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 เกญพริษฐ  พัฒฑิธนโชติภาคิน : รูปแบบและบทบาทหนาท่ีของกุณฑีในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19. 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ศ. เกียรติคุณ ดร.ผาสุข  อินทราวุธ. 321 หนา. 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1.ศึกษารูปแบบกุณฑีท่ีพบในประเทศไทย 2.ศึกษา
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางแหลงโบราณคดีในประเทศไทยกับแหลงโบราณคดีในประเทศใกลเคียงใน
เอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3.ศึกษาหนาท่ีของกุณฑีในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 
 ผลการศึกษาพบวา รูปแบบกุณฑีท่ีพบในประเทศสามารถแบงไดเปน 5 กลุมใหญ ไดแก 1 กุณฑีท่ีมี
พวยทรงตรง 2 กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง 3 กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่น 4 กุณฑีท่ีมีพวยทรงคาง  5.กุณฑีท่ีมีพวย
แบบพิเศษ  
 รูปแบบกุณฑีท่ีแสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธทางวัฒนธรรมของผูคนในเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดแก หมอพรมน้ํา ซึ่งในการศึกษานี้ไดจัดใหอยูในภาชนะรูปแบบยอยรูปแบบหนึ่งของกุณฑี 
ซึ่งมักจะแพรพรอมกับศาสนา นอกจากนี้ยังพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงคาง กุณฑีท่ีพวยทรงแบบมีขอบนูนท่ีปลายพวย
ดวยซึ่งอาจจะแพรเขามาพรอมกับพอคาหรือนักบวชท่ีเขามาคาขายหรือเผยแพรศาสนาในชุมชนโบราณแหงนั้น 
นอกจากนี้ยังพบรูปแบบกุณฑีท่ีแสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางชุมชนโบราณใน
ประเทศไทยกับชุมชนโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกันดวยเชนกัน ซึ่งอาจจะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
เอื้ออํานวยในการติดตอสัมพันธกัน ดังจะเห็นไดจากกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูน เกือบปลายพวย ซึ่งพบ
แพรหลายในแหลงโบราณคดีในประเทศเวียดนาม กัมพูชา หรืออาจจะมีความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจท่ีมีการผลิต
เพื่อขายใหกับชุมชนโบราณอื่นๆ ดังจะเห็นไดจากกุณฑีท่ีพบท่ีประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกับกุณฑีท่ีแหลงเตาปะโอ เปนตน 
 จากการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะประเภทกุณฑีดวยวิธีศิลาวรรณนาพบวา กุณฑีท่ีพบในภาคใต
ไมใสสวนผสมอื่นลงในดินปน สวนกุณฑีท่ีพบในภาคกลางพบวามีเทคนิคการเตรียมดินท่ีแตกตางคือพบท้ังการ
ใสทรายเปนสวนผสมลงในเนื้อดินและไมใสสวนผสมอื่นลงในเนื้อดินปน ในขณะท่ีกุณฑีท่ีพบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและแหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําปาสักนั้นมักพบวามีการใสแกลบขาวเปนสวนผสมลงใน
เนื้อดินปน  
 หนาท่ีของกุณฑีท่ีพบในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น พบวามีหนาท่ีไมแตกตางกันโดย
พบวามีการใชในครัวเรือน, มีการผลิตและกระจายผลผลิตไปขายยังชุมชนอื่นๆ, มีการใชในราชสํานักหรือเปน
เครื่องราชูปโภค, หนาท่ีดานลัทธิความเช่ือซึ่งเขามาพรอมกับความเช่ือทางศาสนา และพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับศพโดย
พบวามีการใชใสเครื่องเซนสังเวยและใชเปนโกศบรรจุกระดูก 
 
ภาควิชาโบราณคดี                                                                                          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 KEPHARIT  PHATTHITHANACHOTPHAKHIN : TYPOLOGY AND FUNCTION OF 
KENDI IN THAILAND, PRIOR TO THE 13TH CENTURY. THESIS ADVISOR :  
PROF.EMERITUS.PHASOOK INDRAWOOTH, Ph.D. .  321 pp. 
 
 
 The objective of this study was to search for the typology and the function of kendis 
in Thailand, Prior to the 13th century A.D., and to search for the mutual intercourse among the 
ancient towns in Thailand and to find the relationship of those ancient towns in Thailand with another 
ancient towns in Southeast Asia and India. 
 The result of this study provide us the informations that the kendis could be separated to 
5 distinctive type, 1) Straight-spouted kendis 2)Curve-spouted Kendis 3)Flange-spouted Kendis 
4)Chin-spouted Kendis 5)Special-spouted kendis 
 The typology of kendis, discovered by this study has represented the cultural intercourse 
among ancient towns in Thailand and the relationship with anothers ancient towns in Southeast Asia 
and India. 
 Due to the technology in the production of kendis that represented through the 
petrographic analysis also provide us the informations that the production of kendis in the central of 
Thailand has had two distinctive method of production, the frist one filled with natural soil and the 
second one filled with sand. But the production of kendis in the northeastern of Thailand was quite 
different. Kendis, found in the northeastern of Thailand were filled with rice husk in the clay.. 
 The function of kendis found in Southeast Asia and India, have had many different kind 
of function, such as, domestic use, commercial production, court use as a royal utensil, 
religious use in Buddhism and Hinduism and ritual use related to the corpse.  
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 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขาพเจาขอขอบพระคุณโครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ดานมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร ท่ี
สนับสนุนทางการเงินในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณทาน ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร. ผาสุข อินทราวุธ ท่ีอบรมส่ัง
สอนและใหคําปรึกษาแนะนําในการทําวิยานิพนธเลมนี้ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยประมวลพงษ สินธุเสน จากสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนา
ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน และ ดร. ดวงกมล อัศวมาศ ท่ีชวยเหลือและใหคําแนะนําความรูเกี่ยวกับการ
วิเคราะหภาชนะดินเผาดวยวิธีศิลาวรรณนา 
 ขอขอบคุณผูเอ้ือเฟอขอมูล ไดแก ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานัก
ศิลปากรท่ี2 สุพรรณบุรี สํานักศิลปากรท่ี4 ลพบุรี สํานักศิลปากรท่ี5 ปราจีนบุรี สํานักศิลปากรท่ี9 
ขอนแกน สํานักศิลปากรท่ี10 รอยเอ็ด สํานักศิลปากรท่ี11 อุบลราชธานี สํานักศิลปากรท่ี12 
นครราชสีมา สํานักศิลปากรท่ี13 สงขลา สํานักศิลปากรท่ี14 นครศรีธรรมราช สํานักศิลปากรท่ี15 
ภูเก็ต ดร. สฤษดิ์พงศ ขุนทรง ท่ีอนุเคราะหโบราณวัตถุจากแหลงโบราณคดีธรรมศาลาและแหลง
โบราณคดีหอเอก อาจารยสมนึก ทะศร ท่ีอนุเคราะหใหขอมูลและอํานวยความสะดวกในการศึกษา
โบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑวัดเมืองไผ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 ขอขอบพระคุณผูอุปการะใหความชวยเหลือขณะเดินทางเก็บขอมูล ไดแก รอยเอกบุณย
ฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ และพ่ีๆท่ีสํานักศิลปากรท่ี15 ภูเก็ต คุณสุภาพร สุวรรณรักษ(พ่ีพร) รวมท้ังพ่ีๆและ
นองๆท่ีสํานักศิลปากรท่ี13 สงขลา ทุกทานท่ีคอยดูแลใหความชวยเหลือ คุณพงศธันว สําเภาเงิน 
คุณสารัท ชะลอสันติสกุล(พ่ีนิค) และเจาหนาท่ีสํานักศิลปากรท่ี14 นครศรีธรรมราช 
 ขอบคุณ ศรินญา นิลสําราญ(เพ่ือนเฟริน) ท่ีเดินทางเปนเพ่ือนในการเดินทางเก็บขอมูล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคตะวันออก เพ่ือนๆ รวมรุนปริญญาโทโบราณคดีป 50 ทุกคนท่ีคอย
เปนกําลังใจ รวมท้ังพ่ีๆ นองๆ ซ่ึงไมสามารถเอยนามไดท้ังหมด  
 สุดทายขอขอบพระคุณครอบครัวของขาพเจาท่ีสนับสนุนและคอยใหกําลังใจจน
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวง  
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