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ก 

 

บทคัดยอ 

 

บทความวิจัยนี้เปนการสวนหนึ่งของงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาหลักฐานทาง

โบราณคดีท่ีไดจากการขุดคน ในบริเวณ คุมเจาบุรีรัตน (มหาอินทร) เชียงใหม และเพ่ือศึกษาพัฒนาการการใช

พ้ืนท่ีของคุมเจาบุรีรัตน (มหาอินทร)  

จากหลักฐานโบราณคดี พัฒนาการของการใชพ้ืนท่ีคุมเจาบุรีรัตน (มหาอินทร) เชียงใหม แบงออกเปน 

3 ชวงคือ ชวงแรก การใชพื้นที่ในชวงแรกกอนสมัยลานนา ชวงที่สอง การใชพื้นที่ในสมัยลานนา และ ชวงท่ี

สาม การใชพ้ืนท่ีรวมสมัยกับคุมเจาบุรีรัตน  โดยชวงแรก การใชพ้ืนท่ีกอนสมัยลานนา คือ sterile/ ชั้นดินท่ี 5 

เปนชั้นดินธรรมชาติ ชวงท่ีสอง การใชพ้ืนท่ีในสมัยลานนา ในชั้นดินท่ี 3-4  แบงยอยออกเปน 2 ระยะ คือกอน

อาณาจักรลานนา และสมัยอาณาจักรลานนา และ ชวงท่ีสาม การใชพ้ืนท่ีรวมสมัยกับคุมเจาบุรีรัตน ในชั้นดินท่ี 

2 รวมกับการสรางคุมเจาบุรีรัตนในกลางพุทธศตวรรษท่ี 25  

ผลการศึกษาโบราณวัตถุ สวนใหญเปนชิ้นสวนของกระเบื้องหลังคา รองลงมาคือ โบราณวัตถุประเภท

เครื่องใชในชีวิตประจําวัน เมื่อนําโบราณวัตถุที่ไดมาศึกษารวมกับผลของคาอายุทางวิทยาศาสตรแลว พบวามี

ความสอดคลองกัน กลาวคือ ผลของคาอายุทางวิทยาศาสตรคือ มีคาอายุ 348+21 BP คือประมาณพุทธ

ศตวรรษที่ 21-22 โดยโบราณวัตถุที่นําไปหาคาอายุคือ ขาวสารเผาไฟ นอกจากนั้น โบราณวัตถุที่พบซึ่งเปน

เครื่องถวยจีนนั้น พบตั้งแตสมัยราชวงศหยวน ราชวงศหมิงจนถึงสมัยราชวงศชิงตั้งแตสมัยกลางพุทธศตวรรษท่ี 

19 ถึงตนพุทธศตวรรษท่ี 22 

คําสําคัญ: หลักฐานโบราณคดี อาณาจักรลานนา คุมเจาบุรีรัตน (มหาอินทร) เชียงใหม 
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Abstract 

This research paper is a part of the research project which aims to study the 

archeological evidences from Khum Chao Burirat (Maha Intra) excavation units, Chiangmai 

province. Also, to study the development of the land usage at Khum Chao Burirat (Maha Intra).  

According to the research from two excavation units, the development of the land 

usage in Khum Chao Burirat (Maha Intra), Chiangmai can be divived into 3 parts. The first part 

is the usage before Lanna period. The second part is during the Lanna period. And, the third 

part is the contemporary usage during Khum Chao Burirat (Maha Intra) period. The first part, 

prior Lanna period, is the fifth layer/Sterile. The second part, Lanna period, is the third layer 

and the fourth layer, also divided into 2 stages which are Early Lanna period and Lanna period. 

Lastly, the third part, second layer is the same date of Khum Chao Burirat construction during 

the middle of the 25th Buddhist era. 

The study shows that the most of the archaeological artifacts are pieces of roof tiles 

follow by daily used equipments. When combining the study with Radiocarbon Dating 

Laboratory (AMS measurement) it shows the consistency of the result is 384+21 BP which is 

approximately the 21st and 22nd Buddhist century. The artifact that have been used to study 

is the rice. In addition, the Chinese ceramics founded also Dating in the 19th-22nd Buddhist 

century. 
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