
ดิศกุล, นายพอล วีทลีย, ศ.ชอง บวสเซอลิเยร 

ตางก็เคยมาสํารวจที่แหงนี้ และสันนิษฐานวาเปน

เพนียดคลองชางดวยเชนกัน นายพอล วีทลีย นั้น

ไดตีความเนื้อหาในจดหมายเหตุของจีนสมัยราชวงศ

เหลียง ที่กลาวถึงอาณาจักรโบราณที่ชื่อ “จินหลิน” 

อันเปนดินแดนสุดทายที่พระเจาฟนมัน กษัตริยแหง

ฟูนันโจมตีไดวาคงหมายถึง “เมืองอูทอง” เพราะ 

จินหลิน แปลวา ดินแดนแหงทอง หรือ สุวรรณภูมิ 

และมีตําแหนงที่ตั ้งสอดคลองกัน และที่สําคัญคือ

ประชากรของเมืองนี้ นิยมคลองชางปา “คอกชาง

ดิน” จึงดูจะสอดคลองกับเรื่องราวนี้ไดดี

คอกชางดิน เปนชื ่อเรียกสิ ่งกอสรางสมัย

โบราณ ซึ่งตั้งอยูนอกเมืองอูทอง ตรงเชิงเขาคอก 

ในเขตวนอุทยานแหงชาติพ ุม วงในปจจุบ ัน มี

ล ักษณะเปนคันดินสูงใหญ ก อโอบลอมเปนร ูป

สี่เหลี่ยมมุมมน มีชองทางเขาดานหนา ดวยรูปราง

คลายกับคอกขังสัตว ทั้งยังมีขนาดใหญ ชาวบาน

จึงเชื ่อกันวา นี ่น าจะเปนคอกจับชางปา หรือ 

เพนียดคลองชาง และเรียกสืบตอกันมาวา “คอก

ชางดิน”

นักวิชาการหลายทานที่เคยมาสํารวจและศึกษา

ทางโบราณคดีที่เมืองอูทอง เชน ศ.มจ. สุภัทรดิศ 

(สุภมาศ  ดวงสกุล)



นายสมศกัดิ์ รตันกุล เปนนักวิชาการทานแรกทีต่ั้ง

ขอสงสัยวา “คอกชางดิน” อาจจะไมใชเพนียดคลอง

ชาง แตนาจะเปน “สระกักเกบ็นํ้า” เนือ่งจากทานได

สํารวจและขุดคนทางโบราณคดทีี่เนินโบราณสถาน 2 

แหง ใกลๆ กบัคอกชางดิน เมื่อ พ.ศ. 2509 แลว

ไดพบฐานอาคารกอดวยศิลาแลงประดิษฐาน “เอกมขุ

ลงึค” (ศวิลึงคที่มใีบหนาของพระศิวะประดบัอยูดวย) 

และหมอดินเผาบรรจุเหรียญเงินและทองแดงจํานวน

มาก เหรยีญมีลักษณะเปนแผนบางคลายเกล็ดปลา 

ประทบัตราโอม นายสมศกัดิ ์ รัตนกุล จึงสนันิษฐาน

วาบริเวณทีโ่บราณสถานคอกชางดินตั้งอยูนาจะเปน

เขตชุมชนพราหมณ ลทัธไิศวนกิาย สวนตัวคอกชาง

ดินนัน้ กน็าจะเปนสระนํ้ามากกวา   

ตอมาเมื่อกรมศิลปากรไดเขามาสํารวจทําผัง และ

ขุดคนทางโบราณคดีในบริเวณนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2540 

เป นตนมา ก็ไดหลักฐานขอมูลเพิ ่มใหมอ ีกหลาย

ประการที่ชวยสนับสนุนขอสันนิษฐานวา คอกชางดิน 

ไมใชคอกจับชาง หากแตเปน สระกักเก็บนํ้า  

กลาวคือ ไดพบวา บริเวณที่ตั้งของคอกชางดิน มี

โบราณสถานอยู 2 ประเภท คือ 1) คอกชางดิน 

หรือสิ่งกอสรางดวยดินพูนขึ้นเปนคันลอมรอบ มีอยู 4 

แหง 2) แทน หรืออาคารกอดวยศิลาแลง หิน หรือ

อิฐ ไดพบแลว 16 กลุ ม ตั ้งเรียงรายอยู สองขาง

นํ้าตกพุมวงและลําธารของนํ้าตกนี้ 

โดยกลุมสุดทายมีอยู ๑๒ แหง ตั้งกระจายอยูบน

ยอดเขาคอก เปนสิ่งกอสรางสมัยอยุธยา



ขอมูลการสํารวจและขุดคนของกรมศิลปากรใน

ระยะหลังไดพบหลักฐานสําคัญอีกหลายประการ เชน 

ไดศิวลึงคถึง 4 องค เหรียญเงินมีจารึก “ศรีทวารวดี 

ศวรปุณยะ” ซึ่งขุดคนพบ 3 เหรียญ รวมกับเหรียญไม

มีจารึกอีก 6 เหรียญ บรรจุอยู ในภาชนะพบที่เนิน

โบราณสถานที่ตั ้งอยูบนคันคอกที่ 3 ฯลฯ หลักฐาน

เหลานี้บงช้ีชัดวา บริเวณเชิงเขาคอกเปนเขตที่อยูอาศัย

และประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนพราหมณ

ในสมัยทวารวดี ซึ่งนับถือพระศิวะเปนเทพเจาสูงสุด  

 กระนั้นก็ยังคงมีขอถกเถียงวา คอกชางดิน คือ 

อะไรกันแน และผูคนสวนใหญกเ็ช่ือกันวามนัคือ คอก

ขังชาง (เพนียดคลองชาง)    

การตรวจพิสูจนตามกระบวนการทางวิชาการโดย

ตรงที่ตัว “คอกชางดิน” นาจะชวยชี้ชัดถึงหนาที่ใช

งานของสิ่งกอสรางนี้ได ดวยเหตุนี้การขุดคนศึกษา

บริเวณคอกชางดิน 3 แหง จึงไดดําเนินการเมื ่อ 

พ.ศ. 2546 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบระดับ

พื้นที ่ใชงานดั้งเดิมเมื ่อแรกกอสรางวาลึกขนาดไหน 

รูปรางเมื่อแรกสรางเสร็จลักษณะเปนอยางไร สภาพภูมิ

ประเทศดั้งเดิมกอนที่จะมีสิ ่งกอสรางเปนเชนไร และ

กว าจะมาถ ึงป จจ ุบ ันส ิ ่ งก อสร างเหล าน ี ้ม ีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง โดยขุดคนภายในคอกชาง

ดินทั้ง 3 แหงๆ ละ 2 หลุม และขุดตัดขวางแนวคัน

ดินทั้ง 3 แหงดวย   



ผลการขุดตรวจที ่คอกชางดินทั ้ง 3 แหง นั ้น

นาสนใจมาก และชวยยืนยันวา ตัวคอกชางดินทั้ง 3 

แหง เปนสระกักเก็บนํ ้า ไมไดเปนคอกขังชางหรือ

เพนียดคลองชางอยางแนนอน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คอกชางดินหมายเลข 1 ซึ่งมีขนาดใหญที่สุด

 กลาวคือ คอกชางดนิหมายเลข 1 นั้น สราง

ขึ้นขวางลําหวยเดิมที่ไหลลงมาจากนํา้ตกพุมวง โดย

การขุดสระนํา้ขนาดใหญ ลึกจากพ้ืนที่ดนิเดิมประมาณ 

8 เมตร กวางยาวประมาณ 120 เมตรขวางทางนํ้า 

ดินที่ไดจากการขุดสระนาํขึ้นไปพูนเปนคันลอมรอบสระ 

เวนชองใหนํ้าเขามาตรงแนวลาํหวยเดิม ลําหวย

ดานหนามีแนวเขื่อนเปดปดใหนํา้เขามาตามตองการ

การศึกษาชั้นดินทับถมภายในคอกพบวา เปนการ

ทับถมที่เกิดจากนํ้าพัดพาเอาตะกอนดินเขามาจาก

ภายนอกและจากบนคันดินเองดวย ตะกอนที่ทับถม

ภายในคอกแสดงใหเห็นถึงการตกตะกอนเมื่อมีนํ้าขัง 

ซึ่งมีหลักการทั่วไปคือ เมื่อนํ้าไหลบาเขามาแชขังใน

สระนํ้าแลว นํ้าจะนิ่ง ตะกอนที่มีขนาดใหญนํ้าหนัก

มากจําพวกกอนหิน กอนกรวดจะตกลงไปทับถมอยู

ขางลางกอน ตะกอนที่เล็กลงมาจําพวกทราย ทราย

ละเอียดจะทับถมตามลงไป ทายที่สุดพวกตะกอนดิน

ละเอียดนํ้าหนักเบาจะตกลงไปทับถมทีหลังสุด เมื่อเปด

เขื่อนดานหนาใหนํ้าไหลเขามาเก็บไวอีกก็จะเกิดการ

ตกตะกอนเปนช้ันๆ เชนนี้ ขึ้นมาเรื่อยๆ        



และที่สําคัญคือ ตะกอนดินเหนียวสีดําชั้นลางสุดที่

พบอยู ก นสระบ งช ี ้ช ัดว า ในชวงเวลาที ่ม ีช ุมชน

พราหมณตั้งถิ่นฐานอยูที่นี่ นํ้าไมเคยแหงไปจากสระนํ้า

นี้ (ดินเหนียวสีดําแสดงวาดินไมไดรับออกซิเจนจาก

อากาศ ถานํ ้าแหงดินจะเปนสีแดงเพราะแรธาตุ

เหล็กในดินทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจนเกิด

สนิม) 

ไดนําตะกอนดินเหนียวสีดําไปวิเคราะหหาละออง

เรณูของพืช (Pollen analysis) ไดพบละออง

เรณูของพืชนํ้าจําพวก สาหราย ผักขาเขียด เฟรน 

ละอองเรณูของพืชนํ้าเหลานี้ทําใหเราเห็นภาพของสระ

เก็บนํ้าไดอยางชัดเจน

เมื่อชุมชนพราหมณที่นี่รางไป สระนํ้านี้ก็ถูกทิ้งราง

ดวยเชนกัน ทําใหนํ้าฝนไหลบาเอาตะกอนเขามาทับ

ถมตลอดชวงระยะเวลาอันยาวนาน สระที่เคยมีนํ้าขัง

ลึกหลายเมตรก็ตื้นเขินจนไมเหลือสภาพเดิมใหเห็น จน

คนรุนหลังซึ่งเห็นแตแนวคันดินพูนเปนคอกเขาใจผิดวา

เปน คอกชางดิน นั่นเอง

การขุดคนตรวจสอบในคอกที่ 2 และ 3 ก็ใหผล

คลายคลึงกับคอกที่ 1  นั่นคือ คอกที่ 3 นั้นเปนการ

สรางคันดินรูปตัว L โอบธารนํ้าตรงลานหินเชิงเขา 

โดยบนคันดินเปนศาสนสถานสําหรับประกอบพิธีกรรม

ดวย สวนคอกที ่ 2 เปนการสรางคันดินลอมรอบ

หนองนํ้าเดิมที่มีลําหวยไหลผาน



ภาพถายทางอากาศบริเวณโบราณสถานคอกชางดิน

นํ้าตกพุมวง





หลุมขุดตรวจชัน้ทบัถมในคอกหมายเลข 1 (หลุมที ่2)



หลุมขุดตรวจในคอกหมายเลข 1 (หลมุที ่1)



ดนิตะกอนที่ทบัถมภายในคอก แตละครั้งตะกอนใหญจะอยูดานลาง 

ตะกอนขนาดเล็กกวาตกมาทบัถมทีหลังอยูดานบน (1 ชัน้ = 1 ครั้ง)



การขดุตดัคนัคอกหมายเลข 1



ภาพสันนิษฐานการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ี

“คอกชางดินหมายเลข 1”

กอนการกอสราง

เมือ่สรางเสรจ็/ใชงานสมยัทวารวดี

ถกูทิง้ราง/สมยัปจจบุนั

ลําหวย



คอกชางดินหมายเลข 2



ภาพสันนิษฐานการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ี

“คอกชางดินหมายเลข 2”

กอนการกอสราง

เมือ่สรางเสรจ็/ใชงานสมยัทวารวดี

ถกูทิง้ราง/สมยัปจจบุนั

หนองนํา้ธรรมชาติ

ลาํรางนํา้



คอกชางดินหมายเลข 3



ภาพสันนิษฐานการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ี

“คอกชางดินหมายเลข 3”

กอนการกอสราง

เมื่อสรางเสรจ็/ใชงานสมยัทวารวดี

ถกูทิง้ราง/สมัยปจจบุนั

ลาํหวย

(ศาสนสถานที่ พ บ เ ห รี ยญมี จ า รึ ก )
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