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    SUKKAMOL WONGSAWAN : ANALYSIS  OF  LIME  FROM  CLAMS  UNEARTHED AT 
WANG  PHAI ARCHAEOLOGICAL SITE, BAN MI DISTRICT LOP BURI,  PROVINCE. THESIS  ADVISOR 
: PROF PHASOOK  INDRAWOOTH,  Ph.D.  pp. 217   ISBN 974 – 653 –577 – 3.
                 The purpose  of  this  research  is  to  calcium  carbonate of  the burned  shells  from  the
archaeological  site  at  Wang  Phai,  Ban  Mi  District,  Lob  Buri  Province. The  aim  of  study  is  also
to  critique  materiel  and  to  know  how  it  was  produced. The study  is mode  by  analyzing  and
comparing  the  archaeological  frace  in  the  area  which has been identified as  a lime  burning  kiln.
Moreover  the  study  was  also  made  by analyzing  the  shells  from  the  archaeological  site.  By  a
scientific  testing  method, using  X-Ray  Diffractometry, and  Scanning  Electron  Microscope  for
finding   Calcium Carbonate, Magnesium, Carbonate  and  substance.
                    The  study  result  led  to  the  conclusion  that  the  people  of  the  ancient  community  at
Wang  Phai   had  used  fresh  water  shell  such  as  ampulalidae  and  ambiemmidae   to  make  lime
by  burning  them. They  used  a  domestic  fires  or  open  hearth  kiln  which  has  one  level  of  soil
base.  By  making  a  pile of  shells  on  the  base  and  using  sticks  of  wood, straw  and  dry
grass  as  fuel  covering  on  the  shells  pile. The temperature of  fire is about 700-900°c.  After  they
had  been  burned, the  shells sent out calcium  oxide  by  the  oxidation  of  calcium carbonate.
Calcium  oxide  or  as  it  is  called  quick  lime  and  its  feature  is  white.  From  the  size  and  type  of
burning  kiln, we  can  assume  that  the  ancient community  at   Wang  Phai  produced      lime for
supplying   only  their community.  The  produced  were  the  villagers, who  know  technology  and
know  how  to  select  the  materiel. They  also  know  about  the  temperature  of  fire.  So  it  will  be
said  that  the  shell  was  used  to  be  burned  as  lime  at  least  from Dvaravati  period   By  the 4
methods  of  science  test, we  found  that  quick  lime  from  shells  and quick  lime  from  limestone
have  the same Chemical substance. But  the  different  in  Physical  Compound.  Quick  lime  from
shells has big crytalline structure while the quick  lime  from  limestone  has small crytalline  structure.
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บทที่  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ปูนขาว (lime)  เปนวัสดุที่มีบทบาทสําคัญในการสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
มาตั้งแตสมัยโบราณ  ทั้งเปนประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาและใชประกอบในการกอสราง
โบราณสถานตาง ๆ  การใชปูนเปนสวนประกอบในการกอสรางนั้นปรากฏในรูปของวัสดุเชื่อม
ประสาน คือ ปูนสอ และปูนฉาบ   ใชเชื่อมอิฐหรือหินใหติดกัน  และฉาบผิวเพื่อใหเกิดความสวย
งามและเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงใหกับโบราณสถานนั้น ๆ  รวมทั้งมีการนําปูนมาใชประดับเปน
ลวดลายหรือเร่ืองราวตาง ๆ  ตามตองการ  นอกจากนั้นปูนขาวยังสามารถนํามาผสมกับขมิ้นใช
กินกับหมากพลู  หรือใชเปนสวนผสมในการทําพระพิมพ  เปนตน

ในดานสถาปตยกรรม ปูนสอ  ปูนฉาบ  มีองคประกอบที่สําคัญ คือ ปูนขาว และทราย  
สวนปูนปนมีองคประกอบ  4  สวน   คือ  ปูนขาว ทราย เสนใย  และกาวหรือตัวยึด  โดยปูนขาว
เปนสวนผสมสําคัญที่จะขาดไมได ปูนขาว  ไดจากกระบวนการเผาวัตถุที่มีองคประกอบสวนใหญ
เปนแคลเซียมคารบอเนต  (calcium carbonate)  เชน  หินปูน  หินออน  และเปลือกหอย  เปนตน    
โดยนํามาเผาในอุณหภูมิประมาณ  700 – 900 องศาเซลเซียส เมื่อเผาแลวแคลเซียมคารบอเนต  
(calcium  carbonate)    จะถูกเปลี่ยนเปนปูนดิบ (quick lime)  ไดเปนผงหรือกอนสีขาว  จากนั้น
นําปูนดิบมาแชน้ํา   (slaking)  เพื่อใหปูนดิบทําปฏิกิริยากับน้ํา  ไดเปนปูนสุก  (Slaked lime) 
จากนั้นจึงนําปูนสุกที่ไดไปผสมกับวัตถุอ่ืนที่ใชทําเปนปูนสอ  ปูนฉาบ หรือปูนสําหรับปน  ตอไป1

ในการทําปูนปนตองนําปูนสุกมาผสมกับวัสดุอ่ืน ๆ (Filler)  เชน  ทราย โดยควรเปน
ทรายน้ําจืด  ฟางขาว  หญาแหง  และอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวใหปูน2   นอกจากนั้นตองผสม
ดวยกาวหรือสารยึดเหนี่ยวเพื่อเปนตัวประสารอนูเล็ก ๆ   ใหจับตัวกันแนนยิ่งขึ้น   สารยึดเหนี่ยวนี้

                                                          
1 ชมพูนุท  ประศาสนเศรษฐ, “เร่ืองของปูน :  เทคนิคการเตรียมปูนปนแบบประเพณี

ของภาคเหนือและจังหวัดเพชรบุรี,”เมืองโบราณ 23, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2540) : 58.
2  เรื่องเดียวกัน, 61.
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ไดแก  สารจําพวกหนังสัตว  ขาวเหนียว  น้ําตาล  น้ําออย  น้ํามันพืชเหนียว เชน น้ํามันทั่งอิ้ว            
น้ํามันยาง  น้ํามันสน  และยางรัก  เปนตน  เพื่อใหเกิดความแกรงแกปูนเมืองแหงแลว  จากนั้นนํา
ไปตําใหเขากันจนเหนียวเปนกอนแลวจึงนําไปปน  งานที่ปนแลวเมื่อถูกอากาศจะแข็งและกลับคืน
สภาพไปเปนหินปูนเหมือนเดิม3

ในประเทศไทย พบการนําปูนมาใชเปนวัตถุเชื่อมประสานในรูปของ  ปูนฉาบ  และ    
ปูนปนในวัฒนธรรมทวารวดี  ซึ่งไดเจริญข้ึนประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 – 16  โดยพบการนําปูน
มาใชสรางสรรคงานศิลปกรรมควบคูไปกับการใชดินเผาอยางแพรหลาย  สวนมากเปนงานปูนปน
ประดับตามฐานโบราณสถานกระจายอยูตามเมืองโบราณตาง ๆ ในวัฒนธรรมทวารวดี  ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะอินเดีย น ณ ปากน้ํา  ไดกลาวถึงปูนปนในวัฒนธรรมทวารวดีวา “ปูนปนอัน         
สงางามของศิลปะทวารวดีนั้นเปนที่เลื่องลือในดานเทคโนโลยีของงานชางปูน  เขาโขลกปูนขาว
กับน้ําออย  ผสมกับทรายและเนื้อเยื่อวัสดุบางอยางรวมทั้งยางไม  และอาจมีอะไรบางอยางเปน
ตัวผสมซึ่งเดี๋ยวนี้ไมรูกันเสียแลว” 4  งานปูนปนประดับโบราณสถานที่หลงเหลือใหเห็นในปจจุบัน
แมจะอยูในสภาพไมสมบูรณ      แตยังคงความงดงาม     และแสดงถึงเอกลักษณเฉพาะตัวของ
วัฒนธรรมทวารวดีไดอยางชัดเจน เชน ภาพปูนปนเลาเรื่องที่ฐานเจดียจุลประโทน  เมืองนครปฐม
โบราณ  จังหวัดนครปฐม,  ภาพปูนปนนักดนตรีหญิงที่โบราณสถานเมืองคูบัว  จังหวัดราชบุรี,  
งานปูนปนประดับโบราณสถานที่วัดนครโกษา  จังหวัดลพบุรี,  งานปูนปนประดับโบราณสถานที่
เมืองโบราณบานโคกไมเดน  จังหวัดนครสวรรค,   งานปูนปนประดับโบราณสถานเขาคลังใน  
เมืองศรีเทพ   จังหวัดเพชรบูรณ   เปนตน   งานปูนปนเหลานี้นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงแนวคิด
และคุณคาในดานประวัติศาสตรศิลปะ  ยังสะทอนใหเห็นถึงความนิยมในการใชปูนปนประดับ
ตามโบราณสถาน

                                                          
    3 นพวัฒน  สมพื้น,  ลายปูนปน  งานชางประณีตศิลปของไทย  (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ

การศาสนา, 2540), 48.
    4 น  ณ ปากน้ํา  [  นามแฝง  ] , ลายปูนปน มัณฑนศิลปอันเลิศแหงสยาม,  พิมพคร้ังที่

3 (กรุงเทพฯ :ดานสุทธาการพิมพ, 2543), 11.
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และจากการพบงานปูนปนตางๆ  ในวัฒนธรรมทวารวดีนี้  กอใหเกิดการศึกษาและ       
คนควาเกี่ยวกับงานปูนปนอยางกวางขวาง  โดยปรากฏออกมาในรูปของบทความและงานวิจัย       
ตาง ๆ   อาทิ    การขุดคนเมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ  เมืองนครปฐมโบราณ      โดยศาสตราจารยชอง บวช
เซอลิเยร,        วิวัฒนาการประติมากรรมสมัยทวารวดี       โดยหมอมเจาสุภัทรดิศ    ดิศกุล,  
พุทธศาสนนิทานที่เจดียจุลประโทน  โดย ศร.ดร.พิริยะ  ไกรฤกษ,  ภาพชาดกที่เจดียจุลประโทน  
โดยอาจารยนันทนา  ชุติวงศ,  เขาคลังใน :  ภาพปูนปนเครื่องตกแตงศาสนสถาน  โดย
ศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ,  ลวดลายปูนปนและดินเผาสมัยทวารวดี    โดยอุษา  
แสงเอี่ยม,  การศึกษาคติความเชื่อ และรูปแบบของประติมากรรมแบบทวารวดีที่บานคูบัว    
โดยวรวุธ  สุวรรณฤทธิ์  เปนตน

จากการศึกษาที่กลาวมาขางตนทําใหทราบถึง  แนวคิด  คติความเชื่อ  และรูปแบบ
ลวดลายของงานปูนปนในวัฒนธรรมทวารวดีอยางกวางขวาง  แตในดานของวัตถุดิบที่นํามาผลิต
และวิธีการผลิตยังไมมีการกลาวถึงมากนัก  ทั้งนี้  อาจเนื่องจากยังไมพบขอมูลและหลักฐาน            
ในเรื่องดังกลาว  ในป 2543  อาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาโบราณคดี           
สมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดทําการสํารวจ
และขุดคนที่แหลงโบราณคดีวังไผ  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี และไดพบรองรอยตาง ๆ                 
ที่สันนิษฐานในเบื้องตนวาเปนเตาเผาปูนในชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดี  ชั้นดินสมมติที่ 11 – 12 
ประมาณ 107 – 130 Cm.Dt.   ประกอบดวย ปูนขาว  เศษเปลือกหอย  ถาน  ข้ีเถา  และลานดิน
เผาไฟ  โดยปูนขาวที่พบนี้นาจะไดจากการเผาเปลือกหอย  ส่ิงที่พบเหลานี้อาจทําใหสันนิษฐาน
ตอไปไดวาแหลงโบราณคดีวังไผเปนชุมชนโบราณสมัยทวารวดีที่มีเทคโนโลยีในการผลิตปูนภาย
ในชุมชนของตน

จากรองรอยตาง ๆ ที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนที่แหลงโบราณคดีวังไผ  อําเภอ         
บานหมี่  จังหวัดลพบุรี  โดยเฉพาะปูนขาวที่พบในบริเวณดังกลาวถือเปนหลักฐานสําคัญทาง
โบราณคดีและเปนขอมูลใหมเกี่ยวกับวัตถุดิบและวิธีการผลิตปูนที่พบในวัฒนธรรมทวารวดี           
รวมทั้งผูวิจัยไดมีสวนรวมในการขุดคนครั้งนี้  จึงนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเพิ่มเติมมาทําการ
ศึกษาวิเคราะหทั้งทางดานโบราณคดีและนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาชวยเสริม  เพื่อใหไดขอมูล
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจศึกษาคนควาเรื่องนี้ตอไป
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. ทราบถึงวัตถุดิบและวิธีการผลิตปูนขาว  ของแหลงโบราณคดีวังไผ  อําเภอ         

บานหมี่  จังหวัดลพบุรี
2. เปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรองรอยเตาเผาปูนในวัฒนธรรม         

ทวารวดีตอไป

ขอบเขตของการศึกษา
วิเคราะหรองรอยตาง ๆ  ที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน  โดยเฉพาะ ปูนขาวที่พบใน

แหลงโบราณคดีวังไผ  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  โดยทําการศึกษาทางดานโบราณคดีและ
ทางดานวิทยาศาสตร  รวมทั้งทําการสํารวจและเก็บตัวอยางปูนขาวจากแหลงอื่น ทั้งปูนขาวที่ได
จากเปลือกหอย  และปูนขาวที่ไดจากหินปูน  คือ ปูนขาวจากเปลือกหอย  จังหวัดสมุทรสาคร,  
ปูนขาวจากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย  และปูนขาวจากหินปูนตราเจดียหัก  จังหวัดราชบุรี  มาทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบทางดานวิทยาศาสตร  เพื่อทราบความสารประกอบทางเคมีและลักษณะ
ทางกายภาพ

ขั้นตอนการศึกษา
1. รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
2. สํารวจและเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในจังหวัดสุโขทัย,  จังหวัดสมุทรสาคร และ          

จังหวัดราชบุรี
3. จัดประเภท  ถายภาพ  และศึกษาขอมูลที่ไดจากการขุดคนและขอมูลที่ไดจาก

การสํารวจ  และนําตัวอยางมาวิเคราะหตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและตีความ
5. จัดพิมพและตรวจแกวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

ขอตกลงเบื้องตน
ในการนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในงานวิจัยนี้มี 4 วิธี คือ
1. การหาปริมาณแคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเซียม
2. การหาปริมาณคารบอเนต
3. การหาสารประกอบดวยวิธี  X – Ray  Diffractometry
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                 4. การหาความแตกตางทางกายภาพของเนื้อปูนขาว      และวิเคราะหธาตุประกอบ
ดวยกลองจุลทัศนอีเล็กตรอนแบบสองกราด  (Scanning  Electron  Microscope)

ความจํากัดทางการศึกษา
1. การวิเคราะหในสวนวิทยาศาสตร  ไมสามารถนําตัวอยางปูนปนที่อยูใน

พิพิธภัณฑมาทําการวิเคราะหไดเนื่องจากเปนโบราณวัตถุของชาติ  และอาจเกิดความเสียหายกับ
ตัวอยางที่นํามาทดลองได  จากขอจํากัดนี้จึงไดทําการสํารวจและเก็บตัวอยางปูนขาวจากแหลง   
อ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะใกลเคียงกับปูนขาวในแหลงโบราณคดีวังไผ ทั้งปูนขาวที่ไดจากเปลือกหอย
และปูนขาวทที่ไดจากหินปูน คือ ปูนขาวจากเหลือกหอย  จังหวัดสมุทรสาคร, ปูนขาวจากหินปูน  
จังหวัดสุโขทัย  และปูนขาวจากหินปูนตราเจดียหัก  จังหวัดราชบุรี  มาทําการศึกษาเปรียบเทียบ

2. ไมสามารถนําตัวอยางปูนขาวที่พบจากการขุดคนทางโบราณคดี ที่แหลงโบราณ
คดีวังไผ มาชั่งหาน้ําหนักได  เนื่องจากปูนขาวที่พบปะปนอยูในดิน  และบางสวนจับตัวรวมอยูกับ
ดินเปนกอนแข็ง

3. ไมสามารถนําเศษเปลือกหอยที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนมา
นับและชั่งหาน้ําหนักได  เนื่องจากเปลือกหอยที่พบ  โดยเฉพาะหอยกาบแตกเปนชิ้นเล็กและปน        
รวมอยูในดิน

4. ไมสามารถนําตัวอยางปูนขาวทั้ง 4 ตัวอยาง  มาวิเคราะหหาองคประกอบดวย
วิธี    X-Ray    Florescence  เนื่องจากเครื่องมือขัดของ  และระยะเวลาในการทดลองมีจํากัด

ระเบียบวิธีการศึกษา
1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองวัตถุดิบและวิธีการผลิตปูนขาวและ

การนําปูนขาวมาแปรรูปเปนปูนสอ  ปูนฉาบหรือปูนปน  ที่ใชประกอบงานดานสถาปตยกรรมใน       
อารยธรรมโบราณ    คือ   อียิปต   กรีก โรมัน  และอินเดีย  และการใชปูนในวัฒนธรรมทวารวดี  
รวมทั้งรวบรวมผลการขุดคนทางโบราณคดีในแหลงโบราณคดีวังไผ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี

2. เก็บขอมูลภาคสนามที่จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดราชบุรี  
เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะหประกอบการวิจัย

3. ทําการศึกษาขอมูลทางโบราณคดีและนําตัวอยางปูนขาวทั้ง 4 ตัวอยาง ไปทํา
การวิเคราะหที่หองทดลองคณะโบราณคดี,    หองทดลองภาควิชาธรณีวิทยา   คณะวิทยาศาสตร  
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,   และหองทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

  4. ศึกษา วิเคราะห และตีความ ทั้งทางดานโบราณคดี  และวิทยาศาสตร
5. เรียบเรียงขอมูลที่ไดทั้งทางดานเอกสาร การสํารวจ การขุดคน  และการทดลองทาง

วิทยาศาสตร  มาจัดทําเปนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

แหลงขอมูล
1. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. หองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3. หองสมุดกรมศิลปากร
4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร
5. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  นารายณราชนิเวศน   จังหวัดลพบุรี
6. สํานักงานศิลปากรที่   6  สุโขทัย   จังหวัดสุโขทัย
7. แหลงโบราณคดีวังไผ  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี
8. แหลงเตาเผาปูน   อําเภอศรีสําโรง   จังหวัดสุโขทัย
9. โรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน   จังหวัดสมุทรสาคร

                 10. ภาควิชาธรณีวิทยา  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                 11.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
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บทที่  2

ประโยชนของปูนขาว

ปูนขาว (lime)มีลักษณะเปนกอนหรือเปนผงสีขาว ไดจากการเผาวัสดุที่มีองค
ประกอบสวนใหญเปนแคลเซียมคารบอเนต  (calcium  carbonate)  เชน  หินปูน  หินออน  และ
เปลือกหอย  เปนตน       ปูนขาวสามารถนํามาใชประโยชนไดในหลายๆ ดาน  โดยเฉพาะในดาน
สถาปตยกรรม ประติมากรรม รวมทั้งใชผสมกับขมิ้นเปนปูนแดงกินกับหมากพลู, ใชเปนสวน
ประกอบของพระพิมพ  และใชปรับสภาพความเปนกรดของดินในการทําการเกษตร  เปนตน   
(ในบทนี้จะเนนเฉพาะบทบาทของปูนขาวในงานสถาปตยกรรม)

บทบาทของปูนขาวในงานสถาปตยกรรม
ตั้งแตสมัยโบราณมนุษยไดนําวัสดุที่มีอยูในธรรมชาติมาสรางสรรคงานทางดาน

สถาปตยกรรม  ทั้งที่เปนที่อยูอาศัยและเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา     รวมทั้งนํา
มาสรางประติมากรรม  เครื่องมือเครื่องใช       และเครื่องประดับตางๆ เปนตน  วัสดุที่มีอยูใน
ธรรมชาติเหลานี้ไดแก  ดิน  ไม  และหิน  ในงานสถาปตยกรรมจะใชอิฐและหินเปนวัสดุหลักใน
การกอสราง  เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานและคงสภาพไดนาน  อีกทั้งมีการนําปูนมาใชเปน
วัสดุที่ทําหนาที่เชื่อมหินหรืออิฐใหติดกัน  เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงใหกับส่ิงกอสรางเหลานั้น  
และมีการนําปูนมาใชทําเปนลวดลายประดับอาคารตางๆ ดวย

ปูนขาว  (lime)เปนวัสดุเชื่อมประสาน  (binder)  อีกชนิดหนึ่งที่ทําหนาที่เชื่อมหินหรือ
อิฐใหติดกันในการกอสรางสถาปตยกรรมตางๆโดยถาผสมปูนขาวเปนวัสดุเชื่อมยึดหินอิ ใหติดกัน
เพื่อกอเปนผนัง  กําแพง  หรือเพดาน  เรียกวา  ปูนสอ  (mortar)  ถาผสมเปนวัสดุฉาบหินหรืออิฐ 
ภายหลังการกอสรางเพื่อเปนชั้นปกปองหินหรืออิฐไมใหกระทบกับน้ํา  ความรอน  และปจจัยอื่นๆ 
ซึ่งเปนตัวการเรงใหหินหรืออิฐเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกวาปกติ  เรียกวา  ปูนฉาบ  (plaster)  และถานํา
ปูนขาวมาผสมทําลวดลายหรือปนประดับตามอาคาร หรือโบราณสถานเรียกวา ปนูปน (stucco)1

                                                          
  1 ชมพูนุท  ประศาสนเศรษฐ,”เร่ืองของปูน : เทคนิคการเตรียมปูนปนแบบประเพณี

ของภาคเหนือและจังหวัดเพชรบุรี,” เมืองโบราณ  23,4  (ตุลาคม-ธันวาคม  2540) : 58.
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นอกจากนั้นปูนสอยังมีการพัฒนาตอมาจนการเปนปูนหลอ  (concrete)  ซึ่งไดรับ
ความนิยมมากในปจจุบัน  รวมทั้งปูนฉาบยังมีบทบาทในการเตรียมผนังในงานจิตรกรรมปูนเปยก 
(fresco)  และจิตรกรรมปูนแหง  (fresco  secco)  และเปนวัสดุที่ใชเชื่อมติดในการทําภาพโมเสก  
(mosaic)  อีกดวย

วัสดุและวิธีการผลิต
ปูนขาว  (lime)  เปนวัสดุชนิดหนึ่งที่เปนสวนประกอบสําคัญในการทําปูนสอ  

(mortar)  ปูนฉาบ  (plaster)  และปูนปน  (stucco)  ซึ่งไดรับความนยิมและมีการนํามาใชอยาง
กวางขวางในงานดานสถาปตยกรรมในสมัยโบราณ  อีกทั้งปูนขาวยังสามารถนํามาใชอนุรักษ
โบราณสถานแทนที่ปอรดแลนดซีเมนตซึ่งมีความแข็งและทึบตันสูง  รวมทั้งมีความหดตัวมากและ
ไมยึดหยุน  โดยปูนขาวมีวัสดุและข้ันตอนการผลิตดังนี้

 วัสดุที่นํามาใชผลิตเปนปูนขาว  (lime)  มีองคประกอบสวนใหญเปนแคลเซียม
คารบอเนต  (calcium  carbonate)  ไดแก  หินปูน  หินออน  และเปลือกหอย  เปนตน

  1. หินปูน (limestone)  คือ  หินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งมีสารประกอบของแคลเซียม
คารบอเนต  (calcium  carbonate)  มากกวารอยละ  50  โดยน้ําหนัก  ไดแก  แคลเซียม  
(calcium)  อาจมีหรือไมมีโดโลไมต  (dolomite)  ก็ได  โดยทั่วไปหินตะกอนชนิดคารบอเนต  
(calcium)  ประกอบดวย  แคลไซด  (calcite)  รอยละ  95  และโดโลไมต  (dolomite)  รอยละ  5  
หินปูนอาจเกิดจากการทับถมของซากเปลือกหอย  หรือส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยูทะเล  หรือการ
ตกตะกอนทางเคมี  การตกผลึก  การเกิดผลึกใหม  หินปูนที่พบสวนมากจะมีซากดึกดําบรรพ
ปรากฏอยู 2  หินปูนมีหลายชนิดขึ้นอยูกับลักษณะของสวนประกอบ  ปริมาณแรธาตุ  และอายุ  
เชน  หินปูน Oolitie  มีองคประกอบเปนแบบไขปลา  มีการจัดรูปแบบหินเปนชิ้นเล็กๆ , หินปูน  
Coral  เปนหินปูนที่เกิดจากโครงกระดูกของสัตวทะเลจําพวกตัวหลอด , โดโลไมต  (dolomite)  
เปนหินปูนที่ประกอบดวยแรแมกนีเซียม  (magnesium) ,  หินปูน  Carboniferous เปนหินปูนที่
อยูในมหายุค3  , หินปูน  Crystalline  คือ  หินออน  (marble)4  ,  หินชอลก  คือ  หินที่ประกอบ

                                                          
2 คณะอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมธรณีวิทยา,  พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา  

อังกฤษ-ไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2530),72.
3 R, Ogilvie  Buchanan,  An  Illustrated  Dictionary  of  Geography  (London : 

Heinemann  Educational, 1974), 131.
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ดวยแคลไซด (calcite)  แตอัดไมแนน  เกิดรูพรุน  หรือเกิดจากปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตแตมีปริมาณ
นอยกวาหินชอลก (chalk)  ที่เกิดจากการตกตะกอน  และการกระทําทางเคมี  และหินมารล 
(marl) ประกอบดวยแคลไซด  (calcite)  ที่มีดินเหนียวปนอยู5  เปนตน  หินปูน (limestone)  มี
ความไวตอการกัดกรอนชะลางของน้ําฝน6

  2. หินออน  (marble)  คือ  หินแปรชนิดหนึ่งที่ประกอบดวยแคลไซด  (calcite)  และ/
หรือโดโลไมต  (dolomite)  ที่เกิดผลึกใหม  มีขนาดละเอียดถึงหยาบ  โดยปกติจะมีเนื้อผลึก
สม่ําเสมอ7  โดยกําเนิดจากหินปูน (limestone)  ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบโดยความรอนและความ
กดดัน  หินออน  (marble)  ประกอบดวยแคลไซด  (calcite)  และโดโลไมต  (dolomite)  ที่มีสี
ขาวและไมมีส่ิงเจือปน  เมื่อมีแรอ่ืนๆ มาประกอบจะใหผลเปนสีดํา  สีน้ําตาล  สีชมพู  สีเขียว  
เปนลายจุดดางหรือเปนสาย  หินออนที่มีความแข็งสม่ําเสมอสามารถนํามาใชแกะสลักไดดีกวา
หินปูน8

  3. เปลือกหอย  (shell)  ไดมาจากหอย  ซึ่งเปนสัตวพวกไมมีกระดูกสันหลังในไฟลัม
มอลลัลคา (Phylum  Mollusca)  มีรางกายออนนุม  แตสามารถสรางเปลือกแข็งที่เปนสาร
ประกอบพวกหินปูนหุมอยูรอบตัว  บางชนิดไมมีเปลือกหุมแตสรางสวนแข็งไวภายใน  เชน  
ปลาหมึก  หอยที่มีเปลือกพบทั้งในทะเล  หวย  บึง  คลอง  แมน้ํา  และบนบก9  หินของหอยที่เปน
หินปูนแคลเซียมคารบอเนต  (calcium  carbonate)  มีการจัดเรียงเปนชั้น  ชั้นนอกมักมีสีสันและ
ลวดลายตางๆ  สวนชั้นในมีลักษณะเปนมุกเคลือบมัน10  เปลือกหอยที่นํามาผลิตเปนปูนขาว 

                                                                                                                                                                    
4 Sir  Dudley  Stamp ,  Dictionary  of  Geography  (New  York : John  Wiley, 

1966), 248.
5 ชยันต  บุณยรักษ,  Introduction  to  Geography  ( พิษณุโลก : คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก, 2520), 195.
6 Buchanan, An  Illustrated  Dictionary  of  Geography, 131.
7 คณะอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมธรณีวิทยา,  พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา

อังกฤษ-ไทย, 74.
8 Buchanan, An  Illustrated  Dictionary  of  Geography, 136.
9 อุทัย  สินธุสาร, สารานุกรมไทย  เลม  5  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 4525.
10 สุรินทร  มัจฉาชีพ, สัตวชายฝงทะเลไทย  (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2532), 156.
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(lime)  มีหลายชนิด     เชน  หอยนางรม  หอยมุก  หอยแครง  หอยกาบ  และหอยโขง  เปนตน 
(จะกลาวรายละเอียดในบทที่ 3)

ข้ันตอนการผลิตปูนขาว  (lime)  เพื่อใชทําเปนปูนสอ (mortar), ปูนฉาบ  (plaster)  
และปูนปน  (stucco)  มีดังนี้  คือ

1. นําวัสดุที่มีสวนประกอบของแคลเซียมคารบอเนต  (calcium  carbonate) CaCo3  
เชน  หินปูน  หินออน  และเปลือกหอยที่กลาวมาขางตน  เผาดวยอุณหภูมิ  700-900  องศา-
เซลเซียส จากนั้นแคลเซียมคารบอเนต  (CaCo3)   จะถูกเปลี่ยนเปนแคลเซียมออกไซด (calcium 
oxide)  หรือ  quick  lime  (CaO)  เรียกวา ปูนดิบ11  ปูนดิบที่ไดจะมีสีขาวมีลักษณะเปนกอนหรือ
เปนผง หรือมีรูปรางไมแนนอน12

  2. นําปูนดิบที่ไดมาแชน้ํา (slaking)  จะทําใหเกิดปฏิกิริยาปูนแตกตัวอยางรุนแรง  น้ํา 
(H2O)  และปูนรอนจัดจนอุณหภูมิถึงจุดเดือด  เมื่อปฏิกิริยาหยุดน้ําจะแหง   ส่ิงที่ไดคือ  
แคลเซียมไฮดรอกไซด  (calcium  hydroxide)  หรือ  slaked  lime 13  เรียกวา  ปูนสุก  ปูนสุกที่ได
นี้มีลักษณะเหนียวคลายแปงเปยก  หรือมีลักษณะเปนของเหลวคลายนม  ประกอบดวยน้ําที่ทํา
ใหอ่ิมตัว  โดยถาเพิ่มน้ําใหมากข้ึนจะไดเปนน้ําปูนขาวที่ใชทาเปนสีขาว (whitewash)14  ในขั้น
ตอนนี้สามารถนําปูนสุกที่ไดมาผสมกับน้ํา  ทราย  หรือเสนใยตางๆ ใชทําเปนปูนสอ (mortar), 
ปูนฉาบ (plaster)  และปูนปน  (stucco) ตอไป

  3. เมื่อปูนสุกทําปฏิกิริยากับกาซคารบอนไดออกไซด  (Carbon  dioxide)  ในอากาศ  
น้ํา  (H2O)  จะระเหยออกไปไดเปนแคลเซียมคารบอเนต  (calcium  carbonate)  ที่มีความแข็ง
และทําหนาที่เปนวัตถุเชื่อมประสาน  (binder)15  ใหอิฐหรือหินติดกัน  โดยปูนสุกเทานั้นที่จะทํา

                                                          
11 ชมพูนุท   ประศาสนเศรษฐ,” เร่ืองของปูน : เทคนิคการเตรียมปูนปนแบบประเพณี

ของภาคเหนือและจังหวัดเพชรบุรี,” 59.
     12 Paolo  Mora, Conservation  of  Wall  Painting  (London : Butterworths, 

1984), 50.
 13 สมชาติ  จึงสิริอารักษ, “ปูนหมัก-ปูนตํา,” เมืองโบราณ  23, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม  

2540) : 69.
  14 Paolo  Mora,  Conservation  of  Wall  Painting, 50.
  15 ชมพูนุท  ประศาสนเศรษฐ, “ เร่ืองของปูน : เทคนิคการเตรียมปูนปนแบบประเพณี

ของภาคเหนือและจังหวัดเพชรบุรี,” 59.
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ปฏิกิริยากับกาซคารบอนไดออกไซด  ดังนั้นในขั้นตอนที่  2  คือ การแชน้ํา  (slaking)  จะตองใช
เวลานานเพื่อใหปูนดิบทําปฏิกิริยากับน้ําอยางสมบูรณ

โดยมีสูตรทางเคมี  ดังนี้16

CaCo3  +  Heat  =  CaCo3  -  Co2               CaO
CaO  +  H2O                             CaO2H2

 CaO2H2    - H2O                    CaO  +  CO2               CaCo3

ปูนสอ  (mortar)
ปูนสอ  (mortar)  หมายถึง  วัสดุที่ใชเชื่อมติดในงานกออิฐถือปูน17  ซึ่งในทาง

สถาปตยกรรมเปนการประยุกตใชสวนผสมของทราย  ซีเมนต  ปูนขาว  โดยทําใหเบาบางในน้ํา  
สวนผสมนี้จะใชเชื่อมติดกับวัสดุอ่ืนที่ใชในการกอสราง18  ปูนสอที่ทําจากปูนขาวและทรายโดยทั่ว
ไปใชวางกึ่งกลางของหินและอิฐ19   โดยประกอบดวยปูนสุก  (slaked  lime)  1  สวน  ผสมทราย  
3-10  สวน  ใชสําหรับส่ิงกอสรางที่ทําดวยอิฐและสิ่งกอสรางที่ทําดวยหิน20  โดยนอกจากปูนขาว
ทีสามารถนํามาทําเปนปูนสอแลว  ยังมีวัสดุอ่ืนๆ  เชน  ซีเมนต  (cement)  ที่สามารถนํามาทํา
เปนปูนสอไดเชนกัน

                                                          
  16 พิภพ  สุนทรสมัย, ชางปูนกอสราง ,  พิมพครั้งที่  12  (กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน

จํากัด, 2538), 17.
  17 Ward    Bucher,    Dictionary    of    Building    Preservation     (New  York : 

Preservation  Press, 1996), 296.
  18Jules  Adeline,The Adeline  Art Dictionary , including  Terms  in 

Architecture, Heraldy  and  Archaeology , 2 nd ed. (New  York : Frederick  ungar  
Publishing  Co, 1967), 264.

  19 Henry  J.  Cowan, Dictionary  of  Architecture  Science  (London : Applied  
Science, 1973), 151.

  20 Bucher,  Dictionary  of  Building  Preservation , 272.
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ปูนฉาบ (plaster)
ปูนฉาบ  (plaster)  หมายถึง  สวนผสมที่ออนนุม  โดยทั่วไปประกอบดวย  ปูนขาว  

(lime)  ผสมดวยทราย  และวัสดุอ่ืนๆ  รวมทั้งขนสัตว  ปาน  ปอ  ที่เปนตัวเชื่อม  ปูนฉาบมีการใช
มาตั้งแตสมัยโบราณในงานประติมากรรมและใชเปนชั้นที่รองรับดานในของกําแพง21หรือหมายถึง  
วัสดุที่มีลักษณะคลายแปงเปยก  สามารถปนใหแผขยาย หรือทาบบนผิวแข็งได  ทําไดโดยเผาหิน
ปูน (ปูนดิบ  หรือ  แคลเซียมออกไซด)  ผสมกับน้ํา  ทราย  และขนสัตว  ใชเพื่อเตรียมตกแตงพื้น
ผิวใหเรียบ22  หรือหมายถึง  วัสดุข้ันสุดทายในการทํากําแพงหรือเพดาน  ซึ่งมีสวนผสมของน้ํา  
และปูนดิบ  โดยผสมดวยทราย  ขนสัตว  หรือเสนใยอื่นๆ ซึ่งเปนเสมือนตัวเชื่อมประสานระหวาง
การใชงาน23  นอกจากปูนขาวยังมีวัสดุชนิดอื่นๆ เชน  ปอรดแลนดซีเมนต (Portland  cement), 
ยิปซัม (gypsum)  ที่สามารถนํามาใชทําเปนปูนฉาบไดเชนกัน

ปูนปน  (stucco)
ปูนปน  (stucco)  หมายถึง  ปูนฉาบที่ประยุกตใชภายในอาคาร  ประกอบดวยปูนขาว 

(lime)  หรือ  ซีเมนต  (cement)  หลายๆ ชนิด   เชน  ปูนปนจากปูนขาว (lime  stucco), ปูนปน
จากปอรดแลนดซีเมนต (Portland  cement  stucco)  หรือเปนสวนประกอบสีขาวคลายแปง
เปยกที่มีสวนผสมหลายๆ ชนิด  เชน  ปูนขาว (lime),  ผงหินออน  (white   marble  dust), ยิปซัม 
(gypsum),  ทรายละเอียด  และน้ํา  ใชสําหรับทํารูปปนและงานปูนปน24  หรือหมายถึง  พื้นผิว
ภายนอกอาคารที่ตกแตงดวยปอรดแลนดซีเมนต (Portland  cement) ปูนขาว (lime)  ผสมกับ
ทรายและน้ํา  หรือ  ปูนฉาบ  (plaster)  อยางดีที่ใชสําหรับงานตกแตงหรือทําลวดลาย25  หรือ
หมายถึงวัสดุที่ประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนต  (calcium  carbonate)  ผสมกับผงหินออน

                                                          
  21  Michael  Charke, Oxford  Concise  Dictionary  of  Art  Terms  (New  York 

: Oxford  University  Press, 2001), 189.
  22 James  Stevens Curl, Dictionary  of  Architecture  (London : Oxford  

University  Press, 1999), 504.
  23 Bucher, Dictionary  of  Architecture  Preservation , 343.
  24 Ibid., 426.
  25 Cyril  M.  Harris,  Dictionary  of  Architecture  Construction  over  2000  

Illustration,  2  nd ed.  (New  York : MC Graw-Hill, 1993), 808.
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(marble  dust)  และกาว  บางครั้งเติมดวยขนสัตว  สวนผสมนี้ทนตอทุกสภาพอากาศและ
สามารถระบายสีได  รวมทั้งมีความเหมาะสมอยางมากสําหรับใชในงานประดับตกแตงผนังไมวา
ภายนอกหรือภายใน26  หรือหมายถึงปูนฉาบ  (plaster)  ที่ทําเปนแผนหรือรูปตางๆ ได  ปูนนี้ได
จากแคลเซียมคารบอเนต  (calcium  carbonate)  ผสมกับผงหินออนและกาว  บางครั้งเสริม
ความแข็งแรงดวยขนสัตว  ใชสําหรับงานประติมากรรมและการตกแตงสถาปตยกรรมทั้งภายนอก
และภายใน  แตปูนปนที่ใชตกแตงมีความแตกตางจากปูนฉาบ โดยปูนปนมีความหมายที่จํากัด
มากกวาและเปนที่รูจักอยางแพรหลายในทุกๆ อารยธรรม ซึ่งจะมีสวนผสมเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานที่และชวงเวลา27  หรือหมายถึงวัสดุที่จะแข็งตัวอยางรวดเร็วเมื่อแหง  ทําจากปูนสุก 
(slaked  lime)  หรือยิปซัม (gypsum)  ทราย  น้ํา  และตัวเสริมกําลัง  เชน  หินออน  ใชสําหรับ
ตกแตงภายในและภายนอกอาคาร  หรือใชเปนแมพิมพหรือแบบหุน   เทคนิคนี้เปนที่รูจักกันใน
สมัยโบราณ   และมีการพบอีกครั้งในศตวรรษที่  16  หลังจากนั้นไดแพรหลายจากอิตาลี  
และออสเตรียไปยังประเทศตางๆ ของยุโรป  และอเมริกาเหนือ28

ปูนหลอ  (concrete)
ปูนหลอ  (concrete)  พัฒนามาจากปูนสอ (mortar)  แตมีความแข็งแรงมากกวา  มี

สวนผสมหลายชนิด  เชน  ปูนขาว  (lime),  ยิบซัม  (gypsum)  และปอรดแลนดซีเมนต  
(Portland  cement)  เปนตน  ปูนหลอที่มีปูนขาวเปนสวนประกอบจะผสมดวยทรายและกรวด  
โดยมีการใชอยางกวางขวางกอนที่จะถูกแทนที่ดวยปอรดแลนดซีเมนต  (Portland  cement) 29

                                                          
  26 Harold  Osborne, The  Oxford  Companion  to  Art  (Oxford : Clavendon  

Press, 1970), 1109-1110.
  27 Ian    Chilvers   and    Harold    Osborne,    The  Oxford  Dictionary  of  Art

(New  York : Oxford  University  Press,1988), 480.
 28 Edward  Lucie-Smith ,  The  Thames   and  Hodson    Dictionary    of    Art

 (New  York : Thames    and    Hodson  Inc, 1984), 180.
  

29    Harris, Dictionary  of  Architecture  Construction  over  2000  Illustration, 
491.
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ปูนหลอ  (concrete)  หมายถึงรูปแบบของวัสดุที่เปนองคประกอบของโครงสรางอาคาร  โดยการ
ผสมน้ํา  ซีเมนต  (cement)  ทราย  และหินบดละเอียด  มีความแข็งแรงมาก  โดยทั่วไปใชสําหรับ
โครงสรางฐานราก  พื้นหิน   และเปนวัสดุสําหรับปูพื้น30  หรือหมายถึง  สวนผสมของน้ํา  ทราย
ละเอียด  และทรายหยาบ  กอนกรวด  และวัสดุเชื่อมประสาน       ปูนหลอ  (concrete)  ถูกใช
คร้ังแรกโดยชาวโรมันกับอาคารที่มีหลังคารูปทรงกลมและเพดานโคง  โดยทําหนาที่ใหอิฐหรือหิน
แข็งแรงขึ้น  และตั้งแตศตวรรษที่  17  ปอรดแลนดซีเมนต  (Portland  cement)  ไดรับการใชใน
ฐานะตัวเชื่อมประสาน  และมีการเพิ่มความแข็งแรงใหปูนหลอ  (concrete)  ดวยเหล็ก  ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกอสรางอาคาร  และสามารถใชทําคาน  เสากลม  และใชประโยชน
เกี่ยวกับการกอสรางอีกหลายอยาง31

การนําปูนมาใชในอารยธรรมโบราณ
  การนําวัสดุเชื่อมประสานชนิดตางๆ มาเปนสวนผสมของปูนสอ  (mortar) , ปูนฉาบ  

(plaster)  ปูนปน  (stucco)  และปูนหลอ  (concrete)  มาใชในงานดานสถาปตยกรรมมีมาตั้ง
แตสมัยโบราณ  และมีพัฒนาการทางเทคนิครวมทั้งรูปแบบสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  ในแตละ
อารยธรรมไดนําปูนชนิดตางๆ  มาประยุกตใชในการสรางสรรคงานศิลปกรรมของตนเอง  โดยมี
ลักษณะและรูปแบบตามคติความเชื่อและคานิยมในสังคมนั้นๆ รวมทั้งมีการสงอิทธิพลใหแกกัน  
อารยธรรมโบราณที่มีพัฒนาการและเทคโนโลยีสูง  เชน  อียิปต  กรีก  โรมัน  และอินเดีย  ไดนํา
ปูนมาใชในงานดานสถาปตยกรรม  ประติมากรรม  และจิตรกรรมอยางหลากหลาย  ตลอดจน
เปนตนแบบใหกับงานศิลปกรรมในยุคตอมาอีกดวย

อียิปต  (Egypt)
  ประเทศอียิปต  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอาฬริกา  ทิศเหนือจดทะเล

เมดิเตอรเรเนียน  ทิศตะวันออกจดทะเลแดง    ทิศใตจดประเทศซูดานและเอธิโอเปย   ทิศตะวัน
ออกจดทะเลทรายซาฮาราและทะเลทรายลิเบีย  ภูมิประเทศประกอบดวยดินดอนรูปสามเหลี่ยม  
(Delta)  ตรงปากแมน้ําไนล  (Nile)  กับที่ราบตอนปากแมน้ํา  คนในสมัยโบราณเรียกอียิปตที่อยู

                                                          
30 Bucher, Dictionary  of  Building  Preservation, 273.
31 Clark, Oxford  Concise  Dictionary  of  Art  Terms, 64.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                             15

ตอนดินดอนรูปสามเหลี่ยมปากแมน้ําวา  อียิปตลาง  (Lower Egypt) เรียกอียิปตตั้งแตปลายยอด
ดินดอนรูปสามเหลี่ยมขึ้นไปวา  อียิปตบน  (Upper  Egypt)32  โดยอียิปตลางคือ บริเวณตอน
เหนือสุดของประเทศ          มีความอุดมสมบูรณ     เพราะเปนปากแมน้ําไนลที่ไหลผาออกสูทะเล
เมดิเตอรเรเนียน   อียิปตบนคือ  บริเวณภาคใตซึ่งอยูใตกรุงไคโรเมืองหลวงปจจุบัน  12  ไมล33

  ชาวอียิปตโบราณมีความเชื่อในเรื่องการเกิดใหม  งานศิลปกรรมตางๆ ที่สรางสรรคข้ึน
จึงมีความยิ่งใหญ  และเกี่ยวพันกับความตายทั้งสิ้นโดยเฉพาะในดานสถาปตยกรรม  วัสดุหลักที่
นํามาใชสรางสุสาน  พีระมิด  พระราชวัง  วิหาร  และอนุสาวรียตางๆ  คือ  อิฐดิบ  และหิน  โดย
หินไดรับความนิยมมากกกวา  เนื่องจากสามารถสรางสถาปตยกรรมขนาดใหญและมีความคงทน
มากกวา  รวมทั้งมีการนําปูนมาใชในการกอสรางในรูปแบบของ ปูนสอ  (mortar),ปูนฉาบ  
(plaster)  และ  ปูนปน  (stucco)  อีกดวย

    ปูนสอ  (mortar) และปูนฉาบ  (plaster)  ที่พบผลิตจากปูนขาว  (lime)  และยิปซัม  
(gypsum)34  สําหรับปูนสอ  (mortar)  มีการใชอยางจํากัดกับส่ิงกอสรางที่เปนหินและผนังวิหารที่
สรางโดยการวางหินเปนแนวทางเดิน   ทั้งนี้เพื่อใหพื้นหินเชื่อมติดกันและแตผิวภายนอกของ
กําแพงเทานั้น  บอยครั้งมีการใชดันกอนหินใหเขาที่จนกวาปูนสอ  (mortar)  จะแหงหรือเชื่อมติด
สวนของโครงสรางเขาดวยกัน35 (ภาพที่ 1) ปูนสอ  (mortar)  เปนตัวเชื่อมระหวางหินแตละกอน
ใหเกาะกันไดอยางเหนียวแนน  แตเมื่อการกอสรางพีระมิดเปลี่ยนไปใชหินขนาดใหญมีน้ําหนัก
มาก  ปูนสอ  (mortar)  จึงไมมีความจําเปนอีกตอไป  เพราะน้ําหนักของกอนหินแตละกอนจะกด
อัดและถายน้ําหนักลงมาเปนชั้นๆ ทําใหผนังหรือกําแพงแข็งแรงมาก36  กลาวไดวาปูนสอ  
(mortar)  โดยมากใชเปนตัวหลอล่ืนในการขยับหินใหเขาที่      การขยับหินที่หนักมากๆ   จะทําได

                                                          
  32 สุทธิลักษณ  ไชยสุต, ศิลปะและโบราณคดีอียิปต  (นครปฐม : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2529), 1.
  33  กําจร  สุนทรพงษศรี, ประวัติศาสตรศิลปชุดที่  2  อียิปต   (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 1.
  34  Alexander  Nandaway, Architecture  in  Ancient  Egypt  and  The  Near  

East  (London : The M.I.T. Press, 1966), 61.
  35  Richard  H. Wilkinson, The  Complete  Temples  of Ancient  Egypt  

(London : Thames   Hudson, 2000), 41.
  36  อภิชาติ ภาอารยพัฒน, ปฐมพีระมิดแหงอียิปต พีระมิดขั้นบันไดของฟาโหซอเซอร  

(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 115.
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ยากถาหากไมมีส่ิงหลอล่ืนเขามาชวย  และเมื่อปูนสอ  (mortar)  แหงจะกลับเปนตัวยึดหินใหแนน
ข้ึน37  นอกจากนั้นยังมีการสํารวจพบเสนทางการเคลื่อนยายหิน  เชน  บริเวณพีระมิดที่เมืองลิชต
ใกลกับพีระมิดของฟาโรหอเมเนมฮัตที่  1  และฟาโรหเซนุสเรตที่  1  โดยนักโบราณคดีไดพบรอง
รอยของราง  (track)เหลืออยูชวงหนึ่งยาวประมาณ  11  เมตร  ทําดวยไมเรียงบนพื้นคลายไม
หมอนรางรถไฟ  ใตพื้นหมอนเปนพวกเศษหิน  ปูนสอ  (mortar)  และคานไม  เพื่อใหรางมีความ
แข็งแรง  เหนือคานไมถมดวยเศษหินปูน  ยิปซัม  แลวถมดวยโคลน  ซึ่งเปนดินตะกอนริมฝงแมน้ํา
ไนล  ดินโคลนนี้ทําหนาที่คลายน้ํามันหลอล่ืนใหแครเคลื่อนไปตามราง38   เปนตน

    สําหรับปูนฉาบ  (plaster)  ใชกันมากในการกอสรางพีระมิด  เห็นไดจากรอยตอของ
กอนหินจะมีปูนฉาบ  (plaster)  บางๆ ติดอยู  รอยแตกราวหรือรูพรุนของหินจะถูกอุดดวยปูนฉาบ  
(plaster)39  ในการกอหินเพื่อใชเปนหองสุสานนั้น  ชางปูนจะฉาบพื้นผิวที่ขรุขระไมสม่ําเสมอดวย
ยิปซัม  (gypsum)  และน้ําปูนที่ใชทาเปนสีขาว  (whitewash)  ใหเรียบ  โดยคนงานจะเผายิปซัม  
(gypsum)  และผสมกับน้ําใชเปนปูนฉาบ  (plaster)40  นอกจากนั้นยังพบการใชปูนฉาบ  
(plaster) ในการกอสรางวิหารของฟาโรหเมนคาอูเร  หรือไมซีรีนัส  (Menkaure  หรือ Mycerinus)
สรางดวยอิฐสอโคลน (อิฐดิบ)  แทนการใชหินปูนหรือหินแกรนิต  แลวฉาบดวยปูนฉาบ  (plaster)
และทาสีขาวทับอีกชั้นหนึ่ง41  และทางเดินฉนวน  (causeway)  ที่สรางขี้นเพื่อเชื่อมอาคารวิหาร
หุบเขาริมแมน้ํากับอาคารวิหารประกอบพิธีศพ42  ประกอบดวยหินที่กอเปนเขื่อนเหนือข้ึนมา  

                                                          
  37 Dieter  Arnold, Building  in  Egypt : Pharaonic  Stone  Masonry  (New  

York : Oxford   University  Press, 1991),118,  อางถึงในอภิชาติ  ภาอารยพัฒน, การกอสราง
พีระมิดแหงอาณาจักรอียิปตโบราณ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 
391.  

  38  อภิชาติ  ภาอารยพัฒน, การกอสรางพีระมิดแหงอาณาจักรอียิปตโบราณ , 370-
377.

  39  เรื่องเดียวกัน, 394.
  40 Morris  Bierbrier, The  Tomb-Builders  of  The  Pharohs  (London : British  

Museum  Pub, 1982), 47.
  41  อภิชาติ  ภาอารยพัฒน, การกอสรางพีระมิดแหงอาณาจักรอียิปตโบราณ , 205.
  42  เรื่องเดียวกัน. 24.
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สรางดวยอิฐทั้งดานนอกและดานในแลวฉาบดวยปูนฉาบ  (plaster)  สีขาว  และมุงหลังคาดวย
ทอนซุง43   เปนตน

   นอกจากนั้นยังพบการใชปูนฉาบ  (plaster)  ทําภาพนูนต่ําและภาพจิตรกรรมฝาผนัง  
หลักเบื้องตนในการทําภาพนูนต่ําหรือภาพจิตรกรรมนั้น  คือ  การเตรียมผนัง  ซึ่งจะแตกตางกัน
ตามคุณสมบัติและลักษณะของพื้นผิวที่ใชในงานนั้นๆ   ในกรณีของภาพนูนต่ํา จะไมใชวัสดุที่มี
ลักษณะหยาบ  โดยจะทําใหหินหรือแผนไมมีผิวหนาเรียบอยางประณีต  แตถามีเนื้อที่มากๆ  จะ
ใชการปะแตงดวยปูนฉาบที่ทําจากยิปซัม    (gypsum  plaster)  เพื่อปดรอยแตกราวของหินแต
ละกอน  บางครั้งถาสภาพของหินไมเหมาะสมจะตองทําใหผนังสมบูรณดวยการฉาบดวยปูนฉาบ  
(plaster)  แลวจึงแกะสลักภาพนูนต่ํา  เทคนิคเชนนี้พบในสุสานสมัยราชอาณาจักรใหม  (New  
Kingdom)   สําหรับการทําภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ตองใชหินที่มีพื้นผิวดี  ราบเรียบ  และพบมีการ
ปะแตงเมื่อจําเปนดวยเชนกัน  ทําโดยวาดภาพโดยตรงหรือวาดเหนือช้ันบางๆ ของปูนฉาบ  
(plaster)  โดยเฉพาะที่สุสานเมืองธีบิส  (Thebes)  หินที่ใชกอสรางมีคุณภาพไมดี  ผนังจึงถูกทํา
ใหเรียบดวยการฉาบโคลนอยางหนา  และฉาบดวยยิปซัมบางๆ  หรือทาสีขาวจากนั้นจึงระบายสี  
การฉาบพื้นผิวในทํานองเดียวกันนี้ใชกับผนังที่กอดวยอิฐเชนกัน สวนไมจะทําใหผิวเรียบดวยปูน
ฉาบ  (plaster) กอนจึงระบายสี  แตวิธีนี้ไมไดใชอยางสม่ําเสมอ  โดยพบมากในการตกแตงโลงใน
สมัยแรกๆ ที่ทําดวยไมสัก44  สวนในดานจิตรกรรมยังมีขอถกเถียงในเรื่องสารประสมสีที่ประยุกต
ใชในการวาดภาพวาไมใชเทคนิคที่เปนปูนเปยก (fresco)และไมใชการวาดภาพบนน้ํามัน45  แตมี
รูปแบบเปนสีที่ผสมกับกาวที่ละลายในน้ํา  (distemper)  หรือเปนสีที่ใชในการวาดภาพโดยผสม
กับยางไม  (gouache)  จะผสมน้ําอยางเดียวหรือผสมกาวที่เปนน้ํามันสําหรับผสมสี  โดยสีที่ใช
เกิดจากแรชนิดตางๆ ในธรรมชาติ  หรือเกิดจากการทําขึ้น  สีพื้นฐานที่ใชมี  6  สี  คือ  สีแดง  สี
เหลือง  สีน้ําเงิน  สีดํา  และสีขาว46     โดยสีขาวทําจากแคลเซียมคารบอเนต  (หิน  chalk)  หรือ

                                                          
  43  I.E.S  Edwards, The  Pyramids  of  Egypt  (London : Ebury  press  and  

Michale  Joseph, 1972), 116.
  44 J.R.  Harris, Egyptian  Art  (London : Spring  Books, 1966), 17-18.
  45 T.G.H.  James, Egyptian  Painting  and  Drawing  in  British  Museum  

(London : British  Museum, 1985), 12.

       46 J.R.  Harris, Egyptian  Art  , 19.
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แคลเซียมซัลเฟต  (ยิปซัม)47   ภาพจิตรกรรมที่วาดลงบนปูนฉาบ  (plaster)  เชน  รูปหานในหนอง
น้ํา  (Geese   in  marsh) (ภาพที่  2) รูปแขกและดนตรีในงานเลี้ยงอาหาร  (Guests  and  
musicians  at  a  banquet)  รูปตกปลาและลานกในหนองน้ํา  (Fishing  and  fowling  in  the  
marshes)  รูปการลานกในหนองน้ํา  (Fowling  in  the marshes)  รูปงานเลี้ยงและนักดนตรี  
(Banquet  scence  with  musicians)  และรูปราชธิดา  2  องคของฟาโรหอเคหนาเทน  (Two  
of  the  daughters)  เปนตน

  สําหรับปูนปน (stucco)  พบลักษณะการใชคลายกับปูนฉาบ  (plaster)  เชน  เพดาน
ของที่อยูอาศัยที่สรางดวยกิ่งไม  และตนออ  พบการใชโคลน  ปูนปน (stucco)  และน้ําปูนสีขาว  
(whitewash)  ฉาบหลังคาที่มุงดวยตนออ  หรือใชปูนปน (stucco)  ทาเปนชั้นบางๆ บนหินและไม  
คลายกับการรองพื้นในจิตรกรรมฝาผนังหรือการแกะสลัก48   เปนตน

กรีก  (Greek)
  ชาวกรีกเรียกตนเองวา  เฮลเลนส  หรือ  เฮลีนส  (Hellenes)  (สวนชื่อกรีกนั้นชาวโรมัน

เปนผูตั้งให)      เรียกบานเมืองของตนวา   เฮลลัส  (Hellas)   และเรียกอารยธรรมของตนวา  
อารยธรรมเฮลเลนิค  (Hellenic  Civilization)  ชาวกรีกมีเชื้อสายอินโดยูโรเปยน  แตเดิมคงอยูใน
ภาคกลางของยุโรป  ชอบอพยพหาที่ทํากินจนตั้งรกรากในบริเวณประเทศกรีก49  กรีกในสมัย
โบราณประกอยดวยดินแดนบนผืนแผนดินตามหมูเกาะตางๆ  ในทะเลเอเจียน  และบริเวณฝง
ตะวันตกของเอเซียไมเนอร  บนผืนแผนดินใหญแบงออกเปน  3  ภาค  คือ  กรีกภาคเหนือ  ไดแก  
แควนมาซีโดเนีย  เทสซาลี  และเอไพรัส  รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณครึ่งหนึ่งบนแผนดินกรีก   
กรีกภาคกลาง    ไดแก     บริเวณภาคกลางและอาวคอรินธ      และกรีกภาคใต  หรือเพอลปปอน-
เนสซุส   ไดแก  ดินแดนใตอาวคอรินธลงมา  เปนบริเวณใตสุดของกรีก  มีคอคอดคอรินธกวาง
เพียง  30  ไมล  เชื่อมติดอยูกับภาคกลาง50

                                                                                                                                                                    
47 James, Egyptian  Painting  and  Drawing  in  British  Museum , 11.
48 Nadaway, Architecture  in  Ancient  Egypt  and  The  Near  East , 60-61.
49 กําจร  สุนทรพงษศรี, ประวัติศาสตรศิลป  ชุดที่  5  กรีก (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 7.

 

50 เร่ืองเดียวกัน, 8-9.
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ศิลปะกรีกมีความเจริญเติบโตคลายชีวิตมนุษย   โดยสมัยเริ่มตนคลายเด็กทารก  
สมัยอารเคอิคเหมือนวัยเด็ก         สมัยคลาสสิกมีลักษณะสมบูรณเต็มที่อยูในวัยหนุมสาว  และ
สมัยเฮเลนนิสติกมีลักษณะรวงโรยสูวัยชรา51  ในดานสถาปตยกรรมมีการนําวัสดุตางๆ   คือ  ไม  
อิฐดิบ  หินปูน  และหินออน  มากอสรางสถาปตยกรรม  โดยเฉพาะหินออนไดรับความนิยมมาก  
รวมทั้งมีการนําปูนปน  (stucco)  มาประกอบในงานสถาปตยกรรมดวย

ในดานสถาปตยกรรมของกรีกที่สรางดวยหิน  ไมพบการใชปูนสอ  (mortar)52   เชน  
ในสมัยคลาสสิกที่วิหารอเทนนา  (Athenian  Arcopolis) มีโครงสรางเปนกอนหินที่ทําใหสมดุลใน
แตละดาน  และทําใหแนนดวยโลหะที่เปนตัวยึดและเดือย ไมมีการใชปูนสอ  (mortar) (ภาพที่  3)   
แตพบการใชปูนปน  (stucco)  ฉาบเคลือบพื้นผิวที่เปนหินปูน53  โดยหินปูนที่มีความหยาบจะถูก
ทําใหเรียบเนียนดวยปูนปนสีขาว  (white  stucco)  ที่ประกอบดวยผงหินออน  (marble  dust)54  
เชน วิหารของเทพอพอลโล  (Apollo)  ที่คอรินธ   (Corinth)   เปนตัวอยางของสถาปตยกรรมแบบ
ดอริก(Doric)  ประมาณ  540  B.C.  ใชหินปูนเปนวัสดุในการกอสรางและมีการใชปูนปน  
(stucco)  ฉาบผิว55  วิหารของ  Aphaia ที่  Aegina  ใชวัสดุในการกอสรางเปนหินปูนในทองถิ่น  
ซึ่งเปนหินที่ประกอบดวยกอนกรวดชนิดตางๆ ฉาบดวยปูนปน  (stucco)  ยกเวนกระเบื้องและ
ประติมากรรมจะตกแตงดวยหินออน56      นอกจากนี้ยังพบการใชซีเมนต  (cement) เปนพื้นของ
ส่ิงกอสรางที่เปนที่อยูอาศัยดวย57  เปนตน

   สําหรับปูนฉาบ  (plaster)  พบในการทําภาพโมเสก  (mosaic)  ซึ่งเปนการนําหินหรือ
กระเบื้องสีมาฝงประดับ  วิธีการนี้ชาวซูเมอร  (Sumer)  ใชประดับกําแพงดวยเปลือกหอยฝงลง
บนแผนดินเหนียวตากแหง  เชน  ที่เมืองอูร  แตวิธีการเชนนี้ไมคงทน  จึงมีการคนควาพัฒนาขึ้น

                                                          
 51  กําจร  สุนทรพงษศรี, ประวัติศาสตรศิลป  ชุดที่  5  กรีก, 19.
 52  A.W  Lawarence, Greek  Architceture , 2  nd  ed.  (London : Penguin  

Book, 1967), 225.
 53  Osborne, The  Oxford  Companion  to  Art, 504.
 54  Lawarence, Greek  Architecture, 243.
 55  Grsela  M.A.  Richter, A  Handbook  of  Greek  Art,  6  th ed. (New  York : 

Phaidon, 1969), 28.
 56  Ibid., 32.
 57 Lawarence, Greek  Architecture, 243.
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โดยใชหินสีตามธรรมชาติฝงลงบนปูนฉาบ  (plaster)  แทน   เร่ิมแรกใชักอนกรวดขนาดเล็กมาฝง
เปนรูปรางตางๆ อยางงายๆ ตามความตองการ  ลงบนผนังที่ฉาบดวยปูนฉาบ  (plaster)58   ใน
สมัยคลาสสิก  (Classical)  พบมีการใชโมเสกกอนกรวด (pebble  mosaic)  บนพื้นบานที่เปนที่
อยูอาศัยเมื่อประมาณ  400  B.C.59  โดยพื้นบานในบางบานปกคลุมดวยโมเสก  (mosaic)  แทน
ที่ซีเมนต (cement) โมเสกเหลานี้ทําดวยกอนกรวดมากกวา  2  สี   โดยทําเปนลวดลายที่เกี่ยวกับ
เทพนิยาย60   เปนตน  นอกจากนั้นปูนฉาบ  (plaster)  ยังเปนสวนประกอบที่สําคัญในจิตรกรรม
ฝาผนังแบบปูนเปยก  (fresco)  ซึ่งในสมัยกอนกรีก  เชน  ไมนวน  (Minoan)  จิตรกรรูจักวาดภาพ
ระบายสีแบบปูนเปยก  (fresco)  แลว   ดังนั้นจิตรกรกรีกคงทราบวิธีนี้เปนอยางดี  โดยมีวิธีการ
ระบายสีหลายวิธี  ที่นิยมกันมาก  คือ  สีฝุนผสมขี้ผ้ึง  (Encaustic)  และสีฝุนผสมกับไขขาว  
(Egg  Tempera)  แตหลงเหลือหลักฐานอยูนอยมาก61

โรมัน  (Roman)
  ชาวโรมันสืบเชื้อสายมาจากพวกอินโดยูโรเปยนเชนเดียวกับกรีก  โดยพวกหนึ่งอพยพ

เขาสูดินแดนที่เปนประเทศกรีก  และอีกพวกหนึ่งแยกไปทางแหลมอิตาลี  การอพยพเคลื่อนยาย
ของพวกหลังเริ่มข้ึนเมื่อราว    2,000  ปกอน ค.ศ.    จากนั้นจึงทยอยเขามา  มีอยูกลุมหนึ่งซึ่งนับ
วาสําคัญมากคือ  พวกลาติน  หรือเรียกวา  พวกโรมัน  ไดมาตั้งรกรากในบริเวณหุบเขาตอนลาง
ของแมน้ําไทเบอร  หรือที่ราบลาติอุม  (Latiom)   มีเมืองสําคัญ  คือ  โรม  ทําเลที่ตัง้ของโรมันนับ
วาอยูในชัยภูมิอันเหมาะสม  โดยตั้งอยูกึ่งกลางของแหลมอิตาลี  หางจากฝงทะเลประมาณ  15  
ไมล  มีแมน้ําไทเบอรไหลผานกลางเมือง62  แควนลาติอุมรวมนครรัฐเล็กๆ ไว  30  เมือง  เมือง

                                                          
  58  กําจร  สุนทรพงษศรี, ประวัติศาสตรศิลป  ชุดที่  5  กรีก , 62.
  59  John  Boardman, Greek  Art  (London : Thames  and  Hudson, 1964),

178.
  60  Lawarence, Greek  Architecture, 243.
  61  กําจร  สุนทรพงษศรี, ประวัติศาสตรศิลป  ชุดที่  5  กรีก , 24.
  62  กําจร  สุนทรพงษศรี, ประวัติศาสตรศิลป  ชุดที่  6  โรมัน (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 11.
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เหลานี้รวมกันเปนสันนิบาต  นอกจากนั้นมีพวกอัมเบรียม  (Ambrian)  และพวกซาไบนส  
(Sabines)  เปนตน  ทั้ง  3  พวกอยูในอิตาลีตอนกลาง  และตอนใต63

  โรมันไดรับเอาอารยธรรมกรีกเขามาใชในชีวิตประจําวันมากมาย     ทั้งเร่ืองศาสนา  
ปรัชญา  และในดานศิลปกรรม  โดยนํามาใชและพัฒนาใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ  ในดานสถาปตยกรรมนอกจากจะไดรับอิทธิพลกรีกสมัยเฮเลนนิสติก  
(Hellentic)  แลว  โรมันยังไดรับอิทธิพลจากอีทรุสกัน  (Etruscan)  อีกดวย  วัสดุที่ใชในการกอ
สราง  เชน  ไม  อิฐ  และหิน  ไมสวนใหญปรากฏอยูในการทําโครงอิฐ  สวนหินที่นํามาใชในงาน
สถาปตยกรรมสวนใหญจะเปนหินภูเขาไฟ  เปนตน  นอกจากนั้นยังมีการนําปูนเขามาประกอบใน
ส่ิงกอสรางดวย  เชน  ปูนสอ (mortar)  ปูนหลอ  (concrete)  และปูนปน  (stucco)  โดยพบการ
ใชปูนสอ  (mortar)  ในการเตรียมผนังและการทําภาพโมเสก  (mosaic)  อีกดวย

  ชาวโรมันใช       ปูนสอ (mortar)    ในสิ่งกอสรางที่เปนอิฐ  ดังปรากฏในภาพจิตรกรรม
ฝาผนังในสุสานของทรีเบียส    จัสตัส    (Trebius  Justus)  ในภาพแสดงถึงการทํางานของชาง
กอสรางซึ่งกําลังกออิฐสูงประมาณ  3  เมตร  ชาง  2  คนกําลังทํางานอยูบนนั่งราน  อีก  2  คน
กําลังเอากระบุงใสอิฐและปูนสอ (mortar)  มาให   สวนคนที่  5  กําลังผสมกองปูนสอ (mortar)64

(ภาพที่  4)   และปูนสอ (mortar) นี้ไดมีการพัฒนาตอมาจนกลายเปนปูนหลอ (concrete)  ที่มี
ประสิทธิภาพสูงโดยโรมันไมมีเหมืองหินออนเหมือนกรีก  วัสดุที่ใชในการกอสรางโดยทั่วไปเปน
หินภูเขาไฟ  จึงเปนเหตุใหโรมันนําโครงสรางที่ใชในการฉาบปูนผสมเศษอิฐหรือเศษหิน
(mortared rubble) มาใชและพัฒนาตอมาเปนปูนหลอ  (concrete)  ในชวงหลังของพุทธ
ศตวรรษที่  3  B.C. ปูนสอ  (mortar) ที่มีประสิทธิภาพถูกพัฒนาข้ึนโดยใชเปนวัสดุสําหรับอุดหรือ
ฉาบ  ซึ่งทําใหผนังมีความแข็งแรงขึ้น  ส่ิงที่ใชอุดระหวางชี้นอิฐที่ฉาบภายนอกนั้นไมใชมีแตปูนสอ  
(mortar)  เทานั้น  แตมีการใสกอนหินเล็กๆ ที่บดละเอียด  (caementa)  วางในแกนกลางของผนัง  
และมีปูนสอ  (mortar)  อยูดานบน  ซึ่งทําใหมีความแข็งแรงและติดกันเปนกอน65   โดยโรมันเรียก

                                                          
  63  สุทธลักษณ  ไชยสุต, ศิลปโรมัน  ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร    (นครปฐม : แผนกบริการกลาง   มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวัง
สนามจันทร, 2524), 65.

  64  Frank  Sear, Roman  Architecture  (London : Batsford  Academic  and  
Educational, 19982), 72.

  65  Ibid., 73.
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โครงสรางที่ทําจากวัสดุเหลานี้วา  โอปุส  ซีเมนตทีเซียม  (opus  caementicium ) 66  ซึ่งหมายถึง
โครงสรางของงานกออิฐถือปูนของโรมันสมัยโบราณที่ใชกับหินที่ไมไดจัดใหเปนระเบียบโดยใชปูน
สอ  (mortar)ที่ประกอบดวยทราย  ปูนขาว  (lime)  และหิน Pozzolan67

ปูนหลอ  (concrete) ของชาวโรมัน  แบงตามผิวที่ใชฉาบได  3  แบบใหญๆ  คือ  
(ภาพที่  5)

    1. โอปุส  อินเซอรทัม  (opus  incertum)  หมายถึง  การฉาบปูนที่มีหินกอนเล็กๆ ที่ไม
สม่ําเสมอ68  ประกอบดวยหินที่ไมเปนระเบียบในปูนสอ  (mortar)  บางครั้งเรียกวาชั้นของอิฐ  หิน  
หรือกระเบื้องตามขวาง69

      2. โอปุส  รีทิคูลาทัม  (opus  reticulatim)  หมายถึง  ชั้นการฉาบที่มีหินกอนเล็กๆ รูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่วางเปนแนวทแยง70    เปนการตกแตงผิวของกําแพง       ดานหลังแกนกลางของ
ปูนหลอ  (concrete)  เปนกอนเล็กๆ เรียงคลายพีระมิด  มีฐานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสวางในแนวทแยง
เปนลวดลายคลายตาขาย71

                3. โอปุส เทสทาเซียม(opustestaceum)หมายถึงชั้นการฉาบปูนของอิฐหรือกระเบื้อง72

 ซึ่งในระบบนี้ชั้นพื้นผิวสวนบนทําจากอิฐรูปสามเหลี่ยม  โดยทับอยูบนแกนของปูนหลอ  
(concrete) ลักษณะของผิวภายนอกมีความคลายคลึงกับกําแพงอิฐสมัยใหม73  เปนตน

                                                          
  66  Thomas  Blagg, “ Architecture,” in  A  Handbook  of  Roman  Art : a 

Survey  of  the  Visual  Arts  of the  Roman  World, ed  Martin  Henic  (Oxford : Phaidon,
1983), 30.

  67 Cyril  M. Harris, Illustrated   Dictionary  of  Historic  Architecture  (New  
York : Dover, 1983), 387.

  68  Sear, Roman  Architecture, 74.
  69  Cyril  M. Harris, Illustrated    Dictionary  of  Historic  Architecture , 387.
  70  Sear, Roman  Architecture, 74.
  71  Cyril  M. Harris, Illustrated    Dictionary  of  Historic  Architecture , 388.
  72 Sear, Roman  Architecture, 74.

  73 K.D White  , Greek  and  Roman  Technology  (London : Thames  and  
Hudson  Ltd., 1984 ), 86.
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โรมันรูจักการใชอิฐและปูนหลอ  (concrete)  ในการกอสรางตั้งแตคริสตวรรษที่  2  
B.C. โดยทําใหการกอสรางถูกขึ้น  อาคารที่ใชปูนหลอ  (concrete)  ตองใชไมเขาชวย  โดยทํา
เปนโครงอิฐ  (brick  ribs)  ค้ําตรงสวนโคงของหลังคาปูนหลอ  (vault)  การกอสรางแบบนี้ทํากัน
โดยทั่วไปในโรมและตอนกลางของอิตาลี  (Central  Italy)  โรมันใชปูนหลอ  (concrete) คร้ังแรก
ในสวนพื้น    (platform)  ของโบสถ Concord  และ  Castor  ที่สรางในคริสตวรรษที่  2  B.C. แต
ฝมือการทํายังไมดีพอ, ที่เมืองปอมเปอี  (pompeii)  ไดพบการใชปนูหลอ  (concrete)  ทําผนัง74  
และที่วิหารแพนทีออน  (Pantheon)  มีการใชปูนหลอ  (concrete)  และอิฐ  สําหรับโครงสราง
ของอาคารที่มีหลังคาทรงกลม  (dome)  ขนาดใหญ75

นอกจากการใชปูนหลอ  (concrete)  เปนสวนประกอบในสิ่งกอสรางตางๆ แลว  ยัง
ปรากฏการใชปูนปน  (stucco)    ตกแตงสถาปตยกรรมดวย  เชน  ที่  Stabian   Baths ที่เมือง
ปอมเปอี  ประมาณศตวรรษที่ 2  B.C. มีการตกแตงประตูโคงอยางงดงามดวยปูนปน  (stucco)76

และที่  Villa  of  Satle  Finestre  ที่  Tuscany พบการใชหินทําเปนพื้นและปกคลุมดวยปูนฉาบ  
(plaster)  ที่มีการระบายสี  และมีการประดับดวยปูนปน  (stucco)  ในบางหอง77  เปนตน  นอก
จากนั้นยังมีการพบการทําภาพปูนปน (stucco)  ประดับเพดานโคง (vault)  เชน  ภาพภูมิประเทศ  
และฉากพิธีกรรมที่เพดานโคง และภาพชัยชนะ  (victory)  ที่เพดานของ  Farnesina  House  ที่
กรุงโรม78

สําหรับการเตรียมชั้นของพื้นผิวที่ใชในการทําภาพจิตรกรรมฝาผนัง  Vitruvius  ได
เสนอวา  มีการฉาบดวยปูนสอ  (mortar)  3  ชั้น  ซึ่งทํามาจากปูนขาว  (lime)  และทราย หรือ  
หินภูเขาไฟ  (pozzolana)  พบที่  Campania  ชั้นที่ฉาบดวยปูนขาว  (lime)   จะผสมผงหินออน
เพิ่มเขาไปดวย  เมื่อพื้นผิวแหงจะขัดดวยหินออน  แกว  ลูกกลิ้ง  และผา  สีที่ใชเรียกวา  ปูนเปยก  

                                                                                                                                                                    

  74  สุทธิลักษณ  ไชยสุต, ศิลปโรมัน , 47-48.
  75  Sir  Mortimer  Wheeler, Roman  Art  and  Architecture  (London : Thames  

and  Hudson , 1964), 86.
  76  Ibid.
  77  Blagg, “ Architecture,” 42.
  78  Joan  Liversidag, “ Wall  Paining  and  Stucco,” in  A Handbook  of  

Roman  Art  :  a  Survey  of  the  Visual  Art  of  the  Roman  World, 100.
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(fresco)  โดยใชเมื่อผนังยังชื้นอยู79  นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังแลว  โรมันยังมีการทําภาพ
ประดับหินโมเสก  (mosaic)  โดยใชปูนสอ  (mortar)  โดยรับอิทธิพลมาจากสมัยเฮเลนิสติก    
(Hellenistic)  ของกรีก    เร่ิมแรกใชตกแตงพื้นตอมาใชตกแตงผนัง  โดยใชหินรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส
หรือส่ีเหลี่ยมผืนผาเล็กๆ  เรียกวา  tesserae  ตกแตงเปนรูปเลขาคณิต  ในตอนแรกทําเปนภาพ
แสดงเรื่องราวติดตอกัน  และตอมามีการทําภาพเดี่ยวๆ โดยพื้นหลังของภาพจะใชหินสีขาว  ตัว
ภาพใชสีดํา  แตเสนภายในของภาพจะใชเสนสีขาว  และตอชิ้นของหินดวยปูนสอ  (mortar)80

อินเดีย  (India)
ประเทศอินเดียตั้งอยูบนพื้นที่สามเหลี่ยมที่ยื่นเขาไปในมหาสมุทรอินเดีย  ทิศตะวันตก

จดทะเลอาราเบียน  ทิศตะวันออกจดอาวเบงกอล  ตอนเหนือมีแนวเขาหิมาลัยกั้นตลอดถึงแนว
ตะวันออกและตะวันตก   แยกประเทศอินเดียออกจากประเทศตางๆในทวีปเอเซีย  แตอินเดีย
สามารถติดตอกับโลกภายนอกไดโดยใชชองเขา  Khyber   pass โดยเฉพาะทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ  ทิวเขาหิมาลัยเปนบอเกิดของแมน้ําที่สําคัญ  2  สาย  คือ  แมน้ําสินธุ  (ปจจุบันสวน
ใหญอยูภายประเทศปากีสถาน   เปนแหลงกําเนิดอารยธรรมโบราณรุนแรกของอินเดีย  คือ  อารย
ธรรมลุมแมน้ําสินธุ     (Indus  Civilization)  และแมน้ําคงคา    (ดินแดนระหวางแมน้ําคงคา
และยมุนา)  เปนหัวใจของประเทศ  เปนแหลงกําเนิดของอารยธรรมของชาวอารยัน    เรียกวา  
อารยาวรรษ  (Aryavarta)  หรือดินแดนแหงชาติอารยัน  ผูเปนตนอารยธรรมอินเดียปจจุบัน81

อินเดียไดรับอิทธิพลจากหลายๆ อารยธรรม       เชน     เมโสโปเตเมีย  กรีก  เปอรเซีย  
และโรมัน  เปนตน  ทั้งจากการรุกรานและการติดตอคาขาย  อารยธรรมที่มีบทบาทชวยเสริมสราง
อารยธรรมอินเดียใหมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สูงขึ้น  คือ  กรีก  และเปอรเซีย  รวม
ทั้งโรมันที่มีบทบาทดานการคาขาย  ชาวอินเดียไดผลิตงานศิลปกรรมขึ้นเนื่องในศาสนาทั้งศานา
พุทธและศาสนาพราหมณ (ฮินดู)  โดยมีการนําปูนมาใชเปนวัสดุเชื่อมติดในการสรางสรรคงาน
ศิลปกรรมตางๆ ทั้งในดานสถาปตยกรรม  ประติมากรรม  และจิตรกรรม  วัสดุเชื่อมประสานที่ใช
มีหลายชนิด  เชน  ปูนสอ  (mortar), ปูนฉาบ  (plaster),  ปูนปน  (stucco)  และปูนหลอ  

                                                          
  79  Ibid., 97.
  80  สุทธิลักษณ  ไชยสุต, ศิลปโรมัน, 63.
  81 ผาสุข  อินทราวุธ, โบราณคดีอินเดีย  ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 1.
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(concrete)    ในดานสถาปตยกรรมวัสดุหลักที่ใชในการกอสรางคือ  อิฐ  (ทั้งอิฐดิบ  และอิฐที่เผา
แลว)  และหิน  สวนไม เปนเพียงสวนประกอบของตัวอาคาร  เชน  หลังคา  เปนตน  โดยพบวามี
การนําวัสดุเชื่อมประสาน  (ปูนชนิดตางๆ )  มาใชกับอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ  (Indus  
Civilization)  เชน  ที่เมืองหะรัปปา  (Harappa)  และเมืองโมเหนโจดาโร  (Mohenjo-daro)  
เปนตน  และพบการใชมากขึ้นในสมัยตอมา

  เมืองหะรัปปา  (Harappa)  อยูในแควนสินธ  (Sind) และเมืองโมเหนโจดาโร  
(Mohenjo-daro)  อยูในแควนปญจาบ  (Panjab)  เมืองทั้ง  2  มีการวางผังเมืองอยางเปนระบบ  
คงไดแบบอยางมาจากเมืองในประเทศเมโสโปเตเมีย  โดยใชอิฐดิบเปนฐานราก  และใชอิฐที่เผา
ไฟแลวกอเปนอาคารอยูบนดิน  อิฐเหลานี้ใชปูนสอ  (mortar)  หลังคาใชอิฐวางเรียงซอนกันขึ้นไป  
มีถนนตัดกันเปนมุมฉาก  สองฟากเปนบานซึ่งสวนใหญมีบอน้ําและสระน้ํา  โดยมีทอนําน้ําเขามา
จากแมน้ําใกลเคียง82 (ภาพที่ 6) โดยทั่วไปพบการใชโคลนเปนการสอโคลน  (mud  mortar) เชื่อม
ระหวางอิฐแตละกอน  ในบางสิ่งกอสรางที่มีความสําคัญจะใชยิปซัม  (gypsum)  ทาภายนอก
เพื่อปองกันการสอดวยโคลนที่เกิดการแตกหัก  ในการสรางทอระบายน้ําที่มีความแข็งแรงในสมัย
กลางจะใชปูนสอที่ประกอบดวยปูนขาว  (lime)  ที่มีเปอรเซ็นตสูงแทนยิปซัม  (gypsum)83  พบ
การใชปูนสอ  (mortar)  และปูนฉาบ  (plaster)  ที่มียิปซัม  (gypsum) และปูนขาว  (lime) เปน
สวนประกอบ  เชนที่เมืองโมเหนโจดาโร พบการใชยิปซัมเปนตัวยึด  (gypsum  cement)  สีเทา
ออนในการกอสรางอาคาร  โดยมีสวนผสมไมคงที่   มีทราย  (20-40%)  และยิปซัม   (ประมาณ  
45%)  หรือปูนขาว(2-25%) และที่เมืองหะรัปปาพบการใชปูนสอที่มีปูนขาวเปนสวนประกอบ  
(lime  mortar)ที่มีเปอรเซ็นตของแมกนีเซียม  (magnesium)  ที่มีขนาดใหญ  ซึ่งประกอบดวย
แคลเซียมคารบอเนต(calcium arbonate)  (26-57%) , แมกนีเซียมคารบอเนต  (magnesium
carbonate) (4-11%) รวมทั้งทราย     และโคลน  (34-61%) ทราย และโคลนมีเปอรเซ็นตสูงใน

                                                          
  82  หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย, พิมพครั้งที่  3  (กรุงเทพฯ : องคการคา

ของคุรุสภา, 2534), 30-31.
  83  O.P.  Jaggi, History  of  Science, Technology  and  Medicience  in  India  

: Volume  one, Technology  in  Ancient  India  (Delhi : Atma  Ram   Sons, 1981), 74.
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ปูนฉาบ  (plaster)  เปนการบอกถึงการผลิตโดยเผาวัสดุที่คลายหินปูน  (calcareous  nodules)  
ซึ่งการใชปูนขาว  (lime)  จะจํากัดอยูที่การสรางทอระบายน้ําและพื้น84

    และจากการวิเคราะหตัวอยางปูนปน  (stucco)  ที่พบในหมอที่แหลง  HR ของโมเหน-
โจดาโร   ซึ่งวิเคราะหโดย  M.A. Hamid  ใ    นป  1928-29  พบวาประกอบดวยคารบอเนตของ
ปูนขาว  69.58% , ทราย  21.71% , เกลือดาง  (Alkaline  Salt)  5.44% และความชื้น  3.27%  
ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวาชาวลุมแมน้ําสินธุคุนเคยกับการเก็บปูนปน  (stucco)  ไวในภาชนะดิน
เผาประเภทเนื้อเครื่องดิน85  เปนอยางดี

  นอกจากนั้นยังพบปูนขาวที่ทําจากเปลือกหอย  ที่มีวิธีการเก็บคลายคลึงกับปจจุบัน  
โดยพบการหมักปูนสุก  (slaked  lime)  ไวในหมอดินเผา  ซึ่งวิธีนี้เปนขั้นตอนสุดทายสําหรับการ
ทําน้ําปูนสําหรับใชทากําแพง  วิธีการเก็บรักษาปูนสุกที่ไดจากเปลือกหอยนี้ถูกนํามาใชในยุค
กลาง  โดยมีการคนพบหมอขนาดใหญที่เต็มไปดวยปูนเปลือกหอย  (shell  lime)  ใน  Paharpur  
ที่เบงกอล  (ปจจุบันคือ Banglades)  โดย K.N. Dikshit  และ Dikshit  ไดสรุปวาปูนเปลือกหอยนี้
อาจหมายถึงปูนที่ใชประดับตกแตง  (ปูนปน  stucco)  แตขอสรุปนี้อาจไมถูกตอง  เนื่องจากปูน
เปลือกหอยที่พบเปนปูนบริสุทธิ์ไมใชปูนปน  (stucco)  การใชปูนเปลือกหอยในรูปแบบที่อ่ิมตัว 
(ปูนสุก) ยังใชอยูในขอบเขตจํากัด โดยใชเปนน้ําปูนขาวสําหรับทาผนังหรือใชในจุดประสงครอง86

นอกจากนั้นยังพบการใช  ปูนสอ  (mortar), ปูนฉาบ  (plaster), ปูนปน  (stucco)และปูนหลอ  
(concrete)  กับส่ิงกอสรางตางๆ ในสมัยตอมา   เชน  พระราชวัง  ศาสนสถานทั้งในศาสนาพุทธ
และศาสนาฮินดู  พื้น  และถนน  เปนตน    สําหรับศาสนสถานในศาสนาพุทธที่พบการใชปูน  เชน  
สถูปสาญจิ  (sanchi) (ภาพที่ 7) ซึ่งสถาปนาโดยพระเจาอโศกมหาราชแหงราชวงศโมริยะ87โดย
พบการใชปูนฉาบ  (plaster) และปูนหลอ  (concrete)  ที่ฐานเสาและพื้นสถูปเหนือช้ันแรก พื้น
บางสวนพบการใชปูนขาว  (lime) กับอิฐบด  และพื้นอีกสวนหนึ่งมีการฉาบดวยปูน(plaster)  รวม

                                                          
  84  A.  Ghosh, An  Encyclopaedia  of  Indian  Archaeology, Vol.1  Subjects  

(New  Delhi : Munshiram  Manoharlal  Publishes  Pvt.Ltd., 1989), 74.
  85  K. M. Varma, Stucco  in  India  from  Pre-Mohenjodaro  Times  to  the

Beginning  of  the  Christian  Era  ( Stantiniketan : Proddu , 1983), 58.
  86  Ibid.
  87  น  ณ  ปากน้ํา  [นามแฝง], ความเปนมาของสถูปเจดียในสยามประเทศ

(กรุงเทพฯ : ศูนยการพิมพพลชัย, 2529), 1.
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ทั้งพบแผนปูนหลอ  (concrete) บนผิวหนาของกําแพง  3  ดานขององคระฆัง  สวนในดานที่    4   
หักหายไป   ปูนหลอนี้ทําจากเศษหินและเศษอิฐผสมกับปูนขาว  (lime)88  นอกจากนี้ที่ศาสน
สถานหมายเลข  36  พบชั้นของอิฐและปูนหลอ (concrete)  ที่ทําดวยปูนขาว (lime)     หนาถึง  
3  นิ้ว  ในบริเวณศูนยกลางของลานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส89  และที่นาคารชุณฑโกณฑะพบการใชปูน
ขาว (lime) เปนปูนฉาบฐานของกําแพงและทอระบายน้ําในพระราชวัง90   และสถูปหลายๆองคที่
นาคารชุณฑโกณฑะพบการใชปูนสอที่ทําจากปูนขาว  (lime  mortar) เชื่อมติดแผนประติมากรรม
ใหยึดติดอยูกับผิวอิฐของสวนองคระฆัง91  เปนตน    

นอกจากนั้นพบการใชปูนขาว  (lime)  ในรูปของปูนสอ    (mortar), ปูนฉาบ (plaster) 
และปูนหลอ (concrete)  ประกอบอยูในงานสถาปตยกรรมอีกมากมาย   เชน     จากการสํารวจ
และขุดคนทางโบราณคดีตามเมืองโบราณ   และศาสนสถานในแควนตางๆ  ของนักวิชาการชาว
อินเดีย    ในป    1973 -197492,      ป 1975 -197693 ,      ป 1977 -197894,       ป 1978 -197995      

                                                          
  88  Sir  Jonn  Marshall  and  Alfred   Foucher, The  Monuments  of  Sanchi , 

Vol.I  (Dehli : Swati  Publications, 1982), 27.
  89  Sir  John  Hubert   Marshall, A guide  to  Sanchi  (New  Delhi : New  

Society  Publications, 1980), 130.
  90  K. Krishna  Murthy,  Nagarjunakonda : A  Cultural  Study (Delhi  : 

Concept  Publishing, 1977), 34.
  91  H. Sarkar and  B.N  Misra, Nagarjunakonda  (New  Delhi : Director  

General, Archaeological  Survey  of  India, 1987), 42.
  92 A. Ghosh  and  B.K. Thapar, Indian  Archaeology : A Review  1973 - 74

(New Delhi : Archaeological  Survey  of  india, Government  of India, 1961)
  93 A. Ghosh  and  B.K. Thapar, Indian  Archaeology : A Review  1975 - 76

(New Delhi : Archaeological  Survey  of  india, Government  of India, 1979)
  94 A. Ghosh  and  B.K. Thapar, Indian  Archaeology : A Review  1977 - 78

(New Delhi : Archaeological  Survey  of  india, Government  of India, 1980)
  95 A. Ghosh  and  B.K. Thapar, Indian  Archaeology : A Review  1978 - 79

(New Delhi : Archaeological  Survey  of  india, Government  of India, 1981)
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และในป 1979-8096

 สําหรับการใชปูนปน  (mortar)   พบหลักฐานในวรรณกรรมที่ใชภาษาทองถิ่นวามีการใช
ปูนปนมากอนสมัยคันธารราฐ   โดยใชคําวา  saudha เปนคําภาษาสันสกฤต  หมายถึง  บานแหง
ปูนปน  (stucco)  และคําวา  harmya  หมายถึง  บานที่มีหลังคาราบ  harmya  จะถูกเรียกวา
saudha  เมื่อเปนสิ่งกอสรางที่ฉาบดวยปูนปน  (stucco)  การฉาบพื้นที่ราบของหลังคาจะเรียกวา  
saudha  โดยลักษณะดังกลาวนี้เปนพัฒนาการการใชปูนปน  ซึ่งความหมายดั่งเดิมของคําวา 
saudha  หมายถึงบางสวนของบานที่หลังคาปกคลุมดวยปูนปน  (stucco)97

  สวนการใชปูนปน  (stucco)  ในลักษณะของงานประติมากรรมประกอบศาสนสถาน  
หรือประติมากรรมเดี่ยวๆ ปรากฏในสมัยศิลปะคันธารราฐ  ซึ่งเปนศิลปะแบบกรีกรุนหลังที่เจริญ
อยูในดินแดนของชาวโรมันทางตะวันออก  และไดแผเขามาแถบทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศอินเดียเนี่องจากการคาขายของชาวโรมัน  โดยศิลปะคันธารราฐครอบคลุมแควนคันธาระ  
กาปศะ  บัคเตรีย    ซอคเดียนา  และบาดักชาน   ในดินแดนสวนหนึ่งของแควนปญจาบ  ประเทศ
อัฟกานิสถาน  และแควนตุรกีสถานในปจจุบนั  มีเขตสุดทางตะวันออกคือเมืองตักษิลา  (taxila)   
ทางตะวันตกคือแควนคาบูลและกาปศะ   เปนตน     และศิลปะคันธารราฐไดแผขยายไปยังทวีป
เอเซีย  ถึงแมศูนยกลางจะเลิกผลิตงานแบบศิลปะคันธารราฐแลวก็ตาม98  การใชปูนปนประดับ
                                                                                                                                                                    

96 A. Ghosh  and  B.K. Thapar, Indian  Archaeology : A Review  1979 - 80
(New Delhi : Archaeological  Survey  of  india, Government  of India, 1983)

97 K. M. Varma, Stucco  in  India  from  Pre-Mohenjodaro  times  to  the
beginning  of  the  Christian  Era, 222.

     98  หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย, 76-77
99 Sir  John  Marshall , Taxila : An Illustrated  Account  of  Archaeological

Excavation  Carried  out  Taxila  Under  the  Orders  of  the  Government  of  india
Between  the  Year  1913  and  1934, VII  (Delhi : Motilal  Banarsidass, 1975), 513-514
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หรือเปนลวดลายประกอบสถาปตยกรรมนั้นทํามาจากปูนขาว (lime) และหินกอนเล็กๆ ซึ่งเปน
ประติมากรรมที่เรียกวาอินโด-อัฟกัน  (Indo-Afghan)สามารถใชไดกับหินและดิน 99  ที่ตักษิลาพบ
การใชปูนปน  (stucco) ประดับสถาปตยกรรมมากมาย  เชน  หัวเสาปูนปนแบบโครินเธียน  มี
พระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็กอยูตรงกลาง  พบที่เมืองฮัดดา100เปนตน นอกจากนั้นยังพบ
ประติมากรรมปูนปนรูปบุคคล  รูปพระโพธิสัตว  และลวดลายประดับตางๆ ตามศาสนสถานใน
พุทธศาสนาอีกมากมาย

ในดานจิตรกรรมฝาผนัง  พบการนําการใชปูนฉาบ  (plaster)  ที่มีเปลือกหอยเผาไฟ
มาเปนสวนประกอบ  โดยปรากฏตามตําราวิษณุธรรโมตตรัม  (Vishnudharmottaram)  ซึ่งแตง
ข้ึนในราวพุทธศตวรรษที่  11-12     และอยูในสมัยเดียวกับการเจริญขึ้นของจิตรกรรมสมัยหลัง
คุปตะ  โดยกลาวถึงจิตรกรรมฝาผนังในทวีปเอเซียจะกระทําโดยเตรียมผนังที่ยังขรุขระดวยการใช
ปูนฉาบลงไปหนึ่งชั้น  ชั้นนี้ประกอบดวยเศษอิฐปน  เปลือกหอยเผาไฟและทรายบด101  เปนตน   

                                                          
100  หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย, 79.
101 เร่ืองเดียวกัน, 174.
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การนําปูนมาใชในวัฒนธรรมทวารวดีและสมัยตอมา
ในชวงพุทธศตวรรษที่  6-9  อินเดียมีการติดตอคาขายกับโรมัน  และไดเดินทางเขามา

ติดตอคาขายรวมทั้งตั้งสถานีการคาในดินแดนแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต  และเรียกดินแดนใน
แถบนี้วา  สุวรรณภูมิ   ในการเดินทางเขสมาติดตอคาขายของพอคาชาวอินเดียไดมีนักปราชญ
และนักบวชเดินทางเขามาเผยแผวัฒนธรรมอินเดียรวมอยูดวย  ทําใหวัฒนธรรมอินเดียเขามามี
อิทธิพลในดินแดนแถบนี้  โดยชาวพื้นเมืองไดเลือกรับวัฒนธรรมอินเดียที่ตนเองพอใจมาผสม
ผสานกับวัฒนธรรมดั่งเดิมเกิดเปนรูปแบบของตนเองโดยมีวัฒนธรรมอินเดียเปนตนแบบ  และใน
ชวงพุทธศตวรรษที่  9-11  ประชากรในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยเริ่มคุนเคยกับวัฒนธรรม
อินเดีย  โดยรับเอารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน  ระบบเหรียญกษาปณ  การใชตราประทับ  รูปแบบ
เครื่องมือเครื่องใช  รูปแบบภาชนะดินเผา  ระบบกษัตริยและรัฐ  ภาษา  รวมทั้งคติศาสนาและ
ความเชื่อมาปรับใชภายใตวัฒนธรรมของตนเองในชื่อวัฒนธรรมทวารวดี102

ในดานคติศาสนาและความเชื่อ  วัฒนธรรมทวารวดีไดรับเอาวัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนาจากประเทศอินเดียทั้งนิกายเถรวาทและนิกายมหายาน มาผสมกับคติความเชื่อเดิมรวม
ทั้งพบการนับถือศาสนาฮินดูทั้งไศวนิกาย  และไวษณพนิกายดวย           ในดานวัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนาปรากฏออกมาในรูปของคติความเชื่อ  ประติมากรรมรูปเคารพ   และดาน
สถาปตยกรรมเปนตน  นอกจากนั้นยังพบการใชปูนขาว (lime) เปนวัสดุเชื่อมประสานในรูปแบบ
ตางๆ อีกดวย

วัสดุเชื่อมประสานที่มีองคประกอบเปนปูนขาว (lime)ปรากฏออกมาในรูปของปูนฉาบ
(plaster)  และปูนปน (stucco)  เปนสวนใหญ  โดยปูนปน  (stucco)  พบมากในการใชประดับ
ตามฐานโบราณสถาน  โดย  น. ณ  ปากน้ํา  ไดกลาวถึงปูนปนในวัฒนธรรมทวารวดีวามีสวนผสม
ของปูนขาว (lime)   น้ําออย  ทราย  เนื้อเยื่อวัสดุบางอยาง  ยางไม  และสวนผสมอื่นที่ยังไมรูใน
ปจจุบัน103 ปูนขาวที่ใชทําปูนปนนอกจากจะไดมาจากการเผาหินปูนบางครั้งพบวาปูนขาวที่นํามา
ใชเปนวัตถุดิบนั้นไดมาจากเปลือกหอยเผาไฟดวย  โดยนํามาผสมกับน้ําออย  หรือส่ิงอื่นๆ เชน 

                                                          
102 ผาสุข   อินทราวุธ,   ทวารวดี   การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542)    

103 น. ณ  ปากน้ํา [ นามแฝง], ลายปูนปน  มัณฑศิลปอันเลิศแหงสยาม, พิมพคร้ังที่  3
(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2543), 11.
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น้ํามันทั่งอิ้วใหมีความเหนียวสามารถปนเปนรูปตางๆ และเมื่อแหงแลวจะแข็งตัวและทนแดดทน
ฝนไดดี104  โดย การพบงานปูนปน  (stucco) จะพบควบคูไปกับงานดินเผา ซึ่งปูนปนจะพบมาก
ข้ึนในสมัยหลัง  ดังที่พบตามโบราณสถานสําคัญที่เมืองโบราณตางๆ ในวัฒนธรรมทวารวดี  เชน  
โบราณสถานวัดนครโกษา     จังหวัดลพบุรี,  โบราณสถานเมืองคูบัว   จังหวัดราชบุรี,     เจดียจุล
ประโทน  จังหวัดนครปฐม, โบราณสถานบานโคกไมเดน  จังหวัดนครสวรรค  และโบราณสถาน
เขาคลังใน  เมืองศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ  เปนตน

โบราณสถานวัดนครโกษา (ภาพที่ 8) จังหวัดลพบุรี  ตั้งอยูใกลสถานีรถไฟ  จาการขุด
แตงบริเวณดานขางติดกับสถูปดานทิศเหนือของสถูปสมัยอยุธยา    ไดพบซากสถูปกออิฐไมสอ
ปูน  เปนฐานสี่เหลี่ยมสมัยทวารวดี  นอกจากนั้นยังไดพบโบราณวัตถุประเภทปูนปนสมัยทวารวดี  
เชน  เศียรพระพุทธรูป  รูปคนแคระแบก  และลวดลายปูนปนที่ใชประดับโบราณสถาน105    
เปนตน

โบราณสถานเมืองคูบัว  เมืองคูบัว  ตั้งอยูทิศใตของจังหวัดราชบุรี  มีลักษณะเปน
เมืองรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา เจริญข้ึนในวัฒนธรรมทวารวดีตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่  12-17  วัสดุ
ที่ใชกอสรางโบราณสถานสวนใหญเปนอิฐซ่ึงทําขึ้นเองในทองถิ่น  กอสรางโดยใชอิฐเรียงตอกันขึ้น
ไปโดยใชดินสอ  (ดินเหนียวผสมน้ําออย) 106 โดยโบราณสถานเมืองคูบัว  มีทั้งหมด  47  แหง  
โบราณสถานที่มีดินเผาประดับพบ  3  แหง  นอกนั้นเปนโบราณสถานที่ใชปูนปน  (stucco) 
ประดับทั้งหมด107 และยังพบการใชปูนฉาบ  (plaster) ที่โบราณสถานหมายเลข  18  (วัดโขลง
สุวรรณคีรี)  ในสวนฐานซึ่งกอดวยซอนขึ้นไปนั้นไมพบการใชปูนสอ  มีเพียงรองรอยการฉาบผิว

                                                          
104 บัวไทย  จันทร,” ปูนปนเมืองเพชร,” เพชรบุรี  (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 

2536), 66.
105 พรชัย  สุจิตต, “ ขาวและขอมูลทางประวัติศาสตรและโบราณคดี,” เมืองโบราณ  

13,1  (มกราคม-มีนาคม 2530) : 95.
106 กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1  ราชบุรี,คูบัว

ความสัมพันธกับชุมชนทวารวดีในบริเวณใกลเคียง  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ, 2541), 19,
21.

107 วาที่ ร.ต.สมศักดิ์  รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว  พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ
วาที่ ร.ต.สมศักดิ์  รัตนกุล  วันที่  27  เมษายน  2535  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 120.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                             32

ดวยปูน108 เปนตน  ในดานประติมากรรมปูนปนที่ใชประดับศาสนสถานที่เมืองคูบัวนี้พบทําเปน
เศียรพระพุทธรูป  เศียรเทวดาปูนปน กลุมนักดนตรีหญิง (ภาพที่ 9)  และคนแคระ  เปนตน

สําหรับประติมากรรมดินเผาและปูนปนที่ใชประดับตามโบราณสถานตางๆ ภายใน
เมืองคูบัวนั้น  ศาสตราจารยจองบัวเซอลิเย (Jean  Boisselier)  ไดกลาววาประติมากรรมดินเผา
แสดงใหเห็นฝมือนาชมที่สุดทั้งทางดานรูปมนุษย และลวดลายเครื่องประดับสถาปตยกรรม  แต
การละทิ้งดินเผาไปใชปูนปนอยางรวดเร็วอาจเกิดขึ้นเพราะปญหาเกี่ยวกับการผลิต  เนื่องจาก
การผลิตประติมากรรมดินเผาอาจทําไดเฉพาะชางที่เชี่ยวชาญและรูจักเทคนิคเปนอยางดี  รวมทั้ง
ตองมีความรูอยางสมบูรณเกี่ยวกับความยากลําบากในการผลิตประติมากรรมที่มีขนาดคอนขาง
ใหญ  ความคุนเคยตอดินที่ใชเผาอิฐยอมไมอาจนํามาใชได  เพราะตองใชดินที่ละเอียดออน และ
ตองคอยควบคุมการเผาอยางใกลชิดแลวนําชิ้นสวนเหลานั้นมาตอกันภายหลัง    ตรงขามกับการ
ใชปูนปนซึ่งสามารถทําไดงายกวา109

เจดียจุลประโทน  จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 10)  เปนซากอาคารในวัฒนธรรมทวารวดี
ขนาดใหญ  กอดวยอิฐสอดิน110พบการกอสรางฐานซอนกัน  3  คร้ัง  คร้ังแรกใชประติมากรรมดิน
เผาประดับรอบฐาน  ตอมามีการสรางทับของเดิมประดับลวดลายปูนปน  และในการกอสรางครั้ง
สุดทายไมมีรอยของการประดับลวดลายอยูเลย111

โบราณสถานบานโคกไมเดน  ตั้งอยูที่ตําบลทาน้ําออย  อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัด
นครสวรรค  เปนโบราณสถานในวัฒนธรรมทวารวดี  พบการใชดินเผาและปูนปนควบคูกัน  แต

                                                          
108กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1  ราชบุรี,คูบัว

ความสัมพันธกับชุมชนทวารวดีในบริเวณใกลเคียง, 21.
109หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, “ศิลปะทวารวดีตอนที่  1,” วารสารศิลปากร  11, 5 

(2511)  อางถึงในวาที่ ร.ต.สมศักดิ์  รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว, 122.
110หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย ,   พิมพครั้งที่  11  (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 9.
111อุษา  แสงเอี่ยม, “ลวดลายปูนปนและดินเผาสมัยทวารวดี,” ( วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปบัณฑิต  ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2511),9
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ดินเผาจะพบนอยกวา  ประติมากรรมปูนปนที่พบประดับโบราณสถาน  เชน  เศียรพระพุทธรูปปูน
ปน  คนแคระ  เศียรเทวดา  รูปสัตว  และลวดลายประดับตางๆ112    เปนตน  (ภาพที่ 11-12)

โบราณสถานเขาคลังใน  ตั้งอยูในเมืองศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ  เปนโบราณสถาน
ขนาดใหญในวัฒนธรรมทวารวดี  กอดวยศิลาแลงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  ตัวโบราณสถานประกอบ
ดวยฐานเขียงและฐานปทมเปนลวดลายเครื่องประดับ   ลวดลายปูนปนที่พบสามารถจําแนกได
เปน  3  ประเภท  คือ รูปบุคคล  รูปสัตว  และรูปพันธพฤกษา  ซึ่งรูปคนแคระแบกที่ติดอยูกับ
โบราณสถานที่เขาคลังในนี้พบโดยทั่วไปตามเมืองโบราณคูบัว  จังหวัดราชบุรี, เจดียจุลประโทน
ดานตะวันออกเฉียงใตของลานชั้นที่     3    และรูปคนแคระแบกที่พบที่วัดนครโกษา  จังหวัด
ลพบุรี113 เปนตน   (ภาพที่ 13-14)

จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาในวัฒนธรรมทวารวดีไดมีการนําปูนขาว  (lime) 
มาใชเปนวัสดุเชื่อมประสานในลักษณะของปูนฉาบ  (plaster) และปูนปน  (stucco)  ประดับ
โบราณสถานอยางแพรหลาย  โดยในลักษณะของปูนปนจะพบมากกวา  นอกจากนั้นยังไดพบ
รอยรอยของสิ่งกอสรางที่สันนิษฐานวาเปนบอหมักปูนที่โบราณสถานคอกชางดิน จังหวัด
สุพรรณบุรี ทางดานเหนือของอาคารรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาที่โบราณสถานคอกชางดินที่  6   พบแนว
หินเรียงกันเปนวงกลม  มีเสนผาศูนยกลางประมาณ  2  เมตร  มีคราบปูนเกาะติดอยู  ทําให
สันนิษฐานวารองรอยดังกลาวนี้นาจะเปนที่ใชหมักปูนในการกอสรางอาคารดังกลาว114

และจากการขุดคนทางโบราณคดีที่แหลงโบราณสมัยทวารวดี    แหลงโบราณคดีวังไผ  
ตําบลบางพึ่ง  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  ของคณะอาจารยและนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต    สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  ในป  2543 ไดพบรองรอยที่สันนิษฐานใน
เบื้องตนวาเปนเตาเผาปูนที่ใชเปลือกหอยเปนวัตถุดิบ (โดยจะกลาวอยางละเอียดในบทที่  3 และ
บทที่  4)

                                                          
112 กรมศิลปากร, โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหม และรายงานการขุดคน  ณ  บาน

โคกไมเดน  อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, 2508)
113หมอมราชวงศสุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ, “ เขาคลังใน : ภาพปูนปนเครื่องตกแตงศาสน

สถาน,” เมืองโบราณ  15, 1  (มกราคม-มีนาคม  2532) : 42-43.
114กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่  2  สุพรรณบุรี, 

โบราณคดีคอกชางดิน   (กรุงเทพฯ : พันนี่  พับบลิชช่ิง, 2545), 85.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                             34

นอกจากปูนจะมีบทบาทในดานสถาปตยกรรมในวัฒนธรรมทวารวดีแลว  ในสมัย
สุโขทัย    ยังไดมีการนําปูนมาใชเปนวัสดุเชื่อมประสานในลักษณะของปูนฉาบ  (plaster)  และ
ปูนปน  (stucco)  โดยปูนปนประกอบไปดวยปูนขาว  ทราย  น้ําออย  น้ําแชเปลือกไม  กาวหนัง- 
สัตว  มีวิธีทําโดยนําวัสดุเหลานี้ใสครกตําคลุกเคลาจนเหนียว  แลวนําไปปนแตงเปนลวดลายปูน
ปนตามโบราณสถานตางๆ115  เปนตน   นอกจากนั้นยังไดพบหลักฐานที่กลาวถึงการนําปูนมาใช
ในจารึกวัดวัดศรีชุม  หลักที่  2  ตอนที่  8  ซึ่งกลาวถึงพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณีฯ ได
ปฏิสังขรณวัดมหาธาตุสุโขทัย  โดยมีการอธิษฐานใหพบปูนเพื่อนํามาบูรณะพระธาตุ116  และจาก
การสํารวจของสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5 สุโขทัย (สํานักงานศิลปากร
ที่   6  สุโขทัยในปจจุบัน) ในป  2545  ในเขตอําเภอศรีสําโรง  ไดพบเตาเผาหินปูนเปนจํานวนมาก 
(รายละเอียดจะกลาวในบทที่  4 )

ในสมัยอยุธยาปูนมีบทบาทในงานดานสถาปตยกรรมมากขึ้น  โดยเฉพาะปูนสอ 
(mortar)  รวมทั้งปูนฉาบ  (plaster)  และปูนปน  (stucco)  ซึ่งยังหลงเหลือใหเห็นตามโบราณ
สถานตางๆ ในปจจุบัน  นอกจากนั้นยังไดพบเตาเผาปูนและบอหมักปูนในวัดไชยวัฒนาราม  
บริเวณดานใตระหวางกําแพงชั้นกลางกับกําแพงชั้นนอก  โดยพบกอนหินปูน  เศษกากปูน  และ
เถาถาน  ทับถมอยูในชั้นดินบริเวณเตาเผาปูนและบอหมักปูน  โดยเตาเผาหินปูนมีลักษณะเปน
แนวกออิฐขนานกันหลายแนว  แตละแนวกออิฐกวางประมาณ  60  เซนติเมตร  หางประมาณ  1  
เมตร  อิฐเหลานี้มีรองรอยเผาไฟ  ชองวางระหวางผนังกออิฐนาจะเปนที่ใสกอนปูน  แลวสุมไฟเผา
จนสุก  จากนั้นนําไปแชในบอหมักปูนที่อยูทางทิศตะวันออก  ผนังบอหมักปูนกออิฐเปนหองสี่
เหลี่ยมขนาด  3X5  เมตร  จํานวน  2  บอ  พื้นปูดวยอิฐมีตะกอนของปูนเกาะเปนชั้นหนา  กลาง
บอมีรองรอยของหลุมเสาซึ่งนาจะเปนเสาของเครื่องมือที่ใชกวนปูนใหทําปฏิกิริยากับน้ําไดดียิ่งขึ้น  
โดยผงปูนที่ไดจะนําไปผานกระบวนการขจัดความเค็ม  แลวกรองเอาเนื้อปูนละเอียดไปผสมกับ
สวนประกอบอื่นเพื่อใชเปนปูนกอ  ปูนฉาบ  และปูนปนตอไป  โดยผงปูนที่มีขนาดใหญมากจะถูก

                                                          
115กรมศิลปากร, นําชมอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

สมาพันธ, 2535), 24.
116 สํานักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติ

ศาสตร, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่  1  (ม.ป.ท.,ม.ป.ม.), 47-48.
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คัดทิ้งทับถมอยูในชั้นดิน117  นอกจากที่วัดไชยวัฒนารามแลวยังพบรองรอยของบอหมักปูนใน
โบราณสถานแหงอื่นๆ อีก  เปนตน

นอกจากปูนขาว (lime)  จะเปนสวนประกอบที่สําคัญในปูนสอ (mortar) ปูนฉาบ
(plaster)   และปูนปน  (stucco)  ยังพบวามีการนําปูนขาวมาใชกินกับหมากพลู  โดยนําปูนขาว
ที่ไดจากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอย   เชน  หอยแมลงภู   หอยแครง    หอยนางรม  เปนตน  
เผาจนเปนเถาแลวนํามาบดใหละเอียดเปนผง ใสน้ําสะอาดแลวกวนใหเขากันจะไดปูนที่มี
ลักษณะขนคลายดินเหนียว  เรียกวา  ปูนขาว  คนอินเดียนิยมกิน  สวนคนไทยนิยมนําขมิ้นผสม
ลงไปในปูนขาวจนกลายเปนสีแดง  เรียกวา ปูนแดง  โดยขมิ้นจะทําปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนขาว
ทําใหปูนขาวลดความเขมขนของกรดลง118       นอกจากนั้นปูนขาวที่ไดจากการเผาเปลือกหอยยัง
นิยมนํามาเปนสวนประกอบของพระพิมพ   ซึ่งเนื้อของพระพิมพที่มีสวนผสมของปูนขาวจาก  
เปลือกหอยจะมีความสวยงามมากกวาปูนขาวที่ไดหินปูน  โดยเนื้อพระพิมพที่ผสมดวยปูนเปลือก
หอยจะมีสีเหมือนงาชาง เรียกวา  มันปู  เชน พระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธาจารยโต  พรหมรังสี  
รวมทั้งยังพบการนําปูนขาวจากเปลือกหอยมาประกอบอยูในเครื่องรางของขลังอีกดวย119

                                                          
117 ประทีป  เพ็งตะโก, วัดไชยวัฒนาราม  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดไอเดียสแควร,

2537), 59-60.
118 พยุง  วงษนอย, “การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีการกินหมากในสังคมไทย : ศึกษา

เฉพาะกรณีเครื่องใชใสนการกินหมาก,” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
โบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลับศิลปากร, 2529), 37.

119 สัมภาษณนายสมบัติ  พลูเกิด, ชางปูนปนเมืองเพชรบุรี, 21  ตุลาคม  2545.
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บทที่ 3

         การสํารวจและการขุดคนแหลงโบราณคดีวังไผ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
และรองรอยตางๆ ในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน

                 แหลงโบราณคดีวังไผ  เปนชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี ที่ไดมีการพบรองรอย
ตางๆ ที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนจากการขุดคนทางโบราณคดี  ในป  2543  แหลงโบราณคดีนี้ 
เดิมชาวบาน เรียกวา เมืองมอญ  ตอมาเรียก เมืองวังไผ  เนื่องจากมีตนไผข้ึนอยูเปนจํานวนมาก 
และตอมาไดเรียกเพี้ยนกลายเปน บางไผ ในปจจุบันได  พื้นที่ภายในเมืองสวนใหญถูกใชทํา
เกษตรกรรม (ทํานา) พบเศษภาชนะดินเผากระจายอยูบนผิวดินเปนจํานวนมาก   ผังเมืองมี
ลักษณะคลายกับแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรมทวารวดีที่อยูใกลเคียง เชน แหลงโบราณคดีจัน
เสนจันเสน ตําบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค และแหลงโบราณคดีบานคูเมือง ตําบลอินทรบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี เปนตน

                                          สภาพภูมิศาสตรของแหลงโบราณคดีวังไผ
                 แหลงโบราณคดีวังไผ  (แผนที่ 2-3)   ตั้งอยูที่หมู    4    ตําบลบางพึ่ง   อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี มีลักษณะเปนเนินดินธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา มีความกวาง
ประมาณ 200 เมตร ปรากฏเนินดินจํานวน 22 เนิน  ตัวเมืองตั้งอยูที่พิกัดภูมิศาสตร  เสนรุงที่  14
องศา  59 ลิปดา 26      พิลิปดา  เหนือ   และเสนแวงที่  100   องศา  29   ลิปดา    ตะวันออก
พิกัดทางทหารที่ 47 PPS   593574  สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ     12-13    เมตร
ระดับน้ําใตดินมากกวา  2.7  เมตร1  ผังเมืองมีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมมุมมน กวางประมาณ
655  เมตร  ยาวประมาณ  548   เมตร มีการขุดคูน้ําลอมรอบเมืองและมีคูน้ําตัดขวางกัน โดยขุด

                                                          
                 1 วาที่เรือตรีอุจฉริต  อาจาระศิริกุล,    “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณ
ตามแมน้าํบางขาม ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่จังหวัดลพบุรี,”(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณทิต    สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร     ภาควิชาโบราณคดี     บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 63.
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จากกึ่งกลางเมืองแตละดานมาบรรจบกันตรงกลางทําใหพื้นที่ถูกแบงออกเปน 4 สวนเทาๆ กัน2

ปรากฏรองรอยคูเมืองและกําแพงเมืองในดานทิศใต คูกวางประมาณ 15 เมตร กําแพงเมืองเปน
ดินที่ไดจากการขุดคูเมืองมาพูนสูงขึ้น พบเปนแนวสั้นๆ สูงประมาณ  1-2  เมตร กวางประมาณ
3-4  เมตร   พบพื้นที่ที่ยังไมถูกรบกวนมากนักหลายโคก คือ โคกบริเวณโรงน้ําแข็ง  โคกบริเวณโรง
สังกะสี   และโคกบริเวณโรงอิฐ ภายในเมืองปรากฏรองรอยของสระน้ําโบราณ  1  สระ     เรียกวา
สระยายแพง   และนอกเมืองดานทิศเหนือมีอีกหนึ่งสระ เรียกวา สระส่ีเหลี่ยม ตัวเมืองโบราณมี
แมน้ําบางขามไหลผานทางดานทิศตะวันออก และมีถนนสาย 3022 ตัดผานกลางเมือง
                  แมน้ําบางขาม    เปนแมน้ําที่เร่ิมต้ังตนจากตําบลบางพึง   อําเภอบานหมี่  ก  ผาน
ตําบลมหาสอน บานชี บางขาม อําเภอบานหมี่ แลวไหลผานตําบลบานเขาสมอคอน โคกสลุต
บางลี่ อําเภอทาวุง ไปลงแมน้ําลพบุรีที่ตําบลบางคู อําเภอทาวุง ตอนกลางกวางประมาณ 40
เมตร ยาวประมาณ 40  กิโลเมตร  ลํ้าน้ํานี้ตอนตนเรียกวา แมน้ําสนามแจง  ตอนกลางเรียกวา
แมน้ําบางขาม ตอนผานตําบลโคกสลุต    เรียกวา  คลองโคกสลุต     ตอนผานตําบลบางลี่  เรียก
วา    คลองบางลี่ โดยแมน้ํานี้ใชเปนทางเดินเรือไดในฤดูน้ําหลาก3

ลักษณะทางธรณีสัณฐาน
                 แหลงโบราณคดีวังไผ   ตําบลบางพึ่ง   อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี  ตั้งอยูในเขตที่
ราบลุมภาคกลางซึ่งเกิดจากการกอตัวของการผุพังพัดพา และทับถมของตะกอนในยุคควอเทอร
นารี (Quarternary Deposite) โดยมีแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของภาคกลางเปน
พาหนะทางธรณี มีลักษณะเปนตะกอนรวนที่เกิดจากการสะสมตัวของลําธารหรือชายหาดจําพวก
ทราย ทรายแปง ดินเหนียว โดยแบงเปนพวกสิ่งทับถมน้ําพัดพา (Alluvium Deposite ) ส่ิงทับถม
ลานตะพัก (Terrace Deposit ) และพวกศิลาแลง พบตามที่ราบลุมที่เปนแอง และที่ราบลุมที่มี
แมน้ําสายสําคัญ เชน แมน้ําเจาพระยา รองรับดวยชั้นหินของกลุมหินราชบุรี (Ratchaburi
Group) ที่มีอายุอยูในยุคเพอรเมียน (Permian) ตอเนื่องกับยุคคารบอนิเฟอรรัสที่มีอายุประมาณ

                                                          
                   2  ภูธร ภูมะธน,  “ พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งกอนประวัติศาสตรลุม
แมน้าํบางขาม อําเภอบานหมี่ : ปจจัยและความคลี่คลาย, “   รายงานวิจัยเสนอตอสถาบันไทยคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ. 2542,  (ม.ป.ท.,2542), 83-84. (เอกสารสําเนา)
                   3 หวน  พินธุพันธ,  ลพบุรีที่นารู,  พิมพคร้ังที่   2   (ลพบุรี : หัตถโกศลการพิมพ,
2512),164.
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350-270 ลานปของมหายุคพาลีโอโซอิก   (Paleozoic Ere 570-280 ลานป) ประกอบดวยหินปูน
สีเทา-ขาว เปนสวนใหญ หินปูนชุดนี้เปนหินที่มีซากดึกดําบรรพอยูเปนจํานวนมาก โดยพบตาม
บริเวณหนาผาสูงหรือภูเขาที่มียอดแหลม4

ลักษณะดิน
                 จากการเปรียบเทียบที่ตั้งของแหลงโบราณคดีวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี   ในแผนที่จังหวัดสิงหบุรี ชุดที่ L 7010 ระวาง 50381 กับแผนที่ดินจังหวัดลพบุรี5

ปรากฏวาดินบริเวณแหลงโบราณคดีวังไผ จัดอยูในชุดดินบานหมี่ (Bm:BanMi series) มีลักษณะ
เปนพื้นที่ราบเรียบมีความลาดเทนอยกวา   1 % ในฤดูฝนมีน้ําขังประมาณ   4-5  เดือน เปนดิน
ลึกมาก    มีการระบายน้ําเลว   ดินอุมน้ําไดสูง    ความสามารถของดินที่ใหน้ําซึมผานและการ
ไหลบาของน้ําบนหนาดินอยูในอัตราชา ในฤดูแลงดินจะแตกระแหงลึก ดินบนมีลักษณะเนื้อดิน
เปนดินเหนียว สีเทาเขม มีจุดปะสีน้ําตาลแกถึงสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดแกถึง
เปนกรดเล็กนอย   มีคาของความเปนกรดเปนดางประมาณ    5.6-6.5      ดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
เหนียวสีเทาหรือเทาเขม ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยจนถึงปานกลาง มีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ  6.5-7.0  ที่มีความลึกมากๆ คาของความเปนกรดเปนดางอาจเพิ่มถึง  8.0  ดินชุด
บานหมี่นี้เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง  เหมาะสมในการปลูกขาว   แตไมเหมาะสม
สําหรับการปลูกพืชไร เนื่องจากดินมีการระบายน้ําไมดี   ในฤดูฝนจะมีน้ําขัง6

การศึกษาแหลงโบราณคดีวังไผที่ผานมา
                 แหลงโบราณคดีวังไผ เปนเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี ที่ไดรับการศึกษาคนควา
สํารวจ และขุดคนทาง โบราณคดีหลายครั้ง  ดังตอไปนี้
                 พ.ศ. 2511    หวน  พินธุพันธ7  ไดเผยแพรขอมูลเบ้ืองตนจากการสํารวจแหลงโบราณ
คดวีังไผ  ในหนังสือลพบุรีที่นารู วา เปนเมืองโบราณที่มีคูเมืองลอมรอบ มีเนื้อที่ประมาณ  300  ไร
                                                          
                4 วาที่เรือตรีอุจฉริต  อาจาระศิริกุล, เร่ืองเดียวกัน, 63-64.
                5 กรมพัฒนาที่ดิน    กระทรวงเกษตรและสหกรณ,  แผนที่ดินจังหวัดลพบุรี, ชดุแผนทีด่นิ
จังหวัด  ฉบับที่ 24  พ.ศ. 2518  พิมพคร้ังที่ 2 (ม.ป.ท., 2528), แผนที่ 3, แผนที่ 6.
                   6 วิจิตร   ทันดวน       และคณะสํารวจดินเขต 5,    รายงานการสํารวจดินจังหวัดลพบุรี
(ม.ป.ท. : กองสํารวจดิน งานผลิตแผนที่และหนังสือรายงาน, ม.ป.ป.),22-23.
                 7 หวน  พินธุพันธ, เร่ืองเดัยวกัน, 136-137.
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ตั้งอยูฝงตะวันออกของแมน้ําบางขาม       รวมทั้งกลาวถึงเสนทางที่พระนางจามเทวีเสด็จข้ึนไป
ครองเมืองหริภุญไชย   โดยสันนิษฐานวาพระนางจามเทวีและผูติดตามอาจเสด็จข้ึนทางล้ําน้ํา
บางขาม        และเมืองโบราณวังไผนี้อาจเปนเมืองรามตามที่ ร.ต.ท.แสง มนวิทูร ไดกลาวไวใน
ชินกาลมาลีปกรณวาเปน เมืองรามัญ ซึ่งเปนเมืองของพระสวามีของพระนางจามเทวีอาจเปน
เมืองรามที่อยูใกลๆ  กับเมืองลพบุรี
                 พ.ศ. 2512  เจตนพันธ      ธนะสุนทร   (อดีตภัณฑารักษ   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สมเด็จพระนารายณ    จังหวัดลพบุรี) เร่ิมทําการสํารวจแหลงโบราณคดีวังไผตามที่ไดรับแจงจาก
ชาวบานในบริเวณนั้น
                 พ.ศ. 2513   หนวยศิลปากรที่ 1 ลพบุรี (ในขณะนั้น) ไดทําการขุดคนทางโบราณคดีที่
แหลงโบราณคดีวังไผ เปนหลุมขุดคนทดสอบขนาด 1x2 เมตร จํานวน 3 หลุม และหลุมขุดคน
ขนาด 2x4 เมตร จํานวน  1  หลุม    โดยสันนิษฐานวาบริเวณนี้เคยเปนชุมชนโบราณสมัยทวารวดี
มีลําน้ําสายใหญไหลผาน กวางประมาณ  200  เมตร เหตุที่รางไปอาจเนื่องจากโรคระบาดหรือ
สงคราม ตอมาประมาณ  150  ป จึงมีประชาชนเขามาอยูอาศัยอีกครั้ง8

                 พ.ศ. 2523  ผองศรี   วนาสิน และทิวา   ศุภจรรยา9 ไดสํารวจชุมชนโบราณจากภาพ
ถายทางอากาศในภาคกลาง พบวาในจังหวัดลพบุรีมีชุมชนโบราณที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบจํานวน
11  แหลง    โดยชุมชนโบราณวังไผ มีลักษณะเปนเมืองที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ เปนรูปส่ีเหลี่ยม
มุมมน  โดยกําหนดอายุเบื้องตนวาอยูในสมัยทวารวดี
                 พ.ศ. 2529  ภูธร   ภูมะธน10  ทําการสํารวจและขุดคนแหลงโบราณคดีวังไผ  เพื่อทํา
การวิจัยเรื่อง“พัฒนาการเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งกอนประวัติศาสตรลุมแมน้ําบางขาม    
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยความคลีคลาย” เสนอตอสถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     โดยขุดหลุมขุดคนขนาด  4x4 เมตร จํานวน 1 หลุมจากการขุดคน
พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 10-15 โดยเปนชุมชนที่ไดรับอิทธิพล แนวคิด

                                                          
                 8 เจตนพันธ   ธนะสุนทร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีตามล้ําน้ําบางขาม หมู
บานบางโพ ตําบลบางพึ่ง  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี กันยายน  2513,” (เอกสารอัดสําเนา).
                 9 ผองศรี   วนาสินและทิวา   ศุภจรรยา, รายงานผลการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภชน
เร่ือง   เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย  :  การศึกษาตําแหนง
ที่ตั้ง และภูมิศาสตรสัมพันธ  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), 21-23.
                 10 ภูธร   ภูมะธน, เร่ืองเดียวกัน, 117.
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ความเชื่อบางอยางจากอินเดีย  เชน  เรื่องโชคลาง รวมทั้งมีเทคโนโลยีของชุมชน  เชน  การถลุง
โลหะ  การทอผา  และการผลิตภาชนะดินเผา  เปนตน  ตลอดจนมีความสัมพันธกับชุมชนอ่ืนๆ ที่
อยูใกลทะเล
                 พ.ศ. 2542-2453  คณะอาจารยและนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร    คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดเดินทางมาสํารวจ
และขุดคนทางโบราณคดีประกอบวิชาโบราณคดีปฏิบัติ     โดยทําการขุดคน  3  คร้ัง  คร้ังแรกใน
พ.ศ. 2542  หลุมขุดคนขนาด  4x4  เมตร  จํานวน  2  หลุม   และหลุมขุดทดสอบ ( Test  Pit )
ขนาด  2x2  เมตร  จํานวน  1  หลุม คร้ังที่   2  ในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2543 หลุมขุดคนขนาด
4x8  เมตร จํานวน  1  หลุม (ขุดคนเพียง  4x6  เมตร เนื่องจากติดรากไมขนาดใหญ)    และหลุม
ขุดคนขนาด  2x6  เมตร  จํานวน  1  หลุม   (ขุดโดยอุจฉริต   อาจาระศิริกุล  เปนหลุมตอเนื่อง
จาก พ.ศ. 2542)  และครั้งที่ 3 ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2543  หลุมขุดคนขนาด  2x3  เมตร
จํานวน  2  หลุม

การดําเนินการทางโบราณคดีที่แหลงโบราณคดีวังไผ
                 ในการดําเนินงานขุดคนทางโบราณคดี  ที่แหลงโบราณคดีวังไผของคณะอาจารยและ
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตั้งแต พ.ศ. 2542-2543  ไดทําการเปดหลุมขุดคนและหลุมทดสอบ  3
คร้ัง  จํานวน  7  หลุม  ตามจุดตางๆในบริเวณที่สันนิษฐานวานาจะมีกิจกรรมของมนุษยในอดีต
ในแหลงโบราณคดีวังไผทั้งนอกเมืองและในเมือง
                  การวางผังหลุม  ไดกําหนดระดับสมมติมาตรฐาน  ไวที่ตนไมบริเวณใกลๆ  หลุมขุด
คนแตละหลุม  เพื่อใชควบคุมการขุดคนใหไดระดับความลึกสม่ําเสมอกันทั่วทั้งหลุม   โดยใชวิธี
การขุดคนแบบชั้นดินธรรมชาติ ( Leyer ) และแบบชั้นดินสมมติ  ( Level ) การขุดคนแบบชั้นดิน
สมมตินั้นไดกําหนดระดับการขุดชั้นละ  10  เซนติเมตร    ( Datum  line ) ทําการขุดลึกลงไปจน
ถึงระดับช้ันดินที่ไมปรากฏรองรอยกิจกรรมใดๆ  ของมนุษยในอดีตอยูเลย ( Sterile )
                 หลุมขุดคนและหลุมขุดทดสอบทั้งหมด  มีผังหลุมตามแนวทิศเหนือ-ใต  ตั้งชื่อหลุม
โดยใชอักษรยอตัวโรมัน   คือ  WP' 99,    WP'  00      และ   WP ' 00  แหลมแดง       ซึ่ง WP'  99
และ WP' 00  ยอมาจาก wangphai  1999 และ wangphai  2000   หลุมขุดคนทั้งหมดมีดังนี้ คือ

      1. หลุมขุดคนขนาด  4x4  เมตร  จํานวน  2  หลุม  ไดแก
                        1.1 หลุมขุดคนบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนที่อยูอาศัยของชุมชนโบราณ  คือ
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WP ' 99 - site 1
                        1.2 หลุมขุดคนบริเวณเตาเผาภาชนะ    ( บริเวณเดียวกับที่มีการขุดคนโดยหนวย
ศิลปากรที่ 1 ลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2513 )  คือ  WP '  99 -  site 2 (  Pit  Kiln )
                 2. หลุมขุดคนขนาด  4x8  เมตร  จํานวน  1  หลุม  ไดแก
                        2.1 หลุมขุดคนบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนที่อยูอาศัยของชุมชนโบราณบริเวณ
นอกเมือง   ( อยูใกลโรงน้ําแข็ง )  บริเวณใกลเคียงกับหลุมขุดคนของภูธร   ภูมะธน  พ.ศ.  2529
คือ WP '  00  - site 3 ( ขุดคนเพียง 4x6   เมตร เนื่องจากติดรากไม ) (หลุมที่พบรองรอยของเตา
เผาปูน ซึ่งรายละเอียดจะกลาวตอไป)
                 3. หลุมขุดคนทดสอบ (Test Pit ) ขนาด  2x2  เมตร จํานวน  1  หลุม  ไดแก
                        3.1 หลุมขุดคนทดสอบบริเวณเตาเผาภาชนะดินเผาขุดคน  เพื่อตรวจสอบ
ขอบเขตของแนวภาชนะดินเผาที่ถูกนํามาถมบริเวณเนินดินนี้  คือ  WP' 99 - site 2 ( Pit  NEQ-1)
                 4. หลุมขุดคนขนาด  2x6  เมตรจํานวน  1  หลุม  ไดแก
                        4.1 หลุมขุดคนตอเนื่องจากหลุม    WP' 99 - site   2 ( Pit  Kiln )      ( ขุดคนโดย
อุจฉริต   อาจาระศิริกุล )  คือ  WP' 00  - site  2  หลุม NEQ-T-1
                 5. หลุมขุดคนขนาด  2x3  เมตร  จํานนวน  2  หลุม  ไดแก
                        5.1 หลุมขุดคนบริเวณริมแมน้ําบางขาม    ชื่อแหลง  แหลมแดง   คือ  WP' 00
แหลมแดง/1
                        5.2 หลุมขุดคนบริเวณริมแมน้ําบางขาม    ชื่อแหลง  แหลมแดง   คือ  WP' 00
แหลมแดง/2

สรุปผลการขุดคน
                 หลุมขุดคนป  พ.ศ. 2542  แหลงที่  1  ( WP'  99 - site 1 )   โดย เมธี   สุขสําเร็จ11 พบ
หลักฐานการอยูอาศัย  3  ระยะ  มีชั้นดินธรรมชาติ  7  ชั้น   มีรายละเอียดดังนี้

                                                          
                  11 เมธี    สุขสําเร็จ,   “ความสัมพันธของชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชน
ภายนอกในชวงกอนนพุทธศตวรรรษที่  18”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
วิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  ภาควิชาโบราณคดี  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2544), 55-56.
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                 ระยะที่  1  สมัยทวารวดีตอนตนที่สืบเนื่องมาจากสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
ปรากฏหลักฐานในชั้นลางสุดของชั้นดินธรรมชาติที่  3  หลักฐานที่พบเดนชัดคือ  เศษภาชนะดิน
เผาแบบพิมายดํา

                 ระยะที่  2    สมัยวัฒนธรรมทวารวดี     ปรากฏหลักฐานวัฒนธรรมเดียวในชั้นดิน
ธรรมชาติที่  2-3  โบราณวัตถุที่พบคือ

1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ
                        1.1ตะกรันโลหะ  มีลักษณะเปนเนื้อแกวผสมโลหะ
                        1.2 ลูกกระพรวนสําริด

2. โบราณวัตถุประเภทหิน
2.1 ตางหูหินตระกูลหยก  พบเพียงครึ่งเดียว ลักษณะกลมแบบเปนครึ่งวงกลม
2.2 แทนหินบด

                        3. โบราณวัตถุประเภทแกว
                        3.1 ลูกปดแกว
                 4. โบราณวัตถุประเภทดินเผา
                        4.1 ตางหูดินเผา ลักษณะเปนแผนวงกลม มีรูตรงกลางคลายเหรียญอีแปะจีน
                        4.2 ลูกปดดินเผา
                        4.3 เบี้ยดินเผา ทําจากเศษภาชนะลายเชือกทาบ พบหลายขนาด
                        4.4 ลูกกระสุนดินเผา
                        4.5 ชิ้นสวนที่ประทับตราดินเผา มีดามจับ เจาะรูที่ดามเพื่อรอยเชือก ลวดลายที่
ปรากฏบนที่ประทับเปนเสนคลายตัวอักษร ไมสามารถระบุไดชัดเจนเนื่องจากสภาพชํารุดมาก
                        4.6 ชิ้นสวนเบาดินเผา ลักษณะคลายถวยตะไล ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ
5  เซนติเมตร
                 5. โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา
                        5.1 พวยกาดินเผา
                        5.2 เศษภาชนะดินเผา มีรูปแบบเดียวกับที่พบตามแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรม
ทวารวดี เชน  หมอมีสัน  อาง  ไห  และหมอมีพวย
                        5.3โบราณวัตถุที่คลายฐานภาชนะดินเผาเจาะรูไมสามารถระบุหนาที่การใชงาน
ได
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                  ระยะที่  3  สมัยวัฒนธรรมอยุธยาตอนตน
                 1. เครื่องถวนจีน เคลือบดวยน้ํายาเคลือบสีขาว  1  ชิ้น ขนาดเล็กมากจนไมสามารถ
ระบุรูปทรงที่ชัดเจนได
                 2. เครื่องถวยสุโขทัย เคลือบดวยน้ํายาเคลือบสีเขียว  พบ  3  ชิ้น มีขนาดเล็กมากจน
ไมสามารถระบุรูปทรงที่ชัดเจนได

                 หลุมขุดคนป  2542   แหลงที่  2      WP'  99 - site  2 ( Pit  Kiln , Pit  NEQ-1 ) และ
WP'  00  -  site  2  ( หลุม NEQ-T-1  หลุมตอเนื่องจาก   Pit  Kiln  ) โดยอุจฉริต   อาจาระศิริกุล12

พบชั้นดินธรรมชาติ  6  ชั้น  มีพัฒนาการทางวัฒนธรรม  3  ระยะ คือ

                 ระยะที่  1  สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ)   พบโบราณวัตถุตางๆ ดังนี้
                  1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ    เชน   ตะกรันโลหะ  มีทั้งตะกรันเหล็กและตะกรัน
ทองแดง
                 2. โบราณวัตถุประเภทดินเผา  เชน  เศษภาชนะดินเผาที่มีเนื้อหนา หยาบ มีเม็ดกรวด
ทรายปนในปริมาณมาก    ผิวภาชนะขัดมัน ทาน้ําดินสีแดงบริเวณผิวภาชนะ มีลักษณะเปนหมอ
มีสัน  ภาชนะกลุมนี้นิยมใชมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร เชนที่เมืองโบราณจันเสน (ระยะที่ 3)
จังหวัดนครสวรรค  เปนตน  แวดินเผา ( แบบที่  3  และแบบที่  5 ) มีลักษณะเปนทรงกรวย
ประกบ  เปนตน
                 4. โบราณวัตถุประเภทแกว  เชน  ลูกปดแกว
                 5. โบราณวัตถุประเภทเปลือกหอย  เชน  ลูกปดเปลือกหอยมือเสือ
                 นอกจากนั้น ยังพบกระดูกสัตวตางๆ  เชน  กระดูกสัตวประเภทเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ
(โค  กระบือ) สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (เกง , กวาง)  สัตวปก (นก)  สัตวบก (สุกร , ลิง)  สัตวกิน
เนื้อขนาดเล็ก (สุนัข)  สัตวกินเนื้อขนาดใหญ  (หมี)  สัตวเลื้อยคลาน  (กิ่งกายักษ)  ปลาน้ําจืด
ขนาดใหญ  (ปลาเทโพ , ปลาสวาย)  ปลาน้ําจืดขนาดเล็ก (ปลาตะเพียน)  สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา
(ตะพาบ , เตา  จระเข)  เปนตน

                 ระยะที่  2  สมัยทวารวดี

                                                          
                 12 วาที่เรือตรีอุจฉริต   อาจาระศิริกุล, เร่ืองเดียวกัน, 141-156.
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                 ในสมัยนี้พบรองรอยการอยูอาศัยอยางหนาแนน  โดยสันนิษฐานวาเปนการอยูอาศัย
ตอเนื่องจากสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ)  โดยพบโบราณวัตถุตางๆ ดังนี้
                  1. โบราณวัตถุประเภทดินเผา  เชน  เบี้ยดินเผา  ตะคันดินเผา ( แบบปากเรียบและ
ปากจีบ)  แวดินเผา แบบที่  4  เศษภาชนะดินเผาประเภทหมอมีสัน  หมอมีพวย  เปนตน
                  2. โบราณวัตถุประเภทแกว  เชน  ลูกปดแกว
                  เครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับที่พบสมัยนี้  สวนใหญสืบทอดรูปแบบมาจาก
สมัยกอนประวัติศาสตร   แลวมีพัฒนาการวิธีการผลิตใหประณีตขึ้น  และเมื่อมีการติดตอกับชาว
อินเดียที่เดินทางเขามาคาขายกับดินแดนแถบนี้   โดยชาวพื้นเมืองไดรับเอารูปแบบสิ่งของเครื่อง
ใชจากชาวอินเดียมาประยุกตใหเขากับวัฒนธรรมของตนเอง
                 นอกจากนี้ยังพบกระดูกสัตวคลายคลึงกับในระยะแรก  และพบเปลือกหอยน้ําจืดชนิด
ตางๆ  เชน  หอยโขง  หอยขม  หอยกาบ  และหอยขวาน  เปนตน

                  ระยะที่  3  สมัยลพบุรี  พบโบราณวัตถุดังนี้
                 1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ  เชน  พบกอนโลหะที่ถลุงแลวจํานวน  1  กอน  สวน
ตะกรันโลหะไดหมดไปในชวงตนของชั้นวัฒนธรรมลพบุรีนี้
                 2. โบราณวัตถุประเภทดินเผา  เชน  แวดินเผา  ตะกรุดดินเผา  เศษภาชนะดินเผา
                 3. โบราณวัตถุประเภทหิน  เชน  ขวานหินขัด    สันนิษฐานวาใชสืบเนื่องมาจากสมัย
วัฒนธรรมทวารวดี และส้ินสุดลงในชั้นวัฒนธรรมนี้
                 นอกจากนั้น   ยังพบการใชพื้นที่ในการผลิตภาชนะดินเผา (เตาเผา) โดยพบชั้นทับถม
ของเศษภาชนะดินเผาอยางหนาแนนประมาณ  1  เมตร  และพบกอนดินเผาไฟขนาดใหญมีรอย
โครงไมไผ  ซึ่งสันนิษฐานวาเปนโครงสรางแรกเริ่มของผนังเตา จากการเปรียบเทียบรูปแบบเตาที่
เปนเตาดินกอจากแหลงโบราณคดีใกลเคียงกับที่บานกระเบื้องนอก  จังหวัดนครราชสีมา  และ
เตาเผาภาชนะที่แหลงเตาเผาบานบางปูน  จังหวัดสุพรรณบุรี  อาจสันนิษฐานไดวาเตาเผาภาชนะ
ที่แหลงโบราณคดีวังไผที่พบในระยะที่  3  นี้  นาจะเปนเตาชนิดระบายความรอนเฉียงขึ้น  หรือ
เตาเผาชนิดทางลมรอนเดินตรง  เปนตน

                 หลุมขุดคนป  2543  แหลงที่  3  WP' 00 - site 3 (จะกลาวโดยละเอียดในหัวขอตอ
ไป)
                 หลุมขุดคนป  2543  แหลงแหลมแดง  WP'  00   แหลมแดง/1, และ  2
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ผลการขุดคนหลุม  WP' 00 - site  3
(หลุมที่พบรองรอยตางๆ ที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน)

                แหลงขุดคน  WP' 00 - site 3 ซึ่งเปนบริเวณที่มีการพบรองรอยตางๆ ที่สันนิษฐานวา
เปนเตาเผาปู    เปนพื้นที่ที่มีการพบมีรองรอยกิจกรรมของมนุษยในอดีตโดยพบเศษภาชนะดิน
เผากระจายอยูทั่วไปต้ังแตระดับผิวดิน    และมีสภาพพื้นที่เปนเนินดินที่ยังไมถูกรบกวนหรือบุกรุก
เพื่อทําการเกษตรมากนัก (พื้นที่บริเวณโคกใกลโรงน้ําแข็ง) สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเปน
เนินดินขนาดคอนขางใหญ ปจจุบันมีการทําถนนในหมูบานผากลางเนินดิน ทําใหเนนินดินแบง
เปน 2 สวน ในการขุดคนทางโบราณคดี ป 2543 นี้ไดเลือกพื้นที่ของนายแสวง และนางสมจิตร
ตันตระยางกูล (แผนผังที่ 1 ภาพที่  17)  และเปนที่สูงที่สุดในบริเวณนั้น   โดยเลือกพื้นที่ขุดคน
ใกลเคียงกับหลุมขุดคนในป  2529  ของภูธร   ภูมะธน

การวางผังหลุมขุดคน
                 หลุมขุดคน  WP' 00 - site  3   เปนหลุมขุดคนแบบสี่เหลี่ยมผืนผา (Trial  Trench
System) กวาง  4  เมตร  ยาว  8  เมตร (ภาพที่  18)  โดยยึดแกนเหนือ-ใต โดยกําหนดใหเสาไฟ
ฟา กฟภ ลบ  48017  22/4/33 เปนจุดตายตัว (Fix  point )  และใชตนไมบริเวณทิศใตของหลุม
ขุดคนเปนระดับ สมมติมาตรฐาน  (Datum  point ) กําหนดระดับสมมติมาตรฐานในการขุดคน
(Datum  line)  ประมาณ  20  เซนติเมตร  แบงการขุดคนเปนหลุมยอยขนาด  2x2  เมตร
จํานวน  8  หลุม  ตั้งชื่อหลุมยอยเปนตัวอักษรโรมัน  เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้    A    B    C   D
E     F    G   และ   H  (แผนผังที่  1) (ภาพที่ 3 )
                 โดยแบงหลุมยอยเหลานี้ออกเปน  4  สวน  ขนาด  1x1  เมตร  และใหหมายเลขตาม
เรียงเข็มนาฬิกาเปนสัญลักษณ  คือ  A-1  A-2  A-3  A-4 , B-1  B-2  B-3  B-4 , C-1  C-2  C-3
C-4 ,  F-1  F-2  F-3  F-4 ,G-1  G-2  G-3  G-4 , และ H-1  H-2  H-3  H-4  (หลุม D และ E ไมได
ทําการขุดคนเนื่องจากติดรากไมขนาดใหญ  (แผนผังที่  3 )

วิธีการขุดคนทางโบราณคดี
                 ในการขุดคนหลุม  WP' 00 - site  3  ใชวิธีการขุดคนตามระดับช้ันดินสมมติ (Level )
โดยขุดครั้งละ  10  เซนติเมตร จากระดับสมมติมาตรฐาน ( Datum   line ) สลับกับการขุดแบบ
ชั้นดินธรรมชาติ ( Leyer )  ในกรณีที่พบรองรอยกิจกรรมของมนุษยในอดีต (Feature) โดยขุดสับ
หวางกัน คือ หลุม A หลุม  G  และหลุม  C  เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน       โดยแบงการขุด
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หลุมยอย จากนั้นจึงขุดตอไปในหลุมที่เหลือ  คือ  หลุม  H  หลุม B  และหลุม  F  ตามลําดับ
(ภาพที่ 20)

ชั้นดิน ( Stratigraphy )
                 ชั้นดิน  หมายถึง  การสะสมของชั้นดินเปนชั้นๆ  ซึ่งเกิดจากธรรมชาติสรางสมตัวเอง
หรือโดยการกระทําของมนุษยตั้งแตเกาที่สุดในชั้นลาง และเรียงซอนกันขึ้นมาจนถึงชั้นดินปจจุบัน
ความแตกตางในสีดิน   เนื้อดิน  ความเปนกรดเปนดาง  และโบราณวัตถุที่อยูในชั้นดินใชจําแนก
ชัน้ดินของแตละยุคสมัยได13

                 ในการขุดคนแหลงโบราณคดีวังไผ  ป  2543  หลุม  WP' 00   site  3  เทาที่ขุดลงไป
ถึงชั้นที่ไมปรากฏรองรอยเกี่ยวกับมนุษย  (Sterile  Layer )  สามารถแบงชั้นดินของหลุมขุดคน
ทางปฐพีวิทยาโดยอาศัยสีดิน ( Soil  Colour )  เนื้อดิน   ( Soil  texture ) และส่ิงของ ( Artifacts )
ตางๆ ที่พบเปนหลักฐาน    โดยชั้นพบชั้นดินหลักจํานวน  5  ชั้น  แบงเปนชั้นผิวดิน   ( Surface )
1  ชั้น และชั้นแทรก  7  ชั้น รวม 13 ชั้นหรือประกอบดวยถึงชั้นดินสมมติ  15  ชั้น (แผนผังที่  4)
(ภาพที่ 21-22)  (ตารางที่ 1)

                                            
การจัดลําดับช้ันวัฒนธรรม
                 จากการขุดคนทางโบราณคดีที่แหลงโบราณคดีวังไผ  สามารถจัดลําดับช้ันวัฒนธรรม
จากหลักฐานทางโบราณคดีและรองรอยกิจกรรมที่พบได  3  สมัย  ดังนี้

                 สมัยที่  1  สมัยทวารวดีตอนตนที่สืบเนื่องจากสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย  พบ
ในชั้นดินลางสุดของชั้นวัฒนธรรมที่  4-5  หรือในระดับช้ันดินสมมติที่  12-13  ประมาณ  130-
150  Cm.Dt.  หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ  เชน   เศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา  เปนตน

                                                          
                 13 ดํารงคเกียรติ   นกสกุล, “โครงการการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมสมัย
โบราณของชุมชนบริเวณโคกพนมดี    จังหวัดชลบุรี”   (วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2524), 50.
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                 สมัยที่  2  สมัยวัฒนธรรมทวารวดี  พบในชั้นดินธรรมชาติที่  2-3  หรือในระดับช้ันดิน
สมมติที่  3-11  ประมาณ  40-130  Cm.Dt.  หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ  เชน  ลูกปดแกวสี
ตางๆ  เศษภาชนะดินเผาประเภทหมอมีสัน เศษภาชนะดินเผาลายกดประทับ ตราประทับดินเผา
รูปครุฑ?  พวยกาดินเผา หินคารเนเลี่ยนครึ่งวงกลม (หัวแหวน ?)  ชิ้นสวนหินบด แวดินเผา ลูก
กระสุนดินเผา  ตะกรันโลหะ   ชิ้นสวนกําไลหิน    ชิ้นสวนตุกตาดินเผารูปสัตว   และรองรอยที่
สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน  เปนตน
                 สมัยที่  3  สมัยวัฒนธรรมรวมแบบเขมร  พบในชั้นดินธรรมชาติชั้นพื้นผิว( Surface)-
ชั้นที่  1  หรือในระดับช้ันดินสมมติที่  1     ประมาณ  0-30  Cm.Dt.  หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
เชน  เครื่องถวยจีนแบบชิงไป  เครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิง  เปนตน

โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคน   
                 ในการขุดคนทางโบราณคดีที่แหลงโบราณคดีวังไผ  ตําบลบางพึ่ง  อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี  ป  2543  หลุม  WP' 00 - site  3  หลุมยอย  A และ H14  หลุมยอย  B และ G15

รวมทั้งหลุมยอย  C และ F16   พบโบราณวัตถุประเภทตางๆ ที่ทําดวยโลหะ  หิน  แกว  กระดูก
ดินดิบ  ดินเผา  และเปลือกหอย  ดังตอไปนี้
                1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ  ไดขุดพบโบราณวัตถุประเภทโลหะมีทั้งที่ทําดวยสําริด
เหล็ก  และตะกั่ว
                        1.1 โบราณวัตถุที่ทําดวยสําริด  สวนใหญอยูในสภาพชํารุด  เชน  ลูกกระพรวน
สําริด    เปนเครื่องประดับที่มีการใชสอยมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรในภาคตางๆ    ของ

                                                          
                     14 วัฒนะ   มูลขํา  และสุรีพร   โชติธรรมโม, “รายงานการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ
อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  หลุม  A,H  เลม  1  (เบื้องตน),” (ม.ป.ท.,2543), 21-26.  (เอกสาร
อัดสําเนา)
                  15 สุขกมล  วงศสวรรค,  “รายงานการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ    ตําบลบางพึ่ง
อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี (หลุมB และG เลม1 ),” (ม.ป.ท.,2543), 19-30. (เอกสารอัดสําเนา)
                  16 คมกริช   สิทธิโพธิ  และวินัย   สิทธินุกูลชัย,    “รายงานการขุดคนโครงการการขุด
คนชุมชนโบราณบานวังไผ  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี (WP' 00),” (ม.ป.ท.,2543) , 14-29.
(เอกสารอัดสําเนา)
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ประเทศไทย  และนิยมเปนเครื่องประดับเร่ือยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน  และในวัฒน
ธรรมทวารวดี17  ชิ้นสวนกําไลสําริด  เปนตน
                1.2  โบราณวัตถุที่ทําดวยเหล็ก       สวนใหญมีสภาพผุกรอน     เชน    เครื่องมือเหล็ก
ใบหอกเหล็ก  เครื่องมือเหล็กโดยเฉพาะใบหอกเหล็กนั้น จัดเปนอาวุธสําคัญชองชุมชนโบราณ
สมัยกอนประวัติศาสตร    และปรากฏในวัฒนธรรมทวารวดี  ตลอดจนยังคงใชเร่ือยมาจนถึง
ปจจุบัน18

                 1.3 โบราณวัตถุที่ทําดวยตะกั่ว       พบในสภาพชํารุดไมสมบูรณ    เชน    ตางหู  ชิ้น
สวนตะกั่ว   ข้ีนกเปลา  เปนตน   
                 2. โบราณวัตถุประเภทหิน  สวนใหญพบในสภาพชํารุด
                        2.1 หินคารเนเลี่ยนรูปคร่ึงวงกลม (หัวแหวน ?)  มีสีน้ําตาลแดงสลับขาว  สภาพ
คอนขางสมบูรณ  มีรอยกะเทาะบริเวณขอบ   
                        2.2 ขวานหินกะเทาะ   
                        2.3 ขวานหินขัด   
                 เคร่ืองมือหินทั้งประเภทขวานหินกะเทาะ และขวานหินขัด  เปนเครื่องมือเครื่องใชที่จัด
อยูในสมัยกอนประวัติศาสตรยุคหิน  แตเครื่องมือหินขัดมักพบรวมกับโบราณวัตถุในสมัยหลังลง
มาในสมัยทวารวดีเสมอ  ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสืบเนื่องทางวัฒนธรรม
                        2.4 กําไลหิน   
                        2.5  หินทรายรูปคร่ึงวงกลม  มีการผาครึ่งตามความหนา   
                        2.6 หินลับ/หินบด  หินเหลานี้เปนอุปกรณใชในการบดเมล็ดพืช  เครื่องเทศ ยา
และอาจเปนเครื่องมือสําหรับบดเพื่อแยกขาวออกจากเปลือกดวยก็ได19   
                        2.7 หินที่มีรองรอยการสกัด  พบในสภาพแตกหัก  ไมมีรูปทรงที่ชัดเจน        
                        2.8 หินสําหรับขัดผิวภาชนะ  มีลักษณะกลมรี   
                 3. โบราณวัตถุประเภทแกว  ที่พบมากที่สุด      คือ  ลูกปด  ทําดวยแกวสีฟา  สีเขียว
สีเหลือง และสีแดง  เปนตน        มีหลายขนาดและหลายรูปทรง ทั้งทรงกระบอกและทรงกลม

                                                          
                 17 ผาสุข   อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม  ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526, 16.
                 18 เร่ืองเดียวกัน.
                 19 เร่ืองเดียวกัน, 19.
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พบทั้งที่เจาะรูและยังไมไดเจาะรู        นอกจากนั้นยังพบเศษแกวที่สันนิษฐานวาใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตลูกปดอีกดวย
                 4. โบราณวัตถุประเภทกระดูก
                        4.1 ลูกปดกระดูก   
                        4.2 กระดองเตาเจาะรู   
                        4.3 เครื่องมือกระดูก   
                        4.4 กระดูกเจาะรู   
                        4.5 เขากวาง   
                5. โบราณวัตถุประเภทดินดิบ
                        5.1 ดินดิบมีรอยนิ้วมือ   
                        5.2 ลูกปดดินดิบ   
                6. โบราณวัตถุประเภทดินเผา  ที่พบมากที่สุดคือ  ชิ้นสวนภาชนะดินเผาแบบตางๆ
นอกจากนั้นยังมีโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ  ดังตอไปนี้
                         6.1 เบี้ยดินเผา  สวนใหญทําจากเศษภาชนะดินเผา  โดยนํามาขัดริมหรือขอบให
เปนแผนวงกลม  เบี้ยดินเผาที่พบเหลานี้สันนิษฐานวาเปนอุปกรณสําหรับการเลนกีฬาทอยเบี้ย
หรือตองเต ( Hop  Scotch ) ซึ่งเปนกีฬาที่นิยมเลนในสมมัยโบราณ  ซึ่งมัดพบเบี้ยดินเผาตาม
แหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี  และเมืองโบราณอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับอิทธิพล
วัฒนธรรมอินเดีย20   โดยจากการขุดคนพบเบี้ยดินเผาในจํานวนคอนขางมากในชั้นวัฒนธรรม
ทวารวดี  มีทั้งที่สมบูรณและชํารุด  
                        6.2 แวดินเผา  แวดินเผาที่พบนี้ พบทั้งสภาพสมบูรณและชํารุด  มีลักษณะรูป
ทรงคลายทรงกรวยคว่ํา มีสัน  ทั้งกลมและแบน  มีสีน้ําตาล  สีสม  สีดํา  เปนอุปกรณที่ใชเปน
กระสวยสําหรับปนเสนใยของพืชใหเปนดาย  แลวจึงนําไปทอเปนเครื่องนุมหม     
                        6.3 ตะคันดินเผา  สวนใหญพบในสภาพชํารุด  ตะคัน เปนถวยดินเผาขนาดเล็ก
ใชใสน้ํามันตามไฟตางตะเกียง  พบทั้งตะคันปากจีบและตะคันปากเรียบ  ใหญข้ึนรูปดวยมือ    

                                                          
                  20 ผาสุข   อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542 ), 140.
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                        6.4 เบาดินเผา พบในสภาพชํารุด  มีลักษณะคลายตะคัน แตมีขนาดและความ
หนามากกวา รวมทั้งมีจุดประสงคการใชงานที่ตางกัน  โดยเบาดินเผาเปนภาชนะสําหรับใชในการ
หลอหลอมโลหะใหละลาย   
                        6.5 ลูกปดดินเผา   
                        6.6 พวยกาดินเผา คือ  ชิ้นสวนภาชนะดินเผาประเภทหมอมีพวย  หรือกาน้ํา
หมอมีพวยสวนใหญไดรับรูปแบบมาจากอินเดีย21  พวยกาที่พบมีสีสม  และมีรูปแบบคลายกับ
พวยการที่พบที่แหลงโบราณคดีบานใหมไพศาลี  และแหลงโบราณคดีใกลเคียง   
                        6.7 เศษภาชนะดินเผาเจาะรู   พบทั้งเจาะรูดานเดียว  และ  2  ดาน   
                        6.8 ลูกกระสุนดินเผา   
                        6.9 ฝาจุกภาชนะ   
                        6.10 เศษภาชนะดินเผามีลายกดประทับ   
                        6.11 ตราประทับดินเผารูปครุฑ ?   
                        6.12 ที่กดประทับเจาะะรู  มีลักษณะเปนรูปกรวย  ดานลางมีลายวงกลมซอนกัน
หลายๆ วง   
                        6.13 ชิ้นสวนตุกตาดินเผารูปสัตว   
                        6.14 แผนกระเบื้องดินเผา   
                        6.15 ดินเผารูปคร่ึงวงกลม       มีลักษณะคลายกับหินคารเนเลี่ยนรูปคร่ึงวงกลม
( หัวแหวน ? )   
                 7. โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา
                 ภาชนะดินเผาที่ไดจากการขุดคนที่แหลงโบราณคดีวังไผ  หลุม  WP' 00-site 3
สามารถแบงออกไดเปน  2  กลุมดังนี้  คือ
                        7.1 กลุมภาชนะเนื้อแกรงเคลือบ ( Glazed  Stoneware ) กลุมนี้มีทั้งภาชนะ
เคลือบที่ผลิตในประเทศไทย  และที่ผลิตจากเตาในประเทศจีน
                              7.1.1 ภาชนะเคลือบจากเตาเผาบุรีรัมย  สวนใหญที่พบเปนชิ้นสวนแตกหัก
                              7.1.2 ภาชนะเคลือบจากแหลงเตาในประเทศจีน  พบเครื่องถวยจีนประเภท
เคลือบขาวแบบชิงไป  สมัยราชวงศซุง  และแบบเคลือบใส

                                                          
                 21 เร่ืองเดียวกัน, 142.
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                         7.2 กลุมภาชนะเนื้อเครื่องดิน ( Earthenware )    กลุมนี้พบเปนจํานวนมากใน
ทุกชั้น ยกเวน ในชั้นดินที่มีระดับความลึกมากๆ ภาชนะสวนใหญที่พบเปนชิ้นสวนแตกหัก  โดย
พอสันนิษฐานรูปทรงได  รูปแบบภาชนะที่พบ ไดแก คนโท  ไห  อาง  กาน้ํา/หมอมีพวย  ชาม
ถวย  และฝาภาชนะ  เปนตน  กลุมภาชนะเนื้อเครื่องดินที่พบนี้สามารถแบงออกไดเปน  3  กลุม
คือ
                              7.2.1 เนื้อหยาบ ประกอบดวยเม็ดทรายขนาดใหญ  และบางครั้งมีแกลบ
ผสม  พบในภาชนะประเภทหมอกนกลม  หมอมีสัน    ชาม   อาง  สวนใหญเปนภาชนะที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
                              7.2.2 เนื้อธรรมดา  เนื้อคอนขางเนียน  แตยังมีเม็ดทรายปะปนอยูบาง  พบ
ในภาชนะประเภทหมอน้ํา  คนโท  เปนตน
                              7.2.3 เนื้อละเอียด  มีลักษณะเนียน  มีการเตรียมดินคอนขางดี  เนื้อภาชนะ
คอนขางบาง     สวนที่หนามีเล็กนอยโดยไสกลางเปนสีเทา       พบในภาชนะประเภทกาน้ํา  หมอ
มีพวย  เปนตน
                เทคนิคและลวดลายการตกแตงภาชนะดินเผาที่ไดจากการขุดคนมีการตกแตงดวย
เทคนิคตางๆ  เชน  การขูดขีด  การขุดรอง  การกดหรือการทาบดวยเครื่องจักสาน, เชือก  การ
ประทับ  และการเขียนสี  เปนตน

ลักษณะ Feature ที่พบในหลุม B และ G
                 รองรอยกิจกรรม  (Feature)  ที่พบในหลุม  WP' 00  - site  3 มีความเกี่ยวของและ
สัมพันธกันแทบทุกชั้นดิน  โดยในบทนี้จะยกตัวอยางเฉพาะ  Feature ที่พบในหลุมยอย  B1-4
และ G1-4  เทานั้น  เนื่องจากหลุมยอยดังกลาวเปนที่พบบริเวณรองรอยที่สันนิฐานวาเปนเตาเผา
ปูน โดยพบ  Feature  ทั้งหมด  21 Feature  ดังตอไปนี้    (ไมรวมรองรอยตางๆ ในบริเวณที่
สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน)

                  Feature  1  พบในหลุมยอย  G-2 ในชั้นดินธรรมชาติที่  1  หรือช้ันดินสมมติที่  1
ประมาณ  28  Cm.Dt.  ประกอบดวยเศษภาชนะ ชามมีกน  เศษถานและขี้เถา  กระดูกปลา  เศษ
หิน ดินในบริเวณนี้มีลักษณะคลายถูกรบกวน  และเมื่อนําเศษภาชนะขึ้น ดินที่อยูดานลางมีสีคล้ํา
กวาดินดานบน   (ภาพที่  23   ภาพลายเสนที่  1)
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                  Feature  2  พบในหลุมยอย  G-3 ในชั้นดินธรรมชาติที่  1  หรือช้ันดินสมมติที่  1
ประมาณ  30  Cm.Dt.  ประกอบดวยเศษภาชนะดินเผา  (ภาพที่  24  ภาพลายเสนที่  1)

                  Feature  3  พบในหลุมยอย  G-4 ในชั้นดินธรรมชาติที่  1  หรือช้ันดินสมมติที่  3
ประมาณ  40-50  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอยและเศษภาชนะดินเผา ประเภทหมอมี
สัน  เปลือกหอยที่พบมีขนาดตางๆ มีทั้งสมบูรณและแตกหัก  เชน  หอยขม  หอยโขง  ดินใน
บริเวณที่พบรองรอยเหลานี้มีสีเหลือง มีรากไมชอนไชอยูทั่วไป  และพบเศษถานปะปนอยูเล็กนอย
(ภาพที่ 25  ภาพลายเสนที่   2)

                 Feature  4  พบในหลุมยอย  G-2 ในชั้นดินธรรมชาติที่  1  หรือช้ันดินสมมติที่  3
ประมาณ  40-50  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมหินที่มีรองรอยการสกัด  ( ภาพลายเสนที่  3 )

                 Feature  5  พบในหลุมยอย  B3-4 ในชั้นดินธรรมชาติที่  1  หรือช้ันดินสมมติที่  2
ประมาณ     38   Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมภาชนะดินเผา  เศษถาน  กระดูกปลา  เศษหิน  รอย
ดินสีดํา  รอยดินสีเหลือง  ดินมีลักษณะคอนขางรวน  และมีรากไมเล็กๆ ชอนไชอยูทั่วไป (ภาพที่
26  ภาพลายเสนที่ 3)

                 Feature  6  พบในหลุมยอย  B3-4 ในชั้นดินธรรมชาติที่  1  หรือช้ันดินสมมติที่  3
ประมาณ     46   Cm.Dt.  ประกอบดวยสวนตางๆ      ของภาชนะดินเผา  เปลือกหอย  เศษถาน
เศษหิน  ดินเผาไฟ  กระดูกสัตว  โดยพบหนาแนนในหลุมยอย  B-4 ดินในบริเวณนี้มีสีเขม และ
คอนขางรวน  (ภาพที่  27  ภาพลายเสนที่  4 )

                 Feature  7  พบในหลุมยอย  B-1 ในชั้นดินธรรมชาติที่  1  หรือช้ันดินสมมติที่  3
ประมาณ     40-50  Cm.Dt.  ประกอบดวยสวนตางๆ ของภาชนะดินเผา  เปลือกหอย  พบเศษ
ถานกระจายอยูทั่วบริเวณ  เมื่อนําเศษภาชนะขึ้นพบดินสีเหลือง  สันนิษฐานวาเปนรอยน้ําขัง
(ภาพที่  28  ภาพลายเสนที่  5)

                 Feature  8  พบในหลุมยอย  G-2 ในชั้นดินธรรมชาติที่  2  หรือช้ันดินสมมติที่  5
ประมาณ    60-70  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย มีลักษณะแตกหักไมสมบูรณ  เศษ
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ภาชนะดินเผา  เศษถานปะปนอยูกับกระดูกสัตวชิ้นเล็กๆ เศษหิน  และเมื่อนําเศษหินขึ้นพบเศษ
เปลือกหอยประเภทหอยกาบ  ดินบริเวณนี้มีสีดําและจับตัวเปนกอนแข็ง (ภาพที่  29 ภาพลาย
เสนที่   6)

                 Feature  9  พบในหลุมยอย  G-2 ในชั้นดินธรรมชาติที่  2  หรือช้ันดินสมมติที่  5
ประมาณ    60-70  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย  เศษถาน  กระดูกสัตว  กระดูกปลา
หิน  และดินที่พบในบริเวณนี้จับตัวเปนกอนแข็งเชนเดียวกับ  Feature  8  (ภาพที่ 30  ภาพลาย
เสนที่   6 )

                Feature  10  พบในหลุมยอย  G-2 ในชั้นดินธรรมชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  6
ประมาณ    70-80  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอยปะปนกับเศษถาน  เศษภาชนะดินเผา
กระดูกสัตว  กระดูกปลา  เศษหิน  ดินในบริเวณนี้มีสีดําและแข็งมาก  (ภาพลายเสนที่   7)

                Feature  11  พบในหลุมยอย  G-4  (พบตอเนื่องไปในหลุมยอย  H-2) ในชั้นดินธรรม
ชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  6 ประมาณ    70-80  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอยปะปน
กับเศษถาน  เศษภาชนะดินเผา  และดินเผาไฟ  (ภาพลายเสนที่   7)

                 Feature  12  พบในหลุมยอย  G-4  (พบตอเนื่องไปในหลุมยอย  H-2) ในชั้นดินธรรม
ชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  6 ประมาณ    70-80  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย  เศษ
ภาชนะดินเผา  เศษกระดูกปลา  กระดูกสัตว  เศษอิฐ  และเศษถาน ( ภาพลายเสนที่ 7  )

                 Feature  13  พบในหลุมยอย  B-4    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  6
ประมาณ    73-80  Cm.Dt.  ประกอบดวยภาชนะดินเผาลายเชือกทาบเกือบเต็มใบ รอบๆ
ภาชนะดินเผาพบเศษกระดูกปลา  เปลือกหอย ประเภทหอยกาบ  หอยขม  และหอยโขงเล็กนอย
ปะปนอยูดวย  พบหินจํานวน  2  กอน  และลูกปดแกวสีแดง  1  เม็ด  ( ภาพที่  31-32 ภาพลาย
เสนที่  8)

                Feature  14  พบในหลุมยอย  G-4    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  7
ประมาณ    80-90  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอยประเภทหอยขม  และหอยกาบแตก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                             54

ปะปนอยูกับกระดูกปลา  เศษถาน  ข้ีเถาและเศษภาชนะเล็กนอย  ดินในบริเวณนี้มีสีดําและจับ
ตัวแนน  (ภาพที่  33   ภาพลายเสนที่ 9)

                Feature  15  พบในหลุมยอย  G-4    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3  (และ  4  เล็กนอย ) หรือ
ชั้นดินสมมติที่  9 ประมาณ    100-110  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย  เศษกระดูกสัตว
กระดูกปลา       เศษถานและขี้เถาปะปนอยูกับเศษภาชนะดินเผา            ดินในบริเวณนี้มีสีเขม
และคอนขางแข็ง  (ภาพที่ 34  ภาพลายเสนที่ 10 )

                Feature  16  พบในหลุมยอย  G-1    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3    หรือช้ันดินสมมติที่  7
ประมาณ    100-110  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย  เศษภาชนะดินเผา  พบรองรอย
ถานและขี้เถาบริเวณกลุมเปลือกหอย  โดยพบขี้เถาคอนขางหนาแนนใตกลุมเปลือกหอย   (ภาพที่
35 ภาพลายเสนที่ 11 )

                Feature  17 พบในหลุมยอย  G-1    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3    หรือช้ันดินสมมติที่  8
ประมาณ    90-100  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย     เศษภาชนะดินเผา      และพบหิน
คารเนเลี่ยนครึ่งวงกลมสีแดงลายขาว        ซึ่งสันนิษฐานในเบื้องตนวานาจะเปนเครื่องประดับ
(หัวแหวน ?)นอกจากนั้นยังพบเศษ  ข้ีเถา  ดินเผาไฟ  และเศษถานปะปนอยูดวยกัน   (ภาพที่  36
ภาพลายเสนที่  12 )

                Feature  18 พบในหลุมยอย  G-1    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3    หรือช้ันดินสมมติที่  10
ประมาณ    114  Cm.Dt.  ประกอบดวยเศษภาชนะดินเผา  เศษภาชนะดินเผาเจาะรู  พบปะปน
อยูกับเศษถาน  กอนหิน  และข้ีเถา  ดินบริเวณนี้ มีลักษณะคอนขางแข็งและมีสีสม  (ภาพที่   37
ภาพลายเสนที่  13)

                 Feature  19 พบในหลุมยอย  G-1    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3    หรือช้ันดินสมมติที่  11
ประมาณ    124  Cm.Dt.  ประกอบดวยเศษภาชะดินเผาปะปนอยูกับเศษขี้เถา  ถาน  และเปลือก
หอยกาบ  ดินในบริเวณนี้มีสีเหลือง  (ภาพที่ 38  ภาพลายเสนที่ 14 )
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                 Feature  20 พบในหลุมยอย  B-1    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3    หรือช้ันดินสมมติที่  8
ประมาณ    97  Cm.Dt.  ประกอบดวยเศษภาชนะดินเผาปะปนอยูกับกลุมถาน และข้ีเถา  ดินใน
บริเวณนี้คอนขางรวน  (ภาพที่  39  ภาพลายเสนที่  15)

                Feature  21 พบในหลุมยอย  B-3    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3    หรือช้ันดินสมมติที่  9
ประมาณ    100-110  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอยปะปนอยูกับเศษถาน  และข้ีเถา    

เปลือกหอย
เปลือกหอยที่ไดจากการขุดคนที่แหลงโบราณคดีวังไผ   ป  2543 หลุม WP' 00-site  3

พบทั้งหอยฝาเดียว และหอยสองฝา  ประกอบดวยหอยน้ําจืด  และหอยน้ําเค็ม พบตั้งแตชั้นผิวดิน
(surface) จนถึงชั้นดินสมมติที่  15  ตั้งแตระดับ  0-150  Cm.Dt.  โดยพบหนาแนนในชวงชั้นดิน
สมมติที่  7-12 ประมาณ  120-130 Cm.Dt    เปลือกหอยที่พบมีดังนี้
                      1. หอยน้ําจืด   แบงเปน  5  ชนิด  คือ22

                             1.1 หอยขม ( Vivipalidae )  pond  snail, river  snail  เปนหอยน้ําจืดขนาด
เล็ก  มีเปลือกเปนเกลียวยอดกลมแหลม  เปลือกแข็งและหนา  ผิวชั้นนอกเปนสีเขียวแก  อาจ
เรียบหรือมีสันยื่นออกมา  ฝาปดเปลือกเปนแผนกลม  หอยขมประเภทนี้ชอบอยูในน้ํานิ่งไมลึกนัก
ตามบริเวณพื้นโคลนหรือดินปนทราย  พบทั้งในน้ําจืดและน้ํากรอย  เชน  ตามชายฝงทะเล  ปาก
อาว  คลอง  และที่ลุมเกือบทุกแหง   ในการขุดคนพบหอยขมโดยทั่วไปในชั้นดินตางๆ  โดยจะพบ
ในลักษณะที่สมบูรณ  และพบรวมอยูใน  Feature ตางๆ บางแตไมมากนัก
                             1.2 หอยโขง ( Ampulalidae )  apple  snail  เปนหอยที่มเีปลือกลักษณะ
อวบกลมเปนเกลียว  ชองปากเปลือกกวาง  มีฝาปดเปลือกวงรี  ตีนแบนและกวาง เปลือกมีสีเขียว
เปนหอยครึ่งบกครึ่งน้ํา  ในฤดูแลงจะฝงตัวอยูในโคลนโดยมีแผนปดปากไวมิดชิด  ในฤดูฝนจะ
ออกจากโคลนและเริ่มผสมพันธุ  พบในนาขาวและแหลงน้ําทั่วๆ ไปในการขุดคนทางโบราณคดี
                                                          
               22 วาที่เรือตรีอุจฉริต    อาจาระศิริกุล, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณตาม
แมน้ําบางขาม  ตําบลบางพึ่ง  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี,” ( วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต   สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร    ภาควิชาโบราณคดี       บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544),178-183.
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พบหอยโขงในปริมาณมาก  โดยเฉพาะใน  Feature  ตางๆ  หอยโขงที่พบสวนมากมีลักษณะ
สมบูรณ  แตหอยโขงที่พบในบริเวณเตาเผาปูนมีลักษณะแตกหัก  ไมสมบูรณ
                            1.3 หอยขวาน  (  Corbiculidae ) เปนหอยที่มีเปลือกขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ มีลักษณะแข็งและหนา  อาจเปนรูปไขหรือรูปสามเหลี่ยมหรือคอนขางกลม  เปลือกชั้นนอก
แข็งแรง  ผิวเปลือกดานนอกมีเสนการเจริญเติบโตเห็นไดชัดเจน  พบอาศัยอยูในน้ําจืด  และน้ํา
กรอย  โดยอาศัยอยูในแมน้ําและบริเวณชายฝง  ในการขุดคนทางโบรารคดีพบหอยขวานใน
ปริมาณไมมากนัก  สภาพที่พบสวนใหญมีความสมบูรณ
                            1.4 หอยกาบ  ( Amblemidae )  เปนหอยที่มีเปลือกขนาดกลางถึงขนาดใหญ
พบอาศัยในน้ําจืด  ในการขุดคนทางโบราณคดีพบหอยกาบคอนขางมากโดยเฉพาะในบริเวณเตา
เผาปูน ในชั้นดินสมมติที่  10-12  ประมาณ  110-130  Cm.Dt.  แตลักษณะที่พบไมสมบูรณ  มี
สภาพแตกหักและปนรวมอยูกับดิน
                            1.5 หอยเจดีย  ( Thiaridae )  เปนหอยที่มีเปลือกทรงกรวยยาว หรือทรงกรวย
รูปไข  ผิวเปลือกไมเรียบอาจเปนสันหรือมีลวดลายนูนหรือขรุขระ  แผนปดปากเปลือกหอยเปน
แผนบางเปนมัน  พบอาศัยในน้ําจืด  ในการขุดคนทางโบราณคดีพบหอยเจดียในปริมาณนอย
เชนเดียวกับหอยขวาน

                 2. หอยน้ําเค็ม  พบ  1  ชนิด  คือ
                      2.1 หอยแครง      ( Anadara  modifera )  มีแหลงกําเนิดอยูตามชายฝงในทะเล
น้ําอุน  ตั้งแตแนวระดับน้ําสูงสุดและลึกต่ําลงไปถึงระดับ  450  เมตร  (1,500  ฟุต )  ในอาวไทย
ทั้งฝงตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งริมทะเลดานมหาสมุทรอินเดีย23   หอยแครงเปนหอยที่มี
เปลือกเทากัน  ลักษณะของเปลือกเปนรูปไข หรือเกือบเปนสี่เหลี่ยม  ผิวของเปลือกไมเรียบ  มี
ลักษณะเปนรองหรือสันขึ้นลงตามเสนโคงของรัศมี      ( ประมาณ  20  กวารอง )  บนสันมีปุม

                                                          
               23 ดํารงคเกียรติ นกสกุล,“โครงการการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมสมัย
โบราณของชุมชนบริเวณโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี”  ( วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปา
กร,2524),50.
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เล็กๆ อยูทั่วไป ตรงบานพับมีฟนเล็กๆ ดานในของเปลือกมีสีขาว24 ในการขุดคนทางโบราณคดีพบ
หอยแครงนอยที่สุด  เพียง  1-2  ชิ้นเทานั้น

รองรอยตางๆ ที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน
หลุม  WP' 00 - site  3  หลุมยอย  B3-4 และ C-4

                 รองรอยปูนขาวที่พบนี้อยูในชั้นดินธรรมชาติที่  4-5    หรือในช้ันดินสมมติที่  11-12
ตั้งแตระดับประมาณ  107-130  Cm.Dt.  พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน  ซึ่งเตาเผา
ปูนที่พบนี้เปนเตาเผาแบบพื้นบานมีลักษณะเปนลานดินเผาไฟชั้นเดียว  ไมไดซอนทับกันเปนชั้น
หนา  ไมพบชองใสไฟ  มีกลุมถานกระจายเปนหยอมๆ  ปะปนกับเศษขี้เถา  ปูนขาว  เปลือกหอย
กอนปูน  กระจายอยูทั่วทั้งลาน   นอกจากนั้นยังพบกอนดินเผาที่มีรอยไมปะปนอยูจํานวนหนึ่ง
(ภาพที่  45-48 ลายเสนที่  16)  โดยหลักฐานตางๆ ที่พบเหลานี้มีลักษณะดังตอไปนี้ คือ

ปูนขาว
                 ปูนขาวที่พบมีลักษณะเปนผงสีขาว-เทาจับตัวอยูบนผิวดิน  บางสวนเปนกอนคอน
ขางแข็ง  บางสวนอยูใตกลุมข้ีเถาและเศษถาน   รองรอยปูนขาวที่พบมีสีแตกตางจากดินในชั้น
เดียวกันอยางเห็นไดชัดเจน โดยพบหนาแนนอยูระหวางหลุมยอย  B-3  และ C-4  แตไมพบใน
บริเวณลานดินเผาไฟ

ขี้เถา
                 พบกระจายอยูทั่วไปในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน  โดยพบหนาแนนใน
บริเวณเดียวกับที่พบปูนขาว    คือ  หลุมยอย  B-3  และ C-4      ข้ีเถาที่พบมีสีเทาจับตัวรวมอยู
กับดิน  บางสวนอยูบนรองรอยปูนขาว     และพบกระจายอยูในบริเวณลานดินเผาไฟในหลุมยอย
B3-4 ดวยเชนกัน

                                                          
               24 สุวิทย   ชัยมงคล,     “หอยจากแหลงโบราณคดีโคกพนมดี       ตําบลทาขาม  อําเภอ
พนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี : การศึกษาเฉพาะที่มีการตกแตง,” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525), 27
.   
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เปลือกหอย  ( Shell)
     เปลือกหอยที่พบเปนหอยน้ําจืด    ทั้งฝาเดียวและสองฝา    ประเภทหอยโขง  และ

หอยกาบ  สวนใหญเปนเศษแตกหักไมสมบูรณ  หรือแตกเปนชิ้นเล็กๆ  กระจายอยูรอบๆ บริเวณที่
สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน   โดยเฉพาะเปลือกหอยกาบพบในปริมาณมากในลักษณะแตกเปน
เกล็ด พบมากในหลุมยอย    B3-4  รวมทั้งพบในหลุมยอยใกลเคียง  เชน  หลุมยอย  A-2  และ
A-3  (ภาพที่  49)

ถาน
                 พบกระจายเปนหยอมๆ  หนาแนนในบริเวณที่มีข้ีเถาและปูนขาว

ลานดินเผาไฟ
                 พบในหลุมยอย  B-4  มีลักษณะเปนดินสุกเปนหยอมๆ  มีสีสม  รวมอยูกับกอนดินที่มี
รอยไม  ลานดินเผาไฟนี้อยูในระดับตํ่ากวาบริเวณที่มีปูนขาว  ข้ีเถา และเศษถาน  (ภาพที่  42-43, 
50-52)

กอนปูน
                 กอนปูนที่พบนี้มีขนาดใหญบางเล็กบาง  ลักษณะตะปุมตะปา  พบในชั้นดินใกล
เคียงกับรองรอยที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน   และพบในหลุมยอย  A  อีกดวย  (ภาพที่  53-54) 
(โดยสันนิษฐานในเบื้องตนวาอาจจะเปนกอนปูนที่เผาไมสุก)
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บทที่  4

การศึกษาวิเคราะหขอมูลหลักฐานประเภทตางๆของรองรอยที่พบในบริเวณ
ที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน  จากแหลงโบราณคดีวังไผ

 บริเวณที่พบรองรอยตางๆที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนจากการขุดคนทางโบราณคดี
ที่แหลงโบราณคดีวังไผ  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  ป 2543  หลุม  WP ' 00  - site  3  หลุม
ยอย  B3-4  และ  C-4  ในชั้นดินธรรมชาติที่  4-5  หรือในช้ันดินสมมติที่  10-12  ในระดับความ
ลึกประมาณ  100-130  Cm.Dt.  สามารถนํารองรอยตางๆ ที่พบมาแยกวิเคราะหทางโบราณคดี
และวิเคราะหโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรไดดังนี้

การวิเคราะหขอมูลทางโบราณคดีทางโบราณคดี
รองรอยปูนขาวที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนในการขุดคนที่แหลง

โบราณคดีวังไผนับวาเปนรองรอยที่มีสําคัญมากในการขุดคนทางโบราณคดี เนื่องจากเปน
ลักษณะของกิจกรรมที่บอกถึงเทคโนโลยีของชุมชน  สภาพแวดลอม  ตลอดจนกรรมวิธีในการ
ผลิตปูนในสมัยโบราณ  หลักฐานตางๆ ที่พบประกอบดวย  ปูนขาว เศษเปลือกหอย  ถาน   ข้ีเถา
ลานดินเผาไฟ  และกอนปูน  ซึ่งสามารถนํามาแยกวิเคราะหทางโบราณคดีโดยการเปรียบเทียบ
กับหลักฐานในลักษณะเดียวกันที่พบในชั้นดินอื่นๆ ของแหลงขุดคนเดียวกันไดดังนี้ คือ

ปูนขาว ( Lime )
ปูนขาว โดยทั่วไปไดจากการเผาวัสดุที่มีสวนประกอบของแคลเซียมคารบอเนต

(Calcium  Carbonate )  เชน  หินปูน  หินออน  และเปลือกหอย ฯลฯ  เผาดวยอุณหภูมิประมาณ
700-900  องศาเซลเซียส  ไดเปนแคลเซียมออกไซด  (Calcium  Oxide)หรือ Quick  lime เรียกวา
ปูนดิบ  มีลักษณะเปนผง  หรือเปนกอนสีขาว  ปูนดิบเมื่อทําปฎิกิริยากับน้ําจะเกิดการแตกตัว
และเมื่อถึงจุดเดือดจะไดเปนแคลเซียมไฮดรอกไซด   (Calcium Hydroxide)  หรือ  Slaked  lime
เรียกวา  ปูนสุก   และปูนสุก เมื่อทําปฏิกิริยากับกาซคารบอนไดออกไซด  (Carbon  Dioxide ) ใน
อากาศ  น้ําจะระเหยออกไป  โดยที่ปูนสุกหรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด    (Calcium Hydroxide)
จะกลับเปนแคลเซียมคารบอเนต (Calcium  Carbonate ) ที่มีความแข็งเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
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                 วงจรการเกิดปูนขาวมีดังนี้ 1

                CaCO3                                  เผาในอุณหภูมิประมาณ  700-900 องศาเซลเซียส                                          CaO
แคลเซียมคารบอเนต                                                                                  แคลเซียมออกไซด
( Calcium  Carbonate)                                                                             ( Calcium  Oxide)
                                                                                                                   หรือ Quick  lime
                                                                                                                         ปูนดิบ

ทําปฎิกิริยากับกาซคารบอนไดออกไซด                                              ทําปฎิกิริยากับน้ํา  Slaking
ในอากาศ  ( Carbon  Dioxide)

                                                                Ca (OH2  )
                                                           แคลเซียมไฮดรอกไซด
                                                        ( Calcium  Hydroxide)
                                                            หรือ  Slaked  lime
                                                                    ปูนสุก

 ในการขุดคนทางโบราณคดี ในป 2543 ไดพบรองรอยของปูนขาว ในบริเวณที่
สันนิษฐานในเบื้องตนวาเปนเตาเผาปูน     ในหลุม  WP' 00 - site  3  หลุมยอย  B3-4  และ C-4
ในชั้นดินธรรมชาติที่  4-5  หรือในช้ันดินสมมติที่  10-12  ตั้งแตระดับ  107-130  Cm.Dt.นั้น มี
ลักษณะเปนกอนสีขาวหมน-เทา  ขนาดเล็กบางใหญบาง  บางสวนเปนผงจับตัวรวมอยูในดิน
รองรอยดังกลาวพบในปริมาณคอนขางหนาแนนรวมอยูกับเศษขี้เถา     เศษถาน  เศษเปลือกหอย
น้ําจืดประเภทหอยโขง  และหอยกาบที่มีลักษณะแตกปน โดยพบอยูรวมกับลานดินเผาไฟ  จาก
ลักษณะของปูนขาวที่พบประกอบกับหลักฐานอื่นที่กลาวมานี้  อาจทําใหสันนิษฐานในเบื้องตนได
วา ปูนขาวที่พบนาจะเปนรองรอยของปูนดิบ  หรือ     แคลเซียมออกไซด  ( Calcium  Oxide)
หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา Quick  lime  ที่ไดจากการเผาวัตถุที่มีองคประกอบของแคลเซียม
                                                          
                 1 John  Ashurst  and  Nicola Ashurst, Practical  Building  Conservation :
English  Heritage  Technical  Handbook  Volume  3  Mortars, Plaster  and  Renders,
(Great  Britain : The  Camelot  Press.Ltd,1989), 2.
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คารบอเนตในอุณหภูมิประมาณ  700-900  องศาเซลเซียส  โดยวัตถุที่มีองคประกอบของ
แคลเซียมคารบอเนตในที่นี้นาจะเปนเปลือกหอยน้ําจืดที่พบกระจายอยูในบริเวณที่สันนิษฐานวา
เปนเตาเผาปูน   โดยนาจะเปนการเผากลางแจงในลักษณะเตาเปด  (Open  Hearth  Kiln) หรือ
เตาพื้นบาน  และปูนขาวในรูปของปูนดิบที่พบนี้คงยังไมถึงขั้นตอนการทําใหเปนปูนสุก (Slaking)
เนื่องจากไมพบรองรอยที่มีลักษณะใกลเคียงกับบอหมักปูนในแหลงขุดคนดังกลาว(ภาพที่40- 46)

รองรอยของปูนขาวที่กลาวมาขางตนนี้ไมพบในชั้นดินอื่นๆ ของหลุมขุดคน แตพบใน
ลักษณะเปนกอนปูนกอนเล็กๆ  กระจายอยูในดินในระดับความลึกเกือบถึงชั้น  Sterile (ชั้นดินที่
ไมปรากฏกิจกรรมของมนุษย  )  และในชั้น  Sterile ซึ่งเปนลักษณะโดยทั่วไปของดินชุดบานหมี่
นอกจากกอนปูนเล็กๆ เหลานี้แลวยังพบกอนปูนขนาดใหญที่มีลักษณะตะปุมตะปาไมมีรูปทรง
กระจายอยูในดินในระดับลึกประมาณ   90-130 Cm.Dt.โดยจะกลาวในหัวขอตอไป

เปลือกหอย  ( Shell)
เปลือกหอยไดจากหอยซึ่งจัดอยูในไฟลัมมอลลัสคา   ( Phylum  Molluska )  ซึ่งจัด

เปนไฟลัมที่ใหญที่สุดไฟลัมหนึ่งของสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง    พบไดทั่วไปทั้งในน้ําเค็ม  น้ําจืด
และบนบก  ตัวอยางสัตวในไฟลัมนี้คือ  หอยสองฝา  (bivalve)  หอยฝาเดียว  ( gastropod )
ปลาหมึกและลิ่นทะเล  เปนตน        สัตวในไฟลัมนี้มีแผนเทาที่แข็งแรง   มีเปลือกที่มีสารประกอบ
พวกหินปูน(  Calcareous )  ซึ่งสรางจากเยื้อใตเปลือก2  เปลือกของหอยเกิดขึ้นตั้งแตหอย
ยังเปนตัวออนระยะเวลิเจอร  ( veliger )  และเมื่อหอยโตขึ้นจะสรางเปลือกเพิ่มข้ึน  และเปลือกที่
สรางเพิ่มเติมข้ึนในชวงหลังนี้สรางจากเยื้อแมนติล   เปลือกของหอยฝาเดียวและหอยสองฝา
ประกอบดวยชั้นของสาร  3  ชั้น  คือ3

                1. เพอริโอสทราคัม  ( periostracum ) เปนชั้นนอกสุด  มีลักษณะเปนแผนบางมีสี
สวนประกอบทางเคมีเปนสารโปรตีนของเขาสัตว  มีชื่อเฉพาะวา  คอนคิโอลิน  ( conchiolin )
                2. พริสเมทิค  (  prismatic )  เปนชั้นกลาง  มีความหนามากกวาชั้นอื่น  สวนประกอบ
ทางเคมีเปนผลึกทรงสูงของแคลเซียมคารบอเนต   ( Calcium  Carbonate)  อัดตัวกันแนน  และ

                                                          
                 2 สุชาติ  อุปถัมภ  และคนอื่นๆ , สังขวิทยา : Malacology  ( กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการ
พิมพ, 2543) , 1.
                 3  บพิธ  จารุพันธุ      และ นันทพร  จารุพันธุ,    สัตววิทยา : Zoology  พิมพคร้ังที่  3
( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2544),173.
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เรียงตัวตั้งฉากกับช้ันแรก นอกจากนี้ยังพบแผนผลึกแคลไซด(calcite) และอราโกไนต(aragonite)
ในชั้นนี้อีกดวย
                3. เนเครียส  (nacreous)  เปนชั้นในสุด เปนผลึกของแคลเซียมคารบอเนตที่มีลักษณะ
เปนแผนแบนบางและมันวาวเรียงซอนๆ กัน เรียกวา  ชั้นมุก  เพราะเปนบริเวณที่มีการสรางมุก
(pearl)  ในหอยสองฝาบางชนิด
                หอยฝาเดียว  จัดอยูใน  Class  Gastropode  สามารถดํารงชีวิตอยูในแทบทุกสภาพ
ของระบบนิเวศ  และเปนกลุมเดียวที่สามารถขึ้นมาดํารงชีวิตอยูบนบกได4 หอยฝาเดียวมีรูปราง
ทรงกรวย  (conic)  มียอดแหลมและขดเปนวงกลม    ภายใตเปลือกกลวง     และมีตัวหอยบรรจุ
อยู  หอยฝาเดียวสวนใหญประกอบดวยผลึกของหินปูน  หรือแคลเซียมคารบอเนต (Calcium
Carbonate)  พวกอราโกไนต  (aragonite)  หรือ แคลไซด  (calcite)  หรือมีทั้งสองอยางปนกัน
แตในหอยบกนั้น  สารประกอบแคลเซียมที่พบบอยคือ แคลเซียมฟอสเฟต(calcium phosphate )
ผลึกของแคลเซียมคารบอเนตนี้จะปน   หรือแทรกอยูในสารประกอบ      พวกควิโนนแทนดโปรตีน
(quinonetanned  protein)  เรียกวา  คอนคิโอลิน  หรือ  คอนลิน  (conchiolin, conchin)  ซึ่งสาร
ประกอบอินทรียนี้มีอยูประมาณ  1/3  ของน้ําหนักเปลือก     นอกจากนี้อาจพบสารเคมีพวกซิลิกา
(silica)  อะลูมินา  (alumina)  และออกไซด  (oxide)  ของเหล็กปนอยูในเปลือกหอยเล็กนอย5

หอยสองฝาจัดอยูใน   Class  Bivalia   (Pelecypode)  อาศัยอยูในทะเล  น้ํากรอย
น้ําจืด แตไมสามารถขึ้นมาอยูบนบกได หอยสองฝาโดยทั่วไปมีลําตัวแบนขาง (lateral
compress )  เพื่อใหเหมาะสมกับการขุดโคลนทรายเพื่อฝงตัว6

                                                          
                 4 เร่ืองเดียวกัน, 180,183.
                 5 สุชาติ  อุปถัมภ  และคนอื่นๆ , สังขวิทยา :  Malacology, 68-69.           
                 6  บพิธ  จารุพันธุ  และ นันทพร  จารุพันธุ, สัตววิทยา : Zoology , 2  .
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เปลือกหอยที่ไดจากการขุดคนที่แหลงโบราณคดีวังไผ  ป 2543  หลุม  WP' 00 - site
3  พบทั้งหอยฝาเดียว และหอยสองฝา  ประกอบดวยหอยน้ําจืด  และหอยน้ําเค็ม     หอยน้ําจืด
แบงเปน  5  ชนิด  คือ   หอยขม   หอยโขง    หอยขวาน   หอยกาบ และหอยเจดีย  หอยน้ําเค็ม
พบ  1  ชนิด  หอยแครง  ( ดังไดกลาวถึงในบทที่ 3)

  
                เปลือกหอยชนิดตางๆ ที่พบในหลุมขุดคน  WP'00 - site 3  ที่กลาวมาขางตนนี้
สามารถแบงตามลักษณะที่พบไดเปน  3  กลุม  ดังนี้

             กลุมที่  1  เปลือกหอยที่พบโดยทั่วไปของหลุมขุดคน (ภาพที่  55-56)
                เปลือกหอยในกลุมนี้ พบตั้งแตชั้นดินธรรมชาติที่  1-5  หรือในชั้นดินสมมติที่  1-15
ประมาณ  20-150  Cm.Dt. ประกอบดวยหอยน้ําจืด ประเภทหอยโขงเปนสวนใหญ  พบกระจาย
อยูในชั้นดินตางๆ และชั้นดินที่มีรองรอยน้ําทวมขัง ( ดินสีเหลือง )  โดยในหลุมยอย  A  และ  H
พบเปลือกหอยหนาแนนในชั้นดินธรรมชาติที่  3    หรือช้ันดินสมมติที่    6-10   ประมาณ  80-130
Cm.Dt.  หลุมยอย  B และ G พบเปลือกหอยหนาแนนในชั้นดินธรรมชาติที่  3  หรือในชั้นดิน
สมมติที่  6-12  ประมาณ  70-140  Cm.Dt.   และหลุมยอย  C  และ F  พบเปลือกหอยหนาแนน
ในชั้นดินธรรมชาติที่  3  เชนกัน  รวมทั้งพบไปจนถึงระดับ  170  Cm.Dt.

เปลือกหอยในกลุมที่  1  นี้ พบในลักษณะกระจัดกระจาย ไมไดอยูรวมกันเปนกลุม
และไมไดรวมอยูกับรองรอยหลักฐานอื่นๆ ที่ประกอบเปน  Feature  สภาพของเปลือกหอยที่พบ
คอนขางสมบูรณ  มีแตกหักบางแตไมมากนัก  จากลักษณะและสภาพของเปลือกหอยที่พบอาจ
สันนิษฐานไดวา   หอยเหลานี้เปนหอยที่อาศัยอยูในดินตามธรรมชาติ  ไมนาเกี่ยวของกับกิจกรรม
ของมนุษยในอดีต     โดยเฉพาะหอยโขงนั้นสามารถฝงตัวอยูในดินในฤดูแลงได   

                กลุมที่  2 เปลือกหอยที่พบใน  Feature
               เปลือกหอยกลุมนี้ พบอยูใน  Feature  ตางๆ ของแตละหลุมยอยตั้งแตชั้นดินธรรมชาติ
ที่  1-5   หรือช้ันดินธรรมชาติที่  3-11  ประมาณ  40-130   Cm.DT.  โดยพบหนาแนนในชั้นดิน
ธรรมชาติที่  2  และ  3  หรือช้ันดินสมมติที่  5-9   ประมาณ  60-110  Cm.Dt. เปลือกหอยที่พบ
ประกอบดวยหอยสองฝาและหอยฝาเดียวทั้งหอยน้ําจืดและหอยน้ําเค็ม  เชน  หอยขม  หอยโขง
หอบกาบ  และหอยแครง  หอยที่พบมากที่สุดคือ  หอยโขง  รองลงมาคือหอยขม  หอยกาบ  และ
หอยแครงตามลําดับ  หอยแครงนั้นพบนอยมากเพียง  1-2  ชิ้นเทานั้น  การพบหอยแครงซึ่งเปน
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หอยน้ําเค็มในบริเวณแหงโบราณคดีวังไผนั้นอาจสันนิษฐานไดวาหอยชนิดนี้ถูกนําเขามาจากชุม
ชนอื่นที่อยูใกลทะเล  หรือมีเสนทางออกสูทะเลได     สวนหอยกาบพบในปริมาณมากขึ้นในช้ันดิน
ธรรมชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  9-11  ประมาณ  100-130  Cm.Dt. เปลือกหอยที่พบอยูใน
Feature  ที่พบในแตละหลุมยอยตางๆ นี้  พบรวมกับหลักฐานอื่นๆ  เชน  เศษภาชนะดินเผา
กระดูกสัตว  ถาน  ข้ีเถา  ดินเผาไฟ  ตลอดจนพบรวมกับโบราณวัตถุตางๆ รวมทั้งยังพบใน
Feature ที่ประกอบดวยเปลือกหอยในบริเวณชั้นดินที่สันนิษฐานวามีรองรอยน้ําทวมขัง  ( ดินสี
เหลือง )  อีกดวย

เปลือกหอยในกลุมที่  2  ที่พบ ใน Feature ของหลุมตางๆ ในการขุดคน   เชน  หลุม
ยอย  B และ G พบเปลือกหอยใน Feature  หนาแนนในชั้นดินธรรมชาติที่  2  และ  3  หรือในช้ัน
ดินสมมติที่  5-8  ประมาณ  60-110 Cm.Dt  เชน Feature 8-12  และ  Feature  14-17 (ไมรวม
เปลือกหอยที่อยูในรองรอยเตาเผาปูน )  ดังนี้

                 Feature  8  พบในหลุมยอย  G-2 ในชั้นดินธรรมชาติที่  2  หรือช้ันดินสมมติที่  5
ประมาณ    60-70  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย มีลักษณะแตกหักไมสมบูรณ  เศษ
ภาชนะดินเผา  เศษถานปะปนอยูกับกระดูกสัตวชิ้นเล็กๆ เศษหิน  และเมื่อนําเศษหินขึ้นพบเศษ
เปลือกหอยประเภทหอยกาบ  ดินบริเวณนี้มีสีดําและจับตัวเปนกอนแข็ง  (ภาพที่ 12  ภาพลาย
เสนที่ 6)

                 Feature  9  พบในหลุมยอย  G-2 ในชั้นดินธรรมชาติที่  2  หรือช้ันดินสมมติที่  5
ประมาณ    60-70  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย  เศษถาน  กระดูกสัตว  กระดูกปลา
หิน  และดินที่พบในบริเวณนี้จับตัวเปนกอนแข็งเชนเดียวกับ  Feature  8  (ภาพที่ 30  ภาพลาย
เสนที่ 6)

  
                 Feature  10  พบในหลุมยอย  G-2 ในชั้นดินธรรมชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  6
ประมาณ    70-80  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอยปะปนกับเศษถาน  เศษภาชนะดินเผา
กระดูกสัตว  กระดูกปลา  เศษหิน  ดินในบริเวณนี้มีสีดําและแข็งมาก  (ภาพลายเสนที่ 7)
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                Feature  11  พบในหลุมยอย  G-4  (พบตอเนื่องไปในหลุมยอย  H-2) ในชั้นดินธรรม
ชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  6 ประมาณ    70-80  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอยปะปน
กับเศษถาน  เศษภาชนะดินเผา  และดินเผาไฟ  ( ภาพลายเสนที่ 7)

                Feature  12  พบในหลุมยอย  G-4  (พบตอเนื่องไปในหลุมยอย  H-2) ในชั้นดินธรรม
ชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  6 ประมาณ    70-80  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย  เศษ
ภาชนะดินเผา  เศษกระดูกปลา  กระดูกสัตว  เศษอิฐ  และเศษถาน (ภาพลายเสนที่ 7)

                Feature  14  พบในหลุมยอย  G-4    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  7
ประมาณ    80-90  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอยประเภทหอยขม  และหอยกาบแตก
ปะปนอยูกับกระดูกปลา  เศษถาน     ข้ีเถาและเศษภาชนะเล็กนอย  ดินในบริเวณนี้มีสีดําและจับ
ตัวแนน  (ภาพที่ 33  ภาพลายเสนที่ 9)

               Feature  15  พบในหลุมยอย  G-4    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3  (และ  4  เล็กนอย ) หรือ
ชั้นดินสมมติที่  9 ประมาณ    100-110  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย  เศษกระดูกสัตว
กระดูกปลา  เศษถานและขี้เถาปะปนอยูกับเศษภาชนะดินเผา   ดินในบริเวณนี้มีสีเขมและคอน
ขางแข็ง  (ภาพที่ 34  ภาพลายเสนที่ 10)

                Feature  16  พบในหลุมยอย  G-1    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3    หรือช้ันดินสมมติที่  7
ประมาณ    100-110  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย  เศษภาชนะดินเผา  พบรองรอย
ถานและขี้เถาบริเวณกลุมเปลือกหอย  โดยพบขี้เถาคอนขางหนาแนนใตกลุมเปลือกหอย (ภาพที่
35  ภาพลายเสนที่ 11)

                 Feature  17 พบในหลุมยอย  G-1    ในชั้นดินธรรมชาติที่  3    หรือช้ันดินสมมติที่  8
ประมาณ        90-100  Cm.Dt.  ประกอบดวยกลุมเปลือกหอย     เศษภาชนะดินเผา      และพบ
หินคารเนเลี่ยนครึ่งวงกลมสีแดงลายขาว    ซึ่งสันนิษฐานในเบื้องตนวานาจะเปนเครื่องประดับ
(หัวแหวน ?) นอกจากนั้นยังพบเศษ  ข้ีเถา  ดินเผาไฟ  และเศษถานปะปนอยูดวยกัน  (ภาพที่ 36
ภาพลายเสนที่ 12)
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 เปลือกหอยที่พบใน  Feature  ของหลุมยอย  B และ G รวมทั้งหลุมยอยอื่นๆ ที่ไมได
กลาวถึงนั้นพบในลักษณะสมบูรณและแตกหัก  บางสวนแตกเปนชิ้นเล็กๆ เปลือกหอยเหลานี้มัก
จะพบรวมอยูกับเศษถาน  และเศษขี้เถาเสมอ
                 จากลักษณะที่กลาวมานี้อาจสันนิษฐานไดวา เปลือกหอยตางๆ ในกลุมที่  2  มีความ
เกี่ยวของกับกิจกรรมของมนุษยในอดีต   

                กลุมที่  3  เปลือกหอยที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน
                เปลือกหอยในกลุมนี้พบในหลุมยอย  B3-4 และ C-4 ในชั้นดินธรรมชาติที่  3  และ  4
หรือช้ันดินสมมติที่  10-12  ประมาณ  100-130  Cm.Dt.  เปลือกหอยที่พบในกลุมนี้เปนหอยน้ํา
จืดประเภทหอยโขง  และหอยกาบ  โดยพบหอยกาบหนาแนนกวาชั้นอื่นๆ สภาพเปลือกหอยใน
กลุมที่  3  นี้ มีลักษณะแตกตางไปจากกลุมที่  1  และกลุมที่  2  อยางเห็นไดชัดคือ เปลือกหอยใน
กลุมที่  1  และ  2  สวนใหญมีสภาพคอนขางสมบูรณ  มีแตกหักบางแตไมมากนัก  แตเปลือก
หอยที่พบในกลุมที่  3  มีลักษณะแตกตางไปจากเดิมมากที่สุด  คือ มีลักษณะแตกเปนชิ้นเล็กๆ
โดยเฉพาะหอยกาบแตกเปนแผนบางๆ  หรือเปนเกร็ดเล็กๆ  กระจายปะปนอยูในดินรวมอยูกับ
เศษถาน  ข้ีเถา  ปูนขาว  ลานดินเผาไฟ

จากลักษณะและสภาพของเปลือกหอยที่แตกตางไปจากเปลือกหอยในกลุมที่  1  และ
กลุมที่  2 ดังที่ไดกลาวมา  อาจสันนิษฐานในเบื้องตนไดวา   เปลือกหอยที่พบในบริเวณนี้นาจะ
สัมพันธกับรองรอยปูนขาว  ข้ีเถา   เศษถาน  และลานดินเผาไฟ  โดยเปลือกหอยที่พบนาจะถูกนํา
มาใชเปนวัตถุดิบในการเผาปูน  เนื่องจากเปลือกหอยมีองคประกอบเปนแคลเซียมคารบอเนต 
(calcium carbonate) เชนเดียวกับหินปูนและหินออน โดยเฉพาะในเปลือกชั้นกลาง (prismatic)  
มีสวนประกอบทางเคมีเปนผลึกของแคลเซียมคารบอเนต        พวกอราโกไนต  (arragonite) หรือ        
แคลไซด  (calcite)  หรือมีทั้งสองอยางปนกัน         และในเปลือกชั้นใน  ( nacreous )  เปนผลึก
ของแคลเซียมคารบอเนต   ที่มีลักษณะเปนแผนแบนบาง     และเปนมันวาวซอนๆ กัน  เรียกวา  
ชั้นมุก  นอกจากนั้นในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนไมพบเศษหินปูน หรือหินออนเลย  ดัง
นั้นจึงอาจสันนิษฐานไดวาเศษเปลือกหอยที่พบกระจายอยูในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผา
ปูนนาจะเปนวัตถุดิบที่นํามาเผาเพื่อใหไดปูนขาวหรือปูนดิบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                             67

ถาน  ( Charcoal )
 ถาน  หมายถึง ไมที่เผาแลวจนสุกมีสีดํา  โดยมากใชเปนเชื้อเพลิง7  ไมมีสวนประกอบ

และโครงสราง  4  สวน  คือ    เซลลูโลส  (Cellulose)   เกิดจากกลูโคส   (Glucose)  ประมาณ  
50%  เฮมิเซลลูโลส  (Hemicellulose)  เกิดจากไกลโคไซด  (Glycoside)  หลายชนิดประมาณ  
20-30 %      ลิกนิน  (Lignin)   เกิดจากสารประกอบแอโรแมติก    (Aromatic  Compounds) 
ประมาณ  20-30 %  และสวนประกอบอื่นๆ อีกเล็กนอย  เชน  สารเฉพาะตัว  (Extract  
Compounds)  ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของไมแตละชนิด8

                การผลิตถานจากไมในปจจุบันมี  4  ข้ันตอน  คือ9

               1. การไลความชื้น  (Dehydration)      อุณหภูมิ  20-270 องศา   การใหความรอนโดย
ตรงดวยการจุดไมฟนบางสวนในเตา   และการใหความรอนทางออมดวยการจุดไฟหนาเตา การ
ไลความชื้นนี้ตองใชความรอนจากกภายนอก  เพื่อไมใหไมฟนเกิดปฎิกิริยาดูดความรอน  
(Exothermic Reaction)    สะสมไวใหไดมากพอที่จะเกิดปฏิกิริยาความรอน   (Exothermic  
Reaction )  ในขั้นตอนตอไป
                2. การเปลี่ยนจากไมกลายเปนถาน  (Carbonization)  อุณหภูมิ  270-400  องศา  ใน
ระหวางอุณหภูมิ  270-300  องศา ไมในเตาสะสมความรอนไวมากพอที่จะเกิดปฏิกิริยาคลาย
ความรอน  โดยไมตองเติมฟนหนาเตาอีก  ไฟฟนจะลุกไหมและสลายตัวโดยความรอนที่สะสมไว
เซลลูโลส จะเริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิ  275  องศา  ในขั้นตอนนี้ตองควบคุมอุณหภูมิใหคงที่  หาก
ปลอยใหอุณหภูมิข้ึนสูงเร็วเกินไป จะทําใหไมที่สะสมความรอนไวมากกลายเปนขี้เถา  ในชวง
อุณหภูมิ  300-400  องศา  เซลลูโลสยังสลายตัวอยางตอเนื่อง  และลิกนินจะเริ่มสลายตัวที่  310
องศา  และจะสลายตัวสมบูรณทั้งหมดที่อุณหภูมิ  400  องศา

3. การทําใหถานบริสุทธิ์  หลังจากขั้นตอนการเปลี่ยนไมเปนถานจะเสร็จสมบูรณที่
อุณหภูมิที่  400  องศา  แตยังมีปริมาณคารบอนเสถียน (Fixed  Carbon)  ต่ํา   และมีน้ํามันดิน
(Tar) ในปริมาณสูง  ทําใหถานมีคุณภาพต่ํา  ดังนั้นจึงตองเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้น โดยปรับให

                                                          
                 7 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525, พิมพคร้ังที่ 2
(กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน ,2526),365.
                 8  พุฒินันท  พึ่งวงศญาติ, “จากเศษไมกลายเปนถาน,” เกษตรธรรมชาติ  9, 2544
(ธันวาคม) : 24.
                   9 เร่ืองเดียวกัน, 24-27.
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อากาศไหลเวียนมากขึ้น  และปรับอุณหภูมิในเตาใหใกลเคียงกันทุกจุดประมาณ  500  องศา
เพื่อไลน้ํามันดินออกไปจากถาน

4. การทําใหเย็น  ( Cooling )  เมื่อเสร็จข้ันตอนที่  3  ควรปลอยใหเตาเย็นลงเสียกอน
จึงนําถานไมออกมาใชงาน  แตกอนเปดเตาตองใหอุณหภูมิในเตาต่ํากวา  50  องศา  เพราะถา
ถานไมมีอุณหภูมิ  60-70  องศา  จะสามารถลุกติดไฟไดเอง  ( Spontaneous  Combustion )
ถาไดรับออกซิเจน

              จากที่กลาวมาขางตนนี้เปนขั้นตอนการนําไมมาผลิตเปนถานเพื่อนําไปใชเปนเชื้อเพลิง
ในการหุงตมหรืออ่ืนๆ ในยุคปจจุบัน  ตัวอยางถานที่พบในการขุดคนที่แหลงโบราณคดีวังไผ ป
2543  หลุม  WP' 00 -  site  3  นาจะไดจากการนําไมมาเปนเชื้อเพลิงในการเผาปูนโดยการสุม
แลวจุดไฟเผา    ซึ่งเปนลักษณะที่พบโดยทั่วไปในแหลงเตาเผาภาชนะในสมัยโบราณและยังพบใช
อยูในปจจุบัน ลักษณะของถานที่พบในหลุม WP'00 - site 3  โดยทั่วไปพบกระจายอยางหนาแนน
ในชั้นดินธรรมชาติที่  2-4  หรือในช้ันดินสมมติที่  3-11  ประมาณ  40-130  Cm.Dt. โดยสามารถ
แบงลักษณะของถานที่พบได  2  กลุม  คือ

               กลุมที่  1  ถานที่พบใน  Feature ตางๆของหลุมขุดคน ถานเหลานี้มีลักษณะเปนชิ้น
เล็กๆ กระจายอยูรวมกับเศษภาชนะดินเผา   กระดูกสัตว ข้ีเถา  เปลือกหอย  และลานดินเผาไฟ
โดยเฉพาะดินที่อัดอยูในเปลือกหอยจะมีเศษถานปะปนอยูดวยเสมอ

                กลุมที่  2  ถานที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน  ถานในกลุมนี้ พบรวมอยู
กับเศษขี้เถา  และปูนขาว  โดยพบหนาแนนในบริเวณหลุมยอย  B-3 ตอเนื่องไปในหลุมยอย B-4
ในชั้นดินธรรมชาติที่ 4-5  หรือในช้ันดินสมมติที่  10-12  ในระดับความลึกประมาณ  100-130
Cm.Dt. ถานที่พบมีลักษณะเปนจุดๆ กระจายอยูทั่วบริเวณโดยเฉพาะใตชั้นขี้เถา

                จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาถานที่พบในหลุมขุดคน  WP' 00 -  site  3  ทั้ง 2 กลุม มี
ลักษณะใกลเคียงกัน คือ  พบกระจายในบริเวณที่มีรองรอยการประกอบกิจกรรมการใชไฟของ
มนุษยในอดีต โดยถานที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนมีความหนาแนนมากกวา
ถานที่พบใน Feature แตถานที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนมีลักษณะเปนจุดๆ ใน
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ขณะที่ถานที่พบ  Feature  จะเปนชิ้นเล็กๆและอยูรวมกันเปนกลุม   ดังนั้นถานที่พบในกลุมที่ 2
นาจะเกิดจากการประกอบกิจกรรมของเตาเผาปูน

ขี้เถา ( Ashes )
                ข้ีเถา  หมายถึง  ส่ิงที่เปนผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแลว10 โดยเกิดขึ้น
จากการเผาไมและมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  ไมที่สะสมความรอนไวมากจะกลายเปนขี้เถา
โดยขี้เถาที่พบในหลุมขุดคน WP' 00 - site  3  โดยมากจะพบใน Feature ตางๆ และพบใน
บริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน  ข้ีเถาเหลานี้มีสีเทา  ลักษณะเปนผงจับตัวอยูบนดิน ข้ีเถา
ในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนจะพบในหลุมยอย B-3   และตอเนื่องไปยังหลุมยอย C-4
ในชั้นดินธรรมชาติที่  4-5  หรือช้ันดินสมมติที่  10-12  ในระดับความลึกประมาณ 100-130
Cm.Dt.   โดยมีปริมาณมากกวาขี้เถาใน     Feature   นอกจากนั้นยังพบเศษขี้เถากระจายอยูเปน
จุดๆในชั้นดินธรรมชาติที่  2-3 หรือในช้ันดินสมมติที่ 5-12 ในระดับความลึกประมาณ  50-130
Cm.Dt.  อีกดวย

สําหรับข้ีเถาที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน นาจะเปนขี้เถาที่ไดจาก
ถานในบริเวณนั้น และมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมการเผาปูน

ลานดินเผาไฟ
ลานดินเผาไฟ     พบมากในเตาเผาที่เปนการเผากลางแจงในลักษณะเตาเปด  หรือ

เตาพื้นบาน    ( Domestic    Fires    หรือ    Open  Hearth  Kiln )   โดยเตาในลักษณะดังกลาว
นี้เปนเตาเผาภาชนะที่พบทั่วไปในวัฒนธรรมทวารวดี เตาเผาภาชนะประเภทนี้เผาโดยนําเอา
ภาชนะดินเผาที่ข้ึนรูปและตกแตงเรียบรอยแลวมากองบนพื้นดิน     แลวนําเชื้อเพลิงเชน  เศษ
หญาแหง  กิ่งไม  ใบไมแหงตางๆ   มาสุมกองบนภาชนะแลวจุดไฟเผา  การเผากลางแจงแบบนี้
อุณหภูมิจะสูงไมเกิน 1,100  องศาเซลเซียส    และไมสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ได  เมื่อเผา
ภาชนะบนลานดินกลางแจงแลว  ลานดินตรงที่ใชเผาภาชนะจะจับตังแข็ง  เนื่องจากไดรับความ
รอนเทากับภาชนะ  และปรากฏเปนลานดินเผาไฟที่มีเนื้อแนน  มีสีแดงอมสม     จาการขุดคน
แหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีที่แหลงโบราณคดีบานคูเมือง  จังหวัดสิงหบุรี  แหลงโบราณคดีเมือง

                                                          
                10 ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรม ฉบับราขบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 , 369.
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คูบัว  จังหวัดราชบุรี  และแหลงโบราณคดีที่เมืองนครปฐมโบราณ  จังหวัดนครปฐม  ไดพบลาน
ดินแบบนี้หลายแหลงดวยกัน11

                สําหรับลานดินเผาไฟที่พบในแหลงโบราณคดีวังไผ  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี
หลุมขุดคน WP'00 -  site  3 จะพบในหลุมยอย  B3-4 ในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน
เทานั้น  มีลักษณะเปนลานดินเผาไฟชั้นเดียว  ไมไดซอนทับกันเปนชั้นหนา  ไมพบชองใสไฟ
(ภาพที่ 40-44 ภาพลายเสนที่ 15)      ดินในบริเวณนี้จับตัวเปนกอนแข็ง  มีสีสม  ซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกับลานดินเผาไฟที่เปนเตาเผาภาชนะที่พบทั่วไปในวัฒนธรรมทวารวดี  จึงอาจกลาวได
วาลานดินเผาไฟที่พบในแหลงโบราณคดีวังไผนาจะเกี่ยวของกับรองรอยอื่นที่สันนิษฐานวาเปน
เตาเผาปูน  และดินในบริเวณนี้คงจะไดรับความรอนจากกิจกรรมการเผาปูน และสุกเปนสีสม
กระจายอยูในชั้นดิน เชนเดียวกับการไดรับความรอนจากการเผาภาชนะที่พบในแหลงโบราณคดี
อ่ืนๆ ที่รวมวัฒนธรรมทวารวดี

กอนปูนลักษณะตะปุมตะปา
กอนปูนที่มีลักษณะตะปุมตะปา ที่พบจากการขุดคนแหลงโบราณคดีวังไผ  พบใน

หลุมยอย G1-4   ในชั้นดินธรรมชาติที่  4-5  หรือช้ันดินสมมติที่ 8-9 ประมาณ  90 –110 Cm.Dt.
โดยในเบื้องตนกอนปูนที่พบในลักษณะดังกลาวนี้สันนิษฐานวาอาจจะเปนกอนปูนที่เผาไมสุก

จากการวิเคราะหลักษณะของหลักฐานตางๆ ในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน
และบริเวณอื่นๆ ที่พบในหลุมขุดคน  คือ ปูนขาว   เปลือกหอย  ถาน  ข้ีเถา  ลานดินเผาไฟ  และ
กอนปูน  อาจกลาวไดวารองรอยตางๆ ในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนมีความแตกตาง
จากบริเวณอื่นๆ ที่พบในหลุมขุดคนโดยเฉพาะปูนขาว  และลักษณะเปลือกหอยรวมทั้งชนิดของ
เปลือกหอยที่พบ  โดยปูนขาวจะพบเพียงในบริเวณเตาเผาปูนเทานั้นไมพบในการขุดคนชั้นดิน
บริเวณอื่นๆ   และเปลือกหอยที่พบมีลักษณะแตกหัก  แตกปน  ปะปนอยูในปูนขาว  ลานดินเผา
ไฟ  และดินที่อยูในบริเวณนั้น  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวารองรอยตางๆ ในบริเวณที่สันนิษฐานวา
เปนเตาเผาปูนมีความเกี่ยวพันเปนกิจกรรมเดียวกันตามที่ไดตั้งขอสันนิษฐานไว   และเปลือกหอย
ที่พบในบริเวณดังกลาวนาจะถูกใชเปนวัตถุดิบในการผลิตปูนขาว

                                                          
                11 ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผา  (กรุงเทพ : โรงสยามการพิมพ, 2525 ),15.
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การวิเคราะหโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
                การนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในงานทางโบราณคดีมีอยูหลายวิธีดวยกัน  เชน
การกําหนดอายุโบราณวัตถุ     การสงวนรักษาโบราณวัตถุ  และการแยกองคประกอบตางๆของ
หลักฐานที่พบ  เปนตน   ในการวิเคราะหปูนขาวจากเปลือกหอยที่แหลงโบราณคดีวังไผ  อําเภอ
บานหมี่  จังหวัดลพบุรี  ไดทําการเก็บตัวอยางปูนขาวและรองรอยอื่นๆในบริเวณที่สันนิษฐานวา
เปนเตาเผาปูน   เชน  ปูนขาว  เปลือกหอย  และดิน ในหลุมขุดคน  WP' 00  - site  3  หลุมยอย
B3-4 และ C-4 ในชั้นดินธรรมชาติที่  4-5  หรือในช้ันดินสมมติที่  10-12  ในระดับความลึก
ประมาณ  100-130  Cm.Dt. มาวิเคราะหโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร เพื่อหาสารประกอบของ
ปูนขาวตลอดจนความสัมพันธของรองรอยตางๆ  โดยสามารถแบงการวิเคราะหออกเปน  2
ประเภท คือ  การวิเคราะหรองรอยตางๆในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนในเบื้องตน
และนําตัวอยางปูนขาวในแหลงโบราณคดีวังไผ รวมทั้งตัวอยางปูนขาวจากการสํารวจมา
วิเคราะหหาสารประกอบทางเคมี  และความแตกตางทางกายภาพ

การวิเคราะหเบื้องตน
ในการวิเคราะหเบื้องตนไดเลือกตัวอยาง  5  ตัวอยางจากบริเวณรองรอยที่สันนิษฐาน

วาเปนเตาเผาปูน หลุม WP'00-site 3 หลุมยอย  B3-4  และc-4  มาทดสอบกับกรดเกลือเจือจาง
(dil. HCI ) (หองปฏิบัติการทางโบราณคดี  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)  เพื่อพิสูจนใน
เบื้องตนวาตัวอยางหลักฐานดังกลาวมีสวนประกอบเปนแคลเซียมคารบอเนตหรือไม  ตัวอยางขอ
มูลที่นํามาวิเคราะหมีดังนี้คือ
                ตัวอยางที่  1  เศษเปลือกหอยที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน (ภาพที่
48)
                ตัวอยางที่  2  ปูนขาวที่พบในบริเวณที่สันนิฐานวาเปนเตาเผาปูน (ภาพที่  58)
                ตัวอยางที่  3  กอนปูนขนาดใหญ  มีลักษณะตะปุมตะปา จากหลุมยอย  G1-2 ในชั้น
ดินธรรมชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  9  ในระดับความลึกประมาณ  90-100  Cm.Dt. (ภาพที่
54)
                ตัวอยางที่  4  กอนปูนขนาดยอม  มีลักษณะตะปุมตะปา  จากหลุมยอย  G3-4  ในชั้น
ดินธรรมชาติที่   3  หรือช้ันดินสมมติที่  10  ในระดับความลึกประมาณ  100-110  Cm.Dt. (ภาพ
ที่ 53)
                ตัวอยางที่  5  ดินในบริเวณที่พบปูนขาว
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                โดยมีวิธีการทดลองดังนี้คือ  นําหลักฐานทั้ง  5  ตัวอยางตัวอยางละเล็กนอยวางลงใน
กระจกนาฬิกาตัวอยางละ  1  ชิ้น  จากนั้นหยดดวยกรดเกลือเจือจาง ไดผลดังนี้

  
                 ตัวอยางที่  1  เศษเปลือกหอยที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน เมื่อหยด
ดวยกรดเกลือเจือจาง  (dil. HCI) เกิดปฏิกิริยาเปนฟอง และสลายตัวไปจนหมด     ไมเหลือกาก
(ไม Residue)

                 ตัวอยางที่  2  ปูนขาวที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน  เมื่อหยดดวยกรด
เกลือเจือจาง  (dil. HCI)  เกิดปฏิกิริยาเปนฟอง  สวนที่ประกอบแคลเซียมคารบอเนตสลายตัวไป
เหลือสวนที่เปนดินไวเล็กนอย  (Residue)

                 ตัวอยางที่  3  กอนปูนขนาดใหญ  มีลักษณะตะปุมตะปา จากหลุมยอย  G1-2 ในชั้น
ดินธรรมชาติที่  3  หรือช้ันดินสมมติที่  9  ในระดับความลึกประมาณ  90-100  Cm.Dt. เมื่อหยด
ดวยกรดเกลือเจือจาง  (dil. HCI )    เกิดปฏิกิริยาเปนฟอง  สวนที่ประกอบแคลเซียมคารบอเนต
สลายตัวไป เหลือสวนที่เปนหินไวเล็กนอย  (Residue )

               ตัวอยางที่  4  กอนปูนขนาดยอม  มีลักษณะตะปุมตะปา  จากหลุมยอย  G3-4  ในชั้น
ดินธรรมชาติที่   3  หรือช้ันดินสมมติที่  10  ในระดับความลึกประมาณ  100-110  Cm.Dt. เมื่อ
หยดดวยกรดเกลือเจือจาง  (dil. HCI )    เกิดปฏิกิริยาเปนฟอง  สวนที่ประกอบแคลเซียม
คารบอเนตสลายตัวไป เหลือสวนที่เปนหินไวเล็กนอย  เชนเดียวกับตัวอยางที่  3   (Residue )

               ตัวอยางที่  5  ดินในบริเวณที่พบปูนขาว  เมื่อหยดดวยกรดเกลือเจือจาง  (dil. HCI )
เกิดปฏิกิริยาเปนฟอง  สวนที่ประกอบแคลเซียมคารบอเนตสลายตัวไป    เหลือสวนที่เปนดินไว
เล็กนอย  (Residue )

  
                จากการทดลองหยดกรดเกลือเจือจาง  (dil. HCI )  กับตัวอยางทั้ง  5  ตัวอยาง ที่นํามา
จากรองรอยที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน หลุม WP'00-site 3 หลุมยอย  B3-4  และc-4   พบวา
ทั้ง  5  ตัวอยางประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนต เนื่องจากตัวอยางดังกลาวทําปฏิกิริยาเปนฟอง
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แตมีเพียงตัวอยางที่  1  คือ เปลือกหอย  ตัวอยางเดียวเทานั้นที่ทําปฏิกิริยากับกรดเกลือเจือจาง    
(dil. HCI )    จนสลายตัวไปจนหมดไมหลงเหลือกาก   แสดงใหเห็นวาเปลือกหอยมีสวนประกอบ
ของแคลเซียมคารบอเนตมากกวาตัวอยางอื่นๆ ที่นํามาทดลอง   ในตัวอยางที่  2  คือ  ปูนขาวใน
บริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนเมื่อทําปฏิกิริยากับกรดเกลือเจือจาง     (dil. HCI )  แลว
เหลือเปนดินนั้นอาจสันนิษฐานไดวาปูนขาวที่พบนาจะเปนสวนที่เหลือจากการนําไปใช  และ
เหลือปะปนอยูกับดินหรือจับตัวปกคลุมดินไว สําหรับในตัวอยางที่ 3  และ  4   คือ กอนปูนที่มี
ลักษณะตะปุมตะปาไดทําการผา   (ภาควิชาธรณีวิทยา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ) เพื่อดู
ลักษณะภายใน  ผลที่ไดคือ กอนปูนนี้ดานในมีลักษณะเปนโพรง   มีดินปะปนอยูบางสวน  มีสี
เหลืองและสีชมพู จากลักษณะที่พบนี้กลาวไดวากอนปูนในตัวอยางที่  3  และ  4 เกิดจากการรวม
ตัวของแรชนิดตางๆ ตามธรรมชาติ  ซี่งไมมีสวนเกี่ยวของกับรองรอยที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผา
ปูน  จากขอมูลที่ไดจากการทดลองนี้ทําใหตัวอยางนี้ไมเปนไปตามขอสันนิษฐานในเบื้องตนที่วา
เปนปูนที่เผาไมสุก   และในตัวอยางที่  5  คือ  ดินในบริเวณที่พบปูนขาว เมื่อทําปฏิกิริยากับกรด
เกลือเจือจาง   (dil. HCI )  เหลือเปนดินนั้น อาจสันนิษฐานดินที่นํามาทดลองนี้มีเศษปูนขาว
ปะปนอยู เชนเดียวกับตัวอยางที่  2

การวิเคราะหหาธาตุประกอบทางเคมีและทางกายภาพ
                ในการวิเคราะหหาธาตุประกอบทางเคมีไดเลือกนําตัวอยางเพียง  1  อยาง คือ  ปูน
ขาวจากเปลือกหอยที่พบในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนหลุมขุดคน WP' 00 - site  3
หลุมยอย  B3-4    และ C-4 ในชั้นดินธรรมชาติที่  4-5  หรือในช้ันดินสมมติที่  10-12  ในระดับ
ความลึกประมาณ  100-130  Cm.Dt. มาทําการวิเคราะห เนื่องจากเปนจุดประสงคหลักในการ
ทําการวิจัย โดยนํามาแยกหาองคประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพ ดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  4  วิธี    คือ

1. การหาปริมาณแคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเซียม  ( % Ca + Mg )
                 2. การหาปริมาณคารบอเนต
                 3. การใชวิธี  X-Ray  Diffractometry
                 4. การใชกลองจุลทัศนอีเล็กตรอนแบบสองกราด(Scanning Electron  Microscope)                  
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                    พรอมทั้งสํารวจเพิ่มเติมเพื่อหาตัวอยางปูนขาวที่ไดจากการเผาเปลือกหอย  และตัว
อยางปูนขาวที่ไดจากการการเผาหินปูน  ทั้งจากแหลงที่เปนปูนโบราณและปูนในสมัยปจจุบัน  ดัง
นี้  คือ

  
                 ตัวอยางที่  1  ปูนขาวจากเปลือกหอยในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนที่แหลง
โบราณคดีวังไผ  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี   (ภาพที่ 63)
                 ตัวอยางที่  2  ปูนขาวจากเปลือกหอยที่ไดจากโรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัด
สมุทรสาคร     ปูนขาวที่ผลิตจากโรงงานนี้ไดจากการเผาเปลือกหอยหลายๆ ชนิด  เชน  หอยแครง
หอยลาย   หอยแมลงภู  และหอยเชลล  เปนตน   โดยนําเปลือกหอยชนิดตางๆมาเผาในเตาเผา
ทิ้งไว  1  คืน และปลอยใหเปลือกหอยที่เผาจนสุกแลวเย็นตัวลง  นําเปลือกหอยไปกองรวมกันไว
แลวนําน้ํามาราดใหทั่ว  เปลือกหอยที่ถูกน้ําจะแตกตัวเปนผง  มีความรอนและมีควัน  ตัวอยางปูน
ขาวจากเปลือกหอยจากโรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัดสมุทรสาครที่ไดมีสีขาวเทา  ลักษณะ
คอนขางละเอียด  (ภาพที่ 65-73)
                 ตัวอยางที่  3  ปนูขาวจากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย  ปูนขาวนี้ไดจากการสํารวจแหลงเตา
เผาปูนในเขตอําเภอศรีสําโรง  บริเวณพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบานริมถนนดอนโก-ทุงเสลี่ยง
บริเวณวัดปากัญญาโสภิตาราม   และบริเวณวัดถ้ําระฆัง  เตาเผาปูนที่พบนี้กอดวยศิลาแลง  มี
ลักษณะเปนเตาแบบอั่งโล    และเตาเชิงกราน   พบทั้งที่เปนเตาเดี่ยว  และเปนกลุมมีหลายปลอง
ติดกัน  เชน  เตาแฝด  2  เตา  และเตาแฝด  4  เตา  จากการเดินสํารวจบนผิวดินบริเวณเตาเผา
ไมพบเศษภาชนะดินเผา  แตพบเศษตะกรัน (slak ) กระจายอยูโดยรอบ  จึงสันนิษฐานไดวาเตา
เผาที่พบนี้นาจะเปนเตาเผาหินปูน  ปูนขาวที่พบนี้อยูในบริเวณดานหนาเตา ซึ่งอาจเปนกากปูนที่
ถูกคัดทิ้งไมไดนําไปใช (เก็บตัวอยางจากกลุมเตาบริเวณวัดถ้ําระฆัง  บริเวณดานหนาเตา)ปูนขาว
ที่พบ  มีสีขาว  ลักษณะเปนกอนแข็งจับตัวอยูในดิน  ลักษณะคลายกับปูนขาวที่พบในแหลง
โบราณคดีวังไผ  แตมีความแข็งและมีสีขาวกวา  รวมทั้งยังพบเศษหินปะปนอยูกับปูนขาว  เศษ
หินที่พบเหลานี้สันนิษฐานวาเปนวัตถุดิบที่นํามาเผาและเปนปูนที่เผาไมสุก  (ภาพที่ 58-64)
                ตัวอยางที่  4  ปูนขาวจากหินปูน ตราเจดียหัก  จังหวัดราชบุรี  เปนปูนขาวที่นิยมนํามา
ใชในงานศิลปกรรมอยางกวางขวาง    เนื่องจากมีคุณภาพดี  ปูนขาวนี้มีลักษณะเปนผงละเอียด
มีสีขาว  (ภาพที่ 75)
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                 การแยกหาสารประกอบทางเคมีและทางกายภาพ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  4  วิธี
คือ   
                1. การหาเปอรเซนตของแคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเซียม  (%( Ca + Mg )
                การหาเปอรเซนตของแคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเซียม  (%( Ca + Mg ) ทําโดย
นําตัวอยางปูนขาวทั้ง  4  ตัวอยาง   มาบดใหละเอียด ละลายดวยกรดเกลือ หาโดย   titrate  กับ
EDTA  โดยใช  Eriochrom  black  T  เปน  indicator  ไดผลดังนี้  (ตารางที่ 2  )

    ตัวอยางที่  1  ปูนขาวจากเปลือกหอยในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนที่แหลง
โบราณคดีวังไผ  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี   มีปริมาณของแคลเซียมคารบอเนตและ
แมกนีเซียม  ( % Ca + Mg )  รอยละ  21.70

    ตัวอยางที่  2  ปูนขาวจากเปลือกหอยที่ไดจากโรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัด
สมุทรสาคร  มีปริมาณของแคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเซียม  ( % Ca + Mg )  รอยละ 41.13

    ตัวอยางที่  3  ปูนขาวจากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย มีปริมาณของแคลเซียมคารบอเนต
และแมกนีเซียม  ( % Ca + Mg )  รอยละ 35.66

 ตัวอยางที่  4  ปูนขาวจากหินปูน ตราเจดียหัก  จังหวัดราชบุรี มีปริมาณของ
แคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเซียม  ( % Ca + Mg )  รอยละ 40.75

     แคลเซียมคารบอเนตและแมกนีเซียม  เปนสารที่ประกอบอยูในปูนขาวทั่วไป  จากการ
ทดลองพบวา  ตัวอยางที่ 1 ปูนขาวจากเปลือกหอยที่แหลงโบราณคดีวังไผ  พบปริมาณแคลเซียม
คารบอเนตและแมกนีเซียม  นอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางอื่นๆ  โดยพบในบริมาณ  รอย
ละ  21.70  นั้น อาจสันนิษฐานไดวา  ปูนขาวจากเปลือกหอยที่แหลงโบราณคดีวังไผพบปะปนอยู
ในดินและอาจจะมีสารประกอบอื่นผสมอยูดวย

2. การหาเปอรเซนตของแคลเซียมคารบอเนต  
การหาเปอร เซนตของแคลเซียมคารบอเนต  ทําโดยใช เค ร่ืองมือที่ เ รียกวา       

คารบอเนตบอมบ ( Carbonate  bomb )  เครื่องมือชนิดนี้มีลักษณะเปนขวดแกวเนื้อหา  ฝาดาน
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บนมีเข็มและตัวเลขบอกปริมาณของคารบอเนต  มีวิธีการใชโดยนําสารมาตรฐานของแคลเซียม
คารบอเนต  ผสมกับกรดเกลือเขมขน 1:1 ใสลงในเครื่องคารบอเนตบอมบ เพื่อปรับคาของเครื่อง
ใหเปน 100 %   จากนั้นนําตัวอยางปูนขาวทั้ง  4  ตัวอยางที่บดละเอียดแลว   ชั่งในปริมาณ  
0.708  กรัม         แลวใสในเครื่องคารบอเนตบอมบ ที่ละตัวอยาง  และเติมกรดเกลือเขมขน 1:1 
เชนกัน  จากนั้นเขยาใหตัวอยางปูนขาวและกรดเกลือเขมขนรวมกัน  ปริมาณของแคลเซียม
คารบอเนต   จะปรากฏอยูบนฝาเครื่อง คารบอเนตบอมบ ( Carbonate  bomb ) ดานบน  ไดผล
ดังนี้  คือ  (ตารางที่  2 )

               ตัวอยางที่  1 ปูนขาวจากเปลือกหอยในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนที่แหลง
โบราณคดีวังไผ  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  มีปริมาณคารบอเนต รอยละ  39.7

                ตัวอยางที่  2  ปูนขาวจากเปลือกหอยที่ไดจากโรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัด
สมุทรสาคร  มีปริมาณคารบอเนต รอยละ  42.5

                ตัวอยางที่  3  ปูนขาวจากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย  มีปริมาณคารบอเนต รอยละ  91

                ตัวอยางที่  4 ปูนขาวจากหินปูน ตราเจดียหัก  จังหวัดราชบุรี   ปริมาณคารบอเนต
รอยละ  30.3

ปริมาณของคารบอเนตจะลดลงเมื่อไดรับความรอน จากผลการหาปริมาณของ
คารบอเนต         โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา คารบอเนตบอมบ (Carbonate  bomb) พบวาปูนขาว
จากเปลือกหอยที่พบในแหลงโบราณคดีวังไผ  มีปริมาณคารบอเนต  รอยละ  39.7  ซึ่งอาจกลาว
ไดวาปูนขาวจากเปลือกหอยที่พบในแหลงโบราณคดีวังไผ  นาจะไดรับความรอนคอนขางมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางอื่นที่นํามาวิเคราะห  โดยเฉพาะตัวอยางปูนขาวจากหินปูน  จังหวัด
สุโขทัยที่พบปริมาณคารบอเนตสูงถึง รอยละ  91  สวนตัวอยางปูนขาวจากเปลือกหอยที่ไดจาก
โรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัดสมุทรสาคร  และตัวอยางปูนขาวจากหินปูน ตราเจดียหัก
จังหวัดราชบุรี  พบปริมาณคารบอเนตใกลเคียงกัน
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                3. วิธี  X- Ray  Diffractometry
                การ X- Ray  Diffractometry เพื่อหาสารประกอบ(Phase  analysis)  โดยใชเครื่องมือ
ที่เรียกวา  เครื่อง  Powder  X- Ray Diffractometer   มีวิธีการโดย นําตัวอยางปูนขาวทั้ง  4  ตัว
อยางที่บดละเอียดแลวอัดลงในแผน  Sample  holder  อยางละ  4  แผน จนเต็มแลวปาดใหเรียบ
แลวนําใสเครื่อง Powder  X- Ray Diffractometer  เพื่อวิเคราะหสารประกอบตางๆ ของปูนขาว
ผลที่ไดจะปรากฏบนจอคอมพิวเตอรที่เชื่อมกับเครื่อง   Powder  X-Ray Diffractometer   ผลที่ได
มีดังนี้ คือ

                ตัวอยางที่  1  ปูนขาวจากเปลือกหอยในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนที่แหลง
โบราณคดีวังไผ    อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  เมื่อหาสารประกอบ (Phase  analysis) แลวพบ
วามีผลึกของ แคลไซด   ( Calcite – Ca(Co3) ) สมบูรณที่สุด  รองลงมาคือผลึกของแรควอตซ
(Quartz )ซึ่งอาจปะปนอยูในดินปริเวณที่พบปูนขาวก็เปนได  และแคลเซียมออกไซด  (CaO)
(กราฟที่ 1 )

                ตัวอยางที่  2  ปูนขาวจากเปลือกหอยที่ไดจากโรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัด
สมุทรสาคร    เมื่อหาสารประกอบ  (Phase  analysis) พบผลึกที่มีความชัดเจนหลายผลึก   คือ     
แคลไซด  (Calcite)   Montmorillonite ,  Gismondite  และ แอนดีไซด  (Anhydrite)  (กราฟที่ 2 )

                 ตัวอยางที่  3  ปนูขาวจากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย  เมื่อหาสารประกอบ (Phase
analysis  ) พบผลึกของแคลไซด   (Calcite)   เพียงอยางเดียวที่มีความสมบูรณและชัดเจนที่สุด
(กราฟที่  3)

                  ตัวอยางที่  4  ปูนขาวจากหินปูน ตราเจดียหัก  จังหวัดราชบุรี เมื่อหาสารประกอบ
(Phase  analysis)     พบผลึกของปอรดแลนดไซด   (Portlandite, syn)      และผลึกของแคลไซด
(Calcite) (กราฟที่   4 )

                 การหาสารประกอบตางๆ ของปูนขาว โดยใชวิธี X- Ray  Diffractometry   ที่กลาวมา
ขางตนนี้ผลที่ไดข้ึนอยูกับความสมบูรณของรูปผลึก  และการหันดานของผลึกในขณะทําการ
ทดลอง  ดงันั้นกราฟของสารประกอบแตละตัวของปูนขาวจึงไมสามารถกลาวไดวาปูนขาวแตละ
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ชนิดมีสารประกอบเพียงแคนั้น  และเสนกราฟที่ข้ึนสูงก็ไมเปนการบงชี้วาสารประกอบชนิดนั้นมี
ปริมาณมากกวาสารประกอบอื่นๆ  แตข้ึนอยูกับความสมบูรณของรูปผลึกตามที่กลาวมาขางตน

                 4. การใชกลองจุลทัศนอีเล็กตรอนแบบสองกราด(Scanning Electron  Microscope)
                  กลองจุลทัศนอีเล็กตรอนแบบสองกราด  (Scanning   Electron  Microscope)  เปน
เครื่องมือที่สามารถวิเคราะหธาตุประกอบไดทางเคมีและลักษณะทางกายภาพ  ดวยการถายถาพ
โดยใชอีเล็กตรอนซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นกวาแสงจึงมีกําลังขยายภาพไดสูง มีข้ันตอนโดยนําแผน
คารบอนเทปมาแปะลงบนปูนขาวทั้ง 4  ตัวอยาง  ตวัอยางละเพียงเล็กนอย (ภาพที่  83)  คือ
                 ตัวอยาง A  ปูนขาวจากเปลือกหอยในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนที่แหลง
โบราณคดีวังไผ    อําเภอบานหมี่   จังหวัดลพบุรี
                 ตัวอยาง B  ปูนขาวจากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย
                 ตัวอยาง C   ปูนขาวจากหินปูน ตราเจดียหัก  จังหวัดราชบุรี
                 ตัวอยาง D ปูนขาวจากเปลือกหอยที่ไดจากโรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัด
สมุทรสาคร
                  จากนั้นนําแผนคารบอนมาเทปติดลงบนกระจกสไลด ที่หอทับดวยอลูมิเนียมฟรอย
แลวนําแผนคารบอนเทปมาวางลงบนกลองจุลทัศนอีเล็กตรอนแบบสองกราด (ภาพที่  84) เพื่อ
ถายภาพ  ไดผลทางเคมี  คือ

ตัวอยาง A  ปูนขาวจากเปลือกหอยในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนที่แหลง
โบราณคดีวังไผ    อําเภอบานหมี่    จังหวัดลพบุรี    พบธาตุประกอบ คือ  แคลเซียม  ซิลิกา
และอลูมินา (กราฟที่ 5  )  การพบซิลิกา  และอลูมินา   ซึ่งเปนสวนประกอบของดินนั้น อาจกลาว
ไดวาขอมูลจากการวิเคราะหตรงกับขอมูลที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีเนื่องจากปูนขาวจาก
เปลือกหอยที่แหลงโบราณคดีวังไผพบปะปนรวมอยูดิน  โดยมีดินปนอยูในปูนขาวเปนจํานวนมาก

                 ตัวอยาง B   ปูนขาวจากหินปูน      จังหวัดสุโขทัย   พบธาตุประกอบ คือ  แคลเซียม
ซิลิกา  และอลูมินา   (กราฟที่  6 )  การพบซิลิกา  และอลูมินาซึ่งเปนสวนประกอบของดิน  ใน
ลักษณะเดียวกับตัวอยาง A     แตตัวอยาง B พบซิลิกาและอลูมินาซึ่งเปนสวนประกอบของดิน
นอยกวานั้น  อาจกลาวไดวาขัอมูลที่ไดจากการวิเคราะหตรงกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจ  เนื่อง
จากปูนขาวจากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย  พบในบริเวณหนาเตาโดยปูนขาวที่พบนี้จับตัวรวมกันเปน
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กอนอยูในพื้นดินไมไดปนอยูในดินในลักษณะเดียวกับปูนขาวจากเปลือกหอยที่แหลงโบราณคดี
วังไผ

ตัวอยาง C   ปูนขาวจากหินปูน ตราเจดียหัก  จังหวัดราชบุรี  พบธาตุประกอบ คือ
แคลเซียมเพียงอยางเดียว  โดยไมพบซิลิกา  และอลูมินาซึ่งเปนสวนประกอบของดิน (กราฟที่ 7)
อาจกลาวไดวาขอมูลจากการวิเคราะหตรงกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจ    เนื่องจากปูนขาวจาก
หินปูน ตราเจดียหัก  จังหวัดราชบุรีเปนปูนขาวที่ผลิตในปจจุบันมีการคัดวัตถุดิบในการผลิต และ
ไมใชปูนโบราณอยางปูนขาวจากเปลือกหอยที่แหลงโบราณคดีวังไผ  และปูนขาวจากหินปูน
จังหวัดสุโขทัย

                 ตัวอยาง D ปูนขาวจากเปลือกหอยที่ไดจากโรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัด
สมุทรสาคร  พบธาตุประกอบ คือ  แคลเซียมเพียงอยางเดียว  โดยไมพบซิลิกา  และอลูมินาซึ่ง
เปนสวนประกอบของดิน (กราฟที่ 8) เชนเดียวกับตัวอยางปูนขาวจากหินปูน ตราเจดียหัก
จังหวัดราชบุรี   อาจกลาวไดวาขอมูลจากการวิเคราะหตรงกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เนื่องจาก
ปูนขาวจากเปลือกหอยที่ไดจากโรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัดสมุทรสาคร เปนปูนขาวที่
ผลิตในปจจุบันไมใชปูนโบราณอยางปูนขาวจากเปลือกหอยที่แหลงโบราณคดีวังไผ  และปูนขาว
จากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย

ผลการวิเคราะหทางกายภาพ ดวยการถายภาพโดยใชอีเล็กตรอน  ไดผลดังนี้  คือ

ตัวอยาง A  ปูนขาวจากเปลือกหอยในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนที่แหลง
โบราณคดีวังไผ    อําเภอบานหมี่   จังหวัดลพบุรี จากการถายภาพโดยใชอีเล็กตรอน  ที่กําลัง
ขยาย  40  ไมคอน  พบรูปผลึกขนาดใหญ  ผลึกมีลักษณะเปนรอง  ซึ่งเปนลักษณะที่คลายกับ
เปลือกหอย (ภาพที่ 85), ที่กําลังขยาย  10  ไมคอน  พบรูปผลึกคอนขางใหญ  (ภาพที่ 86)  และที่
กําลังขยาย    7  ไมคอน  พบวาปูนขาวจากเปลือกหอยมีรูปผลึกคอนขางใหญ  ไมเกาะตัวกันมาก
นัก และมีเหลี่ยมคอนขางมน (ภาพที่ 87)

                ตัวอยาง B  ปูนขาวจากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย  จากการถายภาพโดยใชอีเล็กตรอน  ที่
กําลังขยาย  90  ไมคอน  พบรูปผลึกขนาดเล็ก (ภาพที่  88), ที่กําลังขยาย  40  ไมคอน  พบรูป
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ผลึกขนาดเล็ก (ภาพที่ 89)  และที่กําลังขยาย  7  ไมคอน  พบรูปผลึกขนาดเล็กๆ ที่เกาะรวมกัน  
และผลึกเปนเหลี่ยมมุม (ภาพที่ 90)

                  ตัวอยาง C   ปูนขาวจากหินปูน ตราเจดียหัก    จังหวัดราชบุรี จากการถายภาพโดย
ใชอีเล็กตรอน     ที่กําลังขยาย  90  ไมคอน  พบรูปผลึกขนาดเล็กมาก  เนื้อปูนคอนขางละเอียด
นาจะไดรับการบดอยางดี   (ภาพที่ 91), ที่กําลังขยาย  10 ไมคอน  พบรูปผลึกขนาดเล็กอยูรวม
กันเปนกลุม (ภาพที่ 92)  และที่กําลังขยาย  7  ไมคอน  พบรูปผลึกขนาดเล็กๆ  ที่เกาะรวมกัน     
และผลึกเปนเหลี่ยมมุม (ภาพที่ 93)       มีลักษณะคลายตัวอยาง  B

ตัวอยาง D ปูนขาวจากเปลือกหอยที่ไดจากโรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัด
สมุทรสาคร จากการถายภาพโดยใชอีเล็กตรอน   ที่กําลังขยาย  80  ไมคอน พบรูปผลึกเล็ก เนื้อ
ปูนคอนขางละเอียด นาจะไดรับการบดอยางดี     (ภาพที่  94), ที่กําลังขยาย 40  ไมคอน  พบรูป
ผลึกเล็กและกระจายตัวกัน (ภาพที่ 95)  และที่กําลังขยาย  7  ไมคอน  พบรูปผลึกขนาดคอนขาง
ใหญ  ไมเกาะตัวกันมากนัก  และมีเหลี่ยมคอนขางมน  (ภาพที่ 96 )

                 จากลักษณะทางกายภาพที่ไดจากภาพถายที่ใชอีเล็กตรอน        โดยใชกลองจุลทัศน
อีเล็กตรอนแบบสองกราด  (Scanning   Electron  Microscope) กําลังขยายที่นํามาใชวิเคราะห
ไดดีที่สุด  คือ  กําลังขยาย  7 ไมคอน  โดยพบวาผลึกของปูนขาวจากเปลือกหอยจะมีขนาดใหญ
กวาผลึกปูนขาวจากหินปูน    โดยที่กําลังขยายที่  7  ไมคอน ของปูนขาวจากเปลือกหอยที่ไดจาก
โรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน       จังหวัดสมุทรสาคร       มีลักษณะใกลเคียงกับที่กําลังขยายที่  7
ไมคอน    ของปูนขาวจากเปลือกหอยในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูนที่แหลงโบราณคดี
วังไผ    อําเภอบานหมี่   จังหวัดลพบุรี คือ มีผลึกคอนขางใหญ  ผลึกมีเหลี่ยมมน ในขณะที่ที่กําลัง
ขยาย  7 ไมคอน  ของปูนขาวจากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย  มีลักษณะใกลเคียงกับที่กําลังขยายที่  7
ไมคอน  ของปูนขาวจากหินปูน ตราเจดียหัก    จังหวัดราชบุรี  คือ มีผลึกคอนขางเล็ก ผลึกมี
เหลี่ยมมุม  ซึ่งขนาดผลึกที่แตกตางกันนี้อาจเนื่องมาจากอุณหภูมิในการเผาและปริมาณน้ํา
โดยการเย็นตัวอยางรวดเร็วจะไดผลึกที่มีขนาดเล็ก  และการเย็นตัวอยางชาๆ จะไดผลึกที่มีขนาด
ใหญ

อาจกลาวไดวาลักษณะทางกายภาพของปูนขาวจากเปลือกหอย  และลักษณะทาง
กายภาพของปูนขาวจากหินปูน      จากการถายภาพโดยใชอีเล็กตรอน        โดยใชกลองจุลทัศน
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อีเล็กตรอนแบบสองกราด  (Scanning   Electron  Microscope)   มีความแตกตางกันจากขนาด
ของผลึก  และเหลี่ยมมุม

  ความสัมพันธของหลักฐานตางๆ ในบริเวณเตาเผาปูน
                 การวิเคราะหความสัมพันธของหลักฐานทางโบราณคดี จากรองรอยๆ ที่สันนิษฐานวา
เปนเตาเผาปูนในหลุมขุดคน WP' 00 - site  3  หลุมยอย B3-4  และ C-4   ในชั้นดินที่  4-5  หรือ
ในชั้นดินสมมติที่  10-12  ประมาณ  107-130  Cm.Dt.   พบวาแหลงโบราณคดีวังไผมีเทคโนโลยี
ในการผลิตปูนขาวในชุมชนของตนเอง  โดยพบเตาเผาปูนในชั้นวัฒนธรรมที่  2  ซึ่งเปนชั้นวัฒน
ธรรมทวารวดี       เตาเผาที่พบที่เปนเตาเปด      ในลักษณะการเผากลางแจง  หรือเตาพื้นบาน    
(Domestic  Fires  หรือ   Open  Hearth  Kiln)  ซึ่งเปนรูปแบบเตาเผาภาชนะที่พบทั่วไปในวัฒน
ธรรมทวารวดี  เตาเผาปูนที่พบมีลักษณะเปนลานดินเผาไฟชั้นเดียว  ไมไดซอนทับกันเปนชั้นหนา  
ไมพบชองใสไฟ  ในบริเวณเตาพบกลุมถานกระจายอยูเปนหยอมๆ  ปะปนกับเศษขี้เถา  ปูนขาว  
เปลือกหอย     และลานดินเผาไฟ   ดินในบริเวณลานดินเผาไฟจับตัวเปนกอนแข็ง  มีสีสม     ซึ่ง
คลายคลึงกับลานดินเผาไฟของเตาเผาภาชนะที่พบในแหลงโบราณคดีที่พบทั่วไปในวัฒนธรรม
ทวารวดี   

วัตถุดิบและขั้นตอนการผลิต
สําหรับวัตถุดิบที่นํามาใชผลิตเปนปูนขาวในแหลงโบราณคดีวังไผที่พบจากการขุดคน

ทางโบราณคดี  คือ  เปลือกหอยน้ําจืด  ทั้งฝาเดียวและสองฝา ประเภทหอยโขง  และหอยกาบ 
โดยเฉพาะหอยกาบพบในลักษณะแตกเปนชิ้นเล็กๆ และปนรวมอยูในดินและปูนขาวในบริเวณที่
เปนเตาเผา   จากการพบเปลือกหอยในลักษณะเชนนี้ทําใหไมสามารถสันนิษฐานขนาดของ
เปลือกหอยที่นํามาผลิตเปนปูนขาวได   แตจากการเก็บตัวอยางเปลือกหอยและตัวอยางปูนขาว
จากเปลือกหอย ที่โรงงานปูนหอยไทยแสง-สิน  จังหวัดสมุทรสาคร พบวาเปลือกหอยที่นํามาผลิต
เปนปูนขาวมีขนาดคละกันทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก  ไมไดเจาะจงใชเปลือกหอยที่มีขนาดใหญ
อยางเดียวเทานั้น จากขอมูลดังกลาวอาจสันนิษฐานในเบื้องตนไดวา เปลือกหอยที่นํามาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตปูนขาวที่แหลงโบราณคดีวังไผนาจะใชเปลือกหอยหลายๆ ขนาด ทั้งเล็กและ
ใหญ ในลักษณะเดียวกับโรงงานปูนเปลือกหอยไทยแสง-สิน  จังหวัดสมุทรสาคร เชนกัน  โดย
เปลือกหอยเปนวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่มีองคประกอบเปนแคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate)
เชนเดียวกับหินปูนและหินออน ซึ่งสามารถนํามาเผาเปนปูนขาวได  โดยเฉพาะในเปลือกชั้นกลาง 
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(prismatic)  มีสวนประกอบทางเคมีเปนผลึกของแคลเซียมคารบอเนต พวกอราโกไนต 
(arragonite)  หรือ   แคลไซด  (calcite)  หรือมีทั้งสองอยางปนกัน     และในเปลือกชั้นใน  
(nacreous)  เปนผลึกของแคลเซียมคารบอเนต   ที่มีลักษณะเปนแผนแบนบาง     และเปนมัน
วาวซอนๆ กัน  เรียกวา  ชั้นมุก    

สําหรับข้ันตอนในการผลิตปูนขาวสันนิษฐานไดวา นาจะมีลักษณะคลายกับการเผา
ภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมทวารวดี  ซึ่งทําโดยนําวัตถุดิบ คือเปลือกหอยหลายๆ ขนาด มากอง
สุมไวบนพื้นดิน  แลวนําเชื้อเพลิงเชน  เศษหญาแหง  กิ่งไม  ใบไมแหงตางๆ   มาสุมกองบน
เปลือกหอยแลวจุดไฟเผา  โดยเผาดวยอุณหภูมิประมาณ  700-900  องศาเซลเซียส   เปลือกหอย
ซึ่งมีองคประกอบเปนแคลเซียมคารบอเนต   (calcium carbonate)   จะถูกเปลี่ยนปนแคลเซียม
ออกไซด  (Calcium  Oxid )  หรือ Quick  lime  เรียกวา  ปูนดิบ  มีลักษณะเปนผง  หรือเปนกอน
สีขาว  เรียกกันโดยทั่วไปวา  ปูนขาว พบกระจายอยูในบริเวณเตาเผา โดยปูนขาวที่พบในแหลง
โบราณคดีวังไผนาจะเปนปูนที่เหลือจากการนําไปใช  เนื่องจากพบในปริมาณไมมากและปะปน
รวมอยูดิน อุณหภูมิในการเผาปูนจะทําใหลานดินตรงที่ใชเผาปูนสุกและจับตัวแข็ง มีเนื้อแนน 
และมีสีแดงอมสม  เนื่องจากไดรับความรอนเทากับเปลือกหอย  แตลานดินสุกที่พบจะสุกไม
สม่ําเสมอกัน  เนื่องจากการเผากลางแจงแบบนี้ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ได

จากการพบเตาเผาปูนขาวในชั้นวัฒนธรรมทวารวดี ที่แหลงโบราณคดีวังไผ อําเภอ
บานหมี่  จังหวัดลพบุรี  หลุมขุดคน  WP’00-site 3  หลุมยอย B3-4 และC-4     แสดงใหเห็นวา
ชุมชนโบราณแหงนี้มีเทคโนโลยีในการผลิตปูนขาวเพื่อใชในชุมชนของตนเอง   เตาเผาที่พบมี
ลักษณะเปนเตาเปดหรือเตาพื้นบาน      ลานดินเผาไฟที่พบในบริเวณเตาเผาปูนมีลักษณะเปน
ลานดินเผาไฟชั้นเดียว    ไมไดซอนทับกันเปนชั้นหนา   และไมพบชองใสไฟ  จากลักษณะดัง
กลาวนี้สันนิษฐานไดวาเตาเผาปูนขาวที่แหลงโบราณคดีวังไผนาจะใชผลิตปูนขาวในปริมาณไม
มากนัก  โดยผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนในระดับครัวเรือน ไมใชการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม   และผูที่ผลิต คือ คนในชุมชนเองที่มีความรูในเรื่องการเลือกใชวัตถุดิบ  และ
อุณหภูมิในการเผาเปนอยางดี  สําหรับชวงเวลาในการผลิตหรือเผาปูนนาจะอยูในชวงฤดูรอนและ
ฤดูฝน  เนื่องจากเตาเผาปูนที่พบเปนเตาพื้นบานที่เผากลางแจง ประกอบกับในการขุดคนทาง
โบราณคดีไมพบรองรอยหลุมเสา  หรือรองรอยอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวาเตาเผาแหงนี้มีการกอสราง
หลังคาหลุม
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 ในบริเวณหลุมขุดคน WP’00-site 3 นอกจากจะพบเตาเผาปูนแลว ยังพบรองรอยการ
ประกอบกิจกรรมของมนุษยในชั้นดินอื่นๆ อยางหนาแนน  จึงกลาวไดวาบริเวณหลุมขุดคนแหงนี้
เปนพื้นที่ที่ถูกใชสอยในลักษณะของการประกอบกิจกรรมตางๆ ในสมัยโบราณอยางตอเนื่อง

  
 ผลวิเคราะหทางวิทยาศาสตร
                ในดานการวิเคราะหไดนําตัวอยางปูนขาวทั้ง 4 ตัวอยาง ทั้งปูนขาวที่ไดจากการเผา
เปลือกหอย  และตัวอยางปูนขาวที่ไดจากการเผาหินปูน  คือ ปูนขาวจากเปลือกหอย แหลง
โบราณคดีวังไผ  จังหวัดลพบุรี,ปูนขาวจากเปลือกหอยโรงงานไทยแสง-สิน  จังหวัดสมุทรสาคร,
ปูนขาวจากหินปูน  จังหวัดสุโขทัย และปูนขาวจากหินปูนตราเจดียหัก จังหวัดราชบุรี มาวิเคราะห
โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อหาสารประกอบทางเคมี    โดยหาปริมาณแคลเซียมคารบอเนต
และแมกนีเซียม       ( % (Ca + Mg ) ,     หาปริมาณคารบอเนต,   หาสารประกอบโดยการใชวิธี
X-Ray Diffractometry และการใชกลองจุลทัศนอีเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning   Electron
Microscope) ซึ่งสามารถหาไดทั้งธาตุประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพ  พบวาปูนขาว
จากเปลือกหอย  และปูนขาวจากหินปูนมีสารประกอบทางเคมีไมแตตางกัน   (ไมรวมวิธี  X-Ray
Florescence)แตในการวิเคราะหทางกายภาพโดยใชจุลทัศนอีเล็กตรอนแบบสองกราด  
(Scanning   Electron  Microscope)  ซึ่งถายภาพโดยใชอีเล็กตรอนพบวาปูนขาวจากเปลือก
หอยและปูนขาวจากหินปูนมีลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน โดยปูนขาวจากเปลือกหอยมี
ผลึกใหญ  และมีเหลี่ยมของผลึกมน   ในขณะที่ปูนขาวจากหินปูนมีผลึกขนาดเล็ก  และผลึกเปน
เหลี่ยม  ซึ่งความแตกตางนี่อาจเนื่องจากชนิดของวัสดุที่นํามาผลิตและการควบคุมอุณหภูมิใน
ขณะการเผา  โดยผลึกขนาดใหญเกิดจากการเย็นตัวอยางชาๆ  และผลึกขนาดเล็กเกิดจากการ
เย็นตัวลงอยางรวดเร็ว
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บทที่  5

สรุป

ปูนขาว (lime) มีลักษณะเปนผง  หรือเปนกอนสีขาว ไดจากการเผาวัสดุที่มีองค
ประกอบสวนใหญเปนแคลเซียมคารบอเนต (calcium  carbonate)  เชน  หินปูน  หินออน  และ
เปลือกหอย  เปนตน โดยปูนขาวสามารถนํามาใชประโยชนไดในหลายๆ ดาน  เชน  ใชเปนวัสดุ
เชื่อมประสานในสถาปตยกรรม, ใชกินกับหมากพลู, ใชปรับสภาพความเปนกรดของดิน, ใชเปน
สวนประกอบสําคัญในการทําพระพิมพ  เปนตน

การใชปูนขาวในดานสถาปตยกรรม  พบมีการใชอยางแพรหลายทั้งในอตีตและ
ปจจุบัน  โดยใชเปนสําคัญในการทําปูนสอ (mortar), ปูนฉาบ  (plaster)  ปูนปน (stucco) และ
ปูนหลอ (concrete) โดยพบการนําปูนขาวมาใชในลักษณะดังกลาวนี้อยางกวางขวางในอารย
ธรรมสมัยโบราณที่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีสูง  เชน  อียิปต  โดยพบการใชปูนสอ (mortar) ใน
การหลอล่ืนในการเคลื่อนยายหินในการสรางพีระมิด  และเมื่อปูนสอ (mortar) แหงจะยึดติดหิน
เหลานั้นใหแข็งแรงยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นยังพบการใชปูนฉาบ  (plaster) ในการปรับสภาพพื้นผิวหิน
ใหเรียบสวยงาม  และใชฉาบผิวหินที่ใชในงานจิตรกรรมอีกดวย  สําหรับปูนปนพบไมมากนัก   ใน
ดานอารยธรรมโรมันไดมีการพัฒนาปูนสอ (mortar) จนกลายเปนปูนหลอ (concrete) พบการใช
อยางกวางขวางในการกอสรางอาคารและเพดานโคง  โดยมีการผสมกอนกรวดหรือกอนหิน  เพื่อ
ใหปูนหลอ (concrete)  มีประสิทธิภาพในการยึดติดและแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้นยังพบ
การใชปูนฉาบ  (plaster)  และปูนปน (stucco) ประดับตามสิ่งกอสรางอีกดวย  และสําหรับอารย
ธรรมอินเดียซึ่งสงอิทธพลทางวัฒนธรรมใหกับดินแดนในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใตเปนอยาง
มาก   พบการใชปูนในรูปของปูนสอ (mortar), ปูนฉาบ  (plaster) และปูนปน (stucco)  มากมาย
ตามพระราชวัง  ศาสนสถาน  และถนนหนทาง  นอกจากนั้นยังพบปูนขาวที่ทําจากเปลือกหอย
เก็บอยูในหมอขนาดใหญที่แควนเบงกอล  และสําหรับปูนปนพบมากในเมืองตักษิลา    ซึ่งสวน
มากจะเกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา  เปนตน

สําหรับในประเทศไทยพบการใชปูนในวัฒนธรรมทวารวดี  ซึ่งเจริญข้ึนตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่  11-16  โดยไดรับแนวคิดและความคติเชื่อในดานตางๆ จากวัฒนธรรมอินเดียจากนัก
ปราชญ และนักบวชที่เดินทางเขามาเผยแผวัฒนธรรมอินเดียพรอมกับพอคาชาวอินเดียที่เขามา
ติดตอคาขาย  วัฒนธรรมทวารวดีรับเอาแนวคิดทางดานศาสนาจากอินเดียโดยปรากฏออกมาใน
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ดานสถาปตยกรรม ประติมากรรมรูปเคารพ  และคติความเชื่อ  โดยพบการใชปูนประกอบอยูใน
สถาปตยกรรมมากมาย    โดยเฉพาะปูนปน     ซึ่งปูนปนที่พบในสมัยนี้มีความสวยงามและทรง
คุณคา  โดยมีสวนประกอบสําคัญคือ  ปูนขาว  น้ําออย ทราย  ยางไม  และอาจมีวัสดุชนิดอ่ืนอีก
แตยังไมทราบในปจจุบัน  ปูนขาวที่ใชทําปูนปนในวัฒนธรรมทวารวดี ไดจากการเผาหินปูน และ 
การเผาเปลือกหอย  โดยปูนปนที่พบสวนใหญมักใชประดับตามฐานอาคาร เชน      ภาพปูนปน
เลาเรื่องที่เจดียจุลประโทน  จังหวัดนครปฐม, ปนูปนประดับโบราณสถานเมืองคูบัว   จังหวัด
ราชบุรี, ปูนปนประดับที่วัดนครโกษา  จังหวัดลพบุรี, ปูนปนประดับโบราณสถานที่เมืองโบราณ
บานโคกไมเดน  จังหวัดนครสวรรค  และปูนปนประดับโบราณสถานเขาคลังใน  เมืองศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ  เปนตน

จาการศึกษาที่ผานมา ยังไมพบวัตถุดิบและวิธีการผลิตปูนขาว เพื่อใชเปนสวน
ประกอบในการทําปูนปน   และปูนฉาบในวัฒนธรรมทวารวดี   ซึ่งอาจเนื่องจากไมพบหลักฐานที่
แนชัด   โดยพบเพียงรองรอยของบอหมักปูนจากการขุดคนและขุดแตงที่โบราณสถานคอกชางดิน 
จังหวัดสุพรรณบุรี   พบรองรอยที่สันนิษฐานวาเปนบอหมักปูน  โดยมีลักษณะเปนแนวหินเรียงกัน
เปนวงกลม  มีเสนผาศูนยกลางประมาณ  2  เมตร และมีคราบปูนเกาะติดอยู  ซึ่งนาจะเปนบอ
หมักปูนใชทําเปนปูนประกอบโบราณสถานนั้น

สําหรับในดานวัตถุดิบและแหลงผลิตปูนขาว  ไดพบหลักฐานดังกลาวจากการขุดคน
ทางโบราณคดีของคณะอาจารย  และนักศึกษาปริญญาโท     คณะโบราณคดี     มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ในป  2543 ที่แหลงโบราณคดีวังไผ อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  ซึ่งเปนเมืองโบราณ
ในวัฒนธรรมทวารวดี  ไดพบรองรอยตางๆ ที่ประกอบเปนเตาเผาปูน   ในหลุมขุดคน  WP'  00 - 
site  3  หลุมยอย  B3-4  และ  C-4  ในชั้นดินธรรมชาติที่  4-5  หรือในชั้นดินสมมติที่  10-12  ตั้ง
แตระดับความลึกประมาณ  107-130  Cm.Dt.

จากการศึกษารองรอยดังกลาวพบวา ปูนขาวที่พบในแหลงโบราณคดีวังไผ  มีวัตถุดิบ
ที่นํามาใชผลิต   คือ  เปลือกหอยน้ําจืด ทั้งฝาเดียวและสองฝา  ประเภทหอยโขง  และหอยกาบ  
โดยเฉพาะหอยกาบนั้นพบกระจายในลักษณะแตกปนในบริเวณเตาเผา   จากหลักฐานดังกลาว
ประกอบกับหลักฐานอื่นๆ ที่พบรวมในบริเวณที่สันนิษฐานวาเปนเตาเผาปูน  คือ เปลือกหอย  
ถาน   ข้ีเถา  และลานดินเผาไฟ    แสดงใหเห็นวาแหลงโบราณคดีวังไผ อําเภอบานหมี่  จังหวัด
ลพบุรี เปนชุมชนโบราณที่มีเทคโนโลยีในการผลิตปูนขาวในชุมชนของตนเอง โดยเตาเผาปูนพบ
ในชั้นวัฒนธรรมที่  2  ซึ่งเปนชั้นวัฒนธรรมทวารวดี    ในหลุมขุดคน  WP'  00 - site  3  หลุมยอย  
B3-4  และ  C-4  ในชั้นดินธรรมชาติที่  4-5  หรือในชั้นดินสมมติที่  10-12  ตั้งแตระดับความลึก
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ประมาณ  107-130  Cm.Dt.  เตาที่พบที่เปนเตาเปด  ในลักษณะการเผากลางแจง หรือเตาพื้น
บาน    ( Domestic  Fires  หรือ    Open  Hearth   Kiln )       ซึ่งเตาชนิดนี้เปนรูปแบบเตาเผา
ภาชนะที่พบทั่วไปในวัฒนธรรมทวารวดี   เตาเผาปูนที่พบมีลักษณะเปนลานดินเผาไฟชั้นเดียว  
ไมไดซอนทับกันเปนชั้นหนา  ไมพบชองใสไฟ  พบกลุมถานกระจายอยูเปนหยอมๆ  ปะปนกับเศษ
ข้ีเถา  ปูนขาว  เปลือกหอย     และลานดินเผาไฟ   ดินในบริเวณลานดินเผาไฟจับตัวเปนกอนแข็ง  
มีสีสม     ซึ่งคลายคลึงกับลานดินเผาไฟของเตาเผาภาชนะที่พบในแหลงโบราณคดีที่พบทั่วไปใน
วัฒนธรรมทวารวดี

สําหรับข้ันตอนในการผลิตปูนขาวสันนิษฐานไดวา นาจะมีลักษณะคลายกับการเผา
ภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมทวารวดี  ซึ่งทําโดยนําวัตถุดิบ คือเปลือกหอยหลายๆ ขนาด มากอง
สุมไวบนพื้นดิน  แลวนําเชื้อเพลิงเชน  เศษหญาแหง  กิ่งไม  ใบไมแหงตางๆ   มาสุมกองบน
เปลือกหอยแลวจุดไฟเผา  โดยเผาดวยอุณหภูมิประมาณ  700-900  องศาเซลเซียส   เปลือกหอย
ซึ่งมีองคประกอบเปนแคลเซียมคารบอเนต   (calcium carbonate)   จะถูกเปลี่ยนปนแคลเซียม
ออกไซด  (Calcium  Oxid )  หรือ Quick  lime  เรียกวา  ปูนดิบ  มีลักษณะเปนผง  หรือเปนกอน
สีขาว  เรียกกันโดยทั่วไปวา  ปูนขาว พบกระจายอยูในบริเวณเตาเผา โดยปูนขาวที่พบในแหลง
โบราณคดีวังไผนาจะเปนปูนที่เหลือจากการนําไปใช  เนื่องจากพบในปริมาณไมมากและปะปน
รวมอยูดิน อุณหภูมิในการเผาปูนจะทําใหลานดินตรงที่ใชเผาปูนสุกและจับตัวแข็ง มีเนื้อแนน 
และมีสีแดงอมสม  เนื่องจากไดรับความรอนเทากับเปลือกหอย  แตลานดินสุกที่พบจะสุกไม
สม่ําเสมอกัน  เนื่องจากการเผากลางแจงแบบนี้ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ได    และผูที่
ผลิต คือ คนในชุมชนเองที่มีความรูในเรื่องการเลือกใชวัตถุดิบ  รวมทั้งอุณหภูมิในการเผาเปน
อยางดี  โดยนาจะผลิตหรือเผาปูนในชวงฤดูรอนและฤดูฝน  เนื่องจากเตาเผาปูนที่พบเปนเตาพื้น
บานที่เผากลางแจง     ประกอบกับในการขุดคนทางโบราณคดีไมพบรองรอยหลุมเสา  หรือรอง
รอยอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นวาเตาเผาแหงนี้มีการกอสรางหลังคาหลุม    และในบริเวณหลุมขุดคน 
WP’00-site 3 นอกจากจะพบเตาเผาปูนแลว ยังพบรองรอยการประกอบกิจกรรมของมนุษยในชั้น
ดินอื่นๆ อยางหนาแนน  จึงกลาวไดวาบริเวณหลุมขุดคนแหงนี้เปนพื้นที่ที่ถูกใชสอยในลักษณะ
ของการประกอบกิจกรรมตางๆ ในสมัยโบราณอยางตอเนื่อง

    นอกจากการนําขอมูลที่ไดจากการขุดคนมาวิเคราะหทางโบราณคดีแลวยังไดนําตัว
อยางปูนขาวจากเปลือกหอยที่พบจากการขุดคนที่แหลงโบราณคดีวังไผ  มาวิเคราะหโดยใชวิธี
การทางวิทยาศาสตรเพื่อหาสารประกอบทางเคมีและความแตกตางทางกายภาพ และทําการ
สํารวจไดตัวอยางปูนขาวที่มีลักษณะใกลเคียงกับปูนขาวที่ไดจากการขุดคน ทั้งที่เปนปูนขาวที่ได
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จากการเผาเปลือกหอย และปูนขาวที่ไดจากการเผาหินปูน ทั้งในอดีตและปจจุบัน  มาวิเคราะห
เปรียบเทียบ    โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  4  วิธี  คือ  การหาปริมาณแคลเซียมคารบอเนต
และแมกนีเซียม    ( % Ca + Mg ) ,  การหาปริมาณคารบอเนต,   การหาสารประกอบโดยการใช
วิธี  X-Ray  Diffractometry  และ การใชกลองจุลทัศนอีเล็กตรอนแบบสองกราด  (Scanning   
Electron  Microscope) ที่สามารถวิเคราะหหาธาตุประกอบและลักษณะแตกตางทางกายภาพ

จากการทดลองพบวาปูนขาวจากเปลือกหอยและปูนขาวจากหินปูนมีสารประกอบ
ทางเคมีไมแตตางกัน   (ไมรวมวิธี  X-Ray  Florescence )     แตในการวิเคราะหทางกายภาพโดย
ใชกลองจุลทัศนอีเล็กตรอนแบบสองกราด  (Scanning   Electron  Microscope)  ที่ถายภาพโดย
ใชอีเล็กตรอนพบวาปูนขาวจากเปลือกหอยและปูนขาวจากหินปูนมีลักษณะทางกายภาพที่แตก
ตางกันพอสมควร  โดยปูนขาวจากเปลือกหอยจะมีผลึกคอนขางใหญ  และมีเหลี่ยมของผลึกมน
ในขณะที่ปูนขาวจากหินปูนมีผลึกขนาดเล็ก  และผลึกเปนเหลี่ยมมุม  ซึ่งความแตกตางของ
ลักษณะผลึกดังกลาวนี้ อาจเนื่องจากชนิดของวัสดุที่นํามาผลิต  และการควบคุมอุณหภูมิในขณะ
การเผา

และจากการพบเตาเผาปูนขาวที่ใชเปลือกหอยน้ําจืดเปนวัตถุดิบ  ในแหลงโบราณคดี
วังไผ  อําเภอบานหมี่   จังหวัดลพบุรี จากการขุดคนทางโบราณคดีในป  2543 นับไดวาเปนหลัก
ฐานสําคัญในเรื่องวัตถุดิบและวิธีการผลิตปูนขาวในสมัยทวารวดี เนื่องจากยังไมเคยมีการขุดพบ
รองรอยในลักษณะดังกลาวมากอน จากขอมูลหลักฐานที่กลาวมาทั้งหมดขางตน แสดงใหเห็นวา
แหลงโบราณคดีวังไผ อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี  เปนชุมชนโบราณในสมัยทวารวดี ที่มี
เทคโนโลยีในการผลิตปูนขาว โดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น คือ เปลือกหอยน้ําจืด  ทั้งฝาเดียว
และสองฝา ประเภทหอยโขง  และหอยกาบ มาเผาเปนปูนขาว โดยปูนขาวที่ไดนั้นนาจะใชเพื่อ
ตอบสนองความตองการในภายในชุมชนในระดับครัวเรือน   ซึ่งอาจจะนําไปใชประกอบในงาน
ดานสถาปตยกรรมในลักษณะของปูนฉาบ  หรือปูนปน หรือนําไปบริโภคนั้นยังเปนเรื่องที่ตอง
ศึกษาคนควาและตองขุดคนทางโบราณคดีในบริเวณดังกลาวและบริเวณอื่นๆ ในแหลงโบราณคดี
นี้เพิ่มเติม   เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหตอไป

และการพบเตาเผาปูนขาวที่ใชเปลือกหอยเปนวัตถุดิบแหลงโบราณคดีวังไผ อําเภอ
บานหมี่  จังหวัดลพบุรี  แสดงใหเห็นวามีการนําเปลือกหอยมาเผาเปนปูนขาวเพื่อใชประโยชนใน
ดานตางๆ ตั้งแตสมัยทวารวดีเปนตนมา
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ขอเสนอแนะ
1.ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรองรอยเตาเผาปูนและปูนขาว จากการขุดคน

ทางโบราณคดีในแหลงโบราณคดีวังไผ  อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี   และแหลงโบราณคดีสมัย
ทวารวดีอ่ืนๆ   เพิ่มเติม  เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการการผลิตปูนในวัฒนธรรมทวารวดีใหกวาง
ขวางและชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น

2. ควรนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตร  เชน  วิธี X-Ray  Florescenec  และวิธี
เคมีเปยก  เขาใชในการวิจัยเพิ่มข้ึน
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