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ขอมูลเบื้องตนการสํารวจโบราณสถานบนยอดเขารางกะปด เขาทําเทียม พุหางนาค0

1 

อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

                                                                   กลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี  
 

ความเปนมา                                                    

 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สํานักศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี ไดรับการประสานงานจากการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานสุพรรณบุรี และอําเภออูทอง ใหรวมสํารวจตรวจสอบขอมูลทาง

โบราณคดีและสิ่งกอสรางท่ีสันนิษฐานวาจะเปนเจดียในพ้ืนท่ีสวนหินพุหางนาค ณ สํานักสงฆพุหางนาค ซ่ึง

ตั้งอยูในเขตภูเขาดานหลังเมืองอูทอง เพ่ือเตรียมการพัฒนาใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนแหลงทองเท่ียว สํานักศิลปากร 

ท่ี 2 สุพรรณบุรี ไดมอบหมายให นางสาวสุภมาศ ดวงสกุล นักโบราณคดีชํานาญการ รวมสํารวจพ้ืนท่ีดังกลาว 

ในการสํารวจครั้งนี้คณะสํารวจประกอบดวยเจาหนาท่ีจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

จังหวัดสุพรรณบุรี, เจาหนาท่ีจากอําเภออูทอง, เจาหนาท่ีจาก อปท.ในพ้ืนท่ี, หัวหนาวนอุทยานแหงชาติพุมวง 

อําเภออูทองและเจาหนาท่ี ตลอดจนสื่อมวลชนบางสวน ในการสํารวจพ้ืนท่ีครั้งนี้มีอาสาสมัครของชมรม

อาสาสมัครนําเท่ียวสํานักสงฆพุหางนาคนําทางสํารวจ ในครั้งนี้ไมสามารถดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีไดครอบคลุม

ท้ังหมดเนื่องจากเจาหนาท่ีนําทางนําคณะสํารวจฯ ไปตรวจสอบจุดทองเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ดวย อีกท้ังสภาพ

พ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขา และสิ่งกอสรางท่ีเปนโบราณสถานนั้นกระจายอยูตามยอดเขาหลายจุด ในเบื้องตนนั้น

อาสาสมัครนําเท่ียวใหขอมูลวามีอยูราว 5 - 6 แหง ซ่ึงไมสามารถสํารวจไดทันในระยะเวลาเพียงวันเดียว จึงได

นําคณะสํารวจฯ ข้ึนไปตรวจสอบโบราณสถานเพียง 2 แหงเทานั้น และในระหวางการสํารวจตรวจสอบ

อาสาสมัครนําทางฯ ไดขอใหเจาหนาท่ีกรมศิลปากรใหขอมูลความรูทางโบราณคดีในพ้ืนท่ีนี้ดวย  

 เนื่องจากในการสํารวจพ้ืนท่ีครั้งแรกไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุมท้ังหมด สํานักศิลปากรท่ี 2 

สุพรรณบุรี จึงไดประสานงานกับชมรมอาสาสมัครทองเท่ียวสํานักสงฆพุหางนาคเพ่ือดําเนินการสํารวจ

ตรวจสอบขอมูลอยางละเอียดอีกครั้ง และไดเขาไปสํารวจขอมูลโบราณสถานในพ้ืนท่ีนี้อีกครั้งเม่ือวันท่ี 28 

ธันวาคม 2554 ในครั้งนี้คณะสํารวจจากสํานักศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี ประกอบดวย นางสาวสุภมาศ ดวงสกุล 

นักโบราณคดีชํานาญการ นายอภิรัฐ เจะเหลา นักโบราณคดีปฏิบัติการ และนายธันยบูรณ  มวงงาม เจาหนาท่ี

ของสํานักฯ โดยมีเจาหนาท่ีจากชมรมอาสาสมัครนําเท่ียวสํานักสงฆพุหางนาค 2 ทาน นําสํารวจ ผลการสํารวจ

มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

                                                           
1

 สรุปขอมูลจากการสํารวจเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2554 
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1. สภาพพ้ืนท่ีและการกระจายตัวของโบราณสถาน 

 บริเวณท่ีสํารวจครั้งนี้ครอบคลุมพ้ืนท่ีของเขารางกะปด (ท่ีตั้งสํานักสงฆพุหางนาค) ตอเนื่องกับเขาทํา

เทียม (ท่ีตั้งวัดเขาทําเทียม) พ้ืนท่ีประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร บริเวณท่ีสํารวจนี้เปนเขตภูเขาหินปูนพืด

เดียวกันตอเนื่องไปจนถึงเขาคอกซ่ึงเปนท่ีตั้งของกลุมโบราณสถานคอกชางดิน (หางกันประมาณ 1.5 กิโลเมตร) 

พืดเขานี้มียอดเขาสูงๆ ต่ําๆ หลายยอดเนิน เกือบทุกยอดเนินพบหลักฐานโบราณสถานกอดวยอิฐ ศิลาแลง และ

หิน และมีบางกลุมกระจายอยูท่ีลาดเชิงเขาดานลางดวย โบราณสถานท่ีสํารวจพบนี้อาจแบงออกเปน ๒ กลุม 

ตามวัสดุการกอสราง คือ 1) กลุมท่ีสรางดวยอิฐ เปนหลัก มีศิลาแลงและกอนหินปูนธรรมชาติเปนวัสดุรวม ได

พบรองรอย 3 แหง และหากรวมโบราณสถานบนเขาทําเทียมซ่ึงอยูในบริเวณตอเนื่องกันดวยจะไดจํานวน 5 

แหง  โบราณสถานประเภทนี้มักตั้งอยูในจุดสูงสุดของแตละยอดเขา และ 2) กลุมท่ีสรางดวยกอนหินปูนนํามา

กอเรียงเปนแทนฐาน และอาคารมีผนัง ไดพบจํานวน 5 แหง มักอยูในตําแหนงท่ีเปนเนินเปดโลงใกลหนาผา 

สามารถมองเห็นภูมิทัศนของท่ีราบดานลางไดดี  

2. โบราณสถานท่ีสํารวจพบ 

 (การเรียกชื่อโบราณสถานในท่ีนี้กําหนดใหเปนกลุมโบราณสถานพุหางนาคและการเรียงลําดับ

หมายเลขอางอิงจากคําเรียกของ ชมรมอาสาสมัครนําเท่ียวฯ เปนหลัก) 

 2.1 โบราณสถานพุหางนาคหมายเลข 1  (เจดียหมายเลข 1) 

 (บริเวณยอดเขาท่ีพิกัด 47 P 0593117 E / 1588227 N) 

 ตั้งอยูบนยอดเขาในตําแหนงสูงท่ีสุดในกลุมพืดเขานี้ ท่ีระดับความสูงประมาณ 216 ม.รทก.  พบ

รองรอยฐานโบราณสถานกอเรียงกันบนยอดเขาตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก จํานวน 3 เนิน ความยาวรวม

ประมาณ 45 เมตร เริ่มจากเนินท่ี 1 ซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกซ่ึงเปนหนาผาคลายเปนทางข้ึนมา  พบแนวกอเรียง

หินเปนขอบรูปสี่เหลี่ยมกวางยาวประมาณ 20 เมตร ตรงกลางพบกอนอิฐและกอนหินปูนปูเรียงกันคลายการปู

อิฐเปนพ้ืนเรียบตอเนื่องข้ึนไปยังเนินท่ี 2 ซ่ึงอยูในระดับสูงข้ึนไปจากเนินท่ี 1 ราว 3 เมตร พบฐานโบราณสถาน

กออิฐ ขนาดกวางยาวประมาณ 15 เมตร มีรองรอยการขุดหาโบราณวัตถุจนอิฐกระจายอยูท่ัวไป  ถัดข้ึนไปอีก

ระดับความสูงจากเนินท่ี 2 ประมาณ 2.5 เมตร เปนเนินท่ี 3 ซ่ึงพบลักษณะการกอเรียงกอนหินปูนธรรมชาติให

เปนแทนฐานโบราณสถาน ขนาดของเนินประมาณ 15 เมตร 

 จากหลักฐานขนาดของกอนอิฐท่ีใชกอสรางโบราณสถานบริเวณนี้ เปนอิฐขนาดใหญแบบสมัยทวารวดี 

จึงสันนิษฐานวากลุมโบราณสถานนี้คงเปนสิ่งกอสรางประเภทศาสนสถานในสมัยทวารวดี 
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ภาพสเกตซการวางตัวของกลุมโบราณสถานพุหางนาค 1 

 

 

สภาพโบราณสถานพุหางนาค 1 (เนินท่ี 2 และ 3) 
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เนินท่ี 3 ในกลุมโบราณสถานพุหางนาค 1 ตั้งอยูในตําแหนงสูงกวาเนินโบราณสถานอีก 2 เนินในกลุม กอเรียง

ดวยหินปูนธรรมชาติใหเปนแทนฐานโบราณสถาน ยังไมทราบขนาดและรูปทรงท่ีแนชัด 
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เนินท่ี 1 อยูริมขอบลาดเอียงลงหนาผากอเรียงหินเปนกรอบรูปสี่เหลี่ยม ปูอิฐและหินดานใน 

 

 

เนินโบราณสถานท่ี 2 กอดวยอิฐ 
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 2.2 โบราณสถานพุหางนาค 2 (เจดียหมายเลข 2) 

 บริเวณยอดเขาท่ีพิกัด 0593521 E / 1588534 N  

 เปนโบราณสถานกอดวยอิฐเปนหลัก และใชกอนศิลาแลง และกอนหินปูนธรรมชาติเปนสวนประกอบ

โครงสรางโบราณสถานดวย สภาพพังทลายมีรองรอยถูกลักลอบขุดเปนหลุมกวาง พบหลักฐานของอิฐโครงสราง

เจดียกระจัดกระจายอยูเปนจํานวนมาก บางกอนลักษณะเปนอิฐถากลบมุมบางดาน (สวนฐานบัว) อิฐทรง

หนาวัว (สวนกอยอดเจดียหรือเสาทรงกลม) และพบกอนศิลาแลงสวนประกอบยอดเจดีย (ทรงคลายโดนัท)ดวย 

จากขนาดของอิฐโครงสรางโบราณสถานท่ีพบนั้น ทําใหทราบวาโบราณสถานนี้คงเปนเจดียท่ีสรางมาตั้งแตสมัย

ทวารวดี และมีการซอมแซมหรือมีการใชงานในสมัยอยุธยาอีกครั้ง เนื่องจากไดพบอิฐสมัยอยุธยาซ่ึงมีขนาดเล็ก

แตกตางจากอิฐสมัยทวารวดี และเศษภาชนะดินเผาเคลือบสีน้ําตาลจากแหลงเตาแมน้ํานอย จ.สิงหบุรี รวมอยู

ดวย นอกจากนี้ยังไดพบเศษกระเบื้องมุงหลังคาบริเวณนี้ดวย จึงเปนไปไดวาโบราณสถานนี้คงมีบางสวนท่ีเปน

อาคารมีหลังคามุง 
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อิฐหนาวัว โครงสรางสวนยอดเจดีย 

 

เศษภาชนะดินเผาจากแหลงเตาแมน้ํานอย จ.สิงหบุรี และเศษกระเบื้องมุงหลังคา 
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 2.3 โบราณสถานพุหางนาคหมายเลข 3  

 (โบราณสถานกอดวยหิน บริเวณจันทนผา 3 ตน  ท่ีพิกัด 47 P 0592735 E / 1588418 N) 

 เปนรองรอยแทนฐานโบราณสถาน สรางดวยโดยนํากอนหินปูนธรรมชาติวางเรียงซอนกันสูงข้ึนมา

ประมาณ 30 เซนติเมตร เรียงเปนกรอบรูปรางคอนขางเปนสี่เหลี่ยม ขนาดกวาง*ยาว ประมาณ 25 เมตร ตรง

กลางเนินมีรองรอยการขุดหาของเกาเปนหลุมกวางประมาณ 1.5 เมตร ยาวราว 2 เมตร ท่ีขอบหลุมดาน

ตะวันตกพบแนวเรียงหินเปนขอบสันตรง (กรอบสี่เหลี่ยม) หนาประมาณ 25 เซนติเมตร ลักษณะเชนนี้คลายกับ

โบราณสถานหมายเลข 20/1 ท่ีวัดถํ้าเสือบนยอดเขาคอก ซ่ึงอยูใกลเคียงกัน 

 

 

แนวกอเรียงดวยหินธรรมชาติยกขอบเปนกรอบแนวแทนฐานโบราณสถาน 
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ลักษณะการกอเรียงหินท่ีพบจากหลุมขุดหาของเกา (โบราณสถานพุหางนาค 3) 

 

 2.4 โบราณสถานพุหางนาค 4 

 (โบราณสถานกอดวยหิน บนเขาเหนือโรงโมหิน (ช่ือโรงโม ???) ดานทิศตะวันตกของเขาทําเทียม ท่ี

พิกัด 47 P 0593667 E / 1588318 N 

 ลักษณะเปนแทนฐานโบราณสถานกอดวยกอนหินปูนธรรมชาติในกรอบรูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 1 

เมตร กวางยาวประมาณ 15 เมตร เหนือฐานนี้ลดระดับข้ึนไปกอเรียงหินกันเปนหองคูหารูปสี่เหลี่ยมขนาด

กวางยาวประมาณ 12 เมตร ตรงกลางมีรองรอยถูกลักลอบขุดหาของเกา ไมพบโบราณวัตถุใดๆ  

 โบราณสถานนี้ลักษณะคลายกับโบราณสถานคอกชางดินหมายเลข 20/1 ซ่ึงตั้งอยูบนยอดเขาคอก บน

พืดเขาเดียวกันหางออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร โบราณสถานบนยอดเขาคอกนี้จัดเปนกลุมโบราณสถานใน

ศาสนาพราหมณไศวนิกาย เคยขุดแตงแลวพบหลักฐานวาสวนฐานลางสุดนาจะสรางในสมัยทวารวดี มีการใช

ศิลาแลงกอรวมดวยเปนแทนฐาน ซ่ึงอาจใชประดิษฐานรูปเคารพ ตอมาในระยะหลังซ่ึงอาจเปนสมัยอยุธยา มี

การกอเสริมผนังเปนหองคูหา แตไมทราบหนาท่ีใชงานท่ีแนชัด  
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โบราณสถานพุหางนาค 4 
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 2.5 โบราณสถานพุหางนาค 5  

 (โบราณสถานกอหินท่ีชายเนินเขา ท่ีพิกัด 47 P 0593704 E / 1588598 N ซ่ึงบนยอดเนินเขา

เปนท่ีตั้งเจดียกออิฐหมายเลข 2 (โบราณสถานพุหางนาค 2))  

 ลักษณะเปนเนินโบราณสถานกอเรียงดวยกอนหินปูนธรรมชาติ สภาพท่ีพบเปนเนินท่ีมีกอนหินกอง

รวมกันอยู สูงประมาณ 3 เมตร เสนผานศูนยกลางเนินประมาณ 16.50 เมตร กลางเนินมีรองรอยถูกลักลอบขุด

เปนหลุมกวางประมาณ 2 เมตร ไมพบโบราณวัตถุใดๆ   ไมไกลกับเนินนี้ทางทิศเหนือพบกอนหินปูนขนาดใหญ

มีรอยเจาะรูคลายระฆังหินโบราณวางท้ิงไว และพบกอนศิลาแลงรูปทรงโดนัทหักครึ่งท่ีนาจะเปนโครงสราง

โบราณสถานท่ีอยูบนยอดเขา (โบราณสถานพุหางนาค 2) รวงหลนอยูบริเวณนี้ 1 กอน  

 

 

โบราณสถานพุหางนาค 5 และหินปูนมีรองรอยการเจาะรูคลายระฆังหิน 
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 2.6 โบราณสถานพุหางนาค 6  

 (รองรอยโบราณสถานกอดวยศิลาแลง ท่ีพิกัด 47 P 0593503 E / 1589246 N (ติดกับหนาผาท่ีระเบิด

ยอยหิน-จุดท่ีจะแกะสลักพระพุทธรูป) ) 

 บริเวณท่ีพบรองรอยโบราณสถานเปนพ้ืนท่ีเชิงเขาตอกับพ้ืนราบ ใกลกับจุดท่ีมีการระเบิดยอยหินเปน

หนาผาท่ีมีโครงการแกะสลักพระพุทธรูป พบกอนศิลาแลงท่ีจะเปนโครงสรางโบราณสถานกระจายอยูไม

หนาแนนนัก (เจาหนาท่ีผูนําทางนํากอนศิลาแลงจากท่ีนี่ไปเก็บไวท่ีสํานักสงฆพุหางนาคบางแลว) โบราณสถาน

นี้ถูกรื้อทําลายจนสิ้นสภาพหมดแลวเนื่องจากอยูในตําแหนงท่ีเคยเปนแคมปพักคนงานโรงโมหินมากอน 
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 2.7 โบราณสถานพุหางนาค 7  

 (โบราณสถานกอดวยหิน ท่ีพิกัด 47 P 0593302 E /1589367 N บริเวณลาดเขาหนาอางเก็บน้ํา) 

 เปนเนินโบราณสถานเล็กๆ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 10 เมตร เห็นรองรอยกอเรียงดวยหินเปน

กรอบรูปสี่เหลี่ยม ตั้งอยูบริเวณหนาผา เชิงเขาดานลางเปนท่ีตั้งของอางเก็บน้ําท่ีเพ่ิงสรางเสร็จ 
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 2.8 โบราณสถานพุหางนาค 8  

 (โบราณสถานกอดวยหิน ท่ีพิกัด 47 P 0592933 N / 1589362 N) 

 ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา ริมทางข้ึนสูสํานักสงฆพุหางนาค เปนโบราณสถานกอเรียงดวยหินเปนรูปสี่เหลี่ยม 

ขนาดคอนขางใหญ ฐานกวางยาวประมาณ 20 เมตร แตเนื่องโบราณสถานนี้มีวัชพืชปกคลุมหนาแนนจึงยังไมได

ตรวจสอบขอมูลอยางละเอียด นอกจากนี้ยังพบกอนอิฐตกไมไกลจากโบราณสถานนี้ 2-3  กอน  

 

รองรอยฐานโบราณสถาน 

 

กอนหินท่ีพบในพ้ืนท่ีขางเคียง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของโบราณสถานบริเวณสวนหินพุหางนาค และโบราณสถานใกลเคียง 

บนยอดเขารางกะปด เขาทําเทียม และเขาคอก 
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3. สรุปผลการสํารวจเบ้ืองตน 

 ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจโบราณสถานในพ้ืนท่ีสวนหินพุหางนาค เม่ือประมวลขอมูลรวมกับ

โบราณสถานในพ้ืนท่ีขางเคียงอันไดแก กลุมโบราณสถานบนยอดเขาทําเทียม และกลุมโบราณสถานคอกชางดิน 

ซ่ึงตั้งอยูบนแนวพืดเขาเดียวกันแลว อาจกลาวไดวามีอยู 2 ประเภท ตามลักษณะการกอสราง คือ 

 3.1 โบราณสถานท่ีสรางดวยอิฐเปนหลัก แตก็มีการใชวัสดุอ่ืนเชน ศิลาแลง และกอนหินปูนธรรมชาติท่ี

อยูในพ้ืนท่ีรวมดวย ไดแก โบราณสถานพุหางนาค 1 และ 2 ซ่ึงเปนกลุมโบราณสถานสรางดวยอิฐขนาดใหญ

แบบสมัยทวารวดี โบราณสถานกลุมนี้ตั้งอยูในสวนท่ีเปนยอดเขาสูงสุด หลักฐานท่ีพบสันนิษฐานวาคงเปนเจดีย

และอาคารศาสนสถานในพุทธศาสนา ท่ีมีตั้งแตสมัยทวารวดีและบางแหงมีการซอมแซมในสมัยอยุธยาดวย 

ลักษณะเชนนี้ปรากฏใหเห็นบนยอดเขาทําเทียมท่ีอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันโดยเปนพุทธสถานท่ีสรางในสมัยทวารวดี

แตมีซอมแซมในสมัยอยุธยาเชนกัน 

 3.2 โบราณสถานท่ีสรางดวยกอนหินธรรมชาติ มักตั้งอยูในตําแหนงท่ีเปนเนินเขาหรือหนาผาท่ีสามารถ

เห็นภูมิทัศนพ้ืนท่ีราบดานลางไดชัดเจน โบราณสถานลักษณะนี้เคยสํารวจพบบนยอดเขาคอกจํานวน 10 แหง 

และเคยมีการขุดศึกษาและบูรณะแลว 1 แหง (สวนโบราณสถานบริเวณเชิงเขาคอกมักสรางดวยอิฐ ศิลาแลง 

รวมกับกอนหินปูนธรรมชาติกอเรียงเปนรูปสี่เหลี่ยมยกขอบไมสูงนัก) โบราณสถานในกลุมนี้เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดจะพบมี  2 ลักษณะยอย คือ  

 1) กลุมท่ีสรางโดยการนํากอนหินปูนธรรมชาติมากอเรียงยกพ้ืนสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ใน

แผนผังรูปสี่เหลี่ยม ลักษณะคลายแทนฐานสําหรับประดิษฐานรูปเคารพหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตเนื่องจากตรงกลาง

แทนมักถูกขุดหาของเกาจึงไมอาจระบุไดชัดวาเปนสิ่งใด และไมพบรองรอยโครงกระดูกมนุษยและโบราณวัตถุ

อ่ืน เชน โบราณสถานพุหางนาค 3 บริเวณจันทนผา 9 ตน 

 2) กลุมโบราณสถานท่ีนํากอนหินปูนธรรมชาติมากอเรียงเปนแทนฐานแบบกลุมแรก แตมีการกอผนัง

ดวยหินเสริมดานบนข้ึนเปนหองคูหารูปสี่เหลี่ยมดวย ดังเห็นไดชัดท่ีโบราณสถานพุหางนาค 4  

 โบราณสถานกลุมท่ีกอสรางดวยหินบริเวณสวนหินพุหางนาคนี้ แมจากการสํารวจจะไมมีหลักฐานท่ีบง

บอกอายุและหนาท่ีใชงานไดแนชัด แตสามารถศึกษาเปรียบเทียบไดกับโบราณสถานประเภทเดียวกันนี้กับกลุม

โบราณสถานคอกชางดินอันเปนเขตของชุมชนพราหมณไศวนิกายในสมัยทวารวดี ซ่ึงมีโบราณสถานตั้งเรียงราย

อยูบนเขาคอกและท่ีลาดเชิงเขาริมน้ําตกพุมวง  โดยโบราณสถานในกลุมคอกชางดินนั้นจากการขุดแตงศึกษา

บางแหง เชน โบราณสถานคอกชางดินหมายเลข 12 และ 15 ซ่ึงตั้งอยูเชิงเขาคอกนั้น มีลักษณะการกอสรางท่ี
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นํากอนหินปูนธรรมชาติรวมกับกอนศิลาแลงมากอเรียงเปนกรอบแทนฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสูงประมาณ 50 – 

100 เซนติเมตร เพ่ือประดิษฐานรูปเคารพ อันไดแก “ศิวลึงค” เนื่องจากไดพบศิวลึงคขนาดเล็ก 1 องคจากการ

ขุดคนบนแทนฐานโบราณสถานหมายเลข 15  ใกลๆกันท่ีโบราณสถานหมายเลข 5 ก็ขุดคนพบ “มุขลึงค”ดวย 

1 องค และยังพบอีก 3 องคในบริเวณนี้โดยไมสามารถสืบหาตําแหนงเดิมไดแนชัด ลักษณะการกอศาสนสถาน

โดยยกเปนแทนรูปสี่เหลี่ยมสูงไมมากนี้ คลายกับโบราณสถานกอหินท่ีพุหางนาคบางแหง เชน ท่ีโบราณสถานพุ

หางนาค 1 และ 3  

 สวนโบราณสถานพุหางนาค 4 ซ่ึงมีลักษณะการนําหินมากอเรียงเปนฐานสูงในกรอบสี่เหลี่ยม แลวกอ

ผนังเปนหองคูหานั้น คลายกับโบราณสถานคอกชางดินหมายเลข 20/1 บนยอดเขาคอก ซ่ึงจากการขุด

ตรวจสอบฐานรากกอนบูรณะโบราณสถานคอกชางดินหมายเลข 20/1 นั้น ไดพบหลักฐานวามีการกอสรางอยู 

2 สมัย นั่นคือ ในมัยทวารวดีมีการใชกอนศิลาแลงรวมกับกอนหินปูนธรรมชาติกอเปนแทนฐานเล็กๆ ซ่ึงนาจะ

ใชประดิษฐานรูปเคารพบางอยาง ตอมาในภายหลังซ่ึงคงจะเปนสมัยอยุธยาเนื่องจากไดพบหลักฐานรองรอย

เจดียกออิฐสมัยอยุธยาใกลๆกันดวย มีการใชแทนฐานเดิมนี้กอเสริมดานบนดวยหินเปนผนังหองคูหา ท่ีมี

ชองทางเขาอยูดานท่ีลาดลงท่ีราบ     

 เม่ือพิจารณาจากลักษณะการกอสรางและตําแหนงท่ีตั้งของโบราณสถานในพ้ืนท่ีสวนหินพุหางนาคแลว 

จึงสันนิษฐานวาโบราณสถานกอดวยหินบางแหงคงเปนสิ่งกอสรางท่ีมีมาตั้งแตในสมัยทวารวดีเชนเดียวกับบน

เขาคอก และนาจะมีการกอสรางเพ่ิมเติมในสมัยอยุธยา แตในเบื้องตนนี้ยังไมสามารถระบุไดแนชัดวากลุม

สิ่งกอสรางดวยหินบนเขาพุหางนาคเหลานี้ ในสมัยทวาวดีนั้นเปนสิ่งกอสรางเนื่องในศาสนาพุทธหรือศาสนา

พราหมณ อีกท้ังการเขามากอสรางเพ่ือใชงานเพ่ิมเติมในสมัยอยุธยาก็ไมอาจระบุไดเชนกันวาเปนสิ่งกอสราง

เนื่องในศาสนา หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ  โดยอาจเปนไปไดท้ังใชเปนท่ีประดิษฐานรูปเคารพ เปนท่ีปลีกวิเวก

ของนักบวช หรือเปนปอมสังเกตการณขาศึกตามเสนทางเดินทัพในอดีต เนื่องจากลักษณะการกอสรางแบบนี้ใน

สมัยอยุธยาปรากฏใหเห็นท่ีปอมประจํามุมเมืองกาญจนบุรีเกาท่ีลาดหญา ซ่ึงเปนเมืองหนาดานรับศึกท่ีสําคัญใน

สมัยอยุธยาดวย 
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โบราณสถานคอกชางดินหมายเลข 15 กอสรางโดยใชกอนศิลาแลง และกอนหินปูนกอเรียงยกข้ึนเปนแทนฐานเพ่ือประดิษฐาน

ศิวลึงคขนาดเล็ก 

 

 

โบราณสถานคอกชางดินหมายเลข 12 กอสรางโดยใชกอนศิลาแลงและกอนหินปูนกอเรียงเปนแทนฐานเพ่ือประดิษฐานรูป

เคารพในศาสนาพราหมณ ลัทธิไศวนิกาย  บริเวณพ้ืนรอบๆ มีการปรับใหเสมอดวยการถมดินรวมกับการปูพ้ืนดวยอิฐและกอน

หินปูน 
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การขุดตรวจฐานรากภายในโบราณสถานคอกชางดินหมายเลข 20/1 บนยอดเขาคอก ทําใหทราบวาสวนฐานน้ันมีมาแตเดิมใน

สมัยทวารวดี สวนผนังมีการกอเสริมข้ึนในภายหลัง ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนในสมัยอยุธยา 
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การกอสรางช้ันลางสุดของโบราณสถานคอกชางดินหมายเลข 20/1 เปนการกอเรียงดวยกอนหินปูนและมีกอนศิลาแลงรวมดวย 

บนช้ันหินธรรมชาติ รวมกับการถมอัดดินเพ่ือเปนแทนศาสนสถาน แตไมพบโบราณวัตถุใดๆ รวมดวย 

 

 

โบราณสถานคอกชางดินหมายเลข 20/1 หลังการบูรณะ 
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ปอมเมืองกาญจนบุรีเกา (ลาดหญา)  สรางดวยหิน มีอยู 4 ปอม ประจําอยูมุมเมืองท้ัง 4 

ภาพลางสุดเปนปอมท่ีอยูติดแมนํ้าตะเพินเพ่ือควบคุมเสนทางตามลํานํ้าน้ี  

 


