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บ ท คั ด ย่ อ

บทความนี้ วิเคราะห์หาพัฒนาการของภูมิศาสตร์พืชพรรณสมัยโฮโลซีน
ในพื้นท่ีราบภาคกลางตอนล่าง โดยบูรณาการข้อมูลด้านธรณีสัณฐาน เรณูวิทยา 
และค่าอายุเรดิโอคาร์บอน เพื่อกำาหนดแนวชายฝั่งทะเลโบราณสมัยทวารวดี ผล
การศกึษาพบวา่ แนวชายฝัง่ทะเลโบราณตลอดสมยัโฮโลซีน มสีภาพนเิวศแบบผนื
ป่าชายเลน เมื่อราว 8,400 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน เกิดปรากฏการณ์การรุกเข้าสูง
สุดของนำ้าทะเลสมัยโฮโลซีน ทำาให้นำ้าทะเลขึ้นมาถึงพื้นที่ จ. สุพรรณบุรี ต่อไปถึง 
จ. อ่างทอง ต่อมาเมื่อเกิดการถดถอยของนำ้าทะเลสมัยโฮโลซีนต้ังแต่ราว 7,000 
ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ทำาให้แนวชายฝั่งทะเลเคลื่อนที่ลงมาทางทิศใต้อย่างต่อ
เนื่องจนมาอยู่ระดับปัจจุบัน แนวชายฝ่ังทะเลสมัยทวารวดี มีผืนป่าชายเลนอยู่
ในพื้นที่ตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 
ดังนั้น แนวชายฝั่งทะเลร่วมสมัยกับทวารวดี จึงมีขอบเขตไม่อยู่เหนือไปกว่าพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และเป็นไปไม่ได้ที่นำ้าทะเลจะขึ้นไปประชิดถึงที่ตั้งเมืองสำาคัญ
ของทวารวดี อาทิ อู่ทอง หรือ เมืองนครปฐมโบราณ

คำาสำาคญั: ทีร่าบภาคกลางตอนล่าง การรกุเขา้สูงสุดของนำา้ทะเลสมยัโฮโลซนี ภูมศิาสตร์พืชพรรณ 
แนวชายฝั่งทะเลสมัยทวารวดี
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A b s t r a c t

This research analyzed phytogeographical evolution during the 
Holocene period in the Lower Central Plain by using the multidisciplinary 
methods geomorphology, palynology and radiocarbon dating in order 
to create the palaeo-shoreline during the Dvaravati period. The results 
indicated that the palaeo-shoreline throughout the Holocene period is 
characterized by a strip of mangrove ecology. The marine phenomenon 
of the Holocene Maximum Transgression occurred around 8,400 cal BP, 
resulting in the reach of seawater into the vicinity of Suphan Buri and 
Ang Thong provinces. The marine regression which occurred around 
7,000 cal BP, demonstrated that the palaeo-shoreline had moved 
continuously southward to the present level. The palaeo-shoreline 
during the Dvaravati period, thus, was located in vicinity of the southern 
part of Bangkok to the Phra Pra Daeng District, Samut Prakan Province. 
The research also shows that the boundary of the palaeo-gulf of the 
Dvaravati period could not have extended northward beyond Bangkok 
and could not have reached to the key cities of the Dvaravati period, 
such as U-Thong and Ancient Nakhon Pathom.

Keywords: Lower Central Plain, Holocene Maximum Transgression, Phytogeography, 
Palaeo-shoreline of Dvaravati 



14 14 ดํ า ร ง วิ ช า ก า ร
วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี

การตีความใหม่เรื่อง
ขอบเขตแนวชายฝั่งทะเลโบราณสมัยทวารวดี
บนที่ราบภาคกลางตอนล่าง

บทนำา
“ที่ราบภาคกลาง” คือพื้นท่ีราบระหว่างเทือกเขาในเขตภาคเหนือ

ตอนล่างตั้งแต่พื้นที่ในเขต จ. อุตรดิตถ์-สุโขทัย ไล่ลงมาทางใต้ตามแม่นำ้ายม 
แม่นำ้าน่าน มาถึงพื้นที่ใน จ. นครสวรรค์ แล้วจึงขยายแผ่เป็นที่ลุ่มตำ่าในเขต
อิทธิพลของลุ่มนำ้าเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางปะกง ไล่ลงมาจรด
ชายฝั่งทะเลของ จ. สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ที่ราบ
นี้ สามารถจำาแนกออกได้เป็นที่ราบภาคกลางตอนบน และที่ราบภาคกลาง
ตอนล่าง โดยมีพื้นที่ของ จ. นครสวรรค์เป็นรอยต่อ (Alekseev & Takaya, 
1967; Dheeradilok, 1995; Sinsakul, 2000) พื้นที่ตั้งแต่ จ. สิงห์บุรีลงมา
มีร่องรอยของการท่วมถึงของนำ้าทะเลสมัยโฮโลซีน ซึ่งมี 2 ระดับ คือ ระดับ
ที่ 1 สูงจากระดับนำ้าทะเลปานกลาง 5-15 เมตร เรียกว่า “ที่ราบสิงห์บุรี” 
(Sing Buri Plain) และระดับที่ 2 สูงจากระดับนำ้าทะเลปานกลาง 0-5 เมตร 
เรียกว่า “ที่ลุ่มบางกอก” (Bangkok Lowland) พื้นที่รอยต่อระหว่างที่ราบ
ทั้ง 2 อยู่ใน อ. บ้านแพรก จ. พระนครศรีอยุธยา มีร่องรอยการกัดเซาะของ
คลื่นสมุทร ทำาให้ภูมิประเทศบริเวณนั้นเป็นที่ราบแคบแทรกเข้าไปในที่ราบ
สิงห์บุรี เรียกว่า “ร่องบ้านแพรก” (Ban Phaek Trough) (Takaya, 1969) 
(รูปที่ 1)
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ในช่วงยุคนำ้าแข็งสุดท้ายเมื่อราว 21,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน (cal 
BP) (Mix et al., 2001) ที่ราบภาคกลางตอนล่าง มีสภาพภูมิประเทศแบบ
หุบเขา เนื่องจากช่วงเวลาน้ันระดับนำ้าทะเลลดตำ่ากว่าระดับปัจจุบันราว 
120 เมตร (เช่น Bird et al., 2005) จากนั้นเมื่อเข้าสู่สมัยโฮโลซีนเมื่อราว 
12,000 ปมีาแลว้ตามปปีฏิทิน ระดบันำา้ทะเลจงึเพิม่สูงขึน้และรกุทว่มอยา่ง
ต่อเนื่องเข้าสู่หุบเขายุคไพลสโตซีน จนถึงเมื่อราว 8,000-7,000 ปีมาแล้ว
ตามปีปฏิทิน นำ้าทะเลจึงท่วมพื้นที่ที่ปัจจุบันคือที่ลุ่มบางกอกทั้งหมด ด้วย
ระดับนำ้าทะเลที่สูงกว่าปัจจุบันระหว่าง 2.0-4.0 เมตร จากน้ัน ระดับนำ้า
ทะเลจึงเริ่มลดลงเรื่อยๆ พร้อมกับการทับถมของตะกอนงอกเป็นแผ่นดิน
ใหม่ จนกระทั่งถึงแนวชายฝั่งทะเล ณ ตำาแหน่งปัจจุบัน (Umitsu et al., 
2002; Tanabe et al., 2003)

มีรายงานว่าพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์จำานวนหนึ่ง
ใน “ที่ลุ่มบางกอก” เช่น แหล่งโบราณคดีโคกพลับ ต. โพหัก อ. บางแพ 
จ. ราชบุรี (สด แดงเอียด, 2521) แหล่งโบราณคดีบ้านหนองสองห้อง  
ต. หนองสองห้อง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร (สุริยา สุดสวาท และ เดชา  
สุดสวาท, 2553: 147-151) แหล่งโบราณคดีบึงไผ่ดำา ต. ศาลาแดง อ. บาง 

ด ร. ต ร ง ใ จ   หุ ต า ง กู ร
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นำา้เปรีย้ว จ. ฉะเชงิเทรา (ศกึษาธกิาร อ. บางนำา้เปรีย้ว, 2541: 23-25 อา้งใน 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542: 74-77) และ
แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี ต. ท่าข้าม อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี (Higham & 
Thosarat, 1998: 44-63) ถงึแมว้า่เมอืงสมยัทวารวดจีำานวนมากกระจายตัว
อยูบ่นทีร่าบภาคกลางตอนลา่งนี ้อาท ิลุม่นำา้แมก่ลอง-ทา่จนีมเีมอืงนครปฐม
โบราณ เมืองคูบวั (ราชบรุ)ี เมอืงอูท่อง (สพุรรณบรุ)ี ในลุม่แมน่ำา้ลพบรุ-ีปา่สกั
มเีมอืงจนัเสน (นครสวรรค)์ ในลุม่นำา้บางปะกงมเีมอืงศรมีโหสถ (ปราจนีบรีุ) 
ในลุม่แมน่ำา้เจา้พระยามเีมอืงดงคอน เมอืงอูต่ะเภา เปน็ตน้ (ผาสขุ อนิทราวธุ, 
2542: 121) แตไ่มป่รากฏวา่มเีมอืงสมยัทวารวดตีัง้อยูใ่น “ทีลุ่่มบางกอก” นี้
เลย จงึเกิดเปน็คำาถามวา่ “เมอืงสมยัทวารวดหีายไปไหนจากทีลุ่ม่บางกอก?”

แนวคิดเรื่องเมืองสมัยทวารวดีเป็นเมืองท่าชายทะเล 
และการเผยแพร่ความคิด

จากการศึกษาของ Takaya (1969) ที่บ่งชี้ว่า “ที่ลุ่มบางกอก” เคย
เป็นทะเลมาก่อน ทำาให้ ผ่องศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา (2524) ใช้ผล
การศึกษานี้ มาพิจารณาร่วมกับที่ตั้งของเมืองสมัยทวารวดี แล้วพบว่า ณ 
ระดับเส้นชั้นความสูงประมาณ 4 เมตรเหนือระดับนำ้าทะเลปานกลาง ของ
ทีร่าบภาคกลางตอนลา่ง มเีมอืงโบราณขนาดใหญ่ตัง้อยู ่เชน่ เมอืงนครปฐม
โบราณ เมืองอูท่อง และเมอืงศรมีโหสถ ประกอบกบัในทีลุ่ม่บางกอกเอง ซึง่
มรีะดบัตำา่กว่า 4 เมตรเหนอืระดบันำา้ทะเล กไ็มป่รากฏรอ่ยรองของเมอืงสมยั
ทวารวดีเลย ดังนั้น จึงเกิดเป็นแนวคิดว่า เมืองสมัยทวารวดีที่ตั้งใกล้เส้นชั้น
ความสูง 4 เมตรนี้ ล้วนเป็นเมืองท่าชายทะเล และพื้นที่ที่ตำ่ากว่าระดับ 4 
เมตร ก็น่าจะถูกนำ้าทะเลท่วมท้ังหมด เกิดเป็นสภาพนิเวศแบบอ่าว (รูปที่ 
2) แนวคิดเรื่องเมืองสมัยทวารวดีเป็นเมืองท่าชายทะเล และอ่าวใหญ่สมัย 
ทวารวดี ได้เป็นที่ยอมรับอ้างอิงด้วยเช่นกัน เช่น Mudar (1999) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเมือง กับขอบเขตอำานาจปกครอง
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ของเมืองท่ีตั้งอยู่รอบอ่าวนี้ และเรียกอ่าวนี้ว่า “อ่าวบางกอกยุคต้น
ประวัติศาสตร์” (Early Historic Bay of Bangkok) หรือ ป้ายสื่อความ
หมายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (สำารวจข้อมูล 29 มิ.ย. 
2556) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง (สำารวจข้อมูล 15 พ.ย. 2556)

ทำาไมต้องทบทวนตำาแหน่งแนวชายฝั่งทะเล
ในสมัยทวารวดีกันใหม่?

การตีความของ ผ่องศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา (2524) ได้เน้น
หนกัไปทีก่ารเชือ่มโยงร่องรอยการรุกเข้าท่วมของนำา้ทะเล กบัตำาแหนง่ทีต้ั่ง
ของเมืองสมัยทวารวดีเท่าน้ัน และด้วยข้อจำากัดบางประการ จึงไม่ได้เน้น
หนักไปที่การกำาหนดอายุซากอินทรียวัตถุที่พบสัมพันธ์กับบริเวณที่เชื่อว่า
เป็นแนวชายฝั่งทะเลสมัยทวารวดี แม้ว่าข้อสมมุติฐานดังกล่าว มีหลักฐาน
สนับสนุนว่าเคยเป็นทะเลจริง แต่แนวชายฝั่งทะเลโบราณท่ีเสนอนั้น เป็น
ของยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือ สมัยทวารวดี กันแน่? ดังนั้น แนวคิดเรื่อง 
“แนวชายฝั่งทะเลสมัยทวารวดี” ดังกล่าว จึงสมควรได้รับการทบทวน
ใหม่เพื่อต่อยอดข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันที่จริงงานศึกษาธรณีสัณฐาน
ของที่ราบภาคกลางตอนล่าง (เช่น Thiramongkol, 1984; Somboon & 
Thiramongkol, 1992; Sinsakul, 2000; Tanabe et al., 2003) บ่งชี้ว่า 
ที่ราบนี้เคยถูกนำ้าทะเลท่วมมาก่อน อันเป็นผลมาจากระดับนำ้าทะเลที่เพิ่ม
สูงขึ้น ช่วงเวลาท่ีมีระดับนำ้าสูงสุดเรียกว่า “การรุกเข้าสูงสุดของนำ้าทะเล
สมัยโฮโลซีน” (Holocene Maximum Transgression) ซ่ึงเกิดขึ้นราว 
8,000-7,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน (Umitsu et al., 2002; Tanabe et 
al., 2003) จดุทีต่อ้งสงัเกตคอื ขอบเขตของการทว่มสูงสุดนี ้ตรงกับขอบเขต
ของอ่าวโบราณสมัยทวารวดท่ีีเสนอโดย ผ่องศร ีวนาสนิ และ ทวิา ศภุจรรยา 
(2524) นอกจากนี้ Umitsu et al. (2002) และ Tanabe et al. (2003) ได้ 
สันนิษฐานขอบเขตแนวชายฝั่งทะเลเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน  
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หรือราวพุทธศตวรรษที่ 7 ไว้ด้วย ซึ่งตัวอ่าวโบราณมีรูปร่างไม่ตรงกับอ่าว
สมยัทวารวดขีอง ผอ่งศรี วนาสนิ และ ทิวา ศภุจรรยา (2524) นัน่คอื มขีนาด
เล็กกว่ามาก และแนวชายฝั่งมาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น “เมือง
นครปฐมโบราณ และเมืองอูท่องนัน้ เปน็เมืองท่าคา้ขายชายทะเลจรงิหรอื?”

การตีความใหม่ : พัฒนาการของภูมิศาสตร์พืชพรรณ
สมัยโฮโลซีนในที่ลุ่มบางกอก

การศกึษาภูมศิาสตรพ์ชืพรรณ คอืการศกึษาความสัมพนัธร์ะหวา่งรูป
แบบของภมูปิระเทศกบัสงัคมพชืในภูมปิระเทศนัน้ เพือ่เข้าใจถงึระบบนเิวศ
ของพืน้ที ่ดงันัน้การศกึษาพฒันาการของภมูศิาสตร์พชืพรรณ จงึจำาเปน็ต้อง
ใชข้อ้มลูดา้นธรณสีณัฐาน (Geomorphology) เพือ่ทราบถงึการเปล่ียนของ
ภมูปิระเทศ ขอ้มูลดา้นเรณวูทิยา (Palynology) เพือ่ทราบถงึการเปลีย่นของ
พืชพรรณ และข้อมูลด้านค่าอายุเรดิโอคาร์บอนตามปีปฏิทิน (Calibrated 
Radiocarbon Ages) เพื่อทราบตำาแหน่งเวลาของการเปลี่ยนแปลง

1. ข้อมูลธรณีสัณฐาน : โครงสร้างลำาดับตะกอนของที่ลุ่มบางกอกใน
ทีร่าบภาคกลางตอนลา่งประกอบดว้ยชัน้ตะกอนหลกั 3 ชัน้ (เชน่ สมภพ วงศ์
สมศักดิ ์และคณะ, 2530; Sinsakul, 2000) คอื ช้ันดนิเหนยีวเนือ้แนน่ (Stiff 
Clay) ซึ่งเป็นชั้นตะกอนนำ้าจืดสมัยไพลสโตซีนเมื่อครั้งยังเป็นหุบเขา ชั้นดิน
เหนียวเนื้ออ่อน หรือ ดินเหนียวกรุงเทพ (Soft Clay or Bangkok Clay) 
ซึง่เปน็ชัน้ตะกอนนำา้เคม็สมัยโฮโลซีนชว่งท่ีนำา้ทะเลท่วมถงึ และชัน้ตะกอนที่
ราบนำ้าท่วม (Floodplain Sediments) ซึ่งเป็นตะกอนนำ้าจืดที่เกิดจากการ
หลากของลำานำา้ กลายเปน็ชัน้ตะกอนปกคลมุผวิดนิ (Covered Soil) อยา่งไร
กต็าม รอยตอ่ระหว่างตะกอนนำา้จดืกบันำา้เคม็ มชีัน้ตะกอนนำา้กรอ่ย ถา้เปน็
รอ่ยตอ่ระหวา่งชัน้ดนิเหนยีวเนือ้แนน่กบัดนิเหนยีวกรงุเทพ ชัน้ตะกอนนีม้กั
ถูกกัดเซาะ ทำาให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง (Jarupongsakul, 1987; Tanabe 
et al., 2003) ถ้าเป็นรอยต่อระหว่างชั้นดินเหนียวกรุงเทพกับช้ันตะกอน
ที่ราบนำ้าท่วม ชั้นตะกอนนี้ คือ ชั้นดินเหนียวผุพังอยู่กับที่ (Weathered 
Clay) (สมภพ วงศ์สมศักดิ์ และคณะ, 2530; Sinsakul, 2000) (ตารางที่ 1)
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ชื่อเรียกต่างๆ ในโครงสร้างชั้นตะกอน

สมัยทางธรณีวิทยาและปรากฏการณ์ หมวดตะกอน ชั้นตะกอน 
(ลำาดับจากชั้นบนสุดลงไปล่างสุด)

โฮโลซีน ระดับปัจจุบัน หมวดตะกอน
ดินเหนียว
กรุงเทพ

ชั้นตะกอนปกคลุมผิวดิน: 
ตะกอนที่ราบนำ้าท่วม

การถดถอย
ของนำ้าทะเล

ชั้นดินเหนียวผุพังอยู่กับที่: 
ตะกอนนำ้ากร่อย / ตะกอนนำ้าจืด

ชั้นดินเหนียว
กรุงเทพ

ตะกอนนำ้ากร่อย

การรุกเข้า
ของนำ้าทะเล

ตะกอนนำ้าเค็ม

ตะกอนนำ้ากร่อย

ชั้นตะกอนกัดเซาะ: 
ตะกอนนำ้ากร่อย / ตะกอนนำ้าจืด

ไพลสโตซีนตอนปลาย หมวดตะกอน
เจ้าพระยา

ชั้นดินเหนียวเนื้อแน่น: 
ตะกอนนำ้าจืด

ไพลสโตซีน ชั้นตะกอนทรายสันดอน: 
ตะกอนทางนำ้าไหล

ชั้นตะกอนทรายหยาบ: 
ตะกอนทางนำ้าไหล

ตารางที่ 1 โครงสร้างโดยทั่วไปของชั้นตะกอนที่ลุ่มบางกอก (สังเคราะห์จาก Jarupongsakul, 
1987; Ramnarong & Buapeng, 1992; Dheeradilok, 1995; Sinsakul, 2000; Tanabe 
et al, 2003)

ชัน้ดนิเหนยีวกรงุเทพในแตล่ะพืน้ท่ีหนาไมเ่ทา่กนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความ
ลาดเอียงตามทศิเหนอื-ใตข้องหบุเขาสมัยไพลสโตซนีทีอ่ยูล่กึลงไป ดงันัน้ ชัน้
ดินเหนียวกรุงเทพที่บางที่สุด จึงอยู่ในพื้นที่ฟากทิศเหนือของที่ลุ่มบางกอก 
และจะเพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆ ไปทางทิศใต้ ซึ่งอาจมีความหนาได้ถึง 20 
เมตร (Somboon & Thiramongkol, 1992) ถ้านำ้าทะเลท่วมไม่นาน ชั้น
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ดินนี้ก็จะบาง และถูกปิดทับด้วยตะกอนที่ราบนำ้าท่วม ถือว่าเป็นการสิ้นสุด
นิเวศชายฝั่งทะเลของพื้นท่ีน้ันๆ แต่ถ้าทะเลท่วมนานชั้นดินนี้ก็จะหนาขึ้น
เรื่อยๆ ตามระยะความยาวนานที่เป็นทะเล

ผู้เขียนเจาะเก็บตัวอย่างตะกอนดินจำานวน 8 จุด ด้วยความลึกจุดละ 
10 เมตร ผลที่ได้คือจุดเก็บตัวอย่าง SB (วัดโคกยายเกตุ ต. เจดีย์ อ. อู่ทอง 
จ. สุพรรณบุรี) มีชั้นดินเหนียวกรุงเทพที่บางที่สุดในบรรดาตัวอย่างทั้งหมด 
คือมีความหนาประมาณ 0.70 เมตร อยู่ลึกลงไปจากผิวดินราว 6.20 เมตร 
ถัดมา ชั้นดินเหนียวกรุงเทพที่จุดเก็บตัวอย่าง AT (วัดบางจักร ต. บางจัก  
อ. วเิศษชยัชาญ จ. อ่างทอง) หนาประมาณ 2.9 เมตร อยูล่กึลงไปจากผิวดิน
ราว 3.10 เมตร ส่วนชั้นดินเหนียวบางกอกที่หนาเกินกว่า 5 เมตร นั้น พบ
ในพืน้ทีฟ่ากทศิใต ้เชน่ ท่ีจดุเกบ็ตวัอยา่ง AY2 (วดัอนิทอารี ต. ลาดบวัหลวง  
อ. ลาดบวัหลวง จ. พระนครศรอียธุยา) มคีวามหนาประมาณ 7.10 เมตร และ 
ที่จุดเก็บตัวอย่าง NN (บ้านทรายมูล ต. ทรายมูล อ. องครักษ์ จ. นครนายก) 
มีความหนาประมาณ 8.7 เมตร เป็นต้น ส่วนจุดเก็บตัวอย่าง SR (บ้านม้า 
ต. ดอนทอง อ. หนองโดน จ. สระบรุ)ี เปน็ตวัอยา่งเดียวทีไ่มพ่บชัน้ดินเหนยีว
กรงุเทพ เพราะอยูน่อกทีลุ่ม่บางกอก โครงสรา้งชัน้ตะกอนเหลา่นี ้เทยีบเคยีง
ได้กับงานศึกษาที่ผ่านมาแล้ว (รูปที่ 3)

2. ข้อมูลเรณูวิทยา : ผลการศึกษาเรณูในท่ีราบภาคกลางตอนล่าง 
(เช่น Somboon, 1988; Maloney, 1991 และ Punwong, 2007) บ่ง
ช้ีว่าเรณูสะสมตัวมากที่สุดในชั้นดินเหนียวกรุงเทพ ซึ่งในจำานวนนี้กว่า 80 
เปอร์เซน็ต ์เปน็เรณูโกงกาง (Rhizophora sp.) สำาหรบังานศกึษาครัง้นี ้พบ
ว่าตะกอนดินจากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 8 จุดนั้น มี 7 จุด ที่พบเรณูโกงกาง จุด
เดียวที่ไม่พบเรณูโกงกางคือ จุด SR ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ชั้นดินเหนียวเนื้อ
แน่น ไม่เก็บรักษาเรณู ชั้นดินเหนียวกรุงเทพประกอบด้วยสังคมพืช 3 กลุ่ม 
คอื ปา่ชายเลนทีลุ่ม่ (Swampy Mangrove) ปา่ชายเลนทีด่อน (Landward 
Mangrove) และป่าชายเลนแนวหลัง (Back Mangrove) ซึ่งถือว่าเป็นตัว
บ่งชี้พื้นที่นิเวศป่าชายเลน (Mangrove Ecology) กลุ่มเรณูที่ได้จากชั้นดิน
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เหนียวผุพังอยู่กับที่ประกอบด้วยสังคมพืช 2 กลุ่ม คือ พืชที่อยู่ปลายสุดของ
แนวหลังป่าชายเลน (Landward Edge of Back Mangrove) และบึงเฟิร์น 
(Fern Marsh) ซึง่ถือวา่เปน็ตวับง่ชีพ้ืน้ท่ีเปลีย่นผ่านระหวา่งนเิวศนำา้เคม็กบั
นำ้าจืด (Transitional Zone) สุดท้าย กลุ่มเรณูที่ได้จากตะกอนที่ราบนำ้า
ท่วม หรือ ชั้นตะกอนปกคลุมผิวดิน ประกอบด้วยสังคมพืช 3 กลุ่ม คือ นา
ข้าว (Rice Fields) พื้นที่ชุ่มนำ้า / ที่ราบนำ้าท่วม (Wetland / Floodplain) 
และ ป่าบึงนำ้าจืด / พืชที่ลุ่มตำ่า (Swamp Forest / Lowland Vegetation) 
ซึ่งถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ราบนำ้าท่วม (Floodplain Environment) (รูปที่ 4) 

สังคมพืชในท่ีลุ่มบางกอกช่วงที่นำ้าทะเลท่วมสูงสุดนั้น แนวชายฝั่ง
ทะเลโบราณเป็นป่าชายเลน ท่ีมีโกงกางเป็นพืชเด่น ต่อมาเมื่อระดับนำ้า
ทะเลลดลง ทำาให้สังคมพืชนำ้าจืดรุกเข้าแทนที่แนวป่าชายเลนที่เคล่ือนตัว
ลงทางทิศใต้ พื้นที่รอยต่อระหว่างสังคมพืชนำ้าเค็มกับนำ้าจืดนี้ มีพืชเด่น  
เช่น พืชจำาพวกหยนีำา้ (cf. Derris sp.) ปรงทะเล (Acrostichum aureum L.)  
ปรงสวน (Stenochaena palustris (Burm.f.) Bedd.) และผักขา
เขียด (Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.) ส่วนพืชเด่นที่บ่งชี้
นิเวศบึงนำ้าจืดและที่ราบนำ้าท่วม เช่น พืชวงศ์หญ้า (Gramineae) พืชวงศ์
กก (Cyperaceae) ธูปฤๅษี (Typha angustifolia L.) พืชจำาพวกแหน 
(Potamogeton sp.) พืชวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae) และพืชวงศ์ทานตะวัน 
(Compositae) ดังน้ัน การเปลีย่นแปลงทางธรณสัีณฐานกบัพฒันาการของ
สงัคมพืช จงึมคีวามสมัพนัธก์นั กลา่วคอื ชัน้ดนิเหนยีวกรงุเทพ เกดิจากการ
ทบัถมของสงัคมพชืป่าชายเลน ชัน้ดนิเหนียวผพุงัอยูก่บัทีเ่กดิจากการทบัถม
ของสังคมพืชช่วงรอยต่อระหว่างนำ้าเค็มกับนำ้าจืด และชั้นดินปกคลุมผิวดิน 
เกิดจากสังคมพืชที่ราบนำ้าท่วม

3. ข้อมูลค่าอายุเรดิโอคาร์บอนตามปีปฏิทิน : ที่ผ่านมา มีการเก็บ
ตวัอยา่งซากอนิทรยีวตัถุจากระดบัความลกึต่างๆ ไปกำาหนดอายดุ้วยวธิเีรดิ
โอคารบ์อนแลว้ไม่น้อยกวา่ 147 ตวัอยา่ง ซ่ึงส่วนใหญบ่ง่ชีว้า่อายขุองชัน้ดิน
เหนียวกรุงเทพอยู่ในช่วงระหว่าง 8,000-3,000 ปีมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ค่า
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อายุมีทั้งที่ยังไม่ได้ปรับตามปีปฏิทิน (Conventional Ages ซึ่งรายงานเป็น 
BP) และค่าที่ปรับตามปีปฏิทินแล้ว (Calibrated Ages ซึ่งรายงานเป็น cal 
BP) ดังนั้น เพื่อให้ได้ค่าอายุที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการกำาหนดขอบเขต
แนวชายฝัง่ทะเลโบราณแตล่ะสมัย ผูเ้ขียนจงึนำาคา่อายเุรดิโอคารบ์อนเหล่า
นี้ มาปรับให้เป็นค่าอายุปีปฏิทิน ด้วยโปรแกรม CALIB Radiocarbon 
Calibration version 6.0 (Stuiver et al., 2011) รายละเอียดของค่าอายุ
ทัง้หมดทีป่รบัแกแ้ละวธิกีารดใูน Hutangkura (2012: 196-200, 211-214)

ผลการศึกษาบ่งช้ีว่า ค่าอายุของช้ันดินเหนียวกรุงเทพในพื้นท่ีฟาก
ทิศเหนือของที่ลุ่มบางกอก คือพื้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงนั้น 
มีอายุอยู่ในช่วงราว 8,800-6,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ซึ่งแสดงว่าหลัง
จากประมาณ 6,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน พื้นที่ส่วนนี้ มีสภาพนิเวศเป็น
นำา้จดืแลว้ ไมไ่ด้เปน็แนวชายฝัง่ทะเล นอกจากน้ี ชัน้ดินเหนยีวกรงุเทพทีจ่ดุ 
SB (สุพรรณบุรี) บ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยได้รับอิทธิพลจากนำ้าทะเลในช่วงระยะ
เวลาสั้นๆ จึงทำาให้ชั้นตะกอนไม่หนา ซึ่งกำาหนดอายุจากเศษถ่านขนาดจิ๋ว 
ได้ค่าระหว่าง 8,524-8,369 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน นั่นแสดงว่า การรุกเข้า
สูงสุดของนำ้าทะเลสมัยโฮโลซีน น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ คือราว 8,400 ปีมา
แล้วตามปีปฏิทิน ค่าอายุที่ได้จากจุดเก็บตัวอย่าง AT (อ่างทอง) ที่ความลึก 
3.40 เมตร อยู่ระหว่าง 7,957-7,785 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน อันแสดงว่า
พื้นที่ AT (อ่างทอง) ยังคงเป็นทะเลตื้นอยู่เมื่อราว 8,000-7,800 ปีมาแล้ว
ตามปีปฏิทิน ในขณะท่ีพ้ืนท่ี SB (สุพรรณบุรี) ได้เปล่ียนสภาพนิเวศเป็น 
นำ้าจืดไปแล้ว สำาหรับตัวอย่างเรดิโอคาร์บอน ท่ีมีนัยต่อการกำาหนดแนว
ชายฝัง่ทะเลโบราณน้ัน (ด ูตารางที ่2) ผูเ้ขียนไดค้ดัเลอืกจากช่วงบนสุดของ
ชั้นดินเหนียวกรุงเทพ เพราะชั้นดินช่วงนี้ เป็นชั้นตะกอนที่ทับถมมาจากป่า
ชายเลนสุดท้ายของพื้นที่ ดังนั้น ดินช่วงดังกล่าว จึงสะท้อนถึงแนวชายฝั่ง
ทะเลสดุทา้ยของพืน้ทีด่้วยเช่นกนั ก่อนทีแ่นวปา่ชายเลนจะเคลือ่นตัวลงมา
ทางทิศใต้ในสมัยต่อมา
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แหล่ง
(ปรับใช้ใน

การศึกษานี้)

ความลึก
จาก

ผิวดิน
(เมตร)

ค่าอายุ
โดยประมาณ

(ปีมาแล้ว
ตามปีปฏิทิน 
/ cal BP)

งานที่ศึกษาตัวอย่าง

SB (สุพรรณบุรี) 6.80 8,500-8,400 Hutangkura (2012) 
[SB 6.80: 7425 ± 45 BP]

AT (อ่างทอง) 3.40 8,000-7,800 Hutangkura (2012) 
[AT 3.40: 6830 ± 40 BP]

55 (ปทุมธานี) 3.00- 
4.00

6,600-6,200 Chonglakmani et al. (1983) 
[Wat Hoi: 5500 ± 50 BP]

63 (นนทบุรี) 2.50 5,300-4,800 Negri (2009) 
[PK: 4785 ± 70 BP]

67 (กรุงเทพ) 1.25 4,400-4,000 Negri (2009) 
[NC1: 3995 ± 60 BP]

64 (กรุงเทพ) 1.50 2,700-1,900 Jarupongsakul (1987) 
[Senanivate: 2250 ± 120 BP]

68a 
(สมุทรปราการ)

1.25 2,700-1,500 Songtham et al. (1999)
[CD (King Kaew): 2000 ± 240 BP]

71 (สมุทรปราการ) 1.63 1,200-600
(หรือ พ.ศ. 

1328-1867)

Umitsu et al. (2002)
[980302-3: 940 ± 120 BP]

73 (สมุทรปราการ) 1.10 1,000-555
(หรือ พ.ศ. 

1478-1938)

Tanabe et al. (2003)
[Pit 1 (Ban Praeksa): 1210 ± 100 BP]

ตารางที่ 2 ตัวอย่างเรดิโอคาร์บอนจากชั้นดินเหนียวกรุงเทพช่วงสุดท้าย ที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงหลัก
สำาหรับกำาหนดแนวชายฝ่ังทะเลสุดท้ายของแต่ละพื้นที่ (ปรับปรุงจาก Hutangkura, 2012: 
Table 5.3, 6.4)
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4. พัฒนาการของภูมิศาสตร์พืชพรรณ : ที่ผ่านมา มีงานธรณีวิทยา
พยายามกำาหนดแนวชายฝั่งทะเลโบราณบนท่ีราบภาคกลางตอนล่าง อาทิ 
Somboon & Thiramonkol (1992) กำาหนดแนวชายฝ่ังทะเลช่วงการ
รุกเข้าสูงสุดของนำ้าทะเลสมัยโฮโลซีน เมื่อราว 6,000 ปีมาแล้ว โดยใช้การ
สำารวจหาเรณูโกงกางในชั้นดินเหนียวกรุงเทพ เพื่อแสดงว่าแนวชายฝั่งเป็น
ป่าชายเลน Umitsu et al. (2002) และ Tanabe et al. (2003) กำาหนด
แนวชายฝัง่ทะเลตามระยะเวลาตัง้แตก่ารรกุเขา้สงูสดุของนำา้ทะเลสมยัโฮโล
ซีนจนถึงเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน เป็นต้น ผลจากการศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ทำาให้ผู้เขียนสามารถกำาหนดแนวชายฝั่งทะเลตามพัฒนาการ
ของภูมิศาสตร์พืชพรรณได้เป็น 5 ระยะ (รูปที่ 5 และ 6) ตั้งแต่ช่วงการรุก
เข้าสูงสุดของนำ้าทะเลจนถึงเมื่อ 1,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ดังนี้คือ 

ระยะที่ 1: 8,000-7,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ตรงกับช่วง “การ
รุกเข้าสูงสุดของนำ้าทะเลสมัยโฮโลซีน” ท่ีลุ่มบางกอกมีสภาพเป็นทะเลตื้น 
ที่ลึกราว 3-10 เมตร แนวผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ของ 
จ.สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก และปราจีนบุรี จุด
อ้างอิงสำาคัญของระยะนี้คือ จุด SB (สุพรรณบุรี) และจุด AT (อ่างทอง) 

ระยะที่ 2: 7,000-5,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ตรงกับช่วง “การถด
ถอยของนำา้ทะเลสมัยโฮโลซนี” เปน็ผลใหแ้นวชายฝัง่ทะเลเคลือ่นตำาแหนง่ลง
ทศิใต ้มาอยูใ่นพ้ืนที ่จ.ปทมุธาน ีและเกดิบงึนำา้จดืขนาดกวา้งใหญข่ึน้แทนที ่
จุดอ้างอิงสำาคัญของระยะนี้คือ แหล่ง 55 (ปทุมธานี) 

ระยะที่ 3: 5,000-3,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน แนวชายฝ่ังทะเล
ยังคงเคลื่อนตัวลงทิศใต้ มาอยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และเขตตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร จุดอ้างอิงสำาคัญของระยะนี้คือ แหล่ง 63 (นนทบุรี) และ 
แหล่ง 67 (กรุงเทพ) นอกจากน้ี บริเวณปลายสุดด้านตะวันออกของที่ลุ่ม
บางกอก มีแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี จ. ชลบุรี อันแสดงว่าพื้นที่บริเวณดัง
กล่าว ไม่ได้เป็นป่าชายเลนอีกต่อไป แต่น่าจะเป็นที่ราบนำ้าท่วมตามฤดูกาล
ที่อยู่ไม่ห่างจากแนวป่าชายเลนมากนัก 
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ระยะที่ 4: 3,000-2,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน แนวชายฝ่ังทะเล
เคลื่อนตัวลงมาอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร จุดอ้างอิงสำาคัญ
ของระยะนี้คือ แหล่ง 64 (กรุงเทพ) นอกจากนี้ มีแหล่งโบราณคดีบึงไผ่ดำา 
จ. ฉะเชิงเทรา แหล่งโบราณคดีโคกพลับ จ. ราชบุรี และแหล่งโบราณคดี
บ้านหนองสองห้อง จ. สมุทรสาคร เป็นจุดอ้างอิงว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็น
แนวป่าชายเลนอีกต่อไป แต่ได้เปลี่ยนเป็นภูมิประเทศแบบโคกเนินบนที่รา
บนำ้าท่วมตามฤดูกาลที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากแนวป่าชายเลน 

ระยะที่ 5: 2,000-1,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน (ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 7-15) แนวชายฝั่งทะเลเคลื่อนตัวลงมาอยู่ในพื้นที่ อ. บ้านแพ้ว 
และ อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร ต่อเนื่องไปยังพ้ืนที่ตอนใต้ของ
กรุงเทพมหานครและตอนเหนือของ จ. สมุทรปราการ โดยมีจุดอ้างอิง
สำาคัญอยู่ในพ้ืนที่ จ. สมุทรปราการ คือ แหล่ง 68a, 71 และ 73 ดังนั้น 
พื้นที่จากขอบของท่ีลุ่มบางกอกจนถึงแนวป่าชายเลน จึงมีสภาพนิเวศ
แบบที่ราบนำ้าท่วมตามฤดูกาลที่กว้างใหญ่มาก และสามารถเทียบเคียงได้
กับสภาพนิเวศปัจจุบันท่ียังคงสภาพแบบห้วยหนองคลองบึงในพื้นที่ของ  
จ. นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และฉะเชิงเทรา มีการตั้งเมือง 
สมัยทวารวดีบนเขตที่ดอนนอกที่ลุ่มบางกอก ที่สูงจากระดับนำ้าทะเล 
ปานกลางราว 4 เมตร ซึ่งล้อไปกับขอบเขตการรุกเข้าสูงสุดของนำ้าทะเล 

การตีความใหม่ : แนวชายฝั่งทะเลโบราณสมัยทวารวดี
บนที่ราบภาคกลางตอนล่าง

1. ภูมิประเทศของที่ลุ่มบางกอกสมัยทวารวดี : แนวชายฝั่งทะเล
โบราณสมยัทวารวดท่ีีเสนอโดย ผอ่งศร ีวนาสนิ และทวิา ศภุจรรยา (2524) 
ตรงกบัแนวชายฝัง่ทะเลในชว่งการรกุเขา้สงูสุดของนำา้ทะเลสมยัโฮโลซนี ซ่ึง
เกิดขึ้นเม่ือราว 8,400 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ขอบเขตของแนวชายฝ่ังดัง
กล่าว ได้รับการยืนยันจากงานธรณีสัณฐานแล้วว่าเกิดขึ้นในสมัยโฮโลซีน
ตอนต้น (Umitsu et al., 2002; Tanabe et al., 2003) ซึ่งห่างจากสมัย
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ทวารวดกีวา่ 7,000 ป ีทีผ่า่นมา การกำาหนดแนวชายฝัง่ทะเลโบราณทีม่อีายุ
ใกล้เคียงกับสมัยทวารวดีนั้น มีปรากฏในงานของ Umitsu et al. (2002) 
และ Tanabe et al. (2003) ซึง่ไดส้รา้งแนวชายฝัง่ทะเลของชว่งเวลา 2,000 
ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน (หรือ ราว พ.ศ. 600) สำาหรับผลการศึกษาครั้งนี้ 
ทำาใหเ้ชือ่มโยงไดว่้า ระยะที ่5 ของพฒันาการภูมศิาสตรพ์ชืพรรณสมยัโฮโล
ซีนในที่ลุ่มบางกอก ซึ่งมีอายุราว 2,000-1,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ตรง
กับพุทธศตวรรษที่ 7-15 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของวัฒนธรรมฟูนันตอนต้น และ 
ทวารวดี ดังนั้น จึงอนุมานแนวชายฝั่งทะเลสมัยทวารวดีได้จากระยะที่ 5 นี้ 
(รปูที ่7) ถา้พจิารณาจากพ้ืนท่ีตอนเหนือไลล่งมาทางตอนใต้ จะเหน็วา่ ส่วน
ที่เคยเป็นทะเลตื้นเมื่อราว 8,400 ปีมาแล้วตามปีปฏิทินนั้น บัดนี้ กว่าครึ่ง
ได้กลายมาเป็นที่ราบนำ้าท่วมตามฤดูกาล ท่ีครอบคลุมพื้นที่ จ. สุพรรณบุรี  
จ. พระนครศรีอยุธยา จ. นครนายก จ. ปทุมธานี และ จ. นครปฐม และ
พื้นที่บางส่วนของ จ. ปราจีนบุรี จ. ฉะเชิงเทรา จ. นนทบุรี และ จ. ราชบุรี 
พื้นที่ถัดลงมาคือ เขตพ้ืนท่ีเปลี่ยนผ่านระหว่างนิเวศนำ้าเค็มกับนำ้าจืด ซึ่ง
อยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของ อ. บ้านแพ้ว และตอนเหนือของ อ. กระทุ่มแบน 
จ. สมุทรสาคร ในกรุงเทพมหานคร เช่น เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน พระนคร 
ลาดพร้าว บางกะปิ ประเวศ บึงกุ่ม มีนบุรี ลาดกระบัง และในพื้นที่ฟาก
ตะวันตกของ อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 

แนวผืนป่าชายเลนสมัยทวารวดี ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวทิศตะวัน
ตก-ตะวันออก จากบริเวณรอยต่อระหว่าง อ. บางคนที กับ อ. เมือง  
จ. สมุทรสงคราม ผ่านต่อมายังพื้นที่ จ. สมุทรสาคร ที่ อ. บ้านแพ้ว และ 
อ. กระทุ่มแบน เข้ามายังพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น บางบอน จอมทอง 
บางคอแหลม สาธร ยานนาวา และบางนา ใน จ.สมุทรปราการ ได้แก่  
อ. พระประแดง พื้นที่ตอนกลางต่อไปตอนเหนือของ อ. บางพลี พื้นที่ตอน
กลางของ อ. บางเสาธง อ. บางบ่อ ไปสุดที่ จ. ฉะเชิงเทรา ในเขตพื้นที่ตอน
เหนอืของ อ. บางปะกง พ้ืนท่ีทะเลตืน้สมัยทวารวด ีท่ีเปน็ส่วนบนของ “อา่ว
ทวารวดี” นั้น มีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเล็กๆ ครอบคลุมพื้นที่ที่จะ
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กล่าวต่อไปน้ีจนถึงแนวชายฝั่งทะเลปัจจุบัน นั่นคือ ตามแนวทิศตะวันตก-
ตะวนัออก จาก อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม อ. เมอืง จ. สมทุรสาคร พืน้ทีต่อน
ใตข้องเขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร อ.พระสมทุรเจดีย ์ไปยงัพ้ืนทีต่อน
ใตข้อง 3  อำาเภอใน จ. สมทุรปราการ คอื อ. เมอืง อ. บางพลี และ อ. บางบอ่ 
และไปสิ้นสุดที่พื้นที่ตอนใต้ของ อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

ขนาดของแนวผืนป่าชายเลนในสมัยฟูนันตอนต้น-ทวารวดีจากการ
ศึกษานี้ มีขนาดแคบกว่างานของ Umitsu et al. (2002) และ Tanabe 
et al. (2003) ซึ่งเสนอช่วงเวลาไว้ตรงกับสมัยฟูนันตอนต้น ข้อแตกต่างอีก
ประการคือ ผู้เขียนตีความว่า พื้นที่ อ. บางนำ้าเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา น่าจะมี
สภาพเปน็ “ท่ีราบนำา้ท่วมเกดิใหม่” (Young Floodplain Zone) มากกวา่ที่
จะเป็นแนวผืนป่าชายเลนตามที่ Umitsu et al. (2002) และเป็นผืนป่าชาย
เลนตอ่กบัหาดเลนถงึทะเลตืน้ตามที ่Tanabe et al. (2003) ได้เสนอไว ้ทัง้นี้
เพราะวา่ ตวัอยา่งอายจุากแหลง่หมายเลข 67 (กรุงเทพ) ซึง่ไดจ้ากความลึก 
1.50 เมตร จากผวิดนินัน้ ใหช้ว่งอายรุาว 4,400-4,000 ปมีาแลว้ตามปปีฏทินิ 
ตวัอยา่งนี ้ฝงัตัวอยูใ่นชัน้ตะกอนแบบเขตทะเลต้ืนใกล้ชายฝ่ัง (Infralittoral 
zone) ช่วงสุดท้ายของพื้นท่ี น่ันก็คือลักษณะนิเวศชายฝั่งของป่าชายเลน
นั่นเอง ดังนั้น จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผ่านมาอีก 2,000 ปี พื้นที่นี้ยังคงเป็น
ป่าชายเลนอยู่ อีกประการหนึ่ง ได้มีการสำารวจพบหลักฐานทางโบราณคดี
ประเภทเครื่องปั้นดินเผา และขวานหินขัดแบบมีบ่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ที่แหล่งโบราณคดีบึงไผ่ดำา ต. ศาลาแดง อ. บางนำ้าเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา ซึ่ง
น่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว จากหลักฐานทั้ง 2 นี้ ทำาให้อธิบาย
ได้ว่า พื้นที่ อ. บางนำ้าเปรี้ยว ถูกปกคุลมด้วยผืนป่าชายเลน อย่างน้อยที่สุด
ในช่วง 4,400-4,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน หลังจากนั้น พื้นท่ีแห่งนี้ จึง
เปลี่ยนสภาพไปเป็นที่ราบนำ้าท่วม และเมื่อมีโคกเนินเกิดขึ้นจากการทับถม
ของตะกอนที่หลากมากับนำ้าท่วม ทำาให้อย่างน้อยที่สุดเมื่อราว 3,000 ปีมา
แลว้ตามปปีฏทินิ คนกอ่นประวตัศิาสตรไ์ดเ้ข้ามาต้ังชมุชนทีบ่า้นบงึไผ่ดำา ซ่ึง
เปน็หลกัฐานวา่ เมือ่ราว 2,000-1,000 ปีทีแ่ลว้ พืน้ที ่อ. บางนำา้เปรีย้ว ไมน่า่
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จะเป็นป่าชายเลน หรือ ทะเลตื้น ตามข้อเสนอของ Umitsu et al. (2002) 
และ Tanabe et al. (2003) แต่น่าจะมีสภาพนิเวศแบบที่ราบนำ้าท่วม หรือ
แบบทุง่นำา้กร่อย คอื เปน็เขตพืน้ท่ีเปลีย่นผา่นระหวา่งนเิวศนำา้เคม็กบันำา้จดื 

2. “ที่ราบนำ้าท่วมใหม่สมัยทวารวดี” พื้นที่ปริศนาที่ต้องศึกษาต่อ : 
แต่เดิมนั้น การหายไปของเมืองทวารวดีในที่ลุ่มบางกอก ได้รับการอธิบาย
ว่าท่ีลุ่มแห่งนี้เป็นอ่าวขนาดใหญ่ ดังนั้นเมืองทวารวดี เช่น อู่ทอง หรือ 
นครปฐมโบราณ จึงเจริญขึ้นมาจากการเป็นเมืองท่าค้าขายทางทะเล แต่
จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า ที่ลุ่มบางกอกในสมัยทวารวดีน้ัน ถูกนำ้า
ทะเลท่วมเพียงส่วนน้อยเท่านั้น นั่นคือ ทะเลตื้นสมัยทวารวดีนั้น เป็นเพียง
แนวแคบๆ ตรงกับพื้นที่ปัจจุบันคือ ตามแนวพื้นที่ชายทะเลที่ทอดยาวจาก  
อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม ไปจนถึง อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ส่วนแนวผืน
ปา่ชายเลนในเขตลุม่เจา้พระยาก็อยูบ่รเิวณ อ. พระประแดง จ. สมทุรปราการ  
ดังนั้น พ้ืนที่ตอนเหนือที่เหลือ จึงเป็นภูมิประเทศแบบที่ราบนำ้าท่วมตาม
ฤดกูาลทีก่วา้งใหญม่าก ถงึแมว้า่ จะเปน็ทีร่าบกว้างใหญ่ แต่การต้ังเมอืงน้ัน ก็
ยงัไมส่ามารถกระทำาไดใ้นเขตทีร่าบนี ้ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ เม่ือถงึฤดนูำา้หลาก 
ที่ราบนี้จะถูกนำ้าท่วมหมด เหลือแต่เพียงโคกเนินเป็นหย่อมๆ สภาพนิเวศ
ช่วงนำ้าท่วมจึงเปลี่ยนจากท่ีราบกว้างใหญ่ในฤดูแล้ง มาเป็นทุ่งนำ้าอันกว้าง
ใหญ่ การตั้งเมืองในพื้นที่เช่นนี้จึงกระทำามิได้ จึงไม่แปลกที่เมืองสำาคัญสมัย 
ทวารวดี ได้เลือกต้ังเมืองอยู่บนระดับท่ีสูงกว่า 4 เมตร ท้ังส้ิน นั่นก็เพื่อ
ต้องการหลีกหนีจากการถูกนำ้าท่วมนั่นเอง และอาจเป็นการสะท้อนด้วยว่า 
ระดับนำ้าของที่ราบแห่งนี้ในสมัยทวารวดีนั้น คงสูงมาก จนไม่สามารถแม้
กระทั้งตั้งเมืองตามโคกเนินที่เกิดจากตะกอนนำ้าหลาก (Levee) กว่าจะมี
การต้ังเมืองกันได้ในเขตที่ลุ่มบางกอกนั้น ก็ล่วงเข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษ
ที ่19 แลว้ นัน่คอืการตัง้เมอืงอโยธยา และตามมาดว้ยเมอืงอืน่ๆ ทีต้ั่งอยูบ่น
โคกเนินที่เกิดจากตะกอนนำ้าหลากนั้น เช่น เมืองสาครบุรี-ท่าจีน (ปัจจุบัน
คือ สมุทรสาคร) เมืองพระประแดง-ปากนำ้า (ปัจจุบันคือ สมุทรปราการ) 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถ้ามองอีกมุมหนึ่งว่า ด้วยความเป็นที่ราบนำ้าท่วมอัน



D a m r o n g
Journal of the Faculty of Archaeology 29 29

กว้างใหญ่นี้ จะเป็นไปได้หรือไม่ท่ีอาณาจักรทวารวดีจะใช้ประโยชน์จากที่ 
ราบนำ้าท่วมในการทำานา เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวเลี้ยงประชากรและเป็นสินค้า
ออก อนันำามาซ่ึงความรุ่งเรืองของอาณาจักร ประเด็นทีค่วรมกีารศกึษาเพิม่
เร่ืองการปลกูขา้วสมยัทวารวดกีค็อื การตรวจหาอายชุัน้ดนิเหนยีวผผุงัอยูก่บั
ที ่(Weathered Clay) ดว้ยวธิเีรอืงแสงความรอ้น (Thermoluminescence 
หรือ TL) เพื่อยืนยันว่า ชั้นดินเหนียวดังกล่าวมีอายุร่วมสมัยกับอาณาจักร
ทวารวด ีทีผ่า่นมา สริิประภา เทพวมิลเพชรกลุ (2555: 151-152) ได้ทดลอง
กำาหนดอายุด้วยวิธีดังกล่าวกับชั้นดินเหนียวในที่ลุ่มบางกอกที่ระดับความ
ลึกตั้งแต่ผิวดินถึงลึก 3 เมตร และได้ค่าอายุเฉลี่ยราว 2,000-1,500 ปีมา
แล้ว เช่น ตัวอย่างจาก อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา กำาหนดอายุจาก
ความลึกระหว่าง 1.0-1.5 เมตร ได้ค่าอายุ 1608 ± 89 BP หรือประมาณ  
1,700-1,500 ปีมาแล้ว น่ันก็คือราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 อันเป็นสมัย 
ทวารวดีตอนต้น นอกจากนี้ เพื่อหาหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของนาข้าวใน 
ชั้นดินดังกล่าว จำาเป็นต้องใช้การศึกษาที่เรียกว่า “หินพืชวิเคราะห์” 
(Phytolith Analysis) ซ่ึงที่ผ่านมาได้มีการศึกษาแล้วที่แหล่งโบราณคดี 
โคกพนมด ี(ด ูMaloney & Rovner, 1991; Kealhofer & Piperno, 1994) 
ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ในชั้นดินตอนบนของที่ราบภาคกลางบริเวณแหล่ง
โบราณคดีนั้น มีร่องรอยของการทำานาข้าว

3. เมือ่ไม่ใชเ่มืองท่าชายทะเลแลว้คา้ขายอยา่งไร? : การเจรญิขึน้ของ
เมืองใหญ่สมัยทวารวดีน้ัน ไม่จำาเป็นต้องเป็นเมืองท่าชายทะเล แต่ขอให้
เมืองนั้นมีทางออกสู่ทะเลด้วยแม่นำ้าสายใหญ่ก็เพียงพอต่อการค้าขายแล้ว 
ดังนั้น เมืองใหญ่สมัยทวารวดี เช่น เมืองอู่ทอง หรือ เมืองนครปฐมโบราณ 
กส็ามารถเจรญิขึน้ไดโ้ดยไม่จำาเปน็ต้องเปน็เมอืงทา่ชายทะเล ยกตวัอยา่งเชน่ 
กรงุศรอียธุยานัน้ กเ็จรญิขึน้มาดว้ยการคา้ขายกบัต่างประเทศ โดยไมไ่ด้เปน็
เมืองท่าชายทะเลแต่อย่างใด แต่หาก การเข้าถึงเมืองอยุธยาได้นั้น จำาต้อง
แลน่เรอืตามร่องนำา้ท่ีถูกตอ้งเพ่ือผา่นสนัดอนปากแมน่ำา้ใหไ้ด้เสียกอ่น ถ้าไม ่
รูจ้กัรอ่งนำา้ เรือน้ันก็จะตดิสันดอน และอบัปางลงกอ่นจะได้คา้ขาย เมือ่ผ่าน
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เขตสันดอนปากแม่นำ้าได้แล้ว ก็ล่องขึ้นไปตามแม่นำ้าเจ้าพระยาผ่านแนวผืน
ป่าชายเลนเข้าไปเจอทุ่งบึงนำ้ากว้างใหญ่ ผ่านที่ราบนำ้าท่วมตามฤดูกาล จน
กระทัง่ไปถงึตวัเมอืงอยธุยา บนัทึกของบาทหลวงตาชารด์ ผู้เดนิทางเขา้มายงั
กรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2231 ก็ได้กล่าวข้อเท็จจริงนี้ไว้ด้วยเช่นกันว่า การ
เดนิทางเขา้ปากนำา้เจ้าพระยานัน้ จำาเปน็ตอ้งรอจงัหวะนำา้ขึน้-นำา้ลง และตอ้ง
รู้ร่องนำ้าด้วย เพราะสันดอนที่เรียกกันว่า “สันดอนสยาม” (Bar of Siam) 
นั้น วางตัวยาวเหยียดไปตามชายฝั่ง และกว้าง 3 ลีก (ราว 12 กิโลเมตร) 
การผ่านสันดอนนี้ ให้ล่องไปตามร่องนำ้า ซึ่งวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ของลำา
แม่นำ้าเจ้าพระยา ร่องนำ้านี้ ลึกเพียง 12 ฟุตเท่านั้น (ราว 4 เมตร) (Tachard, 
1689: 153) สิ่งที่บาทหลวงตาชาร์ดกล่าวน้ี สะท้อนภาพการเดินทางเข้า
ถึงเมืองสมัยทวารวดีได้เป็นอย่างดี ดังมีเรือบรรทุกสินค้าเคราะห์ร้ายติด
สันดอนบริเวณท่ีน่าจะเป็นสันดอนเก่าของแม่นำ้านครชัยศรีในสมัยทวารวดี 
เช่น แหล่งเรือจมบ้านขอม ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ซึ่งพบเครื่อง
ถ้วยสมัยทวารวดีในเรือจำานวนมาก (สุริยา สุดสวาท และ เดชา สุดสวาท, 
2553: 59-64) และที่แหล่งเรือจมในนากุ้ง ใกล้วัดวิสุทธิวราวาส (วัดกลาง
คลอง) ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ซึ่งเป็นเรือสินค้าขนาด
ใหญ่แบบอาหรับที่ยาวกว่า 20 เมตร อย่างไรก็ตาม เรือลำานี้ มีโบราณวัตถุ
เหลือไว้ไม่มากนัก แต่ท่ีเหลือน้ัน บางชิ้นก็เป็นโบราณวัตถุที่สำาคัญต่อการ 
กำาหนดอายุ เช่น เครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ถัง และภาชนะดินเผาแบบ 
อัมฟอร่า (Amphora) ซึ่งช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเรือลำานี้ อยู่ร่วมสมัย
ทวารวดี (สัมภาษณ์ เอิบเปรม วัชรางกูร และ กรรณิการ์ เปรมใจ, 22 ม.ค. 
2557) ผู้เขียนสันนิษฐานว่า เรือลำานี้ แล่นมาติด “สันดอนทวารวดี” ซึ่งแฝง
ตวัอยูใ่นเขตทะเลตืน้ หรอื “อา่วทวารวด”ี เหตท่ีุผูเ้ขียนเชือ่วา่ เรอืลำาดังกลา่ว 
ติดสันดอนทวารวดีนั้น ก็เพราะว่า สินค้าที่พบในเรือ มีจำานวนน้อยมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า เรือไม่ได้อับปางลงอย่างทันทีทันใด แต่เรือนั้นติดสันดอน
ทวารวด ีลกูเรอืจงึมเีวลาขนถา่ยสนิคา้มคีา่ออกไปลงเรือเล็กได้ทนักอ่นทีเ่รือ
จะเสียการทรงตัวและล่มลงในที่สุด
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
บทความนี้ เป็นการต่อยอดการศึกษาที่ราบภาคกลางตอนล่างจาก

งานที่ผ่านมาหลายชิ้น โดยการบูรณาการข้อมูลด้านธรณีสัณฐาน เรณู
วิทยา และการใช้ค่าอายุเรดิโอคาร์บอนตามปีปฏิทิน เพื่อช่วยในการตัดสิน
ใจกำาหนดแนวชายฝัง่ทะเลโบราณของแต่ละชว่งเวลา ผลการศึกษาแสดงให้
เหน็วา่ พฒันาการของภูมิศาสตร์พืชพรรณในทีลุ่ม่บางกอกสมยัโฮโลซนี แบง่
ออกได้เป็น 5 ระยะ ตั้งแต่ระยะที่ 1 คือปรากฏการณ์การรุกเข้าสูงสุดของ
นำ้าทะเล เมื่อราว 8,400 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน แนวผืนป่าชายเลนปกคลุม
อยู่ในเขต จ. สุพรรณบุรี-อ่างทอง จากนั้นระยะที่ 2 จึงเข้าสู่ช่วงการถดถอย
ของระดับนำ้าทะเล ทำาให้แนวผืนป่าชายเลนเคลื่อนที่ลงทางทิศใต้ มาอยู่ใน
พื้นที่ จ. ปทุมธานี เมื่อราว 6,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ระยะที่ 3 แนวผืน
ป่าชายเลนเคลื่อนตัวลงมาอยู่ในพื้นที่ จ. นนทบุรี เมื่อราว 4,000 ปีมาแล้ว
ตามปีปฏิทิน ระยะที่ 4 แนวผืนป่าชายเลนเคลื่อนตัวลงมาอยู่ในพื้นที่ทาง
ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เมื่อราว 2,500 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน และ
ระยะที ่5 แนวผืนปา่ชายเลนเคล่ือนตวัตอ่มาอยูใ่นพืน้ทีข่อง อ. พระประแดง 
จ. สมุทรปราการ เมื่อราว 1,500 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ดังนั้น ลักษณะของ
ภมูศิาสตรท์ีต่รงกับสมยัทวารวดคีอื ระยะที ่5 อนัแสดงวา่ “อา่วทวารวดี” มี
ขอบเขตไม่สูงเกินไปกว่าพื้นที่ของ อ. พระประแดง และที่ใกล้กับแนวผืนป่า
ชายเลนนั้น น่าจะมีการสะสมของตะกอนเป็นสันดอน ซึ่งเรียกว่า “สันดอน
ทวารวดี” เป็นเครื่องกีดขวางการเดินเรือเข้าสู่เมือง พื้นที่ที่เหลือของท่ีลุ่ม
บางกอกในสมัยนี้ จึงมีนิเวศแบบที่ราบนำ้าท่วมตามฤดูกาล ซึ่งไม่สามารถ
ตั้งเมืองได้ คนทวารวดีจึงเลือกตั้งเมืองบนขอบที่สูง ซึ่งเป็นแนวชายฝ่ัง 
ทะเลเกา่ในชว่งการรุกเข้าสงูสดุของนำา้ทะเลสมยัโฮโลซนี นา่สนใจวา่ ทีร่าบ 
นำ้าท่วมอันกว้างใหญ่น้ี เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวของชาวทวารวดีหรือไม่? พื้นที่ 
ที่น่าสนใจศึกษาเพิ่มเติมทั้งด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ธรณีสัณฐาน 
เรณวิูทยา และการกำาหนดอายดุว้ยวธิเีรดโิอคารบ์อน และวธิเีรอืงแสงความ
ร้อน คือ พื้นที่ในเขต อ. บางนำ้าเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะในประเด็น
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เรื่องหลักฐานการปลูกข้าวในที่ลุ่มบางกอกสมัยทวารวดี ที่ต้องประยุกต์ใช้
วิธี “หินพืชวิเคราะห์”

กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบพระคุณศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

และรฐับาลฝรัง่เศสในการสนบัสนนุทนุวจิยั ขอขอบพระคุณ ดร.ฟรองก ์เบร
เมอร์ (Dr. Frank Braemer) และศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม: ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ และยุคกลาง (CEPAM) ณ ประเทศฝรั่งเศส 
ที่เอื้อเฟื้อสถานที่วิจัย สุดท้ายขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณ
หญิงไขศรี ศรีอรุณ ดร.บุย ติไม (Dr. Bui Thi Mai) อาจารย์มิเชล ชิรารด์ 
(Michel Girard) และศ.ดร.สรุนิทร ์ภูข่จร ทีส่นนัสนนุผู้เขยีนจนสำาเรจ็ลุล่วง
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รูปที่ 1 การแบ่งพื้นที่ในที่ราบภาคกลางตอนล่างออกเป็น 3 เขต (ปรับปรุงจาก Takaya, 1969)
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รูปที่ 2 ขอบเขตของอ่าวทวารวดีที่เสนอโดย ผ่องศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา (2524)
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รูปที่ 3 ตัวอย่างโครงสร้างชั้นตะกอนจากจุดเก็บตัวอย่าง SB (สุพรรณบุรี) และจุดเก็บตัวอย่าง 
AT (อ่างทอง) เทียบเคียงกับตัวอย่างจากแหล่งหมายเลข 55 (ปทุมธานี) หมายเลข 63 (นนทบุรี) 
หมายเลข 64 (กรุงเทพฯ) และหมายเลข 71 (สมุทรปราการ) เทียบระดับความสูงจากระดับนำ้า
ทะเลปานกลาง
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รูปที่ 4 ตัวอย่างเรณูที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาพแวดล้อมในอดีต 1. โกงกาง (Rhizophora sp.) 2. พืชจำา
พวกหยีนำ้า (cf. Derris sp.) 3. ปรงทะเล (Acrostichum aureum) 4. ปรงสวน (Stenochlaena 
palustris) 5. ผักขาเขียด (Ceratopteris thalictroides) 6. พืชวงศ์หญ้า (Gramineae) 7. พืช
วงศ์หญ้า: จำาพวกข้าว? (Gramineae: cereal type?) 8. พืชจำาพวกแหน (Potamogeton sp.) 
9. พืชวงศ์กก (Cyperaceae) 10. พืชวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae) 11. ธูปฤๅษี (Typha angustifolia 
L.) 12. พืชวงศ์ทานตะวัน (Compositae)



D a m r o n g
Journal of the Faculty of Archaeology 37 37

รปูท่ี 5 ความสมัพนัธด์า้นสภาพแวดล้อมในอดตีระหวา่งการเปลีย่นแปลงของพืชพรรณทีต่อบสนอง
กับการเปล่ียนแปลงทางธรณีสัณฐาน ตั้งแต่เหตุการณ์การรุกเข้าสูงสุดของระดับนำ้าทะเลเมื่อราว 
8,500 ปีมาแล้วตามปีปฏิทินจนถึงปัจจุบัน (Hutangkura, 2012: Figure 7.2b : 594) 
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รูปที่ 6 (หน้าซ้าย-ขวา) พัฒนาการภูมิศาสตร์พืชพรรณของที่ราบภาคกลางตอนล่าง 
(ปรับปรุงจาก Hutangkura, 2012)
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รูปที่ 7 ภูมิศาสตร์พืชพรรณราวพุทธศตวรรษที่ 7-15 ซึ่งคาบเกี่ยวกับสมัยทวารวดี
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