีงมอก – วงัประจบ 
 16.  บา้นวงัหาดมีระยะทางห่างจากท่ีวา่การอาํเภอบา้นด่านลานหอยประมีก่ีกิโลเมตร 
  ก.  28    ข.  34 
  ค.  44    ง.  54 
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 17.  ขอ้มูลทางโบราณคดีกล่าวถึงบา้นวงัหาด  ตาํบลตล่ิงชนั  อาํเภอบา้นด่านลาหอย 
        จงัหวดัสุโขทยั  เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัใด 

ก.  ตน้ประวศิาสตร์สุโขทยั 
ข. ปลายประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ค. กลางประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ง. กรุงสุโขทยั 

 18.  ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลสาํคญัของการตั้งถ่ินฐานใกลแ้ม่นํ้าลาํคลองของคนสมยัก่อน 
  ก.  เพื่อความสะดวกในการคมนาคม 
  ข.  เพื่อความสะดวกในการใชน้ํ้าทาํเกษตร 
  ค.  เพื่อความสะดวกการหลบหนีขา้ศึก 
  ง.  เพื่อใชน้ํ้าอุปโภคบริโภค 
 19.  ประชากรส่วนใหญ่ในตาํบลตล่ิงชนัประกอบอาชีพอะไร 
  ก.  เกษตรกรรม   ข.  การประมง 
  ค.  ตีเหลก็    ง.  คา้ขาย 
 20.  เม่ือเราขดุพบโบราณวตัถุแลว้ควรทาํอยา่งไร 
  ก.  เกบ็ไวเ้ป็นเจา้ของ    
  ข.  นาํไปขาย 
  ค.  แจง้ใหผู้น้าํชุมชนทราบ 
  ง.  นาํไปมอบใหพ้ิพิธภณัฑเ์พื่อเกบ็รักษาไว ้
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ภาคผนวก 
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วงัหาดโมเดล 
ขั้นที ่1  กาํหนดเป้าหมาย 
 

 
 

ขั้นที ่2  ตั้งคณะทาํงานระดบัชุมชน  /ตาํบล /อาํเภอ 
 
 
 

ขั้นที ่3  พฒันาระบบการจดัการแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นโดยนกัวิชาการ 
  และนกัโบราณคดีใหก้ารสนบัสนุนดา้นวิทยากร 
 -วิจยัเชิงพฒันา   โดยสถาบนัการศึกษา 

ขั้นที ่4  นาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากขั้นท่ี1-2  มาจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพ่ือใหส้ถานศึกษา 
  นาํไปพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
 - สถานศึกษานาํไปทาํผลงานทางวชิาการ 
 - ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์ของชุมชน 

ขั้นที่ 5  จดัทาํเป็นระบบสารสนเทศ นาํเผยแพร่สู่สาธารณประชาคมโลก 
 - เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเชิงประวติัศาสตร์ของ
นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

ขั้นที่ 6  พฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์โบราณคดี   รองรับประชาคม
อาเซียน  ใน ปี 2558 
 - ประชาชนในทอ้งถ่ินมีรายได ้จากนกัท่องเท่ียว 
 - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พ่ิม จากการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว/นกั
ทศันาจร/การศึกษาดูงาน 

ขั้นที่ 7   เสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งขอยกฐานะเป็นมรดกโลก 

ค้นหาองค์ความรู้ 
ทีอ่ยู่ในตัวบุคคล 

ค้นหาความรู้จากแหล่งที่
พบวตัถุโบราณโบราณ 

ก าหนดแผนพฒันาระบบการ
จัดการในขั้นที ่1 

แผนพฒันาระยะ 4 ปี 

(2555 – 2558) 

ค้นหาความรู้ทีอ่ยู่ในวตัถุ
โบราณทีร่วบรวมไว้ 

แผนปฏิบัติการ ปี2555 



108 

 

บรรณานุกรม 
 

สุจิตต ์ วงษเ์ทศ.  พลิกประวติัศาสตร์แควน้สุโขทยั.  พิมพค์ร้ังท่ี  1.  มติชน  2540. 
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