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 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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในประเทศไทยนั้น กุณฑีคอนขางท่ีจะมีความสําคัญตอการกําหนดอายุแหลง
โบราณคดีเนื่องจากนักโบราณคดีไทยเช่ือวากุณฑีนี้เปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวาอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมของชาวอินเดียไดแพรหลายเขามาสูชุมชนโบราณนั้นแลว โดยอาจจะแพรเขามา
โดยตรงหรือผานประเทศเพ่ือนบาน อีกท้ังยังมีการคนพบกุณฑีและช้ินสวนของกุณฑีอยาง
แพรหลายท้ังในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต ของ
ประเทศไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษารูปแบบของกุณฑีท่ีพบในประเทศไทยวามี
ลักษณะคลายคลึงหรือแตกตางกันอยางไร และมีความคลายคลึงกับกุณฑีท่ีพบในประเทศเพ่ือนบาน
และประเทศในเอเชียใตโดยเฉพาะประเทศอินเดียบางหรือไม ท้ังนี้เนื่องจากผูวิจัยมีความเห็นวา
ความคลายคลึงกันหรือแตกตางกันของรูปแบบภาชนะนั้น สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธหรือ
ความแตกตางกันทางวัฒนธรรมของกลุมคนในอดีต  

 
คําจํากัดความและความหมาย 
 ศัพทานุกรมทางโบราณคดี  ฉบับพิมพเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได
กลาวถึงลักษณะของกุณฑี วาเปนภาชนะดินเผามีพวยคลายกาน้ํา ไมมีหูจับ1  
 คู จู อิล (Khoo Joo EE) ไดอธิบายลักษณะของกุณฑีวา ส่ิงท่ีทําใหกุณฑีแตกตางจาก
ภาชนะท่ัวไปคือ กุณฑีเปนภาชนะท่ีมีชองทางการไหลเขา-ออกของน้ํา 2 ชอง โดยอยูบริเวณปาก
ภาชนะ 1 ชอง, บริเวณพวยภาชนะ 1 ชอง และไมมีหูจับ2  

                                                
 1กรมศิลปากร, ศัพทานุกรมทางโบราณคด ี(กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ (1977), 2550), 
40. 
 2Khoo Joo EE, Kendi: Pouring vessels in the University of Malaya collection 
(Singapore: National Museum, 1984), 1. 
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 ในประเทศไทยนั้น การเรียกช่ือภาชนะบรรจุน้ํามีพวยไมมีหูจับ คอนขางหลากหลาย3 
ดังจะเห็นไดจาก บริเวณภาคใตของไทยเรียกหมอน้ํามีพวยนี้วา กุณฑี เชนเดียวกับท่ีประเทศ
มาเลเซีย4  ในขณะท่ีภาชนะมีพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางมักจะใช
คําวา หมอน้ํามีพวย (spouted pot)5  
 อิง-ลี ซก ชี (Eng-Lee Seok Chee) ไดอธิบายลักษณะของกุณฑี โดยสรุปคือ กุณฑีมี
ลักษณะลําตัวทรงกลม คอภาชนะมีลักษณะตรง และมีพวย 1 พวย ติดอยูท่ีไหล มีหนาท่ีเปนภาชนะ
สําหรับการดื่ม โดยของเหลวจะไหลออกทางพวย ไมมีหูจับ ดังนั้นเวลาจับถือตองจับบริเวณคอของ
ภาชนะ ซ่ึงแตกตางจากภาชนะประเภทอ่ืน6  
 ดอวน เอฟ รูเนย (Dawn F. Rooney) ไดอธิบายลักษณะของกุณฑีวาเปนภาชนะท่ีมี
ลําตัวลักษณะกลม คอสูง มีพวย 1 พวยติดอยูบนไหลของภาชนะ และมีฐานแบน (flat base) ซ่ึงส่ิงท่ี
ทําใหกุณฑีแตกตางภาชนะอ่ืนๆ คือ กุณฑีนั้นไมมีหูจับ7 
 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูเขียนจึงขอนิยามลักษณะของกุณฑีท่ีใชในการศึกษานี้ ดังนี ้
 1.  เปนภาชนะมีพวย เนื้อดิน (earthenware) โดยมีพวย 1 พวย มีชองทางการไหลเขา
ออกของน้ํา 2 ชอง ไดแก ท่ีพวยของภาชนะ 1 ชอง และท่ีปากของภาชนะ 1 ชอง  
 2. ไมมีหูจับ 

                                                
 3ภาชนะมีพวย ทองคําท่ีพบในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดอยุธยานั้น ยังพบวามี
การเรียกขานในช่ือท่ีแตกตางกัน บางก็เรียกวา สุวรรณภิงคาร, พระเตาทักษิโณทก ดูในสํานัก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผนดิน (กรุงเทพฯ : รุงศิลปการ
พิมพ (1977), 2550), 78.  
 4ผาสุข อินทราวุธ, “กุณฑี: ท่ีพบในภาคใต,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต1 (2542): 
433-436. 
 5ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 2528), 21-22. 
 6Singapore National Museum, Kendis (Singapore: National Museum, 1984), 5. 
 7Dawn F. Rooney, Kendi in the Cultural Context of Southest Asia: A 
Commentary, accessed December 12, 2010, available from  http://rooneyarchive.net/articles 
/kendi_album/kendi.htm 
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ชื่อที่ปรากฏในประเทศตางๆ 
 กุณฑี (kundi) เปนคําท่ีใชเรียกช่ือภาชนะมีพวยในประเทศมาเลเซียและในพ้ืนท่ี
คาบสมุทรภาคใตของไทย ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียเรียกวา เคนดี้ (kendi) ) (นอกจากจะใชเรียก
ภาชนะมีพวยไมมีหูจับแลวยังมีความหมายกวางครอบคลุมถึงภาชนะบรรจุน้ําประเภทอ่ืนๆซ่ึง
อาจจะใชในชีวิตประจําวันหรือใชในการประกอบพิธีกรรมอีกดวย) 8  
 นักวิชาการสวนใหญเช่ือวาคําวา กุณฑี (kundi) หรือ เคนดี้ (kendi)นั้น มาจากภาษา
สันสกฤตวา กุณฑ หมายถึง หมอน้ํา , กะโหลกน้ําของนักธรรม(อันทําดวยกะโหลกมะพราว)9  
 ในประเทศอินเดีย คําวา กุณฑะ (kunda) ใชเรียกภาชนะรูปทรงตางๆ เชน ชาม,หมอ , 
ภาชนะทรงเหยือก เปนตน (pitcher, pot, bowl-shape vessel)10 และ คําวา กุณฑา (kundã) หมายถึง 
ภาชนะสําหรับบรรจุน้ํา (water-jar)11 ในบันทึกของหลวงจีนอ้ีจิง ซ่ึงเดินทางจากประเทศจีนไป
ประเทศอินเดียเพ่ือศึกษาพระพุทธศาสนาในชวงพุทธศตวรรษท่ี 13 นั้น ไดกลาวถึงการเก็บน้ําซ่ึง
ตองแยกระหวางน้ําสะอาดกับน้ําท่ีใชสําหรับทําความสะอาดออกจากกัน  โดยภาชนะท่ีใชสําหรับ
เก็บน้ําท้ังน้ําสะอาดและน้ําท่ีใชสําหรับทําความสะอาดนั้นตางก็มีอยู 2 ประเภท ไดแก กุณฑา 
(kundã) และ กลศ12  โดยภาชนะท่ีเปนเนื้อดิน(earthenware) และเนื้อกระเบ้ือง (porcelain) นั้นมักใช
สําหรับเก็บน้ําสะอาด ในขณะท่ีภาชนะท่ีบรรจุน้ําท่ีใชทําความสะอาด(the “touched” water for 
cleansing purpose after having been to the urinal) นั้นเปนภาชนะท่ีทําจากทองแดงและเหล็ก13  
 สวนคําวา กุณฑิกา (kundika) และ สปริงคเกอร(springkler) นั้นมักจะใชเรียกภาชนะมี
พวยปากแคบซ่ึงใชเปนหมอพรมน้ํา (หมอพรมน้ํานี้จะใสน้ําเขาภาชนะทางพวย และน้ําจะไหลออก

                                                
 8Sumarah Adhyatman, Kendi:traditional drinking water container (Jakarta: 
Himpunan Keramik Indonesia: Yayasan Nusantara Jaya, 1987), 5. 
 9กรมวิชาการ, สํสกฤต-ไทย-อังกฤษ อภิธาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
2511), 270. 
 10GÖsta Liebert, Iconographic dictionary of the Indian religions (Leiden: E.J. 
Brill, 1976), 146. 
 11Ibid. 
 12I-Tsing, A record of The Buddhist religion; as practiced in India and the 
Malay Archipelago, A.D.671-695, trans. J.Takakusu (New Delhi: mushiram Mancharlal, 1982), 
27.   
 13Ibid. 
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จากภาชนะทางปาก), และคําวา กมัณฑลุ (kamandalu) ก็มักจะใชเรียกภาชนะมีพวย ซ่ึงพวก
พราหมณและนักบวชมักจะใชในการหล่ังน้ําลงดินเพ่ือสักการะตอเทพเจา14  
 ในปจจุบันในประเทศอินเดียยังคงมีการใชภาชนะมีพวยอยูโดยใชท้ังในชีวิตประจําวัน
และพิธีกรรม  ซ่ึงแตละพ้ืนท่ีของประเทศอินเดียก็ยังเรียกภาชนะมีพวยในช่ือเรียกท่ีแตกตางกัน เชน
ท่ีเมืองพาราณาสี(Varanasi) รัฐอุตตรประเทศ(Uttar Pradesh) ทางภาคเหนือของอินเดีย เรียกภาชนะ
มีพวยท้ังมีหูจับและไมมีหูจับซ่ึงใชสําหรับบรรจุน้ําศักดิ์สิทธวา “เคอวา”(Kerwa)15, ท่ีรัฐเคอราลา 
(Kerala) ทางภาคใตของอินเดีย เรียกภาชนะมีพวยท่ีใชสําหรับบรรจุน้ําดื่ม ซ่ึงมีลักษณะคอกวาง 
และมีพวยลักษณะโคงยาววา “คินดิ” (kindi)16  นอกจากนี้ยังมีคําวา “ฌารี” (jhari) ซ่ึงเปนช่ือเรียก
ภาชนะลักษณะคอสูงและมีพวย ใชสําหรับประกอบพิธีกรรม17 ดวย 

 
กุณฑี กับการศึกษาที่ผานมา 
 เนื่องจากกุณฑีมีลักษณะท่ีเปนเอกลักษณ แตกตางจากภาชนะท่ัวไปคือ เปนภาชนะ มี
พวย ไมมีหูจบั มีรูอากาศ 2 บริเวณ คือ  ปากและพวยของภาชนะ นอกจากนี้ยังพบแพรหลายในทวีป
เอเชีย จึงเปนท่ีสนใจของนักวิชาการหลายทานดวยกัน ไดแก 
 ไอ เอช เอ็น อีวาน (I.H.N. Evans) ไดเขียนบทความช่ือ “การดํารงอยูของภาชนะบรรจุ
น้ํารูปแบบเการูปแบบหนึ่ง” (On the persistence of an old type of watervessel) และไดลงตีพิมพ
เผยแพรในป ค.ศ. 1923 โดยเสนอวา กุณฑีซ่ึงเปนรูปแบบภาชนะโบราณท่ีพบในชวาและประเทศ
มาเลเซียนั้น อาจจะมีตนแบบมาจากหมอน้ําโบราณในประเทศอินเดีย18 
 ตอมาในป ค.ศ. 1951 ฮั่น ไว ทู (Han Wai too) ไดเขียนบทความช่ือ “การวิจัยเคนดี้”  
(A research on Kendis) ไดสนับสนุนขอสมมุติฐานของไอ เอช เอ็น อีวาน โดยอางอิงบันทึกการ
เดินทางของหลวงจีนฟาเหียน(Fa Xian) ซ่ึงไดกลาวถึง ยุนชิ(Yunchi) หรือ กุณฑี(Kundi) ดวย 

                                                
 14R.C. Prasad Singh, “Spouted Vessels in India,” in Potteries in Ancient India, ed. 
B.P. Sinha (Patna: Patna University, 1969), 122. 
 15Sumarah Adhyatman, Kendi : traditional drinking water container, 152. 
 16 Ibid., 154. 
 17GÖsta Liebert, Iconographic dictionary of the Indian religions (Leiden: E.J. 
Brill, 1976), 133. 
 18I.H.N. Evans, “On the persistence of an old type of water vessel,” in Sumarah 
Adhyatman, Kendi: traditional drinking water container, 6. 
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นอกจากนี้ยังไดสันนิษฐานวา คําวา “กุณฑี” (kundi) นั้น อาจจะมาจากคําในภาษาสันสกฤตวา กุณฑิ
กะ (kundika (หมอพรมน้ํา)) ซ่ึงเปนหมอน้ํามีพวยแบบหนึ่งท่ีใชในประเทศอินเดีย และกุณฑิกะ นี้
ยังอาจจะเปนตนแบบใหกับกุณฑีท่ีพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย19 
 อาร.ซี. ประสัด สิงห (R.C. Prasad Singh) ไดศึกษาภาชนะมีพวยท้ังท่ีมีหูจบัและไมมีหู
จับท่ีพบในแหลงโบราณคดีประเทศอินเดีย ในบทความช่ือ “ภาชนะมีพวยในประเทศ
อินเดีย”(Spouted vessels in india) ซ่ึงลงตีพิมพในหนังสือช่ือ “ภาชนะดินเผาในอินเดียโบราณ” 
(Potteries in Ancient India) ในป ค.ศ. 1969 โดยบทความนี้เสนอวาภาชนะมีพวยในแหลง
โบราณคดีประเทศอินเดียนั้น ไดรับรูปแบบมาจากภาชนะมีพวยในแถบดินแดนเมโสโปเตเมีย ท้ังนี้
เนื่องจากมีการพบภาชนะมีพวยในแหลงโบราณคดีในดินแดนเมโสโปเตเมีย ในชวงยุคหลัง
วัฒนธรรมอูรุค (Uruk) ราว 3,200 ปกอนคริสตกาล ในขณะท่ีไมพบภาชนะมีพวยในแหลง
โบราณคดีประเทศอินเดียท่ีมีอายุเกาไปกวา 2,000 ปกอนคริสตกาลเลย20  
 เอ็ม.เอ็น.เดชแพนด (M.N.Deshpande) ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับหมอพรมน้ําท่ีพบใน
ในแหลงโบราณคดีประเทศอินเดียไวในบทความช่ือ “ภาชนะดินเผาแบบโรมันในอินเดีย” (Roman 
Pottery in India) ซ่ึงลงตีพิมพในหนังสือช่ือ “ภาชนะดินเผาในอินเดียโบราณ” (Potteries in Ancient 
India) เชนเดียวกัน โดยเสนอวาหมอพรมน้ํานั้นเปนภาชนะพ้ืนเมืองท่ีรับอิทธิพลทางดานรูปแบบ
จากภาชนะของชาวโรมัน21 
 ในป ค.ศ. 1978 มุนดารดจิโต(Mundardjito) ไดทําการศึกษารูปแบบกุณฑีท่ีปรากฏใน
ฐานะของกมัณฑลุ (เปนเครื่องบริขารของนักบวช อันเปนเครื่องหมายของการบําเพ็ญพรหมจรรย
และความบริสุทธ์ิทางจิต) ท่ีปรากฏในภาพสลักท่ีโบราณสถานบุโรพุทโธ22 ไวในรายงานช่ือ 
“รายงานรูปแบบภาชนะจากแหลงโบราณคดีบุโรพุทโธเบ้ืองตน”(The preliminary report on 
pottery forms in the Borobudur site.) 

                                                
 19Han Wai too, “A research on Kendis,” in Sumarah Adhyatman, Kendi: traditional 
drinking water container, 6. 
 20R.C. Prasad Singh, “Spouted Vessels in India,” in Potteries in Ancient India, 118-
123. 
 21M.N.Deshpande, “Roman Pottery in India,” in Potteries in Ancient India, 278-
280. 
 22Mundardjito, “The preliminary report on pottery forms in the Borobudur site,” in 
Sumarah Adhyatman, Kendi:traditional drinking water container, 9. 
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 ลิ ชิจาน (Li Zhijan) และ ฮวน เบาหลิง (Huan Baoling) ไดเขียนบทความช่ือ       
“หลายปญหาท่ีเกี่ยวกับเคนดี้ในการศึกษาประวัติศาสตรการติดตอทางทะเล” (Several Problems 
related to kendis in Studies on the History of Maritime communications) ในป ค.ศ. 198223 
ทําการศึกษาพัฒนาการดานรูปแบบของกุณฑีท่ีพบในประเทศจีน ตั้งแตสมัยราชวงศถังถึงสมัย
ราชวงศชิง  ซ่ึงในการศึกษานี้ไดรวมรูปแบบของหมอพรมน้ําเขาเปนรูปแบบหนึ่งการศึกษาดวย  

                 
ลายเสนท่ี 1 กุณฑีและหมอพรมน้ําท่ีพบในประเทศจีน  
ท่ีมา: Sumarah Adhyatman, Kendi:traditional drinking water container (Jakarta: Himpunan 
Keramik Indonesia: Yayasan Nusantara Jaya, 1987), 15-16. 
 
 ในป ค.ศ. 1984 ไดมีการตีพิมพหนังสือช่ือ “เคนดี้” (Kendis) โดย อิง-ลี ซก ชี (Eng-Lee 
Seok Chee) และคณะ ไดทําการจัดรูปแบบของกุณฑี โดยใชลักษณะเดนของพวยเปนตัวแบง ซ่ึง
แบงไดเปน 5 รูปแบบ24 ดวยกัน  
 1. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง (Straight-spouted Kendis)  
 2. กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง(Curve-spouted Kendis)  
 3.กุณฑีท่ีมีพวยทรงรูปทรงกลมเปนกระเปาะ(Bulbous-spouted Kendis)  
 4.กุณฑีท่ีพวยมีลักษณะมีขอบนูนยื่นออกมา (Flange-spouted kendis)   
 5.กุณฑีรูปสัตว (Zoomorphic Kendis)  
                                                
 23Mundardjito, “The preliminary report on pottery forms in the Borobudur site,” in 
Sumarah Adhyatman, Kendi:traditional drinking water container, 15-16. 
 24Singapore National Museum, Kendis, 6-7. 
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 สุมารัช อยัธมาน(Sumarah Adhyatman) ทําการศึกษากุณฑีท่ีพบในประเทศอินโดนีเซีย 
และเขียนหนังสือช่ือ เคนดี้: รูปแบบภาชนะบรรจุน้ําดื่ม (Kendi: traditional drinking water 
container) ซ่ึงตีพิมพในป ค.ศ. 1987 โดยกลาววา คําวา “เคนดี้”(Kendi) ในประเทศอินโดนีเซียนั้น
ไมเพียงแตหมายถึงภาชนะมีพวยเทานั้น หากยังมีความหมายครอบคลุมถึงภาชนะรูปแบบอ่ืนซ่ึงใช
เปนภาชนะสําหรับใสน้ําดื่มท่ีซ่ึงอาจจะใชในชีวิตประจําวันหรือใชในพิธีกรรม25 ซ่ึงรูปแบบท่ัวไป
ของ เคนดี้ท่ีพบนั้นมี 2 รูปแบบดวยกัน ไดแก   
 1. รูปทรงขวดปากแคบคอยาว (a flask shape) มีลําตัวทรงกลม   
 2. มีลําตัวทรงกลม มีคอ และมีพวยอยูดานขางสําหรับการดื่ม26   
 นอกจากนี้ยังไดเสนอความคิดเห็นวามีความเปนไปไดท่ีภาชนะมีพวยท่ีพบในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนี้ มีรูปแบบท่ีพัฒนามาจากภาชนะบรรจุน้ําแบบอ่ืนของชาวอินเดีย ซ่ึงไมใช กุณ
ฑิกะ หากแตเปนรูปแบบภาชนะท่ีชาวอินเดียเองรับมาจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียอีกทีหนึ่ง ท้ังนี้
เนื่องจากความแตกตางกันของชองทางการเขาและไหลออกของน้ําท่ีบรรจุของ กุณฑี และกุณฑิกะ 
โดย กุณฑีนั้น น้ําจะถูกบรรจุผานทางปาก และจะไหลออกผานทางพวย ในขณะท่ีกุณฑิกะ นั้น น้ํา
จะถูกบรรจุผานทางพวย และจะไหลออกผานทางปาก ซ่ึงรูปแบบของภาชนะบรรจุน้ํามีพวยของ
ชาวอินเดียท่ีอาจจะเปนตนแบบของกุณฑีในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น ชาวอินเดียเองอาจจะรับมา
จากมาจากภาชนะมีพวยในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย27 
 คู จู เอิล (Khoo Joo EE.) ไดเขียนหนังสือช่ือ เคนดี้: ภาชนะสําหรับรินในหองสะสม
มหาวิทยาลัยมาลายา (Kendi : Pouring vessels in the University of Malaya collection.) ตีพิมพในป 
ค.ศ. 1991 ซ่ึงกลาววาโดยท่ัวไปตางยอมรับวา กุณฑี(Kundi) มาจากภาษาสันสกฤตวา “กุณฑี”  
(kundi) ซ่ึงเปนคําท่ีใชเรียกหมอมีพวยรูปแบบหนึ่ง มักจะสัมพันธเกี่ยวของกับ “กุณฑิกะ” 
(kundika)28 และยังเสนอวา ภาชนะมีพวยนั้นอาจจะมีถ่ินกําเนิดอยูท่ีใดท่ีหนึ่งในภาคใตของยุโรป
ทวีปเอเชียตะวันตก เอเชียกลาง ภาคเหนือของอินเดีย ภาคเหนือของประเทศจีน และท่ีประเทศญี่ปุน 
เนื่องจากไดมีการพบพวยทรงกระบอกในชวงสมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนตางๆเหลานี้  

                                                
 25Sumarah Adhyatman, Kendi:traditional drinking water container, 5. 
 26Ibid., 11. 
 27Ibid., 6. 

 28Khoo Joo EE, Kendi: Pouring vessels in the University of Malaya collection, 4. 
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อยางไรก็ตามโดยท่ัวไปเช่ือวาดินแดนในเอเชียตะวันตกและเอเชียใตเปนตนแบบภาชนะมีพวยใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากความคลายคลึงกันทางดานภาษา29 
 ดอลน เอฟ. รูเนย (Dawn F.Rooney) ไดเขียนบทความช่ือ “กุณฑีในบริบททาง
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ” (Kendi in the Cultural Context of Southeast Asia: A 
Commentary) และไดเผยแพรในเว็บไซด http://rooneyarchive.net/articles/kendi_album/kendi.htm  
ซ่ึงในบทความดังกลาวเห็นดวยกับสมติฐานท่ีวาหมอพรมน้ําหรือกุณฑิกะนั้นเปนตนแบบใหกับ
กุณฑีท่ีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท้ังนี้เนื่องจากความสัมพันธกันทางดานภาษา รวมท้ังรูปทรง
และหนาท่ีสามัญท่ีคลายคลึงกัน แมวาจะภาชนะท้ัง 2 ประเภทจะมีความแตกตางระหวางชอง
ทางการไหลเขาและไหลออกของน้ําท่ีแตกตางกันก็ตาม30 
 การศึกษากุณฑีท่ีพบในประเทศไทยนั้น ผาสุข อินทราวุธ ไดทําการศึกษากุณฑีท่ีพบ
ในแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางและกุณฑีท่ีพบในภาคใต  กุณฑีในแหลง
โบราณคดีวัฒนธรรมทวารวดีนั้นจัดอยูในลักษณะยอยของภาชนะมีพวย31(spouted vessels) โดยจัด
อยูประเภทหมอ ซ่ึงจําแนกยอยไดอีกเปน 2 รูปแบบ คือ  
 1. หมอมีพวยปากผาย (spouted pot)  
 2. หมอมีพวยประเภทหมอปากแคบเหมือนปากขวด ซ่ึงเรียกวา หมอพรมน้ํา 
(sprinklers) หรือ กุณฑิกะ  
 นอกจากนี้ยังไดทําการแบงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในภาคใตเปน 3 แบบใหญๆ32ดวยกัน คือ  
 1.กุณฑีท่ีมีรูปแบบเปนหมอทรงกลม คอส้ันหรือเกือบไมมีคอเลย รูปรางเหมือนถวย มี
พวยติดบริเวณไหล  

                                                
 29Khoo Joo EE, Kendi: Pouring vessels in the University of Malaya collection, 5. 

 30Dawn F. Rooney, Kendi in the Cultural Context of Southest Asia:                      
A Commentary, accessed December 12, 2010, available from  http://rooneyarchive.net/articles 
/kendi_album/kendi.htm 
 31ภาชนะมีพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 
ไดแก 1.ประเภทหมอ(pot) 2 ประเภทถวย(cups). ดูใน  ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัย
ทวารวด,ี 21. 
 32ผาสุข อินทราวุธ, “หมอกุณฑีในคาบสมุทรภาคใตของไทย,” เมืองโบราณ 10, 1 
(มกราคม-มีนาคม 2527): 103-105. 
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 2. กุณฑีท่ีมีรูปแบบเปนหมอทรงกลมคอสูง ปากผายออกคลายปากแจกันมีพวยยาวติด
บริเวณไหลบริเวณกนหมอบางใบจะยกเปนเชิงสูง หรือยกเปนเชิงเตี้ย หรือไมมีเชิงเลย   
 3. กุณฑีท่ีมีพวยแคบเหมือนคอขวด มีท้ังสีขาวนวล สีแดง 
 ซ่ึงกุณฑีท้ังแบบปากผายและแบบหมอพรมน้ํานี้คงจะแพรเขามาในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตโดยการนําเขามาของชาวอินเดียท้ังท่ีเปนพราหมณและพุทธ พรอมกับอารยธรรมอินเดีย 
เนื่องจากพบในแหลงโบราณคดีทุกแหงท่ีรับวัฒนธรรมอินเดีย33 และคงจะใชในชีวิตประจําวันโดย
ใชเปนหมอน้ําดื่มซ่ึงทําจากเนื้อดินคอนขางหยาบ และใชในพิธีกรรมซ่ึงทําจากเนื้อดินท่ีดีกวา 

 
กุณฑี กับคําที่เกี่ยวของ 
 1. กุณฑิกะ (kundika (หมอพรมน้ํา))  
 จากการศึกษาท่ีผานท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ไดแสดงใหเห็นวากุณฑี หรือ เคนดี้ มักจะ
มีความสัมพันธควบคูกันกับกุณฑิกะ  ท้ังนี้เนื่องจากนักวิชาการบางทานเช่ือวา กุณฑี นี้ไดรับ
ตนแบบจากกุณฑิกะ  
 ความแตกตางระหวางกุณฑี กับกุณฑิกะนั้น กุณฑีมักจะมีสวนปากท่ีผายกวางมากกวา
กุณฑิกะ  ท้ังนี้เนื่องจากกุณฑีนั้นน้ําจะถูกบรรจุผานทางปาก และจะไหลออกผานทางพวย ในขณะ
ท่ีกุณฑิกะ นั้น น้ําจะถูกบรรจุผานทางพวย และจะไหลออกผานทางปาก 
 อยางไรก็ตามในการศึกษานี้ ผูศึกษาจัดใหกุณฑิกะ เปนรูปแบบยอยของกุณฑี 

 
 
 
 
 
 
 

ลายเสนท่ี 2  ชองทางการไหลเขา-ไหลออกของน้ํา ระหวาง กุณฑี กับ หมอพรมน้ํา 
ท่ีมา: Dawn F.Rooney, Kendi in the Cultural Context of Southeast Asia: A Commentary,  
accessed December 12, 2010, available from http://rooneyarchive.net/articles /kendi_album/kendi.htm 
 

 

                                                
 33ผาสุข อินทราวุธ, “หมอกุณฑีในคาบสมุทรภาคใตของไทย,”: 103-105. 
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 2. กมัณฑลุ (kamandalu)  
 กมัณฑลุ เปนภาชนะใสน้ําขนาดเล็กมีหลายรูปทรง บางครั้งมีพวย ซ่ึงเม่ือกมัณฑลุนี้
ปรากฏในพระหัตถของเทพเจาในศาสนาพราหมณ เชน พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ และพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวรในศาสนาพุทธ เปนตน จะเปนท่ีบรรจุน้ําอมฤต ซ่ึงเปนสัญลักษณของความรู 
ความเจริญงอกงามและความอมตะ และเม่ือเปนบริขารของนักบวช จะเปนเครื่องหมายของการ
บําเพ็ญพรหมจรรยและความบริสุทธ์ิทางจิต34   
 ในหนังสือช่ือ “องคประกอบของการศึกษาประติมาณวิทยาในศาสนาฮินดู” 
(Elements of Hindu iconography) อธิบายคําวา กมัณฑลุ วาเปนช่ือเรียกภาชนะท่ีใชในการใสน้ํา
และมีรูปทรงหลากหลาย บางครั้งก็มีพวยเชนเดียวกัน35 

 
 

 
 
 
ลายเสนท่ี 3 กมัณฑลุ 
ท่ีมา: T.A.Gopinatha, Elements of hindu iconography, Vol.1, Part1 (Delhi: Motilal Banarsidass, 
1968), Plate IV. 
 
 อยางไรก็ตามเพ่ือไมใหเกิดความสับสนระหวาง กมัณฑลุ กับ กลศ (kalasa) (ซ่ึงเปน
ภาชนะไมมีพวย รูปทรงเหมือนแจกันใชใสน้ําอมฤต) ในการศึกษานี้ผูเขียนจึงขออธิบายวา กมัณฑลุ 
เปนคําท่ีใชเรียกช่ือภาชนะใสน้ําแบบมีพวยท่ีปรากฏรวมกับเทพเจาท้ังในศาสนาพุทธและศาสนา
ฮินดู โดยอาจจะมีหูจับและไมมีหูจับ ซ่ึงแบบไมมีหูจับนี้มีลักษณะท้ังท่ีเปนกุณฑี และกุณฑิกะ  
 3. กา (Kettle) 
 กา เปนภาชนะใสน้ําตมมีพวยและหูห้ิว 
 ในการศึกษานี้ รูปทรงของกามีความแตกตางจากกุณฑีตรงท่ี กาจะมีหูจับ ในขณะท่ี
กุณฑีนั้นจะไมมีหูจับ 

                                                
 34 กรมศิลปากร, ศัพทานุกรมทางโบราณคดี, 10. 
 35T.A.Gopinatha, Elements of Hindu Iconography, vol.1, Part1 (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1968), 11-12. 
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การดําเนินการวิจัย 
 

แผนผังท่ี1 ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทบทวน
วรรณกรรม 

เก็บขอมูล
ภาคสนาม 

จําแนก
หลักฐาน 

ภาคเหนือ 

จําแนกหลักฐาน
ตามรูปลักษณ

ดานการ
ตกแตง/ท่ีผิว

นอก

ดานรูปทรง ดาน
เทคโนโลยี 

เขียนรายงานฉบับสมบูรณ 

วิเคราะห
หลักฐาน 

ความสัมพันธระหวางกุณฑี
ท่ีพบในประ เทศไทยกั บ
กุ ณ ฑี ท่ี พ บ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ใกลเคียง 

หนาท่ีของกุณฑี  
   หนาท่ีสามัญในครัวเรือน 
   หนาท่ีดานเศรษฐกิจ 
   หนาท่ีในราชสํานักหรือ           
ราชูปโภค 
   หนาท่ีเกี่ยวกับลัทธิความเช่ือ 
   หนาท่ีในพิธีกรรมเกี่ยวกับ
ศพ  
 

รูปแบบของกุณฑีท่ีพบใน
ประเทศไทย 

กุณฑีท่ีพบในเอเชียใต 

กุณฑีท่ีพบในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

การศึกษากุณฑีท่ีผานมา 

ภาคใต 

ภาคกลาง-ตะวันออก 

ก า ร ศึ ก ษ า เ ท ค นิ ค แ ล ะ
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ช อ ง เ นื้ อ
ภาชนะดวยวิธีศิลาวรรณนา 
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1 

ขอบเขตการศึกษา 
 กุณฑีท่ีใชในการศึกษานี้ หมายถึง หมอน้ํามีพวยกา ไมมีหูจับ และผูวิจัยไดรวมหมอ
พรมน้ําเขาเปนแบบยอยแบบหนึ่งของกุณฑีดวย 
 ในการศึกษานี้จะเนนศึกษากุณฑีท่ีเปนภาชนะดินเผาเนื้อดิน (Earthenware) ท่ีไดจาก
การดําเนินการทางโบราณคดีท้ังจากการขุดคนทางโบราณคดี และจากการสํารวจบริเวณแหลง
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยหลักฐานท่ีไดจากการสํารวจไดแก 
แหลงโบราณแหลมโพธิ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี แหลงโบราณคดีโคกทอง อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา เมืองโบราณพระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรรมราชซ่ึงเปนหลักฐานท่ีพบ
ขณะทําการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช แหลงโบราณคดีเมืองไผ 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว โดยหลักฐานท่ีนํามาใชในการวิเคราะหนี้ แบงเปน 2 กลุม
ไดแก  
 1. หลักฐานท่ีไดจากรายงานการดําเนินการทางโบราณคดีตางๆ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจาก
เอกสาร 
 2. หลักฐานท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการท่ีผูวิจัยได
ทําการศึกษาจากโบราณวัตถุ โดยไดทําการเก็บขอมูลท่ีไดจากการดําเนินงานทางโบราณคดี จํานวน 
17 แหลง และจากพิพิธภัณฑตางๆ จํานวน 7 แหง ดังนี ้
 ภาคใตจํานวน 4 แหลง ไดแก แหลงโบราณคดีนางยอน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
แหลงโบราณคดีทุงตึก อําเภอตะกั่วปา จงัหวัดพังงา แหลงโบราณคดีเขาพระนารายณ อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี แหลงโบราณคดีชุมชนโบราณคลองปะโอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 ภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน 10 แหลง ไดแก แหลงโบราณคดีหอเอก อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม แหลงโบราณคดีธรรมศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แหลงโบราณคดี
คอกชางดนิ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ีแหลงโบราณคดคีูบัว อําเภอคูบัว จังหวัดราชบุรี แหลง
โบราณคดีบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี แหลงโบราณคดีพรหมทินใต อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุร ีแหลงโบราณคดีดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดี
ศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ แหลงโบราณคดีซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี 
แหลงโบราณคดีศรมีโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุร ี
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 แหลง ไดแก แหลงโบราณคดีบานสวย       
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แหลงโบราณคดีดอนขุมเงิน กิ่งอําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด 
 ภาคเหนือ จํานวน 1 แหลง ไดแก เมืองโบราณหริภุญไชย บริเวณเจดียเชียงยันซ่ึงตั้งอยู
ภายในวัดพระบรมธาตุหริภุญไชย 
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 พิพิธภัณฑท่ีไดทําการเก็บขอมูลไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย จังหวัด
นครปฐม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  สมเด็จพระ
นารายณ จังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ขอนแกน จังหวัดขอนแกน พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช และ พิพิธภัณฑวัดเมืองไผ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 
วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษานี้ไดทําการจําแนกหลักฐานตามรูปลักษณ (formal classification) โดย
พิจารณาจากคุณลักษณะยอยของหลักฐาน 3 ประการ36 ไดแก 
 1. คุณลักษณะยอยท่ีผิวนอกหรือดานการตกแตง  ไดแก 
  สีผิวภายนอก เชน สีแดง สีเทา  เปนตน โดยผูวิจัยจะทําการเทียบสีกับ
สมุดเทียบสี munsell Color อยางไรก็ตามในกรณีท่ีไมสามารถศึกษาโบราณวัตถุโดยเทียบกับสมุด
เทียบสี munsell Color ได เชน เปนโบราณวัตถุท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑตางๆ เปนตน ผูวิจัยจะขอ
ศึกษาโดยพิจารณาจากตาเปลา 
  การตกแตง เชน ทาน้ําดิน, ขูดขีด , เชือกทาบ, เขียนสี ฯลฯ 
 2.คุณลักษณะยอยดานขนาดและรูปทรง โดยการพิจารณารูปทรงของหลักฐานนี้ ผูวิจัย
ทําการศึกษาโดยพิจารณาสวนตางๆของภาชนะดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
ลายเสนท่ี4 แสดงสวนตางๆของกุณฑี 

                                                
 36สุรพล นาถะพินธุ, “ขอคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับโบราณคดีภาคปฏิบัต”ิ (เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 300352 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
ม.ป.ป.), 12. 

 

ปาก(rim) 

คอ (neck) 
ไหล  

ลําตัว (body) 

พวย (spouted 

ฐาน (base) 
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 3.คุณลักษณะยอยดานเทคโนโลยี เชน วัสดุท่ีใชในการผลิต เทคนิคการผลิต เปนตน 
โดยจะทําการนําตัวอยางโบราณวัตถุบางช้ินมาศึกษาเชิงลึกดวยวิธีศิลาวรรณนาเพ่ือใชในการศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตรวมกับการศึกษาจากตาเปลาดวย  
 ซ่ึงขั้นตอนดังกลาวจะทําใหผูวิจัยทราบวากุณฑีท่ีพบในแตละภาคของประเทศไทยมี
รูปแบบใดบาง ซ่ึงท่ีผานมาในการแบงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในประเทศไทย มีเพียงกุณฑีท่ีพบใน
ภาคใตเทานั้นท่ีไดรับการศึกษาจัดรูปแบบ เปน 3 รูปแบบใหญๆ ดวยกันตามท่ีไดนําเสนอไปแลว
ขางตน ซ่ึงยังไมมีนักวิจัยคนใดทําการศึกษารูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีประเทศไทยแต
อยางใด 
 ในการวิเคราะหหลักฐานท่ีไดจากการศึกษานั้น จะทําการวิเคราะหเพ่ือใหไดคําตอบ 
ใน 4 ประเด็น คือ 

1. รูปแบบของกุณฑีท่ีพบในประเทศไทยในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 
2. เทคนิคการผลิตและองคประกอบของเนื้อภาชนะจากการวิเคราะหดวยวิ ธีศิลา

วรรณนา 
3. ความสัมพันธระหวางกุณฑีท่ีพบในประเทศไทยในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 

กับกุณฑีท่ีพบในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงระยะเวลาเดียวกัน 
4. เพ่ือศึกษาหนาท่ีของกุณฑี 5 ประการ ไดแก 

4.1 หนาท่ีสามัญในครัวเรือน ซ่ึงใชในชีวิตประจําวัน 
4.2 หนาท่ีดานเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถบงบอกถึงลักษณะทางเศรษฐกิจดานการ

ผลิต การกระจายผลผลิต การบริโภคผลผลิตในระดับหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรม 

4.3 หนาท่ีในราชสํานักหรือราชูปโภค 
4.4 หนาท่ีดานลัทธิความเช่ือ 
4.5 หนาท่ีในพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ  

ความมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบของกุณฑีท่ีพบในประเทศไทยในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางแหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีใน

ประเทศไทยและในประเทศใกลเคียง 
3. เพ่ือศึกษาหนาท่ีของกุณฑีท่ีพบในประเทศไทยในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 
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บทที่2 
ความแพรหลายของกุณฑีในภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
กุณฑีที่พบในภูมิภาคเอเชียใต (อินเดีย-ปากีสถาน) 
 การขุดคนทางโบราณคดีท่ีประเทศอินเดีย พบภาชนะมีพวย (spouted vessels) ใน
แหลงโบราณคดีท่ีมีอายุไมเกาไปกวา 2,000 ป กอนคริสตกาล และมีการใชสืบตอมาจนกระท่ังเขาสู
สมัยประวัติศาสตร จากหลักฐานดังกลาวทําใหนักวิชาการชาวอินเดียสันนิษฐานวา อินเดียอาจจะ
รับรูปแบบกุณฑีจากอารยธรรมเมโสโปเตเมีย เนื่องจากมักพบภาชนะมีพวยในแหลงโบราณคดีใน
ดินแดนเมโสโปเตเมีย ในชวงยุคหลังวัฒนธรรมอูรุค (Uruk) ราว 3,200 ปกอนคริสตกาล แตชาว
อินเดียโบราณนํามาดัดแปลงรูปแบบใหเหมาะสมกับความตองการของตน37 สวนหมอพรมน้ํา (กุณ
ฑิกะหรือ springkler) นั้น นักวิชาการชาวอินเดียสันนิษฐานวาอาจจะมีตนแบบมาจากภาชนะของ
ชาวโรมัน38 
 
 
 
 
 
ลายเสนท่ี 5 กุณฑีในอารายธรรมเมโสโปเตเมีย มีอายุอยูในราว 3,500-4,000 ปกอนคริสตศักราช 
ท่ีมา: Glyn Daniel, The Archaeology of Mesopotamia: From The Old Stone Age to the 
Persian Conquest (London: Thames and Hudson, 1978), 45. 
 
 แมวาจะมีการพบกุณฑีในแหลงโบราณคดีท่ีมีอายุราว 2,000 ปกอนคริสตกาลก็ตาม 
แตภาชนะมีพวยประเภทกุณฑีนี้กลับพบแพรหลายตั้งแตวัฒนธรรม มัลวา(Malwa)(1,600-1,400 ป
กอนคริสตกาล) และวัฒนธรรม จอรเว(Jorwe) (1400-1,000 ปกอนคริสตกาล) เปนตนมา ดังจะเห็น 

                                                
 37R.C.Prasad Singh, “Spouted Vessels in India,” in Potteries in ancient India, ed. 
B.P. Sinha (Patna:Patna University, 1969), 118-123. 
 38M.N.Deshpande, “Roman Pottery in india,” in Potteries in ancient India, ed. B.P. 
Sinha (Patna: Patna University, 1969), 278-280. 
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ไดจากการท่ีพบกุณฑีแบบ มัลวา และ จอรเว โดยมีลักษณะเปนกุณฑีท่ีมีพวยทรงกระบอกแบบตรง 
และมีการตกแตงโดยการเขียนสีดํา ซ่ึงพบแพรหลายในแหลงโบราณคดีในรัฐมหาราษฏรตระ 
(Maharashtra) ในภาคตะวันตกของอินเดีย เชนท่ีแหลงโบราณคดีไดมาปท(Daimabad)  , อินาม
กอน(Inamgaon),เนวาสะ(Navasa) เปนตน 

 
ลายเสนท่ี 6 กุณฑีจากแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรมมัลวา(Malwa) และวัฒนธรรมจอรเว(Jorwe) 
 

ก. กุณฑีจากแหลงโบราณคดีเนวาสะ(Navasa), ท่ีมา: A.Ghosh, Indian Archaelogy 
1955-56: A Review (New Delhi: Archaeological Survey of India, 1993), 9. 

ข. กุณฑีจากแหลงโบราณคดีไดมาปท(Daimabad), ท่ีมา: B.K.Thapar, Indian 
Archaelogy 1978-79: A Review (New Delhi: Archaeological Survey of 
India,1981), 48. 

ค. กุณฑีจากแหลงโบราณคดีอินามกอน(Inamgaon), ท่ีมา: L.N.Swamy, Boat and 
Ships in Indian Art (Delhi: Santosh offset, 1997), 63-64. 

 
 ในเอเชียใตท่ีมีการพบกุณฑีและหมอพรมน้ําอยางแพรหลาย โดยภาชนะประเภทกุณฑี
นั้นพบตั้งแตชวงยุดหินใหม ดังจะเห็นไดจากท่ีแหลงโบราณคดีนาคารชุนโกณฑะ ทางภาคใตของ
อินเดีย และพบแพรหลายในวัฒนธรรมยุคทองแดงโดยเฉพาะในวัฒนธรรมมัลวาและจอรเวในแถบ
รัฐมหาราษฏรตระ ทางภาคตะวันตกตอเนื่องกับภาคกลางของอินเดียเปนตนมา โดยแหลง
โบราณคดีสําคัญในเอเชียใตท่ีมีการพบภาชนะประเภทกุณฑีและหมอพรมน้ํา ดังนี้ 
  

 

ค 

 

ก ข 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

17 

 ตักษิลา (Taxila)  
 ตักษิลา ในอดีตเปนเมืองหลวงของแควนคันธาระ เปนศูนยกลางการศึกษาและการคา
โดยเปนมีเสนทางการคาท่ีสําคัญ 3 สาย คือ เสนทางการคาจากเอเชียตะวันตก แคชเมียร(Kashmir) 
และอินเดียตะวันออก39  ซ่ึงปจจุบันอยูในประเทศปากีสถาน  
 จากการขุดคนทางโบราณคดี พบการอยูอาศัยของมนุษยตั้งแต 600 ปกอนคริสตกาล
และอยูอาศัยตอเนื่องจนกระท่ังสมัยกุษาณะ ราว ค.ศ. 50-20040 โดยเมืองตักษิลานั้นประกอบดวย
บริเวณท่ีเปนเมือง 3 บริเวณดวยกัน คือบริเวณ เนินภิร (Bhir Mound) สิรกาป (Sirkap) และ สิรสุข 
(Sirsukh)  ซ่ึงในการดําเนินการทางโบราณคดีดังกลาวพบกุณฑีและหมอพรมน้ําดวย โดยพบวา
กุณฑีและหมอพรมน้ําท่ีพบท่ีตักษิลานี้ พบวามักจะมีพวยรูปคาง โดยพบ 3 รูปแบบยอยคือ 1.แบบ
ทรงกระบอกตรง, 2.แบบมีขอบนูนออกมาบริเวณสวนปลายของพวย และ3. รูปสัตว มกร 
  
 
 
 
ลายเสนท่ี 7 พวยทรงคางรูปสัตวพบท่ี โบราณสถานธรรมราชิกา(Dharmarajika) 
ท่ีมา: John Marshall, Taxila: An illustrated account of Archaeological Excavations, vol.3 
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), plate123, n. pag. 
 
 ลําตัวของกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีตักษิลานี้ พบ 3 ลักษณะคือ ทรงกลม, ทรงผล
แพรคว่ํา และทรงวงรีแนวขวาง   
 ฐานของกุณฑี พบ 2 ลักษณะ คือ ฐานกลม และฐานเรียบ 
 สวนลําตัวของหมอพรมน้ําท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีตักษิลานี้ พบ 2 ลักษณะ คือ ทรง
กลม และทรงผลแพร 
 ฐานของหมอพรมน้ํา พบ 2 ลักษณะเชนเดียวกัน คือแบบฐานกลม และฐานแบบวง
แหวน 
 

                                                
 39Y.D.Sharma, “Exploration of Historical sites,” Ancient India: Bulletin of the 
Archaeological Survey of India, no.9(1953):131. 
 40Ibid., 132. 
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ลายเสนท่ี 8 กุณฑีและหมอพรมน้ําพบท่ีตักษิลา 
ท่ีมา: John Marshall, Taxila: An illustrated account of Archaeological Excavations, vol.3 
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), plate 121,123, n. pag. 
 

ก. กุณฑีพบท่ีเมืองสิรสุข(Sirsukh) ปาก: ปากผาย ขอบปากหนา พวย: หักหายไม
สมบูรณ41 การตกแตง: ภาชนะสีแดง ท่ีผิวนอกไมมีการทาน้ําดิน 

ข. กุณฑีพบท่ีโบราณสถานเชาเลียญ (Jaulian) ปาก: ปากผาย ขอบปากขยายไปตาม
แนวราบ คอ: ทรงกระบอก พวย: ทรงคาง แบบทรงกระบอกตรง การตกแตง: 
ภาชนะเนื้อดินละเอียดสีแดง ตกแตงผิวนอกดวยการทาน้ําดินสีแดงท่ีคลํ้ากวา 
(darker red wash) มีการตกแตงเปนเสนขนานบริเวณไหล 

ค. กุณฑีพบท่ีโบราณสถานธรรมราชิกา (Dharmarajika) ปาก: ปากผาย ขอบปากหนา
ออกดานนอก คอ: ทรงกระบอกเวา พวย: ทรงคาง แบบทรงกระบอกตรง การ
ตกแตง: ภาชนะเนื้อดินหยาบสีเทา ไมมีการทาน้ําดินบริเวณท่ีผิวนอก 

ง. หมอพรมน้ําพบท่ีเนินภิร (Bhir Mound) ปาก: ปากแคบ มีขอบนูนยื่นออกมา คอ: 
ทรงกระบอกเวา พวย: ทรงคาง แบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของ
พวย การตกแตง: ภาชนะเนื้อดินสีแดงตกแตงภายนอกดวยการทาน้ําดินสีแดงท่ี
คลํ้ากวา 

จ. หมอพรมน้ําพบท่ีโบราณสถานธรรมราชิกา(Dharmarajika) ภาชนะเนื้อสีขาวออก
เทา ปาก: หักหายไมสมบูรณ  คอ: ทรงกระบอกเวาสูง พวย: ทรงคาง แบบมีขอบ
นูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย ลําตัว: ทรงผลแพร ฐาน : วงแหวน  

  

                                                
 41John Marshall, Taxila: An illustrated account of Archaeological Excavations, 
vol. 2 (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), 410. 
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แหลงโบราณคดีภาคเหนือของประเทศอินเดีย 
 แหลงโบราณคดีกมุรหาร (Kumrahar) ในเมืองโบราณปาฏลีบุตร  รัฐพิหาร (Bihar) 
 แหลงโบราณคดีกุมระหาร (Kumrahar) ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณเมืองโบราณปาฏลีบุตร  จาก
การขุดคนทางโบราณคดีบริเวณกุมรหารในป พ.ศ. 2494-2498 (ค.ศ.1951-1955) นักโบราณคดี
สันนิษฐานวาแหลงโบราณคดแีหงนีมี้การอยูอาศัยของมนุษยตั้งแตกอน 150 ปกอนคริสตกาล และ
มีการอยูอาศัยตอเนื่องจนกระท่ัง ค.ศ. 600 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 4-11 พ้ืนท่ีบริเวณนี้ไดถูกท้ิงราง
ไป จนกระท่ังราวพุทธศตวรรษท่ี 22 (คริสศตวรรษท่ี 17) จึงไดมีการกลับเขามาอยูอาศัยอีกครั้ง42 ซ่ึง
ในการขุดคนดังกลาวพบกุณฑีและช้ินสวนของหมอพรมน้ําดวย 

 
 
 
 
 

ลายเสนท่ี 9 กุณฑีพบท่ีแหลงโบราณคดีกุมรหาร(Kumrahar)  
ท่ีมา: A.S.Altekar and Vijayakanta Mishra, Report on Kumrahar Excavations 1951-1955 
(Kanpur: Job Press Private, 1959), fig 31, n. pag. 
 

ก. กุณฑี พบในช้ันวัฒนธรรมท่ี 4 ราว ค.ศ.300-450  หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 9-10
เปนภาชนะเนื้อปานกลาง ปาก:  ปากผายออก ขอบปากหอยออกมาดานนอกมีรอง 
1 รอง คอ: ทรงกระบอกส้ัน พวย: พวยทรงคางแบบขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวน
ปลายของพวย ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา ฐาน: กนกลม  การตกแตง: เนื้อภาชนะมีสี
แดงสวางและมีการทาน้ําดินสีแดงเขมบริเวณผิวนอก43 

ข. กุณฑี พบในช้ันวัฒนธรรมท่ี 4 ราว ค.ศ.300-450 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 9-10 
เปนภาชนะเนื้อปานกลาง พวย: พวยทรงขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของ
พวย ลําตัว: ทรงมีสันแบบเทากัน ฐาน: กนกลม 

                                                
 42A.S.Altekar and Vijayakanta Mishra, Report on Kumrahar Excavations 1951-
1955 (Kanpur: Job Press Private, 1959), 19. 
 43Ibid., 76. 
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ลายเสนท่ี 10 หมอพรมน้ํา และช้ินสวนพวยพบท่ีแหลงโบราณคดีกุมรหาร(Kumrahar)  
ท่ีมา: A.S.Altekar and Vijayakanta Mishra, Report on Kumrahar Excavations 1951-1955 
(Kanpur: Job Press Private, 1959), fig 31, n. pag. 
 

ก. ช้ินสวนของหมอพรมน้ําพบในช้ันวัฒนธรรมท่ี 4 ราว ค.ศ.300-450 หรือราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 9-10 เปนภาชนะเนื้อปานกลาง ปาก: ปากแคบ มีขอบนูนยื่นออกมา คอ: 
ทรงกระบอกเวา ลําตัว: สันนิษฐานวาอาจจะเปนทรงรีตั้ง การตกแตง: เนื้อภาชนะ
สีแดงสวางแตมีการทาน้ําดินสีแดงบริเวณผิวนอก 

ข. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงพิเศษ มีลักษณะเปนวงซอนกันเปนช้ันๆ พบในช้ัน
วัฒนธรรมท่ี 1 ราวกอน 150 ปกอนคริสตกาล หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 4 เทคนิค: 
เนื่องจากพบรองรอยเปนรองขดกันท้ังดานในและดานนอก44 ผูวิจัยจึงสันนิษฐาน
วาพวยนี้อาจจะขึ้นรูปดวยการขดดิน 

ค. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงตรงแบบทรงกระบอก ปากตัด พบในช้ันวัฒนธรรมท่ี 1 
ราวกอน 150 ปกอนคริสตกาล หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 4 เนื้อภาชนะมีสีแดงสวาง 

ง. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย 
แบบท่ี1พบในช้ันวัฒนธรรมท่ี 3 ราว ค.ศ.100-300 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 7-9 

จ. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงพิเศษ รูปสัตว มกรพบในช้ันวัฒนธรรมท่ี 3 ราว ค.ศ.100-
300 เนื้อภาชนะมีสีแดง หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 7-9 

                                                
 44A.S.Altekar and Vijayakanta Mishra, Report on Kumrahar Excavations 1951-
1955, 76. 
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 เมืองโบราณไวศาลี (Vaisali) รัฐพิหาร (Bihar) 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีในป ค.ศ. 1958 ถึง1962 พบการอยูอาศัยของมนุษยใน
อดีตตั้งแตราวกอนกอน 600 ปกอนคริสตกาลจนกระท่ังถึงราวหลัง ค.ศ. 60045 หรือราวพุทธ
ศตวรรษท่ี12  ซ่ึงจากการขุดคนทางโบราณคดีดังกลาวไดพบ พบช้ินสวนของหมอพรมน้ํา กุณฑี 
และช้ินสวนพวยของภาชนะ ในช้ันวัฒนธรรม 2 สมัย คือ สมัยท่ี 3 และ 4  
 
 
 
 
 
 
ลายเสนท่ี 11 กุณฑีและหมอพรมน้ําท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีไวศาลี (Vaisali))  
ท่ีมา: B.P.Sinha and Sita Ram Roy, “Vaisali” Excavations 1958-1962 (Patna: Governmen of 
Bihar, 1969), 92, 100, 103. 
 

ก. ช้ินสวนหมอพรมน้ํา พบในช้ันวัฒนธรรมสมัยท่ี 3 ราว 200 ปกอนคริสตศักราช 
ถึง คริสตศักราช 200 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 4-8 ปาก: ปากแคบ มีขอบนูนยื่น
ออกมา คอ: ทรงกระบอก พวย: พวยรูปคาง ทรงส่ีเหล่ียมคางหมู ลําตัว: 
สันนิษฐานวาจะเปนทรงรีแนวตั้ง การตกแตง: มีการตกแตงท่ีผิวนอกโดยการทา
น้ําดินสีแดง 

ข. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย 
พบในช้ันวัฒนธรรมสมัยท่ี 3 ราว 200 ปกอนคริสตศักราช ถึง ค.ศ. 200 หรือราว
พุทธศตวรรษท่ี 4-8 

ค. กุณฑีดินเผาสีแดงขนาดเล็ก พบในช้ันวัฒนธรรมสมัยท่ี 4 ราว ค.ศ.200-600 หรือ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 8-12 ปาก: ผายออก คอ: ทรงกระบอกเวา ลําตัว: ทรงวงรีแนว
ขวาง พวย: ทรงตรง มีลักษณะเปนสามเหล่ียมเรียวแหลม ฐาน: ฐานเรียบ 

 

                                                
 45B.P.Sinha and Sita Ram Roy, “Vaisali” Excavations 1958-1962 (Patna: 
Governmen of Bihar, 1969), 7-8. 
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 เมืองโบราณอหิจฉัตระ (Ahichchhatra) ในรัฐ อุตตรประเทศ (Uttar Pradesh)  
 เมืองอหิจฉัตระ (Ahichchhatra) เมืองหลวงของแควนปญจาละภาคเหนือ (the kingdom 
of North Panchala) ซ่ึงไดถูกกลาวถึงในมหาภารตะนั้น จากการขุดคนทางโบราณคดี พบการอยู
อาศัยของมนุษยในอดีตตั้งแตกอน 300 ปกอนคริสตกาลและมีการอยูอาศัยตอเนื่องจนถึงราว ค.ศ. 
850-110046 ซ่ึงในการขุดคนทางโบราณคดีดังกลาวไดพบกุณฑีซ่ึงมักมีฐานกลมดวย 

 
 
 

 
 

ลายเสนท่ี12 กุณฑีและหมอพรมน้ําท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดอีหิจฉัตระ (Ahichchhatra) 
ท่ีมา: A.Ghosh and K.C.Panigrahi, “The pottery of Ahichchhatra, District Bareilly, U.P.,” 
Ancient India: Bulletin of the Archaeological Survey of India, no.1(1946), 42, 48, 51. 
 

ก. กุณฑีพบในช้ันดินท่ี 8a ราว300-200 ปกอนคริสตกาล หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 3-4  
ปาก: ผายออก พวย: พวยตรง แบบสามเหล่ียม ลําตัว: มีลักษณะมีสันมุมปานท่ี
บริเวณไหลภาชนะ บริเวณกนภาชนะพบรองรอยของเขมาไฟ47 

ข. กุณฑีพบในช้ันดินท่ี3 ราว ค.ศ. 350-750 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 9-13 ปาก: ปาก
ผายออก ดานบนของสันเปนแนวนอน คอ: มีลักษณะเปนสันเวา พวย: รูปคาง ทรง
ส่ีเหล่ียมคางหมู ลําตัว: ไมสมบูรณ แตสันนิษฐานวาอาจจะมีลักษณะเปนทรงลูก
แพรคว่ํา หรือทรงรีแนวขวาง มีการตกแตงโดยทาน้ําดินสีแดงขัดมันตลอดท้ังใบ 
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน 

ค. กุณฑีพบในช้ันดินท่ี 2 ราว ค.ศ. 750-850 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 ปาก: ปาก
ผาย คอ: ทรงกระบอกส้ัน พวย: ทรงตรงแบบทรงกระบอก ลําตัว: ทรงกลม มีการ
ตกแตงโดยการทาน้ําดินสีแดงน้ําตาล  

 

                                                
 46A.Ghosh and K.C.Panigrahi, “The pottery of Ahichchhatra, District Bareilly, U.P.,” 
Ancient India: Bulletin of the Archaeological Survey of India, no.1(1946): 38. 
 47Ibid. 
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 เมืองโบราณหัสตินาปุระ (Hastinapura) รัฐอุตตรประเทศ Uttar Pradesh  
 จากการขุดคนทางโบราณคดีพบวาเมืองโบราณหัสตินาปุระนี้มีพัฒนาการทาง
วัฒนธรรม 5 สมัยดวยกัน คือ สมัยท่ี 1 มีอายุราว 1,200 ปกอนคริสตกาล , สมัยท่ี 2 มีอายุราว 1,100-
800 ปกอนคริสตกาล , สมัยท่ี 3 มีอายุราวตนศตวรรษท่ี 6 ถึงตนศตวรรษท่ี 3 กอนคริสตกาล , สมัย
ท่ี 4 มีอายุราวตนศตวรรษท่ี 2 กอนคริสตกาล ถึง ปลายคริสตศตวรรษท่ี 3 , สมัยท่ี 5 มีอายุราวหลัง
คริสตศตวรรษท่ี 11 ถึงตนคริสตศตวรรษท่ี 1548 ซ่ึงในการขุดคนดังกลาวไดพบกุณฑีและช้ินสวน
หมอพรมน้ําดวย  
 
 
 
 
 
ลายเสนท่ี 13 กุณฑีและหมอพรมน้ําท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีหัสตินาปุระ (Hastinapura) 
ท่ีมา: B.B.Lal, “Excavation at Hastinapura and other explorations in the upper ganga and Sutlej 
basins 1950-52;New light on the dark age between the end of the Harappa culyure and the early 
historical Period,” in Ancient India: Bulletin of the Archaeological Survey of India, no.10-
11(1954 & 1955), 64, 69. 
 

ก. กุณฑีพบในช้ันวัฒนธรรมท่ี 4 ราวพุทธศตวรรษท่ี3-ตนพุทธศตวรรษท่ี 9 ปาก: 
ผายออก คอ: คอส้ัน ทรงกระบอกเวา พวย: ทรงตรง แบบทรงกระบอก ลําตัว: ทรง
รีขวาง กน: กนกลม การตกแตง: มีการตกแตงผิวดานนอกโดยการทาน้ําดินสีแดง 
มีการตกแตงเปนลายขาวหลามตัดอยูในชองบริเวณไหลภาชนะ และตกแตงเปน
เสนโคง เอส (S) หัวกลับ บริเวณใตเสนลางของไหลภาชนะ  

ข. ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา พบในช้ันวัฒนธรรมท่ี 4 ปาก: ปากแคบ มีขอบนูน
ยื่นออกมา  

                                                
 48B.B.Lal, “Excavation at Hastinapura and other explorations in the upper ganga and 
Sutlej basins 1950-52;New light on the dark age between the end of the Harappa culyure and the 
early historical Period,” in Ancient India: Bulletin of the Archaeological Survey of India, 
no.10-11(1954 & 1955): 23. 
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 แหลงโบราณคดี นอรหัน (Narhan) ตั้งอยูในจังหวัด โครัขปุร (Gorakhpur) รัฐอุตตร
ประเทศ (Uttar Pradesh)   
 หมอพรมน้ํา ปากแคบ มีขอบนูนยื่นออกมา พวย: พวยรูปคางแบบมีขอบนูนยื่นออกมา
บริเวณสวนปลายของพวย ลําตัว: ทรงรีแนวตั้ง, ฐาน: กนกลม พบในช้ันวัฒนธรรมท่ี 4 ซ่ึงจากการ
หาคาอายุทางวิทยาศาสตรจากตัวอยางถานในระดับลางสุดของช้ันวัฒนธรรมนี้ ไดคาอายุ 2,100-
2,300 ปมาแลว49 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี1 หมอพรมน้ํา พบท่ีแหลงโบราณคดีนอรหัน (Narhan) 
ท่ีมา: R.C.Tripathi, Indian Archaelogy 1984-85: A Review (New Delhi: Archaeological Survey 
of India, 1987), 126. 
 
 เมืองโบราณภิตา (Bhita) ในรัฐ อุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีท่ีเมืองโบราณภิตา(Bhita)  ในชวงป ค.ศ.1909-10 และ ป
ค.ศ.1911-1912 นั้น พบท่ีตั้งทางทหารสมัยโบราณและเขตการคา (an ancient military station and a 
mercantile township) และพบรองรอยการอยูอาศัยของมนุษยตอเนื่องยาวนานตั้งแตสมัยโมริยะ
ตอเนื่องจนถึงสมัยราชวงศคุปตะ50 ซ่ึงในการขุดคนทางโบราณคดีดังกลาวไดพบกุณฑีและหมอ
พรมน้ําดวย 
   
 

                                                
 49R.C.Tripathi, Indian Archaelogy 1984-85: A Review (New Delhi: Archaeological 
Survey of India, 1987), 91. 
 50Y.D.Sharma, “Exploration of Historical sites,” Archaeological survey of India: 
Annual report 1911-1912 (Calcutta: Superintendent Government, 1914), 146. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

25 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี2 กุณฑีและหมอพรมน้ํา พบท่ีแหลงโบราณคดีภิตา (Bhita)   
ท่ีมา: John Marshall, Archaeological survey of India: Annual report 1911-1912 (Calcutta: 
Superintendent Government, 1914), plate XXX. 
 

ก. กุณฑี ปาก: ปากผายออก คอ: ทรงกระบอกส้ัน ลําตัว: ทรงกลม พวย: พวยรูปคาง
แบบมีขอบนูนยื่น ออกมาบริเวณสวนปลายของพวย ฐาน: กนเรียบ 

ข. กุณฑี ปาก: ปากผายออก คอ: ทรงกระบอกส้ัน ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา พวย: พวย
ทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย ฐาน: กนเรียบ การ
ตกแตง: ภาชนะเนื้อดินสีเทาตกแตงผิวนอกดวยการทาดวยน้ําดินสีเดียวกัน 

ค. กุณฑี ปาก: ปากผายออก คอ: ทรงกระบอกส้ัน ลําตัว: ทรงกลม พวย: พวยรูปคาง
แบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย ฐาน: กนเรียบ 

ง. หมอพรมน้ํา ปาก: ปากแคบมีขอบนูนยื่นออกมา คอ: ทรงกระบอก ลําตัว: ทรงรี
แนวตั้ง พวย: พวยแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย ฐาน: กน
กลม การตกแตง: เนื้อดินละเอียดสีน้ําตาล-เหลือง เขียนสีแดง  

 
 
 

    

             ก                                 ข     ค               ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

26 

 แหลงโบราณคดีเดฟนิโมริ (Devnimori)  ในรัฐคุชราช (Gujarat)   
 การขุดคนทางโบราณคดีในชวงป พ.ศ. 2503-2506 ท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้ ไดเลือก
พ้ืนท่ีท่ีทําการขุดคนเปนท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวพุทธ ซ่ึงจากการขุดคนนั้นพบกลุมอาคารท่ีเปนศาสน
สถานของศาสนาพุทธ อายุสมัยอยูในราวพุทธศตวรรษท่ี 8/9-13/14 (3rd /4th century A.D.-8th/9th 
century A.D.)51 ซ่ึงในการขุดคนทางโบราณคดีดังกลาวพบช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา และ
ช้ินสวนพวยของกุณฑีดวย  
 
 
 
 
 
 
ลายเสนท่ี14 ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา พบท่ีแหลงโบราณคดีเดฟนิโมร ิ(Devnimori)   
ท่ีมา: R.N. Mehta and S.N.Chowdhary, Excavation at Devnimori: A Report of the Excavation 
conducted from 1960 to 1963 (Baroda: Department of Archaeology and Ancient history, Faculty 
of Art, M.S.University of Baroda), 78, 85. 
 
 

                                                
 51R.N. Mehta and S.N.Chowdhary, Excavation at Devnimori: A Report of the 
Excavation conducted from 1960 to 1963 (Baroda: Department of Archaeology and Ancient 
history, Faculty of Art, M.S.University of Baroda), 11. 
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ลายเสนท่ี15 ช้ินสวนพวยของภาชนะ พบท่ีแหลงโบราณคดีเดฟนิโมร ิ(Devnimori)   
ท่ีมา: R.N. Mehta and S.N.Chowdhary, Excavation at Devnimori: A Report of the Excavation 
conducted from 1960 to 1963 (Baroda: Department of Archaeology and Ancient history, Faculty 
of Art, M.S.University of Baroda), 78, 85. 
 

ก. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงตรง แบบสามเหล่ียม ปากมน 
ข. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงตรง มีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย  
ค. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงตรง มีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย  
ง. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงคาง แบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย 

และทรงคางแบบสามเหล่ียม ปากตัด 
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 แหลงโบราณคดีทวารกา (Dwarka) ในรัฐคุชราช (Gujarat)   
 ในการขุดคนทางโบราณคดีท่ีเมืองโบราณทวารกาเม่ือป พ.ศ. 2506 นั้น พบรองรอย
การใชพ้ืนท่ีของมนุษยในอดีตแบงไดเปน 4 ระยะดวยกัน52 คือ ระยะท่ี1 ราวศตวรรษท่ี 1-2 กอน
คริสตกาล หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 3-4 ระยะท่ี2 ราวคริสศตวรรษท่ี1-4 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี6-9 
ระยะท่ี3 ราวคริสศตวรรษท่ี 7-8 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ระยะท่ี4 ราวคริสศตวรรษท่ี10 หรือ
ราวพุทธศตวรรษท่ี15 ซ่ึงในการขุดคนทางโบราณคดีครั้งดังกลาวไดพบช้ินสวนกุณฑีและช้ินสวน
บริเวณพวยของภาชนะดวย 

ลายเสนท่ี 16 ช้ินสวนพวยของภาชนะ พบท่ีแหลงโบราณคดทีวารกา (Dwarka) 
ท่ีมา: Z.D.Ansari and M.S.Mate, Excavations at Dwarka: 1963 (Poona: Deccan College 
Postgradute&Research Institute), 68, 80. 
 

ก. ช้ินสวนพวยทรงตรง แบบทรงกระบอก พบในช้ันวัฒนธรรมสมัยท่ี2 ราวคริส
ศตวรรษท่ี1-4 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี6-9  

ข. ช้ินสวนพวยรูปคาง  นักโบราณคดีสันนิษฐานวาอาจจะเปนพวยรูปคาง 
ทรงกระบอก พบในช้ันวัฒนธรรมสมัยท่ี2 ราวคริสศตวรรษท่ี1-4 หรือราวพุทธ
ศตวรรษท่ี6-9 การตกแตงโดยการทาน้ําดินสีแดง  

ค. ช้ินสวนกุณฑี พบในช้ันวัฒนธรรมท่ี4 ราวคริสศตวรรษท่ี10 หรือราวพุทธ
ศตวรรษท่ี15 ลําตัว: มีสัน เปนมุมปาน บริเวณกลางภาชนะ พวย: ทรงตรง แบบ
ทรงกระบอก การตกแตง: ทาน้ําดินสีแดง  

 

                                                
 52Z.D.Ansari and M.S.Mate, Excavations at Dwarka: 1963 (Poona: Deccan College 
Postgradute&Research Institute), 29. 
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ตารางท่ี1 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีทางตอนเหนือของอินเดีย 

กุณฑีที่มีพวยทรงตรง กุณฑีที่มีพวย
ลักษณะพิเศษ แหลง อายุสมัย 

ของกุณฑีที่พบในแหลง 
สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยม 

กุณฑีที่มีพวย
แบบมีขอบนูน 

กุณฑีที่มีพวย
ทรงคาง 

เปนชั้น รูปสัตว 

หมอพรม
น้ํา 

ตักษิลา(ปากีสถาน) พุทธศตวรรษท่ี 6-8    /  / / 
สังโฆล   พุทธศตวรรษท่ี 6-8      /  
พาราณสี  พุทธศตวรรษท่ี 10-13      /  
ปาฏลีบุตร พุทธศตวรรษท่ี 3-11  / / / / / / 
ไวศาลี พุทธศตวรรษท่ี 3-11 /  /    / 
อหิจฉัตระ พุทธศตวรรษท่ี 2-16 / /  /    
หัสตินาปุระ พุทธศตวรรษท่ี 3-9 / /     / 
นอรหัน พุทธศตวรรษท่ี 3-5       / 
ภิตา พุทธศตวรรษท่ี 6-14   / /   / 
เดฟนิโมริ พุทธศตวรรษท่ี8/9-13/14 /  / /   / 
ทวารกา พุทธศตวรรษท่ี 6-15  /  /    
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 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาทางตอนเหนือของเอเชียใต  ซ่ึงในการศึกษานี้จะ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีในประเทศปากีสถานในปจจุบัน รัฐปญจาบ รัฐอุตตระประเทศ รัฐคุชราช ใน
ประเทศอินเดีย โดยพบรูปแบบกุณฑี4 รูปแบบ ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กุณฑีท่ีมีพวยแบบมี
ขอบนูนยื่น กุณฑีทรงคาง และกุณฑีท่ีมีพวยลักษณะพิเศษ ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยเปนช้ัน และกุณฑีท่ีมี
พวยรูปสัตว ไดแก มกร และนก เปนตน นอกจากนี้ยังพบหมอพรมน้ําดวย 
 

 
    = พวยทรงตรง กระบอก  = พวยทรงตรง สามเหล่ียม 
    = พวยแบบมีขอบนูนยื่น  = พวยทรงคาง 
    = พวยทรงพิเศษ เปนช้ัน  = พวยทรงพิเศษ รูปสัตว 
    = หมอพรมน้ํา 
รูปท่ี 3 แผนท่ีแสดงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีทางภาคเหนือของอินเดีย 
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แหลงโบราณคดีภาคตะวันตกของประเทศอินเดีย 
 แหลงโบราณคดี อินามกอน (Inamgaon) ในรัฐมหาราษฎร (Maharashtra)  
 แหลงโบราณคดีอินามกอน(Inamgaon) เปนแหลงโบราณคดียุคทองแดง (Chalcolithic 
period) ท่ีสําคัญ จากการขุดคนทางโบราณคดีพบวาท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้มีพัฒนาการทาง
วัฒนธรรม 3 สมัยดวยกัน53 คือ  
 สมัยท่ี 1 สมัยวัฒนธรรมมัลวา (Malwa culture) มีอายุราว 1600-1400 B.C. 
 สมัยท่ี 2 สมัยวัฒนธรรมจอรเวย (Jorwe culture) มีอายุราว 1400-1000 B.C. 
 สมัยท่ี 3 สมัยหลังวัฒนธรรมจอรเวย (Late Jorwe culture) มีอายุราว 1000-700 B.C.    
 กุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีอินามกอนนี้พบในทุกวัฒนธรรม โดยเปนกุณฑท่ีมีพวย
ทรงตรง กระบอก ปากผายกวาง ไมมีคอ และมีกนภาชนะกลม โดยกุณฑีท่ีพบรวมกับศพนั้นมักจะ
ตกแตงโดยการเขียนสีเปนลายเสนรูปเรือบริเวณลําตัวสวนบนของภาชนะ54  

ลายเสนท่ี17 กุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดอิีนามกอน (Inamgaon) 
ท่ีมา: L.N.Swamy, Boat and Ships in Indian Art (Delhi: Santosh offset, 1997), 63, 64. 
 

ก. กุณฑี พบในช้ันวัฒนธรรมมัลวา, ลําตัว: มีสัน เปนมุมปาน บริเวณกลางภาชนะ 
ข. กุณฑี พบในช้ันวัฒนธรรมจอรเวย, ลําตัว: มีสัน เปนมุมปาน บริเวณกลางภาชนะ 
ค. กุณฑี พบในช้ันวัฒนธรรมหลังจอรเวย, ปาก: หักหายไปแตสันนิษฐานวาอาจจะมี

ลักษณะผายออกเหมือนปากแตร ไมมีคอ, ลําตัว: มีสัน เปนมุมปาน บริเวณกลาง
ภาชนะ, ฐาน:  กนกลม 

 
                                                
 53Amar Nath Khanna, Archaeology of India: Retrospect and Prospect (Delhi: IBC 
Press, 1981), 84. 
 54L.N.Swamy, Boat and Ships in Indian Art (Delhi: Santosh offset, 1997), 63. 
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  แหลงโบราณคดีไดมาปด (Daimabad) ในรัฐมหาราษฎร (Maharashtra) 
 แหลงโบราณคดีไดมาปด ตั้งอยูริมฝงแมน้ําปราวรา(Pravara) ซ่ึงเปนแมน้ําสาขาของ
แมน้ําโคทาวรี(Godavari) จากการขุดคนทางโบราณคดี พบวาท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้มีพัฒนาการ
ทางวัฒนธรรม 5 สมัยดวยกัน คือ สมัยท่ี 1 วัฒนธรรมสวัลดา (Savalda Culture) สมัยท่ี 2 วัฒนธรรม
หลังฮารัปปา(late Harappan) สมัยท่ี 3 วัฒนธรรมเครื่องถวยสีเหลืองออนและสีขาวนวล (Buff and 
Cream Ware Culture) สมัยท่ี 4 สมัยวัฒนธรรมมัลวา (Malwa Ware) สมัยท่ี 5 สมัยวัฒนธรรมจอร
เวย (The Jorwe Ware)55 ซ่ึงจากการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรโดยวิธีคารบอน 14  พบวาชวงเวลา
ท่ีวัฒนธรรมมัลวา Malwa ท่ีไดมาปทนั้นส้ินสุดลงและเริม่เขาสูวัฒนธรรมจอรเวย ในชวงราว 1400 
ปกอนคริสตกาล56  
 กุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีไดมาปทนี้มักพบในช้ันดินวัฒนธรรมมัลวาและจอรเวย 
เชนเดียวกับท่ีแหลงโบราณคดอิีนามกอน และมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน คือ มักเปนกุณฑีท่ีมีกนกลม
มีพวยทรงตรงแบบทรงกระบอก และมักมีการตกแตงดวยการเขียนสีดําเปนลวดลายตางๆ บริเวณ
ปาก คอ ไหล ลําตัว และสวนพวยของภาชนะ ซ่ึงกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงไดมาปทนี้มักพบในบริบทท่ี
เกี่ยวกับศพเสียเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังพบกุณฑีในเตาเผาภาชนะในสมัยจอรเวยท่ีแหลง
โบราณคดีนี้อีกดวย57 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความนิยมใชกุณฑีในชวงเวลาดังกลาว 
 เตาเผาโบราณท่ีแหลงโบราณคดีไดมาปทนี ้มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมุมมน โดย
เตาเผาหมายเลข2 พบภาชนะดินเผาถูกวางไวดานในจํานวน 15 ใบ โดยพบกุณฑีรวมอยูในภาชนะ
เหลานั้นดวย โดยกุณฑีท่ีพบในเตาเผาโบราณนี้ มีลักษณะปากผายกวาง ขอบปากขยายออกใน
แนวราบ และมีรองท่ีขอบปาก, คอ: ทรงกระบอกสูง, ลําตัว: ทรงรีแนวขวาง, พวย: ทรงตรงแบบ
ทรงกระบอก, การตกแตง: เขียนสีดําบริเวณขอบปากของภาชนะดานนอก,ขอบปากของสวนพวย, 
เขียนสีเปนเสนขนานบริเวณคอ, เขียนสีเปนรูปกวางตัวผู 3 ตัวบริเวณสวนไหลของภาชนะ ดานลาง
ของรูปกวางเขียนสีเปนเสนขนานทึบ 
 

                                                
 55S.A.Sali, “A Potter’s Kiln of Jorwe Culture from Daimabad,” in Madhu: Recent 
Researches in Indian Archaeology and Art History (Delhi: Agam Kala Prakashan, 1981), 59. 
 56Ibid. 
 57Ibid., 61. 
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ลายเสนท่ี18 กุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดีไดมาปด (Daimabad) 
ท่ีมา: B.K.Thapar, Indian Archaelogy 1978-79: A Review (New Delhi: Archaeological Survey 
of India, 1981), 48. 
 

ก. กุณฑี พบในช้ันวัฒนธรรมมัลวา, ปาก: โคงเขา, ลําตัว: มีสัน เปนมุมปาน บริเวณ
กลางลําตัวภาชนะ 

ข. กุณฑี พบในช้ันวัฒนธรรมมัลวา, ปาก: ผายออก, ลําตัว: มีสัน เปนมุมปาน บริเวณ
ฐานภาชนะ 

ค. กุณฑี พบในช้ันวัฒนธรรมจอรเวย, ปาก: ผายออก, , คอ: ทรงกระบอก, ลําตัว: ทรง
รีขวาง 

 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี4 เตาเผาภาชนะโบราณ และกุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดีไดมาปด (Daimabad) 
ท่ีมา: S.A.Sali, “A Potter’s Kiln of Jorwe Culture from Daimabad,” in Madhu: Recent 
Researches in Indian Archaeology and Art History (Delhi: Agam Kala Prakashan, 1981), Pls. 
IX, XI. 
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 เมืองโบราณโภควารธนะ (Bhogavardhana)  ในรัฐมหาราษฎร (Maharashtra) 
 โภคารทาน(Bhokardan) หรือเมืองโภควารธนะ(Bhogavardhana) ในรัฐมหาราษฎร
(Maharashtra) ตั้งอยูบนเสนทางการคาโบราณจากเมืองอุชเชน(Ujjayini) ไปเมืองประดิษฐาน
(Pratisthana)58 อันเปนเมืองสําคัญในสมัยราชวงศสาตวาหนะ จากการขุดคนทางโบราณคดีในป 
ค.ศ. 1973 พบวาเมืองโบราณแหงนี้มีพัฒนาการทางวัฒนธรรม 3 สมัยดวยกัน ไดแก  
 สมัยท่ี 1 เปนชวงท่ีมีการอยูอาศัยในชวงแรกเริ่มหรือกอนสมัยสาตวาหนะ ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 2-3 (2nd -3rd cent.B.C.), สมัยท่ี 2 สมัยสาตวาหนะ ราวพุทธศตวรรษท่ี1-8 (1st cent.B.C. 
to 2nd/3rd cent.A.D.), สมัยท่ี 3 เปนชวงหลังสมัยสาตวาหนะะถึงชวงแรกเริ่มของยุคกลาง ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 8 เปนตนมา (3rd cent.A.D. onward)59  
 ซ่ึงในการขุดคนทางโบราณคดีดังกลาวพบกุณฑี และช้ินสวนของหมอพรมน้ําในสมัย
สาตวาหนะ ราวพุทธศตวรรษท่ี1-8 เปนตนมา 

ลายเสนท่ี 19  สวนปากของหมอพรมน้ํา พบท่ีโภควารธนะ (Bhogavardhana)   
ท่ีมา: Shantaram Bhalchandra and Ramesh Shankar Gupte, Excavations at Bhokardan 
(Bhogavardhana)1973 (Napur: Aurangabad, 1974), fig. 14, 17, n. pag. 

ก. ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา ราวพุทธศตวรรษท่ี1-8, ปาก: ปากแคบ มีขอบนูนยื่น
ออกมา, การตกแตง: เปนภาชนะสีแดงขัดมัน 

ข. ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา พบในช้ันวัฒนธรรมสมัยหลังสมัยสาตวาหนะถึง
ชวงแรกเริ่มของยุคกลาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 8 เปนตนมา, ปาก: ปากแคบ มีขอบ
นูนยื่นออกมา, เนื้อภาชนะพบท้ังเปนแบบเกาลิน (Kaolin) และเปนภาชนะสีแดง
ขัดมัน 

 

                                                
 58 Shantaram Bhalchandra and Ramesh Shankar Gupte, Excavations at Bhokardan 
(Bhogavardhana)1973 (Napur: Aurangabad, 1974), 3. 
 59 Ibid.,18. 
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ลายเสนท่ี 20 กุณฑี พบท่ีโภควารธนะ 
ท่ีมา: Shantaram Bhalchandra and Ramesh Shankar Gupte, Excavations at Bhokardan 
(Bhogavardhana)1973 (Napur: Aurangabad, 1974), fig. 6, 8, 17, n. pag. 
 

ก. กุณฑี ราวพุทธศตวรรษท่ี1-8, ปาก: ปากผายออก ขอบปากปล้ินออก, ลําตัว: ทรง
ผลแพรคว่ํา, พวย: ทรงตรงแบบทรงกระบอก, ฐาน: กนเรียบ, การตกแตง: ตกแตง
ผิวภายนอกดวยการทาน้ําดินสีแดง ขุดเปนเสนขนาน 4 เสน บริเวณไหลภาชนะ 

ข. กุณฑี ราวพุทธศตวรรษท่ี1-8, ปาก: สันนิษฐานวาอาจจะปากผายออก. ลําตัว: ทรง
ผลแพรคว่ํา, พวย: ทรงตรงแบบสามเหล่ียม, ฐาน: กนกลม, การตกแตง: เปน
ภาชนะเนื้อหยาบสีแดง พบรองเสนขนาน 2 เสน บริเวณลําตัวสวนลาง 

ค. กุณฑีสีแดงเนื้อหยาบ พบในช้ันวัฒนธรรมหลังสมัยสาตวาหนะถึงชวงแรกเริ่มของ
ยุคกลาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 8 เปนตนมา, ปาก: ปากผายออก, ลําตัว: สันนิษฐานวา
อาจจะทรงผลแพรคว่ํา, พวย: ทรงตรงแบบ กระบอก 

ง. กุณฑี พบในช้ันวัฒนธรรมหลังสมัยสาตวาหนะถึงชวงแรกเริ่มของยุคกลาง ราว
พุทธศตวรรษท่ี 8 เปนตน, ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา, พวย: หักหายไมสมบูรณ, ฐาน: 
กนกลม, การตกแตง: ทาน้ําดินสีแดง   
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ลายเสนท่ี 21 ช้ินสวนพวยของภาชนะ พบท่ีโภควารธนะ (Bhogavardhana)   
ท่ีมา: Shantaram Bhalchandra and Ramesh Shankar Gupte, Excavations at Bhokardan 
(Bhogavardhana)1973 (Napur: Aurangabad, 1974), fig. 8, 17, 19, n. pag. 

ก. ช้ินสวนพวยของภาชนะ ราวพุทธศตวรรษท่ี1-8, พวย: ทรงตรงแบบทรงกระบอก  
ข. ช้ินสวนพวยของภาชนะ ราวพุทธศตวรรษท่ี1-8, พวย: ทรงตรงแบบสามเหล่ียม, 

การตกแตง: ทาน้ําดินสีแดง  
ค. ช้ินสวนพวยของภาชนะ ราวพุทธศตวรรษท่ี1-8, พวย: ทรงมีขอบนูนยื่นออกมา

บริเวณสวนปลายของพวย, การตกแตง: ทาน้ําดินสีแดง  
ง. ช้ินสวนพวยของภาชนะ ราวพุทธศตวรรษท่ี1-8, พวย: ทรงมีคางแบบมีขอบนูนยื่น

ออกมาบริเวณสวนปลายของพวย, การตกแตง: ทาน้ําดินสีแดง  
จ. ช้ินสวนพวยของภาชนะ พบในช้ันวัฒนธรรมหลังสมัยสาตวาหนะถึงชวงแรกเริ่ม

ของยุคกลาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 8 เปนตนมา, พวย: ทรงตรงแบบทรงกระบอก, 
การตกแตง: ท่ีผิวนอกทาน้ําดินสีแดง โคนพวยมีการกดเปนรองรอบพวย เม่ือมอง
ดานตรงจะคลายดอกไม 

ฉ. ช้ินสวนพวยของภาชนะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 8 เปนตนมา, พวย: ทรงคางแบบ
ทรงกระบอก, การตกแตง: ท่ีผิวนอกของภาชนะทาน้ําดินสีแดง โคนพวยมีการกด
เปนรองรอบพวย เม่ือมองดานตรงจะคลายดอกไม 

ช. ช้ินสวนพวยของภาชนะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 8 เปนตนมา, พวย: แบบพิเศษ รูป
สัตว มกรหรือจระเข, การตกแตง: พบการตกแตงท้ังแบบทาน้ําดินสีแดง และ
ภาชนะสีแดงขัดมัน 
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 สถาปตยกรรมถ้ําพิทากอลา (Pitalkhora) ที่รัฐมหาราษฎระ (Maharashtra) 
 สถาปตยกรรมถํ้าพิทากอล านี้  เปนศานสถานในศาสนาพุทธ ประกอบดวย
สถาปตยกรรมถํ้า 14 ถํ้า บนแนวหนาผาสทะมาลา(Satamala) หรือท่ีรูจักในช่ือจันโดรา(Chandora) 
ซ่ึงอยูทางตอนเหนือของจังหวัดอุรันกาบาด(Aurangabad) ในรัฐมหาราษฏระ อันท่ีเสนทาง
คาราวานการคาสมัยโบราณ จากเมืองอุชเชนมายังเมืองโบราณแถบภาคตะวันตก  
 ในการขุดแตงโบราณสถานพบเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวนมากในบริเวณลานหนา
ระหวางถํ้าหมายเลข 3 และ 4 และภายในท่ีเก็บน้ําระหวางถํ้าหมายเลข 7 และ 8 ท่ีสําคัญไดแก
ช้ินสวนหมอพรมน้ํา60 
 

 
ลายเสนท่ี 22 ผังแสดงตําแหนงท่ีพบกลุมถํ้าพิทากอลา (Pitalkhora) 
ท่ีมา: M.N.Deshpanda, “The rock-cut caves of Pitalkhora in The Deccan,” in Ancient India: 
Bulletin of the Archaeological Survey of India, no.15(1959), plate XLVI. 
 
 

                                                
 60 M.N.Deshpanda, “The rock-cut caves of Pitalkhora in The Deccan,” in Ancient 
India: Bulletin of the Archaeological Survey of India, no.15(1959): 90. 
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ลายเสนท่ี 23 ช้ินสวนหมอพรมน้ําและพวยของภาชนะ พบท่ีถํ้าพิทากอลา (Pitalkhora) 
ท่ีมา: M.N.Deshpanda, “The rock-cut caves of Pitalkhora in The Deccan,” in Ancient India: 
Bulletin of the Archaeological Survey of India, no.15(1959), 91. 
 

ก. หมอพรมน้ํา, ปาก: แคบ มีขอบนูนยื่นออกมา, คอ: ทรงกระบอกเวา, พวย: พวยรูป
คางแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย, ลําตัว: สันนิษฐานวาจะ
เปนทรง วงรีแนวตั้ง  

ข. ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา , ปาก: ปากแคบ มีขอบนูนยื่นออกมา, คอ: 
ทรงกระบอกเวา 

ค. ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา, ปาก: ปากแคบ มีขอบนูนยื่นออกมา  
ง. ช้ินสวนพวยของภาชนะ รูปคาง แบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของ

พวย  
จ. ช้ินสวนพวยของภาชนะ พวยทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลาย

ของพวย  
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 เมืองเตอร (Ter) ที่รัฐมหาราษฎระ (Maharashtra) 
 เมืองโบราณเตอร(Ter) ตั้งอยูบริเวณจังหวัดออสบัด(Osmanabad) ในรัฐมหาราษฏระ
(Maharashtra) โดยตั้งอยูบริเวณลุมน้ําเตอรนา(Terna)  และตั้งอยูบนเสนทางการคาโบราณจากเมือง
อุชเชนมายังเมืองโบราณแถบภาคตะวันตกเชนเดียวกับแหลงโบราณคดี ถํ้าพิทากอลา และแหลง
โบราณคดีโภคารทาน(Bhokardan) หรือเมืองโภควารธนะ(Bhogavardhana) ซ่ึงไดกลาวถึงแลวใน
ขางตน 
 การขุดคนทางโบราณคดี สันนิษฐานวาเมืองโบราณแหงนี้มีการอยูอาศัยของมนุษยใน
อดีตราวพุทธศตวรรษท่ี 1- 961  ซ่ึงเมืองโบราณเตอรนี้พบหลักฐานท่ีแสดงถึงการติดตอกับโรมัน
คอนขางมาก และยังพบช้ินสวนปากของหมอพรมน้ําและช้ินสวนพวยของภาชนะดวย  

รูปท่ี 5 ช้ินสวนพวยของภาชนะ พบท่ีเมืองเตอร (Ter) 
ท่ีมา:  รูป: M.N.Deshpande, “Roman Pottery in India,” in Potteries in ancient India, ed. 
B.P.Sinha (Patna:Patna University, 1969), n. pag. 
 ภาพลายเสน: Janice Stargardt, The ancient Pyu of Burma: Early Pyu cities in a 
man-made landscape, Vol.1 (Singapore: The institute of Southeast Asian studies, 1991), 269 
 

ก. ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา, ปาก: ปากแคบ มีขอบนูนยื่นออกมา  
ข. ช้ินสวนพวยภาชนะแบบทรงตรง มีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย  
ค. ช้ินสวนพวยภาชนะแบบทรงตรง มีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย 

 
 
 

                                                
 61A.Ghosh, Indian Archaelogy 1957-58: A Review (New Delhi: Archaeological 
Survey of India, 1993), 23. 
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 ถ้ําอชันตา (Ajanta) จังหวัดอุรังกะบัด (Aurangabad) ในรัฐมหาราษฎระ 
(Maharashtra) 
 สถาปตยกรรมถํ้าอชันตา ซ่ึงตั้งอยูท่ีจังหวัดอุรังกะบัด (Aurangabad) ในรัฐมหาราษฎ
ระ (Maharashtra) เปนศานสถานในศาสนาพุทธ และตั้งอยูบนเสนทางอันท่ีเสนทางคาราวานการคา
สมัยโบราณ จากเมืองอุชเชนมายังเมืองโบราณแถบภาคตะวันตก เชนเดียวกับแหลงโบราณคดีพิทา
กอลา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
                            ข                                             ค 
รูปท่ี 6 ภาพสลักท่ีถํ้าอชันตา หมายเลข26 
 

ก. ภาพลายเสนสลักพุทธประวัติ ตอนปรินิพพาน ท่ีผนังดานซายของถํ้าอชันตา
หมายเลข26, ท่ีมา: James Fergusson and James Burgess, The cave temples of 
India (Delhi: India Offset Press, 1969), plate L, n. pag. 

ข. ภาพลายเสนขยายหมอพรมน้ําท่ีถํ้าอชันตาหมายเลข 26 
ค. รูปสลักหมอพรมน้ําท่ีถํ้าอชันตาหมายเลข26, ท่ีมา: M.N.Deshpande, “Roman 

Pottery in India,” in Potteries in ancient India, (Patna:Patna University, 1969), 
n. pag. 
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ตารางท่ี 2 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีทางภาคตะวันตกของอินเดีย 

กุณฑีที่มีพวยทรงตรง กุณฑีที่มีพวย
ลักษณะพิเศษ แหลง อายุสมัย 

ของกุณฑีที่พบในแหลง 
สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยม 

กุณฑีที่มีพวย
แบบมีขอบนูน 

กุณฑีที่มีพวย
ทรงคาง 

เปนชั้น รูปสัตว 

หมอพรม
น้ํา 

อินามกอน 1,600-700 ปกอนคริสตกาล  /      
ไดมาปท 1,600-1,000 ปกอนคริสตกาล  /    /  
โภควารธนะ พุทธศตวรรษท่ี 1-8 / /  /  / / 
ถํ้าพิทากอลา พุทธศตวรรษท่ี 3-11       / 
เตอร พุทธศตวรรษท่ี 1-9   /    / 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาทางภาคตะวันตกของเอเชียใต ซ่ึงในการศึกษานี้จะ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีในรัฐมหาราษฎระ ในประเทศอินเดีย โดยพบรูปแบบกุณฑี4 รูปแบบ ไดแก กุณฑีท่ี
มีพวยทรงตรง กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่น กุณฑีทรงคาง และกุณฑีท่ีมีพวยลักษณะพิเศษ ไดแก 
กุณฑีท่ีมีพวยเปนช้ัน และกุณฑีท่ีมีพวยรูปสัตว ไดแก มกร เปนตน นอกจากนี้ยังพบหมอพรมน้ํา
ดวย 
 

 
    = พวยทรงตรง กระบอก  = พวยทรงตรง สามเหล่ียม 
    = พวยแบบมีขอบนูนยื่น  = พวยทรงคาง 
    = พวยทรงพิเศษ เปนช้ัน  = พวยทรงพิเศษ รูปสัตว 
    = หมอพรมน้ํา 
 
รูปท่ี 7 แผนท่ีแสดงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีทางภาคตะวันตกของอินเดีย
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แหลงโบราณคดีภาคใตของประเทศอินเดีย 
 แหลงโบราณคดีนาคารชุนโกณฑะ (Nagarjunakonda) รัฐอานธระประเทศ (Andhra 
Prasesh) 
 แหลงโบราณคดีนาคารชุนโกณฑะ ตั้งอยูริมฝงแมน้ํากฤษณา ในอดีตเมืองนาคารชุน
โกณฑะนี้ มีฐานะเปนเมืองหลวงของราชวงศอิกษวากุ (พุทธศตวรรษท่ี 8-9) แตจากการขุดคนทาง
โบราณคดีพบวาพ้ืนท่ีในบริเวณเมืองโบราณแหงนี้มีการตั้งถ่ินฐานของมนุษยในอดีตั้งแตสมัยยุคเกา
แลว62  ในการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณทางทิศใตของหุบเขานาคารชุนโกณฑะไดพบท่ีฝงศพ
สมัยหินใหม ซ่ึงมีการวางภาชนะดินเผาสีเทามีการขัดผิวภาชนะ (burnished grey ware) ไวบริเวณ
ใกลกับสวนเทาของโครงกระดูกซ่ึงสวนใหญเปนภาชนะมีพวย63  
 
 
 
 
 
 
 
ลายเสนท่ี 24 กุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดีนาคารชุนโกณฑะ (Nagarjunakonda) 
ท่ีมา: A.Ghosh, Indian Archaeology 1957-58: A Review (New Delhi: Archaeological Survey of 
India, 1993), 6. 
 

ก. กุณฑีพบในท่ีฝงศพสมัยหินใหม, ปาก: ผายออก ไมมีคอ, พวย: ทรงตรงแบบ
ทรงกระบอก, ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา, ฐาน: กนเรียบ 

ข. กุณฑีพบในท่ีฝงศพสมัยหินใหม, ปาก: ผายออก, คอ: ทรงกระบอกเวาส้ัน, พวย: 
ทรงตรงแบบทรงกระบอก, ลําตัว: ทรงรีขวาง, ฐาน: กนเรียบ 

 
 

                                                
 62A.Ghosh, Indian Archaeology 1957-58: A Review (New Delhi: Archaeological 
Survey of India, 1993), 5. 
 63Ibid. 
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 แหลงโบราณคดกีุทเวลลิ (Kudavelli)  รัฐอานธระประเทศ (Andhra Pradesh) 
 แหลงโบราณคดีกุทเวลลิ(Kudavelli)นี้ ตั้งอยูท่ีซ่ึงแมน้ํากฤษณา(Krishna) และแมน้ํา
ตุนคะภะทรา(Tungabhadra)ไหลมาบรรจบกัน จากการขุดคนทางโบราณคดีพบพัฒนาการทาง
วัฒนธรรม 2 สมัยดวยกัน คือ สมัยท่ี1 ซ่ึงมีช้ันกิจกรรมทับถม 4 ระยะดวยกัน มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 9-11 (คริสศตวรรษท่ี 4-6) และสมัยท่ี 2 ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 2 สมัยยอยไดแก สมัยท่ี 
2.1 มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี13-17 (คริสศตวรรษท่ี8-12), สมัยท่ี2.2 มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี18-21 
(คริสศตวรรษท่ี13-16)64 
 ในการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณวัดสันคเมสวารา((Sangamesvara Temple) ซ่ึงเปน
วัดท่ีสรางในราวพุทธศตวรรษท่ี13(คริสศตวรรษท่ี 8))นั้น พบรองรอยของกลุมส่ิงกอสรางซ่ึงนัก
โบราณคดีสันนิษฐานวาอาจจะเปนศาสนสถานและกําหนดอายุอยูในราวสมัยท่ี1 คือ ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี9-11 ซ่ึงในการขุดคนฯ ดังกลาวพบช้ินสวนปากของหมอพรมน้ําดินเผาสีแดงขัดมัน (Red 
polish ware) และช้ินสวนของพวยภาชนะดินเผาสีแดงขัดมันเชนเดียวกัน(Red polish ware) 

 
 
 

 
 

ลายเสนท่ี 25  ช้ินสวนหมอพรมน้ํา พบท่ีแหลงโบราณคดีกุทเวลลิ (Kudavelli)   
ท่ีมา: B.K.Thapar, Indian Archaeology 1978-79: A Review (New Delhi: Archaeological Survey 
of India, 1981), 38. 

ก. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงคางแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณสวนปลายของพวย ในสวน
ของลําตัวท่ีติดกับพวยนั้นมีการเจาะรูเปนรังผ้ึง ผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจจะเปน
ช้ินสวนพวยของหมอพรมน้ํา 

ข. ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา ปาก: ปากแคบ มีขอบนูนยื่นออกมา คอ: 
ทรงกระบอกเวาสูง บริเวณกึ่งกลางของสวนลางของคอ มีขอบนูนเปนวงแหวน   

ค. ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํ า  ปาก: ปากแคบ มีขอบนูนยื่นออกมา คอ: 
ทรงกระบอกเวาสูง บริเวณกึ่งกลางของสวนลางของคอ มีขอบนูนเปนวงแหวน  

                                                
 64B.K.Thapar, Indian Archaeology 1978-79: A Review (New Delhi: Archaeological 
Survey of India, 1981), 37-41. 
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 แหลงโบราณคดีเพนะคุตต(ิBenagutti) ในรัฐเกรนะตะกะ (Karnataka)   
 จากการขุดแตงโบราณสถานท่ีเนินเพนะคุตติ(Benagutti Mound) ซ่ึงตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของหมูบานสานนะติ(Sannati)  ริมฝงแมน้ําภีมะ(River Bhima) ในฉิตาปุรตะลุก 
(Chitapur taluk) ในการดําเนินการทางโบราณคดีดังกลาวพบกลุมวิหารขนาดใหญในศาสนาพุทธ 
กําหนดอายุอยูในสมัยสาตวาหนะ65  
 หมอพรมน้ําและช้ินสวนพวยของภาชนะท่ีพบบริเวณศาสนสถานนี้ มักเปนภาชนะสี
แดงขัดมัน(red polished ware) และภาชนะสีแดง(red ware) โดยช้ินสวนพวยของภาชนะนั้นมัก
พบวามีการตกแตงบริเวณในสวนท่ีติดกับสวนลําตัว ซ่ึงพบท้ังตกแตงเปนขอบนูนเปนวงแหวน, 
ตกแตงเปนรองคลายกลีบดอกไมเพ่ือท่ีเม่ือมองดานตรงจะมีลักษณะคลายดอกไม และตกแตงท้ัง 2 
อยาง ซ่ึงนักโบราณคดีสันนิษฐานวามีความเปนไปไดท่ีพระสงฆจะเปนผูใชภาชนะดังกลาว66 

ลายเสนท่ี 26 หมอพรมน้ําและช้ินสวนบริเวณพวยภาชนะ พบท่ีแหลงโบราณคดีกุทเวลลิ 
(Kudavelli)   
ท่ีมา: B.K.Thapar, Indian Archaeology 1978-79: A Review (New Delhi: Archaeological Survey 
of India, 1981), 38. 

ก. หมอพรมน้ํา, ปาก: ปากแคบ มีขอบนูนยื่นออกมา คอ: ทรงกระบอกเวาสูง พวย: 
พวยทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย ลําตัว: ทรงผล
แพรคว่ํา ฐาน: กนเรียบ   

ข. ช้ินสวนพวยภาชนะ ทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย  
ค. ช้ินสวนพวยภาชนะ ทรงตรงแบบทรงกระบอก 

                                                
 65Kasturi Gupta Menon, Indian Archaeology 1997-98: A Review (New Delhi: 
Archaeological Survey of India, 2003), 77. 
 66Ibid., 93. 
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              กุณฑีพบท่ีอริกเมฑุ                 กุณฑีพบท่ีกานไกโกณฑโจฬะปุระ 
     

 แหลงโบราณคดีอริกเมฑุ (Arikamedu), เมืองพอนดิเชอรริ(Pondicherry), รัฐทมิฬนา
ดู(Tamilnadu) 
 แหลงโบราณคดอีริกเมฑุ หรือท่ีรูจักในช่ือ วิรามปฏนัม (Virampatnam) ในงานคนควา
ของนักโบราณคดีชาวฝรังเศษ67 และนักวิชาการเช่ือวาอาจจะเปนเมืองโปดูเก(Podukê) ตั้งอยูบริเวณ
ชายฝงตะวันออกเฉียงใตของอินเดีย  ในลุมแมน้ําอริยานกุปปม(Ariyankuppam) เปนแหลง
โบราณคดีท่ีสําคัญของอินเดียในฐานะเมืองทาการคาระหวางกลุมคนในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
หรือท่ีเรียกวา สมัย “อินโด โรมัน” (Indo-Roman)  
 ในการขุดคนทางโบราณคดีในระหวางป ค.ศ. 1989-92 พบกุณฑีและช้ินสวนพวยของ
กุณฑีสมัยกลางมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13-17 ซ่ึงมีเนื้อภาชนะหยาบ68 และมีลักษณะคลายคลึงกับ
ท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีกานไกโกณฑโจฬะปุระ(Gangaikondacholapuram) ในรัฐทมิฬนาดู
เชนเดียวกัน ซ่ึงเปนเมืองสําคัญในอาณาจักรโจฬะ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 8 กุณฑี และช้ินสวนพวยของกุณฑี พบท่ีอริกเมฑุ และกานไกโกณฑโจฬะปุระ 
ท่ีมา: Begley, Vimala and others, The Ancient Port of Arikamedu: New Excavations and 
Researches 1982-1992, vol.1 (n.p.: Ecole francaise d’Extreme-Orient, 1996), 34. 

                                                
 67Begley, Vimala and others, The Ancient Port of Arikamedu: New Excavations 
and Researches 1982-1992, vol.1 (n.p.: Ecole francaise d’Extreme-Orient, 1996), 1. 
 68Ibid., 33. 
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 ภาพสลักของพระเจามเหนทรวรมันที่พบในรัฐทมิฬนาด ู
 ภาพสลักหินของพระเจามเหนทรวรมันท่ีพบในรัฐทมิฬนาดู ภาคใตของอินเดีย ปรากฏ
นามของวีรบุรุษช่ือ มเหนทรวรมัน กําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษท่ี 1269 โดยภาพสลักดังกลาวมี
สุนัขท่ีซ่ือสัตยของพระองค , ศิวลึงค และกุณฑีปรากฏรวมดวย  

 
รูปท่ี 9 ภาพสลักหินของพระเจามเหนทรวรมัน 
ท่ีมา: R.Nagaswami, Art and Culture of Tamil Nadu, (Delhi: Sundeep Prakashan, 1980), 
Plate23. 
 
ตารางท่ี3 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีทางภาคใตของอินเดีย 

แหลง 
อายุสมัย 

ของกุณฑีที่
พบในแหลง 

พวยทรง
ตรง 

(ส่ีเหลี่ยม) 

พวยแบบ
มีขอบนูน 

พวยลักษณะ
พิเศษ 

(วงแฉก) 

หมอ
พรมน้ํา 

นาคารชุนโกณฑะ สมัยหินใหม? /    
กุทเวลลิ (Kudavelli)   พศต.ท่ี 9-11    / 
เพนะคุตติ พศต.ท่ี 1-8 / /  / 
อริกเมฑุ  พศต.ท่ี 16  / /  
กานไกโกณฑโจฬะปุระ พศต.ท่ี 16   /  

 
  
                                                
 69R.Nagaswami, Art and Culture of Tamil Nadu, (Delhi: Sundeep Prakashan, 
1980), Plate23. 
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    = พวยทรงตรง กระบอก  = พวยแบบมีขอบนูนยื่น  
    = พวยทรงพิเศษ มีขอบเปนแฉก   = หมอพรมน้ํา 
 
รูปท่ี 10 แผนท่ีแสดงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีทางภาคใตของอินเดีย 
 
 จากตารางท่ี3 แสดงใหเห็นวากุณฑีท่ีพบในภาคใต ซ่ึงในการศึกษานี้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
รัฐอานธระประเทศ รัฐเกรนะตะกะ และรัฐทมิฬนาดู จาดแหลงโบราณคดี 5 แหง โดยพบกุณฑี 3 
รูปแบบ ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่น และกุณฑีท่ีมีพวยแบบพิเศษ 
ไดแก แบบมีขอบนูนเปนแฉก นอกจากนี้ยังพบหมอพรมน้ําดวย 
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ภาคตะวันออกของประเทศอินเดีย 
 กุณฑีพบท่ีหมูบานปราชี(Prachi), จังหวัดปุรี(District Puri), แควนโอริสสา (Orissa) มี
ลักษณะปาก: ปากกวาง, คอ: ทรงกระบอก, ลําตัว: ทรงรีแนวขวาง, พวย: ทรงตรงแบบมีขอบนูน
ยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย แบบ1, ฐาน: เปนเชิง, การตกแตง: เปนภาชนะสีแดงขัดมัน มี
รูปเคารพระสุรัสสวดีติดอยูดวย70 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 11 กุณฑีท่ีพบท่ีหมูบานปราชี(Prachi) แควนโอริสสา(Orissa) 
ภาพจาก: M.N.Deshpande, Indian Archaeology 1970-71: A Review (New Delhi: 
Archaeological Survey of India, 1974),  plate LXXIV (D). 
 
 แหลงโบราณคดีอุทัยคีรี(Udaygiri) รัฐโอริสสา(Orissa) 
 แหลงโบราณคดีอุทัยคีรี เปนกลุมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาขนาดใหญ  ซ่ึงจาก
การขุดแตงศาสนสถานแหงนี้ไดพบหมอพรมน้ําใบนี้ดวย โดยมีลักษณะปากแคบ มีขอบนูนยื่น
ออกมา แบบท่ี1, คอ: ทรงกระบอกสูง, พวย: ทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลาย
ของพวย แบบ1, ลําตัว: ทรงกระบอกตั้ง, ฐาน: ทรงวงแหวน  
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 12  หมอพรมน้ํา พบท่ีแหลงโบราณคดีอุทัยคีร(ีUdaygiri)   
ภาพจาก: C.Babu Rajeev, Indian Archaeology 1999-2000: A Review (New Delhi: 
Archaeological Survey of India, 2005), 123
                                                
 70M.N.Deshpande, Indian Archaeology 1970-71: A Review (New Delhi: 
Archaeological Survey of India, 1974), 69. 
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ประเทศสหภาพเมียนมาร 
 เมืองโบราณไบกถโน (Beikthano)  
 เมืองโบราณไบกถโน (Beikthano) ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของแมน้ําอิรวดีในบริเวณ
ภาคกลางของประเทศพมา  จากการขุดคนทางโบราณคดีในป พ.ศ.2502-2506 สามารถกําหนดอายุ
ของเมืองโบราณแหงนีโ้ดยวิธีเรดิโอคารบอนจากตัวอยางถานท่ีไดจากการขุดแตงโบราณสถาน ได
คาอายุ 2 สมัย คือ สมัยท่ี1 ไดคาอายุระหวางคริสตศตวรรษท่ี 1-5 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 6-10 โดย
ใชตัวอยางถานจากโบราณสถานหมายเลข 9 (KKG 9) และโบราณสถานหมายเลข 11 (KKG11) 
สมัยท่ี 2 ไดคาอายุจากตัวอยางถานจากโบราณสถานหมายเลข 21 (KKG21) อยูในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 11 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงตรงกับสมัยพุกาม ซ่ึงจากคาอายุวิทยาศาสตร
ดังกลาวประกอบกับโบราณวัตถุท่ีพบ ทําใหนักโบราณคดีสันนิษฐานวาท่ีเมืองโบราณแหงนี้อาจมี
การอยูอาศัยตั้งแตชวงพุทธศตวรรษท่ี 4 และอยูตอเนื่องมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 10 และขาดชวงไป 
มาปรากฏหลักฐานอีกครั้งในชวงพุทธศตวรรษท่ี 16  
 ในการขุดแตงดังกลาว ไดพบกุณฑีและช้ินสวนของกุณฑีและหมอพรมน้ําเปนจํานวน
มาก โดยพบท้ังจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 2 (KKG2) ซ่ึงนักโบราณคดีสันนิษฐานวา
อาจจะเปนสวนของท่ีอยูของพระสงฆ เนื่องจากมีผังอาคารลักษณะคลายกับโบราณสถานท่ีพบท่ี
เมืองนาคารชุณโกณฑะในแควนอานธระทางภาคใตของประเทศอินเดีย71  โบราณสถานหมายเลข 3 
(KKG3) ซ่ึงมีผังอาคารเปนรูปทรงกระบอก คลายคลึงกับสถูป72 โบราณสถานหมายเลข 5 (KKG5) 
ซ่ึงเปนกลุมอาคารท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีพระราชวัง73 โบราณสถานหมายเลข 12 (KKG12) ซ่ึงนัก
โบราณคดีสันนิษฐานวาเปนอาคารท่ีเกี่ยวของกับพิธีกรรมเกี่ยวกับศพเนื่องจากพบหมอบรรจุ
กระดูกมนุษยเปนจํานวนมาก74  โบราณสถานหมายเลข 15 (KKG15) ซ่ึงนักโบราณคดีสันนิษฐาน
วาเปนประตูเมืองซ่ึงตั้งอยูบริเวณกําแพงเมืองทางทิศเหนือฝงตะวันตก 75  และโบราณสถาน
หมายเลข 21 (KKG21) ซ่ึงตั้งอยูใกลกับทะเลสาบใหญ ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของพระราชวัง ซ่ึงมี

                                                
 71Aung Thaw, Report on the excavations at Beikthano (Revolutionary Government 
of the Union of Burma,Rangoon: Ministry of Union Culture, 1968), 16. 
 72Ibid., 19. 
 73Ibid., 16. 
 74Ibid., 18. 
 75Ibid., 10-11. 
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งานปูนปนท่ีใชประดับโบราณสถานและช้ินสวนภาชนะดินเผาท่ีคลายคลึงกับท่ีพุกาม ซ่ึงกําหนด
อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 16-1876 

 เจนิส สตารการดท (Janice Stargardt) ไดเปรียบเทียบความคลายคลึงของรูปแบบกับ
ช้ินสวนกุณฑีและปากหมอพรมน้ําท่ีพบท่ีเมืองไบกถโน กับแหลงโบราณคดีเทอร (Ter) ในประเทศ
อินเดีย และไดสันนิษฐานวา ช้ินสวนของหมอพรมน้ําท่ีพบท่ีโบราณสถานหมายเลข 5 ซ่ึงเปน
โบราณสถานภายในพระราชวังนั้น อาจจะสนับสนุนถึงบทบาทหนาท่ีของหมอพรมน้ําในพิธีกรรม
ของราชสํานักดวย77  

 

 
ลายเสนท่ี27  ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา ปากแคบ มีขอบนูนยื่นออกมา พบท่ีโบราณสถาน
 หมายเลข2 แหลงโบราณคดีไบกถโน 
ท่ีมา: Aung Thaw, Report on the excavations at Beikthano (Revolutionary Government of the 
Union of Burma,Rangoon: Ministry of Union Culture, 1968), 133. 

                                                
 76Aung Thaw, Report on the excavations at Beikthano, 26. 
 77Janice Stargardt, The ancient Pyu of Burma: Early Pyu cities in a man-made 
landscape, vol. 1 (Singapore: The institute of southeast asian atudies, 1991), 267-270. 
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ลายเสนท่ี 28 กุณฑีและช้ินสวนบริเวณพวยภาชนะ พบท่ีเมืองโบราณไบกถโน   
ท่ีมา: Aung Thaw, Report on the excavations at Beikthano (Revolutionary Government of the 
Union of Burma,Rangoon: Ministry of Union Culture, 1968), 134. และ Janice Stargardt, The 
ancient Pyu of Burma: Early Pyu cities in a man-made landscape, vol. 1 (Singapore: The 
institute of southeast asian atudies, 1991), 268. 
 

ก. กุณฑี พบท่ีโบราณสถานหมายเลข 2 (KKG2), ปากและคอไมสมบูรณ หักหายไป, 
พวย: ไมสมบูรณ แตสันนิษฐานวาอาจจะมีรูปแบบโคง ส้ัน เนื่องจากพบพวย
รูปแบบนี้มาก, ลําตัว: ทรงรูปผลแพรคว่ํา, ฐาน: วงแหวน 

ข. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย 
พบท่ีโบราณสถานหมายเลข12 

ค. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงตรง แบบสามเหล่ียม เรียวยาว พบท่ีโบราณสถาน
หมายเลข21 

ง. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงโคง ส้ัน พบท่ีโบราณสถานหมายเลข2, 12, 15  
จ. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงโคง ส้ัน พบท่ีโบราณสถานหมายเลข15 
ฉ. ช้ินสวนพวยภาชนะรูปคาง แบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย 

พบท่ีโบราณสถานหมายเลข2 สันนิษฐานวาอาจจะเปนพวยของหมอพรมน้ํา 
 

 

 

            KKG2                               KKG15                                        KKG12  
 

KKG15  

 KKG 12 
 

 KKG 21  

 KKG 2  
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 พุกาม (Pagan) 
 พุกามตั้งอยูบริเวณตอนกลางของลุมแมน้ําอิรวดีฝงตะวันออก อันเปนบริเวณท่ีแมน้ํา
ฉินวิน (Chinwin) ซ่ึงเปนแมน้ําสาขาของแมน้ําอิรวดีไหลมาบรรจบกับแมน้ําอิรวดี ดูรัวแซล 
(Duroiselle) สันนิษฐานวากําแพงและคูเมืองของเมืองพุกามอาจจะสรางในราว พ.ศ.1393 (ค.ศ. 
85078) อันเปนปท่ีกอตั้งเมืองพุกามดวย หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 14 และเจริญรุงเรื่องในสมัยพระ
เจาอนิรุทธซ่ึงปกคราองพุกามในชวง พ.ศ. 1587-1620 (ค.ศ.1044-1077) หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 16-
17  และลมสลายไปในราวตนพุทธศตวรรษท่ี 19  
 บริเวณวัดอานันทเจดีย (Anandha Temple) ซ่ึงสันนิษฐานสรางขึ้นในสมัยพระเจาจัน
สิตถะ (Kyanzittha) ในราว พ.ศ. 1648 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงวัดดังกลาวไดพบกุณฑีดินเผา
ในสภาพไมสมบูรณ มีพวยเรียวยาวรูปแบบ ST.TR1 อยางไรก็ตามสันนิษฐานวาอาจจะมีลักษณะ
เดียวกับกุณฑีสัมฤทธ์ิท่ีพบท่ีหมูบาน Thiripyitsaya79  นอกจากนี้ท่ีเนินดินทางทิศเหนือของอาราม
ตอยา-กย็อง (Tawya-gyaung monastery) ซ่ึงตั้งอยูท่ีหมูบาน Thiripyitsaya เชนเดียวกัน ก็ไดพบ
กุณฑีสัมฤทธ์ิท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันดวย 

 
รูปท่ี 13  กุณฑี พบท่ีพุกาม (Pagan)  
ภาพจาก: G.H.Luce, Old Burma Early Pagan, vol.3 (New York: J.J.Augustin Publisher, 1969), 
plate 453(a), 451(a,d). 
 

ก. กุณฑีดินเผา มีพวยทรงสามเหล่ียม เรียวแหลม พบบริเวณวัดอานันทเจดีย 
ข. กุณฑีสัมฤทธ์ิ พบท่ีหมูบาน Thiripyitsaya ปจจุบันอยูท่ีพิพิธภัณฑพุกาม 
ค. กุณฑีสัมฤทธ์ิ  พบท่ี เนินดินบริ เวณทางทิศเหนือของอารามตอยา-กย็อง

                                                
 78G.H.Luce, Old Burma Early Pagan, vol.1 (New York: J.J.Augustin Publisher, 
1969), 6. 
 79G.H.Luce, Old Burma Early Pagan, vol.2 (New York: J.J.Augustin Publisher, 
1969), 211. 
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 จาการศึกษาแหลงโบราณคดี 2 แหงในประเทศสหภาพเมียนมาร ไดแก ไบกถโน และ
พุกาม พบวามีการใชกุณฑี 4 รูปแบบ ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียมเรียวยาว, กุณฑีท่ีมี
พวยแบบมีขอบนูน, กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง, และกุณฑีท่ีมีพวยทรงคาง นอกจากนี้ยังพบวามีการใช
หมอพรมน้ําดวย โดยพวยทรงตรง สามเหล่ียมเรียวยาวนานพบอยางแพรหลายในสมัยพุกามในชวง
พุทธศตวรรษท่ี 16 เปนตนมา 
 
ตารางท่ี4 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนสหภาพเมียนมาร 

แหลง อายุสมัย 
ของกุณฑีที่พบในแหลง 

พวยทรงตรง 
(สามเหลี่ยม) 

พวย
แบบมี
ขอบ
นูน 

พวย
ทรง
โคง 

พวย
ทรง
คาง 

หมอ
พรม
น้ํา 

ไบกถโน พุทธศตวรรษท่ี 6-10, 16 /  / / / / 
พุกาม   พุทธศตวรรษท่ี 16-19 /     

 

 
    = พวยทรงตรง สามเหล่ียม  = พวยแบบมีขอบนูนยื่น  
    = พวยทรงโคง ส้ัน  = พวยทรงคาง  
    = หมอพรมน้ํา 

 
รูปท่ี 14 แผนท่ีแสดงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนสหภาพเมียนมาร
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ประเทศเวียดนาม 
 แหลงโบราณคดีตราเกียว (TRA KIEU)  ภาคกลางของประเทศเวียดนาม  
 แหลงโบราณคดีตราเกียว ตั้งอยูลุมแมน้ําถูบอน (Thu Bon River Valley) จังหวัด 
กวังนัม (Quang-nam) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรจัมปาในอดีต 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีโค ดู เด (Go Du De) ท่ีเมืองตราเกียว (Tra Kieu) ไดพบ
กลุมภาชนะดินเผาคางอยูในเตาเผาแบบเตาเปด (open hearth kiln) โดยกลุมภาชนะดินเผาท่ีคางอยู
ในเตาเผานั้นมีกุณฑีรวมอยูดวย ซ่ึงจากการกําหนดอายุของตัวอยางถานท่ีไดจากเตานี้ไดคาอายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 8-980 นอกจากนี้ยังไดมีการ 
 Ruth Prior ไดจัดใหกุณฑีเปนรูปแบบภาชนะเดนรูปแบบหนึ่งของภาชนะดินเผาสมัยท่ี 
2  ซ่ึงกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี6-9 (1st century AD. To 4th century AD) กุณฑีท่ีพบนี้มักจะมี
เนื้อภาชนะสีแดง การตกแตงบริเวณชวงไหลของภาชนะ เปนเสน 1 เสนหรือ 2 เสนขนานกัน 
นอกจากนี้ยังมีการตกแตงเปนลวดลายตางๆ อีก 14 แบบ และยังจําแนกรูปแบบปาก 9 แบบและ
ลําตัวของกุณฑีท่ีพบออกเปน 2 รูปแบบดวย81 
 
 
 
 
 
  
 
รูปท่ี 15 กุณฑีพบจากการขุดคนท่ีเนินบู เชา (Büu Châu hill) ในแหลงโบราณคดีตราเกียว 
ท่ีมา: Bellina, Bérénice and others, 50 Years of Archaeology in Southest Asia: Essay in 
Honour of Ian Glover (Bangkok: River Books, 2010), 188 

                                                
 80ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิ จากหลักฐานโบราณคด ี(กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 105. 
 81Ruth Prior & Ian C.Glover, “The Late prehistoric to Early Historic Earthenware of 
Central Vietnam,” in Earthenware in Southeast Asia, ed. Miksic, John N. (singapore: National 
University of Singapore, 2003), 277. 
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ลายเสนท่ี 29 ช้ินสวนปาก, ลําตัว, การตกแตง, กุณฑี ท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีตราเกียว 
ท่ีมา: Ruth Prior & Ian C.Glover, “The Late prehistoric to Early Historic Earthenware of Central 
Vietnam” in Earthenware in Southeast Asia, ed. Miksic, John N. (Singapore: National 
University of Singapore, 2003), 277. 
 

ก. รูปแบบปากและลําตัวของกุณฑี 
ข. ลวดลายการตกแตงกุณฑี 
ค. กุณฑี ปาก: ปากผาย, คอ: คอทรงกระบอกเวา, ลําตัว: ทรงรีแนวขวาง, ฐาน: เปน

เชิง, พวย: ทรงตรง แบบทรงกระบอก 
 
 
 แหลงโบราณคดีออกแกว (Oc Eo) มณฑลอันเกียง (An Giang) ประเทศเวียดนาม  
 นักโบราณคดีเช่ือวา เมืองโบราณออกแกวนี้ เปนเมืองทาสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตท่ีมีการติดตอคาขายกับอินเดียในสมัยอินโด-โรมัน (ราวพุทธศตวรรษท่ี 7-8) เนื่องจากพบ
โบราณวัตถุตางชาติ เชน ลูกปดหินคารเนเลียนและอาเกต ลูกปดแกวหลายสี ลูกปดแกวมีตา เหรียญ
ของกษัตริยโรมัน เชน เหรียญทองคํารูปจักรพรรดิแอนโตนิอุส ปอุส (Antonius Pius พ.ศ. 681-704) 
และจักรพรรดิมารคุส โอเรลิอุส (Marcus Aurelius พ.ศ. 704-723) หัวแหวนสลักจากหินมีคารูปเทพ
นิยายกรีก-โรมัน เปนตน การศึกษาภาชนะดินเผาท่ีพบท่ีเมืองออกแกวของหลุยส มัลเลอเรตนั้น มัล
เลอเรตไดจัดใหกุณฑีอยูในรูปแบบภาชนะแบบท่ี45-48 และใหสวนพวยของภาชนะอยูในรูปแบบ
ภาชนะรูปแบบท่ี49 
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ลายเสนท่ี 30 กุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดีออกแกว (Oc Eo) 
ท่ีมา: Louis Malleret, L’ARCHÉOLOGIE DU DELTA DU MÉKONG, vol. XLIII (Paris: 
ÉCOLE FRANÇAISE D’EXTRÉME-ORIENT, 1960), Pl.XXXV, XXXVI, XXXVII 
 

ก. กุณฑี หลุยส มัลเลอเรต จัดใหเปนภาชนะรูปแบบท่ี45 มีพวยทรงตรง แบบ
สามเหล่ียม ปาก: ปากผาย ลําตัว: วงรีแนวขวาง ฐาน: แบบวงแหวน การตกแตง
แบบเรียบ  

ข. กุณฑี, หลุยส มัลเลอเรต จัดใหเปนภาชนะรูปแบบท่ี46 มีพวยทรงตรง แบบ
สามเหล่ียม ปาก: ปากผาย ลําตัว: ทรงวงรีแนวขวาง ฐาน: แบบวงแหวน การ
ตกแตง: ขูดขีดเปนเสนขนานบริเวณไหลภาชนะ มีการตกแตงโดยทําเปนลายฟน
ปลาอยูระหวางเสนขนาน และมีการตกแตงโดยการประทับเปนลายจักรสาน
บริเวณลําตัวดวย 

ค. ช้ินสวนลําตัว หลุยส มัลเลอเรต จัดไวเปนรูปแบบท่ี 46 การตกแตง: ขูดขีดเปนเสน
ขนานบริเวณไหลภาชนะ มีการตกแตงโดยทําเปนลายฟนปลาอยูระหวางเสน
ขนาน และมีการตกแตงโดยการประทับเปนลายจักรสานบริเวณลําตวัดวย 
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ลายเสนท่ี 31 กุณฑีและช้ินสวนพวย พบท่ีแหลงโบราณคดีออกแกว (Oc Eo) 
ท่ีมา: Louis Malleret, L’ARCHÉOLOGIE DU DELTA DU MÉKONG: VOLUME XLIII 
(Paris: ÉCOLE FRANÇAISE D’EXTRÉME-ORIENT, 1960), Pl. XXXVI, XXXVII, XXXVIII 
 

ก. กุณฑี หลุยส มัลเลอเรต จัดใหเปนภาชนะรูปแบบท่ี 48 มีพวยทรงตรงแบบ
ทรงกระบอก ปาก: ปากผาย คอ: มีสัน เวา สวนบนของคอ ลําตัว: มีสัน เปนมุม
ปานบริเวณกลางลําตัวของภาชนะ ฐาน: ฐานแบบวงแหวน การตกแตง: ขูดขีดเปน
เสนขนาน บริเวณไหลภาชนะ มีการตกแตงโดยทําเปนลายฟนปลาอยูระหวางเสน
ขนาน 

ข. กุณฑี หลุยส มัลเลอเรต จัดใหเปนภาชนะรูปแบบท่ี 47 มีพวยทรงตรงแบบมีขอบ
นูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย ปาก: ปากผาย ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา 
ฐาน: ฐานแบบวงแหวน 

ค. กุณฑี หลุยส มัลเลอเรต จัดใหเปนภาชนะรูปแบบท่ี 47 มีพวยทรงตรงแบบมีขอบ
นูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย  

ง. ช้ินสวนพวยภาชนะ ทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย 
จ. ช้ินสวนพวยภาชนะ ทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณใกลปลายของพวย 
ฉ. ช้ินสวนพวยภาชนะ ทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย 

เรียวยาว 
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 แหลงโบราณคดีโกทูทราม (Go Tu Tram)  
 ฮิราโน ยูโกะ (Hirano Yuko) ไดทําการศึกษากุณฑีท่ีไดจากการขุดคนท่ีแหลง
โบราณคดีโกทูทราม(Go Tu Tram) ซ่ึงตั้งอยูบริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ําโขง ทางภาคใตของ
ประเทศเวียดนามในปจจุบัน ซ่ึงใชขอมูลการขุดคนในป พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ในการศึกษา โดย
พบช้ินสวนพวยและเศษภาชนะดินเผาสวนปากและสวนฐานของภาชนะท่ีอาจจะเปนกุณฑี และจัด
ใหกุณฑีเปนภาชนะในสมัยท่ี 2  ราวพุทธศตวรรษท่ี8-11 (3rd century A.D.-6th century A.D.)82  

ซ่ึงจากการศึกษาจากภาพลายเสนพบวาลักษณะกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีโกทูทรามนี้ มี
ลักษณะเปนกุณฑีท่ีมีพวยมีขอบยืน่ออกมาบริเวณใกลปลายพวย ในสวนของลําตัวนั้นสันนิษฐานวา
อาจจะมีลักษณะเปนผลแพรคว่ําโดยพิจารณาจากภาพลายเสนท่ี4 และอาจจะพบท้ังกุณฑีท่ีมีลําตัว
ทรงกลมดวยท้ังนี้โดยพิจารณาจากภาพหมายเลข5    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเสนท่ี 32 ช้ินสวนปาก, ฐานและพวยของกุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดีโกทูทราม (Go Tu Tram) 
ท่ีมา: Hirano, Y. “Earthenware in Mekong Delta,Southern  Vietnam with Special Focus on 
Spouted Vessels Unearthed from the Go Tu Tram Archaeological Site,” in The Journal of 
Sophia Asian Studies,vol.23(2005), 175. 

 

                                                
 82Hirano, Y. “Earthenware in Mekong Delta,Southern  Vietnam with Special Focus 
on Spouted Vessels Unearthed from the Go Tu Tram Archaeological Site,” in The Journal of 
Sophia Asian Studies,vol.23(2005): 161. 
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 แหลงโบราณคดีคานฮ เดน(Canh Den) 
 แหลงโบราณคดีคานฮ เดน(Canh Den) ซ่ึงเปนแหลงโบราณคดีรวมสมัยกับแหลง
โบราณคดีออกแกวและแหลงโบราณคดีโกทูทรามนั้นไดพบช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยมีขอบยื่นออกมา
เปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามก็พบช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงดวยเชนกัน โดยมีลักษณะโคง ยาว 
ซ่ึงช้ินสวนพวยภาชนะทรงโคง ยาว ท่ีพบท่ีคานฮ เดน นี้มีความคลายคลึงกับกุณฑีซ่ึงพบท่ีบริเวณ
ดองไน (Dong Nai Area)83 

ลายเสนท่ี33 ช้ินสวนพวยของกุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดีคานฮ เดน(Canh Den) 
ท่ีมา: Heidi Tan, “Remarks on the pottery of Oc Eo,” in Art & Archaeology of Fu nan: pre-
Khmer Kingdom of the lower Mekong Valley (Bangkok: Orchid Press, 2003), 109, 111. 
 

ก. ช้ินสวนพวยภาชนะทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย 
ข. ช้ินสวนพวยภาชนะ ทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณใกลปลายของพวย 
ค. ช้ินสวนพวยภาชนะ ทรงโคง ยาว 

  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 16 กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง  ยาว พบบริเวณดองไน (Dong Nai) 
ภาพจาก: Heidi Tan, “Remarks on the pottery of Oc Eo,” in Art & Archaeology of Fu nan: pre-
Khmer Kingdom of the lower Mekong Valley (Bangkok: Orchid Press, 2003), 110. 

                                                
 83Heidi Tan, “Remarks on the pottery of Oc Eo,” in Art & Archaeology of Fu nan: 
pre-Khmer Kingdom of the lower Mekong Valley (Bangkok: Orchid Press, 2003), 110-111. 
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ประเทศกัมพูชา 
 แหลงโบราณคดีอังกอรบอเรย(Angkor  Borei) ตั้งอยูในเขตจังหวัดตาแกว  
 แหลงโบราณคดีอังกอรบอเรยนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานวาอาจจะเปนท่ีตั้งเมืองหลวง
ของอาณาจักฟูนัน ซ่ึงเปนอาณาจักรท่ีถูกกลาวถึงในบันทึกของราชทูตจีนนาม คังไถและจูยิง ซ่ึงได
เดินทางเขามาในอาณาจักรนี้เม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 8 จากการขุดคนทางโบราณท่ีแหลงโบราณคดี
อังกอรบอเรย ภายใตโครงการโบราณคดีลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง (The Lower Mekong 
Archaeological Project (LOMAP))นั้น  พบวาท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้มีการตั้งถ่ินฐานของมนุษย
ในอดีตตั้งแตราวพุทธศตวรรษท่ี1 (400 ปกอนคริสตกาล)84 
 ภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีอังกอรเบรยนี้พบวามีความสัมพันธ
กับอายุสมัยของแหลงโบราณคดี โดยสามารถแบงเปน 3 สมัยดวยกัน คือ สมัยท่ี 1 ราวพุทธศตวรรษ
ท่ี1-4 (400 ปกอนคริสตกาลถึง100 ปกอนคริสตกาล) สมัยท่ี 2 ราวพุทธศตวรรษท่ี 4-7/8 (100 ปกอน
คริสตกาล-ค.ศ. 200/300) และสมัยท่ี 3 ราวพุทธศตวรรษท่ี 7/8-11 (ค.ศ.200/300-600)85 ซ่ึงท่ีแหลง
โบราณคดีแหงนี้ก็ไดมีการพบกุณฑีท้ังจากการสํารวจและจากการขุดคนทางโบราณคด ี
 ในการศึกษากุณฑีท่ีแหลงโบราณแหงนี้นั้น มิเรียม สตารก ไดจัดใหกุณฑีอยูในกลุม
ภาชนะเนื้อละเอียด สีนวล (Fine Buffware)86นอกจากนี้  ซาวน เฟฮเรนบาช (Shawn Szejda 
Fehrenbach) ไดจัดใหกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้อยูในกลุมเนื้อภาชนะแบบวัดขุมโน(Vat 
Komnou / VK ware) และแบบเนื้อละเอียด สีนวล (Fine Buffware / BFW) ดวยเชนกัน  
 กุณฑีในกลุมเนื้อภาชนะแบบวัดขุมโนนี้ โดยจัดอยูในกลุมภาชนะสมัยท่ี 2 สามารถ
กําหนดอายุโดยการเปรียบเทียบกับกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีภูมิสนายไดราวพุทธศตวรรษท่ี 7-8 
(ค.ศ. 80-250)87  

                                                
 84Miriam T.Stark, “Pre-Angkor Earthenware Ceramics from Cambodia’s Mekong 
Delta,” in UDAYA 1 (April 2000):71. 
 85Ibid., 73. 
 86Ibid., 79. 
 87Shawn Szejda Fehrenbach, “Traditions of ceramic Technology: An analysis of the 
assemblages from Angkor Borei, Cambodia” (Master of Arts in Anthropology, University of 
Hawai, 2009),  62-63, 138-140. 
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 โดยเศษภาชนะเนื้อละเอียด สีนวลนี้สวนใหญจะเปนเศษของภาชนะกุณฑี เนื่องจาก
เศษภาชนะท่ีพบสวนใหญไดแก สวนพวย, ฐานภาชนะออกมาบริเวณสวนปลายของพวย และสวน
ปากของภาชนะซ่ึงมีความสัมพันธกับรูปทรงของกุณฑี ซ่ึงภาชนะเนื้อละเอียด สีนวลนี้มักพบในช้ัน
วัฒนธรรมสมัยท่ี3 ราวพุทธศตวรรษท่ี8-11 (ค.ศ. 250-500)88 
 

                                                      
                                                    ก              ข                                                                               
 
รูปท่ี 17 กุณฑีพบท่ีแหลงโบราณคดีอังกอรบอเรย (Angkor  Borei) 

ก. กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณสวนปลายของพวย มีลักษณะเปน
กุณฑีปากผาย คอสูง, ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา, ฐาน: วงแหวน ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ี
พิพิธภัณฑสถานอังกอรบอเรย (the Angkor Borei) ซ่ึง มิเลียม สตารก ไดจัดใหอยู
ในกลุมเปนกลุมภาชนะในสมัยท่ี 3 ราวพุทธศตวรรษท่ี 7/8-11 เปนภาชนะเนื้อ
ละเอียด สีนวล 89 ท่ีมา: Miriam T. Stark, “Angkor Borei and the Archaeology of 
Cambodia’s Mekong Delta,” in Art & Archaeology of Fu nan: pre-Khmer 
Kingdom of the lower  Mekong Valley (Bangkok: Orchid Press, 2003), 94. 

ข. กุณฑีกลุมวัดขุมโน(Vat Komnou / VK ware) มีลักษณะเปนกุณฑีมีพวยทรงตรง 
สามเหล่ียม, ปากผายออก คอส้ัน, ลําตัว: ทรงวงรีแนวขวาง, ฐาน, เปนวงแหวน, 
การตกแตง: มีการตกแตงภาชนะโดยการขูดขีดเปนกลุมเสนขนาน แบงเปน 2 ชวง
ของบริเวณไหลของภาชนะ ชวงกลางของกลุมเสนขนาน มีการขูดขีดเปนเสนฟน
ปลาหลายเสน, จัดอยูในกลุมภาชนะสมัยท่ี2 ราวพุทธศตวรรษท่ี 7-8 (ค.ศ. 80-250) 

                                                
 88Shawn Szejda Fehrenbach, “Traditions of ceramic Technology: An analysis of the 
assemblages from Angkor Borei,Cambodia” , 36-38. 
 89Miriam T. Stark, “Angkor Borei and the Archaeology of Cambodia’s Mekong 
Delta,” in Art & Archaeology of Fu nan: pre-Khmer Kingdom of the lower Mekong Valley, 
94. 
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รูปท่ี 18  ช้ินสวนกุณฑีพบท่ีแหลงโบราณคดีอังกอรบอเรย (Angkor  Borei) 
ท่ีมา: Shawn Szejda Fehrenbach, “Traditions of ceramic Technology: An analysis of the 
assemblages from Angkor Borei,Cambodia” (Master of Arts in Anthropology, University of 
Hawai, 2009), 36. 
 

ก. ช้ินสวนพวยภาชนะรูปแบบโคง ยาว จัดอยูในกลุมเนื้อละเอียดสีนวล, จัดอยูใน
กลุมภาชนะสมัยท่ี3 ราวพุทธศตวรรษท่ี8-11 

ข. ช้ินสวนพวยภาชนะภาชนะทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณใกลปลายของ
พวย แบบ1, จัดอยูในกลุมเนื้อละเอียดสีนวล, จัดอยูในกลุมภาชนะสมัยท่ี3 ราว
พุทธศตวรรษท่ี8-11 

ค. ช้ินสวนฐานของกุณฑี มีลักษณะเปนเชิง จัดอยูในกลุมเนื้อละเอียดสีนวล, จัดอยูใน
กลุมภาชนะสมัยท่ี3 ราวพุทธศตวรรษท่ี8-11 

             ก                    ข     
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 แหลงโบราณคดีภูมิสนาย  (Phum Snay) ตั้งอยูในเขตบันเตียเมียนเจย (Banteay 
Mean Chey) 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีในป พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) พบการฝงศพของมนุษยใน
อดีตราวพุทธศตวรรษท่ี 5/6 -10 (BC/AD – 5th century A.D.)90 ซ่ึงในการขุดคนทางโบราณคดี
ดังกลาวไดพบโครงกระดูกมนุษยจํานวน 35 โครง  
 ซ่ึงสามารถกําหนดอายุโครงกระดูกเหลานั้นไดราวชวงพุทธศตวรรษท่ี 6 (1st century 
A.D.)91 และพบวามีการใชกุณฑีฝงรวมกับศพมนุษยดวย โดยพบวามีโครงกระดูกจํานวน 4 โครงท่ี
มีการฝงกุณฑีรวมดวย ไดแก โดยโครงกระดูกท่ีพบวามีกุณฑีฝงรวมอยูดวยนั้น ไดแกโครงกระดูก
บริเวณพ้ืนท่ี D และพ้ืนท่ี E 
 พ้ืนท่ี D ตั้งอยูทางตะวันออกของหมูบานภูมิสนาย มีเนินดินท่ีชาวทองถ่ินใหความ
เคารพและเรียกวาวัด ซ่ึงนักโบราณคดีสันนิษฐานวาเปนส่ิงกอสรางสมัยกอนเมืองพระนคร ราว
พุทธศตวรรษท่ี 11-12 (6-7 century A.D.) ซ่ึงหลุมฝงศพนี้อยูในระดับใตช้ันดินถมของวัด ซ่ึงพ้ืนท่ี 
D นี้ พบโครงกระดูกจํานวน 8 โครง โดยมีโครงกระดูกจํานวน3โครงท่ีพบวามีกุณฑีฝงรวมกับศพ
ดวย ไดแก โครงกระดูกหมายเลข 4 ซ่ึงเปนโครงกระดูกของสตรี โดยพบวามีกุณฑีฝงรวมกับโครง
กระดูกจํานวน 2 ใบ, โครงกระดูกหมายเลข6 และหมายเลข 7 พบกุณฑีฝงรวมกับโครงกระดูก
จํานวนโครงละ1ใบ 
 พ้ืนท่ี E ซ่ึงพบโครงกระดูกมนุษยจํานวน 17 โครงนั้น ตั้งอยูทางเหนือสุด ทุกศพของ
พ้ืนท่ีนี้จะมีการวางภาชนะดินเผาและส่ิงของตางๆอยางดี บริเวณศีรษะ หนาทอง และเทา ของศพ 
ภาชนะบางใบยังปรากฏกระดูกปลารวมกับลูกปดจํานวนมากบรรจุอยูในภาชนะดวย ซ่ึงในพ้ืนท่ี E 
นี้ พบวามีเพียงโครงกระดูกเพียงโครงเดียวท่ีพบวามีกุณฑีฝงรวมอยูกับศพดวย ไดแกโครงกระดูก
หมายเลข11 ซ่ึงพบวามีกุณฑีฝงรวมอยูดวยจํานวน 1 ใบ โดยกุณฑีใบนี้มีลักษณะแตกตางจากกุณฑี
ท่ีพบท่ีพ้ืนท่ี D ซ่ึงไมใชรูปแบบภาชนะท่ีพบท่ัวไปในแหลงโบราณคดีนี้92 นอกจากนี้ส่ิงของท่ีพบ

                                                
 90Yoshihito Miyatsuka, “Survey and Excavation of the Phum Snay Archaeological 
Site 2007,” in Preliminary Report for the Excavation in Phum Snay 2007 (n.p.: International 
Research Center for Japanese Studies, 2008), 37. 
 91Takayuki Matsushita, “Human Skeletal Remains Unearthed from the Phum Snay 
Archaeological Site,” in Preliminary Report for the Excavation in Phum Snay 2007, 44. 
 92Yoshihito Miyatsuka, “Survey and Excavation of the Phum Snay Archaeological 
Site 2007,” in Preliminary Report for the Excavation in Phum Snay 2007, 33. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

65 

รวมกับโครงกระดูกหมายเลข11 นี้ ยังมีความแตกตางจากโครงกระดูกท่ัวไป กลาวคือ โครงกระดูก
สวมกําไลสําริดและพบตางหูทองคําจํานวน 2 ช้ิน และตางหูโลหะ1ช้ินบริเวณศีรษะ มีการวางชาม
ทองแดงบริเวณเหนือทองของศพดวย นอกจากนี้ยังพบกําไลสําริด ลูกปด และวัตถุท่ีทําจากเหล็ก
เปนจํานวนมาก ซ่ึงวัตถุท่ีฝงรวมกับศพเหลานี้มีจํานวนมากและมีลักษณะท่ีแตกตางจากโครง
กระดูกโครงอ่ืน ซ่ึงโครงกระดูกหมายเลข 11 นี้ กําหนดอายุดวยวิธี Radiocarbon (C-14) พบวาอยู
ในราวพุทธศตวรรษท่ี6-8 (80 A.D.-240 A.D.)   
 

 
ลายเสนท่ี34 กุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดีภูมิสนาย (Phum Snay) 
ท่ีมา: Yoshinori Yasuda and Chuch Phoeurn, Preliminary Report for the Excavation in Phum 
Snay 2007 (n.p.: International Research Center for Japanese Studies, 2008), 19, 27. 
 

ก. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียม พบรวมกับโครงกระดูกหมายเลข11, อายุสมัย: 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-8, ปาก: ปากผาย, ลําตัว: ทรงวงรีแนวขวาง, ฐาน: วงแหวน, 
การตกแตง: โดยการขูดขีดเปนเสนขนาน แบงเปน 2 ชวงของบริเวณไหลของ
ภาชนะ ชวงกลางของเสนขนาน มีการขูดขีดเปนเสนฟนปลา บริเวณดานลางของ
ลําตัวมีการตกแตงโดย การประทับเปนลายจักรสาน 

ข. กุณฑีท่ีพบรวมกับโครงกระดูกหมายเลข4, สันนิษฐานวาอาจจะพวยทรงตรงแบบ
มีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณใกลปลายของพวย, ปาก: ปากผาย, ลําตัว: ทรงผลแพร
คว่ํา, ฐาน: วงแหวน      
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ลายเสนท่ี35 กุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดีภูมิสนาย (Phum Snay) 
ท่ีมา: Yoshinori Yasuda and Chuch Phoeurn, Preliminary Report for the Excavation in Phum 
Snay 2007 (n.p.: International Research Center for Japanese Studies, 2008), 20. 
 

ก. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณใกลปลายของพวย พบ
รวมกับโครงกระดูกหมายเลข6, ปาก: ปากผาย, ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา, ฐาน: วง
แหวน, การตกแตง: เขียนสีเปนเสนขนานสีแดงบริเวณไหลของภาชนะ 

ข. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณใกลปลายของพวย พบ
รวมกับโครงกระดูกหมายเลข 7, ปาก: ปากผาย, ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา, ฐาน: วง
แหวน, การตกแตง: เขียนสีเปนเสนขนานสีแดงบริเวณไหลของภาชนะ และเขียน
สีแดงคลายรูปพระอาทิตยบริเวณระหวางเสนขนานท่ีไหลของภาชนะ 
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ตารางท่ี 5 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนประเทศเวียดนาม-กัมพูชา 
กุณฑีที่มีพวยทรงตรง 

 
กุณฑีที่มีพวยแบบมีขอบนูน 

แหลง อายุสมัย 
ของกุณฑีที่พบในแหลง 

สามเหลี่ยม กระบอก ปลายพวย เกือบปลายพวย 

กุณฑีที่มีพวยทรง
โคง ยาว 

ภูมิสนาย (กัมพูชา) พุทธศตวรรษท่ี 6-12 /   /  
อังกอรเบรย(นครบุรี) กัมพูชา พุทธศตวรรษท่ี 7-11 /  / / / 
ออกแกว (เวียดนาม) พุทธศตวรรษท่ี 8-11 /  / /  
คานย เดน (เวียดนาม) พุทธศตวรรษท่ี 8-11   / / / 
โก ทู ทราม (เวียดนาม) พุทธศตวรรษท่ี 8-11    /  
ตองใน (สํารวจ)     / 
ตราเกียว พุทธศตวรรษท่ี 6-9  /   / 
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    = พวยทรงตรง กระบอก  = พวยทรงตรง สามเหล่ียม  
    = พวยแบบมีขอบนูนยื่น ปลายพวย  = พวยแบบมีขอบนูนยื่น เกือบปลายพวย 
    = พวยทรงโคง ยาว   

 
รูปท่ี 19 แผนท่ีแสดงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนประเทศเวียดนาม-กัมพูชา 
 
 จากการศึกษาพบวากุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีในประเทศเวียดนาม-กัมพูชา พบวา
มี 3 รูปแบบใหญๆดวยกัน ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง, กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง และกุณฑีท่ีมีพวย
แบบมีขอบนูน  
 อยางไรก็ตามพบวา รูปแบบกุณฑีท่ีพบแพรหลายในบริเวณนี้คือ กุณฑีท่ีมีพวยแบบมี
ขอบนูนบริเวณเกือบปลายพวย และกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงยาว
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ประเทศมาเลเซีย 
 กุณฑีท่ีพบท่ีเกาะพูเลา เทียวแมน (Pulau Tioman island) ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเปนเกาะ
ท่ีนักวิชาการสันนิษฐานวาอาจจะเปนจุดพักเรือบนเสนทางการคาสมัยโบราณราวพุทธศตวรรษท่ี 
16-24 เพ่ือเติมเสบียงและน้ําสะอาดในการเดินเรือสูจุดหมายปลายทาง โดยไดพบเศษภาชนะเครื่อง
ถวยจีน ภาชนะจากประเทศไทย และเครื่องถวยยุโรป93  
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 20 กุณฑีพบท่ีเกาะพูเลา เทียวแมน (Pulau Tioman island) 
 

ก. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว, ปาก: ปากเปนช้ัน ผายออก, คอ: คอ
ทรงกระบอกเวาสูง, ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา, ท่ีมา: Singapore National Museum, 
Kendis (Singapore: National Museum, 1984), 37. 

ข. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว, ปาก: ปากผายออก, คอ: คอส้ัน, ลําตัว: 
ทรงวงรีแนวขวาง, ท่ีมา: Singapore National Museum, Kendis (Singapore: 
National Museum, 1984), 37. 

ค. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว, ปาก: เปนช้ัน ผายออก, คอ: คอ
กระบอกเวา, ลําตัว: ทรงวงรีแนงขวาง, ฐาน: เปนเชิง, ท่ีมา: Adi Haji Taha, 
“PREHISTORIC COLLECTIONS IN MUZIUM NEGARA, KUALA 
LUMPUR, MALAYSIA,” in Arts of Asia 12, 5(September-October, 1982), 
103. 

 
 
   
                                                
 93Martin Jean, The island of Tioman, accessed March 2, 2012, available from 
http://maritimeasia.ws/topic/tioman.html 
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ประเทศอินโดนีเซีย 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีพบวาในประเทศอินโดนี เซียมีการใชกุณฑีอยาง
แพรหลายรูปแบบกุณฑีท่ีเกาแกไดปรากฏใหเห็นเปนภาพสลักนูนต่ําท่ีประดับระเบียงพุทธสถานบุ
โรพุทโธ  (พุทธศตวรรษท่ี 13) โดยมุนดารดจิโต (Mundardjito) ไดทําการจัดรูปแบบกุณฑีท่ีปรากฏ
ในฐานะของกมัณฑลุ ( เปนเครื่องบริขารของนักบวช อันเปนเครื่องหมายของการบําเพ็ญ
พรหมจรรยและความบริสุทธ์ิทางจิต) ท่ีปรากฏในภาพสลักท่ีโบราณสถานบุโรพุทโธ94 ไวใน
รายงานช่ือ “รายงานเรื่องรูปแบบภาชนะเบ้ืองตนจากแหลงโบราณคดีบุโรพุทโธ”  (The preliminary 
report on pottery forms in the Borobudur site.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเสนท่ี 36  กุณฑีท่ีปรากฎในภาพสลักท่ีบุโรพุทโธ 
ท่ีมา: Sumarah Adhyatman, Kendi:traditional drinking water container (Jakarta: Himpunan 
Keramik Indonesia: Yayasan Nusantara Jaya, 1987), 9. 

 
 ในภาคกลางของชวาก็พบหมอกุณฑีเปนจํานวนมาก  สวนมากพบบริเวณโบราณสถาน
โดยพบท้ังกุณฑีปากผาย คอสูงและคอส้ันหรือไมมีคอ และหมอพรมน้ําอีกดวย ซ่ึงหมอกุณฑีเหลานี้
มีท้ังเนื้อสีขาวนวลและสีน้ําตาลแดง  

                                                
 94อางใน Sumarah Adhyatman, Kendi:traditional drinking water container,  9. 
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 นอกจากนี้จากการขุดแตงกลุมโบราณสถานท่ีแหลงโบราณคดีมัวรา จัมบิ (Muara 
Jambi)  บนเกาะสุมาตรา ซ่ึงสามารถกําหนดอายุจากลักษณะสถาปตยกรรมไดราวพุทธศตวรรษท่ี
18-19 ก็พบกุณฑีเชนเดียวกัน  

 
ลายเสนท่ี 37  กุณฑี พบในบริเวณภาคกลางของชวา อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-15 
ท่ีมา: Mundardjito, Ingrid H.E.Pojoh & Wiwin Djuwita Ramelan, “Forgotten Small Things: 
Earthenware of Java (7th to 10th Centuries),” in Earthenware in Southeast Asia (singapore: 
National University of Singapore, 2003) 

รูปท่ี21 กุณฑีท่ีพบท่ีเกาะชวา และ เกาะสุมาตรา 
ท่ีมา: ก, ข: Sumarah Adhyatman, Kendi:traditional drinking water container (Jakarta: 
Himpunan Keramik Indonesia: Yayasan Nusantara Jaya, 1987), 30. ค: E.Edwards McKinnon, 
“Historic Period Earthenware from the Island of Sumatra,” in Earthenware in Southeast Asia, 
(singapore: National University of Singapore, 2003), 164. ง: Bambang Budi Utomo, “Jambi: Its 
role in the international affairs during the Classical Period,” in Saraswati Esai-esai Arkeologi 1 
(n.p.: Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), 82. 

ก. ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา พบจากการการขุดคนทางโบราณคดี ท่ีวัดโสจิวัน 
(the Sojiwan temple) ภาคกลางของชวา กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15 

ข. หมอพรมน้ําหินจาก Temanggung กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14 ปจจุบันอยูท่ี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจารกาตาร 

ค. กุณฑีพบท่ีแหลงโบราณคดีมัวรา จัมบิ (Muara Jambi) 
ง. กุณฑีพบท่ีแหลงโบราณคดีมัวรา จัมบิ (Muara Jambi), ปาก: ปากผายออก, คอ: 

ทรงกระบอกเวาสูง, ลําตัว: ทรงวงรีแนวขวาง, ฐาน: เปนวงแหวน 

  
 
 
 
 
 
             ก                             ข                                    ค                                           ง  
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ตารางท่ี 6 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนประเทศมาเลเซีย-อินโดนีเซีย 

แหลง อายุสมัย 
ของกุณฑีที่พบในแหลง 

กุณฑีที่มีพวย
ทรงตรง 

สามเหลี่ยม 

หมอพรม
น้ํา 

เกาะพูเลา เทียวแมน (มาเลเซีย) พุทธศตวรรษท่ี 16-24 /  
บุโรพุทโธ พุทธศตวรรษท่ี 13  / 
มัวรา จัมบิ พุทธศตวรรษท่ี 18-19 /  
 

 
รูปท่ี 22 แผนท่ีแสดงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนประเทศมาเลเซีย-อินโดนีเซีย 
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บทที่3 
กุณฑีที่พบในประเทศไทย 

 
 ในการศึกษากุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีท่ีมีอายุสมัยกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 ใน
ประเทศไทยนั้น ผูวิจัยไดทําการแบงขอมูลออกเปน 5 กลุมใหญๆ ไดแก กุณฑีท่ีพบในภาคใต, กุณฑี
ท่ีพบในภาคกลาง, กุณฑีท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กุณฑีท่ีพบในภาคตะวันออก และกุณฑี
ท่ีพบในภาคเหนือ 
 

 
รูปท่ี 23  แผนท่ีแสดงตําแหนงแหลงโบราณคดีตางๆ ในประเทศไทย 
ท่ีมา: แผนท่ีดัดแปลงจาก ชารลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน , สยามดึกดําบรรพ ยุคกอน
ประวัติศาสตรถึงสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: ริเวอร บุคส, 2542), 22. 
 

1.แหลมโพธ์ิ                                               2. เขาพระนารายณ                    
3.เมืองพระเวียง 4.แหลงโบราณคดีโคกทอง                         
5. แหลงเตาปะโอ                                       6. แหลงโบราณคดีทุงตึก                            
7. แหลงโบราณคดีนางยอน                       8. แหลงโบราณคดีคูบัว                              
9. นครปฐม                                              10. แหลงโบราณคดีคอกชางดิน                                               
11. แหลงโบราณคดีบานคูเมือง               12. แหลงโบราณคดีจันเสน                        
13. แหลงโบราณคดีดอนคา                     14. แหลงโบราณคดีศรีเทพ                        
15.แหลงโบราณคดีชัยบาดาล                   16.แหลงโบราณคดีซับจําปา                      
17. แหลงโบราณคดีพรหมทินใต             18. เมืองพระรถ                                         
19. เมืองศรีมโหสถ                                  20. เมืองไผ                                                 
21. เมืองเสมา                                           22. บานสวย                                               
23. บานกระเบ้ืองนอก                             24. เมืองบัว และบานโพนทอง                   
25. ดอนขุมเงิน                                        26. บานกานเหลือง                                     
27. เมืองฟาแดดสงยาง                            28. เมืองโบราณโนนเมือง                           
29. หริภุญไชย 
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แหลงโบราณคดีในภาคใตของไทย 
 ในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดทําการแบงแหลงโบราณคดีในภาคใตออกเปน 2 กลุม ไดแก  
 1. แหลงโบราณคดีทางชายฝงตะวันตก(ทะเลอันดามัน) จํานวน 2 แหลง ไดแก แหลง
โบราณคดีนางยอน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และแหลงโบราณคดีทุงตึก อําเภอตะกั่วปา จังหวัด
พังงา 
 2. กลุมแหลงโบราณคดีทางชายฝงตะวันออก(อาวไทย) จํานวน 5 แหลง ไดแก แหลง
โบราณคดีแหลมโพธ์ิ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี, แหลงโบราณคดีเขาพระนารายณ อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี, เมืองโบราณพระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, แหลง
โบราณคดีโคกทอง อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา, ชุมชนโบราณริมคลองปะโอ อําเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
 
 แหลงโบราณคดีในชายฝงตะวันออก (อาวไทย) 
 1.แหลมโบราณคดีแหลมโพธิ ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธาน ี(ขอมูล
จากการสํารวจ) 
 แหลมโพธิตั้งอยูในเขตตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี นักโบราณคดี
สันนิษฐานวาอาจจะเปนท่ีจอดเรือของชาติตางๆในสมัยกอน โดยอาจเปนท่ีพํานักช่ัวคราว เพ่ือทํา
การคาและแลกเปล่ียนสินคากับเมืองโบราณไชยา ท้ังหาเสบียงอาหารและน้ําจืดเพ่ือการเดินเรือ
คาขายกับชาติอ่ืนท่ีไกลออกไป ท้ังนี้เนื่องจากในป พ.ศ. 2522 งานสํารวจขุดคนวัดแกว รวมกับ
โครงการโบราณคดีใตน้ํา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา อาจารยภิญู ภิญโญสกุล ไดทําการ
สํารวจบริเวณแหลมโพธิพบซากเรือยาว 3.58 เมตร โดยกอนหนานั้นไดเคยพบซากหางเสือเรือ ยาว 
7.70 เมตร อีกท้ังจากการขดุคนศึกษาทางโบราณคดีเม่ือ พ.ศ. 2525 พบโบราณวัตถุเฉพาะเครื่องถวย
จีน แกวและลูกปด ซ่ึงมีอายุอยูในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 14-15 เปนสวนใหญ โดยไมพบหลักฐาน
ทางโบราณคดีท่ีมีอายุหลังพุทธศตวรรษท่ี16 เลย95  
 ช้ินสวนพวยภาชนะท่ีใชในการศึกษานี้ เปนหลักฐานท่ีไดจากการสํารวจโดยรอยเอก
บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ จํานวน36 ช้ิน สามารถจําแนกไดเปน  
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ: ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกได 3 รูปแบบใหญๆ ไดแก  

                                                
 95กรมศิลปากร, แหลมโพธิ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย, 2531), 197. 
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 1.1 ช้ินสวนกุณฑีท่ีพวยทรงโคง จํานวน 10 ช้ิน สามารถจําแนกยอยได 2 รูปแบบคือ 
  โคง หงาย พบจํานวน 3 ช้ิน   
  โคง ยาว  พบจํานวน 7 ช้ิน 
 1.2 กุณฑีท่ีพวยมีขอบยื่นออกมา พบจํานวน 25 ช้ิน ซ่ึงพบเปนจํานวนมากท่ีสุด และ
สามารถจําแนกรูปแบบยอยได 2 รูปแบบ ไดแก 
  พวยท่ีมีขอบยื่น บริเวณปลายพวย จํานวน 24 ช้ิน  
  พวยท่ีมีขอบยื่น บริเวณเกือบปลายพวย จํานวน 1 ช้ิน  
 1.3 กุณฑีท่ีมีพวยลักษณะพิเศษไดแก พวยท่ีมีลักษณะเปนวงซอนกันเปนช้ัน จํานวน 1 
ช้ิน  
 ขนาด: ความยาวเฉล่ีย = 3.8 เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 2.4 เซนติเมตร, 
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 21 กรัม 

 
รูปท่ี24 รูปแบบช้ินสวนพวยของภาชนะ พบจากการสํารวจท่ีแหลมโพธิ 

ก. ช้ินสวนพวยท่ีมีลักษณะโคง หงาย  
ข. ช้ินสวนพวยท่ีมีลักษณะโคง ยาว   
ค. ช้ินสวนพวยทรงโคงท่ีมีขอบยื่นออกมา บริเวณปลายพวย 
ง. ช้ินสวนพวยท่ีมีขอบยื่นออกมา บริเวณเกือบปลายพวย  
จ. ช้ินสวนพวยท่ีมีขอบยื่นออกมา บริเวณปลายพวย  
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2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีน้ําตาลออนมาก (very pale brown) จํานวน13 ช้ิน คิดเปนรอยละ 
35 ของช้ินสวนพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีแหงนี้ รองลงมาคือสีเหลืองแกมแดง (reddish yellow) 
จํานวน 8 ช้ิน คิดเปนรอยละ22 ของช้ินสวนพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีแหงนี ้
 การตกแตง: จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวาช้ินสวนพวยสวนใหญมีการตกแตงแบบ
เรียบ นอกจากนี้พบการตกแตงดวยการเขียนสีเปนเสนสีแดงจํานวน 1 ช้ิน 
 
 
                      
                                     
 
รูปท่ี25 ช้ินสวนพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย ตกแตงโดยการเขียนสีเปนเสนสีแดง 
 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 จากการพิจารณาดวยตาเปลา ผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจจะมีการขึ้นรูปดวยมือและแปน
หมุน โดยช้ินสวนพวยทรงโคงนั้นอาจจะขึ้นรูปดวยมือ เนื่องจากช้ินสวนพวยทรงโคงบางช้ินพบ
รองรอยคลายนิ้วมือบีบ ในขณะท่ีพวยทรงโคงหงาย อาจจะขึ้นรูปดวยแปนหมุน ท้ังนี้เนื่องจากพบ
รองรอยคลายดินถูกแรงเหวีย่ง 

รูปท่ี 26 แสดงรองรอยการขึ้นรูปสวนพวยของภาชนะท่ีไดจากการสํารวจท่ีแหลมโพธิ 
ก. พวยทรงโคงหงาย สันนิษฐานวาอาจจะขึ้นรูปดวยแปนหมุน ท้ังนี้เนื่องจากพบ

รองรอยคลายดินถูกแรงเหวีย่ง 
ข. พวยทรงโคง ยาว บริเวณสวนปลายของพวย มีรองรอยคลายนิ้วบีบ 

 

                                                            
                 ก                                  ข 
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 2. แหลงโบราณคดีเขาพระนารายณ ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
 โบราณสถานเขาพระนารายณตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี หมู 1 บานหัวเขา ตําบลศรีวิชัย อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยโบราณสถานตั้งอยูบนเขาท่ีมีขนาดกวางประมาณ 45-50 เมตร ยาว
ประมาณ 650 เมตร สูงประมาณ 21 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง แนวเขาทอดตัวยาวใน
แนวแกนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต 
 ในการดําเนินงานทางโบราณคดีในชวงระหวางป พ.ศ.2543-2549 นั้นไดทําการขุด
ตรวจสอบอาคารส่ิงกอสรางโบราณสถานหมายเลข1-7, 8-14 พบวากลุมโบราณสถานบนเขาพระ
นารายณนั้น มีการสรางซอนทับและเพ่ิมเติมส่ิงกอสรางจากเดิม ซ่ึงระยะเวลาตั้งแตแรกสราง
จนกระท่ังถึงชวงเวลาท้ิงรางนั้น ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียท่ีเขามา
เจริญรุงเรืองบริเวณดินแดนทางภาคใตของประเทศไทย ซ่ึงจากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบท้ังซาก
โบราณสถาน, ฐานรูปเคารพ, เทวรูปพระวิษณุ, ช้ินสวนศิวลึงค, เศษภาชนะเครื่องถวยจีน, เศษ
ภาชนะดินเผาพ้ืนเมือง และลูกปดจํานวนมาก จากหลักฐานดังกลาวสันนิษฐานวาบริเวณเขาพระ
นารายณนี้เปนท่ีตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณขนาดใหญ มีอายุตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12-15 
โดยเปนชุมชนท่ีมีการติดตอกับชุมชนภายนอกหรือชุมชนโพนทะเลโดยใชเสนทางคลองพุนพิน 
คลองพุมดวง และแมน้ําตาปเปนหลัก โดยมีศาสนาท่ีสําคัญของชุมชนคือ ศาสนาพุทธ และศาสนา
ฮินดูท้ังไวษณพนิกายและไศวนิกาย96 
 ช้ินสวนภาชนะมีพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีเขาพระนารายณนี้ ทางเจาหนาท่ีฝาย
วิชาการกลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช ไดเคยทําการศึกษาและจัดรูปแบบ
ช้ินสวนภาชนะมีพวยและหมอพรมน้ําท่ีพบในพ้ืนท่ีโบราณสถานหมายเลข 2 ซ่ึงพบจํานวน 104 ช้ิน
ออกเปน 22 ลักษณะ97 อยางไรก็ตามในการศึกษากุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้ ผูวิจัยได
ทําการศึกษาช้ินสวนบริเวณพวยจํานวน 246 ช้ิน และช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา จํานวน 5 ช้ิน 
จากการขุดแตงกลุมโบราณสถานบนเขาพระนารายณในป พ.ศ.2544, พ.ศ.2548 และป พ.ศ. 2549 
เม่ือพิจารณาหลักฐานตามรูปลักษณ สามารถจําแนกไดดังนี ้
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ: ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกได 5 รูปแบบใหญๆ ไดแก  

                                                
 96พงศ ธันว  สําเภาเงิน และนงคราญ สุขสม, รายงานการขุดคนทางโบราณคดี
โบราณสถานเขาพระนารายณ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎรธานี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,2552), 
218. 
 97เรื่องเดียวกัน, 177. 
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 1.1 ช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง จํานวน 18 ช้ิน สามารถจําแนกยอยได 4 รูปแบบ   
  ทรงตรง กระบอก พบจํานวน 5 ช้ินทรงตรง  
  สามเหลียม เรียวยาว พบจํานวน 3 ช้ิน 
  ทรงตรง สามเหล่ียม ปากตัด พบจํานวน 1 ช้ิน 

  ทรงตรง สามเหล่ียม ทองพวยโคงปอง พบจํานวน 9 ช้ิน 
 1.2 ช้ินสวนกุณฑีท่ีพวยทรงโคง จํานวน 8 ช้ิน สามารถจําแนกยอยได 2 รูปแบบ 
  โคง หงาย พบจํานวน 4 ช้ิน 
  โคง ส้ัน  พบจํานวน 4 ช้ิน 
 1.3 กุณฑีท่ีพวยรูปคาง จํานวน 4 ช้ิน สามารถจําแนกยอยได 2 รูปแบบคือ 

  พวยทรงคาง แบบทรงส่ีเหล่ียมคางหมู พบจํานวน 3 ช้ิน 
  พวยทรงคาง ไมทราบรูปทรงสวนปลาย จํานวน 1 ช้ิน 

 1.4 กุณฑีท่ีพวยมีขอบยื่นออกมา พบจํานวน 118 ช้ิน ซ่ึงพบเปนจํานวนมากท่ีสุดคิด
เปนรอยละ 48 ของพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีนี้ และสามารถจําแนกรูปแบบยอยได 7 รูปแบบ 
ไดแก 
 พวยมีขอบยื่น บริเวณปลายพวย ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดพบจํานวน 
106 ช้ิน  

 พวยมีขอบยื่น บริเวณเกือบปลายพวย พบจํานวน12 ช้ิน  
 1.5.กุณฑีท่ีมีพวยลักษณะพิเศษไดแก สามารถจําแนกยอยได 3 รูปแบบ 

 พวยท่ีมีลักษณะเปนปลอง ตรง จํานวน 1 ช้ิน 
 พวยท่ีมีลักษณะขอบนูนหลายช้ัน จํานวน 1 ช้ิน 
 พวยท่ีมีลักษณะทรงตรง คลายปลอง มีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณเกือบ
ปลายพวย พบจํานวน 1 ช้ิน 

 ขนาด: ความยาวเฉล่ีย = 5.8 เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 2.9 เซนติเมตร, 
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 60.7 กรัม 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color  ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีแดงสวาง 2.5yr6/6 light red จํานวน 79 ช้ินคิดเปนรอยละ 32 
ของช้ินสวนพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีแหงนี ้
 การตกแตง: จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวาช้ินสวนพวยสวนใหญมีการตกแตง 3 วิธี
ดวยกัน คือ 
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 1.การตกแตงแบบเรียบ โดยพบวาช้ินสวนพวยสวนใหญมีการตกแตงดวยวิธีนี้ โดยพบ
จํานวน 154 ช้ิน คิดเปนรอยละ63 ของช้ินสวนพวยท่ีพบท้ังหมด 
 2.การตกแตงแบบทาน้ําดิน พบจํานวน 87 ช้ิน คิดเปนรอยละ 35 ของช้ินสวนพวยท่ีพบ
ท้ังหมด 
 3.การตกแตงโดยการทาน้ําดินและขัดมัน พบจํานวน 5 ช้ิน คิดเปนรอยละ 2 ของ
ช้ินสวนพวยท่ีพบท้ังหมด 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 เนื่องจากพบเพียงช้ินสวนพวยเทานั้น  อยางไรก็ตามจากช้ินสวนพวยท่ีศึกษานี้พบวา
มักจะขึ้นรูปดวยมือเปนสวนใหญ แตบางช้ินมีรองรอยคลายขึ้นรูปดวยแปนหมุน เนื้อภาชนะ
คอนขางหยาบ เห็นเม็ดแรขนาดใหญ นอกจากนี้ช้ินสวนพวยท่ีพบบางช้ินมีแกนกลางเปนสีเทาถึง
เทาเขม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิการเผาท่ีไมสูง ทําใหเนื้อภาชนะไมสุก 
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รูปท่ี27 รูปแบบพวยท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีเขาพระนารายณ 

              
ชิ้นสวนพวยทรงตรง กระบอก                   ชิ้นสวนพวยทรงตรง สามเหลียม เรียวยาว 
 

    
   พวยทรงตรง สามเหลี่ยม ปากตัด           พวยทรงตรง สามเหลี่ยม ทองพวยโคงปอง
              

        
 พวยโคง หงาย                พวยโคง ส้ัน  
 

               
 พวยทรงคาง                               พวยที่มีลักษณะเปนปลอง ตรง 
สวนปลายหักหายไมทราบรูปทรง  
          

                
พวยที่มีลักษณะขอบนูนหลายชั้น     พวยที่มีลักษณะคลายปลองมีขอบนูนยื่นบริเวณ 
  มีรองรอยการทาน้ําดินสีแดง  เกือบปลายพวย 
 

  
พวยมีขอบยื่นออกมา บริเวณปลายพวย 

         แบบ1           แบบ2 
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รูปท่ี 28 รูปแบบพวยท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีเขาพระนารายณ 
 
ชิ้นสวนหมอพรมน้ํา 
 แหลงโบราณคดีเขาพระนารายณ พบท้ังสวนปากของหมอพรมน้ําและช้ินสวนพวยท่ี
สันนิษฐานวาอาจจะเปนพวยของหมอพรมน้ํา  
 ช้ินสวนพวยท่ีสันนิษฐานวาอาจจะเปนพวยของหมอพรมน้ําไดแก ช้ินสวนพวย
รูปแบบพวยทรงคาง แบบทรงส่ีเหล่ียมคางหมู เนื้อละเอียด สันนิษฐานวามีการตกแตงโดยการทาน้ํา
ดินสีแดง เพราะมีรอยสีแดงติดอยูบางจุด 

 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 29 พวยรูปแบบพวยทรงคาง แบบทรงส่ีเหล่ียมคางหมู พบท่ีแหลงโบราณคดีเขาพระนารายณ 

                   
พวยมีขอบยื่นออกมา บริเวณเกือบปลายพวย  

                  
พวยมีขอบยื่นบริเวณเกือบปลายพวย 

                
พวยมีขอบยื่นบริเวณเกือบปลายพวย 
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 ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา จํานวน 5 ช้ิน ดังมีรายละเอียดดังนี ้

รูปท่ี 30 ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ําท่ีพบในแหลงโบราณคดีเขาพระนารายณ 
 

ก. ช้ินสวนปาก พบรองรอยท่ีแสดงใหเห็นวามีการทาน้ําดินสีแดง 
ข. ช้ินสวนปาก 
ค. ช้ินสวนปาก พบรองรอยท่ีแสดงใหเห็นวามีการทาน้ําดินสีแดงสวาง 
ง. ช้ินสวนปาก 
จ. ช้ินสวนปาก พบรองรอยท่ีแสดงใหเห็นวามีการทาน้ําดินสีแดง 

 
  

      
                  ก          ข 

           
                  ค          ง 
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 3.เมืองโบราณพระเวียง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (พบโดย
บังเอิญ) 
 เมืองพระเวียง หรือโคกกระหมอม เปนเมืองโบราณตั้งอยูบนแนวสันทราย ถัดจาก
เมืองโบราณนครศรีธรรมราชลงมาทางทิศใตประมาณ 600 เมตร ลักษณะของเมืองเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด 450X1,100 เมตร วางตัวอยูในแนวทิศเหนือ-ใต มีคูเมืองและแนวกําแพงดิน
หรือคันดินลอมรอบอยางละ 1 ช้ัน โบราณวัตถุท่ีพบภายในเมืองไดแก พระพิมพดินเผา อิทธิพล
ศิลปะเขมรกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
นครศรีธรรมราช, เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศสุง พบในบริเวณกอสรางอาคารพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ นครศรีธรรมราช อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 เปนตน จากโบราณวัตถุท่ีพบภายในเมือง
โบราณสันนิษฐานวาเมืองพระเวียงนี้มีอายุไมนอยกวาพุทธศตวรรษท่ี13-1898 
  กุณฑีท่ีพบในเมืองโบราณพระเวียงนี้ มักจะพบโดยบังเอิญจากการกอสรางอาคารตางๆ 
เชน บริเวณกอสรางอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช ซ่ึงแตเดิมเปนพ้ืนท่ีวัดราง
ของวัดสวนหลงตะวันออก, จากการกอสรางบานพักขาราชการตํารวจซ่ึงเดิมเปนพ้ืนท่ีวัดนาโรง 
(ราง) เปนตน เปนกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวแหลม  ปากเปนช้ันผายออก,  คอ: 
ทรงกระบอกเวา, ลําตัว: ทรงวงรีแนวขวาง, ฐาน: หรือแบบเปนเชิง การตกแตง: พบการตกแตงท่ีผิว
นอกโดยการขูดขีดเปนลวดลาย, ทาน้ําดินสีสมหรือสีน้ําตาลเขม  

รูปท่ี 31 กุณฑีท่ีพบในเมืองโบราณพระเวียง 

                                                
 98 สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาต,ิ นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
นครศรีธรรมราช (พิมพครั้งท่ี2. กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ(1977), 2543), 24. 
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 4. แหลงโบราณคดีโคกทอง อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา (จากการสํารวจ) 
 แหลงโบราณคดีโคกทอง ตั้งอยูบนฝงทิศใตของคลองเกา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีวัดรางมากอน 
จากการขุดคนศึกษาเม่ือป พ.ศ. 2514 โดยเจนิส สตารการด(Janice Stargardt)  และจากการสํารวจ
เม่ือป พ.ศ. 2522 โดยโครงการโบราณคดีภาคใต  ไดสันนิฐานวาชุมชนโบราณโคกทอง เปนชุมชน
โบราณท่ีอยูใกลกับคลองเกา (คลองอูตะเภา) ซ่ึงเปนเสนทางน้ําไหลไปออกทะเลอาวไทย และมี
เสนทางเช่ือมทางน้ําเกา เปนคลองระโนด ตัดผานบริเวณโคกทองไปออกทะเลสาบสงขลาท่ีบาน
กลาง ดังนั้นชุมชนโบราณโคกทองอาจเคยใชเสนทางน้ํานี้เปนทางสัญจรเพ่ือติดตอกับชุมชนตางๆ 
โดยโบราณวัตถุท่ีพบมีความสัมพันธกับแหลงโบราณคดียุคแรกเริ่มประวัติศาสตรตางๆ ในประเทศ
ไทย99    
 ช้ินสวนพวยของภาชนะในแหลงโบราณคดีโคกทองท่ีใชในการศึกษานี้  เปน
โบราณวัตถุท่ีไดจากการสํารวจโดยสํานักศิลปากรท่ี 13 สงขลา ในป พ.ศ. 2552 จํานวน 4 ช้ิน 4 
รูปแบบ ไดแก พวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวแหลม, พวยแบบมีขอบนูนบริเวณปลายพวย, พวยทรง
คาง แบบมีขอบนูนปลายพวย, และพวยลักษณะพิเศษ 

 
รูปท่ี 32 ช้ินสวนพวยของภาชนะ พบจากการสํารวจท่ีแหลงโบราณคดีโคกทอง 
 
 ก. ช้ินสวนพวยทรงคาง แบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณปลายพวย บริเวณใกล
      กับสวนโคนมีการนําดินมาแปะเปนติ่ง 
 ข. ช้ินสวนพวยแบบมีขอบนูนหลายช้ัน 
 ค. ช้ินสวนพวยแบบมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณปลายพวย  
 ง. ช้ินสวนพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวแหลม

                                                
 99สํานักศิลปากรท่ี13 สงขลา, โครงการศึกษาวิจัยการตั้งถิ่นฐานและการดํารงชีวิตของ
ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรและแรกเร่ิมประวัติศาสตรในเขตจังหวัดสงขลาและสตูล (สงขลา:
สํานักศิลปากรท่ี13 สงขลา, 2552), 42-45. 
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 5. เตาเผาโบราณชุมชนปะโอ  อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 เตาเผาโบราณชุมชนปะโอเปนบริเวณท่ีมีเตาเผาโบราณตลอดจนหลักฐานท่ีแสดงให
เห็นถึงการทําเครื่องปนดินเผาอยางหนาแนนของชุมชนแรกเริ่มประวัติศาสตรท่ีพบเปนแหงแรก
และแหงเดียวในภาคใตของไทย  
 จากการดําเนินงานทางโบราณคดีเม่ือป พ.ศ. 2514-2515 และในป พ.ศ. 2521 พบ
เตาเผาโบราณจํานวน 4 เตา โคกเนินหรือลานทําภาชนะดินเผารายรอบเตาเผาเรียงรอยเปนกลุมท้ัง
สองฝงคลองปะโอ ในเขตตําบลวัดขนุนและตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซ่ึงเดิม
ชาวบานเลาสืบตอกันมาวาคลองโอหรือคลองปะโอนี้เคยมีเรือสําเภอแลนเขา-ออกสูทะเลสาลสง
ขลา 
 เตาเผาโบราณท่ีชุมชนปะโอนั้น มีลักษณะเปนเตาเผาฐานกลม โดยพ้ืนเตามีลักษณะ
เปนรูปวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 1.30 เมตร ถึง 2 เมตร มีชองแกนกลางรูปกากบาท ซ่ึง
ชองกากบาทนี้จะเปนชองนําพาความรอน โดยชองแกนกลางนี้มีกวาง 20 เซนติเมตรและอยูต่ํากวา
พ้ืนเตาประมาณ 20 เซนติเมตร ทําใหแบงพ้ืนกลมออกเปน 4 สวน 
 ตัวเตาเผากอดวยดินเหนียวซ่ึงถูกเผาจนแกรง แตพ้ืนเตาเผาเปนดินเหนียวผสมกับเศษ
ภาชนะดินเผาท่ีแตกหักบดอัดกันแนนเพ่ือปองกันการยุบตัวของเตา ตอนบนของเตาหรือหลังคาเตา
กอขึ้นเปนรูปโดมหรือรูปลอมฟาง คงมีขนาดความสูงไดสัดสวนพอเหมาะกับฐานเตาแตละฐาน แต
ไมสามารถกําหนดความสูงท่ีแนนอนไดเนื่องจากตอนบนของเตาทุกเตานี้ไดพังทลายลงเนื่องจาก
ชาวบานขุดดินบริเวณนี้ไปใชหรือไถปรับพ้ืนท่ี 
 การขุดคนทางโบราณคดีบริเวณรอบๆเตาเผาพบวา เตาแตเตามีลานดินสําหรับเตรียม
ดินและปนภาชนะกอนเขาเตาเผา เนื่องจากพบภาชนะท่ีเหลือท้ิงไวเนื่องจากเผาไดไมสมบูรณ, กอน
ดินปนท่ีถูกไฟเผา, เครื่องมือประกอบการปนภาชนะ เปนตน ทําใหทราบวามีการเตรียมดินปนเปน
กอนๆ กอนขึ้นรูปดวยแปนหมุน มีการตกแตงลายโดยใชลูกถือ(หินดุ)ดุนภายในภาชนะแลวทํา
ลวดลายภายนอกดวยการกดพิมพประทับ 
 ตัวอยางภาชนะดิน เผาจาก เตาเผาโบราณชุมชนปะโอตามผลวิ เคราะหของ
นักวิทยาศาสตรแหงศูนยวิจัยเครื่องปนดินเผา กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและการพลังงาน สามารถจําแนกภาชนะดินเผาจากเตาเผาปะโอตามสวนประกอบของ
วัตถุดิบและอุณหภูมิการเผา ดังนี1้00 

                                                
 100ธราพงศ ศรีสุชาต,ิ “เตาเผาโบราณชุมชนปะโอ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต   4 
(2529): 1326. 
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 ประเภทท่ี 1 เปนภาชนะสีขาวถึงเทา เนื้อเนียนละเอียดและบาง ประกอบดวยดินขาว
(white clay or kaolin) ท่ีมีปริมาณธาตุเหล็กนอยท่ีสุด (รอนละ 1-3) ปริมาณของดินขาวมีปริมาณ
มาก ขณะท่ีผสมกับดินขาวเหนียว (white plastic clay)หรือดินเหนียวและทรายละเอียดบางทําใหปน
ขึ้นรูปไดดี 
 ประเภทท่ี 2 เปนภาชนะสีสมนวล เนื้อเนียนคอนขางละเอียด (คือเนียนนอยกวา
ประเภทท่ี 1) และมีปริมาณธาตุเหล็กสูง (รอยละ 9-10) ทําใหสีภาชนะเปนสีสม ปริมาณของดินขาว
มาก ขณะเดียวกันก็เพ่ิมปริมาณของดินขาวเหนียวหรือดินเหนียวและทรายละเอียดในปริมาณท่ี
มากกวาประเภทท่ี 1 
 ประเภทท่ี 3 เปนภาชนะสีสมนวล เนื้อแนนคอนขางแกรง เนื้อคอนขางบางแตไมเนียน
ละเอียดเชนประเภทท่ี 1 และ 2 และมีปริมาณธาตุเหล็กมากกวาประเภทท่ี 1 ผสมทรายมากท่ีสุด 
(รอยละ 70) ขณะท่ีปริมาณดินขาวลดลง 
 ประเภทท่ี 4 เปนภาชนะสีขาวปนสมเรื่อๆ เนื้อแกรงแนนมาก ไมเนียนละเอียด แตเนื้อ
หนาหนัก อุณหภูมิท่ีใชในการเผาสูงกวาทุกประเภท ปริมาณทรายรองจากประเภทท่ี 3 ปริมาณธาตุ
เหล็กใกลเคียงกับประเภทท่ี 3 (รอยละ 4-5) 
 จากการกําหนดอายุสมัยของเตาเผาโบราณดวยวิธีวิทยาศาสตร(เทอรโมลูมิเนสเซนท) 
ของมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ จากตัวอยางเศษภาชนะดินเผาเนินดินโคกหมอกับ
การศึกษาเศษเครื่องถวยจีนท่ีพบในหลุมขุดคนบริเวณเนินดินรวมสมัยเตาเผาเตาหมอ 1 พออนุมาน
ไดวาเตาเผาโบราณชุมชนปะโอเปนเตาเผาภาชนะดินเผาเนื้อดินของชุมชนสมัยพุทธศตวรรษท่ี 16-
18 รวมสมัยกับเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซองตอนปลาย (Song Dynasty)101 
 ภาชนะรูปแบบเดนท่ีพบในแหลงเตาโบราณแหงนี้ ไดแก กุณฑี กุณโฑ จานแบน 
กระปุก หมอกลม ซ่ึงกุณฑีท่ีพบในแหลงเตาปะโอนี้มีการตกแตงสวนขอบปากหยักตอนบนของ
ภาชนะดวยการเขียนสีเนนขอบ บริเวณลําตัวบางช้ินตกแตงดวยการเซาะรองเปนเสนเล็กหรือลาย
เขียนสีแดงเปนเสนคูขนานพันรอบภาชนะ สวนบริเวณพวยของภาชนะนั้นมีการตกแตงดวยการปะ
ติดตอเติมใหเปนรูปโคงงอคลายอวัยวะเพศชาย รูปหัวหรือเขาสัตว กรวยแหลมธรรมดา กรวย
แหลมมีแหวนครอบรูปหยักแบบฟนเฟอง102 

                                                
 101ธราพงศ ศรีสุชาต,ิ “เตาเผาโบราณชุมชนปะโอ,”: 1327. 
 102เรื่องเดียวกัน, 1326. 
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 อยางไรก็ตามในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากตัวโบราณวัตถุจํานวน 4 ช้ิน 
โดยสามารถจัดรูปแบบไดเปน 2 รูปแบบ คือ กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรงและ กุณฑีท่ีมีพวยมีลักษณะ
พิเศษ ซ่ึงรูปแบบพวยท้ัง 2 รูปแบบนั้นจัดเปนลักษณะเดนของกุณฑีท่ีแหลงเตาเผาโบราณนี ้
 กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง ซ่ึงเปนพวยท่ีมีลักษณะตรง สามเหล่ียม เรียวยาว(กรวย) มีความ
ยาว 7  ซม. ศูนยกลางปากกวาง 1 ซม. สีภายนอกท่ีพบคือ สีชมพู  7.5yr8/4 pink และสีน้ําตาลออน
มาก(very pale brown)   

 
รูปท่ี 33 ช้ินสวนพวยของภาชนะมีลักษณะตรง สามเหล่ียม เรียวยาว(กรวย)พบท่ีแหลงโบราณคดี
เตาเผาโบราณชุมชนปะโอ 
 กุณฑีท่ีมีพวยมีลักษณะพิเศษ โดยมีการเติมดินใหมีลักษณะเปนรองแฉก สามารถ
จําแนกยอย ได 2 แบบ คือ  พวยท่ีมีลักษณะโคง ยาว มีวงแฉก 4 แฉกครอบอยูบริเวณปลายพวย มี
ความยาว 9.4 ซม. ศูนยกลางบริเวณปากกวาง 2.5 ซม. หนัก 127 กรัม สีท่ีปรากฏภายนอก คือ สีแดง
สวาง 2.5yr7/6 light red และพวยท่ีมีลักษณะตรง ยาว มีวงแฉก 4 แฉกครอบอยูบริเวณเกือบปลาย
พวย มีความยาว 8.4 ซม. ศูนยกลางบริเวณปากกวาง 1.5 ซม. หนัก 75 กรัม สีท่ีปรากฏภายนอก คือ 
สีเทาสวาง  2.5yr7/1 light gray 

 
รูปท่ี 34 ช้ินสวนพวยลักษณะพิเศษ พบท่ีแหลงโบราณคดีเตาเผาโบราณชุมชนปะโอ 
 
 แมวาในการเก็บขอมูลของผูวิจัยนี้ จะสามารถศึกษาไดเพียงช้ินสวนพวยท่ีจัดเก็บอยูท่ี
สํานักศิลปากรท่ี 13 สงขลา เทานั้น อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณารวมกับกุณฑีท่ีจัดแสดงอยู ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลารวมกับบทความท่ีเกี่ยวกับการขุดคนทางโบราณคดีท่ีแหลงเตา
โบราณแหงนี้ สามารถจําแนกรูปทรงของกุณฑี 2 รูปแบบใหญๆ ไดแก  
 1.กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว 

           

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

88 

 
รูปท่ี 35  กุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดีเตาเผาโบราณชุมชนปะโอ 

 
ก. กุณฑี: ปาก: ผายออกและยกสูง คอ: ทรงกระบอก ลําตัว: ทรงรีขวาง ฐาน: 

สันนิษฐานวามีลักษณะเปนแผนกลม ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ี พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาตสิงขลา 

ข. ภายลายเสนกุณฑี: ปาก: ผายออก และคอยสอบขึ้นยกเปนช้ัน 3 ช้ัน คอ: 
ทรงกระบอก ลําตัว: ทรงรีขวาง ฐาน: เปนแผนกลม  
ท่ีมาของภาพ: ผาสุข อินทราวุธ, “ความสัมพันธทางดานเครื่องถวยภาคใตท่ี
เกี่ยวของกับศรีวิชัย เนนเฉพาะเครื่องถวยพ้ืนเมือง,” ใน รายงานการสัมมนา
ประวัติศาสตร-โบราณคดี ศรีวิชัย ณ จังหวัดสุราษฎรธานี 25-30 มิถุนายน 2525 
(กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525), 216. 

ค. กุณฑี: ปาก: ตรง สอบเขา ลําตัว: ทรงรีขวาง ฐาน: อาจจะเปนแบบวงแหวน  
 ท่ีมาของรูป : อนุเคราะหรูปภาพโดย คุณธราพงศ ศรีสุชาต ิ
ง. กุณฑี: ปาก: เปนช้ันผายออก คอ ทรงกระบอกส้ัน ลําตัว ทรงรีแนวขวาง ฐาน

อาจจะเปนแบบวงแหวน ปจจุบันจัดแสดงอยูพิพิธภัณฑคติชนวิทยา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 
 2.กุณฑีท่ีมีพวยมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงไดแก  
  2.1พวยท่ีมีลักษณะตรง มีวงแฉกครอบอยู หรือพวยท่ีมีลักษณะทรงกรวย
แหลมมีแหวนครอบรูปหยักแบบฟนเฟอง 
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รูปท่ี 36 พวยท่ีมีลักษณะตรง มีวงแฉกครอบอยู หรือพวยท่ีมีลักษณะทรงกรวยแหลมมีแหวนครอบ                         
               รูปหยักแบบฟนเฟองพบท่ีแหลงโบราณคดีเตาเผาโบราณชุมชนปะโอ 
ท่ีมาของรปู: รูปดานขวาไดรับอนุเคราะหจากคุณธราพงศ ศรีสุชาต ิ
 
  2.2 กุณฑีพวยทรงโคง  มีวงแฉกครอบอยู  

รูปท่ี37 กุณฑีและพวยท่ีมีลักษณะโคง มีวงแฉกครอบ พบท่ีแหลงโบราณคดีชุมชนปะโอ 
ก. กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง มีวงแฉกครอบ, ปาก: ผายออก และคอยสอบขึ้นยกเปนช้ัน, 

คอ: ทรงกระบอก, ลําตัว: ทรงรีขวาง, ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาตสิงขลา 

ข. ช้ินสวนบริเวณพวยทรงโคง มีวงแฉกครอบ โดยช้ินดานซาย จัดเก็บอยูท่ีสํานัก
ศิลปากรท่ี 13 สงขลา, ช้ินดานขวา จัดเก็บอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา 

 
คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกดานการตกแตง 

 สี: กุณฑีท่ีแหลงเตาปะโอนี้มักมีสีขาวนวล และสีสมนวล  
 การตกแตง:พบวามีการตกแตงดวยการเขียนสีแบบเนนขอบบริเวณสวนขอบปากหยัก
ตอนบน  
คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีรอบๆเตาเผาพบวาในแตละเตามีลานดินสําหรับเตรียมดิน
และปนภาชนะกอนเขาเตาเผา มีการเตรียมดินปนเปนกอนๆกอนขึ้นรูปดวยแปนหมุน มีการตกแตง
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ลายใชหินดุดุนภายในภาชนะแลวทําลวดลายภายนอกดวยการกดพิมพประทับ เผาในเตาท่ีสามารถ
เผาไดในอุณหภูมิตั้งแต 600- 1100 องศาเซลเซียส 
 ดินท่ีใชทําภาชนะนั้นประกอบดวยดินขาวในปริมาณมากผสมกับทรายท่ีละเอียดจนทํา
ใหไดภาชนะเนื้อดินเผาท่ีมีเนื้อละเอียดประสานกันแนน 
 
 แหลงโบราณคดีทางชายฝงตะวันตก(ทะเลอันดามัน)  
 6. แหลงโบราณคดีทุงตึก ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา  
 แหลงโบราณคดีทุงตึก หรือแหลงโบราณคดีเหมืองทอง ตั้งอยูในตําแหนงใกลชายฝง
ทะเลดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคอเขา ตรงขามกับปากแมน้ําตะกั่วปา เกาะคอเขาเปนเกาะ
ดานชายฝงทะเลอันดามัน อยูหางจากฝงท่ีบานน้ําเค็มประมาณครึ่งกิโลเมตร ตัวเกาะยาวประมาณ 
15 กิโลเมตร กวางประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยูปากแมน้ําตะกั่วปา ทางทิศเหนือของเกาะมีภูเขาเตี้ยๆ 
ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต ดานทิศตะวันออกของเกาะจะเปนปาชายเลนตลอดแนว เปนดานท่ีไม
ปะทะกับคล่ืนลม ทําใหสามารถจอดเรือไดทุกฤดูกาล ในขณะท่ีดานทิศตะวันตกซ่ึงเปนดานรับลม
มรสุมเปนชายหาดตลอดแนว โดยแหลงโบราณคดีทุงตึกนี้ตั้งอยูดานทิศตะวันออกติดแนวปาชาย
เลน ซ่ึงเปนดานท่ีไมปะทะกับคล่ืนลม   
 จากการสํารวจโดยสํานักศิลปากรท่ี 15 พบวามีโบราณวัตถุ เชน เศษเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศถัง, เศษภาชนะดินเผาเปอรเซีย, ลูกปด, เศษแกวช้ินเล็กๆ, เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เปนตน
กระจายตัวท่ีผิวดินเปนบริเวณกวางไมนอยกวา 200 ไร คือจากแหลงโบราณดีไปจรดแนวชายฝงท่ี
เปนปาชายเลนดานทิศตะวันออก ซ่ึงบริเวณปาชายเลนนี้มีแนวคลองเดิมเล็กๆ ส้ันๆ ตรงตําแหนง
ปากคลองเล็กนี้มีลักษณะเปนอาวเวาเขามาชาวบานเรียกวา “ทาเหมืองทอง” เม่ือพิจารณาจากผังท่ี
กรมศิลปากรสํารวจไวเม่ือป พ.ศ. 2501 จะเห็นเปนอาวเวาเขามาเปนลักษณะท่ีถูกกระทําโดยมนุษย
อยางชัดเจน103 
 จากการขุดแตงโบราณสถานและขุดคนทางโบราณคดีเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรมของ
แหลงโบราณคดีทุงตึกจํานวน 2 หลุมเม่ือป พ.ศ. 2546 พบวาแหลงโบราณคดีทุงตึกนี้มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 13-16104 โดยจากการหาคาอายุทางวิทยาศาสตรท่ีไดจากช้ันดินการอยูอาศัยในหลุมขุดคน
ทางโบราณคดี ซ่ึงสอดคลองกับโบราณวัตถุท่ีพบไมวาจะเปนเครื่องถวยจีนสมัยปลายราชวงศถัง 

                                                
 103บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ และเรไร นัยวัฒน, ทุงตึกเมืองทาการคาโบราณ (ภูเก็ต: สํานัก
ศิลปากรท่ี15 ภูเก็ต, 2550), 38. 
 104เรื่องเดียวกัน, 146. 
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(ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14), เครื่องถวยเปอรเซีย (ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14), และภาชนะแกว เปน
ตน  
 ซ่ึงจากหลักฐานดังท่ีกลาวมาแลวขางตนทําใหนักโบราณคดีสันนิษฐานวาแหลง
โบราณคดีทุงตึกนี้ อาจจะเปนเมืองทาสําคัญท่ีอยูตอนกลางของคาบสมุทรมลายู อีกท้ังยังอาจจะเปน
เมืองตักโกลา ท่ีปรากฏในเอกสารจีน อาหรับ และศิลาจารึกของอินเดียในชวงพุทธศตวรรษท่ี 13-16 
อีกดวย105 
 จากการศึกษากุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้ พบเพียงช้ินสวนบริเวณพวยเทานั้น 
โดยพบจํานวนท้ังส้ินจํานวน 16 ช้ิน จากการขุดแตงโบราณสถาน 3 แหง ไดแกโบราณสถาน
หมายเลข 2 หมายเลข 3 และหมายเลข 6 เม่ือพิจารณาหลักฐานตามรูปลักษณ สามารถจําแนกไดดังนี ้
1.คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ: ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกได 3 รูปแบบใหญๆ ไดแก  
 1.1.กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง จํานวน 5 ช้ิน สามารถจําแนกได 2 แบบ 
  พวยท่ีมีลักษณะตรง กระบอก พบจํานวน 1 ช้ิน 

  พวยท่ีมีลักษณะตรง สามเหล่ียม ปากตัด พบจํานวน 3 ช้ิน 
 1.2.กุณฑีท่ีพวยทรงตรง มีขอบยื่นออกมาบริเวณปลายพวย แบบ1 คือไมมีวงแหวนอยู
ดานลาง  ซ่ึงพบจํานวน 9 ช้ิน คิดเปนรอยละ 56 ของช้ินสวนพวยท่ีพบท้ังหมด  
 1.3 กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ทรงสามเหล่ียม หงาย ซ่ึงพบจํานวน 1 ช้ิน 
 ขนาด: ความยาวเฉล่ีย = 4.5เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 1.7 เซนติเมตร,
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 30.3 กรัม 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีน้ําตาลออนมากจํานวน 6 ช้ิน  
 การตกแตง: จากการศึกษาดวยตาเปลาพบการตกแตงท่ีผิวนอกภาชนะ 2 วิธี คือ 
 1. การตกแตงแบบเรียบ โดยพบจํานวน 16 ช้ิน  
 2. การทาน้ําดินโดยพบจํานวน 5 ช้ิน  

                                                
 105บุณยฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ และเรไร นัยวัฒน, ทุงตึกเมืองทาการคาโบราณ, 145. 
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รูปท่ี 38 รูปแบบพวยท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีทุงตึก 

 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยกีารผลิต: 
 เนื่องจากพบเพียงช้ินสวนพวยเทานั้น  อยางไรก็ตามจากช้ินสวนพวยท่ีศึกษานี้พบวา
มักจะขึ้นรูปดวยมือ และมี 1 ช้ินซ่ึงมีสวนของลําตัวติดดวยนั้น ปรากฏรองรอยแสดงใหเห็นวาใน
สวนของลําตัวนั้นขึ้นรูปดวยมือ นอกจากนี้ช้ินสวนพวยท่ีพบบางช้ินมีแกนกลางเปนสีเทาถึงเทาเขม 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิการเผาท่ีไมสูง ทําใหเนื้อภาชนะไมสุก 
 
  
 

           
       พวยที่มีลักษณะตรง กระบอก                พวยที่มีลักษณะตรง สามเหลี่ยม ปากตัด  

 
พวยทรงตรง มีขอบยื่นออกมาบริเวณปลายพวย แบบ1 

 
พวยทรงโคง ทรงสามเหลี่ยม หงาย  
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 7.แหลงโบราณคดีนางยอน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ราวพุทธศตวรรษที่ 5-14 
 จากการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมา สันนิษฐานวาแหลงโบราณคดีนางยอนนี้
เปนแหลงโบราณคดีสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร106 และจากการขุดคนทางโบราณคดีเม่ือป พ.ศ. 
2551 พบการอยูอาศัยตั้งแตราวพุทธศตวรรษท่ี 5 และพบหลักฐานอยางหนาแนนในราวชวงพุทธ
ศตวรรษท่ี 13-15 โดยพบช้ินสวนเครื่องถวยเปอรเซีย (อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14), เศษทอง, 
ช้ินสวนแกว, ลูกปดแกวซ่ึงพบเปนจํานวนมาก และลูกปดท่ีทําจากหินมีคา เชน อาเกต(Agate) และ
คารเนเลียน(Carnelian) เปนตน107 
 จากการศึกษากุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้ พบเพียงช้ินสวนบริเวณพวยเทานั้น 
โดยพบจํานวนท้ังส้ินจํานวน 26 ช้ิน จากการหลุมขุดคนขนาด3x3 เมตร จํานวน 2 หลุม โดยหลุมขุด
คนท่ี 1และ 2 นั้นพบจํานวนเทากัน คือ หลุมละ 13 ช้ิน จํานวนท่ีพบท้ังหมด 26 ช้ิน โดยท้ังหมด
พบในช้ันวัฒนธรรมราวพุทธศตวรรษท่ี 13-15 เม่ือพิจารณาหลักฐานตามรูปลักษณ สามารถจําแนก
ไดดังนี้ 
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ: ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกได 6 รูปแบบใหญๆ ไดแก  
 1.1.กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง จํานวน 10 ช้ิน สามารถจําแนกได 3 แบบ   

  พวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวแหลม จํานวน 7 ช้ิน  
  พวยทรงตรง กระบอก จํานวน 3 ช้ิน 
 1.2 กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูน ท่ีปลายพวย จํานวน 5 ช้ิน  
 1.3 กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงรูปแบบ หงาย จํานวน 6 ช้ิน 
 1.4 กุณฑีท่ีมีพวยทรงคาง จํานวน 3 ช้ิน โดยสามารถจําแนกได 3 แบบ คือ 
  พวยทรงคาง กระบอก จํานวน 1 ช้ิน 
  พวยทรงคาง สามเหล่ียม จํานวน 1 ช้ิน 
  พวยทรงคาง มีขอบนูนยื่นออกบริเวณปลายพวย จํานวน 1 ช้ิน 
 1.5 กุณฑีท่ีมีพวยมีลักษณะพิเศษ แบบ SP แบบ 2 จํานวน 1 ช้ิน 

                                                
 106สํานักศิลปากรท่ี15 ภูเก็ต, รายงานการขุดคนทางโบราณคดีแหลงโบราณคดีนางยอน 
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา หลุมขุดคนที่1 (Pit.1) และหลุมขุดคนที่ 2 (Pit.2) ระหวางวันที่ 5 
สิงหาคม-10 กันยายน พ.ศ.2551 (ม.ป.ท., 2551), 28. 
 107เรื่องเดียวกัน, 63. 
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 ขนาด: ความยาวเฉล่ีย = 4.5เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 1.7 เซนติเมตร,
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 30.3 กรัม 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีชมพู(pink) มากท่ีสุดจํานวน 6 ช้ิน คิดเปนรอยละ 23 ของท่ีพบ
ท้ังหมด, สีเหลืองแกมแดง (reddish yellow) จํานวน 5 ช้ิน คิดเปนรอยละ 19 ของท่ีพบท้ังหมด, สี
แดงสวาง (light red) จํานวน 3 ช้ิน คิดเปนรอยละ 12 ของท่ีพบท้ังหมด สีอ่ืนๆท่ีพบนั้น ไดแก สีดํา, 
สีน้ําตาลแดง, สีเทาแกมน้ําตาลสวาง(light brownish gray), สีน้ําตาลแดงสวาง(light reddish brown) 
, สีน้ําตาลแกมเหลืองสวาง(light yellowish brown), สีน้ําตาลออนมาก(very pale brown), สีเทาเขม 
(dark gray), สีเทาเขมมาก(very dark  gray), สีเทาแกมเขียว(greenish gray), สีแดงเหลือง(yellowish 
red)  
 การตกแตง: จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวา มีการตกแตงท่ีผิวภาชนะ 3 วิธี คือ  
 2.1. การตกแตงแบบเรียบ โดยพบจํานวน 16 ช้ิน คิดเปนรอยละ 62  
 2.2. การทาน้ําดินสีแดงโดยพบจํานวน 6 ช้ิน คิดเปนรอยละ23  
 2.3. รมควันเพ่ือใหผิวภาชนะมีสีดํา โดยพบจํานวน 4 ช้ิน คิดเปนรอยละ 15 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 เนื่องจากพบเพียงช้ินสวนพวยเทานั้น  อยางไรก็ตามจากช้ินสวนพวยท่ีศึกษานี้พบวา
มักจะขึ้นรูปดวยมือ นอกจากนี้ช้ินสวนพวยท่ีพบบางช้ินมีแกนกลางเปนสีเทาออนถึงเทาเขม ซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิการเผาท่ีไมสูง ทําใหเนื้อภาชนะไมสุก 
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รูปท่ี 39 รูปพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีนางยอน 

          
      พวยทรงตรง สามเหลี่ยม เรียวแหลม              พวยทรงตรง กระบอก 

                
พวยที่มีขอบนูนยื่นออกบริเวณปลายพวย            พวยที่มีขอบนูนยื่นออกบริเวณปลายพวย   
                                                                                               ทองพวยปองโคง                                             

             
            พวยทรงโคงรูปแบบ หงาย                   พวยทรงคางมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย  
                                                                                                            

      
    พวยทรงคาง กระบอก              พวยทรงคาง สามเหลี่ยม            

 
กุณฑีที่มีพวยมีลักษณะเปนวงซอนกันเปนชั้น 
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ตารางท่ี 7 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนภาคใตของประเทศไทย 
พวยทรงตรง พวยแบบมีขอบนูน พวยทรงโคง 

แหลง อายุสมัย 
ของกุณฑีที่พบในแหลง สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยม ปลายพวย เกือบปลาย

พวย ส้ัน ยาว 

พวย
ทรง
คาง 

พวย
ลักษณะ
พิเศษ 

หมอ
พรมน้ํา 

แหลมโพธิ พุทธศตวรรษท่ี 14-15   / /  /    
เขาพระนารายณ พุทธศตวรรษท่ี 12-15 / / / / /  / / / 
พระเวียง พุทธศตวรรษท่ี 17-18 /         
โคกทอง พุทธศตวรรษท่ี 12-16? /  /    / /  
ปะโอ พุทธศตวรรษท่ี 17-18 /       /  
ทุงตึก พุทธศตวรรษท่ี 13-16 / / /       
นางยอน พุทธศตวรรษท่ี 13-15 / / /    / /  
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        = พวยทรงตรง กระบอก  = พวยทรงตรง สามเหล่ียม 
        = พวยแบบมีขอบนูนยื่น ปลายพวย  = พวยแบบมีขอบนูนยื่น เกือบปลายพวย 
        = พวยทรงโคง ยาว   = พวยทรงโคง ส้ัน  
        = พวยทรงคาง   = พวยทรงพิเศษ   
        = หมอพรมน้ํา 

 
รูปท่ี 40 แผนท่ีแสดงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนภาคใตของประเทศไทย 
 
 กุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีภาคใตจํานวน 7 แหง พบกุณฑี 5 รูปแบบ ไดแก กุณฑีท่ี
มีพวยทรงตรง, กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง, กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูน, กุณฑีท่ีมีพวยทรงคาง และ
กุณฑีท่ีมีพวยแบบพิเศษ โดยพบวารูปแบบกุณฑีท่ีพบแพรหลายในแหลงโบราณคดีภาคใตคือ กุณฑี
ท่ีมีพวยทรงตรง แบบสามเหล่ียม เรียวยาว รองลงมาไดแกกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนบริเวณปลาย
พวย นอกจากนี้ยังพบหมอพรมน้ําในแหลงโบราณคดีเขาพระนารายณซ่ึงเปนศาสนสถานในศาสนา
พราหมณอีกดวย  
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แหลงโบราณคดีในภาคกลางของไทย 
 ในการศึกษานี้ ผูวิจัยจะทําการแบงแหลงโบราณคดีในภาคกลางออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 แหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน จํานวน 3 แหง คือ เมืองนครปฐมโบราณ, 
แหลงโบราณคดีคอกชางดิน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, แหลงโบราณคดีคูบัว อําเภอคูบัว 
จังหวัดราชบุร ี
 แหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําเจาพระยา-ปาสัก จํานวน 7 แหง คือ แหลงโบราณคดีบาน
คูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, แหลงโบราณคดีจันเสน อําเภอจันเสน จังหวัดนครสวรรค, 
แหลงโบราณคดีดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค, แหลงโบราณคดีพรหมทินใต อําเภอ 
จังหวัดลพบุร,ี แหลงโบราณคดีศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ, แหลงโบราณคดีชัยบาดาล 
อําเภอ จังหวดัลพบุร,ี แหลงโบราณคดีซับจําปา อําเภอ จังหวัดลพบุร ี
 
 แหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน  
 8. แหลงโบราณคดีคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 แหลงโบราณคดีคูบัวมีลักษณะมีคูน้ํ าคันดินลอมรอบรูปส่ีเหล่ียมผืนผามุมม น
นักวิชาการสันนิษฐานตามหลักฐานประติมากรรมท่ีขุดพบภายในเมืองโบราณแหงนี้วาคงเริ่มราว
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 หรือ 12 และคงจะส้ินสุดลงในพุทธศตวรรษท่ี 18 เม่ือขอมขยายอํานาจ
เขามา108  ในอดีตเมืองโบราณแหงนี้อาจจะเปนเมืองทาท่ีสําคัญ เนื่องจากตัวเมืองตั้งหางจากทะเล
ประมาณ 25 กิโลเมตร อีกท้ังยังมีคูเมืองดานทิศเหนือซ่ึงสามารถไหลไปออกแมน้ําออมและออกสู
ทะเล 
 จากการศึกษาช้ินสวนกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้ โดยเลือกศึกษาเฉพาะพวยท่ี
มีสภาพสมบูรณหรือเกือบสมบูรณแตสามารถศึกษารูปทรงได จํานวน 10 ช้ิน จากการขุดคนทาง
โบราณคดีเม่ือป พ.ศ. 2524 และป พ.ศ. 2526  เม่ือพิจารณาหลักฐานตามรูปลักษณ สามารถจําแนก
ไดดังนี ้
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ : ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกไดเปน 3 รูปแบบใหญๆ ไดแก 
 1.1 พวยทรงโคง จํานวน 6 ช้ิน สามารถจําแนกไดรูปแบบโคง ส้ันท้ัง 6 ช้ิน 
 1.2 พวยทรงตรง  จํานวน 2 ช้ิน สามารถจําแนกยอยไดเปน 2 แบบ คือ 
  พวยทรงตรง กระบอก ปากมน จํานวน 1 ช้ิน      

                                                
 108สมศักดิ์ รัตนกุล, โบราณคดีเมืองคูบัว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535), 92. 
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   พวยทรงตรง สามเหล่ียม จํานวน 1 ช้ิน 
 1.3 พวยทรงมีขอบนูนยื่นออกมา จํานวน 2 ช้ิน โดยจัดอยูในกลุมพวยแบบมีขอบนูน
ยื่นบริเวณปลายพวย   
 

 
รูปท่ี 41 รูปแบบพวยตางๆ ท่ีพบในแหลงโบราณคดีคูบัว ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
 
 ขนาด : ความยาวเฉล่ีย = 5.6 เซนติเมตร , ศูนยกลางบริเวณปาก = 2.1 เซนติเมตร ,
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 51 กรัม 
 
2. คุณสมบัตยิอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีแดงสวาง (light red) จํานวน 5 ช้ิน, สีแดงแกมน้ําตาลสวาง (light 
reddish brown) จํานวน 2 ช้ิน  
 การตกแตง: จากการศึกษาพบวาพวยสวนใหญไมมีการตกแตงลวดลายเปนพิเศษ 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 เนื่องจากพบเพียงช้ินสวนพวยเทานั้น เม่ือศึกษาจากช้ินสวนพวยใชในการศึกษานี้
พบวามักจะขึ้นรูปดวยมือ  ช้ินสวนพวยบางช้ินมีสวนของลําตัวภาชนะท่ีแสดงใหเห็นวาในการผลิต
กุณฑีใบนี้ ชางไดทําการตอพวยเขากับลําตวักอน จากนั้นจึงใชวัตถุแข็งเปนแทงทรงกลมแทงทะลุ 
จากนั้นจึงดัดพวยใหมีลักษณะเปนทรงโคงติดอยูดวย 

             
                       พวยรูปแบบโคง ส้ัน                                      พวยทรงตรง กระบอก ปากมน 
 

                    
   พวยทรงตรง สามเหลี่ยม               พวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย  
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  9. เมืองนครปฐมโบราณ  
 เมืองนครปฐมโบราณเปนเมืองสําคัญในสมัยทวารวดีซ่ึงนักวิชาการสวนใหญเช่ือวา
นาจะเปนเมืองหลวงและเมืองทาสําคัญของรัฐทวารวดีในยุคหลัง คือราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16
เนื่องจากพบหลักฐานดานศิลปกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก และมีรูปแบบท่ี
งดงามกวาท่ีเคยพบในเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีแหงอ่ืนๆ109  อีกท้ังดานตะวันออกของตัว
เมืองมีคลองบางแกวไหลไปตอกับแมน้ํานครชัยศรีไปออกทะเล 
 ในการศึกษานี้ผูวิจัยไดใชขอมูลจากการขุดคนทางโบราณคดี 3 แหงไดแก ขอมูลท่ีได
จากการขุดคนบริเวณหมู 1 และหมู 4 ตําบลพระประโทนเจดีย, แหลงโบราณหอเอก และแหลง
โบราณคดีธรรมศาลา  
 
 9.1 การขุดคนทางโบราณคดีบริเวณหมูที่1 และหมูที่ 4 ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง  
 จากการขุดคนทางโบราณบริเวณหมูท่ี 1และหมูท่ี 4 ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง  
จํานวน 4 หลุม เม่ือป พ.ศ. 2524  โดย ผาสุข อินทราวุธนั้น พบหลักฐานแสดงใหเห็นถึงการอยูอาศัย
อยางหนาแนนเพียงชวงเดียว และมีการสงตัวอยางถานท่ีไดจากช้ันดินทับถมช้ันบนท่ีตอกับช้ันดินท่ี
กําลังจะส้ินสุดรองรอยการอยูอาศัยไปหาคาอายุทางวิทยาศาสตรท่ีสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงทําใหไดคาอายุของชวงสุดทายของการอยูอาศัยของ
ชุมชนโบราณแหงนี้ คือราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 17  และไดทําการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
โบราณวัตถุท่ีไดจากการขุดคนกับแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรมทวารวดีเมืองอ่ืนๆ เชนท่ีเมือง
โบราณจันเสนซ่ึง บรอนสันไดกําหนดอายุภาชนะไววาอยูในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-14 อยางไรก็
ตามภาชนะดินเผาท่ีไดจากการขุดคนท่ีนครปฐมในครั้งนั้นแมจะมีรูปแบบเดียวกันกับท่ีแหลง
โบราณคดีจันเสนก็ตาม แตเศษภาชนะท่ีนครปฐมนั้นมีความประณีตมากกวา จึงนาท่ีจะผลิตขึ้นใน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของผูเช่ียวชาญดานประวัติศาสตรศิลปท่ีศึกษา
หาอายุของโบราณวัตถุสถานสวนใหญท่ีพบในนครปฐมวามีอายุอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 13-14 
จากท่ีไดกลาวมาขางตนทําใหสันนิษฐานวาชวงเวลาท่ีรุงเรืองสูงสุดของเมืองนครปฐมโบราณอยูใน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 และท้ิงรางไปในชวงพุทธศตวรรษท่ี 17110 

                                                
 109ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 116. 
 110ผาสุข อินทราวุธ,รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม.  (นครปฐม: แผนกบริการกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 72-73. 
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 ในการขุดคนทางโบราณคดีในขณะนั้นไดพบช้ินสวนพวยของกุณฑี และไดทําการ
แบงตามลักษณะได 4 แบบ ดังนี1้11 
 แบบท่ี 1 เปนพวยทรงกระบอกปากเปนกระเปาะ เจาะรูตรงกลางตลอด (รูปรางคลาย
ลึงค) ซ่ึงพบเพียง 1 ช้ิน สีท่ีปรากฏภายนอก: เปนสีสม, ขนาด: ยาวประมาณ 8.9 เซนติเมตร, เนื้อ
ภาชนะ: คอนขางละเอียด มีสวนผสมของทรายมาก ซ่ึงในการศึกษานี้จะจัดใหอยูในกลุมพวยท่ีมี
ลักษณะมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณปลายพวย  
 แบบท่ี 2 เปนพวยรูปโคง หยักมุมประมาณ 120 องศา เนื้อหนา ปากผายออกแตปลาย
ตัดเฉียง รูท่ีเจาะนั้นคอนขางแคบ มีท้ังแบบคอส้ันและคอยาว ซ่ึงเปนแบบท่ีพบมากกวาแบบอ่ืนโดย
พบจํานวน 10 ช้ิน สีท่ีปรากฏภายนอก: เปนสีสม น้ําตาล, ขนาด: ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร, เนื้อ
ภาชนะ: คอนขางละเอียด โดยมีลักษณะเหมือนกลุม D6 ท่ีแหลงโบราณคดีบานคูเมือง อําเภออินทร
บุรี จังหวัดสิงหบุรี และกลุมCY ท่ีแหลงโบราณคดีจันเสน จังหวัดนครสวรรค  ซ่ึงในการศึกษานี้จัด
ใหอยูในกลุมพวยทรงโคงยาว และทรงโคงส้ัน 
 แบบท่ี3 เปนพวยรูปเพรียวโคงเล็กนอย เนื้อบาง ปากตัดเฉียง รูท่ีเจาะกวาง โดยพบ
จํานวน 2 ช้ิน สีท่ีปรากฏภายนอก: เปนสีน้ําตาล และเทา-ดํา, ขนาด: ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร, เนื้อ
ภาชนะ: คอนขางหยาบ  
 แบบท่ี 4 เปนพวยเพรียวตรงและยาวมาก ปากบานออกเล็กนอย โดยพบจํานวน 2 ช้ิน 
สีท่ีปรากฏภายนอก: เปนสีน้ําตาล-ดํา, ขนาด: ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร, เนื้อภาชนะ: คอนขาง
ละเอียด ผิวเคลือบน้ําดิน ขัดมัน ซ่ึงเปนแบบท่ีไมเคยพบในบริเวณเมืองโบราณสมัยทวารวดีแหงอ่ืน
มากอน ซ่ึงในการศึกษานี้จะจัดใหอยูในกลุมพวยท่ีมีลักษณะมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณปลายพวย  

 
รูปท่ี 42 ช้ินสวนพวยแบบตางๆ พบในหลุมขุดคนท่ีหมู1และหมู4 ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง   
ท่ีมา: ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
(นครปฐม: แผนกบริการกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 87, 126. 
                                                
 111ผาสุข อินทราวุธ,รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม, 29-30. 

        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

102 

 9.2 แหลงโบราณคดีหอเอก ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง  
 แหลงโบราณคดีหอเอก ตั้งอยูท่ีหมู 1 ตําบลพระประโทณ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
โดยพ้ืนท่ีขุดคนนั้นตั้งอยูติดกับโรงเรียนอนุบาลหอเอกวิทยา อันเปนท่ีดินของพลตรีวิชญะ วาสิกศิริ 
ขาราชการบํานาญกองทัพบก 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีเม่ือป พ.ศ. 2552 โดยสฤษดิ์พงศ ขุนทรง พบวาแหลง
โบราณคดีหอเอกนี้มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมออกเปน 2 ระยะไดแก ระยะแรกราวพุทธศตวรรษท่ี
8-11, ระยะท่ีสองราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16 112  
 ช้ินสวนกุณฑีท่ีพบจากการขุดคนทางโบราณท่ีแหลงโบราณคดีหอเอกนี้ ซ่ึงพบเพียง
สวนพวยจํานวน 9 ช้ิน  และสวนของลําตัวภาชนะท่ีมีการเจาะรูและมีรองรอยวาเปนสวนตอกับพวย
แตพวยไดหลุดออกหายไป 2 ช้ิน โดยพบจากช้ันวัฒนธรรมท้ัง 2 ระยะ ซ่ึงก็ไมสามารถท่ีจะทําให
ทราบรูปทรงของกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีนี้ได อยางไรก็ตามในสวนของพวยนั้นผูวิจัยได
เลือกทําการศึกษาจํานวนทําการศึกษาโบราณวัตถุโดยแบงเปนช้ินสวนพวยจํานวน 6 ช้ินโดยเลือก
ช้ินท่ีสามารถสันนิษฐานรูปทรงได เม่ือพิจารณาตามรูปลักษณ สามารถจําแนกไดดังนี ้
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ : ในการพิจารณารูปแบบของพวยภาชนะนั้น สามารถจําแนกไดเปน 
3 แบบใหญๆ ไดแก 
 1.1 พวยทรงโคง จํานวน 2 ช้ิน โดยจัดใหอยูแบบทรงโคง ส้ัน ท้ัง 2 ช้ิน โดยพบในช้ัน
วัฒนธรรมระยะแรก ราวพุทธศตวรรษท่ี 8-11 ท้ัง 2 ช้ิน เชนเดียวกัน 
 1.2 พวยทรงตรง จํานวน 3 ช้ิน โดยจัดใหอยูแบบทรงตรง กระบอก ท้ัง 3 ช้ิน โดยพบ
ในช้ันวัฒนธรรมระยะท่ีสอง ราวพุทธศตวรรษท่ี12-16 ท้ัง 3 ช้ิน  
 1.3 พวยทรงมีขอบนูนยื่นออกมา จํานวน 1 ช้ิน โดยจัดใหอยูแบบทรงตรงแบบมีขอบ
นูนยื่นท่ีบริเวณปลายพวย แบบ 1 โดยพบในช้ันวัฒนธรรมระยะท่ีสอง ราวพุทธศตวรรษท่ี12-16 
 ขนาด : ความยาวเฉล่ีย = 3.3 เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 1.7 เซนติเมตร,
น้ําหนักโดยเฉล่ีย =  17 กรัม 
 

                                                
 112 สฤษดิ์พงศ ขุนทรง, โครงการศึกษาขุดคนทางโบราณคดีที่เมืองนครปฐมโบราณ ป 
2552: รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีหอเอก เมืองนครปฐมโบราณ (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 153. 
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รูปท่ี 43 รูปแบบพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีหอเอก 
   
2. คุณสมบัตยิอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของช้ินสวนกุณฑีท้ังหมด 11 ช้ิน เทียบกับ
สมุดเทียบสี munsell Color พบวาสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีแดง จํานวน 4 ช้ิน 2.5yr5/6 red จํานวน 2 
ช้ิน ,10R5/6 red จํานวน 2 ช้ิน   
 การตกแตง: จากการศึกษาพบวาพวยท่ีนํามาศึกษานี้พบวาพวยสวนมากไมมีการ
ตกแตง มีเพียงพวยทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นท่ีบริเวณปลายพวย แบบ 1เทานั้น ท่ีพบรองรอยคลาย
ตกแตงโดยการทาสีดํา 5y2.5/1 black 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 เนื่องจากพบเพียงช้ินสวนพวย และสวนลําตัวท่ีมีการเจาะรู ซ่ึงก็ไมสามารถท่ีจะตอกัน
ได   อยางไรก็ตามจากการสังเกตดวยตาเปลาพบวาช้ินสวนพวยท่ีศึกษานี้มักจะขึ้นรูปดวยมือ  เนื้อ
ภาชนะดานในบางช้ินยังเปนสีเทา แสดงวาคงจะเผาในอุณหภูมิท่ีไมสูงมากนัก นอกจากนี้การท่ีพบ
ช้ินสวนลําตัวท่ีมีการเจาะรูนั้น ทําใหทราบวาในการปนดินเปนภาชนะนั้น ไดทําการปนสวนลําตัว
และทําการเจาะรูท่ีลําตัวกอนท่ีจะนําสวนพวยมาตอเขากับลําตัว 
 
 
 

             
พวยทรงโคง ส้ัน 

               
 

 
พวยทรงตรง กระบอก 

                                          
พวยทรงตรงแบบมีขอบนูนยืน่ที่บริเวณปลายพวย แบบ 1 
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 9.3 แหลงโบราณคดีธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม  
 แหลงโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมู 3 และหมู4 มีสภาพเปนเนิน
ดินขนาดใหญตั้งอยูติดกับลําน้ําบางแกวเดิม  โดยอยูฝงตะวันออกของเมืองนครปฐมโบราณ 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีเม่ือป พ.ศ. 2553 โดยสฤษดิ์พงศ ขุนทรง สามารถแบงช้ัน
วัฒนธรรมออกเปน 2 ช้ันดวยกัน โดยในช้ันวัฒนธรรมชวงแรกมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ใน
ช้ันวัฒนธรรมชวงท่ีสอง โดยยึดการกําหนดอายุเชิงเทียบจากเศษเครื่องเคลือบ โดยมีอายุอยางเร็วสุด
ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 หรือตั้งแตชวงพุทธศตวรรษท่ี 14-16113 
 ในการศึกษาช้ินสวนกุณฑีท่ีพบท่ีในแหลงโบราณคดีธรรมศาลานี้  ผูวิจัยได
ทําการศึกษาโบราณวัตถุโดยแบงเปนช้ินสวนพวยจํานวน 7 ช้ิน (โดยรวมเอาพวยของภาชนะท่ี
อาจารยสฤษดิ์พงศสันนิษฐานวาเปนพวยของหมอพรมน้ําดวย) และช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา
จํานวน 1 ช้ิน ซ่ึงท้ังหมดพบในช้ันวัฒนธรรมชวงท่ีสอง มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13/14-16 
 อยางไรก็ตามพบวาในช้ันวัฒนธรรมชวงแรกก็พบกุณฑีดวยเชนกัน โดยผูวิจัย
สันนิษฐานวากุณฑีท่ีพบในช้ันวัฒนธรรมชวงแรกนี้ อาจจะเปนกุณฑีท่ีพวยทรงโคง ส้ันโดย
พิจารณาจากสวนท่ีเหลือของพวยท่ีติดอยูกับลําตัวของภาชนะ  

 
รูปท่ี 44  กุณฑีท่ีพบในช้ันวัฒนธรรมชวงแรก ธรรมศาลา ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13  
ท่ีมา: รูปดานซาย: สฤษดิ์พงศ ขุนทรง, โครงการศึกษาขุดคนทางโบราณคดีที่เมืองนครปฐมโบราณ 
ป 2553: รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา เมืองนครปฐมโบราณ 
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 64. 
 
  
 
                                                
 113 สฤษดิ์พงศ ขุนทรง, โครงการศึกษาขุดคนทางโบราณคดีที่เมืองนครปฐมโบราณ ป 
2553: รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา เมืองนครปฐมโบราณ (กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 83-84. 
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1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ : ในการพิจารณารูปแบบของพวยภาชนะนั้น สฤษดิ์พงศ ไดทําการ
จัดรูปแบบไว 3 แบบ114 ไดแก 
 1. พวยกาคอส้ัน? รูปโคง ปลายปากพวยตัดเฉียง มีท้ังรูเจาะแคบและกวาง 
 2. พวยกาทรงกระบอก มีขอบหนาเปนวงกลมถึงสวนปาก ซ่ึงสวนปลายปากพวยนั้น
เปนวงกลมมนท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางแคบกวาสวนคอเล็กนอย มีท้ังรูเจาะแคบและกวาง 
 3. พวยกาท่ีมีสวนปากเปนทรงกลมหนากวาสวนคอ มีรูเจาะแคบ และมีปุมหนาอยู
ดานลางของบริเวณสวนคอท่ีมีขนาดส้ัน ?  
 อยางไรก็ตามเพ่ือความสะดวกและเพ่ือใหการศึกษานี้เปนไปทางทิศทางเดียวกัน ผูวิจัย
จึงขอทําการจัดรูปแบบใหมโดย สามารถจําแนกไดเปน 3 แบบใหญๆ ไดแก 
 1.1พวยทรงโคง ไดแก รูปแบบท่ี 1 เดิมโดยพบจํานวน 3 ช้ิน ซ่ึงในการศึกษานี้จําแนก
เปนรูปแบบทรงโคง ส้ัน  
 1.2 พวยทรงมีขอบนูนยื่นออกมา ไดแก รูปแบบท่ี 2 เดิม  พบจํานวน 2 ช้ิน โดยจัดให
อยูแบบตรงแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวยท้ัง 2 ช้ิน 
 1.3 พวยทรงคาง ไดแก พวยทรงคางแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย จํานวน 1 ช้ิน 
และช้ินสวนพวยของหมอพรมน้ําเดิมโดยพบจํานวน 1 ช้ิน 

 
รูปท่ี 45 รูปแบบพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีธรรมศาลา  
 ขนาด: ความยาวเฉล่ีย = 4.7 เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 2.6 เซนติเมตร, 
น้ําหนักโดยเฉล่ีย =  50 กรัม 

                                                
 114 สฤษดิ์พงศ ขุนทรง, โครงการศึกษาขุดคนทางโบราณคดีที่เมืองนครปฐมโบราณ ป 
2553: รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา เมืองนครปฐมโบราณ, 57-58. 

             
พวยทรงโคง ส้ัน                     พวยตรงแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย   

 
พวยทรงคาง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย  
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2. คุณสมบัตยิอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีแดงสวาง จํานวน 2 ช้ิน 2.5yr6/6 light red, สีแดง 2.5yr5/6 red 
จํานวน 1 ช้ิน, 10r/6 red จํานวน 1 ช้ิน  
 การตกแตง: จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวาพวยท่ีนํามาศึกษานี้พบวาพวยสวนมากไม
มีการตกแตง มีเพียงพวยทรงคาง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย แบบ 1.1 เทานัน้ ท่ีพบวามีการ
ตกแตงโดยการทาสีแดง และช้ินสวนพวยทรงคาง สวนปลายหักหายไป ซ่ึงเปนช้ินท่ี สฤษดิ์พงศ
สันนิษฐานวาเปนช้ินสวนของหมอพรมน้ํานั้นมีการตกแตงภาชนะโดยการรมควัน 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 เนื่องจากพบเพียงช้ินสวนพวยเทานั้น  อยางไรก็ตามจากการสังเกตดวยตาเปลาพบวา
ช้ินสวนพวยท่ีศึกษานี้มักจะขึ้นรูปดวยมือ  เนื้อภาชนะดานในบงช้ินยังเปนสีเทา แสดงวาคงจะเผา
ในอุณหภูมิท่ีไมสูงมากนัก  
 
หมอพรมน้ํา 
 ในการขุดคนทางโบราณคดีท่ีแหลงโบราณคดีธรรมศาลานั้น พบช้ินสวนปากหมอ
พรมน้ํา 1 ช้ิน และช้ินสวนพวยของหมอพรมน้ํา ซ่ึงพบจํานวน 1 ช้ินนั้น เม่ือพิจารณาตามรูปลักษณ 
สามารถจําแนกไดดังนี้ 
 ปากหมอพรมน้ํา พบในระดับ 48-55 cm.dt. ซ่ึงจัดอยูในช้ันวัฒนธรรมท่ีสอง มีอายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 13/14-16 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 46 ปากหมอพรมน้ํา พบท่ีแหลงโบราณคดีธรรมศาลา  
 
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ: ในการศึกษานี้จะทําการศึกษาโดยแยกออกเปนสวนปาก สวนคอ 
และสวนลําตัว ดังตอไปนี ้
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 ปาก: ปากมีลักษณะเปนช้ัน 3 ช้ัน กลาวคือ ปลายปากแคบ(บนสุด) แลวผายออก
จากนั้นหยักลงเปนรอง(ช้ันท่ี2)  ยกขึ้นและผายออก(ช้ันท่ี3) จัดใหอยูในลักษณะแบบท่ี 4 
 คอ: มีลักษณะเปนทรงกระบอก (cylindrical) 
 ลําตัว: มีลักษณะเปนทรงวงรีคว่ํา (inverted ovoid) 
 ขนาด: ปาก (ช้ันบนสุด) กวาง 1.6 เซนติเมตร, สวนท่ีกวางท่ีสุดของปาก(ช้ันท่ี3)กวาง 
7 เซนติเมตร, ความสูงของโบราณวัตถุจากปากถึงลําตัวท่ีหัก สูง 17 เซนติเมตร, ลําตัวภาชนะหนา 
0.5 เซนติเมตร, มีน้ําหนัก 390 กรัม 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของหมอพรมน้ําเทียบกับสมุดเทียบสี 
munsell Color พบวาสีท่ีปรากฏภายนอกคือสีชมพู 5yr8/4 pink 
 การตกแตง: หมอพรมน้ําช้ินนี้ พบวามีการตกแตงท่ีผิวภาชนะโดยการทาสีแดง 
10R5/8 red 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 จากการศึกษาช้ินสวนหมอพรมน้ําช้ินนี้ดวยตาเปลาพบวามีการขึ้นรูปสวนลําตัว สวน
ปาก และสวนพวยท่ีแยกกัน โดยสวนลําตัวและสวนปากขึ้นรูปดวยแปนหมุน จากนั้นจึงนําสวน
ตางๆมาตอเขาดวยกัน โดยสวนลําตัวและพวยนั้น ไดมีการเจาะรูท่ีลําตัวกอนท่ีจะนําพวยมา
ติดตอกันกับลําตัว เนื่องจากปรากฏรองรอยบริเวณท่ีตอพวยอยู 
 
 พวยของหมอพรมน้ํา พบในระดับ 49-53 cm.dt. ในช้ันวัฒนธรรมท่ีสอง มีอายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 13/14-16   
 ช้ินสวนพวยช้ินนี้ สฤษดิ์พงศ สันนิษฐานวาอาจจะเปนพวยของหมอพรมน้ํา ซ่ึงผูวิจัยก็
มีความเห็นเดียวกันท้ังนี้เนื่องจากพิจารณาลักษณะการตั้งของพวยภาชนะซ่ึงตั้งคอนขางชันและรู
ของพวยท่ีอาจจะขยายกวาง 
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รูปท่ี 47 พวยของหมอพรมน้ํา พบท่ีแหลงโบราณคดีธรรมศาลา 
 
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ: พวยทรงคาง สวนปลายหักหายไป 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยของหมอพรมน้ําเทียบกับสมุดเทียบ
สี munsell Color พบวาสีท่ีปรากฏภายนอกคือสีดํา 2.5/n black 
 การตกแตง: พวยของหมอพรมน้ําช้ินนี้ จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวาอาจจะมีการ
ตกแตงผิวภาชนะดวยการรมดํา 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 ช้ินสวนพวยทรงคาง สวนปลายหักหายไป นั้น มีสวนลําตัวอยูดวย ซ่ึงเม่ือพิจารณาดวย
ตาเปลาพบวาผิวดานในของภาชนะพบรอยบุมคลายกดของรอยนิ้วมือ จึงสันนิษฐานวาภาชนะใบนี้
นาจะขึ้นรูปดวยมือ โดยปนในสวนของลําตัวกอน จากนั้นจึงเติมดินสวนท่ีเปนพวย จากนั้นจึงทํา
การเจาะรู เนื่องจากไมรอยตอระหวางลําตัวกับพวย 
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 9.4 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย และ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  
 

 
รูปท่ี 48 กุณฑี จัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 
 

ก. กุณฑี สวนพวยหักหายไป, คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด: ปาก:  2 ช้ัน ผาย
ออก, คอ: ทรงกระบอก, พวย: ไมทราบรูปแบบ แตสันนิษฐานวาอาจจะเปนทรง
โคงยาว, ลําตัว: ทรงรูปผลแพรคว่ํา, ฐาน:  เชิงสูง, ขนาด: สูง 22.6 ซม. ปากกวาง 
7.4 ซม., คุณสมบัติยอยท่ีผิวนอกหรือดานการตกแตง: การตกแตง: ทาน้ําดินสีแดง 
และมีการกดประทับเปนรูปสามเหล่ียมรอบไหลภาชนะ, คุณสมบัติยอยดาน
เทคโนโลยีการผลิต: เนื้อภาชนะจัดอยูในประเภทเนื้อดิน(Earthen ware) ซ่ึงเนื้อ
ภาชนะประเภทนี้เผาในอุณหภูมิ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส, ตัวภาชนะขึ้นรูปดวย
แปนหมุน 

ข. กุณฑี สวนพวยหักหายไป, คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด: ปาก: 2 ช้ัน ผาย
ออก และยกเปนขอบตั้งตรง, คอ: ทรงกระบอก, พวย: ไมทราบรูปแบบ แต
สันนิษฐานวาอาจจะเปนทรงโคง ยาว, ลําตัว: ทรงรูปผลแพรคว่ํา, ฐาน:  เชิงสูง, 
ขนาด: สูง 27 ซม. ปากกวาง 7.5 ซม., คุณสมบัติยอยท่ีผิวนอกหรือดานการตกแตง: 
การตกแตง: ทาน้ําดินสีแดง, คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: เนื้อภาชนะ
จัดอยูในประเภทเนื้อดิน(Earthen ware) ซ่ึงเนื้อภาชนะประเภทนี้เผาในอุณหภูมิ 
1000-1200 องศาเซลเซียส  ตัวภาชนะขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
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รูปท่ี 49 ภาพสลักกุณฑีท่ีพบท่ีเมืองนครปฐมโบราณ 
 

ก. ภาพสลักรูปชาง และสัญลักษณมงคล ไดแก จักร สังข กุณฑี ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 

ข. ภาพสลักกุณฑี ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 
ค. ภาพสลักเรื่องยมกปาฏิหาริย ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระ

นคร 
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 10. เมืองโบราณอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 10.1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการสํารวจพบวาท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง อําเภออูทองไดทําการเก็บรักษา
กุณฑีท้ังท่ีทราบท่ีมาและไมทราบท่ีมา ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

รูปท่ี 50 กุณฑี พบบริเวณเมืองโบราณอูทอง เก็บไวท่ีพิพิธภณัฑสถานแหงชาติอูทอง จังหวัด 
             สุพรรณบุร ี

ก. กุณฑีสวนพวยหักหาย, คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด:  ปากไมสมบูรณ, 
คอ: ทรงกระบอกเวา, ลําตัว: ทรงกรวยคว่ํา, ฐาน: เปนแบบเชิง, ขนาด: ปากกวาง 
3.9 ซม.  สูง 14.7 ซม. ฐานกวาง 6 ซม., คุณสมบัติยอยท่ีผิวนอกหรือดานการ
ตกแตง: สีผิวนอกของภาชนะ: สีแดงสวาง 2.5yr6/6 light red, การตกแตง: แบบ
เรียบ, คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: เนื้อภาชนะจัดอยูในประเภทเนื้อดิน
(Earthen ware) ซ่ึงเนื้อภาชนะประเภทนี้เผาในอุณหภูมิ 1000-1200 องศาเซลเซียส   
ตัวภาชนะขึ้นรูปดวยแปนหมุน 

ข. กุณฑีสวนพวยหักหาย, คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด: ปาก: ผายออก, คอ: 
ทรงกระบอกเวา, ลําตัว: ทรงรีคว่ํา, ฐาน: วงแหวน, ขนาด: ปากกวาง 13.7 ซม.  สูง 
29.2 ซม. ฐานกวาง 11 ซม., คุณสมบัติยอยท่ีผิวนอกหรือดานการตกแตง: สีผิว
นอกของภาชนะ: สีน้ําตาลออนมาก  10yr8/2 very pale brown,  การตกแตง: แบบ
เรียบ, คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: เนื้อภาชนะจัดอยูในประเภทเนื้อดิน
(Earthen ware) ซ่ึงเนื้อภาชนะประเภทนี้เผาในอุณหภูมิ 1000-1200 องศาเซลเซียส   
ตัวภาชนะขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
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       ก                                  ข                ค                     ง                       จ 
รูปท่ี 51 กุณฑี และช้ินสวนพวยภาชนะ พบบริเวณเมืองโบราณอูทอง เก็บไวท่ีพิพิธภัณฑสถาน  
             แหงชาติอูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
   

ก. กุณฑีสวนสวนปาก คอ และพวยหักหาย, คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด: 
ลําตัว: ทรงรูปผลแพรคว่ํา, ฐาน: เรียบ, ขนาด : ปากกวาง 6.7 ซม.  สูง 19.2 ซม. 
ฐานกวาง 8.5 ซม., คุณสมบัติยอยท่ีผิวนอกหรือดานการตกแตง: สีผิวนอกของ
ภาชนะ: สีแดงสวาง 2.5yr6/6 light red, การตกแตง: แบบเรียบ, คุณสมบัติยอยดาน
เทคโนโลยีการผลิต: เนื้อภาชนะจัดอยูในประเภทเนื้อดิน(Earthen ware) ซ่ึงเนื้อ
ภาชนะประเภทนี้เผาในอุณหภูมิ 1000-1200 องศาเซลเซียส, ตัวภาชนะขึ้นรูปดวย
แปนหมุน 

ข. กุณฑี พบท่ีแหลงโบราณคดีคอกชางดิน, คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด:  
ปาก: ไมทราบรูปทรง, คอ: ทรงกระบอกเวา, พวย: ทรงโคง ส้ัน, คุณสมบัติยอยท่ี
ผิวนอกหรือดานการตกแตง: การตกแตง: แบบเรียบ, คุณสมบัติยอยดาน
เทคโนโลยีการผลิต: เนื้อภาชนะจัดอยูในประเภทเนื้อดิน(Earthen ware) ซ่ึงเนื้อ
ภาชนะประเภทนี้เผาในอุณหภูมิ 1000-1200 องศาเซลเซียส, ตัวภาชนะขึ้นรูปดวย
แปนหมุน 

ค. ช้ินสวยพวยทรงโคง ยาว 
ง. ช้ินสวนพวยลักษณะพิเศษ รูปงูช้ินสวนพวยลักษณะพิเศษ รูปมกร 
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 10.2 แหลงโบราณคดีคอกชางดิน ตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 แหลงโบราณคดีคอกช างดิน เปนกลุมโบราณสถานท่ีรวมสมัยและน าจะมี
ความสัมพันธกับเมืองอูทองในฐานะเปนพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาพราหมณ โดยเปนท่ีตั้งศาสน
สถานและใชในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ของศาสนาพราหมณ  
 แหลงโบราณคดีคอกชางดินตั้งอยูบริเวณเชิงเขาคอก หางจากเมืองโบราณอูทองไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 3 กิโลเมตร เดิมนักวิชาการเช่ือวาเปนเพนยีดคลองชางสมัยโบราณ แต
ปจจุบันสันนิษฐานวาเปนสระเก็บกักน้ํามากกวาท่ีจะเปนเพนียดคลองชาง115 ซ่ึงจากการดําเนินการ
ทางโบราณคดีท่ีผานมาโดยสํานักศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี พบโบราณสถานท้ังหมด 20 กลุมใหญ
ดวยกัน โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ  
 1.โบราณสถานท่ีสรางดวยดินหรือท่ีเรียกกันวา คอกชางดิน จํานวน 4 แหง มีลักษณะ
คลายอางเก็บน้ําหรือบอน้ํามีคันดินลอมรอบ ซ่ึงแตเดิมเช่ือกันวาเปนเพนียดคลองชางหรือคอกขัง
ชางสมัยทวารวดี แตหลักฐานจากการศึกษาทางดานโบราณคดีท่ีผานมาพบวา คอกชางดินท้ัง 4 
แหงนี้อาจจะใชเปนท่ีเก็บกกัน้ําหรือเปนสระน้ําศักดิ์สิทธ์ิมากกวา116 
 2.โบราณสถานท่ีมีโครงสรางกอดวยอิฐ, ศิลาแลงและหิน พบจํานวน 16 กลุม โดยจาก
การขุดคนศึกษาทางโบราณคดีพบวาโบราณสถานสวนหนึ่งเปนศาสนสถานหรือเทวาลัยในศาสนา
พราหมณ เชน โบราณสถาน คชด.5, คชด.6 และ คชด.7117  
 ช้ินสวนกุณฑีท่ีใชในการศึกษานี้ เปนช้ินสวนของกุณฑีท่ีไดจากการดําเนินงานทาง
โบราณคดีเม่ือป พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนการขุดคนศึกษาเนินดินโบราณสถานคชด.7 โดยพบฐานอาคาร
ขนาดเล็กกอดวยศิลาแลงและหินธรรมชาติ 3 หลัง โดยอาคารหลังกลางสันนิษฐานวาอาจเปนอาคาร
ท่ีประดดิษฐานรูปเคารพ 
 นอกจากนี้ยังไดทําการขุดคนทางโบราณคดีในพ้ืนท่ีอยูอาศัยบริเวณริมหวยน้ําตกพุมวง 
โดยพบรองรอยการอยูอาศัยและใชประโยชนจากพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องในชวงพุทธศตวรรษท่ี 12-14118

 ในการศึกษาช้ินสวนกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้ โดยเลือกศึกษาเฉพาะพวยท่ีมี
สภาพสมบูรณหรือเกือบสมบูรณแตสามารถศึกษารูปทรงได จํานวน 8 ช้ิน โดย 1 ช้ินพบรวมกับคอ 
สวนอีก 1 ช้ิน พบรวมกับลําตัวซ่ึงไมสมบูรณ  ซ่ึงท้ัง 8 ช้ินไดมาจากการขุดตรวจฐานราก

                                                
 115 กรมศิลปากร,โบราณคดีคอกชางดิน (กรุงเทพฯ: ฟนนี่ พับบลิชช่ิง, 2545), 13. 
 116 เรื่องเดียวกัน, 120. 
 117 เรื่องเดียวกัน. 
 118 กรมศิลปากร, โบราณคดีคอกชางดิน, 13. 
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โบราณสถาน 4 ช้ิน และจากการขุดคนศึกษาช้ันทับถมทางโบราณคดีพ้ืนท่ีอยูอาศัยอีก 4 ช้ิน  เม่ือ
พิจารณาหลักฐานตามรูปลักษณ สามารถจําแนกไดดังนี ้
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ : ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบใหญๆ ไดแก 
 1.1 พวยทรงโคง จํานวน 5 ช้ิน จําแนกออกเปน 2 แบบ ไดแก 
  พวยทรงโคง ยาว จํานวน 1 ช้ิน                   
  พวยทรงโคง ส้ัน จํานวน 4 ช้ิน 
 1.2 พวยทรงมีขอบนูนยื่นออกมา จํานวน 3 ช้ิน จําแนกได 3 แบบ ไดแก 
  พวยท่ีมีขอบนูนยื่น ปลายพวย จํานวน 1 ช้ิน                  
  พวยท่ีมีขอบนูนยื่น เกือบปลายพวย จํานวน 2 ช้ิน 
 ขนาด : ความยาวเฉล่ีย = 6.4 เซนติเมตร , ศูนยกลางบริเวณปาก = 2.2 เซนติเมตร ,
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 71 กรัม 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีแดงแกมเหลือง (reddish yellow) จํานวน 3 ช้ิน, รองลงมาสีแดง
แกมน้ําตาล (reddish brown) จํานวน 2 ช้ิน  
 การตกแตง: จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวาพวยสวนใหญไมมีการตกแตงลวดลาย
เปนพิเศษ 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 เนื่องจากพบเพียงช้ินสวนพวยเทานั้น  เม่ือศึกษาจากช้ินสวนพวยใชในการศึกษานี้
พบวามักจะขึ้นรูปดวยมือ เนื้อภาชนะมีความแกรง  ช้ินสวนกุณฑีหมายเลข15/08/11#8 มีสวนของ
ลําตัวภาชนะท่ีแสดงใหเห็นวาในการผลิตกุณฑีใบนี้ ชางไดทําการเจาะรูในสวนลําตัวของภาชนะ
กอน จากนั้นจึงนําพวยท่ีเจาะรูแลวมาตอเขาดวยกันกับตัวภาชนะอีกที โดยลําตัวของกุณฑีใบนี้
ผูวิจัยสันนิษฐานวาคงจะขึ้นรูปดวยมือ เนื่องจากพบรอยคลายรอยนิ้วมือปาด อีกท้ังลําตัวสวนบน
ของภาชนะยังมีความหนามากกวาลําตัวสวนลางของภาชนะอีกดวย ท้ังนี้เนื่องในการขึ้นรูปดวยมือ
นั้นมักจะขึ้นรูปจากสวนบนของภาชนะกอน จากนั้นจึงคอยๆตีดินไลไปจนถึงกนภาชนะ  จึงทําให
สวนบนของภาชนะมีความหนามากกวาสวนกนของภาชนะ    
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       ก                      ข 

 
ค 

     
                      ง        จ 

รูปท่ี 52 ช้ินสวนพวยรูปแบบตางๆ พบท่ีแหลงโบราณคดีคอกชางดิน อําเภออูทอง 
ก. ช้ินสวนพวยทรงโคง ยาว พบจากการขุดคนบริเวณพ้ืนท่ีอยูอาศัย หลุม C-4 
ข. ช้ินสวนคอทรงกระบอกเวา และพวยรูปแบบโคง ส้ัน พบจากการขุดคนบริเวณ

พ้ืนท่ีอยูอาศัย หลุม C-4, ภาพลายเสนจาก: กรมศิลปากร,โบราณคดีคอกชางดิน 
(กรุงเทพฯ: ฟนนี่ พับบลิชช่ิง, 2545), 78. 

ค. ช้ินสวนพวยท่ีมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณปลายพวย แบบ3 พบจากการขุดคน
ศึกษาโบราณสถาน คชด.7 

ง. ช้ินสวนพวยท่ีมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณใกลปลายพวย แบบ2 พบจากการขุดคน
ศึกษาโบราณสถาน คชด.7 

จ. ช้ินสวนพวยท่ีมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณใกลปลายพวย แบบ 3 พบจากการขุดคน
ศึกษาโบราณสถาน คชด.7 
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แหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก  
 11. แหลงโบราณคดีบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 
 แหลงโบราณคดีบานคูเมืองนี้ ตั้งอยูในอําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ผังเมืองมี
ลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมนมีขนาด 650X700 เมตร โดยตัวเมืองโบราณตั้งอยูระหวางแมน้ํา
เจาพระยาและแมน้ํานอย มีลําคลองขนาดใหญหลายสายซ่ึงสามารถใชเปนเสนทางคมนาคม
ระหวางแมน้ํานอยและแมน้ําเจาพระยาได และยังใชเปนเสนทางคมนาคมไปยังเมืองลพบุรีโดยทาง
แมน้ําเจาพระยา และไปยังกลุมเมืองโบราณในลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน ไดแก อูทอง กําแพงแสน 
นครปฐม โดยทางแมน้ํานอย ซ่ึงจากการขุดคนทางโบราณคดีท่ีผานมาพบวาเมืองโบราณแหงนี้ 
เจริญรุงเรืองในชวงพุทธศตวรรษท่ี 12-16 และมีการอยูอาศัยของชุมชนตอเนื่องจนถึงสมัยอยุธยา119 
 ในการศึกษาช้ินสวนกุณฑีในครั้งนี้ ไดทําการศึกษาจากช้ินสวนพวยท่ีไดจากการขุดคน
เม่ือป พ.ศ. 2527 และ พ.ศ.2528 รวมท้ังหมดจํานวน 70 ช้ิน  เม่ือพิจารณาหลักฐานตามรูปลักษณ 
สามารถจําแนกไดดังนี้ 
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ : ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกไดเปน 5 แบบใหญๆ ไดแก 
 1.1 พวยทรงตรง จํานวน 5 ช้ิน สามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบ 
  ทรงตรง กระบอก  จํานวน 2 ช้ิน 
  ทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว จํานวน 3 ช้ิน  
 1.2 พวยทรงโคง ซ่ึงพบมากท่ีสุดจํานวน 46 ช้ิน เปนรูปแบบโคง ส้ันท้ัง 46 ช้ิน ซ่ึง
รูปแบบโคงส้ันนี้ไดแก รูปแบบ D6 ,E5 ของท่ี ผาสุก อินทราวุธ ไดทําการจัดรูปแบบไว120 
 1.3 พวยทรงท่ีมีขอบยื่นออกมา โดยพบจํานวน 17 ช้ิน  โดยสามารถจําแนกไดเปน 2
แบบยอย คอื 
  พวยทรงมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย พบจํานวน 11 ช้ิน โดยพวย
รูปแบบนี้ไดแก รูปแบบ Al ซ่ึงเปนการจัดรูปแบบท่ี ผาสุข อินทราวุธ ไดเคยจัดกลุมไว 
   

                                                
 119ผาสุข อินทราวุธ, “ผลการขุดคนเมืองโบราณสมัยทวารวดีท่ีจังหวัดสิงหบุรีและ
นครปฐม,”  เมืองโบราณ 10, 4(ตุลาคม-ธันวาคม 2527), 28-34. 
 120 ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, การขุดคนและการศึกษาวัฒนธรรมของ
ชุมชนโบราณที่บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523) 
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  พวยทรงมีขอบนูนยื่นบริเวณใกลปลายพวย พบจํานวน 5 ช้ิน  
 1.4 พวยทรงคาง พบจํานวน 1 ช้ิน ไดแก รูปแบบ ทรงคาง ส่ีเหล่ียมคางหมู ทองพวย
ดานลางปองเปนคาง จํานวน 1 ช้ิน 
 1.5 พวยทรงพิเศษ จํานวน 1 ช้ิน 
 ขนาด : ความยาวเฉล่ีย = 3.5 เซนติเมตร , ศูนยกลางบริเวณปาก = 1.9 เซนติเมตร ,
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 29.4 กรัม 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีชมพู (pink) จํานวน 19 ช้ิน, สีแดงสวาง (light red) จํานวน 18 ช้ิน 
, สีแดงแกมเหลือง (reddish yellow) จํานวน 11 ช้ิน  
 การตกแตง: จากการศึกษาศึกษาดวยตาเปลาพบวามีการตกแตงท่ีผิวนอก 5 วิธี ไดแก 

1. การตกแตงแบบเรียบ ซ่ึงพบมากท่ีสุด โดยพบจํานวน 50 ช้ิน  
2. การตกแตงโดยการทาน้ําดิน พบจํานวน 7 ช้ิน  
3. การตกแตงโดยการทาน้ําดินและขัดมัน พบจํานวน 11 ช้ิน  
4. การตกแตงโดยการขัดมันและเขียนสี โดยลากเปนเสนยาวจากปากพวยลากยาวไป

หาสวนลําตัว พบจํานวน 2 ช้ิน  
 อยางไรก็ตามพวยบางช้ินพบวามีสวนของลําตัวติดอยูดวย ซ่ึงจากช้ินสวนดังกลาว
พบวาในสวนบริเวณลําตัวสวนบนของภาชนะพบวามีการตกแตงโดยสามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ 
1.ขูดขีดเปนเสนขนาน 2-3 เสน 2. เขียนสีเปนเสนสีขาว 2 เสนขนานไปกับลําตัวชวงบนของภาชนะ 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 จากการสังเกตดวยตาเปลาพบวาสวนพวยนั้นมักจะขึ้นรูปดวยมือ สวนลําตัวภาชนะนั้น
มักจะขึ้นรูปดวยแปนหมุน นอกจากนี้เปนท่ีนาสังเกตวาช้ินสวนกุณฑีท่ีพบท่ีเมืองโบราณบานคู
เมืองนี้ มีเนื้อดินท่ีละเอียดมากกวาช้ินสวนกุณฑีท่ีพบจากแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ขั้นตอนของการเตรียมดินท่ีมีความพิถีพิถัน แตการท่ีเนื้อสีแกนกลางของภาชนะบางช้ินยังคงมีสีเทา 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการเผาภาชนะในอุณหภูมิท่ีไมสูง 
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รูปท่ี 53 รูปแบบพวยตางๆ ท่ีพบในแหลงโบราณคดีบานคูเมือง 
 
 
 

      
             ทรงตรง กระบอก ปากตัด  ทรงตรง สามเหลี่ยม เรียวยาว 

     
ทรงโคง ส้ัน 

   
พวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย 

      

   
พวยแบบมีขอบนูนบริเวณเกือบปลายพวย 

 
            ทรงคาง ส่ีเหลี่ยมคางหมู     พวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวยบริเวณ 
                           ขอบนูนมีการปนดินเปนรูปสามเหลี่ยมติดอยู 
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รูปท่ี 54 ช้ินสวนพวยทรงโคง ส้ัน  

ก. ตกแตงสวนพวยโดยการเขียนสีเปนเสนสีแดงจากปากไปหาลําตัว  
ข. แสดงใหเห็นถึงการขึ้นรูปสวนลําตัวดวยแปนหมุน และตกแตงบริเวณลําตัวโดย

การเขียนสีเปนเสนขนานสีขาว 
ค. ช้ินสวนพวยทรงโคง ส้ัน พบท่ีระดับ 290-300 cm.dt. ลายนิ้วมือ แสดงใหเห็นถึง

การขึ้นรปูดวยมือของพวย 
 
ชิ้นสวนปากหมอพรมน้ํา 
 ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ําท่ีพบในแหลงโบราณคดีบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี 
จังหวัดสิงหบุรีนี้  

 
รูปท่ี 55 ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา พบท่ีแหลงโบราณคดีบานคูเมือง อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุร ี
ท่ีมา: ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2528), 65. 
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 12. แหลงโบราณคดีจันเสน ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
 แหลงโบราณคดีจันเสน มีลักษณะเปนเมืองรูปวงกลมท่ีมีคูน้ําลอมรอบ เมืองมีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 780 เมตร มีพ้ืนท่ีภายในตัวเมืองประมาณ 300 ไร คูเมืองกวางประมาณ 30 เมตร 
ติดกับคูเมืองดานตะวันออกมีสระน้ําขนาดใหญกวางประมาณ 165X240 เมตร โดยรอบคูเมืองจัน
เสนมีคลองเช่ือมตอกับคูเมืองหลายคลอง นอกจากลําคูหนุมานซ่ึงเปนคลองขุดนําน้ํามาจากดาน
ตะวันออกแลว ทางดานตะวันตกและดานใตของคูเมืองมีรองรอยคลองขุดเพ่ือนําน้ํามาจากท่ีตางๆ
มายังคูเมือง 
 บรอนสัน ไดทําการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรมและแบงช้ันวัฒนธรรมของชุมชน
แหงนี้ได 6 ระยะใหญๆ121 คือ 
 ระยะท่ี 1 สมัยยุดหลังโลหะ ราว 600-400 ปกอนคริสตกาล อาจจะเปนชุมชนขนาดเล็ก 
มีการใชเครื่องมือเหล็กและสําริด 
 ระยะท่ี 2 ค.ศ. 50?-250 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 6?-8 ในระยะนี้ยังเปนชุมชนขนาดเล็ก 
แตพบหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการติดตอกับอินเดีย 
 ระยะท่ี 3 ค.ศ. 250-500 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 8-10 พบโบราณวัตถุท่ีแสดงใหเห็นถึง
รวมสมัยกับแหลงโบราณดีออกแกว  
 ระยะท่ี 4 ค.ศ. 500-600 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 
 ระยะท่ี 5 ค.ศ. 600-900 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 11-14 เปนชวงท่ีมีการขุดคูเมือง 
ภาชนะดินเผาท่ีพบในระยะนี้มีความสัมพันธกับสถาปตยกรรมสมัยทวารวดี  
 ระยะท่ี 6 ค.ศ. 900-1100? หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 14-16? เปนชวงหลังทวารวดี-ตน
สมัยลพบุร ี
 นอกจากนี้ในการขุดคนดังกลาว บรอนสันไดทําการจัดรูปแบบภาชนะดินเผาท่ีพบจาก
การขุดคนดังกลาวดวย ซ่ึงในการขุดคนในครั้งนั้นพบช้ินสวนกุณฑีและหมอพรมน้ํา ดังนี้ 

                                                
 121 Bronson, Bennet, “Excavations at Chansen and The cultural chronology of 
Protohistoric central Thailand,” vol.1, (Ph.D.dissertation, University of Pennsylvania Museum, 
1976), 14-15. 
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ลายเสนท่ี 38  รูปแบบพวยและช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา พบท่ีแหลงโบราณคดีจันเสน 
ท่ีมา: Bronson, Bennet, “Excavations at Chansen and The cultural chronology of Protohistoric 
central Thailand,” vol. 2, (Ph.D.dissertation, University of Pennsylvania Museum, 1976), 519-
522, 535, 540.  
 
 ก. รูปแบบ LF เทียบไดกับ ช้ินสวนพวยทรงโคง ยาว, กําหนดอายุราว ระยะท่ี4-5
  อาจจะตอเนื่องถึงระยะท่ี6 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี10-14 อาจจะตอเนื่องถึงชวงพุทธ
  ศตวรรษท่ี14-16 
 ข. รูปแบบ CY เทียบไดกับ ช้ินสวนพวยทรงโคง ส้ัน กําหนดอายุราว ระยะท่ี3-6? หรือ
  ราวพุทธศตวรรษท่ี8-16 
 ค. รูปแบบ PE เทียบไดกับ ช้ินสวนพวยลักษณะพิเศษ ทองพวยดานลางยอยต่ํา กําหนด
  อายุ ระยะท่ี 3-5 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี8-14 
 ง. รูปแบบ PHL เทียบไดกับ ช้ินสวนพวยท่ีมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย แบบท่ี1 และ 
  2 กําหนดอายุราว ระยะท่ี5 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี11-14 
 จ. รูปแบบ TA เทียบไดกับ ช้ินสวนพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว กําหนดอายุ 
  ระยะท่ี 4และ 5 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี10-14 
 ฉ. รูปแบบ Spec-21 เทียบไดกับ ช้ินสวนพวยลักษณะพิเศษ  
 ช. รูปแบบ Spec-10 เทียบไดกับ ช้ินสวนปากของหมอพรมน้ําแบบท่ี 1 กําหนดอายุ
  ระยะท่ี 3-4 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี8-11
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 13. แหลงโบราณคดีดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีท่ีแหลงโบราณคดีดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค เม่ือ ป พ.ศ. 2554 นั้น พบช้ันวัฒนธรรมเพียง 1 ช้ัน โดยเปนช้ันวัฒนธรรมสมัยทวารวดี 
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16  
 ซ่ึงการศึกษากุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีดอนคานั้น พบเพียงช้ินสวนกุณฑีเฉพาะ
พวยเทานั้น โดยพบจํานวน 5 ช้ิน เม่ือพิจารณาหลักฐานตามรูปลักษณ สามารถจําแนกไดดังนี ้
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ : ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบใหญๆ ไดแก 
 1.1 พวยทรงโคง จํานวน 2 ช้ิน สามารถจําแนกได 2 รูปแบบ ไดแก  
  พวยท่ีมีลักษณะโคง ส้ัน  จํานวน 1 ช้ิน  
  พวยท่ีมีลักษณะโคงคว่ําจํานวน 1 ช้ิน 
 1.2 พวยทรงตรง จํานวน 2 ช้ิน ไดแก  
  รูปแบบทรงกระบอก ปากตัด จํานวน 1 ช้ิน   
  รูปแบบทรงกระบอก ปลายดานบนเชิด จํานวน 1 ช้ิน 
 1.3 พวยลักษณะพิเศษ จํานวน 1 ช้ิน ไดแกรูปแบบทรงตรง สามเหล่ียม แบน ปากตัด 
 ขนาด: ความยาวเฉล่ีย = 5.1 เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 1.8 เซนติเมตร, 
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 44 กรัม 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีแดงแกมน้ําตาลสวาง (light reddish brown) จํานวน 3 ช้ิน 
(2.5yr7/4  light reddish brown จํานวน 2 ช้ิน , 5yr6/4 light reddish brown จํานวน 1 ช้ิน) 
 การตกแตง: ช้ินสวนกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีดอนคานี้ จากการสังเกตดวยตาเปลา
พบวาท่ีผิวภายนอกเปนผิวเรียบไมมีการตกแตงแตอยางใด  
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวา ช้ินสวนพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีดอนคานี้ มีเนื้อ
หยาบขึ้นรูปดวยมือ และขั้นตอนในการเผาภาชนะนั้นจากการท่ีเนื้อแกนกลางภาชนะเปนสีเขม 
แสดงใหเห็นถึงการเผาในอุณหภูมิท่ีมาสูง จึงทําใหเนื้อภาชนะดานในไมสุก    
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รูปท่ี 56 รูปแบบพวยภาชนะท่ีพบในแหลงโบราณคดีดอนคา 
 
 14. แหลงโบราณคดีเมืองโบราณศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 
 เมืองโบราณศรีเทพตั้งอยูในเขตตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ มี
ลักษณะเปนเมืองแฝด 2 เมืองติดตอกัน  คือ เมืองใน และเมืองนอก โดยเมืองในนั้นมีรูปรางเกือบ
กลม มีคูน้ําคันดินลอมรอบ มีโบราณสถานหลักจํานวน 3 แหง ตั้งอยูกลางเมือง ไดแก โบราณสถาน
เขาคลังใน ปรางคศรีเทพ และปรางคสองพ่ีนอง  มีสระปรางค ซ่ึงเปนสระน้ําขนาดใหญ ตั้งอยูกลาง
เมืองคอนไปทางทิศตะวันออก 
 ในสวนของเขตเมืองนอกนั้น ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเมืองใน มีรูปรางเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผามุมมน โดยมีคูเมืองดานทิศตะวันออกของเมืองคั่นอยู มีสระขวัญ ซ่ึงเปนสระน้ํา
ขนาดใหญตั้งอยูกลางเมืองคอนไปทางทิศเหนือ    
 จากการศึกษาทางโบราณคดีท่ีผานมาพบวา เมืองโบราณศรีเทพนี้มีการใชงานพ้ืนท่ี
อยางตอเนื่องหลายสมัย กลาวคือ มีการใชงานพ้ืนท่ีตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร (ราวพุทธศตวรรษ

                      
 พวยที่มีลักษณะโคง ส้ัน     พวยที่มีลักษณะโคงควํ่า 

                  
        พวยทรงกระบอก ปากตัด                   พวยทรงกระบอก ปลายดานบนเชิด 

 
พวยทรงตรง สามเหลี่ยม แบน ปากตัด 
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ท่ี 5-11)  ตอเนื่องในวัฒนธรรมสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16)  จนกระท่ังสมัยลพบุรี 
(ราวพุทธศตวรรษท่ี 15-18) กอนท่ีเมืองจะถูกท้ิงรางไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ โดยสํานักศิลปากรท่ี 4 
ลพบุรี ไดดําเนินการขุดคนทางโบราณคดี จํานวน 4 หลุม ขนาด 4 x4  เมตร ภายในเขตพ้ืนท่ีเมืองใน 
อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ 
 หลุมขุดคนท่ี 1 (TP-1) ตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีระหวางโบราณสถาน
เขาคลังใน และโบราณสถานปรางคศรีเทพ เนื่องจากเปนตําแหนงท่ีตั้งอยูบริเวณเกือบกลางเมือง ซ่ึง
นาจะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการทํากิจกรรมอยางมากและอยูใกลกับโบราณสถาน อีกท้ังยังตองการท่ีจะ
ตรวจสอบช้ันดินทางวัฒนธรรมบริเวณท่ีใกลกับโบราณสถาน 
 หลุมขุดคนท่ี 2 (TP-2) ตั้งอยูบริเวณดานทิศเหนือของอาคารศูนยบริการขอมูล หางไป
ประมาณ 40 เมตร ซ่ึงเปนเนินดินท่ีไมถูกรบกวนมากอน โดยอยูใกลกับประตูเมืองดานทิศเหนือ ซ่ึง
เปนการหาความสําคัญของการใชพ้ืนท่ีบริเวณดานทิศเหนือใกลกับประตูเมือง 
 หลุมขุดคนท่ี 3 (TP-3) ตั้งอยูบนเนินดินขนาดใหญทางดานทิศใตของอาคารหลุมขุด
คนทางโบราณคดีท่ีจัดแสดงอยูในปจจุบัน เปนบริเวณเกือบกลางเมืองคอนไปทางทิศตะวันตกของ
เมืองช้ันใน ตั้งอยูใกลแหลงน้ําและไมถูรบกวน  
 หลุมขุดคนท่ี 4 (TP-4) ตั้งอยูบนเนินดินใกลบานพักขาราชการ ซ่ึงตั้งอยูบริเวณดานทิศ
ใตของศาลเจาพอศรีเทพโดยหางจากศาลเจาพอศรีเทพมาทางทิศใตประมาณ 60 เมตร ซ่ึงหลุมขุด
คนนี้เปนตัวแทนการขุดคนบริเวณพ้ืนท่ีดานตะวันตกของเมืองช้ันใน 
 ในการวิเคราะหช้ินสวนกุณฑีท่ีเมืองโบราณศรีเทพนั้น เม่ือพิจารณาตามรูปลักษณ 
สามารถจําแนกไดดังนี ้
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ: ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น  การขุดคนทางโบราณคดีภายในเมืองศรีเทพในครั้งนี้ พบเฉพาะช้ินสวนพวยเทานั้น 
โดยพบท้ังส้ิน 120 ช้ิน จากท้ัง 4 หลุม โดยพบในหลุมขุดคนท่ี 4 จํานวน 80 ช้ิน ซ่ึงพบมากท่ีสุด , 
รองลงมาคือหลุมขุดคนท่ี 2 จํานวน 17 ช้ิน, หลุมขุดคนท่ี 1 พบจํานวน 12 ช้ิน และหลุมขุดคนท่ี 3 
พบจํานวน 11 ช้ิน  นอกจากนี้ทางฝายวิชาการ อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพไดทําการจัดรูปแบบ
พวยท่ีพบจากการขุดคนนี้ออกเปน 12 แบบ122 ไดแก 

                                                
 122 อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ สํานักศิลปากรท่ี 4 ลพบุร,ี รายงานการขุดคนหลุม
ทดสอบทางโบราณคดีภายในเมืองศรีเทพ ปงบประมาณ 2552 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 53. 
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 แบบท่ี1 พวยกาทรงกระบอก สวนปลายกลมมน 
 แบบท่ี2 พวยกาทรงกระบอกปอมส้ัน ปลายและปากตัดตรง 
 แบบท่ี3 พวยกาทรงกระบอก เรียวตรง ปากเฉียง 
 แบบท่ี4 พวยกาทรงกระบอก เรียวตรง ปลายและปากตัดตรง 
 แบบท่ี5 พวยกาทรงกระบอก ปลายปากปน/ตอเติม ทรงเม็ดน้ําคาง 
 แบบท่ี6 พวยกาทรงกรวย ปากตัดตรง 
 แบบท่ี7 พวยกาทรงกรวย ปากปลายแหลม คอยๆสอบเขา 
 แบบท่ี8 พวยกาทรงกรวย ปากปลายแหลม ปอมส้ัน 
 แบบท่ี9 พวยกาทรงกรวย ปากปลายแหลม 
 แบบท่ี10 พวยกาทรงกรวย ปากเฉียง 
 แบบท่ี11 พวยกาทรงกระบอก ปลายปากเฉียงขึ้น 
 แบบท่ี12 พวยกาทรงกระบอก ปากตัดตรง คอยๆสอบเขา 
 อยางไรก็ตามในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหช้ินสวนพวยท้ังหมดจํานวน 98 ช้ิน 
จาก 140 ช้ิน ท้ังนี้เนื่องจากผูวิจัยไดเลือกศึกษาเฉพาะช้ินสวนพวยท่ีสมบูรณหรือส้ินสวนท่ีสามารถ
สันนิฐานรูปทรงของพวยไดเทานั้น นอกจากนี้ผูวิจัยจะทําการจัดรูปแบบพวยท่ีพบในการขุดคนใน
ครั้งนี้ใหม โดยสามารถจัดรูปแบบพวยเปน 5 แบบใหญๆ ดวยกัน ไดแก 
 1.1 พวยทรงโคง ซ่ึงพบมากท่ีสุดจํานวน 69 ช้ิน ซ่ึงไดแก รูปแบบท่ี 3, 7, 8, 9, 10 ของ
รูปแบบเดิม ซ่ึงในการศึกษานี้สามารถจําแนกยอยได 3 รูปแบบ คือ 
  พวยท่ีมีลักษณะโคง ยาว โดยพบจํานวน 2 ช้ิน  
  พวยท่ีมีลักษณะโคง ส้ันโดยพบจํานวน 67 ช้ิน  
 1.2 พวยทรงตรง จํานวน 23 ช้ิน สามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบไดแก รูปแบบท่ี 2 , 4 
,6 , 11 , 12 ของรูปแบบเดิม 
  พวยทรงตรง กระบอก ปากตัด พบจํานวน 12 ช้ิน 
  พวยทรงตรง กระบอก ปลายดานบนเชิดขึ้น จํานวน 10 ช้ิน 
  พวยทรงตรง กระบอก ปากมน พบจํานวน 1 ช้ิน 
 1.3 พวยทรงมีขอบนูนยื่นออกมา พบจํานวน 2 ช้ิน ไดแก รูปแบบท่ี 1 และ 5 ของ
รูปแบบเดิม ในการศึกษานี้จัดอยูในแบบพวยทรงมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณปลายพวย  
 1.4 พวยทรงคาง พบจํานวน 3 ช้ิน จําแนกได 3 รูปแบบใหญๆ ไดแก  
  พวยทรงคาง ส่ีเหล่ียม ปากตัด พบจํานวน 1 ช้ิน  
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  พวยทรงคางมีขอบนูน สวนปลายพวยจํานวน 1 ช้ิน 
  พวยทรงคาง สวนปลายของพวยหักหาย พบจํานวน 1 ช้ิน 
 1.5 พวยแบบพิเศษ พบ 1 ช้ิน  คือ พวยท่ีมีลักษณะเปนวงซอนกันเปนช้ัน แตชํารุดมาก 
 ขนาด : ความยาวเฉล่ีย = 4 เซนติเมตร , ศูนยกลางบริเวณปาก = 2 เซนติเมตร ,น้ําหนัก
โดยเฉล่ีย =  40.4 กรัม 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color อยางไรก็ตามพบวาสีท่ีปรากฏบนผิวภาชนะนั้นคอนขางหลากหลาย ดังนั้นเพ่ือสะดวกใน
การศึกษาจึงขอจัดเปนกลุมสีดังนี้คือ  

1. กลุมสีแดง ไดแกสีแดงสวาง (light red), สีแดงแกมเหลือง(yellowish red), สีแดง
(red), สีแดงเขม(weak red) ซ่ึงในกลุมสีนี้พบจํานวน 64 ช้ิน  

2. กลุมสีน้ําตาล ไดแก สีน้ําตาลแกมแดง (reddish brown), สีน้ําตาลสวาง(light 
brown), สีน้ําตาลแดงสวาง (light reddish brown), สีน้ําตาลแดงเขม (dark reddish 
brown) ซ่ึงพบจํานวน 22 ช้ิน  

3. กลุมสีเทา ไดแก สีเทาสวาง (light gray), สีเทาเขมมาก(very dark  gray), สีเทาเขม
(dark gray), สีเทาแกมแดงเขม(dark reddish gray) โดยพบจํานวน 6 ช้ิน 

4. สีเหลืองแกมแดง (reddish yellow) จํานวน 5 ช้ิน 
5. สีชมพู (pink) จํานวน 1 ช้ิน 

 การตกแตง: จากการศึกษาดวยตาเปลาพบลักษณะการตกแตงท่ีผิวนอกบริเวณสวน
พวย 3 วิธีดวยกัน คือ  

1. การตกแตงแบบเรียบ ซ่ึงพบจํานวน 28 ช้ิน  
2. การตกแตงแบบทาน้ําดิน พบจํานวน 19 ช้ิน  
3. การตกแตงแบบทาน้ําดินและขัดมัน ซ่ึงจากการศึกษานี้พบวาช้ินสวนพวยท่ีพบใน

แหลงโบราณคดีศรีเทพมีการตกแตงท่ีผิวนอกโดยวิธีนี้มากท่ีสุด คือพบจํานวน  51 
ช้ิน  

 นอกจากนี้ยังพบช้ินสวนพวยบางช้ินท่ีมีสวนของลําตัวติดอยูดวย ซ่ึงจากช้ินสวน
ดังกลาวพบวาในสวนบริเวณลําตัวสวนบนของภาชนะพบวามีการตกแตงโดยการขูดขีดเปนเสน
ขนาน 2 เสนดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

127 

รูปท่ี 57 รูปแบบพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีศรีเทพ  
 
 

          
ทรงตรง กระบอก ปลายดานบนเชิดขึ้น 

                      
          ทรงตรง กระบอก ปากตัด     ทรงตรง กระบอก ปากมน 

         
ทรงตรง มีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณปลายพวย 

                       
           พวยทรงโคง ยาว                           พวยทรงโคง ส้ัน 

    
       พวยทรงคาง ส่ีเหลี่ยม ปากตัด             พวยทรงคางมีขอบนูนที่บริเวณปลายสุดของพวย  

 
พวยทรงคาง สวนปลายของพวยหักหาย 
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3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 เนื่องจากพบเพียงช้ินสวนพวยเทานั้น  จากการสังเกตดวยตาเปลาพบวาในสวนของ
พวยนั้นมักจะขึ้นรูปดวยมือ แตลําตัวภาชนะจะขึ้นรูปดวยแปนหมุน นอกจากนี้สีของแกนกลาง
ช้ินสวนพวยท่ีพบสวนใหญจะมีสีเปนสีเทาออนถึงเทาเขม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิการเผาท่ีไม
สูง ทําใหเนื้อภาชนะไมสุก นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตเห็นสวนผสมจําพวกอินทรียวัตถุ เชน 
แกลบขาว อยูในสวนผสมของดินท่ีใชปนอีกดวย 
 
 15. แหลงโบราณคดีชัยบาดาล ตําบลชัยบาดาล อําเภอชัยบาดาล  
 แหลงโบราณคดีชัยบาดาล มีสภาพเปนเนินดินขนาดใหญขนานไปกับลําน้ําปาสัก มี
ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เปนแหลงโบราณคดีท่ีสําคัญแหงหนึ่งในจํานวน 28 แหง ท่ีไดรับ
การกูแหลงโดยการขุดคนทางโบราณคดีตามโครงการพัฒนาลุมน้ําปาสัก อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซ่ึงแหลงโบราณคดีท้ัง 28 แหงจะถูกน้ําทวมขังเม่ือมีการกักเก็บน้ําเหนือเขื่อนปาสัก 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีเม่ือป พ.ศ. 2539-2540 พบหลักฐานตอเนื่องกัน 2 ระยะ 
 ระยะท่ี 1 ตรงกับสมัยหัวเล้ียวหัวตอทางประวัติศาสตร หรือประมาณ 1,500 ปมาแลว
มนุษยในชวงเวลาดังกลาวดํารงชีพดวยการเพาะปลูก เล้ียงสัตว ลาสัตวและหาของปา พบหลักฐาน
การติดตอกับชุมชนใกลเคียงและหางไกล คือ ลูกปดหินกึ่งรัตนชาติ กําไลหินตระกูลหยก ลูกปด
แกว ชุมชนในระยะนี้ยังคงมีประเพณีการฝงศพโดยอุทิศของใชใหแกผูตาย ไดแก ภาชนะดินเผา
ประเภทหมอมีสัน หมอกนกลม โถ เปนตน นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับท่ีใสให
ศพ ไดแก ลูกปด กําไล โครงกระดูกบางโครงแสดงสถานะทางสังคมอยางเดนชัดดวยการสวม
ลูกปดทอง ใสตางหูทองและโรยขาวสารดําบนศพ นอกจากปลงศพดวยการฝงแลว ยังพบวามีการ
ใชวิธีการปลงศพโดยการเผาดวย โดยทําการเผาศพแลวนําอัฐิบรรจุลงในภาชนะดินเผาทรงหมอมี
สัน หมอกนกลม กุณฑี เปนตน 
 ระยะท่ี2 ตรงกับสมัยทวารวดีตอนตน หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 11-14 เปนระยะสืบ
เนื่องมาจากสมัยแรก แตมีการเปล่ียนแปลงของหลักฐานบางอยาง เชน ภาชนะดินเผาซ่ึงมีความ
คลายคลึงกับภาชนะดินเผาท่ีพบในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีท่ัวไป ขณะท่ีภาชนะดินเผารูป
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แบบเดิมยังคงมีใชอยูแตพบในปริมาณนอยลง ประเพณีฝงศพคงจะเลิกไปในสมัยนี้ เนื่องจากไมพบ
หลักฐานการฝงศพอีก ตอมาชุมชนบานชัยบาดาลแหงนี้ถูกท้ิงรางไปในสมัยทวารวด1ี23  
 ในการขุดคนทางโบราณคดีดังกลาว พบกุณฑี 3 ใบ ซ่ึงปจจุบันจัดแสดงอยู ท่ี
พิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก บริเวณเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ ดังมีรายละเอียดดังนี ้
 ใบท่ี 1 เปนกุณฑีทรงโคง หงาย และมีชามเปนฝาปด โดยกุณฑีท่ีพบนี้มีเนื้อภาชนะ
คอนขางหยาบ เนื้อดินคอนขางดํา ผสมแกลบขาว, การตกแตงท่ีผิวนอก: ตกแตงแบบเรียบ และขัด
มัน สีภาชนะเปนสีสม กนภาชนะมีลักษณะกนเวา124 
 ใบท่ี 2 เปนกุณฑีมีสภาพไมสมบูรณ โดยสวนปากและสวนพวยหักหายไป โดยกุณฑี
ใบนี้พบวามีการบรรจุกระดูกเผาไฟ และลูกปดหินสีขาวดวย125 
 ใบท่ี 3 เปนกุณฑี ท่ีมีชามปดเชนเดียวกับกุณฑีใบท่ี 1แตกุณฑีใบท่ี 3 นี้ สวนพวยหัก
หายไป เนื้อภาชนะคอนขางหยาบ ผิวดานนอกสีน้ําตาลแดง ตกแตงดวยลวดลายกดประทับดวยนิ้ว
เปนรองสันบนสันนูนโอบคอและลําตัว กนตัดเรียบ126  

รูปท่ี 58 กุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีชัยบาดาล 
ท่ีมา: ปุราณรักษ, หจก, รายงายการขุดคนแหลงโบราณคดีบายชัยบาดาล ตําบลชัยบาดาล อําเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี (ม.ป.ท., 2539), 56. และ ประทีป เพ็งตะโก, คูมือนําชม พิพิธภัณฑลุมน้ําปา
สัก (กรุงเทพฯ: สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2541), 93. 
                                                
 123สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, โบราณคดีลุม
น้ําปาสัก: โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสมาพันธ, 
2540), 194-195. 
 124ปุราณรักษ, หจก, รายงายการขุดคนแหลงโบราณคดีบายชัยบาดาล ตําบลชัยบาดาล 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ม.ป.ท., 2539), 56. 
 125เรื่องเดียวกัน, 88-89. 
 126ปุราณรักษ, หจก, รายงายการขุดคนแหลงโบราณคดีบายชัยบาดาล ตําบลชัยบาดาล 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ม.ป.ท., 2540), 70. 
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 16. แหลงโบราณคดีซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี  
 เมืองโบราณซับจําปา เปนเมืองท่ีมีคูน้ําและคันดินลอมรอบ ประกอบดวยคูน้ํา 1 ช้ัน 
และคันดิน 2 ช้ันขนาบคูน้ํา มีความยาวจากคันดินช้ันนอกดานทิศเหนือถึงคันดินช้ันนอกดานทิศใต 
ประมาณ 834 เมตร และมีความยาวจากคันดินช้ันนอกดานทิศตะวันออกถึงคันดินช้ันนอกดานทิศ
ตะวันตกประมาณ 704 เมตร ภายในตัวเมืองมีลําธารท่ีเกิดจากน้ําซับไหลผานเมืองจากดานทิศ
ตะวันออกไปยังทิศตะวันตก สวนทางดานทิศตะวันตกของเมืองมีสระน้ําอยูนอกเมืองและหาง
ออกไปราว 15 กิโลเมตรมีแมน้ําปาสักไหลผาน 
 จากการศึกษาทางโบราณคดีท่ีผานมาพบวาเมืองโบราณซับจําปาและบริเวณใกลเคียงมี
การตั้งถ่ินฐานของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร รวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานทาแค
สมัยท่ี 1 ซ่ึงเปนชุมชนในสังคมเกษตรกรรมท่ีมีอายุอยูในชวง 3,000-2,500 ปมาแลว และมีการอยู
อาศัยตอเนื่องมาจนถึงยุคโลหะ (ยุคสําริดและเหล็ก) ตอมาในชวงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 12-13 
ประชากรในบริเวณนี้ไดรับวัฒนธรรมอินเดีย มีการจัดระเบียบสังคมแบบสังคมอินเดีย127 
 ในปพ.ศ. 2549 ไดมีการขุดคน-ขุดแตงท่ีเนินโบราณสถาน 5 เนิน โดยเนินท่ี1 ตั้งอยู
บริเวณเกือบกึ่งกลางเมืองคอนไปทางดานทิศเหนือ มีเศษอิฐแตกกระจายตัวอยู ท่ัวไป เนิน
โบราณสถานหมายเลข 2 ตั้งอยูทางดานตะวันตกของเนินโบราณสถานหมายเลข 1 ประมาณ 50 
เมตร เนินโบราณสถานหมายเลข 3 ตั้งอยูบริเวณทิศเหนือของเนินโบราณสถานหมายเลข 1 
ประมาณ 135 เมตร เนินโบราณสถานหมายเลข 4 ตั้งหางไปทางทิศตะวันตกของเมืองโบราณซับ
จําปาประมาณ 850 เมตร เนินโบราณสถานหมายเลข 5 เปนพ้ืนท่ีสวนหนึ่งท่ีไดรับการดําเนินงาน
ศึกษาตอเนื่องจากเนินโบราณสถานหมายเลข 1 เพ่ือตรวจสอบรองรอยของส่ิงกอสรางท่ีอาจมี
หลักฐานเหลืออยูใตดินและสัมพันธรวมสมัยกับเนินโบราณสถานหมายเลข1 
 จากการขุดคน-ขุดแตงในครั้งดังกลาวพบวาสวนฐานรากของส่ิงกอสรางท่ีสันนิษฐาน
วาอาจจะเปนสถูปเจดียหรือศาสนสถานท่ีมีชองคูหาบนฐานสูงในพุทธศาสนา128  ในบริเวณเนิน
โบราณสถานหมายเลข 1 โดยมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาดประมาณ 8.50 X 8.50 เมตร เม่ือ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับโบราณสถานท่ีอยูภายในเมืองและนอกเมือง และศึกษาหลักฐาน
                                                

 127ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี 
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 110. 
 128สํานักศิลปากรท่ี4 ลพบุรี, รายงานเบื้องตน การขุดคน-ขุดแตงทางโบราณคดี
โบราณสถานในเมืองซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี (ม.ป.ท., 2549), 87.  
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แวดลอมอ่ืนๆ เชน เศษภาชนะดินเผาท่ีมีการตกแตงโดยการกดประทับรูปสัตวและบุคคลในชอง
กรอบส่ีเหล่ียม ช้ินสวนตุกตารูปคนจูงลิง ซ่ึงมักพบในแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรมทวารวดี เปน
ตน และช้ันดินทางโบราณคดี จึงสันนิษฐานวาโบราณสถานหมายเลข 1 นาจะมีอายุราวพุทธศตรรษ
ท่ี 11-16129 
 เนินโบราณสถานหมายเลข 2 ซ่ึงไมพบรองรอยส่ิงกอสรางตามขอสมมติฐานกอนการ
ดําเนินงาน แตกลับพบรองรอยการทํากิจกรรมของมนุษยอยางหนาแนน อีกท้ังยังพบกิจกรรมการ
ฝงศพของมนุษยอีกดวย ซ่ึงจากการศึกษาเบ้ืองตนสามารถแบงแยกช้ันวัฒนธรรมออกไดเปน 4 
ระยะดวยกัน คือ  
 ระยะท่ี1 พบรองรอยการทํากิจกรรมของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
ชวงยุคเหล็กกําหนดอายไุดราว 2,500-1,700 ปมาแลว130 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี1-9 โดยกําหนดอายุ
จากตัวอยางถานดวยวิธีคารบอน-14 ไดคาอายุราว 2,500 ปมาแลว และยังพบหลักฐานการฝงศพ
มนุษยดวย  พบเศษภาชนะดินเผาสีดําขัดมันแบบพิมายดํา ซ่ึงมีการกําหนดอายุภาชนะแบบพิมายดํา
นี้ไวราว 2,500-1,500 ปมาแลว131 
 ระยะท่ี 2 ราว 1,700-1,300 ปมาแลว หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 9-13 อาจจะอยูในชวง
สมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร โดยกําหนดอายุจากคาตัวอยางถานท่ีพบใตช้ันดินถูกเผาไฟและตัวอยาง
ถานท่ีพบในช้ันดินเดียวกันกับท่ีพบเศษภาชนะดินเผาดวยวิธีคารบอน-14132 เศษภาชนะดินเผาท่ีพบ
ในช้ันวัฒนธรรมนี้ มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น สันนิษฐานวาชุมชนนาจะมีการขยายตัวใหญมากกวาเดิม  
 ระยะท่ี3 ราว 1,300-900 ปมาแลว หรือราวพุธศตวรรษท่ี 13-17โดยเศษภาชนะดินเผาท่ี
พบมีการประตับตกแตงหลากหลาย เชน การขดดินเปนเสนกลมยาว ติดรอบไหลภาชนะ และใชนิ้ว
มือกดเปนหลุมรูปวงกลม เวนระยะหางเปนจังหวะ, การเซาะรองเปนลายคล่ืน, พบช้ินสวนภาชนะ
แบบมีพวยมากขึ้น และมีรูปแบบท่ีประณีต โดยพบช้ินสวนกุณฑีท่ีสามารถประกอบเปนภาชนะได 
1 ใบ ซ่ึงพบวาเปนกุณฑีท่ีมีพวยจัดอยูในกลุมทรงโคง ส้ัน, ปากเปนช้ัน ผายออก, ลําตัวมีลักษณะ
รูปทรงเปนผลแพรคว่ํา, ฐานมีลักษณะเปนแบบวงแหวน  
 ระยะท่ี 4 การใชพ้ืนท่ีในปจจุบัน 

                                                
 129สํานักศิลปากรท่ี4 ลพบุรี, รายงานเบื้องตน การขุดคน-ขุดแตงทางโบราณคดี
โบราณสถานในเมืองซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี (ม.ป.ท., 2549), 87. 
 130เรื่องเดียวกัน, 165. 
 131เรื่องเดียวกัน. 

 132เรื่องเดยีวกัน, 166. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

132 

 
รูปท่ี 59 กุณฑีท่ีมีพวยจัดอยูในกลุมทรงโคง ส้ัน พบในแหลงโบราณคดีซับจําปา 
ท่ีมา: สํานักศิลปากรท่ี4 ลพบุร,ี รายงานเบื้องตน การขุดคน-ขุดแตงทางโบราณคดีโบราณสถานใน
เมืองซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบรีุ (ม.ป.ท., 2549), 155.  
  
 ในการศึกษาช้ินสวนกุณฑีท่ีไดจากการขุดคนเมืองโบราณซับจําปานี้ ผูวิจัยศึกษา
ช้ินสวนกุณฑีบริเวณสวนพวยของภาชนะซ่ึงเปนโบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดแตงโบราณสถานท่ี
เนินโบราณสถานหมายเลข 1 และเนินโบราณสถานหมายเลข 2 เม่ือป พ.ศ.2549 นั้น จํานวน 25 ช้ิน  
เม่ือพิจารณาตามรูปลักษณ สามารถจําแนกไดดังนี ้
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ : ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกไดเปน 5 แบบใหญๆ ไดแก 
 1.1 พวยทรงโคง ซ่ึงพบมากท่ีสุดจํานวน 12 ช้ิน สามารถจําแนกยอยได 3 รูปแบบ คือ 
  พวยทรงโคง ยาว จํานวน 1 ช้ิน 
  พวยทรงโคง ส้ัน จํานวน 10 ช้ิน 
  พวยทรงโคง หงาย จํานวน 1 ช้ิน 
 1.2 พวยทรงตรง พบจํานวน 2  ช้ิน สามารถจําแนกยอยได 2 รูปแบบ คือ 
  พวยท่ีมีลักษณะตรง สามเหล่ียม ปากตัด 
  พวยท่ีมีลักษณะตรง กระบอก  
 1.3 พวยทรงมีขอบนูนยื่น พบจํานวน 7 ช้ิน จําแนกยอยได 2 รูปแบบ คือ 
  พวยทรงมีขอบนูนยื่น บริเวณปลายพวย จํานวน 5 ช้ิน 
  พวยทรงมีขอบนูนยื่น บริเวณเกือบปลายพวย จํานวน 2 ช้ิน 

1.4 พวยทรงคาง พบจํานวน 3 ช้ิน สามารถจําแนกยอยได 3 รูปแบบ คือ 
  พวยทรงคางแบบมีขอบนูนยื่น ปลายพวย จํานวน 1 ช้ิน 
  พวยทรงคาง ส่ีเหล่ียม จํานวน 1 ช้ิน 
  พวยทรงคาง สวนปลายหักหาย จํานวน 1 ช้ิน 
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 1.5 พวยลักษณะพิเศษ ไดแก พวยลักษณะเปนปลอง ตรง พบจํานวน 1 ช้ิน  
 ขนาด : ความยาวเฉล่ีย = 4.1 เซนติเมตร , ศูนยกลางบริเวณปาก = 2.1 เซนติเมตร ,
น้ําหนักโดยเฉล่ีย =  29 กรัม 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีแดง (red) จํานวน 12 ช้ิน , สีแดงออน(light red) จํานวน 9 ช้ิน  
 การตกแตง: จากการศึกษาพบวาพวยท่ีนํามาศึกษานี้พบท้ังแบบไมมีการตกแตงบริเวณ
ผิวนอกและมีการทาน้ําดินสีแดงและขัดมัน ช้ินสวนพวยบางช้ินมีสวนลําตัวติดดวย ซ่ึงแสดงใหเห็น
วามีการตกแตงโดยการขูดขีดเปนเสนขนาน 2-3 เสนบริเวณลําตัวชวงบนของภาชนะ 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 เนื่องจากพบเพียงช้ินสวนพวยเทานั้น  อยางไรก็ตามจากช้ินสวนพวยท่ีศึกษานี้พบวา
มักจะขึ้นรูปดวยมือเนื่องจากสังเกตเห็นรอยนิ้วมือชัดเจน นอกจากนี้สีของแกนกลางช้ินสวนพวยท่ี
พบสวนใหญจะมีสีเปนสีเทาออนถึงเทาเขม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอุณหภูมิการเผาท่ีไมสูง ทําใหเนื้อ
ภาชนะไมสุก 
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รูปท่ี 60 รูปแบบพวยของภาชนะท่ีพบในแหลงโบราณคดีซับจําปา 
 

               
                   พวยทรงโคง ยาว                           พวยทรงโคง ส้ัน 

      
                  พวยทรงโคง หงาย                                    พวยที่มีลักษณะตรง กระบอก 

                  
 พวยที่มีลักษณะตรง สามเหลี่ยม ปากตัด    พวยลักษณะเปนปลอง ตรง 

                
พวยทรงมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย 

          
พวยทรงมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย            พวยทรงคางแบบมีขอบนูน ปลายพวย 

                                 
          พวยทรงคาง ส่ีเหลี่ยม                                       พวยทรงคาง สวนปลายหักหาย 
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 17. แหลงโบราณคดีพรหมทินใต ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีท่ีผานมาบริเวณแหลงโบราณคดีพรหมทินใตนี้ พบ
โบราณวัตถุมากมายซ่ึงสามารถกําหนดอายุเชิงเทียบไดตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย 
(ราว 3,000 ปมาแลว) จนกระท่ังเขาสูสมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12)133 
 ในการศึกษาช้ินสวนกุณฑีท่ีแหลงโบราณคดีพรหมทินใตนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาจาก
โบราณวัตถุท่ีไดจากการขุดคนเม่ือป พ.ศ. 2550 จํานวน 6 ช้ิน และ ป พ.ศ.2554 นี้ จํานวน 8 ช้ิน 
รวมท้ังส้ิน14 ช้ิน  โดย 13 ช้ิน เปนช้ินสวนบริเวณสวนพวย อีก 1 ช้ินเปนช้ันสวนลําตัว  เม่ือ
พิจารณาหลักฐานตามรูปลักษณ สามารถจําแนกไดดังนี ้
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ : ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกไดเปน 4 รูปแบบใหญๆ ไดแก 
 1.1 พวยทรงมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณปลายพวย จํานวน 1 ช้ิน  
 1.2พวยทรงโคง จํานวน 6 ช้ิน โดยจัดอยูในกลุมโคง ส้ัน ท้ัง 6 ช้ิน 
 1.3 พวยทรงคาง พบจํานวน 1 ช้ิน ไดแก รูปแบบคาง ส่ีเหล่ียมคางหมู 
 1.4 พวยแบบพิเศษ พบ 5 ช้ิน สามารถจําแนกได 4 แบบใหญๆ ไดแก 
  1.4.1 พวยท่ีมีลักษณะโคงยาวมีวง4เหล่ียมครอบอยูบริเวณเกือบปลายพวย 
จํานวน 1 ช้ิน  
  1.4.2 พวยรูปนก/หงส จํานวน1ช้ิน  
  1.4.3 พวยรูปงู  จํานวน1ช้ิน  
  1.4.4 พวยทรงคางลักษณะแบนคางยื่นเปนส่ีเหล่ียมปากพวยผายออก 
จํานวน 1 ช้ิน  
 
 ขนาด: ความยาวเฉล่ีย = 3.8 เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 1.9 เซนติเมตร, 
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 40 กรัม 
 นอกจากนี้ยังพบช้ินสวนลําตัวของกุณฑีซ่ึงมีพวยรูปงู 1 ช้ินดวย ซ่ึงพวยรูปสัตวนั้น ดร.
ธนิก ไดวิเคราะหวาพวยรูปงูซ่ึงพบในช้ันวัฒนธรรมทวารวดีตอนตน(ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-13) 
ในขณะท่ีพวยรูปนกหรือหงสนั้นพบในช้ันวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายหรือชวง

                                                
 133ธนิก เลิศชาญฤทธ, “พวยกาแหงพรหมทิน,” ศิลปวัฒนธรรม 28, 8(มิถุนายน 2550): 
38. 
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รอยตอระหวางยุคทวารวดีและยุคเหล็ก134 ซ่ึงแมวาพวยรูปสัตวท้ัง 2 ช้ินนี้จะพบตางช้ันวัฒนธรรม
กันแตอาจจะแสดงใหเห็นถึงการสืบทอดวัฒนธรรมเดียวกัน นอกจากนี้ยังสันนิษฐานวาพวยรูปสัตว
ท่ีพบท่ีพรหมทินใตนั้นนาจะเปนช้ินสวนของกุณฑีหรือหมอพรมน้ําท่ีใชสําหรับหล่ังหรือเทน้ําใน
พิธีกรรมของนักบวชในศาสนาพราหมณท่ีเขามาอยูอาศัยในชุมชนรวมกับชาวพุทธในยุคทวารวดี
ตอนตน และคงจะเปนของพิเศษและอาจนําเขามาจากท่ีอ่ืน135 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีแดงแกมน้ําตาล (reddish brown) จํานวน 4 ช้ิน, รองลงมาคือสี
แดงสวาง (light red) จํานวน 3 ช้ิน  
 การตกแตง: การตกแตงกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีพรหมทินนี้ สามารถจําแนกได 4
แบบ คือ  

2.1 แบบเรียบ คือ ไมมีการตกแตงท่ีผิวนอกแตอยางใด 
2.2 ขัดมันและเขียนสีโดยเขียนสีเปนเสนสีแดงลากจากปากพวยไปท่ีลําตัวของภาชนะ

เชนเดียวกับท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จงัหวัดสิงหบุรีอีก
ดวย ซ่ึงพวยท่ีมีการตกแตงแบบนี้ มักจะมีเนื้อภาชนะเนื้อละเอียดเปนพิเศษ 

2.3 ปนแปะ ไดแก พวยท่ีมีลักษณะโคงยาวมีวง4เหล่ียมครอบอยูบริเวณเกือบปลาย
พวย 

2.4 ปนแปะ ขัดมัน และขูดขีดเปนลวดลาย ไดแก พวยรูปสัตวตาง  ๆ
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 กุณฑีรูปสัตวนั้น เนื่องจากพบสวนลําตัวซ่ึงแสดงใหเห็นวาขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
จากนั้นจึงนําดินมาปนพอกเสริมตกแตงใหเปนรูปสัตวตางๆตามตองการ จากนั้นจึงนําวัตถุแข็งเปน
ทอนทรงกลม แทงใหเกิดรูเพ่ือเปนชองทางไหลออกของของเหลว  
 พวยทรงโคง ส้ัน ซ่ึงไดรบัการตกแตงดวยการเขียนสีเปนเสนสีแดงนั้น มักจะเปนพวย
ท่ีมีเนื้อภาชนะเปนเนื้อละเอียด อยางไรก็ตามช้ินสวนโบราณวัตถุหมายเลข30/08/11#2 นั้น พบวา
เนื้อภาชนะดานในมีสีเขม แสดงถึงขั้นตอนการเผานั้น เผาในอุณหภูมิไมสูง ทําใหเนื้อภาชนะดาน
ในไมสุก

                                                
 134 ธนิก เลิศชาญฤทธ, “พวยกาแหงพรหมทิน,”: 41. 
 135 เรื่องเดียวกัน. 
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รูปท่ี 61 รูปแบบพวยและช้ินสวนกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีพรหมทินใต 

           
         พวยทรงโคง ส้ัน                            พวยทรงมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณ 
           ปลายพวย  

               
           พวยทรงคาง ส่ีเหลี่ยมคางหมู       พวยที่มีลักษณะโคงยาวมีวง4เหลี่ยมครอบ 
                 อยูบริเวณเกือบปลายพวย 

                               
              พวยทรงคาง แบน    พวยรูปนก/หงส 
คางยื่นเปนส่ีเหลี่ยมปากพวยผายออก 

   
พวยรูปง ู

 

 
ชิ้นสวนลําตัวของกุณฑีซ่ึงมีพวยรูปง ู
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ตารางท่ี 8 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนภาคกลางของประเทศไทย 
พวยทรงตรง พวยแบบมีขอบนูน พวยทรงโคง 

แหลง อายุสมัย 
ของกุณฑีที่พบในแหลง สามเหลี่ยม กระบอก ปลาย

พวย 
เกือบปลาย

พวย ส้ัน ยาว 
พวยทรง

คาง 

พวย
ลักษณะ
พิเศษ 

หมอ
พรม
น้ํา 

คูบัว พุทธศตวรรษท่ี 12-16  / /  /     
นครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษท่ี 12-16  / / / / / /  / 
อูทอง พุทธศตวรรษท่ี 12-14   / / / /  /  
บานคูเมือง พุทธศตวรรษท่ี 12-14 / / / / /  / / / 
จันเสน พุทธศตวรรษท่ี 8-16 /  /  / /  / / 
ดอนคา พุทธศตวรรษท่ี 12-16  /   /     
ศรีเทพ พุทธศตวรรษท่ี 12-16  / /  / / /   
ชัยบาดาล พุทธศตวรรษท่ี 11-14     ง     
ซับจําปา พุทธศตวรรษท่ี 12-16 / / / / /ง / / /  
พรหมทินใต พุทธศตวรรษท่ี 11-13   /  /  / / / 
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        = พวยทรงตรง กระบอก  = พวยทรงตรง สามเหล่ียม 
        = พวยแบบมีขอบนูนยื่น ปลายพวย  = พวยแบบมีขอบนูนยื่น เกือบปลายพวย 
        = พวยทรงโคง ยาว   = พวยทรงโคง ส้ัน  
        = พวยทรงคาง   = พวยทรงพิเศษ   
        = หมอพรมน้ํา 
 
รูปท่ี 62 แผนท่ีแสดงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวาจากการศึกษากุณฑีในแหลงโบราณคดีภาคกลางนี้ พบกุณฑี 5 
รูปแบบ คือ กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูน กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง กุณฑีท่ีมีพวย
ทรงคาง และกุณฑีท่ีมีพวยลักษณะพิเศษ นอกจากนี้ยังพบหมอพรมน้ําในแหลงโบราณคดีภาคกลาง
นี้ดวย   
 รูปแบบท่ีพบมากในแหลงโบราณคดีภาคกลางคือ แบบโคง ส้ัน ซ่ึงพบในแหลง
โบราณคดีเกือบทุกแหงในภาคกลาง รองลงมาของรูปแบบพวยท่ีมีขอบนูนบริเวณปลายพวย
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แหลงโบราณคดีในภาคตะวันออก 
 18. แหลงโบราณดีเมืองพระรถ ตําบลหนาพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 เมืองพระรถ เปนเมืองท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบ โดยมีคูน้ํา 1 ช้ันและคันดิน 2 ช้ัน มี
แผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผามุมมน ขนาดกวางประมาณ750 X 1,500เมตร อยูหางจากทะเลอาวไทย
ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเสนทางลําน้ําไดแก คลองศาลาแดง และคลองเมืองซ่ึงไหลไปรวมกับคลอง
พานทองและเช่ือมตอกับแมน้ําบางปะกงท่ีปากน้ําพานทอง กอนออกสูทะเลหลวงท่ีปากน้ําบางปะ
กง  
 จากการขุดคนทางโบราณคดีโดยคุณอําไพ สุลักษณานนท พบวาเมืองโบราณพระรถนี ้
เจริญรุงเรืองขึ้นในชวงพุทธศตวรรษท่ี 14-16 โดยพบโบราณวัตถุอยางหนาแนน ซ่ึงโบราณวัตถุ
ตางๆเหลานั้นคลายคลึงกับโบราณวัตถุท่ีพบในแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง
ของไทย เชน ท่ีแหลงโบราณคดีคูบัว จังหวัดราชบุรี, แหลงโบราณคดีบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน และมีการอยูอาศัยตอเนื่องจนถึงพุทธ
ศตวรรษท่ี 18136โดยในชวงพุทธศตวรรษท่ี 14-16 นั้น เมืองโบราณแหงนี้มีการติดตอกับชุมชน
โบราณในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทยและมีการติดตอคาขายกับชาวจีนในสมัย
ราชวงศถังและชาวเปอรเซียในระยะเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับชุมชนโบราณท่ี
แหลงโบราณคดีแหลมโพธิ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานีในฐานท่ีเปนเมืองทารวมสมัยกัน137 
 ในชวงพุทธศควรรษท่ี17-18 ซ่ึงเปนชวงท่ีเมืองพระรถรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร 
เนื่องจากพบเครื่องถวยท่ีมีลักษณะคลายกับเครื่องถวยท่ีผลิตในแหลงเตาบุรีรัมย และยังพบแมพิมพ
พระพิมพดินเผาแบบพระพุทธรูป 3 องค ประทับอยูในซุมหรือปราสาท ซ่ึงคุณอําไพสันนิษฐานวา
ในระยะนี้เมืองพระรถนี้อาจจะรับอิทธิพลเขมรจากเมืองศรีมโหสถและเมืองใกลเคียง138 
 จากการขุดคนศึกษาดังกลาวไมพบกุณฑีท่ีมีสภาพสมบูรณหรือสามารถตอเปนรูปทรง
ได พบเพียงช้ินสวนพวยของภาชนะเทานั้น โดยคุณอําไพไดทําการจัดรูปแบบเปน 3 รูปแบบ139 
ดังนี้ 

                                                
 136อําไพ สุลักษณานนท, “การศึกษาเมืองพระรถ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จาก
หลักฐานโบราณวัตถุสถานและช้ันดินทางโบราณคด”ี (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2530), 108-109. 
 137เรื่องเดียวกัน, 110. 
 138เรื่องเดียวกัน. 
 139เรื่องเดียวกัน, 91-92. 
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 รูปแบบท่ี 1 เปนพวยแนวตรง สวนปลายโคงเล็กนอยและตัดปลายแฉลบเฉียงประมาณ 
45 องศา เจาะรูกลางตลอด พบจํานวน 5 ช้ิน ยาวตั้งแต 4-6 เซนติเมตร สีท่ีปรากฏภายนอก ไดแก สี
ขาวนวล สีสม 
 รูปแบบท่ี 2 เปนพวยแนวตรง สวนปลายกระดกขึ้นและตัดแฉลบเฉียง ประมาณ 60 
องศา เจาะรูกลางตลอด พบจํานวน 13 ช้ิน ยาวตั้งแต 3-7 เซนติเมตร สีท่ีปรากฏภายนอกไดแก สีขาว
นวล สีสม สีแดง และพบจํานวน3 ช้ินท่ีมีสีนวลแกมเหลือง เขียนสีแดงเปนลาย 
 รูปแบบท่ี 3 มีลักษณะส้ันกวา2 แบบแรกและโคงงอนขึ้น ปลายตัดตรง เจาะรูคอยขาง
กวา 2 แบบแรก พบจํานวน 5 ช้ิน ยาวตั้งแต 3-6 เซนติเมตร สีท่ีปรากฏภายนอกไดแก สีขาวนวล สี
สม สีแดง  
 จากการศึกษาจากภาพถายและรายะเอียดดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยไดทําการจัด
ใหรูปแบบพวยท้ัง 3 อยูในกลุมเดียวกัน คือกลุมโคง ยาว ท้ังนี้เนื่องจากสวนปลายและสวนโคนท่ี
พบนั้นแมจะมีขนาดส้ันแตรูปทรงสมบูรณผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจจะมีขนาดยาว  

 
รูปท่ี 63 ช้ินสวนพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีเมืองพระรถ 
ภาพจาก: อําไพ สุลักษณานนท, “การศึกษาเมืองพระรถ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จาก
หลักฐานโบราณวัตถุสถานและช้ันดินทางโบราณคด.ี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), ภาพท่ี 66-67. 
 
 แหลงโบราณคดีศรีมโหสถ ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
 เมืองศรีมโหสถเปนเมืองโบราณท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบ เมืองมีลักษณะเปนรูป
ส่ีเหล่ียมมุมมน มีคูน้ําคันดินลอมรอบ ขนาดของเมืองกวาง 700 เมตร ยาว 1,550 เมตร 
 จากการศึกษาทางโบราณคดีพบวาเมืองศรีมโหสถนี้มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมอาจจะ
ตั้งแตสมัยอินโด-โรมัน ซ่ึงเปนชวงท่ีการคาพบหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการคากับอินเดียอยาง
หนาแนนในแหลงโบราณคดีบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ราวพุทธศตวรรษท่ี 6-9) ดังจะ
เห็นไดจากหลักฐานจําพวกลูกปดแถบสีแบบโรมัน ลูกปดมีตา เปนตน และมีการอยูอาศัยอยาง
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ตอเนื่องจนและเจริญรุงเรื่องมากในชวงพุทธศตวรรษท่ี 14-16 เนื่องจากเปนชวงท่ีพบหลักฐานทาง
โบราณคดีหนาแนน  และคงจะคอยๆเส่ือมลงในราวพุทธศตวรรษท่ี 18140 
 การวิจัยของผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา เรื่อง “เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเล
เดิมของท่ีราบภาคกลางประเทศไทย” นั้น พบวาเมืองศรีมโหสถนี้ตั้งอยูใกลแนวชายฝงทะเลสมัย
ทวารวดี โดยตั้งลึกเขาไปในแผนดินและมีทางน้ําติดตอกับทะเล ซ่ึงปจจัยเรื่องทําเลท่ีตั้งดังกลาวจึง
ทําใหเมืองศรีมโหสถเหมาะแกการเปนเมืองทาติดตอกับตางประเทศ ดังจะเห็นไดจาก ลูกปดแกว
เปนแถบสีแบบโรมัน ลูกปดมีตา ภาพสลักรูปสัตวท่ีบริเวณผนังสระแกวซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับ
ภาพสัตวแบบท่ีพบท่ีประเทศอินเดีย พบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศถังจนถึงสมัยราชวงศ หมิง-
ชิง  เหรียญจีนสมัยราชวงศถัง  เศษเครื่องถวยเปอรเซีย  เปนตน  นอกจากนี้การท่ีเมืองศรีมโหสถ
ตั้งอยูติดกับบริเวณท่ีราบฉนวนไทยอันเปนท่ีราบท่ีตอเนื่องเขาไปในประเทศกัมพูชานั้น จึงทําให
เมืองศรีมโหสถนี้สามารถท่ีจะติดตอกับชุมชนในวัฒนธรรมเขมรได ดังจะเห็นไดจากการอิทธิพล
ของวัฒนธรรมเขมรสมัยบายนบริเวณเมืองศรีมโหสถและชุมชนโบราณสถานสระมรกตท่ีอยู
ใกลเคียง เปนตน นอกจากนี้ยังพบหลักฐานท่ีแสดงเห็นวาเมืองศรีมโหสถนี้คงจะมีการติดตอคาขาย
กับชุมชนโบราณท่ีตั้งอยูในประเทศไทยปจจุบัน  ดังจะเห็นไดจากการท่ีพบเศษเครื่องถวยจากแหลง
เตาจังหวัดบุรีรัมย  การนําเขาทรัพยากรจําพวกแร เชน ตะกั่ว ดีบุก เพ่ือนํามาใชในการผสมกับแร
ทองแดงในการทําสําริด  ความคลายคลึงของประติมากรรมพระวิษณุท่ีเมืองศรีมโหสถกับชุมชน
โบราณเวียงสระ และ เขาศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎรธานีก็อาจจะเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
ติดตอสัมพันธกันกับแหลงโบราณคดีในภาคใตก็เปนได เปนตน 
 ในป  พ.ศ. 2554 สํานักศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี  ได ทําการขุดแตงบริ เวณกลุม
โบราณสถานหมายเลข 22 ซ่ึงเปนกลุมโบราณสถานกลางเมืองศรีมโหสถอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจากการขุด
แตงโบราณสถานครั้งนี้พบช้ินสวนกุณฑี เฉพาะพวยจํานวน 11 ช้ิน ไมสามารถทราบรูปทรงเดิม 3 
ช้ิน เม่ือพิจารณาหลักฐานตามรูปลักษณ สามารถจําแนกไดดังนี ้
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ : ในการจําแนกรูปทรงโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น สามารถจําแนกไดเปน 3 รูปแบบใหญๆ ไดแก  
 1.1 กุณฑีท่ีพวยทรงโคง โดยพบจํานวน 5 ช้ิน โดย มีรูปแบบ โคง ส้ัน ท้ัง 5 ช้ิน 
 1.2 กุณฑีท่ีพวยมีขอบยื่นออกมา พบจํานวน 2 ช้ิน โดยช้ินสวนพวยท้ัง 2 ช้ินมีรูปแบบ
พวยมีขอบยื่นออกมาบริเวณเกือบปลายพวย  

                                                
 140บัณฑิต ล่ิวชัยชาญ, โบราณคดีเมืองศรีมโหสถ (กรุงเทพฯ: ทริปเปล บีเพรส, 2548), 
130-131. 
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  1.3 กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง พบจํานวน 1 ช้ิน โดยช้ินสวนพวยท่ีพบไดแก รูปแบบทรง
ตรง กระบอก  
 ขนาด : ความยาวเฉล่ีย = 4.5 เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 2 เซนติเมตร, 
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 34 กรัม  
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีแดงสวาง จํานวน 6 ช้ิน (2.5yr6/6 light red จํานวน 3 ช้ิน, 10yr6/8 
light red จํานวน 1 ช้ิน, 2.5yr6/8 light red จํานวน 1 ช้ิน, 2.5yr7/6 light red จํานวน 1 ช้ิน) และสี
น้ําตาลออนมาก 10yr8/4 very pale brown จํานวน 2 ช้ิน 
 การตกแตง: จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวาช้ินสวนกุณฑีท่ีพบท่ีโบราณสถาน
หมายเลข 22 นี้ พบวามีการตกแตงดังตอไปนี ้

1. ทาน้ําดิน ดังจะเห็นไดจากพวยรูปแบบทรงตรง กระบอก ซ่ึงเห็นการหลุดลอนของ
น้ําดินท่ีทาผิวภาชนะ 

2. ทาสีแดง ซ่ึงมักเปนสีแดงสวาง  2.5yr7/6 light red หรือสีแดง10R4/6 red 
3. เขียนเสนสีแดง 1 เสน บริเวณลําตัวดานลางพวย 1 เสน ดังจะเห็นไดจากพวย

รูปแบบพวยมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณเกือบปลายพวย  
3. คุณสมบัตยิอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวา ช้ินสวนพวยท่ีพบในจากการขุดแตงกลุมโบราณสถาน
หมายเลข 22 นี้ พวยภาชนะมักขึ้นรูปดวยมือ อยางไรก็ตามกุณฑีรูปแบบ พวยมีขอบยื่นออกมา
บริเวณเกือบปลายพวย แบบ 1นั้น สันนิฐานวาลําตัวภาชนะคงจะขึ้นรูปดวยแปนหมุน  
 ขั้นตอนในการเผาภาชนะนั้นจากการท่ีเนื้อแกนกลางภาชนะเปนสีเขม แสดงใหเห็นถึง
การเผาในอุณหภูมิท่ีมาสูง จึงทําใหเนื้อภาชนะดานในไมสุก    
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รูปท่ี64 รูปแบบพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีศรีมโหสถ 
ท่ีมา: ง- ฉ: สํานักศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี, ผลการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 86 (ม.ป.ท., 2532), 
ลายเสนท่ี17, 18, 20 ไมปรากฏเลขหนา.  ช: พีรพน พิสณุพงศ, ประวัติศาสตรและโบราณคดีเมือง
ศรีมโหสถ (กรุงเทพฯ: หนวยศิลปากรท่ี 5 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2535), 85. 
 

ก. พวยทรงโคง ส้ัน พบจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 22 
ข. พวยแบบมีขอบนูนบริเวณเกือบปลายพวย พบจากการขุดแตงโบราณสถาน

หมายเลข 22 
ค. พวยทรงตรง กระบอก พบจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 22 
ง. พวยภาชนะ รูปแบบทรงโคงยาว  
จ. พวยภาชนะแบบมีขอบนูน ปลายพวย  
ฉ. ช้ินสวนพวยภาชนะแบบพิเศษ  
ช. ช้ินสวนกุณฑี สวนปลายพวยหักหายไป บริเวณลําตัวสวนบนมีการตกแตงโดยการ

ประทับเปนลายดอกไมในกรอบส่ีเหล่ียม 
 
 

                      
                             ก                                                                        ข 
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ภาพท่ี 65 กุณฑีและช้ินสวนกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีศรีมโหสถ  
ท่ีมา:  
 

ก. กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงมีขอบนูนบริเวณเกือบปลายพวย: ปากผาย, คอ: ทรง
กระบอก,ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา, ฐาน: วงแหวน, มีการตกแตงโดยการเขียนสีเปน
เสนขนานสีแดงและสีขาวบริเวณลําตัวของภาชนะสวนบน, เทคนิคการผลิต: ขึ้น
รูปดวยแปนหมุน  ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีอาคารศรีมโหสถ 

ข. กุณฑีสวนพวยหักหาย: ปากผาย, คอ: ทรงกระบอก, ลําตัว: ทรงผลแพรคว่ํา, ฐาน: 
วงแหวน, การตกแตง: แบบเรียบ  ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภันฑสถานแหงชาติ 
พระนคร 

ค. กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน พบจากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 86 
  
 
 พิพิธภัณฑวัดเมืองไผ ตําบลเมืองไผ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 พิพิธภัณฑวัดเมืองไผนี้ ตั้งอยู ตําบลเมืองไผ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว โดย
เปนพิพิธภัณฑทองถ่ินท่ีเก็บรวบรวมโบราณวัตถุท่ีชาวบานขุดพบในบริเวณเมืองไผนี้ ซ่ึงเมืองไผนี้
เปนเมืองท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบ ขนาดของเมืองกวางราว 1,000 เมตร, ยาวราว 1,300 เมตร141 ตั้งอยู
ท่ีอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ซ่ึงในขณะนี้ยังไมมีการศึกษาทางโบราณคดีท่ีเมืองโบราณ
แหงนี ้ 

                                                
 141 สมนึก  ทะศร, เมืองไผ ชุมชนโบราณ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.)      

           
 ก          ข   ค 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

146 

 กุณฑีท่ีเก็บรักษาไวท่ีพิพิธภัณฑวัดเมืองไผ นี้ดวยกันจํานวน 6 ใบ ซ่ึงมีอยู 1 ใบซ่ึง
คอนขางสมบูรณ สามารถท่ีจะนํามาใชในการเปรียบเทียบรูปทรงของพวยเพ่ือหารูปทรงสมบูรณ
ของภาชนะ ดังมีรายละเอียดตางๆ ดังนี ้

 
รูปท่ี 66  กุณฑีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย พบบริเวณแหลงโบราณคดีเมืองไผ 
  
  คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด: ปาก: ผายออก (flared everted rim), คอ: 
ทรงกระบอกเวา (cylindrical concave), พวย: แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย แบบ1, 
ลําตัว: ทรงรูปผลแพรคว่ํา (inverted pyriform), ฐาน: วงแหวน (ring base), ขนาด: ปากกวาง 12 ซม.  
สูง 23 ซม. ฐานกวาง 9 ซม. 
 คุณสมบัติยอยท่ีผิวนอกหรือดานการตกแตง: สีผิวนอกของภาชนะ: สีน้ําตาลออนมาก  
10yr8/4 very pale brown, การตกแตง: เขียนสีเปนเสนสีแดงบริเวณปากดานนอก 1 เสน ดานในปาก 
1 เสน  บริเวณคอภาชนะ 1 เสน บริเวณไหลภาชนะ 2 เสน ท่ีบริเวณลําตัวภาชนะ จํานวน 3 เสน 
 คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: เนื้อภาชนะแกรง จัดอยูในประเภทเนื้อดิน  
(Earthen ware) ซ่ึงเนื้อภาชนะประเภทนี้เผาในอุณหภูมิ 1000-1200 องศาเซลเซียส   ตัวภาชนะขึ้น
รูปดวยแปนหมุน 
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ชิ้นสวนพวยแบบมีขอบนูนบริเวณเกือบปลายพวย             พวยแบบโคงยาว 

 
 

 
รูปท่ี 67 กุณฑี สวนพวยหักหายไป พบบริเวณแหลงโบราณคดีเมืองไผ 
 คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด: ปาก: ผายออก (flared everted rim), คอ: 
ทรงกระบอกเวา (cylindrical concave), พวย: ไมทราบรูปแบบ, ลําตัว: ทรงรูปผลแพรคว่ํา (inverted 
pyriform), ฐาน: วงแหวน (ring base), ขนาด: ปากกวาง 12.5 ซม.  สูง 24.5 ซม. ฐานกวาง 9 ซม. 
 คุณสมบัติยอยท่ีผิวนอกหรือดานการตกแตง: สีผิวนอกของภาชนะ: สีน้ําตาลสวาง 
7.5yr6/3   light brown, การตกแตง: เรียบ 
 คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: เนื้อภาชนะแกรง จัดอยูในประเภทเนื้อดิน  
(Earthen ware) ซ่ึงเนื้อภาชนะประเภทนี้เผาในอุณหภูมิ 1000-1200 องศาเซลเซียส   ตัวภาชนะขึ้น
รูปดวยแปนหมุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 68 ช้ินสวนพวยของกุณฑี พบบริเวณแหลงโบราณคดีเมืองไผ 
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          ก                ข                     ค                  
รูปท่ี69 กุณฑี สวนพวยหักหายไป พบบริเวณแหลงโบราณคดีเมืองไผ 
 
 ก. กุณฑี สวนพวยหักหายไป 
  คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด: ปาก: ไมสมบูรณ, คอ: ทรงกระบอกเวา,พวย: 
  ไมทราบรูปแบบ, ลําตัว: ทรงรูปผลแพรคว่ํา, ฐาน: วงแหวน, ขนาด: ปากกวาง 9.5 
  ซม.  สูง 22 ซม. ฐานกวาง 9 ซม. 
  คุณสมบัติยอยท่ีผิวนอกหรือดานการตกแตง: สีผิวนอกของภาชนะ: สีชมพู 7.5yr7/3  
  pink  การตกแตง: เขียนสีเปนเสนสีแดง บริเวณกลางลําตัวภาชนะ 1 เสน 
 ข. กุณฑี สวนปากและสวนพวยหักหายไป 
  คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด: ปาก: ไมสมบูรณ, คอ: ทรงกระบอกเวา, พวย: 
  ไมทราบรูปแบบ, ลําตัว: ทรงรูปผลแพรคว่ํา, ฐาน: วงแหวน,ขนาด: ปากกวาง 7.5 
  ซม.  สูง 23 ซม. ฐานกวาง 8.5 ซม. 
  คุณสมบัติยอยท่ีผิวนอกหรือดานการตกแตง: สีผิวนอกของภาชนะ: สีชมพูแกมขาว 
  7.5YR8/2  pinkish white, การตกแตง: เขียนสีบริเวณลําตัวของภาชนะเปนเสน 3 
  เสนโดยเสนสีแดงอยูกลางระหวางเสนสีขาว  โดยตกแตงในลักษณะนี้ 2 ตําแหนง  
  ไดแกสวนบนของกลางลําตัวภาชนะ และสวนลางของกลางลําตัวภาชนะ 
 ค. กุณฑี สวนปากและสวนพวยหักหายไป 
  คุณสมบัติยอยดานรูปทรงและขนาด: ปาก: ไมสมบูรณ, คอ: ทรงกระบอกเวา, พวย: 
  ไมทราบรูปแบบ, ลําตัว: ทรงรูปไขแนวขวาง, ฐาน: วงแหวน, ขนาด: ปากกวาง 7 
  ซม.  สูง 15 ซม. ฐานกวาง 7.5 ซม. 
  คุณสมบัติยอยท่ีผิวนอกหรือดานการตกแตง: สีผิวนอกของภาชนะ: สีแดง  10r5/6   
  red, การตกแตง: ทาน้ําดินสีแดง 
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ตารางท่ี 9 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนภาคตะวันออกของประเทศไทย 

พวยแบบมีขอบนูน พวยทรง
โคง 

แหลง 
อายุสมัย 

ของกุณฑีที่พบใน
แหลง 

พวย
ทรงตรง 
กระบอก 

ปลาย
พวย 

เกือบ
ปลาย
พวย 

ส้ัน ยาว 

พวย
ลักษณะ
พิเศษ 

เมืองพระรถ พุทธศตวรรษท่ี14-
16 

    /  

ศรีมโหสถ พุทธศตวรรษท่ี12-
16 

/ / / / / / 

เมืองไผ 
(สํารวจ) 

พุทธศตวรรษท่ี12-
16? 

  /  /  

 

 
รูปท่ี 70 แผนท่ีแสดงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
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แหลงโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แหลงโบราณคดีบริเวณลุมแมน้ํามูล 
 21. แหลงโบราณคดีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา    
 เมืองโบราณเสมามีลักษณะเปนเมืองซอนกัน 2 ช้ัน เรียก เมืองนอก-เมืองใน  หางไป
ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองมีลําน้ําสําคัญคือหวยไผ ซ่ึงไหลจากตําบลเสมา ไหลลงลําตะคองท่ี
ตําบลโคกยาง 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีเม่ือป พ.ศ. 2542 นั้น ในบริเวณท่ีเปนท่ีอยูอาศัยนั้น พบวา
มีช้ันดินธรรมชาติทับถมกันถึง 9 ช้ันดิน และมีความลึกจากผิวดิน 520 เซนติเมตร สามารถกําหนด
ช้ันดินทางวัฒนธรรมได 3 ระยะดวยกัน142 คือ   
 ระยะท่ี 1 (ช้ันดินธรรมชาติท่ี 7-9) ราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 โดยปรากฏเดนชัดทาง
ตอนเหนือของเมืองช้ันใน ภาชนะท่ีพบมากไดแก ภาชนะแบบพิมายดํา ในชวงระยะเวลาดังกลาว
พบวามีการฝงศพมนุษยแบบเหยียดยาวและมีการอุทิศส่ิงของใหแกศพดวย นอกจากนี้ยังพบสวน
พวยของกุณฑีในช้ันวัฒนธรรมนี้ดวย 
 ระยะท่ี 2 (ช้ันดินธรรมชาติท่ี 3-6) ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-15 ซ่ึงเปนชวงท่ีเมืองเสมามี
ความเจริญมาก มีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด โดยวัฒนธรรมทวารวดีจากภาค
กลางไดเขามามีอิทธิพลตอชุมชนโบราณแหงนี้ มีการขุดคูน้ําคันดินลอมรอบ มีการสรางศาสน
สถานในพระพุทธศาสนา เชน พระนอนขนาดใหญบริเวณนอกเมือง และพบช้ินสวนธรรมจักรศิลา
ท่ีเมืองโบราณแหงนี้ดวย และเปนช้ันท่ีมีการพบช้ินสวนกุณฑีดวย 
 ระยะท่ี 3 (ช้ันดินธรรมชาติท่ี 1-3) ราวพุทธศตวรรษท่ี 15-18 เปนระยะการอยูอาศัย
สมัยสุดทายกอนท่ีจะท้ิงรางไป โบราณวัตถุท่ีพบในระยะนี้สวนใหญเปนภาชนะดินเผาท้ังแบบเนื้อ
ดิน (Earthen ware) และแบบเนื้อแกรง (stoneware) ซ่ึงผลิตจากแหลงเตาในประเทศและ
ตางประเทศ เชน เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุง เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน เปนตน  
 โดยช้ินสวนกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีนี้พบท้ังจากการขุดคนในบริเวณท่ีอยูอาศัย
และการขุดแตงศาสนสถาน ผูวิจัยสามารถจําแนกตามรูปแบบพวยได 3 รูปแบบใหญ ไดแก  
 1. พวยทรงตรง สามารถจําแนกยอย ได 2 รูปแบบยอย ไดแก  

                                                
 142เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล: กรณีศึกษาแหลง
โบราณคดีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 183-186 
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  พวยทรงตรงแบบทรงตรง สามเหล่ียมเรียวยาว มีผิวเรียบสีสม มีรองรอย
การขัดมัน เนื้อละเอียด ไสกลางมีสีเทา ซ่ึงพบในระยะการอยูอาศัยท่ี 1  

   พวยทรงตรงแบบทรงตรง กระบอกไดแก กุณฑีเกือบสมบูรณท่ีพบจาก
การขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 1 เปนภาชนะเนื้อหยาบ ผิวสีน้ําตาลสม ตกแตงดวยการขัดมัน 

  2. พวยทรงโคง สามารถจําแนกยอยได 2 รูปแบบยอย ไดแก 
   พวยทรงโคงยาว ตกแตงดวยการทาน้ําดินสีแดง-น้ําตาล  
   พวยทรงโคงส้ัน ตกแตงดวยการทาน้ําดิน ขัดมัน 
  3. พวยท่ีมีขอบนูนยื่นออกมา ไดแก 
   พวยท่ีมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณปลายพวย  
   

  
รูปท่ี 71  กุณฑีและรูปแบบพวยของภาชนะท่ีพบในแหลงโบราณคดีเสมา 
ท่ีมาของภาพ: เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล: กรณีศึกษาแหลง
โบราณคดีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2543)

                      

 

      
          พวยทรงตรง สามเหลี่ยม เรียวยาว  ทรงโคง ส้ัน 
 

                       

 

  
พวยทรงโคงยาว และพวยทรงแบบมีขอบนูนยื่น            กุณฑีที่มีพวยทรงตรง กระบอก  
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 22. แหลงโบราณคดีบานสวย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 แหลงโบราณคดีบานสวย ปจจุบันเปนท่ีตั้งของหมูบาน ตัวแหลงโบราณคดีมีลักษณะ
เปนเนินดิน อยูบริเวณมุมกําแพงเมืองพิมายดานตะวันออกเฉียงใต จากการขุดคนทางโบราณคดี
ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยสํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 9 นครราชสีมา  (ปจจุบันคือ สํานักงานศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา) 
สามารถสรปุช้ันวัฒนธรรมได 3 สมัย143 ดังนี้ 
 เมืองพิมายสมัยท่ี1: เปนสมัยแรกเริ่มเขามาตั้งถ่ินฐานของมนุษยเม่ือประมาณ 2,500-
3,000 ปมาแลว และปนภาชนะท่ีมีลักษณะเดนคือเคลือบผิวดานนอกของภาชนะดวยน้ําโคลนสีแดง
และขัดมันวาว บางมีการตกแตงลวดลายดวยการเขียนสีภาชนะดวยสีแดง และเนื้อดินท่ีนํามาปน
เปนภาชนะนี้มีสวนผสมของแกลบขาว 
 เมืองพิมายสมัยท่ี2: ชวงระยะเวลาประมาณ 1,500-2,500 ปมาแลว หรือราวพุทธ
ศตวรรษท่ี1-11 ซ่ึงเปนชวงท่ีมีการเจริญเติบโตของชุมชนเปนอยางมาก และมีการติดตอกับชุมชน
อ่ืนท้ังในระยะใกลเคียงและระยะท่ีหางไกลออกไปมากขึ้น มีความรูในการใชโลหะเหล็ก และรูจัก
เล้ียงสัตวไวใชงานและเปนอาหาร มีการผลิตภาชนะดินเผาท่ีมีเอกลักษณและมีความงดงาม คือ
ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา เนื้อดินมีสวนผสมของแกลบขาว ซึงจากการขุดคนพบเครื่องมือสําหรับ
ผลิตภาชนะคือ กอนหินกรวดมีรองรอยการใชงาน และแทงหินดุดินเผาซ่ึงใชสําหรับดุนดานใน
ขณะท่ีขึ้นรูปภาชนะใหเปนรูปรางตามท่ีชางตองการ 
 เมืองพิมายสมัยท่ี3: มีอายุประมาณ 700-1,500 ปมาแลว หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 11-19 
ซ่ึงเปนสมัยท่ีชุมชนเขาสูยุคประวัติศาสตรแลว โบราณวัตถุท่ีพบหลายประเภทท่ีมีความคลายคลึง
กับท่ีพบจากแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร เชน ตะคันดินเผา พวยกา
ดินเผา ภาชนะเคลือบแบบเขมร เครื่องถวยจีน เปนตน ภาชนะดินเผาแบบพิมายดําเส่ือมความนิยม
และเลิกผลิตในท่ีสุด 
 ซ่ึงในการขุดคนดังกลาวพบช้ินสวนของภาชนะท่ีสันนิษฐานวาจะเปนกุณฑี จํานวน 42 
ช้ิน โดยแบงเปนช้ินสวนพวยจํานวน 41 ช้ิน และช้ินสวนลําตัวท่ีมีการเจาะรูจํานวน 1 ช้ิน โดยพบท่ี
ระดับช้ันดินท่ี 2  จํานวน 18 ช้ิน , ช้ันดินท่ี 3 จํานวน 19 ช้ิน และช้ันดินท่ี 4 จํานวน 5 ช้ิน   ในการ
วิเคราะหช้ินสวนกุณฑีท่ีเมืองโบราณบานสวยนั้น เม่ือพิจารณาตามรูปลักษณ สามารถจําแนกได
ดังนี้ 

                                                
 143รัชนี ทศรัตน และอําพัน กิจงาม, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีบานสวย 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว, 2547), 187-188. 
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1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ: ในการจําแนกรูปแบบโดยใชลักษณะเดนของพวยในการกําหนด
รูปแบบนั้น ฝายวิชาการ สํานักงานศิลปากรท่ี 12 นครราชสีมา ไดทําการจัดรูปแบบพวยท่ีพบจาก
การขุดคนนี้ออกเปน 9 แบบ144 ไดแก  
 แบบท่ี1 พวยกาทรงกรวย สีสม 
 แบบท่ี2 พวยกาทรงกระบอกเรียว ปลายเฉียงขึ้น 
 แบบท่ี3 พวยกาทรงกระบอกเรียว ปลายเฉียงขึ้น ปากตัดตรง 
 แบบท่ี4 พวยกาทรงปอมส้ันเคลือบน้ําดินสีแดง 
 แบบท่ี5 พวยกาสีสม ขูดเปนรองทําสันนูนท่ีโคนตกแตงลวดลายดวยการกดประทับ
เปนรองส่ีเหล่ียม สวนตรงกลางกดเปนลายจุด 
 แบบท่ี6 พวยกาทรงกระบอก ปลายเฉียงขึ้นเรียบ 
 แบบท่ี7 พวยกาทรงกระบอก เรียว ปลายเฉียงขึ้น สีดํา  
 แบบท่ี8 พวยกาทรงกระบอกเรียว ขนาดส้ัน 
 แบบท่ี9 พวยกาทรงกระบอก เฉียงขึ้นเล็กนอย ปากตัดตรง 
 อยางไรก็ตามเพ่ือใหการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูวิจัยจึงขอทําการจัดแบง
รูปแบบใหญๆ ได 3 รูปแบบ ไดแก 

1.1 พวยทรงตรง ซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน 3 รูปแบบไดแก 
  พวยท่ีมีลักษณะตรงส่ีเหล่ียม ปากตัด ซ่ึงพบมากท่ีสุด ไดแก รูปแบบท่ี 2  
,3 , 8 , 9(เนื่องจากแบบท่ี 2 เดิมนั้น ปลายพวยหักหายไป อยางไรก็ตามผูวิจัยสังเกตเห็นวามีลักษณะ
เดียวกับรูปแบบท่ี 3 , 8 และ 9 เดิม)  
   พวยท่ีมีลักษณะตรง สามเหล่ียม  ไดแกรูปแบบท่ี 1เดิม  
  พวยท่ีมีลักษณะตรง สามเหล่ียม ส้ัน ไดแก รูปแบบท่ี 4 เดิม 
 1.2. พวยทรงโคง ซ่ึงพบจํานวน 2 ช้ิน สามารถจําแนกไดเปนรูปแบบโคง คว่ํา ไดแก
รูปแบบท่ี 6 และ 7 เดิม 
 1.3.  พวยแบบพิเศษ พบ 1 ช้ิน สามารถจําแนกรูปแบบคือ พวยท่ีมีลักษณะขูดเปนรอง
ทําสันนูนท่ีโคนตกแตงลวดลายดวยการกดประทับเปนรองส่ีเหล่ียม สวนตรงกลางกดเปนลายจุด
ไดแก รูปแบบท่ี 5 เดิม 

                                                
 144รัชนี ทศรัตน และอําพัน กิจงาม, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีบานสวย 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา, 80-82. 
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 ซ่ึงจากการศึกษาพบวาท่ีแหลงโบราณคดีบานสวยนี้พบกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรงลักษณะ
แบบ ทรงตรง กระบอก มากท่ีสุด โดยพบจํานวน 32 ช้ิน คิดเปนรอยละ 79 ของช้ินสวนพวยท่ีพบ
ในแหลงโบราณคดีบานสวยนี้ท้ังหมด ซ่ึงท่ีแหลงโบราณคดีนี้ไมพบกุณฑีท่ีมีลักษณะโคงแบบ โคง 
ส้ัน ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลงโบราณคดีภาคกลางและพบในแหลงโบราณคดีในลุมแมน้ํา
มูล-ชีดวยแตอยางใด  
 รูปทรงของกุณฑีท่ีแหลงโบราณคดีบานสวยนี้ พิจารณาจากโบราณวัตถุหมายเลข 
06/06/11#15 ทําใหสันนิษฐานวาอาจจะมีลักษณะเปนกุณฑีปากผาย ไมมีคอ ลําตัวอาจจะมีลักษณะ
ทรงกลม เหมือนกับกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก อําเภอชุมพวง จั งหวัด
นครราชสีมา และ แหลงโบราณคดีฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ แตพวยของ
กุณฑีท่ีแหลงโบราณคดีบานสวยนี้นิยมทําเปนรูปทรงพวยท่ีมีลักษณะตรงส่ีเหล่ียม ปากตัด 
เนื่องจากพบพวยลักษณะนี้เปนจํานวนมาก 
 ขนาด: ความยาวเฉล่ีย = 3.8 เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 1.8 เซนติเมตร ,
น้ําหนักโดยเฉล่ีย = 19.8 กรัม 
  
 
 
   
  
 
 
ลายเสนท่ี 39 ลักษณะสันนิษฐานของกุณฑีท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีบานสวย 
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รูปท่ี72 รูปแบบพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีบานสวย 
 
  
2. คุณสมบัตยิอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color ซ่ึงสีท่ีพบมากท่ีสุดไดแก สีดํา (black) จํานวน 12 ช้ิน คิดเปนรอยละ 29 ของจํานวนช้ินสวน
รองลงมาคือสี น้ําตาลออนมาก (very pale brown) ซ่ึงพบจํานวน 11 ช้ิน คิดเปนรอยละกุณฑีท่ีพบ
ท้ังหมดในแหลงโบราณคดีนี ้
 การตกแตง: จากการสังเกตดวยตาเปลาพบวาท่ีแหลงโบราณคดีบานสวยนี้มีการ
ตกแตงท่ีบริเวณผิวของภาชนะประเภทกุณฑี 5 วิธี คือ 
 2.1การตกแตงแบบเรียบท่ีผิวของภาชนะ โดยพบจํานวน 19 ช้ิน  
 2.2การตกแตงแบบรมควันเพ่ือใหไดผิวภาชนะเปนสีดํา พบจํานวน 18 ช้ิน  
 2.3การตกแตงโดยการทาน้ําดิน พบจํานวน 2 ช้ิน  
 2.4การตกแตงดวยการขัดผิว พบจํานวน 2 ช้ิน  

      
                     พวยทรงตรง กระบอก      พวยทรงตรง สามเหลี่ยม เรียวยาว 

       
              พวยทรงตรง สามเหลี่ยม                   พวยทรงโคง ควํ่า 

  
พวยที่มีลักษณะขูดเปนรองทําสันนูนที่โคนตกแตงลวดลายดวยการกดประทับเปนรองส่ีเหลี่ยม 

สวนตรงกลางกดเปนลายจุด 
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 2.5การตกแตงดวยการกดและขูดขีดโดยการขูดเปนรองทําสันนูนท่ีโคนตกแตง
ลวดลายดวยการกดประทับเปนรองส่ีเหล่ียม สวนตรงกลางกดเปนลายจุด พบจํานวน 1 ช้ิน  
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวา ช้ินสวนพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีบานสวย มีเนื้อ
หยาบขึ้นรูปดวยมือสันนิษฐานเบ้ืองตนคาดวาอาจจะมีแกลบขาวเปนสวนผสมของดินท่ีใชปนดวย 
 
 23. แหลงโบราณคดีบานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชมุพวง จังหวัด
นครราชสีมา  
 จากการขุดคนทางโบราณคดีท่ีแหลงโบราณคดีแหงนี้พบวามีชุมชนโบราณอาศัยอยู
อยางตอเนื่องสามารถแบงไดเปน 3 ระยะดวยกัน145 คือ  
 ระยะท่ี 1 เริ่มตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย หรือยุคโลหะตอนปลาย ซ่ึงรวม
สมัยกับแหลงโบราณคดีบานเชียงยุคปลาย (พุทธศตวรรษท่ี 3-8) ในชวงนี้พบรองรอยกิจกรรมการ
ถลุงเหล็กและทําเครื่องมือเหล็ก มีการผลิตเครื่องประดับสําริดแบบตางๆ และยังมีการผลิต
เครื่องปนดินเผาดวย 
 ระยะท่ี 2 ซ่ึงเปนชวงสมัยหัวเล้ียวหัวตอประวัติศาสตรของชุมชนนี้ (ราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 8-15) ซ่ึงพบวาในชวงระยะเวลาดังกลาว ชุมชนโบราณแหงนี้ยังคงมีกิจกรรมดานโลหกรรมอยู 
โดยพบว าเครื่องประดับสําริดท่ีพบในชวงดั งกลาวมีความสวยงามมากขึ้น  มีการผลิต
เครื่องปนดินเผาแบบกลางแจง และเผาในเตาท่ีควบคุมอุณหภูมิได ในระยะนี้ชุมชนโบราณแหงนี้
นิยมการปลงศพโดยบรรจุโครงกระดูกท้ังโครง หรือบางสวนลงในไหแลวจึงฝง 
 ระยะท่ี 3 เปนชวงสมัยประวัติศาสตรตอนตน (พุทธศตวรรษท่ี 15-18) ซ่ึงในชวง
ระยะเวลานี้ไมพบรองรอยการผลิตเหล็กและเครื่องประดับสําริดแลว พบเครื่องถวยเคลือบสีน้ําตาล
ท่ีผลิตจากเตาพ้ืนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากรวมท้ังเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงดวย 
ประเพณีการเผาศพไดเขามาแทนท่ีประเพณีการฝงศพในไห 
 ในแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอกนี้ไดมีการจัดกลุมกุณฑีท่ีพบโดยพิจารณาจากสี
ของภาชนะและการตกแตงเปนหลัก โดยแบงเปน  3 กลุม ไดแก 

                                                
 145 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลง
โบราณคดีที่บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม: 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2533), 108-110. 
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 1. แบบท่ี 6 คือ กลุมภาชนะดินเผาท่ีมีการตกแตงดวยการทาน้ําโคลนสีแดง โดยกุณฑี
จัดอยูในแบบยอยท่ี 6.6 ซ่ึงเปนภาชนะเนื้อละเอียดสีขาวนวล ขึ้นรูปดวยแปนหมุน ในเนื้อภาชนะมี
สวนผสมของดินลูกรังและดินเช้ือ พบในระยะการอยูอาศัยราวพุทธศตวรรษท่ี 8-15146  
 2. แบบท่ี 8 คือ กลุมภาชนะดินเผาตกแตงดวยน้ําโคลนและลายเชือกทาบ โดยกุณฑีใน
กลุมนี้จัดอยูในแบบยอยท่ี 8.3 ซ่ึงเปนกลุมภาชนะขนาดกลาง เนื้อภาชนะเปนเนื้อละเอียดสีขาวนวล
มีสวนผสมของดินเช้ือและดินลูกรัง ขึ้นรูปดวยแปนหมุน ผิวดานนอกตกแตงดวยการน้ําโคลนสีสม 
น้ําตาลออน ถึง น้ําตาลไหม แลวแตงดวยลายเชือกทาบ เปนเสนดิ่งจากปากลงไปตลอดลําตัว พบใน
ระยะการอยูอาศัยราวพุทธศตวรรษท่ี 8-15147 
 3. แบบพิเศษท่ี 4  เปนกลุมภาชนะดินเผาสีขาวนวล โดยกุณฑีในกลุมนี้จัดอยูใน
รูปแบบยอยท่ี 4.1 โดยเปนภาชนะเนื้อละเอียดและบาง มีสีขาวนวลท้ังดานนอก,ดานในและไสกลาง 
ขึ้นรูปดวยแปนหมุนเร็ว เนื้อดินมีการมีการสผมดินเช้ือบดละเอียดกอนนํามาขึ้นรูป แลวอาจจะเผา
ในท่ีท่ีควบคุมอุณหภูมิได เนื่องจากเนื้อภาชนะสุกตลอดใบ 148 พบในระยะการอยูอาศัยราวพุทธ
ศตวรรษท่ี15-18149 
 ลักษณะกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอกนี้ มีลักษณะเปนกุณฑีท่ีมี
พวยทรงตรงสามเหล่ียม, ปากผาย ไมมีคอ ลําตัวทรงกลม และกนกลม 
 
 
 
 
 
ลายเสนท่ี 40  กุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีบานกระเบ้ืองนอก 
ภาพจาก: ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดีที่
บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2533)

                                                
 146ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, การศึกษาแหลง
โบราณคดีที่บานกระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, 108. 
 147เรื่องเดียวกัน, 106. 
 148เรื่องเดียวกัน, 82-83. 
 149เรื่องเดียวกัน, 109. 
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 24. แหลงโบราณคดีบานเมืองบัว และ แหลงโบราณคดีบานโพนทอง ตําบลเมือบัว 
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด  
 แหลงโบราณคดีบานเมืองบัวและแหลงโบราณคดีบานโพนทองนั้นเปนชุมชนโบราณ
ท่ีตั้งอยูในแถบลุมน้ําเสียวใหญและลําเตา ซ่ึงเปนสาขาหนึ่งของแมน้ํามูล  
 แหลงโบราณคดีบานเมืองบัว มีลักษณะเปนชุมชนโบราณท่ีมีคูน้ําคันดินลอมรอบ
รูปรางคอนขางรี ซ่ึงเหลือรองรอยของคูน้ําบริเวณดานทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศ
ตะวันออกเฉียงใต เทานัน้ ในการขุดคนทางโบราณคดีในป พ.ศ. 2545-2546 พบการอยูอาศัยอยาง
ตอเนื่อง 3 ระยะดวยกัน150 คือ 
 ระยะท่ี 1 ราว 4,000-2,500 ปมาแลว ซ่ึงในช้ันวัฒนธรรมนี้พบการอยูอาศัยและพิธี
กรรมการฝงศพ โดยภาชนะดินเผาท่ีพบในช้ันวัฒนธรรมนี้มักจะมีลักษณะเนื้อดินสีดํา เนื้อภาชนะ
คอนขางบาง ทาน้ําดินสีแดงหนา ขัดมัน และตกแตงดวยลายปนแปะ สวนพิธีกรรมการฝงศพนั้น
พบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีมีความแตกตางจากภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกในช้ันวัฒนธรรมท่ี 2  
 ระยะท่ี 2 ราว 2,500-1,000 ปมาแลว (ราวพุทธศตวรรษท่ี 1-15) ซ่ึงในช้ันวัฒนธรรมนี้
พบการอยูอาศัยและพิธีกรรมการฝงศพ โดยพบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกและโครงกระดูกมนุษย 
มีโบราณวัตถุช้ินพิเศษ ไดแก กําไลดินเผา ภาชนะดินเผาขนาดเล็กซ่ึงอาจจะเปนส่ิงของท่ีอุทิศใหกับ
ศพ  
 ระยะท่ี 3 ราว 1,000-700 ปมาแลว (ราวพุทธศตวรรษท่ี 15-18) โดยพิจารณาจาก
โบราณสถานกอดวยศิลาแลง ซ่ึงเรียกวา กูเมืองบัว ซ่ึงตั้งอยูบริเวณเนินดินติดกับคูน้ําทางดานทิศใต
โดยพบทับหลังรูปพระอินทรทรงชางเอราวัน ศิลปะขอมแบบบาปวนดวย 
 ซ่ึงท่ีแหลงโบราณคดีเมืองบัวนี้ ไดพบช้ินสวนของกุณฑีบริเวณสวนพวย โดยพบใน
ช้ันวัฒนธรรมสมัยท่ี 2 โดยช้ินสวนพวยท่ีพบนั้นมีสีนวลและสีสม เนื้อภาชนะพบเผาสุกและเผาไม
สุก ตกแตงดวยการทาน้ําดินสีแดง, สีแดงออกน้ําตาล และสีสม โดยรูปแบบเปนพวยทรงตรง 
สามเหล่ียม 

                                                
 150 สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดีในพ้ืนที่ทุงกุลารองไห (อุบลราชธาน:ี ศิริธรรมออฟเซ็ท, 
2553), 117. 
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รูปท่ี 73 ช้ินสวนพวยทรงตรง สามเหล่ียม จากแหลงโบราณคดีบานเมืองบัว 
ท่ีมา: อนุเคราะหรูปถายโดยคุณสุกัญญา เบาเนิด 
 
 แหลงโบราณคดีบานโพนทอง  ตั้งอยูหางจากแหลงโบรณคดีเมืองบัวมาทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 6.5 กิโลเมตร แหลงโบราณคดีแหงนี้มีลักษณะรูปรางเปนวงรี มีความยาวจากทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 500 เมตร และความกวางดานเหนือ-ใต ประมาณ 250 เมตร มี
รองรอยของคูน้ําลอมรอบโดยเฉพาะทางดานทิศเหนือ สวนทางดานทิศใตติดกับลําเตา  
 ในการขุดคนทางโบราณคดีในป พ.ศ. 2545-2546 พบการอยูอาศัยเพียงช้ันวัฒนธรรม
เดียวเทานั้น ซ่ึงรวมสมัยกับแหลงโบราณคดีบานเมืองบัวในช้ันวัฒนธรรมท่ี 2 ซ่ึงในแหลง
โบราณคดีนี้ไดมีการพบช้ินสวนกุณฑีดวยเชนกันโดยพบในช้ันกิจกรรมการฝงศพ และช้ันกิจกรรม
การอยูอาศัย151โดยพบท้ังช้ินสวนพวยและช้ินสวนบริเวณลําตัวในสวนท่ีติดกับพวย โดยพวยท่ีพบ
นั้นมีลักษณะทรงตรง สามเหล่ียม เชนเดียวกับท่ีแหลงโบราณคดีบานเมืองบัว ซ่ึงพวยท่ีแหลง
โบราณคดีโพนทองนั้นพบท้ังผิวสีนวลและสีสม มีการตกแตงแบบเรียบและแบบทาน้ําดินสีแดง 
หรือสีน้ําตาลเขม หรือสีสม นอกจากนี้ยังพบวามีการตกแตงดวยลายเชือกทาบและทาน้ําดินสีแดง
ทับดวย 

รูปท่ี 74 ช้ินสวนพวยทรงตรง สามเหล่ียม จากแหลงโบราณคดีบานโพนทอง 
ท่ีมา: อนุเคราะหรูปถายโดยคุณสุกัญญา เบาเนิด 
                                                
 151 สุกัญญา เบาเนิด, โบราณคดีในพ้ืนที่ทุงกุลารองไห, 185. 
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รูปท่ี 75 ลักษณะการตกแตงท่ีผิวภาชนะ ทาน้ําดิน, เชือกทาบ, เชือกทาบและทาน้ําดิน จากแหลง 
             โบราณคดีบานโพนทอง        
ท่ีมา: อนุเคราะหภาพถายโดยคุณสุกัญญา เบาเนิด 
 
 25. แหลงโบราณคดีดอนขุมเงิน ตําบลเดนราษฎร กิ่งอําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด  
 แหลงโบราณคดีดอนขุมเงิน ตั้งอยูในพ้ืนท่ี  หมู 12 บานหนองคูณ ตําบลเดนราษฎร กิ่ง
อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด อยูในบริเวณกลุมแหลงโบราณคดีเมืองจําปาขัน โดยท้ังอยูทางฝง
ตะวันออกของหวยปลาคาวหรือหวยน้ําเค็มประมาณ 200 เมตร โดยหวยปลาคาวไหลไปบรรจบกับ
ลําเสียวทางทิศใตราว 500 เมตร หางออกไปทางทิศตะวันตก 1000 เมตร คือเมืองโบราณบอพันขัน
หรือปจจุบันชาวบานเรียกวาเมืองจําปาขัน ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีคูน้ําคันดินรูปวงรี ขนาด2100X800 เมตร 
มีแนวกําแพงเมืองและคูเมือง 2-3 ช้ัน อีกท้ังบริเวณโดยรอบยังพบหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
ผลิตเกลือท่ีสําคัญอีกดวย เชน จากการขุดตรวจสอบเนินดินซ่ึงอยูโดยรอบบอพันขันกวา 9 ตาราง
กิโลเมตร พบวามีระดับลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 5 เมตร จึงจะถึงระดับท่ีไมมีช้ันกิจกรรมของ
มนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนช้ันของหินทรายท่ีเปนแนวเดียวกับพ้ืนท่ีทรายรอบๆ หวยปลาคาวท่ีถูก
น้ําทวมจากการกอสรางฝายน้ําลนเม่ือปพ.ศ. 2525 แสดงถึงการทําเกลือท่ีตอเนื่องมานาน152 
 จากการขุดแตงโบราณสถานในปงบประมาณ 2548 นั้น พบฐานรูปเคารพ ซ่ึงมีจารึก
เปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต  สรางขึ้นเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงเปนจารึกของพระเจาศรีม
เหนทรวรมัน หรือเจาชายจิตรเสนแหงอาณาจักรเจนละ อีกท้ังพบบอน้ํากรุเรียงดวยหินทรายสีขาว
ปนเหลืองขนาดกวาง 2.50X2.50 เมตร ลึกประมาณ 6 เมตร บริเวณผนังบอดานตะวันตกมีการเรียง
หินทรายโผลยื่นออกมาจากผนังบอน้ําเรียงลดหล่ันกันลงไปสูกนบอจํานวน 6 ช้ัน มีอักษรจารึกท้ัง
ตอนบนใกลปากบอและตอนลางใกลกนบอ 4 ตัว คือ ล ช ป ย ประจําอยูรอบบอท้ัง 4 ทิศ ซ่ึง
อาจารยกองแกว วีระประจักษ ผูเช่ียวชาญดานภาษาโบราณวิเคราะหวาเปนอักษรปลลวะโดยรูป
สัณฐานของอักษรเหมือนกับรูปอักษรในจารึกฐานรูปเคารพท่ีพบในแหลงโบราณคดีดอนขุมเงินนี้
                                                
 152 จารึก วิไลแกว, “แหลงโบราณคดีดอนขุมเงิน”  ศิลปากร 50, 2(มีนาคม-เมษายน 
2550), 16-39. 
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เชนกัน อีกท้ังตัวอักษร ล ช ป ย นี้เปนนามของเทพเจาในศาสนาพราหมณ 4 องค คือ พระศิวะ พระ
วิษณุ พระนางปารพตี และพระนางลักษมี ซ่ึงอาจจะเปนการเพ่ิมคุณลักษณะของน้ําแหงนี้เทียบเทา
กับมีเทพเจาท้ังส่ีสถิตประจําอยูรอบสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดเทวบารมี สงพลังใหบอน้ําแหงนี้มี
ความสําคัญ นอกจากนี้อักษรนามเทพเจาท้ัง 4 ยังเปนอักษรท่ีประกอบเปนบทมนตหรือบท
สรรเสริญเทพเจาอันเปนมงคล ซ่ึงทําใหน้ําในบอเปนน้ํามงคลเปนน้ําศักดิ์สิทธ์ิไปดวย ซ่ึงปจจุบัน
ชาวบานยังคงเช่ือวาเปนบอน้ํานี้เปนบอน้ําศักดิ์สิทธ์ิ153 นอกจากนี้ยังพบช้ินสวนศิวลึงค ช้ินสวนปาก
โค ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโบราณสถานแหงนี้สรางขึ้นในศาสนาพราหมณ ลัทธิไศวนิกาย 
 ในการวิเคราะหช้ินสวนกุณฑีท่ีเมืองโบราณดอนขุมเงินนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษา
ช้ินสวนกุณฑีซ่ึงพบเพียงสวนพวยเทานั้น โดยทําการศึกษาโบราณวัตถุท่ีไดจากการขุดแตง
โบราณสถานในปงบประมาณ 2548 จํานวน 5 ช้ิน เม่ือพิจารณาตามรูปลักษณ สามารถจําแนกได
ดังนี้ 
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ: ในการศึกษาช้ินสวนกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีดอนขุมเงินนี้
พบวาเปนพวยทรงโคงท้ัง 5 ช้ิน โดยสามารถจําแนกรูปทรงยอยไดเปน 2  แบบ ไดแก 
 พวยท่ีมีลักษณะโคงยาว จํานวน 4 ช้ิน คิดเปนรอยละ40 
 พวยท่ีมีลักษณะโคงส้ัน จํานวน 1 ช้ิน คิดเปนรอยละ20 
 ขนาด : ความยาวเฉล่ีย =  5.1 เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 2.3 เซนติเมตร ,
น้ําหนักโดยเฉล่ีย =  30 กรัม 

รูปท่ี 76 รูปแบบพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีดอนขุมเงิน 
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เนื่องจากการขุดแตงโบราณสถานท่ีดอนขุมเงินในป 2548 นี้ พบช้ินสวนกุณฑีนอย 
ดังนั้น สีของช้ินสวนภาชนะจึงหลากหลาย เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑี

                                                
 153กองแกว วีระประจักษ, “จารึกท่ีบอน้ําบริเวณแหลงโบราณคดีดอนขุมเงิน”  ศิลปากร 
51, 2(มีนาคม-เมษายน 2551): 26-35. 

     
 พวยทรงโคง ยาว                    พวยทรงโคง ส้ัน 
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เทียบกับสมุดเทียบสี munsell color ไดแก สีเหลืองออน 2.5yr8/3 pale yellow, สีชมพู 7.5yr8/3 
pink, สีแดง 2.5yr5/6 red, สีน้ําตาลออนมาก10yr8/3 very pale brown และสีน้ําตาลแกมแดง5yr5/4 
reddish brown 
 การตกแตง: พบท้ังช้ินสวนพวยท่ีมีการตกแตงแบบเรียบจํานวน 2 ช้ิน คิดเปนรอยล40  
และโดยการทาน้ําดินสีแดง จํานวน 3 ช้ิน คิดเปนรอยละ60 
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวา ช้ินสวนพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีดอนขุมเงินนี้ มี
เนื้อหยาบขึ้นรูปดวยมือ และขั้นตอนในการเผาภาชนะนั้นจากการท่ีเนื้อแกนกลางภาชนะเปนสีเขม 
แสดงใหเห็นถึงการเผาในอุณหภูมิท่ีมาสูง จึงทําใหเนื้อภาชนะดานในไมสุก    
 นอกจากนี้ในการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้เม่ือป พ.ศ. 2549 ยังไดพบช้ินสวนพวย
รูปแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย ดวย 
 
  
 
 
 
รูปท่ี 77 รูปแบบพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย แหลงโบราณคดีดอนขุมเงิน 
ท่ีมา: พรอนันทกอสราง, รายงานแหลงโบราณคดีดอนขุมเงิน ตําบลเดนราษฎร กิ่งอําเภอหนองฮี 
จังหวัดรอยเอ็ด (ม.ป.ท., 2549.) 
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 26. แหลงโบราณคดีบานกานเหลือง ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 จากการขุดคนทางโบราณคดีในป พ.ศ. 2535 โดยหนวยศิลปากรท่ี 6 พิมายในขณะนั้น 
ไดทําการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณแหลงโบราณคดีบานกานเหลือง ซ่ึงจากการขุดคนดังกลาว
สามารถจําแนกช้ันวัฒนธรรมได 3 ระยะดวยกัน154 คือ  
 ช้ันวัฒนธรรมท่ี 3 เปนช้ันดินสมัยปจจุบัน จัดอยูในช้ันดินธรรมชาติช้ันท่ี 1  
 ช้ันวัฒนธรรมท่ี 2 เปนช้ันดินสมัยยุคกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ตอ ยุค
ประวัติศาสตรตอนตน จัดอยูในช้ันดินธรรมชาติท่ี 2 ซ่ึงในช้ันดินนี้พบพวยกาดินเผาทาน้ําดินสีแดง 
แวดินเผา เศาเหล็กและขี้แร  
 ช้ันวัฒนธรรมท่ี 1 เปนช้ันดินสมัยกอนประวัติศาสตรยุคโลหะตอนปลาย จัดอยูในช้ัน
ดินธรรมชาติท่ี 3-5 โดยพบหมอขนาดใหญตั้งอยูอยางมีระเบียบ พบเศษสําริด กระพรวนสําริด 
เครื่องมือเหล็ก ลูกปดแกว ดินเผาไฟ โดยพบวาช้ันดินท่ี 2 ตอกับช้ันดินท่ี 3 นั้น พบเศษภาชนะดิน
เผากระจดักระจายอยูเปนบริเวณกวาง ซอนกันเปนช้ันๆ ถัดจากช้ันเศษภาชนะดินเผาลงไปเปนช้ัน
ดินท่ีพบหมอกระดูกหรือไหกระดูก (Burial jar) ซ่ึงลักษณะหมอกระดูกนี้จะพบจนกระท่ังถึงช้ันดิน
ท่ี 5 ถึงช้ันดินท่ี 6   
 ช้ินสวนพวยท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีบานกานเหลืองนี้ สามารถจําแนกได 1 รูปแบบ
ใหญ คือ เปนแบบพวยทรงโคง โดยพบ 2 รูปแบบยอย คือ ทรงโคงยาว และ ทรงโคง ส้ัน 

 
รูปท่ี 78 รูปแบบพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีบานกานเหลือง 
ท่ีมา: กรมศิลปากร,หนวยศิลปากรท่ี 6 พิมาย, การขุดคนแหลงโบราณคดีบานกานเหลือง ตําบลขาม
ใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี(ม.ป.ท., 2535), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

                                                
 154 กรมศิลปากร,หนวยศิลปากรท่ี 6 พิมาย, การขุดคนแหลงโบราณคดีบานกานเหลือง 
ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี(ม.ป.ท., 2535) 

   
 พวยทรงโคง ยาว         พวยทรงโคง ส้ัน 
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 แหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําชี 
 27. แหลงโบราณคดีเมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ  
 เมืองโบราณฟาแดดสงยางตั้งอยูใกลแมน้ําปาวซ่ึงเปนแมน้ําสาขาของแมน้ําชี ในเขต
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ผังเมืองเปนเมืองท่ีขยายจากเมืองรูปไขเมซ่ึงขยายออกมาทางทิศ
ใตและทิศตะวันออกกลายเปนเมืองรูปรางคอนขางเหล่ียม มีขนาด 1,000 เมตร ยาว 1,800 เมตร มีคู
น้ําคันดินลอมรอบ โดยมีคันดินสูงราว  2-3 เมตรลอมรอบ 2 ช้ัน ระหวางกลางคันดินเปนคูน้ํากวาง
ประมาณ 18 เมตร  
 ภายในตัวเมืองมีเนินดินสูง 140 1เมตรจากระดับน้ําทะเล 3 แหง แหงแรกอยูทางตอน
เหนือของตัวเมืองเรียกวาโนนเมืองเกา แหงท่ี 2 อยูทางตอนใตของเนินดินแหงแรกมาเล็กนอยเปน
เนินดินเล็กๆรูปรางคลายตัวแอลเรียกวา โนนวัดสูง และแหงท่ี 3 เปนเนินดินขนาดใหญอยูในแนว
กึ่งกลางของตัวเมืองแตคอนมาทางดานตะวันออกปจจุบันเปนท่ีตั้งของบานเสมา ซ่ึงประกอบดวย
บานเรือนท่ีอยูอาศัย วัดโพธ์ิชัยเสมารามและโรงเรียนประจําหมูบาน 
 ซ่ึงจากการขุดคนทางโบราณคดีเม่ือป พ.ศ. 2534 พบการอยูอาศัยอยางตอเนื่องของ
ชุมชนโบราณแหงนี้ ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (พุทธศตวรรษท่ี 3-7) จนถึงสมัย
อยุธยา (พุทธศตวรรษท่ี 19-23)155 
 ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 1ของชุมชนโบราณแหงนี้ปรากฏรองรอยอยูในบริเวณโนน
เมืองเกาเทานั้น ปรากฏวัฒนธรรมการปลงศพแบบฝงยาว มีความนิยมใชภาชนะเขียนสี (สีแดงบน
พ้ืนครีม) ซ่ึงเปนกลุมภาชนะท่ีนิยมใชในชวงสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายบริเวณแอง
สกลนครและแองโคราชในชวง 2200-1800 ปมาแลว และการกําหนดอายุดวยวิธี C14 ก็ไดคาอายุ
ใกลเคียงกันคือราว 2000 ปมาแลว หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 3-7 
 ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 2 โดยปรากฏรองรอยอยูบริเวณโนนเมืองเกา พบรองรอยการ
ผลิตภาชนะดินเผาเนื่องจากพบลานดินเผาขนาดใหญ ถานและขี้เถาจํานวนมาก ตลอดจนภาชนะท่ี
ใชในการผลิตภาชนะดินเผา คือหินดุท่ีตีลายหมอตลอดจนลูกดินท่ีใชวัดอุณหภูมิหรือทดสอบความ
รอนขณะเผา และพบหลักฐานท่ีอาจจะเปนเตาเผาภาชนะประเภทเตาระบายความรอนในแนวนอน
ดวย ซ่ึงชวงระยะเวลาการอยูอาศัยของชุมชนในวัฒนธรรมนี้จะอยูในชวงราวๆ 1800 ปมาแลว หรือ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 7-8 โดยกําหนดจาก C14 

                                                
 155ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนเมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ (นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 32-36. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

165 

 ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 3 ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาท่ีเมืองโบราณแหงนี้มีชุมชนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากท่ีสุด เปนชวงท่ีพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองสูงสุดในบริเวณนี้ซ่ึงมีการสรางศาสน
สถานในพระพุทธศาสนาจํานวนมากท้ังในเมืองและนอกเมือง รวมท้ังพบพระพิมพจํานวนกวา 100 
องค ภาชนะดินเผาท่ีพบสวนใหญไดแก หมอมีสัน กุณฑี ตะคัน ตลอดจนแวดินเผาและเบ้ียดินเผา
แบบตางๆ นอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกมนุษยในวัฒนธรรมนี้ดวย โดยโครงกระดูกท่ีพบนั้นจะมี
เครื่องเซนและของท่ีอุทิศใหศพวางไวบริเวณเหนือศีรษะหรือบนลําตัว นอกจากนี้ยังพบวามีความ
นิยมฝงศพในไหดินเผาอีกดวย ซ่ึงการปลงศพโดยการฝงในไหดินเผาเปนความนิยมของชุมชน
โบราณสมัยหัวเล้ียวประวัติศาสตรในบริเวณลุมแมน้ํามูล-ชี ชวงพุทธศตวรรษท่ี 16  ซ่ึงจาก
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโบราณวัตถุท่ีพบในช้ันวัฒนธรรมนี้อาจกําหนดอายุโดยการ
เปรียบเทียบวาอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ซ่ึงสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดีในลุมแมน้ํา
เจาพระยา  
 ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 4 ในช้ันวัฒนธรรมนี้มักพบเครื่องเคลือบสีนําตาลอมเขียว ซ่ึง
จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโบราณวัตถุท่ีพบในช้ันวัฒนธรรมนี้ อาจกําหนดอายุจากการ
เปรียบเทียบไดวาอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 ซ่ึงสัมพันธกับวัฒนธรรมลพบุรีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 5 เปนระยะการอยูอาศัยระยะสุดทายของชุมชนโบราณแหงนี้ 
โดยโบราณวัตถุท่ีพบสวนใหญเปนช้ินสวนภาชนะเคลือบสมัยอยุธยาซ่ึงพบท้ังเครื่องเคลือบ
พ้ืนเมืองประเภทสีเขียวไขกาและประเภทเขียนลายใตเคลือบ และเครื่องเคลือบจีนประเภทเครื่อง
ลายคราม และจากการขุดแตงโบราณสถานของหนวยศิลปากรท่ี 7 พบวามีการสรางศาสนสถาน
แบบอยุธยาซอนทับบนฐานศาสนสถานแบบทวารวดีหลายแหง  
 กุณฑีท่ีพบจากการขุดคนในป 2534 นี้ พบกุณฑีและช้ินสวนของกุณฑี 2 รูปแบบ
ดวยกัน คือ   
 1. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง แบบสามเหล่ียม ในระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 3 โดยพบอยูใน
กลุมภาชนะดินเผาท่ีใสอาหารมาเซนศพ 
 2.กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ในระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 4156 โดยผูวิจัยเปนแบบ โคงยาว 

                                                
 156ประอร ศิลาพันธุ, “ภาชนะดินเผาในแหลงโบราณคดีลุมแมน้ําชี กรณีศึกษาภาชนะ
ดินเผาท่ีไดจากการขุดคนเมืองฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ”  (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2536) 
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ลายเสนท่ี 41 กุณฑีและช้ินสวนพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีฟาแดดสงยาง 
 
 28. แหลงโบราณคดีโนนเมือง ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
 แหลงโบราณคดีโนนเมือง ตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาภูเวียงใกลกับลําน้ําพอง มีลักษณะ
เปนเนินดินรูปรางคอนขางกลม มีคูน้ําลอมรอบ 1 ช้ัน คันดินลอมรอบ 2 ช้ัน มีพ้ืนท่ีประมาณ 170 
ไรขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 420 เมตร ตัวแหลงตั้งอยูทางทิศเหนือของลําน้ําเชิญ โดยหาง
กันประมาณ 2 กิโลเมตร แตมีกุดตาไทซ่ึงเปนลําน้ําสาขาของลําน้ําเชิญไหลผานทางดานตะวันตก
และดานใตของเนิน   
 จากการขุดคนทางโบราณคดีในป พ.ศ. 2525-2526  สามารถสรุปช้ันดินทางวัฒนธรรม
ได 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 เปนชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร ยุคโลหะ, ระยะท่ี 2 เปนชุมชนสมัย
ทวารวดี, ระยะท่ี 3 เปนชุมชนในสมัยลพบุร1ี57   
 จากการขุดคนทางโบราณคดีในป พ.ศ. 2535 สามารถแบงช้ันดินวัฒนธรรมออกเปน 4 
สมัยดวยกัน158 คือ  
 1.สมัยท่ี 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย เปนช้ันดินท่ีอยูลึกสุดและเปนช้ันดิน
เริ่มแรกสุดของการอยูอาศัยในชุมชนโบราณแหงนี้ ในสมัยนี้พบวามีการฝงศพพรอมกับภาชนะดิน
เผาท้ังท่ีเปนใบและท่ีทุบใหแตกลงไปพรอมกับศพ  
 2. สมัยท่ี 2 (สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย) ผลจากการกําหนดอายุทาง
วิทยาศาสตรจากตัวอยาง Lab.no.OAEP-1388,1391 ในหลุมขุดคนท่ี 10,13 ไดคาอายุราว 40±50 

                                                
 157 วิชัย เรื่องศรีชัย, รายงานการขุดคนทางโบราณคดี โนนเมือง บานนาโพธิ์ ต.ชุมแพ 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (ม.ป.ท.: ศิลปากรท่ี 7 ขอนแกน, 2527), อางถึงใน มรดกโลก, รายงานการขุด
คนแหลงโบราณคดี “โนนเมือง” บานนาโพธิ์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (ม.ป.ท., 2535), 10. 
 158 มรดกโลก, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดี “โนนเมือง” บานนาโพธิ์ ต.ชุมแพ อ.
ชุมแพ จ.ขอนแกน (ม.ป.ท., 2535), 448. 

                                         
     กุณฑีที่มีพวยทรงตรง สามเหลี่ยม                           พวยทรงโคง ยาว 
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B.C. ในสมัยนี้ยังคงมีการศพเชนกัน ของท่ีใสไปกับหลุมฝงศพท้ังภาชนะดินเผา เครื่องประดับท่ีทํา
จากสําริด เปลือกหอยทะเล ลูกปดหิน เครื่องมือเหล็ก โดยเฉพาะเครื่องมือเหล็กซ่ึงพบรวมกับหลุม
ฝงศพหลายหลุม ท้ังขวาน มีด เสียม เปนตน 
 3. สมัยท่ี 3 (สมัยกึ่งกอนประวัติศาสตรหรือสมัยทวารวดี) ซ่ึงศึกษาโดยการเทียบเคียง
กับภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีขุดพบในภาคกลางของประเทศไทย  จาก
การหาคาอายุทางวิทยาศาสตรจากตัวอยาง Lab.no. OAEP-1390 ในหลุมขุดคนท่ี 12 ไดคาอายุราว 
1550±60 B.P. หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงในสมัยนี้ไมพบวามีประเพณีการฝงศพแลวแตอาจจะ
เผาศพแทน นอกจากนี้ยังพบภาชนะดินเผาแบบใหม และอาจจะมีการทําภาชนะดินเผาไวใชเองใน
ชุมชน เนื่องจากพบลานสําหรับเผาภาชนะดินเผาขนาดไมใหญนักในหลุมขุดคนท่ี 12  
 4. สมัยสุดทาย (สมัยประวัติศาสตร) ราวพุทธศตวรรษท่ี 16-17 โดยในช้ันดินสมัยนี้พบ
โบราณวัตถุอ่ืนๆและภาชนะดินเผา ปะปนกันหลายสมัย คือ แบบท่ียังอยูในชวงวัฒนธรรมทวารวดี
ปะปนกับเศษภาชนะเนื้อแกรงเคลือบสีน้ําตาลแบบขอม และเครื่องถวยจีนเล็กนอย และถูกท้ิงราง
ไปจนถึงสมัยปจจุบัน  
 ซ่ึงในการขุดคนทางโบราณคดีท่ีแหลงโบราณคดีโนนเมืองในป พ.ศ. 2525, 2535 และ
ในปงบประมาณ 2552-2553 นี้ไดพบกุณฑีและช้ินสวนกุณฑีดวย โดยกุณฑีและช้ินสวนกุณฑีท่ีพบ
นี้พบในช้ันวัฒนธรรมสมัยท่ี 3 โดยพบช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวย 2 รูปแบบใหญ คือ  
 1. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง โดยพบรูปแบบ สามเหล่ียม และ ทรงกระบอก  
 2. กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง โดยพบรูปแบบท้ังโคงยาว และโคงส้ัน 
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รูปท่ี 79 กุณฑีและช้ินสวนบริเวณพวยท่ีพบในแหลงโบราณคดีโนนเมือง 
 

ก. กุณฑีสวนปากและสวนพวยของภาชนะหักหายไป, คอ: ทรงกระบอกสูง, ลําตัว:
ทรงวงรีแนวขวาง, ฐาน: วงแหวน, พวย: สันนิษฐานวาอาจจะเปนพวยทรงโคงยาว 
การตกแตง: มีการทาน้ําดินสีแดงบริเวณสวนบนของลําตัว พบจากการขุดคนในป 
พ.ศ.2525 ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 

ข. ช้ินสวนพวยรูปแบบโคงยาว พบในช้ันวัฒนธรรมทวารวดี, ภาพจาก: สุรศักดิ์
กอสราง, หจก, รายงานการดําเนินงานโบราณคดี โครงการอนุรักษและพัฒนาเมือง
โบราณโนนเมือง ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน, (ม.ป.ท., 2553), 90.   

ค. ช้ินสวนกุณฑีมีพวยทรงโคงส้ัน, ปาก: ผายออก, คอ: ทรงกระบอกเวา สูง, ลําตัว: 
สันนิษฐานวาอาจจะเปนทรงวงรีแนวขวาง พบจากการขุดคนในป พ.ศ. 2535 ใน
ช้ันวัฒนธรรมกึ่งกอนประวัติศาสตรหรือสมัยทวารวดี, ภาพจาก: มรดกโลก, 
รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดี “โนนเมือง” บานนาโพธิ์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.
ขอนแกน (ม.ป.ท., 2535), 295, 338. 

ง. ช้ินสวนพวย ทรงกระบอก พบในช้ันวัฒนธรรมทวารวดี, ภาพจาก: สุรศักดิ์
กอสราง, หจก., รายงานการดําเนินงานโบราณคดี โครงการอนุรักษและพัฒนา
เมืองโบราณโนนเมือง ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน, 90. 

จ. ช้ินสวนพวย ทรงสามเหล่ียม  ภาพจาก: ไพรลดา, หจก., รายงานเบื้องตนการขุด
คนทางโบราณคดี แหลงโบราณคดีโนนเมือง โครงการอนุรักษและพัฒนาเมือง
โบราณโนนเมือง ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน (ม.ป.ท., 2552), 125. 
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ตารางท่ี 10 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดใีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

พวยทรงตรง พวยแบบมีขอบ
นูน พวยทรงโคง แหลง 

อายุสมัย 
ของกุณฑีที่พบใน

แหลง สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยม ปลายพวย ส้ัน ยาว 

พวยลักษณะ
พิเศษ 

เสมา พุทธศตวรรษท่ี 10-16 / / / / /  
บานสวย พุทธศตวรรษท่ี 11-16 / /    / 
กระเบ้ืองนอก พุทธศตวรรษท่ี 8-18 /      
บานเมืองบัว-บานโพนทอง พุทธศตวรรษท่ี ?-15 /      
ดอนขุมเงิน พุทธศตวรรษท่ี 12   / / /  
บานกานเหลือง พุทธศตวรรษท่ี 12-16    / /  
ฟาแดดสงยาง พุทธศตวรรษท่ี 11-16 /   /   
โนนเมือง พุทธศตวรรษท่ี 12-16 / /  / /  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

170 

 

       
        = พวยทรงตรง กระบอก        = พวยทรงตรง สามเหล่ียม 
        = พวยทรงโคง ยาว   = พวยทรงโคง ส้ัน  
        = พวยแบบมีขอบนูนยื่น ปลายพวย   = พวยทรงพิเศษ   

 
รูปท่ี 80 แผนท่ีแสดงรูปแบบกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
 กุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 8 แหง พบกุณฑี 4 
รูปแบบ ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง, กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง, กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูน และ
กุณฑีท่ีมีพวยแบบพิเศษ โดยพบวารูปแบบกุณฑีท่ีพบแพรหลายในแหลงโบราณคดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคือ กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง แบบสามเหล่ียม รองลงมาไดแกกุณฑีท่ีมีพวยทรง
โคง ส้ัน และโคงยาว ซ่ึงมักพบในแหลงโบราณคดีเดียวกัน  
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แหลงโบราณคดีในภาคเหนือ 
 29. เมืองโบราณหริภุญไชย  
 29.1 เจดียเชียงยัน ภายในวัดพระบรมธาตุหริภุญไชย 
 การศึกษากุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีในภาคเหนือของประเทศไทยนั้น ผูวิจัยได
ทําการศึกษาโบราณวัตถุจากแหลงโบราณ 1 แหง การคือโบราณวัตถุท่ีไดจากการขุดคนและขุดแตง 
เจดียเชียงยัน ซ่ึงตั้งอยูภายในวัดมหาธาตุหริภุญไชย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  
 เจดียเชียงยันเปนท่ีรูจกัของชาวทองถ่ินในช่ือ “เจดียแมครัว” เนื่องจากตํานานพ้ืนบาน
ไดกลาวถึงประวัติการสรางเจดียไววา เม่ือครั้งพระเจาอาทิตยราช กษัตริยผูครองหริภุญไชย ทรง
สรางพระธาตุเจดียหริภุญไชยในราวพุทธศตวรรษท่ี 17 แมครัวท่ีมาทําอาหารใหแกผูท่ีมาสรางพระ
ธาตุเจดียหริภุญไชยไดสรางเจดียเชียงยันนี ้
 จากการขุดคนและขุดแตงบริเวณเจดียเชียงยันเม่ือป พ.ศ. 2548 นั้น สามารถแบงช้ัน
วัฒนธรรมออกเปน 5 ช้ัน ไดแก ช้ันวัฒนธรรมท่ี 1 ราวพุทธศตวรรษท่ี 11-13 , ช้ันวัฒนธรรมท่ี 2 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 14-16  , ช้ันวัฒนธรรมท่ี 3 ราวพุทธศตวรรษท่ี 17-19 , ช้ันวัฒนธรรมท่ี 4 ราว
พุทธศตวรรษท่ี 20-23 , ช้ันวัฒนธรรมท่ี 5 ชวงท้ิงรางจนถึงการใชงานในปจจุบัน 
 ในการศึกษาช้ินสวนกุณฑีท่ีพบจากการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณเจดียเชียงยันนี้ พบ
เพียงช้ินสวนพวยเทานั้น โดยพบจํานวน5 ช้ิน จากระดับช้ันดินตั้งแตระดับ 350-400 cm.dt. ซ่ึงเปน
ระดับท่ีมีการอยูอาศัยในชวงหริภุญไชยซ่ึงเปนชวงกอนการสรางเจดียเชียงยันนี้ (ราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 14-16) เปนท่ีนาเสียดายท่ีช้ินสวนพวยนั้นอยูในสภาพสมบูรณหรือพอท่ีจะสันนิษฐานรูปทรงไดมี
เพียง3ช้ินเทานั้น ซ่ึงเม่ือพิจารณาหลักฐานตามรูปลักษณ สามารถจําแนกไดดังนี ้
1. คุณสมบัติยอยดานรูปแบบ: ในการศึกษาช้ินสวนกุณฑีท่ีพบในหลุมขุดคนท่ีบริเวณเจดียเชียงยัน
นี้พบวาเปนพวยทรงขอบนูนท้ัง 3 ช้ิน โดยสามารถจําแนกได 1 รูปแบบใหญ คือพวยแบบมีขอบนูน
ยื่นออกมาบริเวณเกือบปลายพวย โดยสามารถจําแนกยอยได 2 รูปแบบ คือ 
 พวยท่ีมีลักษณะเปนทรงตรง มีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณเกือบปลายสุดของพวย มีวง
แหวนอยูดานลาง 1 วง 
 พวยท่ีมีลักษณะเปนทรงโคง มีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณเกือบปลายสุดของพวย ไมมี
วงแหวนอยูดานลาง 
 ขนาด : ความยาวเฉล่ีย =  5.4 เซนติเมตร, ศูนยกลางบริเวณปาก = 1.6 เซนติเมตร ,
น้ําหนักโดยเฉล่ีย =  35.3 กรัม 
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รูปท่ี 81 รูปแบบพวยท่ีพบจากการขุดคนบริเวณเจดียเชียงยัน 
  
2. คุณสมบัติยอยที่ผิวนอกหรือดานการตกแตง:  
 สี: เม่ือพิจารณาสีท่ีปรากฏบริเวณผิวนอกของพวยกุณฑีเทียบกับสมุดเทียบสี munsell 
Color  พบวาสีภายนอกท่ีพบไดแก  สีแดงสวาง 2.5yr7/6 light red และ 2.5yr7/8 light red และสีแดง
10r5/3  red 
 การตกแตง: ช้ินสวนพวยท่ีพบมีผิวภายนอกแบบเรียบ  
3. คุณสมบัติยอยดานเทคโนโลยีการผลิต: 
 จากการศึกษาดวยตาเปลาพบวา ช้ินสวนพวยท่ีพบนี ้มีเนื้อหยาบขึ้นรูปดวยมือ  
 
 29.2 วัดสังฆาราม(ประตูลี้) และวัดพระบรมธาตุหริภุญไชย 
 จากการขุดคนทางโบราณคดีและพบช้ินสวนกุณฑีท่ีวัดสังฆาราม (ประตูล้ี) และวัด
พระบรมธาตุหริภุญไชยเม่ือป พ.ศ.2534 ซ่ึงกุณฑีท่ีพบจากการขุดคนดังกลาวพบรูปแบบกุณฑีท่ี
แตกตางจากช้ินสวนกุณฑีท่ีพบจากการขุดคนท่ีเจดียเชียงยันนี้ 
 ซ่ึงจากการขุดคนทางโบราณคดีท่ีวัดสังฆาราม (วัดประตูล้ี) และแหลงโบราณคดีวัด
พระธาตุหริภุญไชยพบรองรอยการอยูอาศัยของชุมชนในอดีตมีการอยูอาศัยของชุมชนหลาย

        
พวยที่มีลักษณะเปนทรงตรง มีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย 

                    
พวยที่มีลักษณะเปนทรงโคง มีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณเกือบปลายสุดของพวย 
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วัฒนธรรมตอเนื่องกันจนถึงสมัยลานนา แลวขาดชวงไปในระยะเวลาหนึ่งและมาปรากฏรองรอยอีก
ครั้งในสมัยรัตนโกสินทร159โดยสามารถแบงไดเปน 5 ช้ันวัฒนธรรม ดังนี้ 
 ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี1 ของชุมชนโบราณแหงนี้เริ่มปรากฏในบริเวณกลางเมืองคือ 
พ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดและวัดพระธาตุหริภุญไชยในปจจุบัน โบราณวัตถุท่ีขุดพบในช้ัน
วัฒนธรรมช้ันท่ี 1 ของชุมชนคือ กลุมภาชนะดินเผาประเภทหมอมีสัน ซ่ึงจัดเปนกลุมภาชนะดินเผา
ประเภทหมอมีสัน ซ่ึงจัดเปนกลุมภาชนะดินเผาท่ีใชในชีวิตประจําวันของชุมชนโบราณสมัยหัว
เล้ียวประวัติศาสตรในประเทศไทยและพบมากในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 13-14 และจากการกําหนดอายุช้ันวัฒนธรรมโดยหาคา
อายุทางวิทยาศาสตรจาก C14 ไดคาอายุราว พ.ศ. 1313 
 ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 2 ซ่ึงในชวงระยะนี้จัดเปนช้ันวัฒนธรรมหริภุญไชยยุคท่ี 2  มี
ความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง วัฒนธรรมมอญและวัฒนธรรมพมาสมัยพุกาม ดัง
ไดพบพระพิมพซุมพุทธคยาซ่ึงเปนรูปแบบท่ีแพรหลายอยูในพมาในชวงพุทธศตวรรษท่ี 15-16 และ
แพรหลายอยูในวัฒนธรรมทวารวดีลุมแมน้ําเจาพระยา 
 ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 3 เปนช้ันวัฒนธรรมหริภุญไชยยุคท่ี 3 ซ่ึงในช้ันวัฒนธรรมนี้
พบวายังมีความสัมพันธกับพมาสมัยพุกามอยู ดังปรากฏรูปแบบภาชนะประเภทหมอน้ํา โกศ กาน้ํา
ดินเผา ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับภาชนะดินเผาสมัยพุกามของพมา นอกจากนี้ยังพบเครื่องถวยจีน
สมัยราชวงศซุง (พุทธศตวรรษท่ี 17-18) อยางไรก็ตามอิทธิพลเขมรแบบบายนไดปรากฏใหเห็นดวย
เชนกัน ดังจะเห็นไดจากการสรางพระพิมพคติมหายานหลายรูปแบบ ในการหาคาอายุทาง
วิทยาศาสตรดวยวิธี C14 ไดคาอายุราว พ.ศ. 1813 
 ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 4 ซ่ึงเปนชวงวัฒนธรรมลานนา เนื่องจากพบเครื่องถวยจาก
เตาพ้ืนเมืองสมัยลานนา (ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22) จํานวนมาก รวมท้ังเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศ
หยวนและเหม็งอีกดวย 
 ระยะการอยูอาศัยระยะท่ี 5 ซ่ึงเปนระยะการอยูอาศัยในสมัยรัตนโกสินทรจนถึง
ปจจุบัน    
 กุณฑีท่ีพบจากการขุดคนท่ีวัดสังฆารามและวัดพระบรมธาตุหริภุญไชยนี้ มีลักษณะ
แตกตางจากช้ินสวนกุณฑีท่ีพบจากการขุดคนท่ีเจดียเชียงยันกลาวคือ พบรูปแบบกุณฑีท่ีมีพวย

                                                
 159 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวค, รายงานการวิจัย เร่ือง 
การศึกษารองรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลําพูน กอนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 76. 
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รูปแบบทรงตรง สามเหล่ียม เรียวแหลม, ปากผายออก, คอสูง ซ่ึงรูปแบบดังกลาวยังพบจากการ
สํารวจท่ีแหลงโบราณวัดสันริมปง ต.ริมปง อ.เมือง จ.ลําพูน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความแพรในการใช
กุณฑีรูปนี้ 

 
ลายเสนท่ี 42 รูปแบบกุณฑีท่ีพบจากการขุดคนท่ีวัดสังฆารามและวัดพระบรมธาตุหริภุญไชย พ.ศ. 
 2534 
ท่ีมา: ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว นาคเวก, งานการวิจัย เร่ือง การศึกษา
รองรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลําพูน กอนพุทธศตวรรษที่19 
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), ไมปรากฏเลขหนา. 
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บทที่ 4 
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีดวยวิธีศิลาวรรณนา 

 
 วิธีศิลาวรรณนา หรือการทําสไลดแผนบาง เปนวิธีท่ีประยุกตจากการศึกษาทาง
ธรณีวิทยาซ่ึงใชอธิบายและจําแนกหินรวมท้ังแร และทางปฐพีวิทยาซ่ึงเปนการวิเคราะหถึงจุล
สัณฐานของดิน วัตถุตนกําเนิด แรในดิน และองคประกอบตางๆท่ีอยูในเนื้อดิน เชน อินทรียวัตถุ
และส่ิงปะปนตางๆในดิน ฯลฯ 
 ซ่ึงในการศึกษาภาชนะดินเผาดวยวิธีศิลาวรรณนานี้สามารถศึกษาไดในเชิงลึกถึง
สวนผสมตางๆของภาชนะดินเผาท่ีไมสามารถดวยตาเปลาได ซ่ึงรวมถึงการศึกษาขั้นตอนการผลิต
ภาชนะดินเผา ตั้งแต การเลือกใชวัตถุดิบ การขึ้นรูปภาชนะ กรรมวิธีในการตกแตง การเผาภาชนะ 
เปนตน160 
   
วิธีการและเกณฑการเลือกตัวอยาง 
 1. เลือกเศษภาชนะในสวนท่ีเปนพวยภาชนะ ท้ังนี้เนื่องจากสวนพวยภาชนะนั้นเปน
สวนท่ีทําใหกุณฑีแตกตางจากภาชนะประเภทอ่ืน  
 2. การเลือกตัวอยาง (Sample) ช้ินสวนภาชนะท่ีเปนตัวแทนของการศึกษาใน
วิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยใช การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample) ซ่ึงเปนการเลือก
ตัวอยางโดยพิจารณาจากเหตุผล 2 ประการ คือ 1.รูปแบบท่ีพบมากในแหลงโบราณนั้น หรือเปน
รูปแบบท่ีพบแพรหลายในแหลงโบราณคดีในภูมิภาคเดียวกัน 2.รูปแบบพิเศษท่ีพบในแหลง
โบราณคดีนั้น  
 ซ่ึงในการศึกษานี้ไดเลือกตัวอยางจํานวน 18 ตัวอยาง จากแหลงโบราณคดี 8 แหง ดังนี ้
 ภาคใต จํานวน 3 ตัวอยาง  
 แหลงโบราณคดีทุงตึก  จํานวน 1 ตัวอยาง 
 แหลงโบราณคดีนางยอน  จํานวน 2 ตัวอยาง 

                                                
 160 ดวงกมล อัศวมาศ, “ศิลาวรรณนากับการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผา
สมัยทวารวด”ี (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 43. 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จํานวน 1 ตัวอยาง จากแหลงโบราณคดีบานสวย 
 ภาคกลาง จํานวน 14 ตัวอยาง 
 แหลงโบราณคดีธรรมศาลา  จํานวน 4 ตัวอยาง 
 แหลงโบราณคดีคูเมือง  จํานวน 2 ตัวอยาง 
 แหลงโบราณคดีศรีเทพ   จํานวน 2 ตัวอยาง 
 แหลงโบราณคดีคอกชางดิน จํานวน 2 ตัวอยาง 
 แหลงโบราณคดีซับจําปา จํานวน 4 ตัวอยาง 
 3. ทําการตัดตัวอยางเพ่ือนําไปติดกับแผนสไลด: เม่ือทําการเลือกตัวอยางจํานวน 18 
ตัวอยางแลว ไดทําการตัดตัวอยางเพ่ือใหไดขนาดท่ีสามารถนําไปติดลงบนแผนสไลดได และนํา
ตัวอยางท่ีติดบนแผนสไลดไปขัดฝนใหไดขนาด 0.03 มิลลิเมตร ซ่ึงในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดรับการ
อนุเคราะหอุปกรณและเครื่องมือจากกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมทรัพยากร
ธรณี และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4. ทําการวิเคราะหโดยการสองตัวอยางดวยกลองจุลทรรศนเพ่ือตรวจสอบเนื้อดินและ
สวนผสมของภาชนะดินเผา โดยใชกลองจุลทรรศน 2 แบบ คือ กลอง Stereo Microscope และกลอง 
Microscope ชนิดพิเศษเรียกวา Petrographic หรือ Polarizing Microscope ซ่ึงสามารถทราบถึงจุล
สัณฐานของเนื้อดินโดยการใชลําแสงมืด (XPL) และลําแสงปกติ (PPL) ท้ังนี้เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติทางแร ท้ังแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด รวมถึงโครงสรางและสภาพของเนื้อดินท่ีผลิต
เปนภาชนะ โดยเขียนผลวิเคราะหท่ีไดในแตละตัวอยาง พรอมท้ังถายรูปประกอบการศึกษาตัวอยาง 
ซ่ึงในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดรับการอนุเคราะหอุปกรณและเครื่องมือจากกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กรมทรัพยากรธรณ ี
 
การวิเคราะหภาชนะดินเผาประเภทกุณฑีและหมอพรมน้ําดวยวิธีศิลาวรรณนา 
 การวิเคราะหภาชนะดินเผากุณฑีและหมอพรมน้ําดวยวิธีศิลาวรรณนาในงานวิจัยนี้ มุง
ตอบคําถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1.ศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตกุณฑี (และหมอพรมน้ํา 1 ตัวอยาง)ของแตละ
แหลงโบราณคดี 
 2.ศึกษาเปรียบเทียบช้ินสวนกุณฑีในรูปแบบคลายคลึงกันในดานเทคโนโลยีการผลิต 
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ตารางท่ี 11 ตัวอยางท่ีนํามาศึกษาดวยวิธีศิลาวรรณนา 
แหลง หมายเลข

ตัวอยาง 
รูปแบบ เหตุผล 

ทุงตึก  TH1/18 มีขอบนูนท่ีบริเวณ
ปลายพวย 

 

เปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลง
โบราณคดีนี ้

นางยอน TH2/18 มีขอบนูนท่ีบริเวณ
ปลายพวย ทองพวย

โคงนูนมาก 
 

รูปแบบพิเศษท่ีพบในแหลง
โบราณคดีนี ้

นางยอน TH3/18 ทรงตรง สามเหล่ียม 
เรียวยาว 

 

เปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลง
โบราณคดีนี ้

บานสวย TH4/18 ทรงตรง กระบอก  

 

เปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลง
โบราณคดีนี ้

ธรรมศาลา TH5/18 ทรงโคง ส้ัน 

 

เปนรูปแบบท่ีพบแพรหลายใน
แหลงโบราณคดีในภูมิภาค

เดียวกัน 
ธรรมศาลา TH6/18 ทรงคาง มีขอบนูนท่ี

บริเวณปลายพวย   

รูปแบบพิเศษท่ีพบในแหลง
โบราณคดีนี ้

ธรรมศาลา TH7/18 ทรงตรง มีขอบนูนท่ี
บริเวณเกือบปลายพวย 

 

เปนรูปแบบท่ีพบแพรหลายใน
แหลงโบราณคดีในภูมิภาค

เดียวกัน 
ธรรมศาลา TH8/18 หมอพรมน้ํา 

 

รูปแบบพิเศษท่ีพบในแหลง
โบราณคดีนี ้

คูเมือง TH9/18 ทรงตรง มีขอบนูนท่ี
บริเวณปลายพวย  

 

เปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลง
โบราณคดีนี ้

คูเมือง TH10/18 ทรงโคง ส้ัน 

 

เปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลง
โบราณคดีนี ้
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ตารางท่ี 12  ตัวอยางท่ีนํามาศึกษาดวยวิธีศิลาวรรณนา (ตอ) 
แหลง หมายเลข

ตัวอยาง 
รูปแบบ เหตุผล 

ศรีเทพ TH11/18 ทรงตรง กระบอก 

 

เปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลง
โบราณคดีนี ้

ศรีเทพ TH12/18 ทรงโคง 
ส้ัน 

 

เปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลง
โบราณคดีนี ้

คอกชาง
ดิน 

TH13/18 ทรงตรง มีขอบนูนท่ี
บริเวณเกือบปลายพวย 

 

เปนรูปแบบท่ีพบแพรหลายใน
แหลงโบราณคดีในภูมิภาค

เดียวกัน 
คอกชาง

ดิน 
TH14/18 ทรงโคง 

ยาว  

เปนรูปแบบท่ีพบแพรหลายใน
แหลงโบราณคดีในภูมิภาค

เดียวกัน 
ซับจําปา TH15/18 ทรงตรง กระบอก 

 

เปนรูปแบบท่ีพบแพรหลายใน
แหลงโบราณคดีในภูมิภาค

เดียวกัน 
ซับจําปา TH16/18 ทรงโคง 

ส้ัน 

 

เปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลง
โบราณคดีนี ้

ซับจําปา TH17/18 ทรงโคง 
ส้ัน 

 

เปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลง
โบราณคดีนี ้

ซับจําปา TH18/18 ทรงตรง มีขอบนูนท่ี
บริเวณปลายพวย 

 

เปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลง
โบราณคดีนี ้
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การศึกษาภาชนะดินเผาดวยวิธีศิลาวรรณนาแบบรายชิ้น 
 

1. แหลงโบราณคดีทุงตึก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
 TH1/18 แหลงโบราณคดีทุงตึก: ตัดบริเวณสวนพวยของภาชนะ 
 รูปแบบ: พวยมีขอบนูนท่ีบริเวณปลายพวย แบบ1 
 สีภายนอก: สีน้ําตาลออนมาก (10yr7/4 very pale brown)  
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ 
 พบ: จากการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 2 ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-16 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 82 TH1/18 แหลงโบราณคดีทุงตึก 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 20:80 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 20% ตอแรเนื้อละเอียด 80% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวย อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อ
ละเอียดโดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: แรสวนใหญคือ แรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาคขนาดเทาทรายแปงไป
จนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง ลักษณะของขอบแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางแหลมคม พบแร
ไมกาจํานวนเล็กนอย ระดับการคัดขนาดของแรเนื้อหยาบปานกลาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ําตาลเหลืองแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลเขม 
เปนอนุภาคของแรดินเหนียวไปจนถึงขนาดเทาทรายแปงเนื้อละเอียด เนื้อดินเปนแบบจุด ปรากฏ
ภายใตภาวะแสงปกติ 

                       
                   PPL Magnification 1X                              XPL Magnification 1X   
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 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบช้ินสวนของแกลบขาวท่ีเปนอินทรียวัตถุท่ีมีการ
สลายตัวสูงและ สารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียด รวมท้ังอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสารแขวง
ลอยและอินทรียวัตถุแบบจุดกระจายกระจายตวัอยูโดยท่ัวไปในเนื้อดิน  
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของเนื้อแรเนื้อละเอียดเปนแบบ
เสนไมตอเนื่องแบบจางๆ ไปจนถึงมองไมเห็นการจัดเรียงตัว 
 ชองวางในดิน: โดยท่ัวไปเปนชองวางท่ีมีลักษณะกลม ชองวางเหลานี้มีหลายขนาด
และมีรูปรางไมแนนอน และยังพบชองวางท่ีไมตอเนื่อง ชองวางในดินท้ังหมดพบปริมาณ10% ของ
พ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 
2. แหลงโบราณคดีนางยอน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 TH2/18 แหลงโบราณคดีนางยอน: ตัดบริเวณสวนพวยภาชนะ 
 รูปแบบ: มีขอบนูนท่ีบริเวณปลายพวย แบบท่ี6 
 สีภายนอก: สีดํา (n 2.5/black)  
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): รมดํา? 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม Pit2 (70-80 cm.dt.) ราวพุทธศตวรรษท่ี 
13-15 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 83 TH2/18 แหลงโบราณคดีนางยอน 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 10:90 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 

            
                 PPL Magnification 0.75X                  XPL Magnification 0.75X 
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 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวยอัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อ
ละเอียดโดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: พบแรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาคเทากับเม็ดทรายเนื้อละเอียดมากไป
จนถึงเม็ดทรายเนื้อปานกลาง ลักษณะขอบของแรมีมุมคอนขางแหลมคมไปจนถึงไปจนถึงกลมมน 
พบแรเฟลดสปารและแรไมกาจํานวนเล็กนอย ระดับการคัดขนาดของแรเนื้อหยาบดี นอกจากนี้ยัง
พบกอนแรเหล็กออกไซดอีกจํานวนเล็กนอย มีขนาดถึง 500 ไมครอน  
 แร เนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ํ าตาลเหลืองภายในดานในแลวคอยๆ 
เปล่ียนเปนสีน้ําตาลเขมท่ีผิวดานนอกของภาชนะ เปนอนุภาคของแรดินเหนียวไปจนถึงทรายแปง
เนื้อละเอียด เนื้อดินเปนแบบจุดและแบบหยอมมลทินปรากฏภายใตภาวะแสงปกต ิ
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบสารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียด และยังปรากฏ
อินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสารแขวงลอยตรงบริเวณช้ันผิวภาชนะดานนอก 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ สวนการจัดเรียงตัวของเนื้อดินเปนแบบเสนตอเนื่องแบบเปนแถบไปจนถึงมอง
ไมเห็นการจัดเรียงตัวของดิน 
 ชองวางในดิน: ชองวางในดินสวนใหญเปนชองวางลักษณะกลมและชองวางแบบท่ีมี
ลักษณะเปนโพรง ซ่ึงชองวางเหลานี้มีการจัดเรียงตัวขนานไปในทิศทางเดียวกัน ชองวางในดิน
ท้ังหมดพบปริมาณ 25% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 
 TH 3/18 แหลงโบราณคดีนางยอน: ตัดบริเวณสวนพวยภาชนะ 
 รูปแบบ: ทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว 
 สีภายนอก: สีชมพู (7.5yr 8/3 pink)  
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-15 

 
รูปท่ี 84 TH 3/18 แหลงโบราณคดีนางยอน 

                 
                    PPL Magnification 0.75X                   XPL Magnification 0.75X 
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คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 25:75 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 25% ตอแรเนื้อละเอียด 75% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวยอัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อ
ละเอียดโดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: แรสวนใหญคือ แรควอตซ มีอนุภาคขนาดเทาเม็ดทรายแปงไปจนถึงเม็ด
ทรายหยาบ ลักษณะขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางกลมมน ระดับการจัดเรียงตัวของ
แรเนื้อหยาบไมดีนัก พบแรไมกาและแรทัวรมาลีนคอนขางนอยมาก 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีเหลืองออนไปจนถึงสีเทาเหลือง เปนอนุภาคของ
แรดินเหนียวไปจนถึงทรายแปงเนื้อละเอียด เนื้อดินเปนแบบจุดและแบบหยอมมลทินปรากฏภายใต
ภาวะแสงปกต ิ
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบเศษช้ินสวนของพืชท่ีสลายตัวปรากฏอยูภายใน
ชองวางจํานวนเล็กนอย ยังพบอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคสารแขวนลอยและอินทรียวัตถุท่ีเปนจุด
กระจายอีกจํานวนเล็กนอย 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกชิด สวนการจัดเรียงตัวของเนื้อดินเปนแบบเสนตอเนื่องแบบเปนแถบ 
 ชองวางในดิน: พบชองวางท่ีมีลักษณะกลมและชองวางท่ีมีลักษณะโพรงขนาดใหญ
จํานวนเล็กนอย โดยชองวางในดินพบปริมาณ 10% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 
3. แหลงโบราณคดีบานสวย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 TH4/18 แหลงโบราณคดีบานสวย: ตัดบริเวณรอยตอระหวางสวนพวยกับสวนลําตัว 
 รูปแบบ: ทรงตรง กระบอก 
 สีภายนอก: สีน้ําตาลออนมาก (10yr 7/3 very pale brown)  
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ? 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม A1, Layer 2:9 ราวพุทธศตวรรษท่ี9-11 
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รูปท่ี 85 TH4/18 แหลงโบราณคดีบานสวย 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 20:80 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 20% ตอแรเนื้อละเอียด 80% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวยอัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อ
ละเอียดโดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: สวนใหญพบแรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาคขนาดเทาเม็ดทรายแปงไป
จนถึงเม็ดทรายเนื้อละเอียด มีอนุภาคขนาดเทาเม็ดทรายขนาดกลางพบจํานวนเล็กนอย ลักษณะขอบ
ของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางกลมมน ระดับการคัดขนาดของแรเนื้อหยาบปานกลาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผาสีน้ําตาลเขม เปนอนุภาคของแรดินเหนียวไปจนถึง
ทรายแปงเนื้อละเอียด เนื้อดินเปนแบบจุดและแบบขุนมัว ปรากฏภายใตภาวะแสงปกต ิ
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบช้ินสวนของพืชท่ีมีการผุพังสลายตัวสูงโดย
ธรรมชาต ิและอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสารแขวนลอยปรากฏอยูเปนจํานวนมาก รวมท้ังยังพบ
แกลบขาวท่ีหลงเหลืออยูภายในชองวาง 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของเนื้อแรเนื้อละเอียดเปนแบบ
เสนตอเนื่องแบบเปนแถบไปจนถึงมองไมเห็นการจัดเรียงตัว 
 ชองวางในดิน: โดยท่ัวไปพบชองวางลักษณะกลม ชองวางท่ีมีลักษณะเปนโพรง และ
ชองวางท่ีไมตอเนื่อง ซ่ึงชองวางเหลานี้มีการจัดเรยีงตัวขนานไปในทิศทางเดียวกัน ชองวางในดิน
ท้ังหมดพบปริมาณ 30% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
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4. แหลงโบราณคดีธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม 
 TH 5/18 แหลงโบราณคดีธรรมศาลา: ตัดบริเวณสวนพวยของภาชนะ 
 รูปแบบ: ทรงโคง ส้ัน 
 สีภายนอก: สีแดง (2.5yr 5/6 red)  
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13/14-16 
 

รูปท่ี 86 TH 5/18 แหลงโบราณคดีธรรมศาลา 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 15:85 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 15% ตอแรเนื้อละเอียด 85% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวยอัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อ
ละเอียดโดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: พบแรควอตซ ท้ังท่ีเปนแรควอตซเม็ดเดี่ยว และแรควอตซท่ีมีหลายผลึก 
เปนแรเดนท่ีพบโดยท่ัวไป มีอนุภาคขนาดทรายเนื้อละเอียดถึงทรายเนื้อหยาบ ลักษณะขอบของแรมี
มุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางแหลมคม พบแรไมกาจํานวนเล็กนอย และยังพบแรเฟลดสปารอีก
จํานวนนอยมาก ระดับการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบไมดีนัก พบ pseudomorphic และมวลแร
เหล็กออกไซดท่ีไมมีแรอ่ืนปะปนขนาดถึง 400 ไมครอน โดยขอบของแรมีความคมชัด พบประมาณ 
10% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะสีน้ําตาลเหลืองเขมแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลแดง เปน
อนุภาคของแรดินเหนียวไปจนถึงทรายแปงเนื้อละเอียด เนื้อดินเปนแบบจุดและแบบหยอมมลทิน
ปรากฏภายใตภาวะแสงปกติ 
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 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: โดยท่ัวไปพบอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสาร
แขวนลอยกระจายตัวอยูในเนื้อดิน และพบสารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียดและแบบจุดกระจาย
โดยท่ัวไปภายในเนื้อภาชนะ 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปนแบบ
เสนไมตอเนื่อง  
 ชองวางในดิน: เปนชองวางท่ีมีลักษณะกลมพบตามธรรมชาติ โดยมีหลายขนาดและ
รูปรางไมแนนอน ชองวางท้ังหมดประมาณ 5% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 
 TH 6/18 แหลงโบราณคดีธรรมศาลา: ตัดบริเวณสวนพวยของภาชนะ 
 รูปแบบ: ทรงคาง มีขอบนูนท่ีบริเวณปลายพวย 
 สีภายนอก: สีเหลืองแกมแดง (5yr 7/6 reddish yellow)  
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): ทาน้ําดิน 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13/14-16 
 

 
รูปท่ี 87 TH 6/18 แหลงโบราณคดีธรรมศาลา 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 15:85 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 15% ตอแรเนื้อละเอียด 85% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวยอัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อ
ละเอียดโดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: สวนใหญแรท่ีพบ คือแรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาคขนาดตั้งแตเม็ดทราย
เนื้อละเอียดไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง ขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงกลมมน และพบแร
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ควอตซท่ีมีหลายผลึกอีกจํานวนเล็กนอย ระดับการคัดขนาดของแรเนื้อหยาบดี นอกจากนี้ยังพบแร
เหล็กออกไซดสีน้ําตาลแดงจนถึงสีน้ําตาลเขมโดยกระจายอยูท่ัวไปเนื้อภาชนะ กอนแรเหล็กเหลานี้
มีขนาด 50-200 ไมครอน 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะสีเทาเหลืองแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลแดง เปนอนุภาค
ของแรดินเหนียว เนื้อดินเปนแบบหยอมมลทินปรากฏภายใตภาวะแสงปกต ิ
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: ไมปรากฏอินทรียวัตถุ 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปนแบบ
เสนตอเนื่องแบบเปนแถบ 
 ชองวางในดิน: พบชองวางท่ีเกิดจากการแตกรานจํานวนเล็กนอย กวางประมาณ 20-100 
ไมครอน และพบชองวางลักษณะกลมอีกจํานวนนอยมาก ชองวางท้ังหมดประมาณ 2% ของพ้ืนท่ี
แผนตัดบาง  
 
 TH 7/18 แหลงโบราณคดีธรรมศาลา: ตัดบริเวณสวนพวยของภาชนะ 
 รูปแบบ: ทรงตรง มีขอบนูนท่ีบริเวณเกือบปลายพวย 
 สีภายนอก: สีแดงสวาง (2.5yr 6/6 light red)  
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13/14-16 

รูปท่ี 88 TH 7/18 แหลงโบราณคดีธรรมศาลา 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 25:75 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 25% ตอแรเนื้อละเอียด 75% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 
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 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวยอัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนือ้
ละเอียดโดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: สวนใหญพบ แรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาคขนาดทรายเนื้อละเอียดถึง
ขนาดทรายเนื้อหยาบมาก ลักษณะขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางกลมมน พบแรไมกา
อีกจํานวนเล็กนอย ระดับการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบไมดีนัก นอกจากนี้ยังพบการจับตัวกันของ
แรเหล็กออกไซดเกิดเปนกอนขนาดใหญ มีขนาดถึง 500 ไมครอน พบประมาณ 5% ของพ้ืนท่ีแผน
ตัดบาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะสีน้ําตาลแดงแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลแดงเขม เปน
อนุภาคของแรดินเหนียว เนื้อดินเปนแบบขุนมัว ปรากฏภายใตภาวะแสงปกติ 
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสารแขวนลอยปรากฏ
ท่ัวไปบริเวณสวนกลางของแผนตัดบาง 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นมองไมเห็น
การจัดเรียงตัวของเนื้อดิน 
 ชองวางในดิน: พบชองวางท่ีมีลักษณะกลมจํานวนเล็กนอย พบประมาณ 2% ของพ้ืนท่ี
สไลด 
 
 TH 8/18 แหลงโบราณคดีธรรมศาลา: ตัดบริเวณสวนลําตัวของหมอพรมน้ํา 
 รูปแบบ: หมอพรมน้ํา 
 สีภายนอก: สีชมพู (5yr 8/4  pink)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): ทาน้ําดินสีแดง 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13/14-16 

 

รูปท่ี 89 TH 8/18 แหลงโบราณคดีธรรมศาลา 
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คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 10:90 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวยอัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อ
ละเอียดโดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: สวนใหญพบแร คือ แรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาคขนาดทรายแปงถึง
ทรายเนื้อหยาบ ลักษณะขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางกลมมน และพบเศษหินควอตซ
ไซดอีกจํานวนนอย ระดับการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบไมดีนัก 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะสีเทาเหลืองเขม เปนอนุภาคของแรดินเหนียวไปจนถึงทราย
แปงเนื้อละเอียด เนื้อดินมีลักษณะเปนแบบจุด ปรากฏภายใตสภาวะแสงปกติ 
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบสารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียดเปนจุดกระจาย
และอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคเทาสารแขวนลอยกระจายอยูท่ัวไป และพบเศษช้ินสวนแกลบขาวท่ีมี
การสลายตัวสูงอีกจํานวนเล็กนอย   
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปนแบบเสนตอเนื่องแบบเปน
แถบ 
 ชองวางในดิน: โดยท่ัวไปพบชองวางท่ีมีลักษณะกลม และชองวางท่ีเกิดจากการแตก
รานขณะเผาภาชนะอีกจํานวนเล็กนอย  
 
5. แหลงโบราณคดีบานคูเมือง อ.อินทรบุรี  จ.สิงหบุรี 
 TH 9/18 แหลงโบราณคดีบานคูเมือง: ตัดบริเวณลําตัวภาชนะที่ติดกับพวยภาชนะ 
 รูปแบบ: ทรงตรง มีขอบนูนท่ีบริเวณปลายพวย 
 สีภายนอก: สีชมพู (5yr 7/4  pink)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม S’11, 300-310 cm.dt. ราวพุทธศตวรรษท่ี 
12-16 
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รูปท่ี 90 TH 9/18 แหลงโบราณคดีบานคูเมือง 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 10:90 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวยอัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อ
ละเอียดโดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: สวนใหญพบแรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาคขนาดทรายแปงเนื้อละเอียด
มากถึงทรายขนาดกลาง ลักษณะขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางกลมมน พบเศษแร
ควอตซท่ีเกิดจากการแปรสภาพอีกจํานวนเล็กนอย มีขนาดถึง 400-1000 ไมครอน พบแรไมกา ท้ัง
ประเภทมัสโคไวตและไปโอไทตอีกจํานวนนอยมาก สวนแรเฟลดสปารและส่ิงเจือปนในเนื้อดิน 
(ขนาด 500 ไมครอน) พบคอนขางนอยมาก  สวนการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบปานกลาง 
นอกจากนี้ยังพบการจับตัวกันของแรเหล็กออกไซดเกิดเปนกอนขนาดใหญท่ีมีท้ังแบบจางๆ และ
แบบเขม มีหลายขนาดและมีรูปรางไมแนนอน พบประมาณ 10% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะสีน้ําตาลเหลืองเขมแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลเขมใน
แกนกลางของภาชนะ เปนอนุภาคของแรดินเหนียว เนื้อดินเปนแบบจุดและแบบหยอมมลทิน
ปรากฏภายใตภาวะแสงปกติ 
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: โดยท่ัวไปพบอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคสารแขวนลอย
กระจายท่ัวไปในเนื้อดินและพบอินทรียวัตถุแบบจุดกระจายปรากฏโดยท่ัวไป รวมท้ังยังพบสารอ
สัณฐานของพืชเนื้อละเอียดรวมดวย 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปนแบบ
เสนตอเนื่องแบบเปนแถบ 
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 ชองวางในดิน: พบชองวางท่ีมีลักษณะกลมและชองวางท่ีเกิดจากการแตกรานขณะเผา
ภาชนะ โดยพบประมาณ 2% ของพ้ืนท่ีแผนสไลด 
 
 TH 10/18 แหลงโบราณคดีบานคูเมือง: ตัดบริเวณรอยตอระหวางสวนพวยกับลําตัว
ของภาชนะ  
 รูปแบบ: ทรงโคง ส้ัน 
 สีภายนอก: สีเหลืองแกมแดง (5yr 7/6  reddish yellow)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): ขัดมัน และเขียนสีเปนเสนสีแดง 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม I’10, 330-340 cm.dt. ราวพุทธศตวรรษท่ี 
12-16 

 
รูปท่ี 91 TH 10/18 แหลงโบราณคดีบานคูเมือง 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 2:98 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 2% ตอแรเนื้อละเอียด 98% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวย อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบ และแรเนื้อ
ละเอียด โดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: โดยท่ัวไปพบแรควอตซ เม็ดเดี่ยว มีอนุภาคขนาดทรายแปงไปจนถึงเม็ด
ทรายเนื้อละเอียดมาก พบแรเซอรริไซดอีกจํานวนเล็กนอย สวนการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบดี 
นอกจากนี้ยังพบการจับตัวกันของแรเหล็กออกไซดเกิดเปนกอนขนาดใหญ โดยมีขนาดถึง 300 ไมครอน 
พบประมาณ 5% 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ําตาลเหลืองแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลแดง 
และสีเทาเหลือง เปนอนุภาคของแรดินเหนียวท่ีมีขนาดเทาทรายแปงเนื้อละเอียด เนื้อดินเปนแบบ
จุดและเปนแบบหยอมมลทินปรากฏภายใตภาวะแสงปกต ิ
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 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบสารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียด และกลุมของ
อนุภาคอินทรียวัตถุขนาดเล็กเปนจุดกระจายในเนื้อดิน และอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสาร
แขวนลอยกระจายรวมอยูบริเวณดินเนื้อละเอียดสีเทาเหลือง  
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: เนื้อดินมีลักษณะแบบเนื้อดิน
ลวนๆ สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปนแบบเสนไมตอเนื่องไปจนถึงแบบเสน
ตอเนื่องเปนแถบ 
 ชองวางในดิน: โดยท่ัวไปพบชองวางในดินแบบท่ีมีลักษณะกลมและชองวางส้ันท่ีเกิด
จากการแตกราน ปรากฏอยูประมาณ 5% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 
6. แหลงโบราณคดีศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ 
 TH11/18 แหลงโบราณคดีศรีเทพ: ตัดบริเวณลําตัวที่ติดกับพวยภาชนะ 
 รูปแบบ: ทรงตรง กระบอก 
 สีภายนอก: สีแดงสวาง (2.5yr 6/6  light red)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม TP.2 , 130-140cm.dt. ราวพุทธศตวรรษท่ี 
12-16 
 

 
รูปท่ี 92 TH11/18 แหลงโบราณคดีศรีเทพ 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 5:95 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 5% ตอแรเนื้อละเอียด 95% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง  
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวย อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบ และแรเนื้อ
ละเอียด โดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี้
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 แรเนื้อหยาบ: สวนใหญคือ แรควอตซ ซ่ึงเปนแรควอตซเม็ดเดี่ยวและแรควอตซท่ีมี
หลายผลึก (polycrystalline quartz) มีอนุภาคขนาดทรายแปงไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง ลักษณะ
ขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางแหลมคม สวนการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบปานกลาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ําตาลเขมแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลแดง 
เปนอนุภาคของแรดินเหนียว เนื้อดินเปนแบบจุดและเปนแบบหยอมมลทินปรากฏภายใตภาวะแสง
ปกติ  
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบช้ินสวนของแกลบขาวท่ีเปนอินทรียวัตถุท่ีมีการ
สลายตัวสูง และ สารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียด แบบจุดกระจาย และอินทรียวัตถุแบบจุดกระจาย
ตัวอยูโดยท่ัวไปในเนื้อดิน  
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนือ้ดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปนแบบ
เสนตอเนื่องเปนแถบ  
 ชองวางในดิน: สวนใหญเปนชองวางแบบท่ีมีลักษณะเปนโพรงขนาดใหญเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติขนาดกวางประมาณ 100-150 ไมครอน และพบชองวางท่ีมีลักษณะกลมพบตามธรรมชาติ 
ชองวางในดินท้ังหมดพบปริมาณ 15% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 
 TH12/18 แหลงโบราณคดีศรีเทพ: ตัดบริเวณลําตัวที่ติดกับพวยภาชนะ 
 รูปแบบ: ทรงโคง ส้ัน 
 สีภายนอก: สีแดงสวาง (2.5yr 6/6  light red)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): ทาน้ําดินและขัดมัน 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม TP.4 , 220-230cm.dt. ราวพุทธศตวรรษท่ี 
12-16 

 
รูปท่ี 93 TH12/18 แหลงโบราณคดีศรีเทพ 
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คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 10:90 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง  
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวย อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบ และแรเนื้อ
ละเอียด โดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: สวนใหญคือ แรควอตซ ซ่ึงเปนแรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาคขนาดทราย
แปงไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง ลักษณะขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางกลมมน 
สวนการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบปานกลาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ําตาลเขมแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลเทาเขม
เปนอนุภาคของแรดินเหนียวท่ีมีขนาดเทาทรายแปงเนื้อละเอียด เนื้อดินเปนแบบจดุและเปนแบบ
หยอมมลทินปรากฏภายใตภาวะแสงปกต ิ
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: โดยท่ัวไปพบสารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียด และ
อินทรียวัตถุแบบจุดกระจายอยูโดยท่ัวไปในเนื้อดิน นอกจากนี้ยังพบชองวางท่ีมีช้ินสวนของแกลบ
ขาวท่ีเปนอินทรียวัตถุท่ีมีการสลายตัวสูงปรากฏอยู 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นมองไมเห็น
การจัดเรียงตัวของเนื้อดิน 
 ชองวางในดิน: โดยท่ัวไปพบชองวางในดินแบบท่ีมีลักษณะเปนโพรงเกิดกับพืชพบ
ตามธรรมชาต ิมีขนาดกวางประมาณ 50-100 ไมครอน ซ่ึงชองวางเหลานี้มีการจัดเรียงตัวขนานไป
ในทิศทางเดียวกัน ชองวางในดินท้ังหมดพบปริมาณ 15% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 
7. แหลงโบราณคดีคอกชางดิน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 
 TH13/18 แหลงโบราณคดีคอกชางดิน: ตัดบริเวณพวยภาชนะ 
 รูปแบบ: ทรงตรง มีขอบนูนท่ีบริเวณเกือบปลายพวย 
 สีภายนอก: สีน้ําตาลแกมเหลือง (10r 5/8 yellowish brown)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ 
 พบ: จากการขุดแตงโบราณสถาน คชด.7  
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รูปท่ี 94 TH13/18 แหลงโบราณคดีคอกชางดิน 
   
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 15:85 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 15% ตอแรเนื้อละเอียด 85% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง  
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวย อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบ และแรเนื้อ
ละเอียด โดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดงันี้ 
 แรเนื้อหยาบ: แรเดนคือ แรควอตซ  ซ่ึงเปนแรควอตซเม็ดเดี่ยวและแรควอตซท่ีมีหลาย
ผลึก และพบแรไมกา แรเฟลดสปารอีกจํานวนเล็กนอย รวมท้ังยังพบเศษหินแกรนิต แรเนื้อหยาบ
เหลานี้ มีอนุภาคขนาดทรายแปงไปจนถึงเม็ดทรายเนื้อหยาบมาก ลักษณะขอบของแรมีมุมแหลมคม
ไปจนถึงคอนขางกลมมน สวนการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบไมดีนัก นอกจากนี้ยังพบการจับตัว
กันของแรเหล็กออกไซดเกิดเปนกอนขนาดใหญมีขนาดถึง 1,500 ไมครอน ปรากฏประมาณ 5%  
ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ําตาลแดงแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลแดง
เขมเปนอนุภาคของแรดินเหนียวไปจนถึงขนาดเทาทรายแปงเนื้อละเอียด เนื้อดินเปนแบบจุดและ
เปนแบบหยอมมลทินปรากฏภายใตภาวะแสงปกต ิ
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบสารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียดจํานวนเล็กนอย 
และกลุมของอนุภาคอินทรียวัตถุขนาดเล็กเปนจุดกระจายในเนื้อดิน รวมท้ังอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาค
ขนาดสารแขวนลอยกระจายอยูโดยท่ัวไปบริเวณแกนกลางของแผนตัดบาง 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปน
แบบตอเนื่องเปนแถบ 
 

                  
                        PPL Magnification 1X                    XPL Magnification 1X 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 195 

 ชองวางในดิน: โดยท่ัวไปพบชองวางในดินแบบกลมมีหลายขนาดและชองวางท่ีมี
รูปรางไมแนนอน ชองวางในดินท้ังหมดพบปริมาณ 10% 
 
TH 14/18 แหลงโบราณคดีคอกชางดิน: ตัดบริเวณลําตัวภาชนะ 
 รูปแบบ: ทรงโคง ยาว 
 สีภายนอก: สีน้ําตาลแกมแดงสวาง (5yr 6/4 light reddish brown)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรม C4, 40-60 cm.dt.ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 

รูปท่ี 95 TH 14/18 แหลงโบราณคดีคอกชางดิน 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 15:85 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 15% ตอแรเนื้อละเอียด 85% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง  
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวย อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบ และแรเนื้อ
ละเอียด โดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: แรเดนคือ แรควอตซ ซ่ึงเปนแรควอตซเม็ดเดี่ยว และแรควอตซท่ีมีหลาย
ผลึก มีอนุภาคขนาดทรายแปงไปจนถึงเม็ดทรายเนื้อหยาบ ลักษณะขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึง
คอนขางกลมมน สวนการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบไมดีนัก นอกจากนี้ยังพบแรเฟลดสปารและแร
ไมกาจํานวนเล็กนอย เศษหินแกรนิตอีกจํานวนเล็กนอย รวมท้ังยังพบการจับตัวกันของแรเหล็กออกไซด
เกิดเปนกอนขนาดใหญมีขนาดถึง 300 ไมครอน ปรากฏประมาณ 5% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ําตาลเหลืองเปนอนุภาคของแรดินเหนียว 
ลักษณะเนื้อดินเปนแบบจุดและเปนแบบหยอมมลทินปรากฏภายใตภาวะแสงปกติ 
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 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบกลุมของอนุภาคอินทรียวัตถุขนาดเล็กเปนจุด
กระจายในเนื้อดิน และพบอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสารแขวนลอยกระจายอยูโดยท่ัวไป 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปน
แบบตอเนื่องเปนแถบ 
 ชองวางในดิน: พบชองวางในดินแบบกลมและชองวางท่ีไมตอเนื่อง ชองวางในดิน
ท้ังหมดพบปริมาณ 5%  
 
8. แหลงโบราณคดีซับจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี  
 TH 15/18 แหลงโบราณคดีซับจําปา: ตัดบริเวณลําตัวภาชนะที่ติดกับพวย 
 รูปแบบ: ทรงตรง กระบอก 
 สีภายนอก: สีแดงสวาง (2.5yr 6/6 light red)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรมเนินดินท่ี2, 190-220 cm.dt. 
 

รูปท่ี 96 TH 15/18 แหลงโบราณคดีซับจําปา 
  
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 10:90 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง  
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวย อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบ และแรเนื้อ
ละเอียด โดยใชจดุแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
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 แรเนื้อหยาบ: โดยท่ัวไปพบ แรควอตซ ซ่ึงเปนแรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาคขนาดทราย
แปงไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง ลักษณะขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางกลมมน 
สวนการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบไมดีนัก นอกจากนี้ยังพบแรควอตซท่ีมีหลายผลึกมีขนาดถึง 700 
ไมครอนปรากฏประมาณ 5% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ําตาลเหลืองแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลเทา
เขมและสีน้ําตาลแดง เปนอนุภาคของแรดินเหนียว ลักษณะเนื้อดินเปนแบบจุดและเปนแบบหยอม
มลทินปรากฏภายใตภาวะแสงปกต ิ
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบช้ินสวนของพืชท่ีมีการผุพังสลายตัวสูงสันนิษฐาน
วาเปนแกลบขาว และยังพบสารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียด และกลุมของอนุภาคอินทรียวัตถุ
ขนาดเล็กเปนจุดกระจายอยูในเนื้อดิน สวนอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสารแขวนลอยก็พบกระจาย
อยูโดยท่ัวไป 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปน
แบบตอเนื่องเปนแถบ 
 ชองวางในดิน: สวนใหญเปนชองวางแบบท่ีมีลักษณะเปนโพรงโดยเกิดจากแกลบขาว 
สลายตัวจากความรอน และยังพบชองวางแบบกลมชองวางในดินท้ังหมดพบปริมาณ 20% 
 
 TH16/18 แหลงโบราณคดีซับจําปา: ตัดบริเวณลําตัวภาชนะที่ติดกับพวย 
 รูปแบบ: ทรงโคง ส้ัน 
 สีภายนอก: สีแดง (2.5yr 5/8 red)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): ทาน้ําดิน  
 พบ: จากการขดุคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรมเนินดินท่ี2, 190-220 cm.dt. (ช้ันวัฒนธรรม
ท่ี3 มีอายุราว1,300-900 ปมาแลว) หรือราวพุทธศตวรรษท่ี13-17  

รูปท่ี 97 TH16/18 แหลงโบราณคดีซับจําปา 
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คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 10:90 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง 
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวย อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบ และแรเนื้อ
ละเอียด โดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: โดยท่ัวไปสวนใหญคือแรควอตซ ซ่ึงเปนแรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาค
ขนาดทรายละเอียดไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง ลักษณะขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึง
คอนขางกลมมน การจัดเรียงปานกลาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ําตาลแดงเขมท่ีผิวภาชนะหนาประมาณ 500 
ไมครอน แลวคอยๆกลายเปนสีเทาเขม โดยเปนอนุภาคของแรดินเหนียว เนื้อดินเปนแบบขุนมัว
ปรากฏภายใตภาวะแสงปกติ 
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: อินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสารแขวนลอยเปนจุด
กระจาย 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหาง สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นมองไมเห็นการจัดเรียงตัวของเนื้อ
ดิน 
 ชองวางในดิน: สวนใหญพบชองวางท่ีมีลักษณะกลม นอกจากนี้ยังพบชองวางท่ีเกิด
จากการแตกรานและชองวางท่ีพบนี้เรียงตัวในทิศทางเดียวกัน ชองวางในดินมีท้ังหมด20%ของ
พ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 
 TH 17/18 แหลงโบราณคดีซับจําปา: ตัดบริเวณลําตัวภาชนะที่ติดกับพวย 
 รูปแบบ: ทรงโคง ส้ัน 
 สีภายนอก: สีแดง (2.5yr 4/6 red)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): ทาน้ําดิน และขัดมัน 
 พบ: จากการขุดคนเพ่ือศึกษาช้ันวัฒนธรรมเนินดินท่ี2, 220-240 cm.dt. (ช้ันวัฒนธรรม
ท่ี3 มีอายุราว1,300-900 ปมาแลว) หรือราวพุทธศตวรรษท่ี13-17  
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รูปท่ี 98 TH 17/18 แหลงโบราณคดีซับจําปา 
 
คําบรรยาย 

 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 10:90 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง  
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวย อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบ และแรเนื้อ
ละเอียด โดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: โดยท่ัวไปพบ แรควอตซ ซ่ึงเปนแรควอตซเม็ดเดี่ยว มีอนุภาคขนาดทราย
แปงไปจนถึงเม็ดทรายขนาดกลาง ลักษณะขอบของแรมีมุมแหลมคมไปจนถึงคอนขางกลมมน 
สวนการจัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบไมดีนัก นอกจากนี้ยังพบแรควอตซท่ีมีหลายผลึกมีขนาดถึง 700 
ไมครอนปรากฏประมาณ 5% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ําตาลเหลืองแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาลเทา
เขมและสีน้ําตาลแดง เปนอนุภาคของแรดินเหนียว ลักษณะเนื้อดินเปนแบบจุดและเปนแบบหยอม
มลทินปรากฏภายใตภาวะแสงปกต ิ
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: พบช้ินสวนของพืชท่ีมีการผุพังสลายตัวสูงสันนิษฐาน
วาเปนแกลบขาว (แตพบเปนจํานวนนอยกวาตัวอยางท่ี TH15/18) และยังพบสารอสัณฐานของพืช
เนื้อละเอียด และกลุมของอนุภาคอินทรียวัตถุขนาดเล็กเปนจุดกระจายอยูในเนื้อดิน  สวน
อินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสารแขวนลอยก็พบกระจายอยูโดยท่ัวไป 
 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปน
แบบตอเนื่องเปนแถบ 
 ชองวางในดิน: สวนใหญเปนชองวางแบบท่ีมีลักษณะเปนโพรงโดยเกิดจากแกลบขาว 
สลายตัวจากความรอน และยังพบชองวางแบบกลมชองวางในดินท้ังหมดพบปริมาณ 10% 
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 TH 18/18 แหลงโบราณคดีซับจําปา: ตัดบริเวณลําตัวภาชนะที่ติดกับพวย 
 รูปแบบ: ทรงตรง มีขอบนูนท่ีบริเวณปลายพวย 
 สีภายนอก: สีแดงสวาง (2.5yr 6/6 light red)   
 การตกแตง(สังเกตดวยตาเปลา): แบบเรียบ 
 พบ: จากการขุดแตงโบราณสถาน 

 

 
รูปท่ี 99 TH 18/18 แหลงโบราณคดีซับจําปา 
 
คําบรรยาย 
 อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด คือ 10:90 เปนองคประกอบแร
เนื้อหยาบ 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90% โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดของแผนตัดบาง  
 องคประกอบแรพ้ืนฐานประกอบดวย อัตราสวนผสมระหวางแรเนื้อหยาบ และแรเนื้อ
ละเอียด โดยใชจุดแบงท่ีขนาด 10 ไมครอน มีดังนี ้
 แรเนื้อหยาบ: พบแรควอตซเปนสวนใหญ ซ่ึงเปนแรควอตซเม็ดเดี่ยวและแรควอตซท่ีมี
หลายผลึกอีกจํานวนเล็กนอย มีอนุภาคขนาดทรายแปงไปจนถึงเม็ดทรายเนื้อหยาบมาก นอกจากนี้
ยังพบเศษหินแกรนิตขนาด 400 ไมครอน ซ่ึงประกอบไปดวยแรไมกาและแรควอตซ สวนการ
จัดเรียงตัวของแรเนื้อหยาบไมดีนัก นอกจากนี้ยังพบการจับตัวกันของแรเหล็กออกไซดเกิดเปนกอน
ขนาดใหญและแรเหล็กออกไซดท่ีจับตัวกันเปนกอน ขนาด 1,000 ไมครอน ปรากฏอยูประมาณ 
10% ของพ้ืนท่ีแผนตัดบาง 
 แรเนื้อละเอียด: เนื้อภาชนะดินเผามีสีน้ําตาลเหลืองเขมแลวคอยๆ เปล่ียนเปนสีน้ําตาล
เขมเปนอนุภาคของแรดินเหนียวไปจนถึงทรายแปงเนื้อละเอียด ลักษณะเนื้อดินเปนแบบจุดและเปน
แบบหยอมมลทินปรากฏภายใตภาวะแสงปกต ิ
 องคประกอบของอินทรียวัตถุ: โดยท่ัวไปพบอินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคขนาดสาร
แขวนลอยกระจายตัวอยูโดยท่ัวไป 

           
                   PPL Magnification 0.75X                    XPL Magnification 0.75X 
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 ความสัมพันธระหวางแรเนื้อหยาบและแรเนื้อละเอียด: ภายในเนื้อภาชนะดินเผาเปน
แบบเนื้อดอกหางๆ ไปจนถึงเนื้อดอกชิด สวนลักษณะการจัดเรียงของแรเนื้อละเอียดนั้นเปนแบบ
เสนไมตอเนื่อง 
 ชองวางในดิน: พบชองวางแบบท่ีมีลักษณะเปนโพรง ซ่ึงมีการจัดเรียงตัวไปในทิศทาง 
เดยีวกัน ชองวางในดินท้ังหมดพบปริมาณ 5% 
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ตารางท่ี 13  แสดงสัดสวนแรและแรในเนื้อภาชนะกุณฑีและหมอพรมน้ําแบบรายช้ิน 

 

สัดสวนแร  แรท่ีพบ 
แหลง ตัวอยาง เนื้อหยาบ: 

เนื้อละเอียด quartz  micas feldspar 
Iron 
oxide sericite polycrystalline pseudomorphic 

granite 
rock 

quartzite 
rock 

metamorphic 
quarty rock pedorelicts tourmaline 

ทุงตึก TH1/18 20 : 80 / /                     
TH2/18 10 : 90 / / / /          นางยอน 
TH3/18 25 : 75 / / /         / 

บานสวย TH4/18 20 : 80 /                       
TH5/18 15 : 85 / / / /     /           
TH6/18 15 : 85 /     /                 
TH7/18 25 : 75 / /   /                 

ธรรมศาลา 

TH8/18 10 : 90 /               /       
TH9/18 10 : 90 / / / /      / /   บานคูเมือง 
TH10/18 2 : 98 /     / /               
TH11/18 5 : 95 /                       ศรีเทพ 
TH12/18 10 : 90 /                       
TH13/18 15 : 85 / / / /       /         คอกชางดิน 
TH14/18 15 : 85 / / / /       /         
TH15/18 10 : 90 /     /                 
TH16/18 10 : 90 /             
TH17/18 10 : 90 /   /          

ซับจําปา 

TH18/18 10 : 90 / /   /   /   /         
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ตารางท่ี 14  แสดงลักษณะแร เนื้อดิน สี การจัดเรียงตัวของเนื้อภาชนะ และชองวางในเนื้อภาชนะ แบบรายช้ิน 
ลักษณะของขอบแร   เนื้อดิน สี ลักษณะการจัดเรียงตัวของเนื้อภาชนะ 

แหลง ตัวอยาง 

บริเวณท่ีตัด 
มีมุมแหลม

คม-คอนขาง
แหลมคม 

มุมแหลมคม-
คอนขางกลม

มน 

คอนขาง
แหลมคม-
กลมมน 

ดิน
เหนียว 

ทรายแปง
เนื้อ

ละเอียด 
สี

เดียว ช้ันสี 
เปนเสนตอเนื่อง

เปนแถบ 
เปนเสนไม

ตอเนื่อง 
มองไมเห็นการ

จัดเรียงตัว 

ชองวางในดิน 

ทุงตึก TH1/18 พวย /     / /   /   / / 10% 
TH2/18 พวย     / / /   / /    25% นางยอน 
TH3/18 พวย   /   / /   / /    10% 

บานสวย TH4/18 ลําตัว-พวย   /   / / /   /   / 30% 
TH5/18 พวย /     / /   /   /   5% 
TH6/18 พวย   /   /     / /     2% 
TH7/18 พวย   /   /     /     / 2% 

ธรรมศาลา 

TH8/18 ลําตัว   /   / /   / /     10% 
TH9/18 ลําตัว   /   /     / /    2% บานคูเมือง 
TH10/18 ลําตัว-พวย       / /   / / /   5% 
TH11/18 ลําตัว /     /     / /     15% ศรีเทพ 
TH12/18 ลําตัว   /   / /   /     / 15% 
TH13/18 พวย   /   / /   / /     10% คอกชางดิน 
TH14/18 ลําตัว   /   /   /   /     5% 
TH15/18 ลําตัว   /   /     / /     20% 
TH16/18 ลําตัว-พวย  /  /     /    / 20% 
TH17/18 ลําตัว  /  /     / /    10% 

ซับจําปา 

TH18/18 ลําตัว       / /   /   /   5% 
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1. ศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีของแตละแหลงโบราณคด ี
 ในการศึกษาประเด็นนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตัวอยางภาชนะในระดับจุลสัณฐาน
หรือเชิงลึก ในดานเทคโนโลยีการผลิตของแตละแหลงโบราณคดี (ท้ังนี้โดยไมคํานึงรูปแบบของ
ช้ินสวนพวย) ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมตัวอยางได 18 ตัวอยางจากแหลงโบราณคดี 8 แหง ดังนี้  
 1) แหลงโบราณคดีทุงตึก  จํานวน 1 ตัวอยาง 
 2) แหลงโบราณคดีนางยอน  จํานวน 2 ตัวอยาง 
 3) แหลงโบราณคดีบานสวย จํานวน 1 ตัวอยาง 
 4) แหลงโบราณคดีธรรมศาลา  จํานวน 4 ตัวอยาง 
 5) แหลงโบราณคดีบานคูเมือง  จํานวน 2 ตัวอยาง 
 6) แหลงโบราณคดีศรีเทพ  จํานวน 2 ตัวอยาง 
 7) แหลงโบราณคดีคอกชางดิน  จํานวน 2 ตัวอยาง 
 8) แหลงโบราณคดีซับจําปา  จํานวน 4 ตัวอยาง 
 
 ดังนั้นผูวิจัยจะอธิบายผลวิเคราะหดานเทคโนโลยีการผลิตตามขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตภาชนะ โดยเริ่มตั้งแต 1. เนื้อดินและสวนผสม 2. เทคนิคการขึ้นรูป 3. เทคนิคการตกแตง และ                 
4. อุณหภูมิการเผา  นอกจากนี้การแปลผลวิเคราะหศิลาวรรณนาจําเปนตองใชขอมูลจากธรณีวิทยา 
(ขอมูลและแผนท่ีของกรมทรัพยากรธรณี) และขอมูลปฐพีวิทยาของแหลงโบราณคดีประกอบผล
การศึกษารวมดวย (ขอมูลและแผนท่ีของสํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน) ผลการศึกษามีดังนี ้
 
 1) แหลงโบราณคดีทุงตึก  จํานวน 1 ตัวอยาง มีดังนี้ 
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH1/18 รูปแบบทรงตรง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย 
แบบ1 จัดเปนรูปแบบท่ีพบมากในแหลงโบราณคดีนี ้(ตัดบริเวณพวยภาชนะ: โคน)   
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตจากตัวอยางแหลงโบราณคดีทุงตึก มีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อดินและสวนผสม 
  เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตกุณฑีของแหลงโบราณคดีแหงนี้พบวา มี
ปริมาณของแรเนื้อหยาบ 20% สวนแรเนื้อละเอียด 80%  
  สวนผลวิเคราะหดานกลุมแรหลัก พบแรควอตซ สวนแรปะปนไดแก คือ 
แรไมกาเพียงชนิดเดียว จากปริมาณสัดสวนของแรและองคประกอบแรท่ีพบสัมพันธกับลักษณะ
ทางธรณีวิทยาและชุดดินท่ีพบ กลาวคือ พ้ืนท่ีแหลงโบราณคดีจัดอยูในบริเวณหินตะกอนและหิน
แปร โดยเปนบริเวณท่ีตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุผังอยูกับท่ี กรวด ทราย ทรายแปง ศิลา
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แลง และเศษหิน161 สวนดินชุด คือ หนวยไมสัมพันธของดินชุดบานทอนและดินชุดระยอง (Ban 
Thon and Rayong soil : Bh&Ry) เปนพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถแยกชุดดินออกจากกันได162โดยดินชุดบาน
ทอน (Ban Thon series : Bh) เกิดจากการพัดพามาทับถมของน้ําทะเลบนสันทราย และหาดทรายเกา
บริเวณสวนท่ีคอนขางต่ํา และมีระดับน้ําใตดินขึ้นๆลงๆไมแนนอน สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบมีลักษณะ
คอนขางราบเรียบ ถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชัน 0-3%163 สวนดินชุดระยอง (Rayong-
series:Ry) เกิดจากพวกหาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเล สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบถึงเปนลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชัน 2-4% 164 
  นอกจากนี้ภายในโครงสรางของเนื้อดินพบอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในเนื้อดิน
ตามธรรมชาติ อาทิ สารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียด สารแขวนลอย และแบบจุดกระจาย 
นอกจากนี้ยังพบช้ินสวนของเศษแกลบขาวท่ีมีสภาพสลายตัวเกือบหมดไปจากความรอนท่ีเผา
ภาชนะ แตพบเพียง 1% เทานั้น สันนิษฐานวาเศษช้ินสวนแกลบขาวนี้อาจจะปลิวมาตกในดิน
บริเวณท่ีนํามาผลิตภาชนะมิใชเปนการตั้งใจเติมเปนสวนผสมรวมท้ังยังมีปริมาณนอยมากดวย 
  2.  เทคนิคการขึ้นรูป 
  ผลจากการวิเคราะหพบลักษณะการจัดเรียงตัวของเนื้อดินเปนแบบเสนไม
ตอเนื่องเปนแถบจาง ซ่ึงอาจแสดงถึงกระบวนการขึ้นรูปภาชนะท่ีชางปนไดทําการปนขึ้นรูปดวยมือ
อิสระโดยมิไดใชแปนหมุนเปนตัวชวยขึ้นรูปจึงทําใหเนื้อดินมีการจัดเรียงตัวไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกันซ่ึงสัมพันธกับผิวดานนอกภาชนะซ่ึงพบรองรอยคลายนิ้วในการขึ้นรูป 
      
   
 
 
รูปท่ี 100  รองรอยคลายรองนิ้ว ปรากฏท่ีผิวนอกบริเวณพวยของภาชนะ จากแหลงโบราณคดีทุงตึก 
                                                
 161กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. “แผนท่ี
ธรณีวิทยาจังหวัดพังงา.” เขาถึงเม่ือ 22 มกราคม 2555 
http://www.dmr.go.th/download/pdf/South/Pangnga. pdf 
 162กองสํารวจและจําแนกดิน, รายงานการสํารวจดิน จังหวัดพังงา (กรุงเทพฯ: กอง
สํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2530), 63. 
 163เรื่องเดียวกัน, 61. 
 164เรื่องเดียวกัน, 118. 
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  3. เทคนิคการตกแตง 
  จากผลการวิเคราะหพบลักษณะการตกแตงผิว คือ แบบผิวเรียบ 

 
PPL Magnification 20X 

รูปท่ี 101  แสดงการตกแตงผิวภาชนะแบบเรียบ จากแหลงโบราณคดทุีงตึก                                                    
 
  4. อุณหภูมิการเผา 
  สันนิษฐานไดวาการเผาภาชนะมีอุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดย
สันนิษฐานจากองคประกอบตางๆ ท่ีพบจากการวิเคราะห ไดแก แรควอตซและแรไมกา ยังไม
เปล่ียนแปลงโครงสราง นอกจากนีเ้นื้อดินยังปรากฏอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในเนื้อดินตามธรรมชาติโดย
ท่ีไมสลายตัวหมดไปกับอุณหภูมิความรอนท่ีเผาภาชนะ ดังนั้นภาชนะจึงมีอุณหภูมิไมเกิน 550 
องศาเซลเซียส และจากอุณหภูมิดังกลาวสามารถสันนิษฐานลักษณะของการเผาภาชนะวานาจะเผา
ภาชนะแบบกลางแจง เพราะหากสังเกตดวยตาเปลาดานตัดขวางของภาชนะ พบวาภาชนะไดความ
รอนจากการเผาไมท่ัวถึงท้ังช้ินจึงทําใหเปนช้ันสีหรือมีไสแกนกลางอยางชัดเจน ภาชนะนี้เปน
ภาชนะแบบเนื้อดิน หรือ แบบเอิรทเทนแวร ท่ีมีความพรุนตัวหรือมีชองวางในดินถึง 10% 
   ดังนี้จากผลการศึกษาเชิงลึกเปรียบเทียบดานเทคโนโลยีการผลิตของ
ตัวอยางจากแหลงโบราณคดีทุงตึกแหงนี้สามารถสรุปไดวา ดานคุณลักษณะของเนื้อดินท่ีนํามาผลิต
พบวา นาจะนําดินธรรมชาติท่ีไดจากแหลงโบราณคดี โดยสอดคลองกับองคประกอบท้ังทางธรณี
และปฐพีของตัวอยางสัมพันธกัน  
   สวนเทคนิคการขึ้นรูปของพวยภาชนะสันนิษฐานวานาจะขึ้นรูปดวยมือ
อยางอิสระ สวนการตกแตงผิวภาชนะเปนแบบผิวเรียบ นอกจากนี้ขอมูลดานคุณภาพของกุณฑีนี้
เปนประเภทภาชนะเนื้อดิน หรือแบบเอิรทเทนแวร ท่ีมีการเผาแบบโลงแจง โดยสัมพันธกับ
อุณหภูมิการเผาท่ีไมสูงเกิน 550 องศาเซลเซียส 
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 2) แหลงโบราณคดีนางยอน จํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก 
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH2/18 รูปแบบทรงตรง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย 
แบบ6 (ทองพวยปองมาก) จัดเปนรูปแบบพิเศษท่ีพบในแหลงโบราณคดีแหงนี้เทานั้น (ตัดบริเวณ
ช้ินสวนโคนของพวยภาชนะ) 
 ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH3/18 รูปแบบโคง หงาย จัดเปนรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดในแหลง
โบราณคดีนี้ (ตัดบริเวณช้ินสวนโคนของพวยภาชนะ) 
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตจากตัวอยางแหลงโบราณคดีนางยอน มีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อดินและสวนผสม 
   เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตภาชนะของท้ัง 2 ตัวอยางพบวามีความ
แตกตางกันในดานปริมาณ คือ ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH2/18 พบปริมาณของแรเนื้อหยาบ 10% 
สวนแรเนื้อละเอียด 90% นอยกวา ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH3/18 ปริมาณของแรเนื้อหยาบพบถึง 
25% ตอแรเนื้อละเอียด 75% จากความแตกตางนี้ อาจแสดงใหถึงความแตกตางของชางปนท่ีเลือก
แหลงดินท่ีนํามาใชงานเปนคนละพ้ืนท่ี  
   สวนผลวิเคราะหดานกลุมแรหลัก (แรเดนพบจํานวนมาก) และแรรอง 
(เศษแรปะปนจํานวนนอย) ท่ีพบนั้นปรากฏวา ท้ัง 2 ตัวอยางพบแรควอตซเปนแรหลัก และแรรอง
คือ แรไมกาปะปนอยูในเนื้อภาชนะเชนเดียวกัน แตพบวาเนื้อดินตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH2/18 ยัง
พบเศษแรเฟลดสปารและเหล็กออกไซดปะปนอยูในเนื้อภาชนะรวมดวย ซ่ึงแรตางๆ (แรควอตซ แร
ไมกา และแรเฟลดสปาร) ท่ีปรากฏอยูในเนื้อภาชนะท้ัง 2 ตัวอยางนี้ เปนแรประกอบของหินแกรนิต
เชนเดียวกัน โดยเศษแรเหลานี้พบวามีการสลายตัวผุผังอยูใกลกับแหลงตนกําเนิดจึงทําใหเศษแร
เหลานี้ยังคงมีขนาดใหญชัดเจนและสีของแรสดอยู165 
  โดยจากขอมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของแหลงโบราณคดีนางยอน 
จังหวัดพังงานั้น พบวาชุดหินในพ้ืนท่ีแหลงโบราณคดีอยูในเขตหินอัคนี ท่ีมีท้ังหินไบโอไทต
ฮอรนเบลนแกรนิต มัสโคไวตแกรนิต ผลึกขนาดเทาๆ กันและผลึกเนื้อดอก หินแกรโนไดโอไรต166 
ชุดหินทางธรณีวิทยาดังกลาวสอดคลองกับผลวิเคราะหกลุมแรของท้ัง 2 ตัวอยาง  

                                                
 165 ประมวลพงษ สินธุเสน, ผูเช่ียวชาญพิเศษดานจุลสัณฐานดิน สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือ
พัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 23 มกราคม 2555. 
 166 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, “แผนท่ี
ธรณีวิทยาจังหวัดพังงา.” เขาถึงเม่ือ 22 มกราคม 2555 
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  สวนกลุมแรเนื้อละเอียดหรือลักษณะเนื้อดินจากการวิเคราะหพบวา 
ตัวอยางท้ัง 2 ตัวอยางตางมีองคประกอบของเนื้อดินเหนียวและอนุภาคขนาดทรายแปงเนื้อละเอียด
เชนเดียวกัน และพบองคประกอบของอินทรียวัตถุในเนื้อดินประเภทสารแขวนลอย สารอสัณฐาน
ของพืชและแบบจุดกระจายปะปนอยู ซ่ึงลักษณะของอินทรียวัตถุในดินท่ีพบเหลานี้เปนอินทรียวัตถุ
ท่ีพบอยูในช้ันดินบนๆ ตามธรรมชาติท่ีมีการผุผังสลายตัวของพืชท่ีอยูบนผิวดิน โดยจากการ
สัมภาษณอาจารยประมวลพงษ สินธุเสน (23 มกราคม 2555) กลาววา แหลงดินปนนี้นาจะไดจาก
แหลงดินท่ีทับถมกันอยูในพ้ืนท่ีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบลุมดินจึงมีความละเอียด 
  สวนในดานขอมูลทางปฐพีวิทยา เรื่อง ชุดดิน (Soil series) ของแหลง
โบราณคดีพบวาพ้ืนท่ีแหลงอยูบริเวณ ดินชุดรือเสาะ (Ruso series:Ro) เกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีถูกพัด
มาทับถมบนสันดินริมน้ํา และท่ีราบใกลลําน้ําหรือทางน้ําเกาเปนเวลานานแลว สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบมี
ลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน1-2%167 โดยดินชุดดังกลาวสัมพันธกับผลการ
วิเคราะหตัวอยางและขอมูลทางธรณีวิทยา ดังนั้นตัวอยางท้ัง 2 นี้เปนเนื้อดินธรรมชาติไมมีการเติม
สวนผสมใดใดในเนื้อภาชนะ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบลักษณะในรายละเอียดของผลวิเคราะหพบวา ดินท่ี
นํามาผลิตภาชนะนี้เปนดินท่ีนาจะมีแหลงวัตถุตนกําเนิดเดียวกันจึงทําใหมีองคประกอบของแรและ
เนื้อดินคลายคลึงกัน แตจากปริมาณสัดสวนขององคประกอบแรของท้ัง 2 ตัวอยางขางตนมีปริมาณ
ไมเทากัน ซ่ึงทําใหผูวิจัยพบความแตกตางของแหลงดินท่ีผลิตภาชนะท้ัง 2 ใบนี้ ท่ีแมวาจะมีวัตถุตน
กําเนิดเดียวกันแตชางอาจจะนําดินมาจากคนละบริเวณมาผลิตภาชนะ 
  2.  เทคนิคการขึ้นรูป 
  เนื่องจากตัวอยางท่ีใชในการศึกษานี้ เปนสวนท่ีตัดมาจากสวนพวย ดังนั้น
ในการวิเคราะหเทคนิคการขึ้นรูปภาชนะของแหลงโบราณคดีแหงนี้จึงเปนการวิเคราะหการขึ้นรูป
ของสวนพวยภาชนะเทานั้น 
  ผลจากการวิเคราะหท้ัง 2 ตัวอยาง ตางพบลักษณะการจัดเรียงตัวของเนื้อ
ดินเปนแบบเสนตอเนื่องแบบเปนแถบ ซ่ึงอาจแสดงถึงกระบวนการขึ้นรูปภาชนะท่ีชางปนไดทํา
การนวดดิน คลึงดินและขึ้นรูปแบบใชแปนหมุนท่ีภาชนะจะถูกเหวี่ยงและหมุนวนเปนไปอยาง
สมํ่าเสมอจึงปรากฏลักษณะดินผสมผสานกันอยางดีในเนื้อภาชนะ จนพบลักษณะการจัดเรียงตัว
                                                                                                                                       
http://www.dmr.go.th/download/pdf/South/Pangnga. pdf  และประมวลพงษ สินธุเสน, ผูเช่ียวชาญ
พิเศษดานจุลสัณฐานดิน สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 23 มกราคม 2555. 
 167 กองสํารวจและจําแนกดิน, รายงานการสํารวจดิน จังหวัดพังงา (กรุงเทพฯ: กอง
สํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2530), 113. 
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ตอเนื่องเปนแถบ ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบดวยตาเปลาและแวนขยายท่ีบริเวณผิวภายนอกของภาชนะ
พบวา  ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH2/18 พบรอยเสนขนานเปนริ้วๆ คลายกับการใชแปนหมุนเพ่ือชวย
ขึ้นรูปบริเวณสวนของพวยภาชนะ และภายในเนื้อดินยังพบวาชองวางในดินมีการจัดเรียงตัวขนาน
ไปในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน แตในตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH3/18 กลับไมพบรองรอยท่ีผิว
ภาชนะ แตพบวาผลวิเคราะหเชิงลึกคลายคลึงกันจึงสันนิษฐานวา นาจะมีเทคนิควิธีการทําพวย
ภาชนะดวยวิธีเดียวกัน 
                           

                                                             
  
รูปท่ี 102 เสนถ่ีท่ีปรากฏบนผิวสวนพวยหมายเลข TH2/18 และ TH3/18 ตามลําดับ 
 
  3. เทคนิคการตกแตง 
   จากผลการวิเคราะหท้ัง 2 ตัวอยางใชวิธีการตกแตงผิวภาชนะแตกตางกัน 
คือ การรมควันสีดําท่ีผิวดานนอกของภาชนะพบในตัวอยาง 1 หมายเลข TH2/18 และ ตัวอยาง 2 
หมายเลข TH3/18 ตกแตงภาชนะดวยผิวเรียบ 

รูปท่ี 103 แสดงใหเห็นถึงการตกแตงแบบเรียบและรมดําเพ่ือใหผิวภาชนะภาชนะมีสีดํา แหลง   
                โบราณคดีนางยอน 

 

 

      
XPL Magnification 0.75X                    PPL Magnification 10X 
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รูปท่ี 104 แสดงใหเห็นถึงการตกแตงแบบเรียบ แหลงโบราณคดีนางยอน 
                  
  4. อุณหภูมิการเผา 
  จากผลการวิเคราะหท้ัง 2 ตัวอยาง สันนิษฐานไดวาการเผาภาชนะมี
อุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดยสันนิษฐานจากองคประกอบตางๆ ท่ีพบจากการวิเคราะห 
ไดแก แรควอตซ แรไมกา แรเฟลดสปาร แรเหล็กออกไซด ยังไมเปล่ียนแปลงโครงสราง ดังเชน แร
ควอตซสลายโครงสรางท่ีอุณหภูมิ 573 องศาเซลเซียส นอกจากนี้เนื้อดินของท้ัง 2 ตัวอยางยัง
ปรากฏอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในเนื้อดินตามธรรมชาติโดยท่ีไมสลายตัวหมดไปกับอุณหภูมิความรอนท่ี
เผาภาชนะ ดังนั้นภาชนะจึงมีอุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส และจากอุณหภูมิดังกลาวสามารถ
สันนิษฐานลักษณะของการเผาภาชนะวานาจะเผาภาชนะแบบกลางแจง (open fire) เพราะเนื้อ
ภาชนะหากสังเกตดวยตาเปลา (ดานตัดขวางของภาชนะ) พบวาท้ัง 2 ตัวอยางนั้นภาชนะไดความ
รอนจากการเผาไมท่ัวถึงท้ังช้ินจึงทําใหเปนช้ันสีหรือมีไสแกนกลางอยางชัดเจน และพบวาภาชนะ
ท้ัง 2 นี้เปนภาชนะแบบเนื้อดิน หรือ แบบเอิรทเทนแวร (earthenware) ท่ีมีความพรุนตัวหรือมี
ชองวางในดินสูงกวาภาชนะชนิดอ่ืน คือ ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH2/18 พบชองวางถึง 25% สวน 
ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH3/18 พบ 10%168  
  ดังนี้จากผลการศึกษาเชิงลึกเปรียบเทียบดานเทคโนโลยีการผลิตของ
ภาชนะท้ัง 2 ตัวอยางจากแหลงโบราณคดีนางยอนแหงนี้สามารถสรุปไดวา ดานคุณลักษณะของเนื้อ
ดินท่ีนํามาผลิตพบวา นาจะนําดินท่ีไดจากแหลงโบราณคดีท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกันคือ ภาคใต เพราะ
องคประกอบท้ังทางธรณีและปฐพีของตัวอยางสัมพันธกัน สวนขอแตกตางท่ีพบคือ แหลงดิน
อาจจะแตกตางกันเปนคนละพ้ืนท่ีหรือคนละบริเวณ แตองคประกอบของแรยังสัมพันธอยูใน
ภูมิภาคท่ีมีลักษณะทางธรณีวิทยาเดียวกัน คือพ้ืนท่ีท่ีมีหินอัคนี ดังนั้นผูวิจัยสันนิษฐานวาภาชนะท้ัง 
                                                
 168 ดวงกมล อัศวมาศ, นักวิจัยดําเนินงานวิเคราะหและแปลความเศษภาชนะดินเผาดวย
วิธีศิลาวรรณา,  23 มกราคม 2555. 
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2 ตัวอยางนี้ อาจจะมีผลิตในแหลงโบราณคดีเดียวกันเพียงแตดินท่ีนํามาใชในการปนภาชนะเปนดิน
ท่ีนํามาตางพ้ืนท่ีกัน หรือภาชนะท้ัง 2 ตัวอยางนี้อาจจะผลิตในแหลงโบราณคดีตางกัน แตอยูใน
ภูมิภาคเดียวกัน  
  สวนเทคนิคการขึ้นรูปของพวยภาชนะสันนิษฐานวานาจะขึ้นรูปดวยแปน
หมุน สวนการตกแตงผิวภาชนะนั้น พบ 2 ลักษณะคือ การรมควันสีดําท่ีผิวภาชนะและการตกแตง
แบบ ผิวเรียบนอกจากนี้ขอมูลดานคุณภาพของภาชนะท้ัง 2 ตัวอยางนี้เปนประเภทภาชนะเนื้อดิน            
หรือแบบเอิรทเทนแวร ท่ีมีการเผาแบบโลงแจง โดยสัมพันธกับอุณหภูมิการเผาท่ีไมสูงเกิน 550 
องศาเซลเซียส 
 
 3 ) แหลงโบราณคดีบานสวย จํานวน 1  ตัวอยาง ไดแก 
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH4/18 จัดเปนรูปแบบทรงตรง กระบอก ซ่ึงเปนแบบท่ีพบมาก
ท่ีสุดในแหลงโบราณคดีนี้ (ตัดบริเวณรอยตอระหวางสวนพวยกับลําตัว) 
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตจากตัวอยางแหลงโบราณคดีบานสวยมีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อดินและสวนผสม 
  เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตกุณฑีของแหลงโบราณคดีแหงนี้พบวา มี
ปริมาณของแรเนื้อหยาบ 20% สวนแรเนื้อละเอียด 80%  
  สวนผลวิเคราะหดานกลุมแรหลักเพียงประเภทเดียวคือ แรควอตซ ซ่ึงมี
ลักษณะเปนตะกอนทรายเนื้อละเอียดปะปนอยูในเนื้อภาชนะ จากปริมาณสัดสวนของแรและ
องคประกอบแรท่ีพบสัมพันธกับลักษณะทางธรณีวิทยาและชุดดินท่ีพบ กลาวคือ ลักษณะทาง
ธรณีวิทยาของแหลงโบราณคดีคือ หินตะกอนและหินแปร โดยเปนตะกอนธารน้ําพา กรวด ทราย 
ทรายแปงและดินเหนียวสะสมตามรองน้ําคันดินแมน้ําและแองน้ําทวมถึง169 สวนดินชุด คือ ชุดดิน
พาน (Phan series : Ph) พบบริเวณท่ีราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) โดยเกิดจากตะกอนน้ําพามา
ทับถม มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2% มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว

                                                
 169 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. “แผนท่ี
ธรณีวิทยาจังหวัดนครราชสีมา.” เขาถึงเม่ือ 22 มกราคม 2555. http://www.dmr.go.th/download/ 
pdf/NorthEast/Korat.pdf 
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ปนทรายแปง หรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา หรือสีออนของเทาปนน้ําตาล มีจุดประสี
น้ําตาลแกถึงสีน้ําตาลปนเหลือง170  
  นอกจากนี้ภายในโครงสรางของเนื้อดินพบอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในเนื้อดิน
ตามธรรมชาติ เชน สารแขวนลอย และช้ินสวนของพืชท่ีมีการสลายตัวผุผัง นอกจากนี้ยังพบ
ช้ินสวนของเศษแกลบขาวท่ีมีสภาพสลายตัวจากความรอนท่ีเผาภาชนะรวมดวย โดยพบถึง 10% 
สันนิษฐานวาแกลบขาวนี้จากปริมาณท่ีพบในเนื้อดินดังกลาวนาจะเปนการตั้งใจเติมเปนสวนผสม
ให เนื้ อดินมีความเหนียวชวยในการขึ้นรูปอันเปน เอกลักษณะของภาชนะในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร171  

 
PPL Magnification 20X 

รูปท่ี 105 รองรอยแกลบขาวท่ีปรากฏในเนื้อภาชนะ แหลงโบราณคดีบานสวย 
 
  2.  เทคนิคการขึ้นรูป 
  ผลจากการวิเคราะหพบลักษณะการจัดเรียงตัวของเนื้อดินเปนแบบเสน
ตอเนื่องเปนแถบไปจนถึงมองไมเห็นการจัดเรียงตัว ซ่ึงอาจแสดงถึงกระบวนการขึ้นรูปภาชนะท่ี
ชางปนไดใชแปนหมุนปนขึ้นรูปจึงทําใหเนื้อดินมีการจัดเรียงตัวเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
กุณฑีใบนี้บริเวณสวนลําตัวอาจจะขึ้นรูปดวยแปนหมุน ซ่ึงสัมพันธกับผิวดานนอกภาชนะ  

                                                
 170ภูษิต วิวัฒนวงศวนา และคณะ, รายงานการสํารวจดิน งานปรับปรุงแผนที่ดิน ระดับ
จังหวัด มาตราสวน 1:50,000 จังหวัดนครราชสีมา (กรุงเทพฯ: กองสํารวจและจําแนกดิน กรม
พัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2543), 73. 
 171ดวงกมล อัศวมาศ, นักวิจัยดําเนินงานวิเคราะหและแปลความเศษภาชนะดินเผาดวย
วิธีศิลาวรรณา, 30 มกราคม 2555. 
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รูปท่ี 106 รองรอยเปนเสนขนานท่ีปรากฏบนผิวดานในในสวนของลําตัวของภาชนะ แหลง
โบราณคดีบานสวย 
  3. เทคนิคการตกแตง 
  จากผลการวิเคราะหพบลักษณะการตกแตงผิว คือ แบบผิวเรียบ 

 
PPL Magnification 20X 

รูปท่ี 107  แสดงใหเห็นถึงการตกแตงแบบเรียบ แหลงโบราณคดีบานสวย 
 
  4. อุณหภูมิการเผา 
  สันนิษฐานไดวาการเผาภาชนะมีอุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดย
สันนิษฐานจากองคประกอบตางๆ ท่ีพบจากการวิเคราะห ไดแก แรควอตซ ยังไมเปล่ียนแปลง
โครงสราง นอกจากนี้เนื้อดินยังปรากฏอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในเนื้อดินตามธรรมชาติและแกลบขาว
จํานวนถึง 10% ยังคงอยูโดยท่ีไมสลายตัวหมดไปกับอุณหภูมิความรอนท่ีเผาภาชนะ และจาก
อุณหภูมิดังกลาว สามารถสันนิษฐานลักษณะของการเผาภาชนะวานาจะเผาภาชนะแบบกลางแจง 
เพราะหากสังเกตดวยตาเปลาดานตัดขวางของภาชนะ พบวาภาชนะไดความรอนจากการเผาไม
ท่ัวถึงท้ังช้ินจึงทําใหเปนช้ันสีหรือมีไสแกนกลางอยางชัดเจน ภาชนะนี้เปนภาชนะแบบเนื้อดิน หรือ 
แบบเอิรทเทนแวร ท่ีมีความพรุนตัวหรือมีชองวางในดินถึง 30% อันเนื่องจากเศษช้ินสวนพืชและ
แกลบขาวท่ีถูกความรอนทําใหสลายตัวกลายเปนชองวางในดินเปนจํานวนมาก 
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  ดังนี้จากผลการศึกษาเชิงลึกเปรียบเทียบดานเทคโนโลยีการผลิตของ
ตัวอยางจากแหลงโบราณคดบีานสวยแหงนี้สามารถสรุปไดวา ดานคุณลักษณะของเนื้อดินท่ีนํามา
ผลิตพบวา นาจะนําดินธรรมชาติท่ีไดจากแหลงโบราณคดีท่ีอยูในภูมิภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ โดย
สอดคลองกับองคประกอบท้ังทางธรณีและปฐพีของตัวอยางสัมพันธกัน  
  สวนเทคนิคการขึ้นรูปของพวยภาชนะสันนิษฐานวานาจะขึ้นรูปดวยแปน
หมุน สวนการตกแตงผิวภาชนะเปนแบบผิวเรียบ นอกจากนี้ขอมูลดานคุณภาพของกุณฑีนี้มีความ
พรุนตัวสูงมากและเปนประเภทภาชนะเนื้อดิน หรือแบบเอิรทเทนแวร ท่ีมีการเผาแบบโลงแจง โดย
สัมพันธกับอุณหภูมิการเผาท่ีไมสูงเกิน 550 องศาเซลเซียส 
 
 4) แหลงโบราณคดีธรรมศาลา จํานวน 4 อยาง ไดแก 
 ตัวอยาง 1 หมายเลข TH5/18 รูปแบบทรงโคง ส้ัน จัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลายพบเปน
จํานวนมากในแหลงโบราณคดีภาคกลาง (ตัดบริเวณช้ินสวนพวยภาชนะ) 
 ตัวอยาง 2 หมายเลข TH6/18 รูปแบบทรงคาง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย แบบ 
1.1 จัดเปนรูปแบบพิเศษท่ีพบในแหลงโบราณคดีแหงนี้เทานั้น (ตัดบริเวณช้ินสวนพวยภาชนะ) 
 ตัวอยาง 3 หมายเลข TH7/18 รูปแบบทรงตรง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย 
ซ่ึงจัดรูปแบบท่ีแพรหลายในแหลงโบราณคดีภาคกลาง (ช้ินสวนพวยภาชนะ: บริเวณสวนโคน)   
 ตัวอยาง 4 หมายเลข TH8/18 หมอพรมน้ํา (ตัดบริเวณช้ินสวนลําตัวของหมอพรมน้ํา) 
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตจากตัวอยางแหลงโบราณคดีธรรมศาลา มีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อดินและสวนผสม 
  เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตภาชนะของท้ัง 4 ตัวอยางจากภาชนะ 2 
รูปแบบใหญ คือ 1) แบบกุณฑี และ 2) หมอพรมน้ํา พบวามีความแตกตางกันในดานปริมาณ
สัดสวนของแร ดังนี ้
  กลุมภาชนะแบบกุณฑี 3 ตัวอยาง พบวาปริมาณสัดสวนใกลเคียงกัน โดย
ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH5/18 พบปริมาณของแรเนื้อหยาบ 15% สวนแรเนื้อละเอียด 85% สวน
ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH6/18 และ ตัวอยางท่ี 3 หมายเลข TH 7/18 พบปริมาณแรเนื้อหยาบและแร
เนื้อละเอียดเทากัน คือ แรเนื้อหยาบ 25% สวนแรเนื้อละเอียด 75%  
  ภาชนะแบบหมอพรมน้ํา ตัวอยางท่ี 4 หมายเลข TH8/18 พบวาแตกตาง
จากเนื้อภาชนะแบบกุณฑีขางตน กลาวคือ พบแรเนื้อหยาบเพียง 10% สวนแรเนื้อละเอียด 90% จาก
ความแตกตางของภาชนะท่ีพบในแหลงโบราณคดีแหงนี้ อาจแสดงใหถึงการคัดเลือกแหลงดินใน
การผลิตภาชนะ 2 รูปแบบโดยอาจตองการใหเนื้อดินมีความแตกตางกัน 
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  สวนผลวิเคราะหดานกลุมแรหลักและแรรองท่ีพบนั้นปรากฏวา กลุม
ภาชนะแบบกุณฑีท้ัง 3 ตัวอยางพบวา มีแรท่ีคลายคลึงกัน ไดแก แรควอตซ แรไมกา แรเฟลดสปาร 
และแรเหล็กออกไซดปรากฏอยูในเนื้อดินชัดเจนเปนจํานวนมากตั้งแต 5-10% สวนภาชนะแบบ
หมอพรมน้ํา พบแรหลักคือ แรควอตซ และเศษหินควอตซไซด โดยไมปรากฏพบแรเหล็กออกไซด
ปะปนในเนื้อดิน ซ่ึงเนื้อของหมอพรมน้ําจะไมมีจุดมลทินในเนื้อดินอันเกิดจากแรเหล็กซ่ึงแตกตาง
จากกลุมตัวอยางภาชนะแบบกุณฑี จากลักษณะดังกลาวสันนิษฐานวาชางปนนาจะเลือกแหลงดินท่ี
นํามาผลิตภาชนะท้ัง 2 ประเภทแตกตางกันอยางชัดเจน  
  การท่ีภาชนะแบบกุณฑีพบแรเหล็กออกไซดนั้น สันนิษฐานวาคงจะ
สัมพันธกับลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีแหลงโบราณคดีคือ อยูในบริเวณตะกอนชายฝงทะเล
โดยอิทธิพลของน้ําขึ้นลง ดินเหนียว ทรายแปงและทรายละเอียดของท่ีราบลุมน้ําทวมถึงท่ีลุมช้ืน
แฉะท่ีลุมน้ําขังปาชายเลนและฉวากทะเล172  ซ่ึงลักษณะทางธรณีวิทยาดังกลาวนี้จะสงผลสูเนื้อดิน
ในพ้ืนท่ี และยังสัมพันธกับขอมูลชุดดินในพ้ืนท่ีแหลงโบราณคดีธรรมศาลา คือ ดินคลายดินชุด
สระบุรี แตดินช้ันลางเปนกรดจัด (Sb-b:Saraburi acid substratum variant)  ดินชุดนี้มีความอุดม
สมบูรณของแรธาตุอาหารตามธรรมชาติสูงปานกลาง จัดอยูใน Hydromophic Alluvial soils เกิด
จากการทับถมกันของตะกอนลําน้ําจืดตอเนื่องกับตะกอนน้ํากรอย สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบมีลักษณะ
ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง และแดง173 จากขอมูลทาง
ปฐพีวิทยาดังกลาวและขอมูลจากการวิเคราะหพบปริมาณแรเหล็กออกไซดท่ีพบจํานวนมากและ
ชัดเจนใน 3 ตัวอยางของภาชนะแบบกุณฑี ท้ังนี้เพราะอิทธิพลจากการทวมขังของน้ํานั่นเอง  
  จากการวิเคราะหดานกลุมแรเนื้อละเอียดหรือลักษณะเนื้อดินจากการ
วิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางภาชนะแบบกุณฑีและหมอพรมน้ําตางก็มีเนื้อดินมีอนุภาคเนื้อดิน
เหนียวและอนุภาคขนาดทรายแปงเนื้อละเอียดเชนเดียวกัน  
  สวนการวิเคราะหดานเนื้อดินในกลุมภาชนะแบบกุณฑีพบวา 3 ตัวอยางนี้
มีเนื้อดินท่ีแตกตางกัน โดยตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH5/18 และ ตัวอยางท่ี 3 หมายเลข TH7/18 พบ
องคประกอบของอินทรียวัตถุในเนื้อดินตามธรรมชาติไดแก สารอสัณฐานของพืช สารแขวนลอย 

                                                
 172 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, “แผนท่ีธรณีวิทยา
จังหวัดนครปฐม,” เขาถึงเม่ือ 22 มกราคม 2555. http://www.dmr.go.th/download/pdf/ 
Central_East/Nakronpathom.pdf 
 173 โรจน เทพพูลผล, รายงานการสํารวจดินจังหวัดนครปฐม ฉบับที ่311 (กรุงเทพฯ: 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2525), 42-43. 
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และแบบจุดกระจายปะปนอยู สวนตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH6/18 กลับไมพบอินทรียวัตถุในเนื้อดิน 
ซ่ึงจากลักษณะดังกลาวอาจบงช้ีถึงชางปนกุณฑีใชแหลงดินคนละบริเวณมาผลิตภาชนะประเภทนี้  
  จากการศึกษาสวนผสมของกุณฑีท้ัง 3 ตัวอยางจากแหลงโบราณคดีธรรม
ศาลาสันนิษฐานวา ชางปนนาจะมีการเติมทรายเปนสวนผสมในเนื้อดินประมาณ 15% จากลักษณะ
ของอนุภาคทรายพบวา นาจะมีการรอนเพ่ือใหทรายมีขนาดเทากัน เปรียบเทียบกับขอมูลการ
วิเคราะหศิลาวรรณนาสวนผสม “ทราย” ของหมอมีสันจากแหลงโบราณคดีหอเอก จังหวัด
นครปฐม ท่ีมีปริมาณระหวาง 15-20%   

 
รูปท่ี 108  สวนผสม “ทราย” ของหมอมีสันจากแหลงโบราณคดีหอเอก จังหวัดนครปฐม 
ท่ีมาของภาพ: ดวงกมล อัศวมาศ, “ศิลาวรรณนากับการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาสมัย
ทวารวด”ี (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 678. 
 
  โดยการเติมสวนผสมลงไปในเนื้อดินนี้มีผลตอการผลิตภาชนะดินเปน
อยางมาก ถาดินมีความเหนียวมากเกินไป เวลาปนขึ้นรูปทําไดดีและไมแตก แตจะพบวาเกิดการหด
ตัวมากในขณะ เผา และอาจบิดเบ้ียวเสียรูปรางไปในท่ีสุด ดังนั้นตองหาดินรวนหรือวัตถุอ่ืนๆ มา
ผสม อาทิ ทราย แกลบ ฟาง ดินเช้ือหรือกรอก174  
  สวนเนื้อดินของหมอพรมน้ําพบวา มีอินทรียวัตถุท้ังจากธรรมชาติ คือ                            
สารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียดและแบบจุดกระจายปะปนในเนื้อดินและยังพบหลักฐานเศษ
ช้ินสวนของแกลบขาวท่ีมีการสลายตัวสูงพบจํานวน 5% จากปริมาณของแกลบขาวท่ีพบนี้จากการ 
สันนิษฐานวานาจะเปนปริมาณท่ีชางปนจงใจใสในเนื้อภาชนะเพ่ือเปนสวนผสมในเนื้อภาชนะ
เพราะมีปริมาณท่ีชัดเจน การเติมแกลบขาวนี้อาจเปนสวนผสมท่ีทําใหเนื้อดินจับตัวกันไดดีขึ้นหรือ
                                                
 174 ดวงกมล อัศวมาศ, “ศิลาวรรณนากับการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผา
สมัยทวารวดี” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 590. 
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เหนียวขึ้นเพ่ือสะดวกในการปนขึ้นรูป175 ดังนั้นหมอพรมน้ํานี้สันนิษฐานวาอาจจะไมใชภาชนะท่ี
ผลิตในแหลงโบราณคดีแหงนี้ เพราะองคประกอบของแร เศษหิน เนื้อดิน รวมท้ังอินทรียวัตถุหรือ
สวนผสมแตกตางจากกลุมภาชนะแบบกุณฑี 

 
PPL Magnification 10X 

รูปท่ี109 สวนผสม “แกลบขาว” ของหมอพรมน้ํา (TH8/18) ท่ีแหลงโบราณคดีธรรมศาลา 
 
  2.  เทคนิคการขึ้นรูป 
   เนื่องจากตัวอยางท่ีใชในการศึกษานี้ เปนสวนท่ีตัดมาจากสวนพวยภาชนะ 
3 ตัวอยาง และช้ินสวนลําตัวของหมอพรมน้ํา 1 ตัวอยาง ดังนั้นในการวิเคราะหเทคนิคการขึ้นรูป
ภาชนะของแหลงโบราณคดีแหงนี้จึงเปนการวิเคราะหการขึ้นรูปของสวนพวยภาชนะและลําตัวของ
หมอพรมน้ําเทานั้น 
  ผลวิเคราะหเทคนิคการขึ้นรูปกุณฑี 3 ตัวอยาง พบวา 2 ตัวอยางสามารถ
วิเคราะหไดจากกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงพบวาตัวอยางท่ี 1 หมายเลข  TH 5/18 พบวามีการ
จัดเรียงตัวของเนื้อดินเปนแบบเสนไมตอเนื่อง สวนตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH6/18 พบวามีการ
จัดเรียงตัวของเนื้อดินแบบเปนเสนตอเนื่องแบบเปนแถบ ความแตกตางนี้อาจบงช้ีถึงวิธีการขึ้นรูป
พวยภาชนะ 2 แบบ คือ กุณฑีตัวอยางท่ี 1 สันนิษฐานจากลักษณะโครงสรางเนื้อดินพบวาการ
จัดเรียงตัวของดินไมตอเนื่องอาจมากจากการนวดดินหรือการขึ้นรูปท่ีใชมืออิสระไมมีแรงเหวี่ยง
หรือหมุนจากแปนหมุนเขาชวย และจากการสังเกตท่ีผิวภายนอกพบวาลักษณะพวยภาชนะมีความ
โคงซ่ึงนาจะเกิดจากการดัดดวยมือมากกวาการขึ้นรูปดวยแปนหมุน สวนกุณฑีตัวอยางท่ี 2 ท่ีพบ

                                                
 175ดวงกมล อัศวมาศ, นักวิจัยดําเนินงานวิเคราะหและแปลความเศษภาชนะดินเผาดวย
วิธีศิลาวรรณา, 23 มกราคม 2555. 
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ลักษณะเนื้อดินมีการจัดเรียงตัวเปนเสนตอเนื่องแบบเปนแถบ นั้นสัมพันธกับลักษณะผิวภาชนะ
ภายนอกท่ีสังเกตจากตาเปลาโดยพบเสนถ่ีๆ ขนานไปกับผิวภาชนะ  
   สวนตัวอยางท่ี 3 หมายเลข TH7/18 จากการวิเคราะหมองไมเห็นการ
จัดเรียงตัวของเนื้อภาชนะ ท้ังนี้อาจจะเนื่องจากกระบวนการเผาท่ีทําใหไมสามารถเห็นการจัดเรียง
ตัวของแรเนื้อละเอียดได หรืออาจจะเกิดจากสีของเนื้อดินท่ีเขมมากจนไมสามารถมองเห็นการ
จัดเรียงตัวของแรไดจึงไมสามารถสันนิษฐานการจัดเรียงตัวของดินได    
   ผลวิเคราะหเทคนิคการขึ้นรูปลําตัวของหมอพรมน้ํานั้น พบวามีการ
จัดเรียงของแรเนื้อละเอียดเปนแบบเสนตอเนื่องแบบเปนแถบ ซ่ึงการจัดเรียงตัวดังกลาวอาจแสดง
ใหเห็นถึงการขึ้นรูปภาชนะโดยแปนหมุน ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะหดวยตาเปลาท่ีผิวมีรอยริ้วๆ 
ขนานเปนเสนท่ีผิวภาชนะอยางชัดเจน 

 
รูปท่ี110 รองรอยเปนเสนขนานท่ีปรากฏบนผิวภาชนะดานนอก-ดานใน ช้ินสวนพวยของกุณฑีและ 
                ลําตัวของหมอพรมน้ํา แหลงโบราณคดธีรรมศาลา 
 ก. รองรอยเปนเสนขนานท่ีปรากฏบนผิวภาชนะดานนอก หมายเลข TH6/18  
 ข. รองรอยเปนเสนขนานท่ีปรากฏบนผิวภาชนะดานใน หมายเลขTH7/18  
 ค. รองรอยเปนเสนขนานท่ีปรากฏบนผิวภาชนะดานนอก-ดานใน หมอพรมน้ํา

 
                       ก                    ข 
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  3. เทคนิคการตกแตง 
   จากผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางกุณฑี พบการตกแตงผิวดานนอกภาชนะ 
2 ลักษณะคือ 1) แบบผิวเรียบ ตัวอยางท่ี 3 หมายเลข TH7/18 และ 2) แบบการขัดผิว พบ 2 ตัวอยาง 
คือ ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH5/18 และตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH6/18 
   สวนหมอพรมน้ํา ตัวอยางท่ี 4 หมายเลข TH8/18 พบการตกแตงผิวดาน
นอกภาชนะรวมกัน 2 รูปแบบ คือ การขัดผิวใหเรียบและการทาน้ําดินสีแดง  
  4. อุณหภูมิการเผา 
   จากผลการวิเคราะหอุณหภูมิของภาชนะท้ังแบบกุณฑีและหมอพรมน้ํา 
พบวาภาชนะมีอุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดยสันนิษฐานจากองคประกอบตางๆ ท่ีพบจาก
การวิเคราะห ไดแก แรควอตซ แรไมกา แรเฟลดสปาร แรเหล็กออกไซด และเศษหินควอตซไซต 
ยังไมเปล่ียนแปลงโครงสราง รวมท้ังภายในเนื้อดินของภาชนะท้ัง 2 ประเภทนี้ยังคงพบอินทรียวัตถุ
ท้ังธรรมชาติและท่ีตั้งใจเติมลงไป (แกลบ) พบวายังไมสลายตัวจากอุณหภูมิการเผา  
   พบความแตกตางของการเผาภาชนะแบบกุณฑีและหมอพรมน้ําคือ พบวา
หมอพรมน้ํานาจะไดรับความรอนอยางท่ัวถึงมากกวาภาชนะแบบกุณฑี เพราะเนื้อภาชนะมีสีเทา
เหลืองเขมโดยไมแบงเปนช้ันสีหรือเปนแกนแบบเนื้อดานในไมสุก  แตท้ังนี้แมวาหมอพรมน้ําจะ
เผาไดดีกวาแตองคประกอบดานแร และอินทรียวัตถุท่ียังคงปรากฏอยูไมสลายตัวจากการเผาก็ทําให
สันนิษฐานวาท้ังหมอพรมน้ําและกุณฑีตางก็มีอุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส และเปนการเผา
ภาชนะแบบกลางแจง (open fire)  
   ลักษณะโดยท่ัวไปของภาชนะท้ัง 2 ประเภทนี้จัดเปนภาชนะแบบเนื้อดิน 
หรือ แบบเอิรทเทนแวร โดยยงัพบชองวางในดินปรากฏอยู  ซ่ึงกลุมภาชนะแบบกุณฑีท้ัง 3 ตัวอยาง
มีชองวาง หรือความพรุนตัวนอยกวาหมอพรมน้ํา คือ 2-5% ซ่ึงถือวากุณฑี 3 ตัวอยางนี้คอนขางท่ีจะ
มีคุณภาพดีมีความพรุนตัวนอยมาก สวนหมอพรมน้ําปรากฏชองวางถึง 10% (ท้ังนี้มาจากสวนผสม
ท่ีเปนอินทรียวัตถุจากธรรมชาติและแกลบขาวท่ีผสมลงไปในเนื้อดิน) 
   ดังนั้นจากผลการศึกษาเชิงลึกเปรียบเทียบดานเทคโนโลยีการผลิตของ
ภาชนะท้ัง 2 ประเภทจากแหลงโบราณคดีธรรมศาลาแหงนี้สามารถสรุปไดวา  
   แหลงดินและสวนผสมท่ีผลิตภาชนะกลุมกุณฑี สันนิษฐานวานาจะเปน
เนื้อดินธรรมชาติท่ีไดจากในแหลงโบราณคดีท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกันคือ ภาคกลาง เพราะ
องคประกอบท้ังทางธรณีและปฐพีของตัวอยางสัมพันธกัน สวนขอแตกตางท่ีพบคือ แหลงดิน
อาจจะแตกตางกันเปนคนละพ้ืนท่ีหรือคนละบริเวณเชน แหลงดินท่ีมีอินทรียวัตถุตามธรรมชาติและ
แหลงดินท่ีไมมีอินทรียวัตถุปรากฏ แตองคประกอบของแรยังสัมพันธอยูในภูมิภาคท่ีมีลักษณะทาง
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ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาเดียวกัน ดังนั้นผูวิจัยสันนิษฐานวาภาชนะกลุมนี้ อาจจะมีผลิตในแหลง
โบราณคดีเดียวกันเพียงแตดินท่ีนํามาใชในการปนภาชนะเปนดินท่ีนํามาตางพ้ืนท่ีกัน หรือภาชนะ
ท้ัง 2 ตัวอยางนี้อาจจะผลิตในแหลงโบราณคดีตางกัน แตอยูในภูมิภาคเดียวกัน สวนดานสวนผสม
ภาชนะพบการเติมทรายถึง 15%  
   แหลงดินและสวนผสมท่ีผลิตหมอพรมน้ําสันนิษฐานวา สันนิษฐานวา
นาจะเปนแหลงดินในท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกันกับแหลงโบราณคดี คือภาคกลาง เพราะองคประกอบ
ท้ังทางธรณีและปฐพีของตัวอยางสัมพันธกัน สวนขอแตกตางท่ีพบคือ เศษหินปะปนคือ หินควอตซ
ไซตและสวนผสมในเนื้อดินปน คือ แกลบขาว 5% ซ่ึงจากสวนผสมนี้เองสันนิษฐานวา อาจจะไมใช
ภาชนะท่ีผลิตในแหลงโบราณคดีแหงนี้ เพราะองคประกอบของแร เศษหิน เนื้อดิน รวมท้ังการเติม
แกลบขาว 5% ท่ีเปนสวนผสมแตกตางจากกลุมภาชนะแบบกุณฑี 
   เทคนิคการขึ้นรูปของกุณฑี พบ 2 แบบ คือ 1) ขึ้นรูปดวยมืออิสระและ 2) 
ใชแปนหมุน สวนหมอพรมน้ําใชเทคนิคการขึ้นรูปแบบแปนหมุน 
   การตกแตงผิวของกุณฑี พบ 2 ลักษณะคือ 1) แบบผิวเรียบ และ 2) แบบ
การขัดผิวและทาน้ําดิน (TH6/18) ซ่ึงเม่ือทําการศึกษาเชิงลึกพบเพียงการตกแตงแบบขัดผิวใหเรียบ
เทานั้น อยางไรก็ตามจากการสังเกตดวยตาเปลาพบวามีการทาน้ําดินดวย ซ่ึงการท่ีไมพบช้ันน้ําดิน
นั้นอาจจะเนื่องจากสีของน้ําดินมีสีออนมากก็เปนได   
   สวนหมอพรมน้ําพบการตกแตงผิวดานนอกภาชนะรวมกัน 2 รูปแบบ คือ 
การขัดผิวใหเรียบและการทาน้ําดินสีแดง 
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รูปท่ี 111 แสดงการตกแตงท่ีผิวนอกของช้ินสวนกุณฑีและหมอพรมน้ํา แหลงโบราณคดีธรรมศาลา 

ก. การตกแตงแบบเรียบ พวยทรงโคง ส้ัน(TH5/18) 
ข. การตกแตงแบบขดัผิว พวยทรงคาง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย (TH6/18) 

แตจากการสังเกตดวยตาเปลาพบวามีการตกแตงโดยการทาน้ําดินดวย 
ค. การตกแตงแบบเรียบ พวยทรงตรง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย

(TH7/18) 
ง. การตกแตงแบบขัดผิวและทาน้ําดินสีแดง หมอพรมน้ํา (TH8/18) 
 

 นอกจากนี้ขอมูลดานคุณภาพของภาชนะท้ัง 2 ตัวอยางนี้พบวากุณฑีของแหลง
โบราณคดีธรรมศาลาแหงนี้คอนขางมีคุณภาพดีเพราะมีความพรุนตัวนอยมาก และท้ังภาชนะแบบ
กุณฑีและหมอพรมน้ําเปนประเภทภาชนะเนื้อดินหรือแบบเอิรทเทนแวร ท่ีมีการเผาแบบโลงแจง 
โดยสัมพันธกับอุณหภูมิการเผาท่ีไมสูงเกิน 550 องศาเซลเซียส 

 
  
 

        
                                 ก                           ข 

        
                ค      ง 

PPL Magnification 20X 
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 5) แหลงโบราณคดีบานคูเมือง จํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก 
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH9/18 รูปแบบทรงตรง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย 
จัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลายในแหลงโบราณคดีภาคกลางและภาคใต (ตัดบริเวณลําตัวติดกับพวย
ภาชนะ)   
 ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH10/18 รูปแบบทรงโคง ส้ัน จัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลายพบเปน
จํานวนมากในแหลงโบราณคดีภาคกลาง (ตัดบริเวณรอยตอระหวางสวนพวยกับลําตัว) 
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตจากตัวอยางแหลงโบราณคดีบานคูเมืองมีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อดินและสวนผสม 
   เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตกุณฑีท้ัง 2 ตัวอยาง พบวามีความแตกตางกัน
ในดานปริมาณสัดสวนของแรอยางชัดเจนคือ ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH 9/18 นั้น มีองคประกอบ
ของแรเนื้อหยาบ 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90% สวนตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH10/18 นั้นมี
องคประกอบของแรเนื้อหยาบเพียง 2% ตอแรเนื้อละเอียด 98% จากความแตกตางนี้ อาจแสดงใหถึง
ความแตกตางของชางปนท่ีเลือกแหลงดินท่ีนํามาใชงานเปนคนละพ้ืนท่ี 
   ผลวิเคราะหดานกลุมแรหลักและแรรองท่ีพบนั้นพบวา ท้ัง 2 ตัวอยางมีแร
หลักเชนเดียวกัน คือ แรควอตซ แตแตกตางกันท่ีแรรองคือ ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH 9/18 พบแร
ปะปนจํานวนมาก ไดแก เศษแรควอตซท่ีเกิดจากการแปรสภาพ แรไมกาท้ังมัสโคไวตและไบโอ
ไทต แรเฟลดสปาร แรเหล็กออกไซด และพบส่ิงเจือปนในเนื้อดิน ซ่ึงแตกตางจาก ตัวอยางท่ี 2 
หมายเลข TH10/18 ท่ีพบแรปะปนเพียง แรเซอรริไซด จากลักษณะดังกลาวสันนิษฐานวาชางปน
นาจะเลือกแหลงดินท่ีนํามาผลิตภาชนะท้ัง 2 ประเภทคนละพ้ืนท่ีกันอยางชัดเจนจึงทําใหปริมาณแร
แตกตางกันอยางชัดเจน  
   สวนขอมูลกลุมแร ท่ีพบของท้ัง 2 ตัวอยางนี้พบวาคือ ตัวอยางท่ี  1 
หมายเลข TH 9/18 สัมพันธกับขอมูลลักษณะทางธรณีวิทยาพ้ืนท่ีของแหลงโบราณคดีอยูเขต
ตะกอนหินแปร176 ซ่ึงมีตะกอนลําน้ํา พากรวด ทราย ทรายแปงและดินเหนียวสะสมตัวตามรองน้ํา
คันดินแมน้ําและรองน้ําทวมถึง และยังสัมพันธกับขอมูลดินชุดในพ้ืนท่ีแหลงโบราณคดีอินทรบุรี 
คือ ดินชุดกําแพงแสน (Kamphaeng Saen series : Ks)  วัตถุตนกําเนิดเกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม

                                                
 176 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, “แผนท่ี
ธรณีวิทยาจังหวัดสิงหบุร”ี เขาถึงเม่ือ 22 มกราคม 2555. http://www.dmr.go.th/download/pdf/ 
Central_East/Singburi.pdf 
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อยูบนลานตะพักลําน้ําคอนขางใหมหรือสันดินริมน้ํา สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบมี
ความลาดชัน 1 เปอรเซ็นตหรือนอยกวา พบเกร็ดแรไมกาอยูตลอดหนาตัดของดินและมีกอนหินปูน
สะสมขนาดเล็กปะปนอยูในดินช้ันลาง ภายในความลึก 90 เซนติเมตร177 สวนตัวอยางท่ี 2 หมายเลข 
TH10/18 พบวาแหลงดินนาจะมีความแตกตางไปจากสภาพทางธรณีวิทยาของแหลงโบราณคดี 
รวมท้ังจากการวิเคราะหดานกลุมแรเนื้อละเอียดหรือลักษณะเนื้อดินพบวา ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข 
TH10/18 เนื้อดินมีอนุภาคขนาดทรายแปงเนื้อละเอียด สวนตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH 9/18 เนื้อดินมี
อนุภาคเทาเนื้อดินเหนียวซ่ึงมีความหยาบกวาอยางชัดเจน ซ่ึงดินเนื้อละเอียดในตัวอยางท่ี 2 นี้ชาง
ปนนาจะมีการคัดสรรเลือกแหลงดินท่ีมีความละเอียดมาก และผานกระบวน การรอนและคัดกรอง
ในการเตรียมดินอยางดี ทําใหเนื้อภาชนะจึงมีความละเอียดมากแตกตางจากตัวอยางท่ี 1 อยางชัดเจน 
   แตพบวาท้ัง 2 ตัวอยางพบองคประกอบของอินทรียวัตถุตามธรรมชาติใน
เนื้อดินเชนเดียวกัน ไดแก อินทรียวัตถุท่ีมีอนุภาคสารแขวนลอย แบบจุดกระจาย สารอสัณฐานของ
พืชเนื้อละเอียดกระจายปะปนในเนื้อดิน 
  2.  เทคนิคการขึ้นรูป 
   ผลวิเคราะหเทคนิคการขึ้นรูปของกุณฑีท้ัง 2 ตัวอยาง พบวา ตัวอยางท่ี 1 
หมายเลข TH 9/18 พบวามีการจัดเรียงตัวของเนื้อดินแบบเปนเสนตอเนื่องแบบเปนแถบ แมวาไม
พบเสนขนานท่ีผิวดานนอกภาชนะ แตอาจสันนิษฐานไดวามีการขึ้นรูปลําตัวดวยวิธีการใชแปน
หมุนเพราะมีลักษณะเชนเดียวกับการขึ้นรูปกุณฑีตางๆ ของแหลงโบราณคดีขางตน สวนตัวอยางท่ี 
2 หมายเลข TH10/18 พบวามีการจัดเรียงตัวของเนื้อดินเปนแบบเสนไมตอเนื่องจนถึงเสนตอเนื่อง
เปนแถบ สันนิษฐานจากลักษณะโครงสรางเนื้อดินพบวาการจัดเรียงตัวของดินไมตอเนื่องอาจมาก
จากการนวดดินหรือการขึ้นรูปท่ีใชมืออิสระไมมีแรงเหวี่ยงหรือหมุนจากแปนหมุนเขาชวย และจาก
การสังเกตท่ีผิวภายนอกพบวาลักษณะพวยภาชนะทรงโคงส้ัน  ซ่ึงนาจะเกิดจากการดัดดวยมือ
มากกวาการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 
 

                                                
 177 กองสํารวจและจําแนกดิน, รายงานการสํารวจดินจังหวัดสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ: กอง
สํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2541), 55. 
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รูปท่ี  112 รองรอยเปนเสนขนานท่ีปรากฏบนผิวภาชนะดานของตัวอยาง แหลงโบราณคดีบานค ู   
                  เมือง 
 
  3. เทคนิคการตกแตง 
   จากผลการวิเคราะหพบการตกแตงผิวดานนอกภาชนะ 2 ลักษณะคือ  
1) แบบผิวเรียบ ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH9/18 และ 2) แบบการขัดผิวใหเรียบ ในตัวอยางท่ี 2 
หมายเลข TH10/18 ซ่ึงจากการสังเกตดวยตาเปลาพบวาตัวอยางนี้ยังปรากฏรองรอยของการเขียนสี
เปนเสนสีแดงอยูบนผิวรวมดวย  

            
รูปท่ี 113 แสดงการตกแตงท่ีผิวนอกของตัวอยาง แหลงโบราณบานคูเมือง 
 
  4. อุณหภูมิการเผา 
   จากผลการวิเคราะหอุณหภูมิการเผา พบวาภาชนะท้ัง 2 ตัวอยาง มี
อุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดยสันนิษฐานจากองคประกอบตางๆ ท่ีพบจากการวิเคราะห 
ไดแก เศษแรควอตซท่ีเกิดจากการแปรสภาพ แรไมกาท้ังมัสโคไวตและไบโอไทต แรเฟลดสปาร 
แรเหล็กออกไซด และแรเซอรริไซด ยังไมเปล่ียนแปลงโครงสราง รวมท้ังภายในเนื้อดินของภาชนะ
ท้ัง 2 ประเภทนี้ยังคงพบอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในดินตามธรรมชาติก็พบวา ยังไมสลายตัวจากอุณหภูมิ
การเผา รวมท้ังภาชนะยังเผาไมสุกท่ัวท้ังช้ิน ซ่ึงยังคงเห็นแบงเปนช้ันสีหรือเปนแกนแบบเนื้อดาน
ในอยางชัดเจน สวนลักษณะการเผาภาชนะยังคงเปนแบบกลางแจง  

   
 TH9/18    TH10/18 

PPL Magnification 20X 
 

                      
      TH9/18              TH10/18   
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   ลักษณะโดยท่ัวไปของภาชนะท้ัง 2 ตัวอยางนี้จัดเปนภาชนะแบบเนื้อดิน 
หรือ แบบเอิรทเทนแวร โดยยังพบชองวางในดินปรากฏอยู  คือ 2% และ5% ซ่ึงถือวากุณฑี 2 
ตัวอยางนี้คอนขางท่ีจะมีคุณภาพดีมีความพรุนตัวนอยมาก  
   ดังนั้นจากผลการศึกษาเชิงลึกเปรียบเทียบดานเทคโนโลยีการผลิตของ
ภาชนะท้ัง 2 ประเภทจากแหลงโบราณคดีบานคูเมืองแหงนี้สามารถสรุปไดวา  
   แหลงดินท่ีผลิตกุณฑี สันนิษฐานวามีท้ังท่ีนาจะเปนเนื้อดินธรรมชาติท่ีได
จากในแหลงโบราณคดี เพราะองคประกอบท้ังทางธรณีและปฐพีของตัวอยางสัมพันธกัน สวนอีก
ตัวอยางนาจะเปนดินธรรมชาติท่ีผลิตจากพ้ืนท่ีอ่ืนเพราะองคประกอบของแรและเนื้อดินแตกตางกัน
เพราะมีความละเอียดมาก ซ่ึงอาจเกิดจากการคัดสรรเลือกแหลงดินของชางปนรวมท้ังผานกระบวน 
เตรียมดินอยางดีทําใหเนื้อภาชนะจึงมีความละเอียดมาก 
   เทคนิคการขึ้นรูปของกุณฑี พบ 2 แบบ คือ 1) ขึ้นรูปดวยมืออิสระและ 2) 
ใชแปนหมุน  
   การตกแตงผิวของกุณฑี 2 ตัวอยางนี้ พบ 2 ลักษณะคือ 1) แบบผิวเรียบ 
และ 2) แบบการขัดผิวใหเรียบรวมกันกับการเขียนสีเปนเสนสีแดง  
   นอกจากนี้ขอมูลดานคุณภาพของภาชนะท้ัง 2 ตัวอยางนี้พบวากุณฑีของ
แหลงโบราณคดีบานคูเมืองแหงนี้คอนขางมีคุณภาพดีเพราะมีความพรุนตัวนอยมาก ยังจัดเปน
ประเภทภาชนะเนื้อดินหรือแบบเอิรทเทนแวร ท่ีมีการเผาแบบโลงแจง โดยสัมพันธกับอุณหภูมิการ
เผาท่ีไมสูงเกิน 550 องศาเซลเซียส 
 
 6 ) แหลงโบราณคดีศรีเทพ  จํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก 
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH11/18 รูปแบบทรงตรง กระบอก จัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลาย
ในแหลงโบราณคดีภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตัดบริเวณลําตัวติดกับพวยภาชนะ)   
 ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH12/18 รูปแบบโคง ส้ันจัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลายและพบเปน
จํานวนมากในแหลงโบราณคดีภาคกลาง (ตัดบริเวณลําตัวติดกับพวยภาชนะ)   
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตจากตัวอยางแหลงโบราณคดีศรีเทพมีดังนี ้
  1. ดานเนื้อดินและสวนผสม 
   เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตกุณฑีท้ัง 2 ตัวอยาง พบวามีความแตกตางกัน
ในดานปริมาณสัดสวนของแรไมมากนัก คือ ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH 11/18 นั้น มีองคประกอบ
ของแรเนื้อหยาบ 5% ตอแรเนื้อละเอียด 95% สวนตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH12/18 นั้นมี
องคประกอบของแรเนื้อหยาบเพียง 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90%  
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   ผลวเิคราะหดานกลุมแรหลักและแรรองท่ีพบนั้นพบวาไมแตกตางกันมาก
นัก ท้ัง 2 ตัวอยางมีแรหลักเชนเดียวกันคือ แรควอตซ สวนแรปะปนนอยมาก คือ แรควอตซท่ีมี
หลายผลึก จากขอมูลทางธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาของแหลงโบราณคดีกลับความแตกตางกับกลุม
ตัวอยางโดยพบวา ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหลงโบราณคดี คือ หินอัคนีพุชนิดหินบะซอลต178 
และชุดดินในพ้ืนท่ีเมืองโบราณศรีเทพคือ ดินชุดนาคู (Nu : Nakhu series)  เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนลําน้ําเกา เกิดบนตะพักขั้นสูง พบในสภาพพ้ืนท่ีแบบลอนลูกคล่ืนลอนลาน มีความลาดช้ัน 
2-3 เปอรเซ็นต มีจุดประสีแดงปนเหลือง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย คอยๆ 
เปล่ียนเปนดินเหนียวปนทรายปนกรวดหรือดินเหนียวปนทรายปนกรวดมาก หรือดินเหนียวสีเทา
ปนชมพูหรือสีเทาออนหรือสีเทาปนน้ําตาลออน มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดงจะพบกอนศิลา
แลงในความลึกระหวาง 50-120 เซนติเมตร179 ซ่ึงการวิเคราะหโครงสรางจุลสัณฐานของแรหลักและ
แรปะปนมีจํานวนนอยมากและขนาดของแรหลักหรือแรควอตซมีอนุภาคขนาดทรายแปงจนถึงเม็ด
ทรายขนาดกลาง รวมท้ังไมพบกลุมเศษแรท่ีมาจากหินอัคนี และไมพบแรเหล็กออกไซดท่ีเปนจุด
ประในดิน ดังนั้นกุณฑีท้ัง 2 ตัวอยางนี้ สันนิษฐานวาอาจจะไมไดผลิตในแหลงโบราณคดีแหงนี้  
   สวนกลุมแรเนื้อละเอียดท่ีพบในเนื้อภาชนะนั้นพบวามีองคประกอบ
ขนาดแรดินเหนียวถึงอนุภาคขนาดทรายแปงเนื้อละเอียด 
   สวนผสมของเนื้อกุณฑี 2 ตัวอยางนี้ พบวามีการเติมแกลบขาวอยาง
ชัดเจนโดยในตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH 11/18 พบจํานวน 20% สวนตัวอยางท่ี 2 หมายเลข 
TH12/18 พบจํานวน 10%  จากลักษณะของเนื้อดินของ 2 ตัวอยางนี้ พบวามีแรเนื้อละเอียดมาก
ลักษณะเปนตะกอนอยูในดินเหนียว และสวนผสมท่ีเปนแกลบขาวระหวาง 10-20% นี้คลายคลึงกับ
กลุมภาชนะดินเผาของแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรแถบภาคตะวันออกเฉียงหลายแหลง
อาทิ ปราสาทพนมวันโนนปาชาเกา จังหวัดนครราชสีมา รวมท้ังภาชนะแบบหมอมีสัน เมืองโบราณ
เสมา พบลักษณะเนื้อดินและสวนผสมท่ีเปนแกลบขาวเชนเดียวกัน โดยการเติมสวนผสมแกลบขาว
ลงในเนื้อดินนี้สันนิษฐานวาเนื้อดินรวนปนทราย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ไมสามารถปนขึ้นรูป

                                                
 178กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, “แผนท่ี
ธรณีวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ” เขาถึงเม่ือ 22 มกราคม 2555. http://www.dmr.go.th/download/pdf/ 
North/Petchaboon.pdf 
 179 วิจิตร ทันดวน, รายงานการสํารวจดินของจังหวัดเพชรบูรณ ฉบับที่ 205 (กรุงเทพฯ: 
กองสํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2520), 48-49. 
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ภาชนะได แตเม่ือใสสวนผสมแกลบขาวซ่ึงเปนอินทรียวัตถุจะเปนตัวยึดเกาะใหกับเนื้อดิน
กอใหเกิดความเหนียวแกเนื้อดินไดเปนอยางด1ี80  
       

รูปท่ี 114  รองรอยแกลบขาวในเนื้อภาชนะ แหลงโบราณคดีศรีเทพ 
 
  2.  เทคนิคการขึ้นรูป 
   ผลวิเคราะหเทคนิคการขึ้นรูปของกุณฑีท้ัง 2 ตัวอยาง พบวา ตัวอยางท่ี1 
ซ่ึงมีลักษณะเปนพวยทรงตรง กระบอก(TH 11/18)  พบวามีการจัดเรียงตัวของเนื้อดินแบบเปนเสน
ตอเนื่องแบบเปนแถบ จึงอาจสันนิษฐานไดวาเปนการขึ้นรูปโดยใชแปนหมุน ซ่ึงจากการสังเกตดวย
ตาเปลาไมสามารถระบุไดเนื่องจากไมพบเสนขนานท่ีเกิดจากแรงเหวี่ยงชัดเจน สวนตัวอยางท่ี 2 ซ่ึง
มีลักษณะเปนพวยทรงโคง ส้ัน(TH 12/18) มองไมเห็นการจัดเรียงของเนื้อดิน ท้ังนี้อาจจะ
เนื่องมาจากแกลบขาวท่ีสลายตัวจากการเผาจนไมสามารถท่ีจะมองเห็นลักษณะการจัดเรียงตัวได แต
อยางไรก็ตามจากการสังเกตดวยตาเปลาพบเสนขนานซ่ึงสันนิษฐานวาเกิดจากการเหวี่ยงตัวโดยใช
แปนหมุน ดังนั้นจึงสันนิษฐานวาอาจจะขึ้นรูปดวยแปนหมุนเชนกัน 

รูปท่ี 115  รองรอยเปนเสนขนานท่ีปรากฏบนผิวภาชนะดานของตัวอยาง แหลงโบราณคดีศรีเทพ 
                                                
 180 ดวงกมล อัศวมาศ, นักวิจัยดําเนินงานวิเคราะหและแปลความเศษภาชนะดินเผาดวย
วิธีศิลาวรรณา, 30 มกราคม 2555. 

   
TH11/18                                  TH12/18 

PPL Magnification 20X 

  
      TH11/18                                  TH12/18 
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  3. เทคนิคการตกแตง 
   จากผลการวิเคราะหพบการตกแตงผิวดานนอกภาชนะ 2 ลักษณะคือ 1) 
แบบผิวเรียบ ตัวอยางท่ี1พวยทรงตรง กระบอก(TH11/18) และ 2) แบบการขัดผิวใหเรียบ ใน
ตัวอยางท่ี 2 พวยทรงโคง ส้ัน(TH12/18)  

 
รูปท่ี 116  แสดงการตกแตงท่ีผิวนอกของตัวอยาง แหลงโบราณศรีเทพ 
 
  4. อุณหภูมิการเผา 
   จากผลการวิเคราะหอุณหภูมิการเผา พบวาภาชนะท้ัง 2 ตัวอยาง มี
อุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดยสันนิษฐานจากองคประกอบตางๆ ท่ีพบจากการวิเคราะห 
ไดแก แรควอตซและแรควอตซท่ีมีหลายผลึก ยังไมเปล่ียนแปลงโครงสราง รวมท้ังภายในเนื้อดิน
ของภาชนะท้ัง 2 ประเภทนี้ยังแกลบขาวท่ีเปนสวนผสมและยังไมสลายตัวจากอุณหภูมิการเผา
ท้ังหมด รวมท้ังภาชนะยังเผาไมสุกท่ัวท้ังช้ิน ซ่ึงยังคงเห็นแบงเปนช้ันสีหรือเปนแกนแบบเนื้อดาน
ในอยางชัดเจน สวนลักษณะการเผาภาชนะยังคงเปนแบบกลางแจง  
   ลักษณะโดยท่ัวไปของภาชนะท้ัง 2 ตัวอยางนี้จัดเปนภาชนะแบบเนื้อดิน 
หรือ แบบเอิรทเทนแวร โดยยังพบชองวางในดินปรากฏอยู  คือ 15% ท้ัง 2 ตัวอยางนี้คอนขางท่ีจะมี
ความพรุนตัวสูงอันเนื่องมาจากสวนผสมท่ีเปนแกลบขาว 
   ดังนั้นจากผลการศึกษาเชิงลึกเปรียบเทียบดานเทคโนโลยีการผลิตของ
ภาชนะท้ัง 2 ประเภทจากแหลงโบราณคดีศรีเทพแหงนี้สามารถสรุปไดวา  
   แหลงดินและสวนผสมท่ีผลิตกุณฑีท้ัง 2 ตัวอยางนี้ สันนิษฐานวานาจะได
กุณฑีท้ัง 2 แบบนี้มาจากแหลงโบราณคดีแหงอ่ืน สันนิษฐานจากเนื้อดินท่ีเปนดินรวนปนทราย
ละเอียดไมมีความหลากหลายของแร รวมท้ังสวนผสมท่ีเปนแกลบขาวจํานวนมาก 10% และ 20% 
โดยกุณฑีท้ัง 2 นี้ นาจะไดมาจากแหลงผลิตภาชนะในเขตแหลงโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         
              TH11/18                                                     TH12/18 

PPL Magnification 20X 
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โดยมิไดผลิตขึน้ในแหลงโบราณคดีศรีเทพเองอันเนื่องมาจากขอมูลธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาของ
แหลงโบราณคดีของแหลงดิน 
   เทคนิคการขึ้นรูปของกุณฑีพบการขึ้นรูปโดยใชแปนหมุน สวนการ
ตกแตงผิวของกุณฑี พบ 2 ลักษณะคือ 1) แบบผิวเรียบ และ 2) แบบการขัดผิวใหเรียบ  
   นอกจากนี้ขอมูลดานคุณภาพของภาชนะท้ัง 2 ตัวอยางนี้พบวากุณฑีของ
แหลงโบราณคดีศรีเทพแหงนี้ เปนภาชนะประเภทเนื้อดินหรือแบบเอิรทเทนแวร ท่ีมีความพรุนตัว
สูง  และมีการเผาแบบโลงแจง โดยสัมพันธกับอุณหภูมิการเผาท่ีไมสูงเกิน 550 องศาเซลเซียส 
  
 7) แหลงโบราณคดีคอกชางดิน จํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก 
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH13/18 รูปแบบทรงตรง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลาย
พวย จัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลายในแหลงโบราณคดีภาคกลาง (ตัดบริเวณพวยภาชนะ: สวนโคน)   
 ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH14/18 รูปแบบโคง ยาว จัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลายในแหลง
โบราณคดีภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตัดบริเวณลําตัวของภาชนะ) 
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตจากตัวอยางแหลงโบราณคดีคอกชางดินมีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อดินและสวนผสม 
   เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตกุณฑีท้ัง 2 ตัวอยาง พบวามีปริมาณสัดสวน
ของแรเทากนั คือ องคประกอบของแรเนื้อหยาบ 15% ตอแรเนื้อละเอียด 85% จากความคลายคลึง
ดานสัดสวนนี้ อาจแสดงใหถึงแหลงดินท่ีนํามาใชงานอาจมาจากบริเวณเดียวกัน 
   ผลวิเคราะหดานกลุมแรหลักและแรรองท่ีพบนั้น พบวา ท้ัง 2 ตัวอยางมีแร
หลักเชนเดียวกัน คือ แรควอตซ รวมท้ังแรรองของท้ัง 2 ตัวอยาง คลายคลึงกันอยางมาก ไดแก แร
ควอตซหลายผลึก แรไมกา แรเฟลดสปาร เศษหินแกรนิต แรเหล็กออกไซดท่ีจับตัวเปนกอนขนาด
ใหญขนาด 300-1,500 ไมครอน พบมากถึง 5% เชนเดียวกัน จากลักษณะดังกลาวสันนิษฐานวาชาง
ปนนาจะเลือกแหลงดินท่ีนํามาผลิตมาจากบริเวณเดียวกันสอดคลองกับปริมาณสัดสวนของแรท่ีพบ
ดวย 
   จากการวิเคราะหดานกลุมแรเนื้อละเอียดหรือลักษณะเนื้อดินจากการ
วิเคราะหพบวาท้ังสองตัวอยางไมไดแตกตางกันมากนัก กลาวคือ ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH13/18 
พบลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียวไปจนถึงขนาดเทาเม็ดทรายแปงเนื้อละเอียด สวนตัวอยางท่ี 2 
หมายเลข TH14/18 พบลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว 
   ลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีแหลงโบราณคดีคือ อยูในบริเวณหิน
ตะกอนและหินแปร โดยเปนพ้ืนท่ีท่ีตะกอนธารน้ําพา กรวดทราย ทรายแปงและดินเหนียวสะสมตัว
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ตามรองน้ําคันดินแมน้ําและแองน้ําทวมถึง181 สวนชุดดินในพ้ืนท่ีแหลงโบราณคดีคอกชางดิน คือ 
ดินชุดจตุรัส (Chatturat series : Ct) วัตถุตนกําเนิดเกิดจากการสลายตัวผุผังอยูกับท่ี และ/หรือ 
เคล่ือนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลกของหินตะกอนเนื้อละเอียดท่ีมีหินปูน 
เชน หินดินดานและหินทรายแปงท่ีมีแคลเซียมคารบอรเนตเปนองคประกอบสูง สภาพพ้ืนท่ี เปนลูก
คล่ืนลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดช้ัน 2-8 เปอรเซ็นต182 จากลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและชุดดินดังกลาวพบวามีความสัมพันธกับเนื้อดินเหนียวและกลุมแรท่ีพบของท้ัง 2 
ตัวอยาง  
   นอกจากนี้เนื้อดินท้ัง 2 ตัวอยาง พบวา มีอินทรียวัตถุจากธรรมชาติ คือ                            
สารอสัณฐานของพืชเนื้อละเอียด สารแขวนลอย และแบบจุดกระจายปะปนในเนื้อดินเชนเดียวกัน
แสดงถึงหลักฐานของแหลงดินท่ีมีลักษณะเชนเดียวกัน ดังนั้นชางปนมิไดเติมสวนผสมอ่ืนลงไปใน
เนื้อภาชนะ แตใชเนื้อดินท่ีไดจากธรรมชาตินํามาปนใชงาน 
  2.  เทคนิคการขึ้นรูป 
   เนื่องจากตัวอยางท่ีใชในการศึกษานี้ เปนสวนท่ีตัดมาจากสวนพวยภาชนะ  
และช้ินสวนลําตัวของกุณฑี ดังนั้นในการวิเคราะหเทคนิคการขึ้นรูปภาชนะของแหลงโบราณคดี
แหงนี้จึงเปนการวิเคราะหการขึ้นรูปของสวนพวยภาชนะและลําตัวน้ําเทานั้น 
   ผลวิเคราะหเทคนิคการขึ้นรูปกุณฑี ตัวอยาง พบวาท้ัง 2 ตัวอยาง พบวามี
การจัดเรียงตัวของเนื้อดินแบบเปนเสนตอเนื่องแบบเปนแถบเชนเดียวกัน ซ่ึงสามารถสันนิษฐานได
ถึงลักษณะของการขึน้รูปท้ังสวนพวยภาชนะและลําตัวของกุณฑีไดวานาจะเกิดการขึ้นรูปโดยการ
ใชแปนหมุน และจากการสังเกตท่ีผิวภายนอกพบวาสัมพันธกับลักษณะผิวภาชนะภายนอกท่ีสังเกต
จากตาเปลาโดยพบเสนถ่ีๆ ขนานไปกับผิวภาชนะ  

                                                
 181 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, “แผนท่ี
ธรณีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรี” เขาถึงเม่ือ 22 มกราคม 2555. http://www.dmr.go.th/download/pdf/ 
Central_East/Supan.pdf 
 182 กองสํารวจและจําแนกดิน, รายงานการสํารวจดินจังหวัดสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ: 
กองสํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2541), 81-82. 
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รูปท่ี117 เสนถ่ีท่ีปรากฏบนผิวสวนพวย และสวนลําตัวของภาชนะ จากแหลงโบราณคดีคอกชางดิน 
 
  3. เทคนิคการตกแตง 
  จากผลการวิเคราะหท้ัง 2 ตัวอยาง พบการตกแตงผิวดานนอกภาชนะท้ัง
สวนพวยภาชนะและสวนลําตัวปรากฏการตกแตงแบบเดียวกัน คือ แบบผิวเรียบ  

 
รูปท่ี 118 แสดงการตกแตงท่ีผิวนอกของตัวอยาง แหลงโบราณคอกชางดิน 
 
  4. อุณหภูมิการเผา 
   จากผลการวิเคราะหอุณหภูมิการเผา พบวาภาชนะมีอุณหภูมิไมเกิน 550 
องศาเซลเซียส โดยสันนิษฐานจากองคประกอบตางๆ ท่ีพบจากการวิเคราะห ไดแก แรควอตซ แร
ไมกา แรเฟลดสปาร แรเหล็กออกไซดจับตัวเปนกอนขนาดใหญ และเศษหินแกรนิต พบวายังไม
เปล่ียนแปลงโครงสราง รวมท้ังภายในเนื้อดินนี้ยังคงพบอินทรียวัตถุท่ีมีอยูเดิมในดินตามธรรมชาติ
ยังไมสลายตัวจากอุณหภูมิการเผาไปหมด รวมท้ังลักษณะสีผิวของภาชนะยังเผาไมสุกท่ัวท้ังช้ิน ซ่ึง
ยังคงเห็นแบงเปนช้ันสีหรือเปนแกนแบบเนื้อดานในอยางชัดเจน สวนลักษณะการเผาภาชนะยังคง
เปนแบบกลางแจง  
   ลักษณะโดยท่ัวไปของท้ัง 2 ตัวอยางนี้จัดเปนภาชนะแบบเนื้อดิน หรือ 
แบบเอิรทเทนแวร โดยยังพบชองวางในดินปรากฏอยู  คือ 10% และ 5%  

 
 TH13/18     TH14/18 

    
TH13/18     TH14/18 
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   ดังนั้นจากผลการศึกษาเชิงลึกเปรียบเทียบดานเทคโนโลยีการผลิตของ
ภาชนะท้ัง 2 ประเภทจากแหลงโบราณคดีคอกชางดินแหงนี้สามารถสรุปไดวา  
   แหลงดินท่ีผลิตกุณฑีท้ัง 2 ตัวอยาง สันนิษฐานวามีท้ังท่ีนาจะเปนเนื้อดิน
ธรรมชาติท่ีไดจากในแหลงโบราณคดี เพราะองคประกอบท้ังทางธรณีและปฐพีของตัวอยาง
สัมพันธกัน รวมท้ังองคประกอบของแรท่ีพบจากการวิเคราะหและเนื้อดินท่ีมีอินทรียวัตถุตาม
ธรรมชาติก็ยังมีลักษณะเชนเดียวกัน อาจสะทอนถึงแหลงผลิตภาชนะท่ีใชเนื้อดินวัตถุดิบจากท่ี
เดียวกัน 
   เทคนิคการขึ้นรูปของกุณฑีท้ังสวนพวยและสวนลําตัว เปนแบบใชแปน
หมุน รวมท้ังการตกแตงผิวดานนอกของกุณฑี พบการตกแตงแบบผิวเรียบ  
   นอกจากนี้ขอมูลดานคุณภาพของภาชนะท้ัง 2 ตัวอยางนี้พบวากุณฑีของ
แหลงโบราณคดีคอกชางดินแหงนี้ ยังจัดเปนประเภทภาชนะเนื้อดินหรือแบบเอิรทเทนแวร ท่ีมีการ
เผาแบบโลงแจง โดยสัมพันธกับอุณหภูมิการเผาท่ีไมสูงเกนิ 550 องศาเซลเซียส 
 
 8 )  แหลงโบราณคดีซับจําปา จํานวน 4 ตัวอยาง ไดแก 
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข  TH15/18 รูปแบบตรง กระบอก จัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลายใน
แหลงโบราณคดีภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตัดบริเวณลําตัวท่ีติดกับพวย) 
 ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข  TH16/18 รูปแบบ โคงส้ัน จัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลายและเปน
จํานวนมากพบในแหลงโบราณคดีภาคกลาง (ตัดบริเวณรอยตอระหวางลําตัวกับพวยของภาชนะ)
 ตัวอยางท่ี 3 หมายเลข TH17/18 รูปแบบโคง ส้ัน จัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลายและเปน
จํานวนมากพบในแหลงโบราณคดีภาคกลาง (ตัดบริเวณลําตัวท่ีติดกับพวย) 
 ตัวอยางท่ี 4 หมายเลข  TH18/18 รูปแบบทรงตรง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย 
จัดเปนรูปแบบท่ีแพรหลายในแหลงโบราณคดีภาคกลาง (ตัดบริเวณลําตัวท่ีติดกับพวย) 
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตจากตัวอยางแหลงโบราณคดีซับจําปามีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อดินและสวนผสม 
   เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตกุณฑีท้ัง 4 ตัวอยาง พบวามีปริมาณสัดสวน
ของแรเทากันอยางชัดเจนคือ องคประกอบของแรเนื้อหยาบ10% ตอแรเนื้อละเอียด90% จาก
ความสัมพันธของตัวอยางกลุมนี้ อาจแสดงใหถึงแหลงดินท่ีนํามาใชงานเปนแหลงเดียวกัน 
   ผลวิเคราะหดานกลุมแรหลักและแรรองท่ีพบนั้นพบวา ท้ัง 4 ตัวอยางมีแร
หลักเชนเดียวกัน คือ แรควอตซ แตแตกตางกันท่ีแรรอง พบวา เศษแรรองในตัวอยางท่ี 1 หมายเลข  
TH15/18 และตัวอยางท่ี 3 หมายเลข  TH1/18 คลายคลึงกัน คือ พบเศษแรควอตซท่ีหลายผลึกขนาด
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ถึง 700 ไมครอนปรากฏอยูประมาณ 5% สวน ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข  TH16/18 พบเฉพาะแรหลัก
คือแรควอตซเพียงชนิดเดียว ตัวอยางท่ี 4 หมายเลข  TH18/18 พบแรปะปนคอนขางหลากหลาย 
ไดแก แรควอตซหลายผลึก เศษหินแกรนิต และแรไมกา รวมท้ังแรเหล็กออกไซดท่ีจับกันเปนกอน
ขนาดใหญ จากลักษณะดังกลาวสันนิษฐานวาชางปนนาจะเลือกแหลงดินท่ีนํามาผลิตภาชนะท้ัง 4 
ตัวอยางนี้ตางคนละพ้ืนท่ีกันอยางชัดเจน จึงทําใหปริมาณแรแตกตางกันอยางชัดเจน โดยตัวอยางท่ี 
1, 2 และตัวอยางท่ี 3 พบวานาจะมาจากแหลงดินเดียวกันจึงมีองคประกอบแรท่ีมีปริมาณไมมากนัก
คลายคลึงกัน สวนตัวอยางท่ี 4 เนื้อดินนาจะมาจากตางบริเวณกันเพราะมีองคประกอบของแรเหล็ก
ออกไซดท่ีเกี่ยวของกับการชะลางของน้ําในเนื้อดินหรือการเกิดจุดประขึ้น แตภาพรวมดาน
องคประกอบแรและหินท่ีพบท้ัง 4 ตัวอยางจัดอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปนหินแกรนิตเชนเดียวกัน ซ่ึงจาก
ลักษณะพ้ืนท่ีของแหลงโบราณคดีอยูเขตจังหวัดลพบุรีท่ีมีพ้ืนท่ีของหินอัคนีอยูในพ้ืนท่ีไมหางใกล
นัก  
   นอกจากนี้ลักษณะทางธรณีวิทยาพบวาอยูในเขตหินตะกอนและหินแปร 
พ้ืนท่ีมีลักษณะตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุผังอยูกับท่ี กรวด ทราย ทรายแปง ศิลาแลงและ
เศษหิน183 (แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดลพบุร)ี สวนดินชุดในพ้ืนท่ีแหลงโบราณคดีซับจําปา คือ ดินชุด
ตาคลี(Tk: Takhli series)  ดินชุดนี้มีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง พบในสภาพพ้ืนท่ีแบบลูกคล่ืน
ลอนลาด มีความลาดเทประมาณ 2-8 เปอรเซ็นต เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดีปานกลางน้ําซึมผาน
ไดอุมน้ําไดสูง ดินบนมีลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว สีดํา สีเทาเขมมาก สี
น้ําตาลปนเทาเขมมาก หรือ สีน้ําตาลเขมมากมักจะพบเม็ดปูนสีขาวปนอยูในเนื้อดินทําใหดินมี
คุณสมบัติเปนดาง สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียวสีเขมมาก สีเขม
มากของน้ําตาลปนเทาหรือน้ําตาลเขมจะพบเม็ดปูนสีขาวปนอยูในเนื้อดินทําใหดินมีคุณสมบัติเปน
ดาง ดินนี้ลึกไมเกิน 50 เซนติเมตร จะพบเม็ดปูนสีขาวหรือมารลผสมอยูเปนจํานวนมากๆ184 
   สวนการวิเคราะหดานเนื้อดินและสวนผสมในกลุมภาชนะแบบกุณฑี
พบวาท้ัง 4 ตัวอยางนี้ มีเนื้อดินท่ีมีขนาดเทากับอนุภาคของแรดินเหนียวเปนสวนใหญ แตแตกตาง
กันท่ีปริมาณและชนิดของอินทรียวัตถุท่ีพบ คือ ตัวอยางท่ี 1 และ ตัวอยางท่ี 3 พบอินทรียวัตถุท่ีมีอยู
                                                
 183 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, “แผนท่ีธรณีวิทยา
จังหวัดลพบุร”ี เขาถึงเม่ือ 22 มกราคม 2555. http://www.dmr.go.th/download/pdf/ 
Central_East/lopburi.pdf 
 184 วิจิตร ทันดวน, รายงานการสํารวจดินของจังหวัดเพชรบูรณ ฉบับที่205 (กรุงเทพฯ: 
กองสํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2520), 41. 
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ในดินตามธรรมชาติ และพบแกลบขาวมีปริมาณ 5% และ 3% สันนิษฐานวานาจะเปนการเติม
สวนผสมนี้ลงไปในเนื้อภาชนะ สวนตัวอยางท่ี 2 ไมพบอินทรียวัตถุปะปนอยู และตัวอยางท่ี 4 พบ
อินทรียวัตถุท่ีมีอยูในดินตามธรรมชาติ โดยเปนเนื้อดินธรรมชาติเพียงอยางเดียว ซ่ึงจากลักษณะ
ดังกลาวอาจบงช้ีถึงชางปนกุณฑีใชแหลงดินคนละบริเวณมาผลิตภาชนะประเภทนี ้ 
  2.  เทคนิคการขึ้นรูป 
   ผลวิเคราะหเทคนิคการขึ้นรูปกุณฑี ท้ัง 4 ตัวอยาง พบวาตัวอยางท่ี 1 และ 
ตัวอยางท่ี 3 พบวามีการจัดเรียงตัวของเนื้อดินแบบเปนเสนตอเนื่องแบบเปนแถบเชนเดียวกัน ซ่ึง
สามารถสันนิษฐานไดถึงลักษณะของการขึ้นรูปท้ังสวนพวยท่ีติดกับลําตัวของกุณฑีไดวานาจะเกิด
การขึ้นรูปโดยการใชแปนหมุน และจากการสังเกตท่ีผิวภายนอกพบวาสัมพันธกับลักษณะผิว
ภาชนะภายนอกท่ีสังเกตจากตาเปลาโดยพบเสนถ่ีๆ ขนานไปกับผิวภาชนะ  
   สวนตัวอยางท่ี 2 มองไมเห็นการจัดเรียงตัวในเนื้อดิน และตัวอยางท่ี 4 
พบวามีการจัดเรียงตัวของเนื้อดินแบบเปนเสนไมตอเนื่องสันนิษฐานวาสัมพันธกับการขึ้นรูปดวย
มืออิสระ  

 
รูปท่ี 119 ผิวดานในของตัวอยาง แหลงโบราณคดีซับจําปา 
  3. เทคนิคการตกแตง 
   จากผลการวิเคราะห พบการตกแตงผิวดานนอกภาชนะ 2 วิธี คือ 
   1.การตกแตงแบบเรียบไดแก ตัวอยางท่ี1(TH15/18)และ ตัวอยางท่ี4 
(TH18/18) 
   2.การตกแตงแบบขัดผิว ไดแกตัวอยางท่ี 2(TH16/18) และ ตัวอยางท่ี
3(TH17/18)  

            
                           TH16/18                   TH17/18   TH18/18 
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รูปท่ี 120 แสดงการตกแตงท่ีผิวนอกของตัวอยาง แหลงโบราณซับจําปา 
 
  4. อุณหภูมิการเผา 
   จากผลการวิเคราะหอุณหภูมิการเผา พบวาภาชนะท้ัง 4 ตัวอยาง มี
อุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดยสันนิษฐานจากองคประกอบตางๆ ท่ีพบจากการวิเคราะห 
ไดแก แรควอตซ แรควอตซหลายผลึก แรไมกา แรเหล็กออกไซดจับตัวเปนกอนขนาดใหญ และเศษ
หินแกรนิต พบวายังไมเปล่ียนแปลงโครงสราง รวมท้ังภายในเนื้อดินนี้ยังคงพบอินทรียวัตถุท่ีมีอยู
เดิมในดินตามธรรมชาติ รวมท้ังท่ีเปนสวนผสมคือ แกลบขาว ยังไมสลายตัวจากอุณหภูมิการเผาไป
หมด รวมท้ังลักษณะสีผิวของภาชนะยังเผาไมสุกท่ัวท้ังช้ิน ซ่ึงยังคงเห็นแบงเปนช้ันสีหรือเปนแกน
แบบเนื้อดานในอยางชัดเจน สวนลักษณะการเผาภาชนะยังคงเปนแบบกลางแจง  
   ลักษณะโดยท่ัวไปของท้ัง 4 ตัวอยางนี้จัดเปนภาชนะแบบเนื้อดิน หรือ 
แบบเอิรทเทนแวร โดยยังพบชองวางในดินปรากฏอยูตั้งแต   5% 10% และ 20%  
   ดังนั้นจากผลการศึกษาเชิงลึกเปรียบเทียบดานเทคโนโลยีการผลิตของ
ภาชนะท้ัง 2 ประเภทจากแหลงโบราณคดีซับจําปาแหงนี้สามารถสรุปไดวา  
   แหลงดินท่ีผลิตกุณฑีท้ัง 4 ตัวอยาง สันนิษฐานวามีท้ังท่ีนาจะเปนเนื้อดิน
ธรรมชาติ  สัมพันธกับองคประกอบท้ังทางธรณีและปฐพีของตัวอยางสัมพันธกัน รวมท้ัง
องคประกอบของแรท่ีพบจากการวิเคราะหและยังพบภาชนะท่ีมีสวนผสมของแกลบขาวปรากฏใน
เนื้อดินรวมดวย ฉะนั้นอาจสะทอนถึงแหลงผลิตภาชนะท่ีใชเนื้อดินวัตถุดิบจากท่ีเดียวกันแต
แตกตางกันในเรื่องของสวนผสม 
   เทคนิคการขึ้นรูปของกุณฑีท้ัง 4 ตัวอยางพบวา เปนแบบใชแปนหมุน 
และขึ้นรูปดวยมืออิสระ รวมท้ังการตกแตงผิวดานนอกของกุณฑี พบการตกแตงแบบผิวเรียบและ
แบบขัดผิวใหเรียบ 

     
         TH15/18          TH16/18          TH17/18                 TH18/18 

PPL Magnification 20X 
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   นอกจากนี้ขอมูลดานคุณภาพของภาชนะท้ัง 4 ตัวอยางนี้พบวากุณฑีของ
แหลงโบราณคดีซับจําปาแหงนี้ ยังจัดเปนประเภทภาชนะเนื้อดินหรือแบบเอิรทเทนแวร ท่ีมีการเผา
แบบโลงแจง โดยสัมพันธกับอุณหภูมิการเผาท่ีไมสูงเกิน 550 องศาเซลเซียส 
 
 สรุป เทคโนโลยีในการผลิตกุณฑีในแตละแหลงนั้น หากเม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 16
พบวาตัวอยางท่ีมาจากแหลงโบราณคดีเดียวกันนั้น มักจะมีสวนผสมในเนื้อภาชนะท่ีเหมือนกัน เชน 
มีการเติม แกลบ , ทราย หรอืใชดินธรรมชาติ เปนตน ยกเวนเพียงท่ีซับจําปาเทานั้น ท่ีพบวาตัวอยาง
มีการใสสวนผสมท่ีตางกัน ไดแก พบท้ังตัวอยางท่ีมีการเติมแกลบลงในเนื้อดิน และใชดินธรรมชาติ
โดยไมเติมสวนผสมอ่ืนๆลงในเนื้อดินปน 
 ในสวนของการตกแตงนั้น พบวาตัวอยางจากบางแหลงมีเทคนิคการตกแตงท่ีเหมือนกัน
ซึงมักเปนการตกแตงแบบเรียบ, แหลงโบราณคดีบางแหงพบวามีบางตัวอยางท่ีมีการตกแตงแบบ
พิถีพิถัน โดยมีการขัดผิวและเขียนสี หรือขัดผิวและทาน้ําดิน เปนตน  
 แตในทุกแหลงโบราณท่ีนําตัวอยางมาศึกษานี้ ชางผลิตจะเผาภาชนะประเภทนี้ใน
อุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส เนื่องจากองคประกอบของแร อีกท้ังอินทรียวัตถุในเนื้อภาชนะ
ยังไมสลายตัวไปหมด 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 237 

ตารางท่ี15 แสดงเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีแบบรายช้ิน
หมายเลข รูปแบบ แหลง/ภาค สวน ดิน สวนผสม การขึ้นรูป การตกแตง สีของเนื้อ

ภาชนะ 
TH1/18 ทรงตรงมีขอบนูนย่ืนบริเวณปลายพวย ทุงตึก/ใต พวย ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ธรรมชาติ อิสระ เรียบ ช้ันสี 
TH2/18 ทรงตรงมีขอบนูนย่ืนบริเวณปลายพวย  นางยอน/ใต พวย ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ธรรมชาติ แปนหมุน รมดํา ช้ันสี 
TH3/18 ทรงโคง หงาย นางยอน/ใต พวย ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ธรรมชาติ แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
TH4/18 ทรงตรง กระบอก บานสวย/

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
สวนพวย-ลําตัว ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ แกลบขาว แปนหมุน-ไม

ชัดเจน 
เรียบ ช้ันสี 

TH5/18 โคง สั้น ธรรมศาลา/กลาง พวย ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ทราย อิสระ เรียบ ช้ันสี 
TH6/18 ทรงคาง บริเวณปลายพวยมีขอบนูน แบบ1.1 ธรรมศาลา/กลาง พวย ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ทราย แปนหมุน ขัดผิว+ทาน้ําดิน ช้ันสี 
TH7/18 ทรงตรงมีขอบนูนย่ืนบริเวณเกือบปลายพวย ธรรมศาลา/กลาง พวย ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ทราย แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
TH8/18 หมอพรมน้ํา ธรรมศาลา/กลาง ลําตัว ดินไมสัมพันธกับพ้ืนที ่ แกลบขาว แปนหมุน ขัดผิว+ทาน้ําดิน สีเดียว 
TH9/18 ทรงตรงมีขอบนูนย่ืนบริเวณปลายพวย บานคูเมือง/กลาง ลําตัว ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ธรรมชาติ แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
TH10/18 โคง สั้น บานคูเมือง/กลาง สวนพวย-ลําตัว ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ธรรมชาติ แปนหมุน-อิสระ ขัดผิว+เขียนส ี ช้ันสี 
TH11/18 ทรงตรง กระบอก ศรีเทพ/กลาง ลําตัว ดินไมสัมพันธกับพ้ืนที ่ แกลบขาว แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
TH12/18 โคง สั้น ศรีเทพ/กลาง ลําตัว ดินไมสัมพันธกับพ้ืนที ่ แกลบขาว แปนหมุน ขัดผิว ช้ันสี 
TH13/18 ทรงตรงมีขอบนูนย่ืนบริเวณเกือบปลายพวย คอกชางดิน/กลาง พวย ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ธรรมชาติ แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
TH14/18 โคง ยาว คอกชางดิน/กลาง ลําตัว ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ธรรมชาติ แปนหมุน เรียบ สีเดียว 
TH15/18 ทรงตรง กระบอก ซับจําปา/กลาง ลําตัว ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ แกลบ แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
TH16/18 โคง สั้น ซับจําปา/กลาง ลําตัว-พวย ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ไมชัดเจน ไมชัดเจน ขัดผิว ช้ันสี 
TH17/18 โคง สั้น ซับจําปา/กลาง ลําตัว ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ แกลบ แปนหมุน ขัดผิว ช้ันสี 
TH18/18 ทรงตรงมีขอบนูนย่ืนบริเวณปลายพวย ซับจําปา/กลาง ลําตัว ดินสัมพันธกับพ้ืนที ่ ธรรมชาติ อิสระ เรียบ ช้ันสี 
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ตารางท่ี 16  สรุปเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีในแตะละแหลงโบราณคด ี

แหลง/ภาค อายุสมัย สัดสวนแรเนื้อ
หยาบ: แรเนื้อ

ละเอียด 

ชองวางใน
ดิน 

สวนผสม การขึ้นรูป การตกแตง อุณหภูมิการ
เผา 

ทุงตึก/ใต พุทธศตวรรษท่ี 13-16 20% 10% ธรรมชาติ พวย:อิสระ เรียบ ไมเกิน 550°C 
นางยอน/ใต พุทธศตวรรษท่ี 13-15 10-25% 10-25% ธรรมชาติ พวย:แปนหมุน รมดํา, เรียบ ” 

บานสวย พุทธศตวรรษท่ี 11-16 20% 30% แกลบ ลําตัว:แปนหมุน เรียบ ” 
นครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษท่ี13/14-

16 
15-25% 2-5% ทราย พวย: อิสระ, แปน

หมุน 
เรียบ, ขัดผิว+

ทาน้ําดิน 
” 

บานคูเมือง พุทธศตวรรษท่ี 12-16 2-10% 2-5% ธรรมชาติ ลําตัว:แปนหมุน 
พวย: อิสระ 

เรียบ, ขัดผิว+
เขียนสี 

” 

ศรีเทพ พุทธศตวรรษท่ี 12-16 5-10% 15% แกลบ ลําตัว: แปนหมุน เรียบ, ขัดผิว ” 
คอกชางดิน พุทธศตวรรษท่ี 12-14 15% 5-10% ธรรมชาติ ลําตัว: แปนหมุน 

พวย: แปนหมุน 
เรียบ ” 

ซับจําปา พุทธศตวรรษท่ี 12-16 10% 5-20% ธรรมชาติ, 
แกลบ 

แปนหมุน เรียบ, ขัดผิว ” 
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 2.  ศึกษาเปรียบเทียบชิ้นสวนกุณฑีในรูปแบบคลายคลึงกันในดานเทคโนโลยีการผลิต 
 ในการศึกษาประเด็นนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตัวอยางภาชนะในระดับจุลสัณฐาน
หรือเชิงลึก ในดานเทคโนโลยีการผลิตของแตละรูปแบบ จํานวน 13 ตัวอยาง จาก 4 รูปแบบ ดังนี ้
 1) รูปแบบทรงตรง กระบอก  จํานวน 3 ตัวอยาง 
 2) รูปแบบทรงโคง ส้ัน  จํานวน 5 ตัวอยาง 
 3) รูปแบบทรงตรง มีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย     จํานวน 3 ตัวอยาง 
 4) รูปแบบทรงตรง มีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย   จํานวน 2 ตัวอยาง 
 ผูวิจัยจะทําการอธิบายผลวิเคราะหดานเทคโนโลยีการผลิตตามขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตภาชนะ โดยเริ่มตั้งแต 1. เนื้อดินและสวนผสม 2. เทคนิคการขึ้นรูป 3. เทคนิคการตกแตง และ4. 
อุณหภูมิการเผา เชนเดียวกับการศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีท่ีพบในแตละแหลง
โบราณคดี ผลการศึกษามีดังนี ้
 1) รูปแบบทรงตรง กระบอก จํานวน 3 ตัวอยาง โดยไดจากแหลงโบราณคดีในภาคกลาง
จํานวน 2 ตัวอยาง และแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 ตัวอยาง ดังนี ้
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH4/18 จากแหลงโบราณคดบีานสวย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH11/18 จากแหลงโบราณคดีศรีเทพ ภาคกลาง 
 ตัวอยางท่ี 3 หมายเลข TH15/18 จากแหลงโบราณคดีซับจําปา ภาคกลาง 
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีที่มีพวยรูปแบบทรงตรง กระบอก มีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อและสวนผสม 
   เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตกุณฑีท่ีมีพวยรูปแบบทรงตรง กระบอก จาก
ท้ัง 3 ตัวอยางนั้น พบวามีความแตกตางกันในดานปริมาณสัดสวนของแรอยางเดนชัด สามารถแบง
ได 2 กลุม ดวยกันคือ  
   กลุมเนื้อดินหยาบ โดยมีสัดสวนแรเนื้อหยาบตั้งแต10% ขึ้นไป ไดแก
ตัวอยางท่ี 1(TH4/18) จากแหลงโบราณคดีบานสวยนั้น มีองคประกอบของแรเนื้อหยาบ20% ตอแร
เนื้อละเอียด 80%, ตัวอยางท่ี 3 (TH15/18) จากแหลงโบราณคดีซับจําปา นั้น มีองคประกอบของแร
เนื้อหยาบ 10% ตอแรเนื้อละเอียด 90%    
   กลุมเนื้อดินละเอียด โดยมีสัดสวนแรเนื้อหยาบนอยกวา10% ไดแก 
ตัวอยางท่ี 2 (TH11/18) จากแหลงโบราณคดีศรีเทพนั้น มีองคประกอบของแรเนื้อหยาบ 5% ตอแร
เนื้อละเอียด 95% 
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  ผลวิเคราะหดานกลุมแรหลักและแรรองนั้นพบวา ท้ัง 3 ตัวอยางมีแรหลัก
เชนเดียวกัน คือ แรควอตซ แตตัวอยางท่ี3(TH15/18) จากแหลงโบราณคดีซับจําปานั้นแตกตาง
ออกไปเนื่องจากพบเหล็กออกไซดในเนื้อภาชนะดวย 
  นอกจากนี้ยังพบวาตัวอยางท้ัง 3 ตัวอยางนี้มีการใสแกลบเปนสวนผสม
ของดินท่ีนํามาใชปนดวย 
  เม่ือพิจารณาจากสัดสวนของแรและกลุมแรในเนื้อดินท่ีนํามาใชผลิตกุณฑี
ท่ีมีพวยรูปแบบทรงตรง กระบอก จากท้ัง 3 ตัวอยางดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนอาจจะแสดงใหเห็น
ถึงความแตกตางของแหลงดินท่ีนํามาใชปนภาชนะท้ัง 3 ตัวอยาง ซ่ึงความแตกตางของแหลงดินท่ี
นํามาใชปนภาชนะนั้น อาจจะเกิดจากการนําดินท่ีมีความสัมพันธกับพ้ืนท่ีท่ีแหลงโบราณคดีนั้น
ตั้งอยูมาใชในการผลิตภาชนะ ท้ังนี้เนื่องจากตัวอยางท่ี1จากแหลงโบราณคดีบานสวย และตัวอยางท่ี
3 จากแหลงโบราณคดีซับจําปา นั้น พบวาดินท่ีนํามาใชปนภาชนะนั้นมีความสัมพันธกับพ้ืนท่ีท่ี
แหลงโบราณนั้นตั้งอยู นอกจากนี้เปนท่ีสังเกตวาตัวอยางท่ี 2 จากแหลงโบราณคดีศรีเทพนั้น จาก
การศึกษาเบ้ืองตนพบวาดินท่ีใชปนภาชนะนั้นไมสัมพันธกับพ้ืนท่ีท่ีแหลงโบราณคดีนั้นตั้งอยู เม่ือ
พิจารณาแรท่ีพบในเนื้อดินพบเพียงแรหลักคือแรควอตซไมพบความหลากหลายของแรอีกท้ัง
ปริมาณของเศษแรท่ีปะปนในเนื้อดินมีจํานวนนอยเพียง5% เทานั้นตางจากดนิท่ีอยูใกลแหลงกําเนิด
ซ่ึงเปนลักษณะเดนของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกท้ังยังมีการใสแกลบเปนสวนผสมซ่ึงเปน
ลักษณะเดนของการผลิตภาชนะดินเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยเชนกัน  
  2. เทคนิคการขึ้นรูป 
  จากการวิเคราะหตัวอยางท้ัง 3 ตัวอยาง ซ่ึงเปนช้ินสวนบริเวณลําตัวของ
กุณฑี2 ช้ิน และช้ินสวนท่ีเปนสวนตอระหวางพวยกับลําตัวจากแหลงโบราณคดีบานสวยจํานวน 1 
ช้ิน พบวา ในสวนของลําตัวของกุณฑีท้ัง 3 ตัวอยางนั้น ขึ้นรูปดวยแปนหมุนท้ัง 3 ตัวอยาง  
  3. เทคนิคการตกแตง 
  จากการวิเคราะหตัวอยางท้ัง 3 ตัวอยาง พบวาท้ัง 3 ตัวอยางมีการตกแตง
แบบเรียบ 
  4. อุณหภูมิการเผา 
  สันนิษฐานไดวาการเผาอุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดย
สันนิษฐานจากองคประกอบตางๆท่ีพบจากการวิเคราะห ไดแก แรควอตซ ยังไมเปล่ียนแปลง
โครงสราง นอกจากนี้เนื้อดินยังปรากฏอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในเนื้อดินตามธรรมชาติและแกลบขาวซ่ึง
ยังคงอยูโดยไมสลายตัวหมดไปกับอุณหภูมิความรอนท่ีเผาภาชนะ และอาจจะเผาแบบกลางแจง 
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เนื่องจากเม่ือสังเกตดวยตาเปลาดานตัดขวางของภาชนะ พบวาภาชนะไดความรอนจากเตาเผาไม
ท่ัวถึงท้ังช้ินจึงทําใหเปนช้ันสีหรือมีไสแกนกลางอยางชัดเจน 
  ดังนั้นจากการศึกษาเชิงลึกเปรียบเทียบดานเทคโนโลยีการผลิตของ
ตัวอยางช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยรูปแบบทรงตรง กระบอก ซ่ึงพบในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง
นี้ พบวามีท้ังการดินจากแหลงดินในพ้ืนท่ีนํามาใชปนภาชนะและแหลงดินท่ีอยูหางไกลไดแก
ตัวอยางท่ี 2 ซ่ึงพบในแหลงโบราณคดีศรีเทพ ซ่ึงสันนิษฐานวาแหลงดินท่ีใชในการปนภาชนะ
ดังกลาวมีความเปนไปไดท่ีจะเปนดินจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังพบวาช้ินตัวอยาง
ท้ัง3 ตัวอยาง ยังมีการใสแกลบขาวเปนสวนผสมในเนื้อดินท่ีนํามาปนดวย ท้ังนี้เปนท่ีสังเกตวาการ
ใสแกลบขาวเปนสวนผสมในเนื้อดินท่ีนํามาปนภาชนะเปนลักษณะเดนของภาชนะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและยังพบมากในแหลงโบราณคดีในลุมน้ําปาสัก เชน แหลงโบราณคดีชัย
บาดาล แหลงโบราณคดีซับจําปา เปนตน  
  การตกแตงท่ีผิวนอกของกุณฑีท่ีมีพวยรูปแบบทรงตรง กระบอกนี้ มักมี
การตกแตงแบบเรียบ และในการเผาภาชนะนั้นอาจจะเผากลางแจงเนื่องจากสังเกตดวยตาเปลาดาน
ตัดขวางของภาชนะ พบวาภาชนะไดความรอนจากเตาเผาไมท่ัวถึงท้ังช้ินจึงทําใหเปนช้ันสีหรือมีไส
แกนกลางอยางชัดเจน 
 2) รูปแบบทรงโคง ส้ัน จํานวน 5 ตัวอยาง โดยท้ัง 5 ตัวอยางไดจากแหลงโบราณคดีใน
ภาคกลาง ดังนี ้
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH5/18 จากแหลงโบราณคดีธรรมศาลา ภาคกลาง 
 ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH10/18 จากแหลงโบราณคดีบานคูเมือง ภาคกลาง 
 ตัวอยางท่ี 3 หมายเลข TH12/18 จากแหลงโบราณคดีศรีเทพ ภาคกลาง 
 ตัวอยางท่ี 4 หมายเลข TH16/18 จากแหลงโบราณคดีซับจําปา ภาคกลาง 
 ตัวอยางท่ี 5 หมายเลข TH17/18 จากแหลงโบราณคดีซับจําปา ภาคกลาง 
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีที่มีพวยรูปแบบทรงโคง ส้ัน มีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อและสวนผสม 
   เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตกุณฑีท่ีมีพวยรูปแบบทรงโคง ส้ัน จากท้ัง 5 
ตัวอยางนั้น สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ  
   กลุมเนื้อดินหยาบ โดยมีสัดสวนแรเนื้อหยาบตั้งแต10% ขึ้นไป จํานวน 4 
ตัวอยาง จากการศึกษานี้พบวาตัวอยางท่ี1(TH5/18)จากแหลงโบราณคดีธรรมศาลานั้น มีสัดสวน
ของแรเนื้อหยาบมากท่ีสุดในจํานวนตัวอยาง 5 ตัวอยาง โดยมีสัดสวนแรเนื้อหยาบ 15% แรเนื้อ
ละเอียด 85% ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากสวนผสมของดินท่ีใชปนเนื่องจากตัวอยางจากแหลง
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โบราณคดีธรรมศาลานี้มีการใสทรายเปนสวนผสมดวย ตัวอยางท่ีจากแหลงโบราณคดีในลุมแม
น้ําปาสัก ไดแกตัวอยางท่ี3 จากแหลงโบราณคดีศรีเทพ และตัวอยางท่ี4 (TH16/18) และตัวอยางท่ี5 
(TH17/18) จากแหลงโบราณคดีซับจําปา มีสัดสวนของแรเนื้อหยาบตอแรเนื้อละเอียดเทากันคือ มี
สัดสวนตอแรเนื้อหยาบ 10% สวนแรเนื้อละเอียด 90% 
   กลุมเนื้อดินละเอียด โดยมีสัดสวนแรเนื้อหยาบนอยกวา10% ไดแก
ตัวอยางท่ี 2 มีสัดสวนของแรเนื้อหยาบนอยท่ีสุด คือมีสัดสวนของแรเนื้อหยาบ 2% สวนแรเนื้อ
ละเอียด 98%  
   ผลวิเคราะหดานกลุมแรหลักและแรรองนั้นพบวา ท้ัง 5 ตัวอยางมีแรหลัก
เชนเดียวกัน คือ แรควอตซ แตเม่ือพิจารณาแรรองพบวามีความแตกตางกัน ท้ังนี้อาจจะเนื่องจาก
แหลงดินท่ีนํามาใชในการปนภาชนะนั้นมักจะมีความสัมพันธกับแหลงโบราณคดีท่ีพบดังท่ีได
กลาวแลวในประเด็นท่ี 1  
   นอกจากนี้ยังพบวาตัวอยางท้ัง5ตัวอยางนี้ยังมีสวนผสมของเนื้อดินท่ี
แตกตางกัน โดยสามารถแบงเปน 3 กลุมไดแก  
   กลุมท่ีใชดินธรรมชาติมาปน ไดแก ตัวอยางท่ี2(TH10/18) จากแหลง
โบราณคดีบานคูเมืองซ่ึงตัวอยางท่ี2 นี้ ยังแสดงใหเห็นถึงการเตรียมดินและการคัดสรรดินท่ีนํามาใช
ปนดวย 
   กลุมท่ีใสทรายเปนสวนผสมในเนื้อดินปน ไดแก ตัวอยางท่ี1(TH5/18) 
จากแหลงโบราณคดีธรรมศาลา  
   กลุมท่ีใสแกลบขาวเปนสวนผสมในเนื้อดินปน ไดแก  ตัวอยางท่ี 3 
(TH12/18) จากแหลงโบราณคดีศรีเทพ และตัวอยางท่ี 5(TH17/18)จากแหลงโบราณซับจําปา 
   เปนท่ีนาสังเกตวาจากตัวอยางท้ัง 5 ตัวอยางนี้ กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน 
ท่ีพบบริเวณลุมแมน้ําปาสักจะมีการใสแกลบขาวเปนสวนผสม และมีชองวางในเนื้อภาชนะท่ี
มากกวากุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีในแหลงโบราณคดีธรรมศาลา และแหลงโบราณคดีบานคู
เมือง 
  2. เทคนิคการขึ้นรูป 
  จากการศึกษาพบวาหากเปนสวนพวยจะขึ้นรูปดวยมือ ดังจะเห็นไดจาก
ตัวอยางท่ี1 (TH5/18) และตัวอยางท่ี 2 (TH10/18) หากช้ินตัวอยางเปนสวนลําตัวพบวาขึ้นรูปดวย
แปนหมุน ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตัวอยางท่ี 2 (TH10/18) ซ่ึงเปนช้ินสวนท่ีเปนสวนตอระหวาง
พวยกับลําตัว ตัวอยางท่ี 3(TH12/18) จากแหลงโบราณคดีศรีเทพ และตัวอยางท่ี 5(TH17/18) จาก
แหลงโบราณคดีซับจําปา 
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  3. เทคนิคการตกแตง 
  จากการศึกษาพบวากุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน นี้  มีการตกแตงท่ีผิว
ภายนอก 3 กลุม ดังนี ้
  3.1 การตกแตงแบบเรียบ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางท่ี1(TH5/18)จากแหลง
โบราณคดีธรรมศาลา และตัวอยางท่ี5 (TH17/18)จากแหลงโบราณคดีซับจําปา 
  3.2 การตกแตงแบบขัดผิว ดังจะเห็นไดจากตัวอยางท่ี3 (TH12/18) จาก
แหลงโบราณคดีศรีเทพ 
  3.3 การตกแตงแบบขัดผิวและเขียนสี ซ่ึงหากสังเกตดวยตาเปลาจะพบ
เพียงแควิธีการตกแตงดวยการเขียนสีเปนเสนขนานจากปากพวยไปหาลําตัว แตจากการศึกษาดวย
เชิงลึกนี้วามีการตกแตงโดยการขัดผิวภาชนะใหเรียบดวย 
  4. อุณหภูมิการเผา 
  สันนิษฐานไดวาการเผาอุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดย
สันนิษฐานจากองคประกอบตางๆท่ีพบจากการวิเคราะห ไดแก แรควอตซ ยังไมเปล่ียนแปลง
โครงสราง นอกจากนี้เนื้อดินยังปรากฏอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในเนื้อดินตามธรรมชาติและแกลบขาวซ่ึง
ยังคงอยูโดยไมสลายตัวหมดไปกับอุณหภูมิความรอนท่ีเผาภาชนะ และอาจจะเผาแบบกลางแจง 
เนื่องจากเม่ือสังเกตดวยตาเปลาดานตัดขวางของภาชนะ พบวาภาชนะไดความรอนจากเตาเผาไม
ท่ัวถึงท้ังช้ินจึงทําใหเปนช้ันสีหรือมีไสแกนกลางอยางชัดเจน 
 3) รูปแบบทรงตรง มีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย จํานวน 3 ตัวอยาง ไดแก 
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH1/18 จากแหลงโบราณคดีทุงตึก ภาคใต 
 ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH9/18 จากแหลงโบราณคดีบานคูเมือง ภาคกลาง 
 ตัวอยางท่ี 3 หมายเลข TH18/18 จากแหลงโบราณคดีซับจําปา ภาคกลาง 
 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีที่มีพวยรูปแบบทรงตรง มีขอบนูนยื่น
บริเวณปลายพวย มีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อและสวนผสม 
  เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตกุณฑีท่ีมีพวยรูปแบบทรงตรง มีขอบนูนยื่น
บริเวณปลายพวย จากท้ัง 3 ตัวอยางนั้น พบวาเปนกลุมเนื้อดินหยาบ โดยมีสัดสวนแรเนื้อหยาบ
ตั้งแต10% ขึ้นไป ท้ัง 3 ตัวอยาง โดยตัวอยางท่ี1(TH1/18) จากแหลงโบราณคดีทุงตึกนั้น มีสัดสวน
ของแรเนื้อหยาบมากท่ีสุดในจํานวนตัวอยาง 3 ตัวอยาง โดยมีสัดสวนแรเนื้อหยาบ 20% แรเนื้อ
ละเอียด80%  ตัวอยางท่ี2(TH9/18) จากแหลงโบราณคดีบานคูเมือง และตัวอยางท่ี3(TH18/18) จาก
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แหลงโบราณคดีซับจําปา มีสัดสวนของแรเนื้อหยาบตอแรเนื้อละเอียดเทากันคือ มีสัดสวนตอแร
เนื้อหยาบ10% สวนแรเนื้อละเอียด90% 
  ผลวิเคราะหดานกลุมแรหลักและแรรองนั้นพบวา ท้ัง 3 ตัวอยางมีแรหลัก
เชนเดียวกัน คือ แรควอตซ แตเม่ือพิจารณาแรรองพบวามีความแตกตางกัน ท้ังนี้อาจจะเนื่องจาก
แหลงดินท่ีนํามาใชในการปนภาชนะนั้นมักจะมีความสัมพันธกับแหลงโบราณคดีท่ีพบดังท่ีได
กลาวแลวในประเด็นท่ี 1  
  นอกจากนี้ยังพบวาตัวอยางท้ัง3ตัวอยางนี้ใชดินธรรมชาติท่ีมีความ
เหมาะสมในการปนภาชนะมาใชในการปนโดยไมทําการใสแกลบขาว ทราย หรือกรอก ผสมลงใน
ดินท่ีนํามาใช และยังมีชองวางในเนื้อภาชนะนอย คือมีไมเกิน10% ซ่ึงจัดวามีคุณภาพในการกักเก็บ
ของเหลวไดด ี
  2. เทคนิคการขึ้นรูป 
  เนื่องจากตัวอยางท่ีนํามาใชในการศึกษานี้เปนช้ินสวนท่ีตัดมาจากสวน
พวยของภาชนะ และสวนของลําตัวภาชนะ ซ่ึงจากการศึกษาพบวาช้ินสวนพวยรูปแบบทรงตรง มี
ขอบนูนบริเวณปลายพวยจากแหลงโบราณคดีทุงตึกนั้นขึ้นรูปดวยมือ 
  ในสวนของลําตัวซ่ึงศึกษาจากแหลงโบราณคดีในภาคกลางนั้น พบท้ังขึ้น
รูปดวยแปนหมุน และขึ้นรูปดวยมือ 
  3. เทคนิคการตกแตง 
  จากการศึกษาพบวาการตกแตงท่ีผิวนอกของภาชนะท้ัง 3 ตัวอยางนั้น เปน
แบบเรียบ 
  4. อุณหภูมิการเผา 
  สันนิษฐานไดวาการเผาอุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดย
สันนิษฐานจากองคประกอบตางๆท่ีพบจากการวิเคราะห ไดแก แรควอตซ ยังไมเปล่ียนแปลง
โครงสราง นอกจากนี้เนื้อดินยังปรากฏอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในเนื้อดินตามธรรมชาติซ่ึงยังคงอยูโดยไม
สลายตัวหมดไปกับอุณหภูมิความรอนท่ีเผาภาชนะ และอาจจะเผาแบบกลางแจง เนื่องจากเม่ือ
สังเกตดวยตาเปลาดานตัดขวางของภาชนะ พบวาภาชนะไดความรอนจากเตาเผาไมท่ัวถึงท้ังช้ินจึง
ทําใหเปนช้ันสีหรือมีไสแกนกลางอยางชัดเจน 
 4) รูปแบบทรงตรง มีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย จํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก 
 ตัวอยางท่ี 1 หมายเลข TH7/18 จากแหลงโบราณคดีธรรมศาลา ภาคกลาง 
 ตัวอยางท่ี 2 หมายเลข TH13/18 จากแหลงโบราณคดีคอกชางดิน ภาคกลาง 
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 ผลการศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีที่ มีพวยรูปแบบทรงตรง มีขอบนูนยื่น
บริเวณเกือบปลายพวย มีดังนี้ 
  1. ดานเนื้อและสวนผสม 
  เนื้อดินท่ีนํามาใชในการผลิตกุณฑีท่ีมีพวยรูปแบบทรงตรง มีขอบนูนยื่น
บริเวณปลายพวย จากท้ัง 2 ตัวอยางนั้น พบวาเปนกลุมเนื้อดินหยาบ โดยมีสัดสวนแรเนื้อหยาบ
ตั้งแต10% ขึ้นไป ท้ัง 2 ตัวอยาง โดยตัวอยางท่ี1 (TH7/18) จากแหลงโบราณคดีธรรมศาลาโดยมี
สัดสวนแรเนื้อหยาบ 25% แรเนื้อละเอียด75%  ตัวอยางท่ี 2 (TH13/18) จากแหลงโบราณคดีคอก
ชางดิน มีสัดสวนตอแรเนื้อหยาบ15% สวนแรเนื้อละเอียด85% 
  ผลวิเคราะหดานกลุมแรหลักและแรรองนั้นพบวา ท้ัง 3 ตัวอยางมีแรหลัก
เชนเดียวกัน คือ แรควอตซ แตเม่ือพิจารณาแรรองพบวามีความแตกตางกันเล็กนอย ท้ังนี้อาจจะ
เนื่องจากแหลงดินท่ีนํามาใชในการปนภาชนะนั้นมักจะมีความสัมพันธกับแหลงโบราณคดีท่ีพบ
ดังท่ีไดกลาวแลวในประเด็นท่ี 1  
  นอกจากนี้ยังพบวาตัวอยางท้ัง 2 ตัวอยางนี้มีการใสสวนผสมลงในดินท่ี
แตกตางกัน กลาวคือ มีการใสทรายเปนสวนผสมลงในดินท่ีนํามาปนภาชนะ ไดแก ตัวอยางท่ี1 
(TH7/18) จากแหลงโบราณธรรมศาลา และใชดินธรรมชาติในการปนภาชนะโดยไมใสส่ิงใดเพ่ิม
เขาไป ไดแก ตัวอยางท่ี 2 (TH13/18) จากแหลงโบราณคดีคอกชางดิน ซ่ึงคุณภาพของภาชนะท้ัง 2 
ตัวอยางนี้ จัดอยูในกลุมภาชนะท่ีมีคุณภาพดี เนื่องจากมีชองวางในเนื้อดินไมเกิน 10%   
  2. เทคนิคการขึ้นรูป 
  จากการศึกษาช้ินสวนกุณฑีท้ัง 2 ตัวอยางนี้ พบวาสวนพวยของภาชนะนั้น
ขึ้นรูปดวยแปนหมุนท้ัง 2 ตัวอยาง 
  3. เทคนิคการตกแตง 
  จากการศึกษาพบวาการตกแตงท่ีผิวนอกของภาชนะท้ัง 3 ตัวอยางนั้น เปน
แบบเรียบ 
  4. อุณหภูมิการเผา 
  สันนิษฐานไดวาการเผาอุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดย
สันนิษฐานจากองคประกอบตางๆท่ีพบจากการวิเคราะห ไดแก แรควอตซ ยังไมเปล่ียนแปลง
โครงสราง นอกจากนี้เนื้อดินยังปรากฏอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในเนื้อดินตามธรรมชาติซ่ึงยังคงอยูโดยไม
สลายตัวหมดไปกับอุณหภูมิความรอนท่ีเผาภาชนะ และอาจจะเผาแบบกลางแจง เนื่องจากเม่ือ
สังเกตดวยตาเปลาดานตัดขวางของภาชนะ พบวาภาชนะไดความรอนจากเตาเผาไมท่ัวถึงท้ังช้ินจึง
ทําใหเปนช้ันสีหรือมีไสแกนกลางอยางชัดเจน 
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ตารางท่ี 17  แสดงผลการวิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตของช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอก 
 

 
ตารางท่ี 18  แสดงผลการวิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตของช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย 

แร ลักษณะของขอบ
แร แหลง ตัวอยาง สวน 

สัดสวนแร 
เนื้อหยาบ: 
เนื้อละเอียด 

ชองวางใน
เนื้อ

ภาชนะ quartz Iron 
oxide micas feldspar Granite 

rock 
มุมแหลมคม-

คอนขางกลมมน 

สวนผสม การข้ึนรูป การ
ตกแตง 

สีของ
เนื้อ

ภาชนะ 

ธรรมศาลา TH7/18 พวย 25:75 2% / / /   / ทราย แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
คอกชางดิน TH13/18 พวย 15:85 10% /  / / / / / ธรรมชาติ แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 

 

สัดสวนแร แร ลักษณะของขอบแร 
แหลง ตัวอยาง สวน เนื้อหยาบ: 

เนื้อละเอียด 

ชองวางใน
เนื้อ

ภาชนะ quartz Iron 
oxide 

มุมแหลมคม-
คอนขางแหลมคม 

มุมแหลมคม-
คอนขางกลมมน 

สวนผสม การข้ึนรูป การ
ตกแตง 

สีของเนื้อ
ภาชนะ 

บานสวย TH4/18 พวย-ลําตัว 20: 80 30% /   / แกลบ แปนหมุน-
ไมชัดเจน 

เรียบ ช้ันสี 

ศรีเทพ TH11/18 ลําตัว 5: 95 15% /   /  แกลบ แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
ซับจําปา TH15/18 ลําตัว 10: 90 20% / /  / แกลบ แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
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ตารางท่ี 19  แสดงผลการวิเคราะหแรในเนื้อดินของช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน 
สัดสวนแร แร ลักษณะของขอบแร 

แหลง ตัวอยาง สวน เนื้อหยาบ: 
เนื้อละเอียด 

ชองวาง
ในเนื้อ
ภาชนะ quartz Iron 

oxide 
micas feldspar sericite pseudomorphic 

มุมแหลมคม-
คอนขาง
แหลมคม 

มุมแหลมคม-
คอนขางกลม

มน 
ธรรมศาลา TH5/18 พวย 15:85 5% / / / /  / /  
บานคูเมือง TH10/18 พวย-ลําตัว 2:98 5% /  /   /    

ศรีเทพ TH12/18 ลําตัว 10:90 15% /       / 
ซับจําปา TH16/18 ลําตัว 10:90 20% /       / 
ซบัจําปา TH17/18 ลําตัว 10:90 10% / /      / 

 
ตารางท่ี 20  แสดงผลการวิเคราะหสวนผสม, การขึ้นรูป, การตกแตง ช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน 

แหลง ตัวอยาง สวน สวนผสม การข้ึนรูป การตกแตง สีของเนื้อภาชนะ 
ธรรมศาลา TH5/18 พวย ทราย อิสระ เรียบ ช้ันสี 
บานคูเมือง TH10/18 พวย-ลําตัว ธรรมชาติ แปนหมุน-อิสระ ขัดผิว+เขียนส ี ช้ันสี 

ศรีเทพ TH12/18 ลําตัว แกลบขาว แปนหมุน ขัดผิว ช้ันสี 
ซับจําปา TH16/18 ลําตัว ไมชัดเจน ไมชัดเจน เรียบ? ช้ันสี 
ซับจําปา TH17/18 ลําตัว แกลบขาว แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
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ตารางท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะหแรในเนื้อดินของช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย 
สัดสวนแร แร ลักษณะของขอบแร 

แหลง ตัวอยาง สวน เนื้อหยาบ: 
เนื้อละเอียด 

ชองวางใน
เนื้อภาชนะ quartz Iron 

oxide micas feldspar Metamorphic 
quarty rock pedorelicts polycrystalline Granite 

rock 

มุมแหลม
คม-คอนขาง

แหลมคม 

มุมแหลม
คม-คอนขาง

กลมมน 
ทุงตึก TH1/18 พวย 20:80 10% /  /      /  
บานคู
เมือง TH9/18 

ลําตัว 
10:90 

2% 
/  / 

/ / / /    / 

ซับจําปา TH18/18 ลําตัว 10:90 5% / / /    / /   

 
ตารางท่ี 22  แสดงผลการวิเคราะหสวนผสม, การขึ้นรูป, การตกแตง ช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง แบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย 

แหลง ตัวอยาง สวน สวนผสม การขึ้นรูป การตกแตง สีของเนื้อภาชนะ 
ทุงตึก TH1/18 พวย ธรรมชาติ อิสระ เรียบ ช้ันสี 

บานคูเมือง TH9/18 ลําตัว ธรรมชาติ แปนหมุน เรียบ ช้ันสี 
ซับจําปา TH18/18 ลําตัว ธรรมชาติ อิสระ เรียบ ช้ันสี 
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ตารางท่ี 23 สรุปเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีในรูปแบบคลายคลึงกัน 
 
 
 

รูปแบบ สัดสวนแรเนื้อ
หยาบ: แรเนื้อ

ละเอียด 

ชองวาง
ในดิน 

สวนผสม การขึ้นรูป การตกแตง อุณหภูมิการเผา 

พวยทรงตรง กระบอก 5-20% 15-30% แกลบ ลําตัว: แปนหมุน เรียบ ไมเกิน 550°C 
พวยทรงโคง ส้ัน 2-15% 5-20% ทราย, ธรรมชาติ, 

แกลบ 
พวย: อิสระ 

ลําตัว: แปนหมุน 
เรียบ, ขัดผิว,ขัด

ผิว+เขียนสี 
” 

พวยแบบมีขอบนูนยื่น
บริเวณเกือบปลายพวย 

10-25% 2-10% ทราย, ธรรมชาต ิ พวย: แปนหมุน เรียบ ” 

พวยแบบมีขอบนูนยื่น
บริเวณปลายพวย 

10-20% 2-10% ธรรมชาติ พวย: อิสระ 
ลําตัว:อิสระ,แปน

หมุน 

เรียบ ” 
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บทที่ 5  
บทวิเคราะห 

 
 เนื้อหาในบทนี้จะเปนการวิเคราะหเพ่ือตอบคําถามในประเด็น 4 ประเด็นดวยกัน ไดแก  
1.รูปแบบของกุณฑีท่ีพบในประเทศไทยในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยจะทําการวิเคราะหใน 3 
ประเด็น คือ  
 1.1 กุณฑีรูปแบบใดท่ีพบมากหรือรูปแบบเดนท่ีพบในแตละภูมิภาคของไทย 
 1.2 กุณฑีรูปแบบใดท่ีพบแพรหลายในแหลงโบราณคดีในประเทศไทย 
 1.3 วิเคราะหความสัมพันธทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในประเทศไทยโดยศึกษา
จากกุณฑี  
2.การวิเคราะหเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีและหมอพรมน้ํา โดยวิธีศิลาวรรณนา ซ่ึงจะทําการ
วิเคราะหตอจากบทท่ี 4 โดยจะทําการวิเคราะหใน 2 ประเด็นคือ 
 2.1 กุณฑีท่ีพบในแตละภูมิภาคมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม 
 2.2 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตกุณฑี กับภาชนะประเภทอ่ืน  
3.ความสัมพันธระหวางกุณฑีท่ีพบในประเทศไทยในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 กับกุณฑีท่ีพบใน
เอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงระยะเวลาเดียวกัน 
4.หนาท่ีของกุณฑีท่ีพบในประเทศไทยในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 19   
 4.1 หนาท่ีสามัญในครัวเรือน   
 4.2 หนาท่ีดานเศรษฐกิจ  
 4.3 หนาท่ีในราชสํานักหรือราชูปโภค  
 4.4 หนาท่ีดานลัทธิความเช่ือ   
  4.4.1 หล่ังน้ํา หรือ กรวดน้ํา 
  4.4.2 สัญลักษณท่ีปรากฏรวมกับรูปเคารพ 
 4.5 พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับศพ  
  4.5.1 เปนภาชนะใสเครื่องเซนสังเวยใหกับศพ 
  4.5.2 เปนโกศ 
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1. รูปแบบของกุณฑีที่พบในประเทศไทยในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19  
 จากการศึกษาพบวากุณฑีท่ีพบในประเทศไทยสามารถแบงไดเปน 5 กลุมใหญๆ
ดวยกัน โดยใชลักษณะเดนของบริเวณพวยภาชนะในการจัดกลุม ไดแก 1. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง 2. 
กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง 3. กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่น 4.กุณฑีมีคาง 5.กุณฑีท่ีมีพวยลักษณะพิเศษ  
 ภาคใตและภาคกลางพบช้ินสวนกุณฑีท้ัง 5 กลุม และพบช้ินสวนหมอพรมน้ําท้ัง 2 
ภาค, ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบช้ินสวนกุณฑี 4 รูปแบบ, ภาคเหนือพบ
ช้ินสวนกุณฑี 2 รูปแบบ ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 24 
 
ตารางท่ี 24 แสดงกลุมรูปแบบกุณฑีท่ีพบในประเทศไทย   

กุณฑี 

ภาค มีพวย
ทรงตรง 

มีพวย
ทรงโคง 

มีพวยแบบ
มีขอบนูน

ยื่น 

มีพวย
ทรงคาง 

มีพวย
แบบ
พิเศษ 

หมอ
พรมน้ํา 

ภาคใต / / / / / / 
ภาคกลาง / / / / / / 
ภาคตะวันออก / / /  /  
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

/ / /  /  

ภาคเหนือ /  /    
 
 ในการวิเคราะหประเด็นรูปแบบของกุณฑีท่ีพบในประเทศไทยในชวงกอนพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 นี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเพ่ือทราบ ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1.1  กุณฑีรูปแบบใดท่ีพบมากหรือรูปแบบเดนท่ีพบในแตละภูมิภาคของไทย 
 1.2  กุณฑีรูปแบบใดท่ีพบแพรหลายในแหลงโบราณคดีในประเทศไทย 
 1.3 วิเคราะหความสัมพันธทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในประเทศไทยโดยศึกษา
จากกุณฑี 

 
 ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 1.1 รูปแบบกุณฑีที่พบมากหรือรูปแบบเดนในแตละภูมิภาคของไทย ไดแก  
  1.1.1 ภาคใต: จากตารางท่ี 7 ในบทท่ี 3 พบวารูปแบบกุณฑีท่ีพบ
แพรหลายในแหลงโบราณคดีในภาคใต ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรงสามเหล่ียม เรียวยาว และ 
กุณฑท่ีมีพวยทรงตรงแบบมีขอบนูนบริเวณปลายพวย โดยท้ัง 2 รูปแบบ พบในแหลงโบราณคดี 5 
แหง จากจํานวนแหลงโบราณคดีในภาคใตท่ีใชในการศึกษานี้จํานวน 7 แหง  
  1.1.2 ภาคกลาง: จากตารางท่ี 8 ในบทท่ี 3  พบวารูปแบบกุณฑีท่ีพบมาก
และพบอยางแพรหลายในแหลงโบราณคดีในภาคกลาง ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงส้ัน โดยพบใน
แหลงโบราณคดี 9 แหง จากจํานวนแหลงโบราณคดีในภาคกลางท่ีใชในการศึกษาจํานวน 10 แหง, 
และกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย ซ่ึงพบอยางแพรหลายในแหลงโบราณคดีภาค
กลางเชนกัน โดยพบจํานวน 8 แหง 
  1.1.3 ภาคตะวันออก: จากตารางท่ี 9 ในบทท่ี 3 พบวารูปแบบกุณฑีท่ีพบ
อยางแพรหลายในแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออก ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ยาว โดยพบใน
แหลงโบราณคดีภาคตะวันออกท่ีใชในการศึกษานี้ท้ัง 3 แหง, และกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูน
บริเวณเกือบปลายพวย ซ่ึงพบอยางแพรหลายเชนกัน โดยพบจํานวน 2 แหง 
  1.1.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จากตารางท่ี 10 ในบทท่ี 3 พบวารูปแบบ
กุณฑีท่ีพบอยางแพรหลายในแหลงโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยทรง
โคงยาว โดยพบในแหลงโบราณคดี 5 แหง จากจํานวนแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่ีใชในการศึกษานี้ท้ังหมด 8 แหง, รูปแบบท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน และพวยทรงตรง สามเหล่ียม ส้ัน ก็
พบแพรหลายในแหลงโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชนกัน โดยพบในแหลงโบราณคดีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แหง  
  1.1.5 ภาคเหนือ: จากตารางท่ี 11 ในบทท่ี 3  พบวารูปแบบกุณฑีท่ีพบ
อยางแพรหลายในแหลงโบราณคดีในภาคเหนือซ่ึงเปนแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรมหริภุญชัย โดย
กุณฑีท่ีพบอยางแพรหลายไดแก มีพวยทรงตรง สามเหล่ียมเรียวยาว โดยพบจากการขุดคนท่ี
วัดสังฆารามหรือวัดประตูล้ีและบริเวณวัดพระธาตุหริภุญไชย นอกจากนี้ยังพบจากการสํารวจท่ีวัด
สันริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนอีกดวย 
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ตารางท่ี 25  ช้ินสวนกุณฑีท่ีพบมากหรือรูปแบบเดนในแตละภาคของไทย 

 

 
รูปท่ี121 รูปแบบกุณฑีท่ีพบมากหรือรูปแบบเดนในแตละภาคของไทย 
 

ภาค 
ทรงตรง 

สามเหลี่ยม 
เรียว 

ทรงตรง 
สามเหลี่ยม 

ส้ัน 

มีขอบ
นูน

ปลาย
พวย  

มีขอบนูน
เกือบ
ปลาย
พวย  

โคง 
ส้ัน 

โคง 
ยาว 

ภาคใต /  /    
ภาคกลาง   /  /  
ภาคตะวันออก    /  / 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 /   / / 

ภาคเหนือ /      
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 1.2 รูปแบบกุณฑีที่พบแพรหลายในแหลงโบราณคดีในประเทศไทย 
  1.2.1. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอก ซ่ึงพบในแหลงโบราณคดีภาคใต, 
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  
ตารางท่ี 26 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอก  

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
เขาพระนารายณ (ไทย) พุทธศตวรรษท่ี 12-15 ศรีเทพ พุทธศตวรรษท่ี12-16 
ทุงตึก พุทธศตวรรษท่ี 13-16 ซับจําปา พุทธศตวรรษท่ี12-16 
นางยอน พุทธศตวรรษท่ี 13-15 ศรีมโหสถ พุทธศตวรรษท่ี12-16 
นครปฐมโบราณ(ไทย) พุทธศตวรรษท่ี12-16 เสมา พุทธศตวรรษท่ี12-16 
บานคูเมือง พุทธศตวรรษท่ี12-16 บานสวย พุทธศตวรรษท่ี 11-16 
ดอนคา พุทธศตวรรษท่ี12-16 โนนเมือง พุทธศตวรรษท่ี12-16 

 

รูปท่ี 122  แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของพวยทรงตรง กระบอก ในประเทศไทย

2
6
7

9
11

13 14
16

19

21
22

28

2 (เขาพระนารายณ) 6 (ทุงตึก)

7 (นางยอน)  
9 (นครปฐมโบราณ)

13 (ดอนคา)

14 (ศรีเทพ)

16(ซับจําปา)

19(ศรีมโหสถ)

 

21 (เสมา)

22 (บานสวย)

28 (โนนเมือง)
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  1.2.2. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว ซ่ึงพบท้ังในแหลง
โบราณคดีภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
 
ตารางท่ี 27 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
เขาพระนารายณ  พุทธศตวรรษท่ี 12-15 บานคูเมือง พุทธศตวรรษท่ี12-16 
โคกทอง (สํารวจ) พุทธศตวรรษท่ี 12-16? จันเสน พุทธศตวรรษท่ี10-14 
เมืองพระเวียง พุทธศตวรรษท่ี 17-18 เสมา พุทธศตวรรษท่ี12-16 
แหลงเตาปะโอ พุทธศตวรรษท่ี 17-18 บานสวย พุทธศตวรรษท่ี 9-11 
นางยอน พุทธศตวรรษท่ี 13-15 ฟาแดดสงยาง พุทธศตวรรษท่ี 11-16 
  หริภุญไชย พุทธศตวรรษท่ี 17-18 

 
 

 

รูปท่ี 123  แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียว ในประเทศไทย

2
3 4

7

11
12 22

27

29

5

21

21 เสมา

27(เมืองฟาแดดสงยาง)

29(หริภุญไชย)

22. บานสวย 

2 (เขาพระนารายณ)

3 (พระเวียง)

4 (โคกทอง)

5 (แหลงเตาปะโอ)

7(นางยอน) 11(บานคูเมือง)

12 (จันเสน)
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  1.2.3. กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรงแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย ซ่ึงพบท้ัง
ในแหลงโบราณคดีภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนท่ีนาสังเกต
วาพวยรูปแบบนี้ไมพบในแหลงโบราณคดีท่ีมีอายุหลังพุทธศตวรรษท่ี 17 และไมพบในแหลง
โบราณคดีในภาคเหนือ 
 
ตารางท่ี 28 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่น บริเวณปลายพวย 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
แหลมโพธิ  พุทธศตวรรษท่ี 14-15 จันเสน พุทธศตวรรษท่ี10-14 
เขาพระนารายณ  พุทธศตวรรษท่ี 12-15 ศรีเทพ พุทธศตวรรษท่ี12-16 
โคกทอง (สํารวจ) พุทธศตวรรษท่ี 12-16? ซับจําปา พุทธศตวรรษท่ี12-16 
ทุงตึก พุทธศตวรรษท่ี 13-16 พรหมทินใต พุทธศตวรรษท่ี 11-13 
นางยอน พุทธศตวรรษท่ี 13-15 ศรีมโหสถ พุทธศตวรรษท่ี12-16 
คูบัว พุทธศตวรรษท่ี12-16 เสมา พุทธศตวรรษท่ี12-16 
นครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษท่ี12-16 ดอนขุมเงิน พุทธศตวรรษท่ี12 
บานคูเมือง พุทธศตวรรษท่ี12-16   

 

                 
รูปท่ี 124 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนบริเวณปลายพวยในประเทศ
ไทย

1
2

46
7

8 9
11

12
14
1617

19

21 25

12(จันเสน)

17(พรหมทินใต

8(คูบัว)

9(นครปฐมโบราณ)

14(ศรีเทพ) 16(ซับจําปา)

11(บานคูเมือง)

6(ทุงตึก)

7(นางยอน)

1(แหลมโพธิ)

2(เขาพระนารายณ)

4(โคกทอง)

25(ดอนขุมเงิน)

21(เสมา)

19(ศรีมโหสถ)
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  1.2.4. กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ยาว โดยพบท้ังในแหลงโบราณคดีภาคใต, 
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังนี้เปนท่ีสังเกตวาจากการศึกษานี้พบวา
ช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยรูปแบบนี้พบแพรหลายในแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนแหลงโบราณคดีในภาคใตท่ีพบช้ินสวนกุณฑีรูปแบบนี้ พบเพียงท่ีแหลง
โบราณคดีแหลมโพธิเทานั้น  
 
ตารางท่ี 29 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยทรง โคง ยาว 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
แหลมโพธิ (สํารวจ) พุทธศตวรรษท่ี 14-15 เมืองพระรถ พุทธศตวรรษท่ี 14-16 
นครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษท่ี12-16 ศรีมโหสถ พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
อูทอง (คอกชางดิน) พุทธศตวรรษท่ี 12-14 เมืองไผ พุทธศตวรรษท่ี 12-16? 
จันเสน พุทธศตวรรษท่ี 10-16 เสมา พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
ศรีเทพ พุทธศตวรรษท่ี12-16 ดอนขุมเงิน พุทธศตวรรษท่ี 12 
ซับจําปา พุทธศตวรรษท่ี12-16 บานกานเหลือง พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
  โนนเมือง พุทธศตวรรษท่ี 12-16 

 
รูปท่ี 125 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของพวยทรงโคง ยาว 
 

28(โนนเมือง)

19(ศรีมโหสถ)

25(ดอนขุมเงิน)

26(บานกานเหลือง)

Angkor Borei

20(เมืองไผ)

18(เมืองพระรถ)

21(เสมา)

1(แหลมโพธิ)

14(ศรีเทพ)

12(จันเสน)

16(ซับจําปา)

10(อูทอง)

1

910
12

14
16

18 19 20

21
25 26

28

9(นครปฐมโบราณ)
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  1.2.5 ช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน ซ่ึงพบในแหลงโบราณคดีภาคใต, 
ภาคกลาง, ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบในแหลงโบราณคดีภาคกลางมาก
ท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 30 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยทรง โคง ส้ัน 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
เขาพระนารายณ  พุทธศตวรรษท่ี 12-15 ซับจําปา พุทธศตวรรษท่ี12-16 
คูบัว พุทธศตวรรษท่ี12-16 พรหมทินใต พุทธศตวรรษท่ี 11-13 
นครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษท่ี12-16 ศรีมโหสถ พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
อูทอง (คอกชางดิน) พุทธศตวรรษท่ี 12-14 เสมา พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
บานคูเมือง พุทธศตวรรษท่ี12-16 ดอนขุมเงิน พุทธศตวรรษท่ี 12 
จันเสน พุทธศตวรรษท่ี 8-16 บานกานเหลือง พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
ดอนคา พุทธศตวรรษท่ี12-16 ฟาแดดสงยาง พุทธศตวรรษท่ี 11-16 
ศรีเทพ พุทธศตวรรษท่ี12-16 โนนเมือง พุทธศตวรรษท่ี 12-16 

 

 
รูปท่ี 126 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน 

11 (บานคูเมือง)

10 (คอกชางดิน)

8 (คูบัว)

16(ซับจําปา)

28 (โนนเมือง)

14 (ศรีเทพ)

17(พรหมทินใต)

21(เสมา) 25 (ดอนขุมเงิน)

26(บานกานเหลือง)

19(ศรีมโหสถ)

9(นครปฐมโบราณ)

13(ดอนคา)12(จันเสน)

27(ฟาแดดสงยาง)

8 910 11
12

13 14
16

17

19

21
25 26

2728

2 (เขาพระนารายณ)

2
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 1.3 วิเคราะหความสัมพันธทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในประเทศไทยโดยศึกษา
จากภาชนะประเภทกุณฑี 
 จากการศึกษาพบวามีการพบกุณฑีท่ีมีรูปแบบเหมือนกันในแหลงโบราณคดีท่ีอยูใน
ภูมิภาคเดียวกันหรืออยูตางภูมิภาค ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนในหัวขอท่ี 1.1 และ 1.2 ซ่ึงอาจจะ
แสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธของผูคนระหวางชุมชน โดยผานทางภาชนะประเภทกุณฑีซ่ึงเปน
ภาชนะท่ีใชในชีวิตประจําวันและใชในเครื่องใชพิธีกรรม  
 รูปแบบกุณฑีท่ีอาจจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางผูคนใน
ชุมชนโบราณในประเทศไทย ไดแก  
  1.3.1 ความสัมพันธระหวางแหลงโบราณคดีจากภาคกลางแพรไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพิจารณาจากกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน ซ่ึงพบในแหลงโบราณคดีภาคใต, 
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบในแหลงโบราณคดีภาคกลางมาก
ท่ีสุด ซ่ึงอาจจะแสดงใหเห็นถึงความนิยมในการใชกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงส้ันในชุมชนวัฒนธรรม
ทวารวดี  และกุณฑีรูปแบบนี้อาจจะแพรหลายเขาไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดย
อาจจะผานทางเมืองโบราณเสมา เนื่องจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตรซ่ึงตั้งอยูใกลกับแหลงโบราณคดีใน
ภาคกลาง เชน ท่ีเมืองโบราณซับจําปา และท่ีเมืองโบราณแหงนี้ยังพบช้ินสวนกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง
ส้ันนี้เชนกัน และวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางนี้อาจจะแพรเขาสูแหลงโบราณคดีโนนเมือง 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ซ่ึงพบโบราณวัตถุท่ีมีความคลายคลึงกับโบราณวัตถุท่ีพบใน
วัฒนธรรมทวารวดีภาคกลางและพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงส้ันดวยเชนกันโดยอาจจะรับผานเมืองศรี
เทพ ดังจะเห็นไดจากการกระจายตัวของแหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีรูปแบบนี้ในรูปท่ี 129 
  1.3.2 ความสัมพันธระหวางแหลงโบราณคดจีากภาคตะวันออกแพรไปยัง
ภาคกลาง: โดยพิจารณาจากกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่น บริเวณเกือบปลายพวย ซ่ึงพบมากใน
แหลงโบราณคดีภาคตะวันออก และในแหลงโบราณคดีในภาคกลาง ซ่ึงผูวิจัยสันนิษฐานวากุณฑีท่ี
มีพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวยนี้ อาจจะแพรจากแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออก
มาภาคกลางของประเทศไทย โดยอาจจะรับอิทธิพลมาจากชุมชนโบราณในประเทศใกลเคียง 
เนื่องจากพบอยางแพรหลายในแหลงโบราณคดีในประเทศเวียดนามและกัมพูชา อีกท้ังยังพบในช้ัน
วัฒนธรรมท่ีเกากวา ดังจะกลาวตอไปในสวนของการวิเคราะหความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับ
ประเทศใกลเคียง ท้ังนี้เนื่องจากพิจารณาจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของแหลงโบราณคดีทางภาค
ตะวันออกซ่ึงตั้งอยูบนท่ีราบฉนวนไทยอันเปนท่ีราบท่ีตอเนื่องเขาไปในดินแดนประเทศกัมพูชา ซ่ึง
ทําใหสามารถเดินทางจากประเทศกัมพูชาเขาสูบริเวณพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของไทยไดอยางสะดวก  
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  1.3.3 กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอก โดยมีลักษณะพิเศษคือมีปลายบน
เชิดเล็กนอย ซ่ึงในภาคกลางจะพบในแหลงโบราณคดีลุมน้ําปาสัก ไดแก แหลงโบราณคดีดอนคา, 
แหลงโบราณคดีศรีเทพ และแหลงโบราณคดีซับจําปา ซ่ึงอาจจะแสดงใหเห็นถึงการติดตอกันของ
ชุมชนโบราณเหลานั้น  นอกจากนี้ยังพบวากุณฑีท่ีพบท่ีเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมานั้น มีความคลายคลึงสวนพวยของกุณฑีมีลักษณะเดียวกับสวนพวยท่ีพบท่ีเมือง
โบราณศรีเทพมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงสันนิษฐานวาชุมชนโบราณศรีเทพนี้อาจจะมีการติดตอกับชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกับชุมชนโบราณเมืองเสมานี้ นอกจากนี้จากการศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตกุณฑีในแหลงโบราณคดีแตละแหลงดวยวิธีศิลาวรรณนา ซ่ึงไดกลาวมาแลวใน
บทท่ี 4 พบวาตัวอยางกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีศรีเทพนี้ มีเนื้อภาชนะท่ีไมสัมพันธกับชุดดิน
ในพ้ืนท่ีท่ีตั้งแหลงโบราณคดี ซ่ึงสันนิษฐานวาตัวอยางกุณฑีดังกลาวท่ีนํามาศึกษานั้นอาจจะไมได
ผลิตในพ้ืนท่ี ซ่ึงเทคนิคการผลิตซ่ึงมีการใสแกลบขาวเปนสวนผสม อีกท้ังแรท่ีปรากฏในเนื้อ
ภาชนะนอยนั้นไมมีความหลากหลายนั้น คลายคลึงกับดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นผูวิจัย
จึงสันนิษฐานวากุณฑีท่ีมีพวยรูปแบบนี้อาจจะแสดงใหเห็นถึงการติดตอกันของผูคนในชุมชน
ระหวางลุมแมน้ําปาสักกับชุมชนในลุมแมน้ํามูล ดังจะเห็นไดจากกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอก 
ปลายดานบนเชิดเล็กนอยนี ้
 
ตารางท่ี 31 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอก ปลายบนเชิดเล็กนอย 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
ดอนคา พุทธศตวรรษท่ี12-16 ซับจําปา พุทธศตวรรษท่ี12-16 
ศรีเทพ พุทธศตวรรษท่ี12-16 เสมา พุทธศตวรรษท่ี12-16 
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รูปท่ี 127 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอก ปลายบนเชิดเล็กนอย 
 
2. การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีและหมอพรมน้ํา ดวยวิธีศิลาวรรณนา  
 จากบทท่ี 4 ซ่ึงพบวาในกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดเีดียวกัน มักจะมีเทคโนโลยีการ
ผลิตท่ีคลายคลึงกัน เชนท่ี ตัวอยางกุณฑีท้ัง 3 ตัวอยางจากแหลงโบราณคดีนครปฐมโบราณพบวามี
การใสทรายลงในเนื้อดินท่ีนํามาใชปนท้ัง 3 ตัวอยาง, แหลงโบราณคดีคอกชางดินและแหลง
โบราณคดีบานคูเมืองท่ีไมใสสวนผสมอ่ืนลงในเนื้อดินเลย เปนตน ยกเวนเพียงตัวอยางจากแหลง
โบราณคดีท่ีซับจําปาเทานั้นท่ีพบวามีตัวอยางจากแหลงโบราณคดีมีท้ังใสแกลบเปนสวนผสมและ
ใชดินธรรมชาติโดยไมเติมสวนผสมอ่ืนๆ  
 เม่ือพิจารณาจากรูปแบบของตัวอยางจํานวน 4 รูปแบบ ไดแก พวยทรงตรง กระบอก, 
พวยทรงโคง ส้ัน, พวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวย, พวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลาย
พวย จากตารางท่ี 23 โดยพบวา กุณฑีท่ีมีรูปแบบเหมือนกันนั้น ไมจําเปนตองมีเทคนิคการผลิตท่ี
เหมือนกัน ดังจะเห็นไดจากรูปแบบโคง ส้ัน ซ่ึงพบวามีการใสสวนผสมลงในเนื้อดินท่ีแตกตางกัน 
เชน ไมใสสวนผสมอ่ืน, ใสทราย หรือใสแกลบ เปนตน โดยคุณภาพของภาชนะนั้นก็มีความ
แตกตางกัน ท้ังนี้ผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจจะเนื่องจากสวนผสมท่ีใสลงในดินและองคประกอบของ
แรและอินทรียวัตถุท่ีอยูในดินตามธรรมชาติเปนสําคัญ เนื่องจากพบวาตัวอยางท่ีไมใสสวนผสมลง
ในดินปนนั้น พบท้ังคุณภาพดี เชนท่ีแหลงโบราณคดีบานคูเมืองซ่ึงใชดินธรรมชาติในการปน
ภาชนะ และภาชนะท่ีไดนั้นก็พบวามีคุณภาพท่ีจัดอยูในกลุมดี ในขณะท่ีแหลงโบราณคดีทุงตึกซ่ึง
ใชดินธรรมชาติในการปนเชนกัน แตกลับมีคุณภาพท่ีแยกวา ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจากองคประกอบใน
เนื้อภาชนะ พบวาในเนื้อภาชนะมีองคประกอบท่ีเปนอินทรียวัตถุท่ีมากกวานั้นเอง  
 ในสวนของการวิเคราะหในบทนี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหใน 2 ประเด็น คือ  
 2.1 กุณฑีท่ีพบในแตละภูมิภาคมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม 
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 2.2 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตกุณฑี กับภาชนะประเภทอ่ืนท่ีพบในแหลง
โบราณคดีเดียวกัน โดยศึกษาจากแหลงโบราณคดี จํานวน 4 แหง ไดแก  เมืองนครปฐมโบราณ, 
แหลงโบราณคดีคอกชางดิน, แหลงโบราณคดีบานคูเมือง และแหลงโบราณคดีซับจําปา  
 2.1 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีที่พบในแตละภูมิภาค  
 กุณฑีกับการศึกษาดวยวิธีศิลาวรรณานี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากตัวอยางช้ินสวนกุณฑี
จํานวน 17 ตัวอยาง จากแหลงโบราณคดี 8 แหลง สามารถแบงเปน 3 กลุมตามภูมิภาคไดดังนี ้
 กลุมภาคใต จากแหลงโบราณคดี 2 แหลง จํานวน 3 ตัวอยาง ดังนี้  
  แหลงโบราณคดีทุงตึก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา จํานวน 1 ตัวอยาง 
  แหลงโบราณคดีนางยอน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จํานวน 2 ตัวอยาง 
 กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากแหลงโบราณคดี 1 แหลง จากแหลงโบราณคดีบาน
สวย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ตัวอยาง 
 กลุมภาคกลาง จากแหลงโบราณคดี 5 แหลง จํานวน 13 ตัวอยาง  
  แหลงโบราณคดีธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 ตัวอยาง  
  แหลงโบราณคดีบานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี จํานวน 2 ตัวอยาง  
  แหลงโบราณคดีศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 2 ตัวอยาง  
  แหลงโบราณคดีคอกชางดิน จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2  
  แหลงโบราณคดีซับจําปา อํา จังหวัดลพบุร ีจํานวน 4 ตัวอยาง  
  ผลการวิเคราะหมีดังนี ้
  1) เนื้อดินและสวนผสมในเนื้อดินท่ีนํามาใชปนภาชนะ 
  จากตารางท่ี 33 ตัวอยางท่ีพบในแตละภูมิภาคตางมีการใสสวนผสมลงใน
เนื้อดินปนท่ีเหมือนและแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจาก ตัวอยางท่ีพบในแหลงโบราณคดีภาคใตพบวา
ใชดินธรรมชาติโดยไมใสสวนผสมอ่ืนลงในเนื้อดินปน ตัวอยางท่ีพบในแหลงโบราณคดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวามีการใสแกลบขาวเปนสวนผสมลงในเนื้อภาชนะดวย สวนตัวอยางท่ี
พบในแหลงโบราณคดีภาคกลางนั้นพบท้ังไมใสสวนผสมลงในเนื้อดินและใสสวนผสมอ่ืนลงใน
เนื้อดินปน สวนผสมดังกลาวไดแก ทราย และ แกลบขาว 
  เม่ือพิจารณาเนื้อดินของภาชนะท่ีพบในแหลงโบราณคดีแตละภูมิภาคโดย
เปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีมีสวนผสมในเนื้อภาชนะเหมือนกันพบวา ตัวอยางท่ีใชดินธรรมชาติใน
การปนท่ีพบในภาคใตและภาคกลางนั้น เนื้อภาชนะในภาคกลางจะละเอียดกวาเนื้อภาชนะท่ีพบใน
ภาคใต อีกท้ังยังมีคุณภาพท่ีดีกวาเนื้อภาชนะท่ีพบในภาคใต เนื่องจากมีชองวางในเนื้อภาชนะท่ีนอย
กวา  
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  ตัวอยางท่ีพบวามีการใสแกลบขาวเปนสวนผสมในเนื้อดินปนซ่ึงพบใน
แหลงโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พบวาตัวอยางจากภาคกลางจะมีเนื้อ
ภาชนะท่ีละเอียดกวาและยังมีคุณภาพท่ีดีกวาตัวอยางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ตัวอยางท่ีพบวามีการใสทรายเปนสวนผสมในเนื้อดินปนซ่ึงพบในแหลง
โบราณคดีภาคกลางนั้น หากเปรียบเทียบกับกลุมภาชนะท่ีพบในภาคกลางเชนเดียวกันพบวา กลุม
ภาชนะท่ีมีการใสทรายเปนสวนผสมนี้จะมีเนื้อภาชนะท่ีหยาบกวากลุมภาชนะท่ีไมใสสวนผสมหรือ
กลุมเนื้อภาชนะท่ีใสแกลบขาวเปนสวนผสมท่ีพบในแหลงโบราณคดีภาคกลางเชนเดียวกัน แตเม่ือ
เปรียบเทียบคุณภาพของเนื้อภาชนะท่ีไดนั้น พบวากลุมภาชนะท่ีมีการใสทรายเปนสวนผสมนั้นมี
คุณภาพท่ีดีกวาเนื่องจากพบชองวางในเนื้อดินนอย  
  2) เทคนิคการขึ้นรูปภาชนะ  
  จากตารางท่ี 33 พบวาในแตละภูมิภาคตางมีเทคนิคการขึ้นรูปสวนตางๆ
ของกุณฑีท่ีไมแตกตางกัน โดยพบวาสวนพวยของภาชนะนั้น มีเทคนิคการขึ้นรูป 2 วิธี คือ ขึ้นรูป
ดวยมือ และขึ้นรูปดวยแปนหมุน ดังจะเห็นไดจากตัวอยางท่ีพบในภาคใตและภาคกลาง สวน
ตัวอยางท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มองไมเห็นการจัดเรียงตัวของเนื้อดินทําใหไม
สามารถระบุได 
  สวนลําตัวของกุณฑีนั้น พบวามีการขึ้นรูปโดยใชแปนหมุนท้ัง 3 ภูมิภาค 
แตตัวอยางท่ีพบในภาคกลางนั้นพบวามีการขึ้นรูปสวนลําตัวภาชนะดวยมือดวย 
  3) เทคนิคการตกแตงท่ีผิวของภาชนะ 
  จากตารางท่ี 33 พบวามีการตกแตงท่ีผิวภาชนะ 5 วิธีดวยกัน ไดแก การ
ตกแตงแบบเรียบเปนการตกแตงท่ีพบมากท่ีสุดโดยพบในตัวอยางท่ีพบในแหลงโบราณคดีทุกภาค, 
การตกแตงแบบรมดําเพ่ือใหผิวภาชนะมีสีดํา โดยพบในตัวอยางท่ีพบในภาคใต สวนการตกแตง
โดยการขัดผิว, การตกแตงโดยการขัดผิวและเขียนสี และการตกแตงโดยการขัดผิวและทาน้ําดินนั้น 
พบในตัวอยางท่ีพบในแหลงโบราณคดีในภาคกลาง 
    4) อุณหภูมิการเผา 
  จากตารางท่ี 33 พบวาตวัอยางกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีท้ัง3 ภูมิภาค
ของไทย ถูกเผาในอุณหภูมิไมเกิน 550 องศาเซลเซียส โดยสันนิษฐานจากองคประกอบตางๆ ท่ีพบ
จากการวิเคราะห ไดแก แรควอตซ แรไมกา พบวายังไมเปล่ียนแปลงโครงสราง รวมท้ังภายในเนื้อ
ดินนี้ยังคงพบอินทรียวัตถุท่ีมีอยูเดมิในดินตามธรรมชาติ ยังไมสลายตัวจากอุณหภูมิการเผาไปหมด 
รวมท้ังลักษณะสีผิวของภาชนะยังเผาไมสุกท่ัวท้ังช้ิน ซ่ึงยังคงเห็นแบงเปนช้ันสีหรือเปนแกนแบบ
เนื้อดานในอยางชัดเจน สวนลักษณะการเผาภาชนะยังคงเปนแบบกลางแจง
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ตารางท่ี 32 แสดงเทคโนโลยีการผลิตภาชนะประเภทกุณฑีท่ีพบในแตละภูมิภาค 
ภูมิภาค สัดสวนแร เนื้อ

หยาบ: แรเนื้อ
ละเอียด* 

ชองวางใน
เนื้อดิน** 

สวนผสม การขึ้นรูป การตกแตง อุณหภูมิการเผา 

ภาคใต 10-25 % 10-25% ธรรมชาติ พวย: อิสระ, แปนหมุน เรียบ, รมดํา เผาไมเกิน400-
550° C  

ภาค
ตะวันออกเฉียงเห

นือ 

20% 30% แกลบขาว ลําตัว:แปนหมุน เรียบ " 

2-15% 2-10% ธรรมชาติ พวย: อิสระ, แปนหมุน 
ลําตัว: อิสระ, แปนหมุน 

เรียบ, ขัดผิว+เขียนสี  " 

15-25% 2-5% ทราย พวย: อิสระ,แปนหมุน เรียบ, ขัดผิว+ทาน้ําดิน " 
ภาคกลาง 

5-10% 10-20% แกลบขาว ลําตัว:  แปนหมุน เรียบ, ขัดผิว " 
                                                
 * สัดสวนแรโดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีแผนตัดบาง ท้ังนี้ในการพิจารณาสัดสวนแรเนื้อหยาบในเนื้อภาชนะในการศึกษานี้ ผูวิจัยจะใชเพ่ือพิจารณา
เปรียบเทียบวาเนื้อภาชนะในแตละภาคมีความหยาบหรือความละเอียดมากกวากัน 
 ** พิจารณาจากพ้ืนท่ีแผนตัดบาง ท้ังนี้ในการพิจารณาชองวางในเนื้อภาชนะในการศึกษานี้ ผูวิจัยจะใชเพ่ือพิจารณาคุณภาพของเนื้อภาชนะ โดย
หากเนื้อภาชนะมีชองวางมากแสดงวาเนื้อภาชนะท่ีผลิตไดมีคุณภาพต่ํา เนื่องจากมีความพรุนตัวของเนื้อภาชนะมาก แตหากมีชองวางในเนื้อภาชนะนอย ก็
แสดงใหเห็นวาภาชนะนั้นมีคุณภาพคอนขางด ี
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 2.2 ศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตภาชนะประเภทกุณฑีกับภาชนะประเภทอ่ืน 
  2.2.1 ศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตภาชนะประเภทกุณฑีกับ
ภาชนะประเภทอ่ืน ในการศึกษานี้จะทําการเปรียบเทียบกับภาชนะมีสัน เนื่องจากภาชนะมีสันและ
กุณฑีตางเปนภาชนะท่ีพบมากในแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมทวารวดี ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการท่ีจะ
ทราบวาภาชนะท้ัง 2 ประเภทนั้นมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ซ่ึงใน
การศึกษานี้ผูวิจัยจะทําการเปรียบเทียบเทคนิคการผลิตกุณฑีกับภาชนะมีสันท่ี ดวงกมล อัศวมาศ ได
ทําการศึกษาไว191 จํานวน 4 แหลง ไดแก 1.นครปฐมโบราณ 2.แหลงโบราณคดีบานคูเมือง 3.แหลง
โบราณคดีคอกชางดิน 4.แหลงโบราณคดีซับจําปา โดยท้ัง4 แหลงเปนแหลงโบราณคดีในภาคกลาง 
ผลการวิเคราะหมีดังนี ้
  1) เนื้อดินและสวนผสมในเนื้อดินท่ีนํามาใชปนภาชนะ 
  จากตารางท่ี 34 พบวาดินท่ีใชปนภาชนะแบบมีสันท่ีพบในแหลง
โบราณคดีเดียวกันกับกุณฑีนั้น มักจะมีการใสสวนผสมประเภททราย, แกลบขาว หรืออาจะใชดิน
ธรรมชาติโดยไมใสสวนผสมอ่ืนใดลงในเนื้อดินปนเชนเดียวกัน เชนท่ีแหลงโบราณคดีในนครปฐม
โบราณ ซ่ึงพบวาภาชนะท้ัง 2 ประเภทตางมีการใสทรายเปนสวนผสมในเนื้อภาชนะเชนเดียวกัน, 
ภาชนะมีสันและกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีบานคูเมืองและซับจําปา แมวาภาชนะมีสันท่ีพบใน
แหลงโบราณคดีท้ัง 2 แหงนี้จะมีการใสสวนผสมลงในเนื้อดินท่ีนํามาใชปนหลากหลายกวาภาชนะ
ประเภทกุณฑี แตก็พบวามีการใสแกลบขาวหรือใชดินธรรมชาติโดยไมเติมสวนผสมลงในเนื้อดิน
ปนเชนเดียวกัน  
  มีเพียงแหลงโบราณคดีคอกชางดินเทานั้น ท่ีพบวาชางปนใสสวนผสมใน
เนื้อดินท่ีนํามาใชปนแตกตางกัน กลาวคือ ภาชนะมีสันนั้นชางปนไดมีการใสทราย หรือใสทราย
และดินเช้ือ ในขณะท่ีกุณฑีชางปนใชดินธรรมชาติโดยไมเติมสวนผสมใดลงในดินท่ีใชปน 
  เม่ือพิจารณาเนื้อดินพบวาเนื้อภาชนะประเภทกุณฑีจะมีเนื้อภาชนะท่ี
ละเอียดกวาภาชนะมีสัน เนื่องจากมีสัดสวนของแรเนื้อหยาบนอยกวา แตเม่ือพิจารณาคุณภาพของ
ภาชนะท้ัง 2 ประเภท พบวาภาชนะท้ัง 2 มีคุณภาพไมแตกตางกันมาก ยกเวนท่ีแหลงโบราณคดีบาน
คูเมืองท่ีพบวาภาชนะกุณฑีมีเนื้อภาชนะท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวาภาชนะประเภทมีสันอยางชัดเจน 

                                                
 191 อางอิงจาก ดวงกมล อัศวมาศ, “ศิลาวรรณนากับการศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
ภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 789-795. 
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  อยางไรก็ตามเปนท่ีนาสังเกตวาภาชนะประเภทกุณฑีนั้นชางปนนาจะมี
การเลือกดินท่ีนํามาปนดีกวา โดยพิจารณาจากแหลงโบราณคดีคอกชางดิน ซ่ึงแมวาจะชางปนจะไม
ใสสวนผสมลงในดินท่ีใชปนแตกลับมีคุณภาพไมแตกตางจากภาชนะมีสันซ่ึงมีการใสทรายหรือ
ทรายและดินเช้ือลงในดิน หรือกรณีท่ีแหลงโบราณคดีบานคูเมืองซ่ึงใชดินธรรมชาติเชนกันแตกลับ
มีเนื้อดินท่ีละเอียดและมีคุณภาพท่ีดีกวา 
  2) เทคนิคการขึ้นรูปภาชนะ 
  จากการศึกษานี้พบวาภาชนะท้ัง 2 ประเภท ตางมีเทคนิคการขึ้นรูปภาชนะ
ท่ีเหมือนกัน คือ ขึ้นรูปดวยแปนหมุน นอกจากนี้ยังพบวาภาชนะกุณฑียังมีการขึ้นรูปภาชนะสวน
ลําตัวดวยมือดวย 
  3) เทคนิคการตกแตงท่ีผิวของภาชนะ 
  จากตารางท่ี2 พบวาภาชนะประเภทมีสันนี้จะมีการตกแตงท่ีหลากหลาย
กวาภาชนะประเภทกุณฑี ซ่ึงมักพบวามีการตกแตงแบบเรียบเปนสวนใหญ และมีการตกแตงโดย
การขัดผิว, ขัดผิวและทาน้ําดิน, ขัดผิวและเขียนสี เทานั้น 
  4) อุณหภูมิการเผา 
  จากการศึกษาพบวาภาชนะท้ัง 2 ประเภท ตางเผาในอุณหภูมิไมเกิน 550 
องศาเซลเซียสดวยกันท้ัง 2 ประเภท โดยสันนิษฐานจากองคประกอบตางๆ ท่ีพบจากการวิเคราะห 
ไดแก แรควอตซ แรไมกา พบวายังไมเปล่ียนแปลงโครงสราง รวมท้ังภายในเนื้อดินนี้ยังคงพบ
อินทรียวัตถุท่ีมีอยูเดิมในดินตามธรรมชาติ ยังไมสลายตัวจากอุณหภูมิการเผาไปหมด รวมท้ัง
ลักษณะสีผิวของภาชนะยังเผาไมสุกท่ัวท้ังช้ิน ซ่ึงยังคงเห็นแบงเปนช้ันสีหรือเปนแกนแบบเนื้อดาน
ในอยางชัดเจน สวนลักษณะการเผาภาชนะท้ัง 2 ประเภทนั้นยังคงเปนการเผาแบบกลางแจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

267 

ตารางท่ี 33 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตภาชนะมีสันและภาชนะกุณฑี 
แหลง ประเภทของ

ภาชนะ 
สัดสวนแร เนื้อ
หยาบ: แรเนื้อ

ละเอียด* 

ชองวางในเนื้อ
ดิน** 

สวนผสม การขึ้นรูป 

ภาชนะมีสัน 20-35 % 2-10% ทราย ลําตัว: แปนหมุน นครปฐม
โบราณ กุณฑี 15-25% 2-5% ทราย  พวย: อิสระ, แปนหมุน 

ภาชนะมีสัน 20-35% 10-15% ธรรมชาติ, ทราย, ทราย+แกลบ,  ทราย+แกลบ+ดินเช้ือ ลําตัว: แปนหมุน บานคูเมือง 
กุณฑี 2-10% 2-5% ธรรมชาติ ลําตัว: แปนหมุน  

ภาชนะมีสัน 20-40% 5-20% ทราย, ทราย+ดินเช้ือ ลําตัว: แปนหมุน คอกชางดิน 
กุณฑี 15% 5-10% ธรรมชาติ ลําตัว: แปนหมุน 

พวย: อินสระ, แปนหมุน 
ซับจําปา ภาชนะมีสัน 15-25% 5-25% ธรรมชาติ, แกลบ, ทราย, ทราย+แกลบ ลําตัว: แปนหมุน 

 กุณฑี 10% 5-20% ธรรมชาติ, แกลบ ลําตัว: อิสระ, แปนหมุน 
                                                
 * สัดสวนแรโดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีแผนตัดบาง ท้ังนี้ในการพิจารณาสัดสวนแรเนื้อหยาบในเนือ้ภาชนะในการศึกษานี้ ผูวิจัยจะใชเพ่ือพิจารณา
เปรียบเทียบวาเนื้อภาชนะในแตละภาคมีความหยาบหรือความละเอียดมากกวากัน 
 ** พิจารณาจากพ้ืนท่ีแผนตัดบาง ท้ังนี้ในการพิจารณาชองวางในเนื้อภาชนะในการศึกษานี้ ผูวิจัยจะใชเพ่ือพิจารณาคุณภาพของเนื้อภาชนะ โดย
หากเนื้อภาชนะมีชองวางมากแสดงวาเนื้อภาชนะท่ีผลิตไดมีคุณภาพต่ํา เนื่องจากมีความพรุนตัวของเนื้อภาชนะมาก แตหากมีชองวางในเนื้อภาชนะนอย ก็
แสดงใหเห็นวาภาชนะนั้นมีคุณภาพคอนขางด ี
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ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการตกแตงผิวภายนอกและอุณหภูมิการเผาของภาชนะมีสันและภาชนะกุณฑี 

 

 

แหลง ประเภทของภาชนะ การตกแตงผิวภายนอก อุณหภูมิการเผา 
ภาชนะมีสัน ขัดผิว, ขัดผิว+ลายกดประทับ, ขัดผิว+ลายเชือกทาบ, ทําเปนสัน/รอง+ขัด

ผิว, ทําเปนสัน/รอง+ลายเชือกทาบ+ขัดผิว  
เผาไมเกนิ400-550° 

C  นครปฐมโบราณ 
กุณฑี เรียบ, ขัดผิว+ทาน้ําดิน " 

ภาชนะมีสัน ผิวเรียบ, ขัดผิว,ทําเปนสัน/รอง+ขัดผิว, ทําเปนสัน/รอง+ผิวเรียบ+ลาย
เชือกทาบ+ทาน้ําดินสีแดง 

" 
บานคูเมือง 

กุณฑี ผิวเรียบ, ขัดผิว+เขียนสี " 
ภาชนะมีสัน ทําเปนสัน/รอง+ขัดผิว, ทําเปนสัน/รอง+ลายเชือกทาบ+ขัดผิว, ทําเปน

สัน/รอง+ขัดผิว+พอกดิน 
" 

คอกชางดิน 
กุณฑี แบบเรียบ " 

ภาชนะมีสัน ผิวเรียบ, ขัดผิว, ผิวเรียบ+รมดํา,ผิวเรียบ+เชือกทาบ, ขัดผิว+เชือกทาบ, 
ทําเปนสัน/รอง+ผิวเรียบ 

" 
ซับจําปา 

กุณฑี แบบเรียบ, ขัดผิว " 
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  2.2.3 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะ ท้ัง 3 ประเภท ไดแก ประเภท
กุณฑี หมอพรมน้ํา และภาชนะมีสัน โดยศึกษาจากโบราณวัตถุท่ีพบในแหลงโบราณคดีนครปฐม
โบราณ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  1) เนื้อดินและสวนผสมในเนื้อดินท่ีนํามาใชปนภาชนะ 
  จากตารางท่ี35 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางในเรื่องของเทคนิคการใส
สวนผสมลงในเนื้อดินท่ีนํามาใชปน กลาวคือ กุณฑีและภาชนะมีสันท่ีพบในนครปฐมโบราณมีการ
เติมทรายเปนสวนผสมลงในเนื้อดินเชนเดียวกัน แตภาชนะประเภทหมอพรมน้ํานั้นแตกตางออกไป 
คือมีการใสแกลบลงในเนื้อดิน  
  เม่ือเปรียบเทียบความละเอียดของเนื้อภาชนะ พบวาภาชนะประเภทหมอ
พรมน้ํานี้มีเนื้อภาชนะท่ีละเอียดกวาภาชนะท้ัง 2 ประเภท เนื่องจากพบสัดสวนของแรเนื้อหยาบใน
เปอรเซ็นตท่ีนอยกวา แตเม่ือเปรียบเทียบดานคุณภาพของเนื้อภาชนะแลว กลับพบวาหมอพรมน้ํามี
คุณภาพท่ีแยกวาภาชนะท้ัง 2 ประเภท เนื่องจากพบชองวางในเนื้อภาชนะในเปอรเซ็นตท่ีมากกวา
ภาชนะท้ัง 2 ประเภท 
  2) เทคนิคการขึ้นรูปภาชนะ: พบวาภาชนะท้ัง 3 ประเภท มีเทคนิคการขึ้น
รูปภาชนะท่ีไมแตกตางกัน คือขึ้นรูปภาชนะดวยแปนหมุน ในสวนของลําตัวของภาชนะนั้นขึ้นรูป
ดวยแปนหมุน เนื่องจากการจัดเรียงตัวของเนื้อภาชนะนั้น มีลักษณะเปนเสนตอเนื่องเปนแถบ 
  3) เทคนิคการตกแตงท่ีผิวของภาชนะ: การตดแตงท่ีผิวภายนอกของ
ภาชนะพบวา ภาชนะประเภทมีสันมีเทคนิคการตกแตงผิวนอกท่ีหลากหลายกวาภาชนะประเภท
กุณฑี และหมอพรมน้ํา ซ่ึงภาชนะประเภทกุณฑีและหมอพรมน้ํานี้มีวิธีการตกแตงท่ีผิวภายนอกไม
แตกตางกันนัก โดยพบวาภาชนะท้ัง 2 ตางมีการตกแตงดวยการขัดผิวและทาน้ําดินเชนเดียวกัน แต
หมอพรมน้ํานี้พบวามีการทาน้ําดินบางมาก โดยมีความหนาของน้ําดินเพียง 1 ไมครอนเทานั้น 
   4) อุณหภูมิการเผา: จากการศึกษาพบวาภาชนะท้ัง 3 ประเภท อาจจะเผา
แบบเผากลางแจงเชนเดียวกับกุณฑี ซ่ึงมีอุณหภูมิการเผาไมเกิน 550 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
องคประกอบของแรในเนื้อภาชนะอีกท้ังแกลบขาวซ่ึงเปนสวนผสมท่ีถูกใสเขาไปในเนื้อภาชนะยัง
ไมสลายตัวจากอุณหภูมิการเผาไปหมด 
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ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิต กุณฑี ภาชนะมีสัน และหมอพรมน้ํา ท่ีพบท่ีเมืองนครปฐมโบราณ 
แหลง ประเภทของ

ภาชนะ 
สัดสวนแร เนื้อ
หยาบ: แรเนื้อ

ละเอียด* 

ชองวางใน
เนื้อดิน** 

สวนผสม การขึ้นรูป การตกแตง อุณหภูมิการเผา 

ภาชนะมีสัน 20-35 % 2-10% ทราย ลําตัว: แปนหมุน ขัดผิว, ขัดผิว+ลายกดประทับ, ขัด
ผิว+ลายเชือกทาบ, ทําเปนสัน/

รอง+ขัดผิว, ทําเปนสัน/รอง+ลาย
เชือกทาบ+ขัดผิว  

เผาไมเกิน400-
550° C  

กุณฑี 15-25% 2-5% ทราย  พวย: อิสระ, แปน
หมุน 

เรียบ, ขัดผิว+ทาน้ําดิน " 
นครปฐมโบราณ 

หมอพรมน้ํา 10% 10% แกลบ ลําตัว: แปนหมุน ขัดผิว+ทาน้ําดินสีแดง  
 

                                                
 * สัดสวนแรโดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีแผนตัดบาง ท้ังนี้ในการพิจารณาสัดสวนแรเนื้อหยาบในเนื้อภาชนะในการศึกษานี้ ผูวิจัยจะใชเพ่ือพิจารณา
เปรียบเทียบวาเนื้อภาชนะในแตละภาคมีความหยาบหรือความละเอียดมากกวากัน 
 ** พิจารณาจากพ้ืนท่ีแผนตัดบาง ท้ังนี้ในการพิจารณาชองวางในเนื้อภาชนะในการศึกษานี้ ผูวิจัยจะใชเพ่ือพิจารณาคุณภาพของเนื้อภาชนะ โดย
หากเนื้อภาชนะมีชองวางมากแสดงวาเนื้อภาชนะท่ีผลิตไดมีคุณภาพต่ํา เนื่องจากมีความพรุนตัวของเนื้อภาชนะมาก แตหากมีชองวางในเนื้อภาชนะนอย ก็
แสดงใหเห็นวาภาชนะนั้นมีคุณภาพคอนขางด ี
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3. ศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางแหลงโบราณคดีที่พบกุณฑีในประเทศไทยและใน
ประเทศเพ่ือนบานโดยพิจารณาจากภาชนะประเภทกุณฑี 
 3.1 ความสัมพันธระหวางแหลงโบราณคดีในประเทศไทย กับแหลงโบราณคดีในเอเชีย
ใต  
  3.1.1 กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอก ซ่ึงพบในแหลงโบราณคดีใน
ประเทศอินเดีย เวียดนาม และ ประเทศไทย โดยกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอกนี้ พบแพรหลายใน
แหลงโบราณคดีในประเทศอินเดียมาก โดยพบตั้งแตชวงยุคทองแดง ในวัฒนธรรมมัลวาและจอร
เวย และยังคงมีการใชตอเนื่อง ซ่ึงกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอก จากแหลงโบราณคดีในประเทศ
อินเดียนี้อาจจะเขามามีอิทธิพลตอกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอกนี้ท่ีพบในแหลงโบราณคดีใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  
ตารางท่ี 36 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กระบอก ในเอเชียใตและเอเชียตะวันออก                       
                     เฉียงใต 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
อหิจฉัตระ พุทธศตวรรษท่ี 13-14 ดอนคา พุทธศตวรรษท่ี12-16 
หัสตินาปุระ (รัฐ อุตระ
ประเทศ) 

พุทธศตวรรษท่ี 3-9 ศรีเทพ พุทธศตวรรษท่ี12-16 

ทวารกา (รัฐคุชราช) พุทธศตวรรษท่ี6-15 ซับจําปา พุทธศตวรรษท่ี12-16 
อินาม กอน (รั ฐมห า
ราษฏร) 

1,600-700 ป ก อ น
คริสตกาล 

ศรีมโหสถ พุทธศตวรรษท่ี12-16 

ไดมาปด (รัฐมหาราษฏร) 1,400-1,000ป ก อ น
คริสตกาล 

เสมา พุทธศตวรรษท่ี12-16 

โภ ค วา ร ธน ะ  ( รั ฐม ห า
ราษฎร) 

พุทธศตวรรษท่ี 1-8 บานสวย พุทธศตวรรษท่ี 11-16 

เพนะคุตติ (รัฐเกรนะตะ
กะ) 

พุทธศตวรรษท่ี 6-8 เขาพระนารายณ 
(ไทย) 

พุทธศตวรรษท่ี 12-15 

ตราเกียว (เวียดนาม) พุทธศตวรรษท่ี 12-13 ทุงตึก พุทธศตวรรษท่ี 13-16 
นครปฐมโบราณ(ไทย) พุทธศตวรรษท่ี12-16 นางยอน พุทธศตวรรษท่ี 13-15 
บานคูเมือง พุทธศตวรรษท่ี12-16   
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รูปท่ี 128 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรงกระบอก 
  
  3.1.2. กุณฑีท่ีพวยมีขอบนูนยื่นออกมาบริเวณปลายพวย ซ่ึงรูปแบบ
ดังกลาวมีพบท่ัวไปในแหลงโบราณคดีประเทศอินเดีย และพบในแหลงโบราณคดีในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเชนกัน ซ่ึงผูวิจัยสันนิษฐานวากุณฑีท่ีมีพวยรูปแบบนี้อาจจะแพรจากแหลง
โบราณคดีในอินเดียเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงอาจจะเขามาผานทางนักบวช พอคา นักเดินเรือ
ท่ีเดินทางติดตอคาขายระหวางอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต และจีน เนื่องจากในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตมักพบในแหลงโบราณคดีท่ีมีฐานะเปนเมืองทาและมีอายุไมเกินพุทธศตวรรษท่ี 16   
 

1  รัฐคุชราช ของอินเดีย

2 รัฐมหาราษฏระ ภาคตะวันตกของอินเดีย

1
2

4

4 ภาคเหนือ รัฐอุตตระประเทศของอินเดีย

3
7

6 แหลงโบราณคดีในภาคกลาง

5 แหลงโบราณคดี
ในภาคใต

6

5

3 รัฐอานธระประเทศ 

ภาคใตของอินเดีย
8 ตราเกียว

8

 

7 แหลงโบราณคดีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
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ตารางท่ี 37 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย ในเอเชียใตและ
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
กุมรหาร ในเมืองปาฏลี
บุตร 

พุทธศตวรรษท่ี 9-10 บานคูเมือง พุทธศตวรรษท่ี12-16 

ไ ว ศ า ลี  ( รั ฐ อุ ต ร ะ
ประเทศ) 

พุทธศตวรรษท่ี 4-8 จันเสน (ไทย) พุทธศตวรรษท่ี 11-14 

เดฟนิโมริ (รัฐคุชราช) พุทธศตวรรษท่ี8/9-13/14 ศรีเทพ พุทธศตวรรษท่ี12-16 
โภควารธนะ (มหา
ราษฏระ) 

พุทธศตวรรษท่ี 8 พรหมทินใต พุทธศตวรรษท่ี 11-12 

เมืองเตอร (มหาราษฏ
ระ) 

พุทธศตวรรษท่ี 1-9 ซับจําปา พุทธศตวรรษท่ี12-16 

เพนะคุตติ ( เกรนะตะ
กะ) 

พุทธศตวรรษท่ี 6-8 เสมา พุทธศตวรรษท่ี12-16 

อริกะมัณฑุ  พุทธศตวรรษท่ี 1-9 ดอนขุมเงิน พุทธศตวรรษท่ี12 
ไบกถโน (พมา) พุทธศตวรรษท่ี 6-10 แหลมโพธิ พุทธศตวรรษท่ี 14-15 
ออกแกว  พุทธศตวรรษท่ี 8-11 เขาพระนารายณ  พุทธศตวรรษท่ี 12-15 
อังกอรเบรย  พุทธศตวรรษท่ี 8-11 โคกทอง(สํารวจ) พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
ศรีมโหสถ พุทธศตวรรษท่ี12-16 นางยอน พุทธศตวรรษท่ี13-15 
นครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษท่ี12-16 ทุงตึก พุทธศตวรรษท่ี13-16 
 คอกชางดิน พุทธศตวรรษท่ี 12-14   
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รูปท่ี 129 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย 
 
  3.1.3.กุณฑีท่ีมีพวยรูปคาง ซ่ึงกุณฑีท่ีมีพวยลักษณะนี้พบในแหลง
โบราณคดีท่ัวไปในอินเดีย, พบในแหลงโบราณคดีไบกถโน ประเทศพมา, ซ่ึงในแหลงโบราณคดี
ในประเทศไทยก็ไดมีการพบพวยทรงคางในแหลงโบราณคดีภาคใตและภาคกลางของประเทศ 
เชนเดียวกัน ซ่ึงผูวิจัยสันนิษฐานวากุณฑีท่ีมีพวยทรงคางนี้อาจจะแพรจากประเทศอินเดียเขาสูแหลง
โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากพบในแหลงโบราณคดีในประเทศอินเดียอยาง
แพรหลายและพบในช้ันวัฒนธรรมท่ีเกากวาแหลงโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

1

2

3

4

5

6

7
8

1  รัฐคุชราช ของอินเดีย

5 แหลงโบราณคดีในภาคใต

2 รัฐมหาราษฏระ ภาค
ตะวันตกของอินเดีย

3 ภาคใตของอินเดีย

4 ภาคเหนือ รัฐอุตตระประเทศของอินเดีย

7 อังกอรเบรย (นคร
บุรี)กัมพูชา

8 ออกแกว, เวียดนาม

6 แหลงโบราณคดีในภาคกลาง
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ตารางท่ี 38 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงคาง ในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 

ตักษิลา (ปากีสถาน) พุทธศตวรรษท่ี 6-8 ไบกถโน  พุทธศตวรรษท่ี 6-10 
กุมรหาร ในเมืองปาฏลี
บุตร 

พุทธศตวรรษท่ี 9-10 ศรีเทพ พุทธศตวรรษท่ี12-16 

ภิตา (รัฐอุตระ
ประเทศ) 

พุทธศตวรรษท่ี 8/9-14)  ซัปจําปา พุทธศตวรรษท่ี12-16 

เดฟนิโมริ (รัฐคุชราช) พุทธศตวรรษท่ี8/9-13/14 น ค ร ป ฐ ม
โบราณ 

พุทธศตวรรษท่ี14-16 

ทวารกา (รัฐคุชราช) พุทธศตวรรษท่ี 6-9 นางยอน พุทธศตวรรษท่ี13-15 
โภควารธนะ (รัฐมหา
ราษฏระ) 

พุทธศตวรรษท่ี 8   

รูปท่ี 130 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยทรงคาง 
 
 

2  รัฐคุชราช ของอินเดีย

1 ตักษิลา

3 รัฐมหาราษฏระ ภาค
ตะวันตกของอินเดีย

1

2

3

4

4 ภาคเหนือ รัฐอุตตระประเทศของอินเดีย

5

5 ไบกถโน, พมา

6

7

6 แหลงโบราณคดีในภาคกลาง7 แหลงโบราณคดีในภาคใต  
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  3.1.4 กุณฑีท่ีมีพวยรูปสัตว ซ่ึงพบแพรหลายในแหลงโบราณคดีอินเดีย 
โดยพบวามกรเปนสัตวท่ีพบอยางแพรหลายในแหลงโบราณคดีอินเดีย ในประเทศไทยพบกุณฑีท่ีมี
พวยรูปสัตวท่ีแหลงโบราณคดีพรหมทินใต และท่ีเมืองโบราณอูทอง โดยแหลงโบราณคดีพรหมทิน
ใตนั้นพบช้ินสวยรูปนก และงู, ท่ีแหลงโบราณคดีอูทองพบช้ินสวนพวยรูปมกรและงูดวยเชนกัน 
 
ตารางท่ี 39 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยรูปสัตว ในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
ตักษิลา  พุทธศตวรรษท่ี 6-8 โภควารธนะ (มหาราษฏระ) พุทธศตวรรษท่ี 8 
กุมรหาร ในเมือง
ปาฏลีบุตร 

พุทธศตวรรษท่ี 7-8 พรหมทินใต พุทธศตวรรษ ท่ี 
11-13 

พาราณสี  พุทธศตวรรษท่ี 10-13 อูทอง (จากการสํารวจ)  พุทธศตวรรษ ท่ี 
12-14 

Sangholรัฐปญจาบ พุทธศตวรรษท่ี 6-8   
 

 
รูปท่ี 131 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยรูปสัตว 
  

1 ตักษลิา

3 โภควารธนะ   พุทธศตวรรษที ่8

1

3

4

4 พาราณสี (Varanasi)
พุทธศตวรรษที ่10-13

6

6 แหลงโบราณคดีในภาคกลาง

2  แหลงโบราณคดี Sanghol

2
5

5 ปาฏลีบุตร     
พุทธศตวรรษที่7-8
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  3.1.5. หมอพรมน้ํา เปนภาชนะท่ีใชในการประกอบพิธีกรรม ซ่ึงพบมาก
ในประเทศอินเดีย และพบในแหลงโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากตารางท่ี...  แสดงให
เห็นวามีการพบหมอพรมน้ําในแหลงโบราณคดีอินเดียตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี 3 เปนตนมา ซ่ึงจาก
การศึกษานี้สันนิษฐานวาหมอพรมน้ํานี้อาจจะแพรหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไมเกาไปกวา
พุทธศตวรรษท่ี 6 และแพรหลายมากในชวงพุทธศตวรรษท่ี 12 เปนตนมา โดยอาจจะเขามาพรอม
กับการเผยแพรศาสนาท้ังศาสนาพราหมณ และศาสนาพุทธ เนื่องจากหมอพรมน้ํานี้เปนภาชนะท่ีใช
ในพิธีกรรม  
  แมวาจะมีการพบหมอพรมน้ําท่ีผลิตจากแหลงเตาประเทศจีนในแหลง
โบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลายแหง แตเปนท่ีนาสังเกตวาหมอพรมน้ําท่ีผลิตจากแหลง
เตาในประเทศจีนนั้น มักจะเปนภาชนะเนื้อหิน(Stoneware) อีกท้ังสวนปากของหมอพรมน้ํานั้น 
มักจะยาวเรียว ซ่ึงเม่ือศึกษารูปแบบสวนปากของหมอพรมน้ําท่ีพบในแหลงโบราณคดีภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตดังท่ีปรากฏในรูปท่ี ...นั้น พบวามีความคลายคลึงกับท่ีพบในแหลงโบราณคดีใน
เอเชียใตมากกวา  
 
ตารางท่ี 40 แหลงโบราณคดีท่ีพบหมอพรมน้ํา ในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
ตักษิลา (ปากีสถาน) พศต. 6-8 กุทเวลลิ (รัฐอานธระ

ประเทศ) 
พศต. 9-11 

กุมรหาร ในเมืองปาฏลีบุตร พศต. 9-10 เพนะคุตติ (รัฐเก
รนะตะกะ) 

พศต. 6-8 

ไวศาลี (รัฐอุตระประเทศ) พศต. 3-7 อุทัยคีรี (รัฐโอริสสา)  
หัสตินาปุระ (รัฐอุตระ
ประเทศ) 

พศต. 3-9 ไบกถโน (พมา) พศต. 6-10 

นอรหัน (รัฐอุตระประเทศ) พศต. 3-5 พรหมทินใต พศต. 11-12 
ภิตา (รัฐอุตระประเทศ) พศต. 8/9  จันเสน  พศต. 8-11? 
เดฟนิโมริ (คุชราช) พศต. 8/9-13/14 บานคูเมือง พศต. 12-16 
โภควารธนะ (รัฐมหาราษฏ
ระ) 

พศต. 1-8 นครปฐมโบราณ พศต. 12-16 

ถํ้าพิทากอลา (มหาราษฏระ) พศต. 3-11 เขาพระนารายณ  พศต. 12-15 
เมืองเตอร (รัฐมหาราษฏระ) พศต. 1-9 เกาะชวา พศต. 13-15 
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                                    สมัยราชวงศถัง                           สมัยซงเหนือ 
 

 
รูปท่ี 132 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของหมอพรมน้ําในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลายเสนท่ี 43 หมอพรมน้ําท่ีผลิตในแหลงเตาประเทศจีน  
ท่ีมา: Sumarah Adhyatman, Kendi:traditional drinking water container (Jakarta: Himpunan 
Keramik Indonesia: Yayasan Nusantara Jaya, 1987) 
 
 ในภาคกลางของประเทศไทยนั้นพบช้ินสวนปากของหมอพรมน้ํา ท่ีแหลงโบราณคดี
บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี , เมืองโบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงช้ินสวน
ปากของหมอพรมน้ําท่ีพบจากท้ัง 2 แหงนั้น มีลักษณะเดียวกัน ในขณะท่ีช้ินสวนปากของหมอพรม
น้ําท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีธรรมศาลา จังหวัดนครปฐมนั้นมีลักษณะท่ีตางออกไปเล็กนอย ในขณะ

2  รัฐคุชราช ของอินเดีย

1 ตักษิลา

3 รัฐมหาราษฏระ ภาค
ตะวันตกของอินเดีย

1

2
3

4

4 ภาคเหนือ รัฐอุตตระประเทศของอินเดีย

5

5 อุทัยคีร ี

รัฐโอริสสา

6

7 8 แหลงโบราณคดีในภาคกลาง

9 แหลงโบราณคดีในภาคใต

8

9

10

6 รัฐอานธระประเทศ 

ภาคใตของอินเดีย

7 ไบกถโน

10 เกาะชวา  
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ท่ีพวยของหมอพรมน้ํานั้น มักจะเปนพวยทรงคาง โดยช้ินสวนพวยทรงคาง ส่ีเหล่ียมคางหมู ท่ีพบ
ในภาคกลางนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจจะเปนพวยของหมอพรมน้ํา เนื่องจากมีความคลายคลึงกับ
พวยของหมอพรมน้ําท่ีพบท่ีเมืองโบราณไวศาลี (Vaisali) ในรัฐพิหาร (Bihar) ประเทศอินเดีย  
 

 
รูปท่ี 133 เปรียบเทียบช้ินสวนพวยทรงคางท่ีบานคูเมือง, พรหมทินใต กับหมอพรมน้ําท่ีไวศาลี 
 
 ในขณะท่ีช้ินสวนพวยทรงคาง ท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีธรรมศาลานั้น อาจจะเปนพวย
ของหมอพรมน้ําเชนกัน เนื่องจากเม่ือพิจารณาจากลักษณะของรูอากาศซ่ึงจะขยายกวางออก อีกท้ัง
สวนของพวยท่ีหักหายไปมีความเปนไปไดท่ีจะตั้งเชิดสูง 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 134 พวยทรงคาง พบท่ีแหลงโบราณคดีธรรมศาลา  
ท่ีมา: ภาพดานซาย: สฤษดิ์พงศ ขุนทรง,รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา 
เมืองนครปฐมโบราณ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 
 

พวยทรงคาง ส่ีเหลี่ยมคางหมู ทองพวยดานลางปองเปนคาง 

บานคูเมือง พรหมทินใต 
ชิ้นสวนหมอพรมน้ําพบที่เมืองโบราณไวศาลี (Vaisali) ในรัฐพิหาร (Bihar) 
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 3.2 ความสัมพันธระหวางแหลงโบราณคดีในประเทศไทย กับแหลงโบราณคดีในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
  3.2.1 ความสัมพันธระหวางแหลงโบราณคดีในประเทศไทย กับแหลง
โบราณคดีในประเทศสหภาพเมียนมาร 
  กุณฑีท่ีพบในประเทศไทยซ่ึงมีรูปแบบท่ีสัมพันธกับกุณฑีท่ีพบใน
ประเทศสหภาพเมียนมารนั้น สามารถแบงไดเปน 2 ชวงวัฒนธรรม ไดแก  
  แหลงโบราณคดีในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทย กับ ชาวปยู
ในสหภาพเมียนมารโดยพิจารณาจากกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน  
  หริภุญไชย กับ พุกามของสหภาพเมียนมาร โดยพิจารณาจากกุณฑีท่ีมี
พวยทรงตรง สามเหล่ียมเรียวยาว   
   
ตารางท่ี 41   แหลงโบราณคดภีาคกลางและภาคเหนือของไทย และ แหลงโบราณคดีในประเทศ 
 สหภาพเมียนมาร 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
ไบกถโน  พุทธศตวรรษท่ี 6-10 ซับจําปา  พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
พุกาม พุทธศตวรรษท่ี 16-19 เมืองเสมา  พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
คูบัว  พุทธศตวรรษท่ี12-16 ดอนขุมเงิน  พุทธศตวรรษท่ี 12 
นครปฐมโบราณ พุทธศตวรรษท่ี12-16 บานกานเหลือง พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
คอกชางดิน  พุทธศตวรรษท่ี 12-14 โนนเมือง  พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
จันเสน  พุทธศตวรรษท่ี 8-11? ศรีมโหสถ  พุทธศตวรรษท่ี 12-16 
บานคูเมือง  พุทธศตวรรษท่ี12-16 หริภุญไชย พุทธศตวรรษท่ี 17-18 
ศรีเทพ  พุทธศตวรรษท่ี 12-16   
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รูปท่ี135 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
  

 
รูปท่ี136 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว หริภุญไชย กับ
 พุกาม 
 
 3.2.2 ความสัมพันธระหวางแหลงโบราณคดีในประเทศไทย กับแหลงโบราณคดีใน
ประเทศเวียดนาม-กัมพูชา 
  3.2.2.1.กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ยาว ซ่ึงพบมากในแหลงโบราณคดีใน
ประเทศเวียดนาม-กัมพูชา ในขณะท่ีในประเทศไทยพบแพรหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาค
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ตะวันออกและภาคกลาง ท้ังนี้ผูวิจัยสันนิษฐานวากุณฑีรูปแบบนี้อาจจะแพรมาจากแหลงโบราณคดี
ในลุมแมน้ําโขงตอนลาง เนื่องจากอายุสมัยท่ีพบกุณฑีรูปแบบนี้มีความเกากวา 
 
ตารางท่ี 42 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ยาว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
ตราเกียว (เวียดนาม) พศต.ท่ี 12-13 บานกานเหลือง พศต.ท่ี 12-16 
คานย เดน (เวยีดนาม) พศต.ท่ี 8-11 โนนเมือง (ไทย) พศต.ท่ี 12-16 
ดองไน (เวี ยดนาม-
สํารวจ) 

พศต.ท่ี 8-11? ศรีเทพ (ไทย) พศต.ท่ี 12-16 

อังเกอรเบรย (นครบุรี) 
(กัมพูชา) 

พศต.ท่ี 8-11 ซับจําปา (ไทย) พศต.ท่ี 12-16 

เมืองไผ (ไทย-สํารวจ) พศต.ท่ี 12-16 ?   จันเสน (ไทย) พศต.ท่ี 10-16 
ศรีมโหสถ (ไทย) พศต.ท่ี 12-16 คอกชางดิน (ไทย) พศต.ท่ี 12-14 
เมืองพระรถ (ไทย) พศต.ท่ี 14-16 นครปฐมโบราณ(สํารวจ) พศต.ท่ี 13/14-16 ? 
เมืองเสมา (ไทย) พศต.ท่ี 12-16 แหลมโพธิ(ไทย-สํารวจ) พศต.ท่ี 14-15 
ดอนขุมเงิน (ไทย) พศต.ท่ี 12   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 137 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ยาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
1 แหลมโพธิ

14 ศรีเทพ12 จันเสน

16ซับจําปา

10คอกชางดิน

9 นครปฐมโบราณ

26 บานกานเหลือง

18 พระรถ

21 เสมา

33 อังกอรเบรย30 คานฮ เดน35 ดองไน

20 เมืองไผ

19ศรีมโหสถ

25 ดอนขุมเงิน
28 โนนเมือง

กัมพูชา?

กัมพูชา

36

36 ตราเกียว
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  3.2.2.2. กุณฑีท่ีพวยมีขอบนูนบริเวณเกือบปลายพวย ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีพบ
มากในแหลงโบราณคดีในประเทศเวียดนาม-กัมพูชา และในภาคตะวันออกและภาคกลางของไทย  
ซ่ึงผูวิจัยสันนิษฐานวากุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวยท่ีพบในประเทศไทยนี้ 
อาจจะรับอิทธิพลมาจากชุมชนโบราณในประเทศใกลเคียง ไดแก ประเทศเวียดนาม-กัมพูชา 
เนื่องจากพบอยางแพรหลาย อีกท้ังยังพบในช้ันวัฒนธรรมท่ีเกากวา โดยอาจจะแพรเขามาทางภาค
ตะวันออกของไทยกอนจากนั้นจึงแพรเขาสูภาคกลางของประเทศไทย โดยพิจารณาจากท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตรของแหลงโบราณคดีทางภาคตะวันออกซ่ึงตั้งอยูบนท่ีราบฉนวนไทยอันเปนท่ีราบท่ี
ตอเนื่องเขาไปในดินแดนประเทศกัมพูชา ซ่ึงทําใหสามารถเดินทางจากประเทศกัมพูชาเขาสูบริเวณ
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกของไทยไดอยางสะดวก ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  
  อีกท้ังเม่ือพิจารณาอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาท่ีเขามาใน
บริเวณภาคกลางของไทย หากพิจารณารูปแบบของกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนบริเวณเกือบปลาย
พวยซ่ึงผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจจะรับอิทธิพลจากแหลงโบราณคดีในประเทศเวียดนาม-กัมพูชา
ตามท่ีไดกลาวในขางตน พบวาจากการขุดคนศึกษาท่ีแหลงโบราณคดีธรรมศาลาซ่ึงเปนแหลง
โบราณคดีท่ีตั้งอยูในเขตนครปฐมโบราณพบช้ินสวนพวยของกุณฑีท่ีมีพวยรูปแบบนี้ ในช้ัน
วัฒนธรรมชวงหลัง มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13/14-16192 ซ่ึงสอดคลองกับหลักฐานศิลปกรรมสมัย
ทวารวดีตอนปลาย ซ่ึงมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี15-18 ซ่ึงมีอิทธิพลศิลปะเขมรดังท่ีนักวิชาการดาน
ประวัติศาสตรศิลปะไดทําการศึกษาไว193  
ตารางท่ี 43 แหลงโบราณคดีท่ีพบกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนนูเกือบปลายพวยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

แหลง อายุสมัย แหลง อายุสมัย 
คานย เดน (เวียดนาม) พศต.ท่ี 8-11 เมืองไผ (สํารวจ) พศต.ท่ี 12-16  
โก ทรู ทราม (เวียดนาม) พศต.ท่ี 8-11 ศรีมโหสถ พศต.ท่ี 12-16 
ออกแกว (เวียดนาม) พศต.ท่ี 8-11 บานคูเมือง  พศต.ท่ี 12-16 
อังเกอรเบรย (กัมพูชา) พศต.ท่ี 8-11 คอกชางดิน  พศต.ท่ี 12-14 
ภูมิสนาย (กัมพูชา) พศต.ท่ี 11-12 นครปฐมโบราณ  พศต.ท่ี 13/14-16 

                                                
 192 สฤษดิ์พงศ ขุนทรง, รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีในเขตตําบลธรรมศาลา 
เมืองนครปฐมโบราณ, 82-84. 
 193 ศักดิ์ชัย สายสิงห, “ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนไทย” (เอกสาร
ประกอบการรายวิชา 317403 ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2543), 80-86. 
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รูปท่ี138 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณเกือบปลายพวยใน
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
 3.2.3 ความสัมพันธระหวางแหลงโบราณคดีในประเทศไทย กับแหลงโบราณคดีใน
ประเทศมาเลเซีย-อินโดนีเซีย 
 ความสัมพันธทางดานรูปแบบของกุณฑีในประเทศไทยกับแหลงโบราณคดีในประเทศ
มาเลเซีย-อินโดนีเซียนี้ จะคอนขางชัดเจนในชวงพุทธศตวรรษท่ี 17 เปนตนมา โดยจะเปนในรูป
ของการผลิตเพ่ือการสงออก โดยฝายไทยจะเปนผูผลิตท้ังนี้เนื่องจากพบแหลงเตาเผาภาชนะโบราณ
ท่ีชุมชนปะโอ จังหวัดสงขลา โดยกุณฑีท่ีผลิตขึ้นท่ีแหลงเตาปะโอนี้จะมีเนื้อละเอียดประสานกัน
แนน ซ่ึงเนื้อภาชนะดังกลาวมีความคลายคลึงกับกุณฑีท่ีพบในจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้
ยังมีลักษณะคลายคลึงกับกุณฑีท่ีพบท่ีประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ดวย 
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รูปท่ี 139 แผนท่ีแสดงการกระจายตัวของกุณฑีท่ีมีพวยตรง สามเหล่ียม เรียวยาว ประเทศมาเลเซีย   
   อินโดนีเซีย 
 
3. เพ่ือศึกษาหนาที่ใชสอยของกุณฑีในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19 ซ่ึงสามารถแบงได 5 กลุม ดังนี้ 
 3.1 หนาที่สามัญในครัวเรือน  
 หนาท่ีสามัญในครัวเรือน ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงหลักฐานทางโบราณคดีท่ีถูกใชเปนส่ิงของ 
เครื่องมือใชสอยในครัวเรือนสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน 
 ในปจจุบันท่ีประเทศอินเดียยังคงมีการใชกุณฑีในการใสน้ําสําหรับดื่ม นอกจากนี้ยัง
พบวายังมีการวางกุณฑีไวในหองน้ําเพ่ือใชสําหรับการทําความสะอาด ซ่ึงหนาท่ีของกุณฑีท่ีใชใน
หองน้ํานั้นเปรียบไดกับสายฉีดชําระนั่นเอง ซ่ึงไมเพียงแตใชในประเทศอินเดียเทานั้น แตยังคงใช
อยูในประเทศในเอเชียใตเชนปากีสถานและบังกลาเทศ โดยเรียกวา โบดนา (bodna) หรือ บาดนา 
(badna)   เปนตน  
 นอกจากนี้ในบันทึกของหลวงจีนอ้ีจิง ซ่ึงเดินทางจากประเทศจีนไปประเทศอินเดียเพ่ือ
ศึกษาพระพุทธศาสนาในชวงพุทธศตวรรษท่ี 13 นั้น ไดกลาวถึงการเก็บน้ําซ่ึงตองแยกระหวางน้ํา
สะอาดกับน้ําท่ีใชสําหรับทําความสะอาดออกจากกัน  โดยภาชนะท่ีใชสําหรับเก็บน้ําท้ังน้ําสะอาด
และน้ําท่ีใชสําหรับทําความสะอาดนั้นตางก็มีอยู 2 ประเภท ไดแก กุณฑา (kundã) และ กลศ194 โดย
ภาชนะท่ีเปนเนื้อดิน(Earthenware) และเนื้อกระเบ้ือง (porcelain) นั้นมักใชสําหรับเก็บน้ําสะอาด 
                                                
 194I-Tsing, A record of The Buddhist religion; as practiced in India and the 
Malay Archipelago, A.D.671-695, translated by J.Takakusu, (New Delhi: mushiram Mancharlal, 
1982), 27.   
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ในขณะท่ีภาชนะท่ีบรรจุน้ําท่ีใชทําความสะอาด(the “touched” water for cleansing purpose after 
having been to the urinal) นั้นเปนภาชนะท่ีทําจากทองแดงและเหล็ก195   
 ท่ีประเทศอินโดนีเซียในปจจุบันก็ยังคงมีการใชกุณฑีในการบรรจุน้ําสําหรับดื่ม
เชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังท่ีโบราณสถานปรัมบานัน (Prambanan) พบภาพสลักแสดงใหเห็นการ
ดําเนินชีวิตของนักบวชขณะรับประทานอาหาร ซ่ึงในภาพสลักนั้นไดปรากฏภาพกุณฑีขนาดใหญ
รวมอยูดวย ซ่ึงกุณฑีในภาพสลักนั้นอาจจะถูกใชสําหรับบรรจุน้ําสําหรับดื่มก็เปนได 
  นอกจากนี้ ท่ีปราสาทบายน ประเทศกัมพูชา ไดพบภาพสลักแสดงเรื่องราวการ
จัดเตรียมอาหาร โดยไดพบภาพสลักของกุณฑีรวมอยูในภาพดวย และยังพบภาพกุณฑีปรากฎใน
ภาพสลักซ่ึงสันนิษฐานวาอาจจะท่ีพักของชนช้ันสูง 
 จากท่ีไดกลาวมาแลวตนแสดงใหเห็นถึงความแพรของการใชกุณฑีในหนาท่ีสามัญ 
โดยใชในชีวิตประจําวันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ในประเทศไทยนั้น พบกุณฑีและช้ินสวนของกุณฑีเปนจํานวนมาก ซ่ึงก็พบในบริบท
ของท่ีอยูอาศัยของท่ีอยูอาศัยของมนุษยโดยพบอยางแพรหลายซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความนิยมในการ
ใชกุณฑีของกลุมคนในอดีตท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย โดยอาจใชเปนภาชนะสําหรับเก็บน้ําสะอาด 
และภาชนะสําหรับดื่มน้ําเชนเดียวกัน   
 อยางไรก็ตามกุณฑีท่ีพบในบริบทรวมกับศาสนสถานนั้น อาจจะแสดงใหเห็นถึงหนาท่ี
ใชสอยในบทบาทของหนาท่ีสามัญนี้ดวย ดังจะเห็นจากกรณีแหลงโบราณคดีเขาพระนารายณ 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยแหลงโบราณคดีแหงนี้พบช้ินสวนกุณฑีเปนจํานวนมากและช้ินสวนของ
กุณฑีท่ีพบนั้นมีขนาดใหญกวาช้ินสวนกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีแหงอ่ืน ซ่ึงผูวิจัยสันนิษฐาน
วากุณฑีสวนใหญท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีเขาพระนารายณนี้นาจะถูกใชในชีวิตประจําวันโดยเปน
ภาชนะสําหรับเก็บน้ําสะอาด ท้ังนี้เนื่องจากเม่ือพิจารณาจากทําเลท่ีตั้งของแหลงโบราณดีแหงนี้ท่ี
ตั้งอยูบนเนินเขา โดยเปนกลุมศาสนสถานขนาดใหญในศาสนาพราหมณ-ฮินดู การท่ีเปนศาสน
สถานนั้นมีความเปนไปไดท่ีจะมีกลุมคนกลุมหนึ่งท่ีทําหนาท่ีดูแลศาสนสถานซ่ึงจากการดําเนินงาน
ทางโบราณคดีท่ีผานมายังไมพบแหลงน้ําบนเนินเขาแหงนี้เลย ซ่ึงน้ําเปนปจจัยสําคัญในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และน้ําเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีพ การท่ียังไมพบแหลงน้ําบน
เนินเขาแตกลับพบช้ินสวนกณุฑีขนาดใหญเปนจํานวนมากแทนนั้น ทําใหผูวิจัยสันนิษฐานวากลุม
คนท่ีดูแลศาสนสถานแหงนี้อาจจะมีการจัดการน้ําโดยใชกุณฑีขนาดใหญในการสํารองน้ําสะอาดไว

                                                
 195I-Tsing, A record of The Buddhist religion; as practiced in India and the 
Malay Archipelago, A.D.671-695, 27.   
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ใช ดังนั้นจึงไดพบช้ินสวนกุณฑีท่ีมีขนาดใหญและพบจํานวนมากเปนพิเศษเม่ือเทียบกับจํานวน
ช้ินสวนกุณฑีท่ีพบจากการขุดแตงโบราณสถานดวยกัน ซ่ึงการสํารองน้ําสะอาดท่ีแหลงโบราณคดี
เขาพระนารายณนี้อาจจะมีวัตถุประสงคท้ังเพ่ือใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสําหรับ
บริโภคเชนเดียวกับท่ีปรากฏบนภาพสลักท่ีโบราณสถานปรัมบานันตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน
ดวยก็เปนได 

 
รูปท่ี 140 กุณฑีกับหนาท่ีสามัญ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ก. การดื่มน้ําจากกุณฑี, ท่ีมา: Singapore National Museum, Kendis (Singapore: 
National Museum, 1984), 11. 

ข. ภาพสลักกุณฑีท่ีโบราณสถานปรัมบานัน, ท่ีมา: Kempers, A.J. Bernet, Ageless 
Borobudur: Buddhist Mystery in Stone Decay and Restoration Mendut and 
Pawon Folklife in Ancient Java (London: Fine books, 1976), 125. 

ค. ภาพสลักกุณฑีท่ีปราสาทบายน ท่ีมา: Albanese, Marilia, Angkor: splendors of 
the Khmer civilization (Bangkok: Asia Books, 2002), 109. 
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 3.2 หนาที่ดานเศรษฐกิจ  
 หนาท่ีดานเศรษฐกิจ หมายถึงหลักฐานทางโบราณคดีท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจและ
สามารถบงบอกถึงลักษณะทางเศรษฐกิจดานการผลิต การกระจายผลผลิต การบริโภคผลผลิตใน
ระดับหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
 ท่ีประเทศอินเดียพบวามีการใชกุณฑีตั้งแตวัฒนธรรมยุคหินใหม และพบวามีการใช
แพรหลายมากในวัฒนธรรมมัลวา (Malwa) (1,600-1,400  ปกอนคริสตกาล) และวัฒนธรรม จอรเว 
(Jorwe) (1400-1,000 ปกอนคริสตกาล)ซ่ึงจัดอยูในวัฒนธรรมยุคทองแดงเปนตนมา ความนิยมใช
กุณฑีอยางแพรหลายในชวงวัฒนธรรมยุคทองแดงนี้นั้น ทําใหเกิดการผลิตเปนสินคาเพ่ือขายใหกับ
คนในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง ดังจะเห็นไดจากการพบซากเตาเผาภาชนะโบราณท่ีแหลง
โบราณคดีไดมาปดในแควนมหาราษฏรตระ ภาคตะวันตกของอินเดีย ในช้ันวัฒนธรรมจอรเว 
(Jorwe) (1400-1,000 ปกอนคริสตกาล) โดยซากเตาเผาภาชนะท่ีพบมีลักษณะเปนทรงส่ีเหล่ียม
จัตุรัส จํานวน 2 เตา ซ่ึงในเตาเผาภาชนะหมายเลข 2 นี้ ยังพบกุณฑีรวมอยูดวย196   
 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึงพบวามีการใชกุณฑีอยางแพรหลายเชนเดียวกัน 
เชนท่ีแหลงโบราณคดีตราเกียวทางตอนกลางของประเทศเวียดนามไดมีการพบกุณฑีจํานวนหลาย
ใบ อีกท้ังจากการขุดคนท่ีแหลงโบราณคดีโค ดู เก (Go Du De) ท่ีเมืองตราเกียว (Tra Kieu) 
เชนเดียวกันไดพบเตาเผาภาชนะพ้ืนเมืองแบบเตาเปด (open hearth kiln) สามารถกําหนดอายุของ
ตัวอยางถานท่ีไดจากเตานี้ไดคาอายุราว ค.ศ.300 หรือราวพุทธศตวรรษท่ี 8-9 ซ่ึงเตาเผาภาชนะ
โบราณดังกลาวยังพบกุณฑี 2ใบคางอยูในเตาดวย ซ่ึงส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นการผลิตภาชนะ
ประเภทนี้ของแหลงโบราณคดีตราเกียวนี้  
 ในประเทศไทยนั้น ก็พบวามีการใชกุณฑีอยางแพรหลายท่ัวประเทศ โดยเฉพาะใน
แหลงโบราณคดีภาคกลางซ่ึงเปนแหลงโบราณคดีในกลุมวัฒนธรรมทวารวดี ซ่ึงจากการขุดคนทาง
โบราณคดีในแหลงโบราณคดีภาคกลางนั้น พบรองรอยการผลิตภาชนะโดยใชวิธีการเผาภาชนะ
แบบกลางแจง สอดคลองกับการศึกษาดวยวิธีศิลาวรรณนาซ่ึงพบวาในบรเิวณชุมชนโบราณอาจจะมี
การผลิตภาชนะขึ้นใชเองเนื่องจากพบวาเนื้อภาชนะสวนใหญมักจะสัมพันธกับลักษณะดินบริเวณท่ี
พ้ืนท่ีตั้งแหลงโบราณคดี ซ่ึงคงเปนการผลิตเพ่ือเปนสินคาสําหรับใชภายในชุมชนและอาจจะมีการ
ผลิตเพ่ือเปนสินคาขายใหกับชุมชนใกลเคียง ดังจะเห็นไดจากความคลายคลึงกันของกุณฑีท่ีมีพวย

                                                
 196S.A.Sali, “A Potter’s Kiln of Jowe Culture from Daimabad,” in Madhu: Recent 
Researches in Indian Archaeology and Art History, (Delhi: Agam Kala Prakashan,1981), 59-
62. 
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ทรงตรง กระบอก ซ่ึงพบท่ีแหลงโบราณคดีศรีเทพกับท่ีพบท่ีเมืองโบราณเสมา อีกท้ังจากการศึกษา
ดวยวิธีศิลาวรรณนายังพบวากุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีศรีเทพนี้ มีเนื้อภาชนะท่ีไมสัมพันธกับ
ชุดดินบริเวณพ้ืนท่ีท่ีแหลงโบราณคดีตั้งอยูซ่ึงอาจจะถูกผลิตมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงส่ิงเหลานี้อาจแสดงให
เห็นถึงการผลิตและการกระจายผลผลิตไปยังชุมชนอ่ืนๆ  เปนตน 
 หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการผลิตกุณฑีในระดับอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตและอาจจะ
สงขายไปยังแหลงโบราณคดีในตางประเทศนั้น ปรากฏชัดเจนในภาคใตของประเทศไทย ท่ีบริเวณ
ริมคลองปะโอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยพบเตาเผาภาชนะ ลานดินสําหรับเตรียมดินและ
ปนภาชนะกอนเขาเตาเผา อุปกรณสําหรับการขึ้นรูปภาชนะ เชน หินดุ เปนตน ซ่ึงกําหนดอายุราว
ชวงพุทธศตวรรษท่ี 17   โดยกุณฑีท่ีผลิตขึ้นท่ีแหลงเตาปะโอนี้จะมีเนื้อละเอียดประสานกันแนน ซ่ึง
เนื้อภาชนะดังกลาวมีความคลายคลึงกับกุณฑีท่ีพบในจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีกุณฑี
ท่ีพบในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับกุณฑีท่ีผลิตท่ีเตาปะโอนี้ดวย
เชนกัน 
   
 3.3 หนาที่ในราชสํานักหรือราชูปโภค  
 แมวากุณฑีนี้อาจจะเปนรูปแบบภาชนะท่ีใชโดยท่ัวไปไมจํากัดชนช้ัน แตอยางไรก็ตาม
กุณฑีนี้ก็อาจจะมีความสัมพันธกับชนช้ันปกครองอยูดวย โดยกุณฑีท่ีเกี่ยวกับชนช้ันปกครองนั้น
อาจจะมีการตกแตงใหมีความวิจิตรมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากภาพสลักหินท่ีพบทางภาคเหนือของ
เขตEduttanur ในรัฐทมิฬนาดู ภาคใตของอินเดีย ปรากฏนามของวีรบุรุษช่ือ มเหนทรวรมัน กําหนด
อายุไดราวพุทธศตวรรษท่ี 12197 โดยภาพสลักดังกลาวมีสุนัขท่ีซ่ือสัตยของพระองค, ศิวลึงค และ
กุณฑีปรากฏรวมดวย  
 ท่ีเมืองโบราณไบกถโน ซ่ึงเปนเมืองโบราณในวัฒนธรรมของชาวปยู ไดมีการพบหมอ
กุณฑีและช้ินสวนปากของหมอพรมน้ําภายในโบราณสถานหมายเลข 5 ซ่ึงเปนโบราณสถานท่ีตั้งอยู
ในเขตพระราชวัง ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีช้ินสวนกุณฑีและหมอพรมน้ําท่ีพบท่ีโบราณสถานแหงนั้น
อาจถูกใชในพิธีทางราชสํานัก  
 ในประเทศไทยนั้น พบภาพสลักชางและสัญลักษณมงคล ไดแก สังข จักร กุณฑี และ
รูปคลายดาว พบท่ีจังหวัดนครปฐม ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 
ซ่ึง สฤษดิ์พงศ ขุนทรง สันนิษฐานวาอาจจะหมายถึงชางแกว ตามคติพระเจาจักรพรรดิใน

                                                
 197R.Nagaswami, Art and Culture of Tamil Nadu, (Delhi: Sundeep Prakashan, 
1980), Plate23. 
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พระพุทธศาสนา ซ่ึงตองมีสมบัติหรือรัตนะ 7 อยาง ไดแก จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นาง
แกว ขุนคลังแกว และขุนพลแกว198 ดังนั้นหากภาพสลักดังกลาวหมายถึงชางแกวในคติพระเจา
จักรพรรดิ ยอมแสดงใหเห็นวากุณฑีเปนหนึ่งในสัญลักษณมงคลหรือเปนเครื่องราชูปโภคดวยก็
เปนได  

รูปท่ี 141 ภาพสลักกุณฑี บนแผนหินในรัฐทมิฬนาดู และนครปฐมโบราณ 
  
 3.4 หนาที่ดานลัทธิความเชื่อ ซ่ึงสามารถแบงหนาท่ียอยไดเปน 2 กลุม คือ  
  3.4.1 หลั่งน้ํา  
  ในศาสนาฮินดู คัมภีรสันสกฤตบางเลม ไดกลาวถึงการใชกุณฑีในช่ือ 
“กมัณฑลุ” และหมอน้ําแบบไมมีพวยท่ีเรียกวา “กลศ” วาเปนหมอน้ําท่ีใชในพิธีกรรม โดยใชใน
พิธีหล่ังน้ําสุรา (น้ําโสม) เพ่ือบวงสรวงเทพเจามาตั้งแตสมัยพระเวทเปนตนมา ในศาสนาฮินดูลัทธิ
ไศวนิกายมีการใชกุณฑีในการหล่ังน้ําเพ่ือสักการะศิวลึงคอีกดวย 

  ท่ีประเทศอินโดนีเซีย ไดปรากฏภาพสลักซ่ึงแสดงใหเห็นวามีการใช
กุณฑีเปนภาชนะสําหรับสรงน้ํากับเจดียท่ีโบราณสถานบุโรพุธโธ 

  ในประเทศไทยพบกุณฑีปรากฏอยูบนภาพสลักเรื่องยมกปาฏิหาริย แสดง
ใหเห็นถึงการใชกุณฑีในการหล่ังน้ําเพ่ือทําการสักการะพระพุทธเจาของผูคนในวัฒนธรรมทวารวดี
นี้ 

 

                                                
 198สฤษดิ์พงศ ขุนทรง, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในชวง
กอนพุทธศตวรรษท่ี 19” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 232-233. 
 

            
 ภาพสลักหิน ในรัฐทมิฬนาด ู            ภาพสลักชางและสัญลักษณมงคล 
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รูปท่ี 142 กุณฑีในพิธีกรรมทางศาสนา 
ท่ีมา: Johnson, Donald, God & Gods in Hinduism (New Delhi: Arnold-Heinimann India, 1972), 
22. และ Nou, Jean Louis, Borobudur (New York: Abbeville Press, 1996), 122. 
 
  นอกจากนี้ยังพบวามีการใชกุณฑีในการหล่ังน้ําเพ่ือมอบกรรมสิทธ์ิให อัน
เปนประเพณีนิยมของชาวอินเดียท้ังผูท่ีนับถือศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ โดยผูอุทิศใหจะรินน้ํา
จากกุณฑีบนมือของผูท่ีจะรับ ซ่ึงในประเทศไทยหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีของกุณฑี
ในสวนนี้ไดปรากฏบนภาพสลักท่ีภาพสลักบนทับหลังเรื่องพิธีอัศวเมธ พบท่ีปราสาทหินพิมาย 
ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และ ภาพสลักบนทับหลัง
ภาพวิษณุตรีวิกรมจากปรางคกูสวนแตง จังหวัดบุรีรัมย ปจจุบันจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพิมาย จังหวดันครราชสีมา  

รูปท่ี 143 การใชกุณฑีในการหล่ังน้ํา เพ่ือมอบกรรมสิทธ์ิให 

           
สักการะศิวลึงค                       ที่บุโรพุทโธ   ภาพสลักเร่ืองยมกปาฏิหาริย 

             
                     ภาพแสดงการหลั่งน้ําเพ่ืออุทิศให              ภาพสลักที่บุโรพุทโธ 

                   
        ภาพสลักบนทับหลัง จากปรางคกูสวนแตง                 ภาพสลักบนทับหลังปราสาทหินพิมาย 
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  3.4.2 สัญลักษณที่ปรากฏรวมกับรูปเคารพ 
  กุณฑีท่ีใชในพิธีกรรมทางศาสนามักจะเรียกวา กมัณฑลุ ยังใชเปนหมอน้ํา
ติดตัวคนเดินทาง โดยเฉพาะพวกนักบวชชาวอินเดียท้ังในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธโดยจะเปน
เครื่องหมายของการบําเพ็ญพรหมจรรยและความบริสุทธ์ิทางจิต อีกท้ังยังเปนสัญลักษณประจําเทพ
เจาในศาสนาฮินดู และพระโพธิสัตวในศาสนาพุทธนิกายมหายาน เชน พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
เปนตนโดยจัดเปนหมอน้ําอมฤต 

รูปท่ี 144 กุณฑีในบทบาทของกมัณฑลุ หมอน้ําติดตัวนักบวช 
ท่ีมา: Sivaramamurti, C., “Geographical and Chronological Factors in Indian Iconography,” 
Ancient India, no.6 (January, 1950), Plate. XXIII (A). 
 Donaldson, Thomas Eugene, Iconography of the Buddhist sculpture of Orissa, vol.2 
(Plate) (New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Art, 2001), fig 236, n.pag. 
 Albanese, Marilia, Angkor: splendors of the Khmer civilization (Bangkok: Asia Books, 
2002), 30,126. 

            
     ภาพสลัก โสมาสกันทมูรติ  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร            พระวิษณุ           พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
          ที่มหาพลิปุราม                   ที่อุทัยคีรี                   ที่พนมดา                     ที่พนมตาเขม 
 

 
ภาพลายเสน ภาพสลักที่ถ้ําอชันตา หมายเลข 26 
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 3.5 พิธีกรรมที่เกี่ยวกับศพ 
  3.5.1 ใชเปนโกศที่ใสกระดูกของมนุษย  
  จากการขุดคนทางโบราณคดีพบวา ท่ีประเทศอินเดียมีการใชหมอกุณฑี
เปนภาชนะบรรจุกระดูกของมนุษยตั้งแตชวงยุคทองแดง ดังจะเห็นไดจากแหลงโบราณคดีไดมาปด
ในแควนมหาราษฏรตระ ภาคตะวันตกของอินเดีย ซ่ึงพบวามีการใชกุณฑีเปนภาชนะในการบรรจุ
กระดูกมนุษย199  ในช้ันวัฒนธรรมมัลวา  (1,600-1,400  ปกอนคริสตกาล)  
  ในสวนของประเทศไทยก็พบวามีการใชกุณฑีเปนภาชนะในการบรรจุ
กระดูกของมนุษยเชนกัน โดยพบท่ีแหลงโบราณคดีชัยบาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหลัดลพบุรี  

รูปท่ี 145 กุณฑี กับหนาท่ี ภาชนะบรรจุกระดูก 
 
  3.5.2 ใชเปนที่บรรจุเคร่ืองเซนสังเวยในพิธีกรรมฝงศพ  
  จากการขุดคนทางโบราณคดีท่ีประเทศอินเดียพบกุณฑีท่ีถูกใชเปน
ภาชนะท่ีใสเครื่องเซนสังเวยฝงรวมกับโครงกระดูกมนุษยตั้งแตยุคหินใหมมาแลว ดังจะเห็นไดจาก
หลุมฝงศพยุคหินใหมท่ีแหลงโบราณคดีเมืองนาคารชุณ (Nagarjunakonda) ในแควนอาธรประเทศ 
(Andhra Pradesh) ภาคใตของอินเดีย200 นอกจากนี้ยังพบมากในหลุมฝงศพในวัฒนธรรมยุคทองแดง
เปนตนมา ดังจะเห็นไดจากแหลงโบราณคดีอินัมกอน ในแควนมหาราษฏรตระ พบวามีการบรรจุ
กุณฑีและภาชนะทรงชามตกแตงดวยการเขียนสี ซ่ึงนักโบราณคดีสันนิษฐานวาบรรจุน้ําและอาหาร
ไวในหมอบรรจุกระดูกมนุษยในช้ันดินท่ีอยูระหวางช้ันวัฒนธรรมมัลวา และจอรเว 201 เปนตน  

                                                
 199B.K.Thapar, Indian Archaeology: A Review (New Delhi:Archaeological Survey 
of India, Government of India, 1981), 50. 
 200A.Ghosh, Indian Archaeology 1957-58: A review (New Delhi: Archaeological 
Survey of India, Government of India, 1993), 5-6. 
 201Ibid., 53. 

              
                                 แหลงโบราณคดี ไดมาปด                     แหลงโบราณคดีชัยบาดาล 
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  ในสวนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น ไดพบวามีการใช
กุณฑีเปนท่ีใสเครื่องเซนสังเวยในพิธีกรรมฝงศพเชนกัน เชนท่ีแหลงโบราณคดีภูมิสนาย ประเทศ
กัมพูชา ในประเทศไทยพบท่ีเมืองโบราณฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ  เปนตน 
 
 

 
รูปท่ี 146 กุณฑี: ใชเปนท่ีบรรจุเครื่องเซนสังเวยในพิธีกรรมฝงศพ 
 
 

ฟาแดดสงยาง 
แหลงโบราณคดีไดมาปท

แหลงโบราณคดอีินัมกอน

นาคารชุนโกณฑะ 

ภมูิสนาย  
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บทที่ 6 
สรุป 

  
 กุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีท่ีมีอายุกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 ในประเทศไทยนั้น 
สามารถจําแนกตามลักษณะเดนของพวยไดเปน 5 รูปแบบใหญๆ ไดแก กุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง กุณฑี
ท่ีมีพวยทรงโคง กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูน กุณฑีท่ีมีพวยทรงคาง และกุณฑีท่ีมีพวยลักษณะพิเศษ 
โดยรูปแบบกุณฑีท่ีพบมากในแตละภูมิภาคของไทย มีดังนี ้
 ภาคใตพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียม เรียวยาว และกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูน
ยื่นบริเวณปลายพวยอยางแพรหลาย 
 ภาคกลางพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงส้ันมากและพบอยางแพรหลาย ในขณะท่ีกุณฑีท่ีมี
พวยแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวยอยางแพรหลายก็พบแพรหลายในแหลงโบราณคดีในภาค
กลางเชนเดียวกัน 
 รูปแบบกุณฑีท่ีพบในภาคตะวันออกอยางแพรหลาย ไดแกกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงยาว
และพวยแบบมีขอบนูนบริเวณเกือบปลายพวย 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกุณฑีท่ีพวยทรงโคงยาว, พวยทรงโคงส้ัน และกุณฑีท่ีมี
พวยทรงตรง สามเหล่ียม อยางแพรหลาย 
 ภาคเหนือในวัฒนธรรมหริภุญไชย พบกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียมเรียวยาวอยาง
แพรหลาย  
 หากเม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในประเทศไทย 
โดยการศึกษาจากกุณฑีนั้น พบการติดตอสัมพันธระหวางคนในชุมชนโบราณภาคกลางกับคนใน
ชุมชนโบราณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ดังนี้ 
 การติดตอสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในภาคกลางกับชุมชนโบราณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาจจะติดตอผานทางชุมชนโบราณในลุมแมน้ําปาสักกับเมืองบริเวณตน
แมน้ํามูล ไดแก เมืองเสมา เปนตน ดังจะเห็นไดจากการพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงส้ันในแหลง
โบราณคดีเสมา ซ่ึงกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงส้ันนี้พบเปนจํานวนมากในแหลงโบราณในวัฒนธรรม
ทวารวดีในภาคกลางของไทย อีกท้ังยังพบช้ินสวนพวยทรงตรง กระบอก ซ่ึงมีลักษณะพิเศษคือท่ี
บริเวณปลายพวยดานบนเชิดขึ้นเล็กนอย ซ่ึงพวยลักษณะนีพ้บในแหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําปาสัก 
ไดแก แหลงโบราณคดีดอนคา แหลงโบราณคดีศรีเทพ และแหลงโบราณคดีซับจําปา นอกจากนี้
วัฒนธรรมทวารวดีอาจจะแพรเขาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือผานเมืองโบราณในลุมน้ําปาสักเขาสู 
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แหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําชี ดังจะเห็นไดจากพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน ท่ีแหลงโบราณคดี
โนนเมือง ซ่ึงคลายคลึงกับกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ันในแหลงโบราณคดีภาคกลางเปนอยางมาก 
 การติดตอสัมพันธระหวางแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออกกับแหลงโบราณคดีใน
ภาคกลาง ดังจะเห็นไดจากการพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงส้ันในแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออก 
เชน ท่ีแหลงโบราณคดีศรีมโหสถ เปนตน หรือการท่ีชุมชนโบราณในภาคกลางอาจจะรับรูปแบบ
กุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนเกือบปลายพวยจากแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออก ซ่ึงพบแพรหลาย
เชนเดียวกัน 
 การติดตอสัมพันธระหวางชุมชนโบราณในภาคตะวันออก, ภาคกลาง และแหลง
โบราณคดีภาคใตโดยศึกษาจากภาชนะประเภทกุณฑีนั้น ดังจะเห็นไดจากกุณฑีท่ีมีพวยโคงส้ัน และ
กุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงยาว  ซ่ึงกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงส้ันพบมากในแหลงโบราณคดีภาคกลาง และยัง
พบในแหลงโบราณคดีภาคตะวันและภาคใตอีกดวย โดยแหลงโบราณคดีในภาคใตนั้นพบท่ีแหลง
โบราณคดีเขาพระนารายณ และกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงยาวซ่ึงพบแพรหลายในแหลงโบราณคดีภาค
ตะวันออกแลว ยังพบในแหลงโบราณคดีภาคกลางและภาคใตดวย โดยในภาคใตพบท่ีแหลง
โบราณคดีแหลมโพธิ ซ่ึงอาจจะเปนความสัมพันธในฐานะท่ีเปนเมืองทารวมสมัยกัน โดยเฉพาะท่ี
เมืองโบราณพระรถ และท่ีแหลมโพธิซ่ึงพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคงยาว  และยังพบโบราณวัตถุท่ีเปน
สินคานําเขา เชน เครื่องเคลือบเปอรเซีย เครื่องถวยจีน เปนตน  
 เทคโนโลยีการผลิตภาชนะประเภทกุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีเดียวกันดวยวิธีศิลา
วรรณนาพบวากุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีเดียวกันมักจะมีเทคนิคการผลิตท่ีไมแตกตางกัน, สวน
กุณฑีท่ีรูปแบบเดียวกันไมจําเปนท่ีจะตองมีเทคนิคการผลิตท่ีเหมือนกัน ดังจะเห็นไดจากกุณฑีท่ีมี
พวยทรงโคง ส้ัน ซ่ึงพบวามีเทคนิคการเตรียมดินโดยการใสสวนผสมลงในเนื้อดินท่ีจะนํามาใช
แตกตางกัน ไดแก ใสทราบ, แกลบ หรือไมใสส่ิงใดเพ่ิมในเนื้อดินปนเลย เปนตน ซ่ึงจะสงผลให
คุณภาพของภาชนะจะมีความแตกตางกันดวย  
 กุณฑีในภูมิภาคตางๆ พบวามีท้ังเทคนิคการผลิตท่ีเหมือนกันและตางกัน โดยใน
ภาคใตพบวามีการใชดินธรรมชาติในการปนภาชนะ ในขณะท่ีแหลงโบราณคดีในภาคกลางก็พบวา
มีการใชดินธรรมชาติโดยไมเติมสวนผสมใดๆเพ่ิม ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวามีการ
เติมแกลบลงในเนื้อดินท่ีจะนํามาปน ซ่ึงแหลงโบราณคดีในภาคกลางโดยเฉพาะในสุมแมน้ําปาสักนี้
ก็พบวามีการใสแกลบลงในเนื้อภาชนะดวยเชนกัน  
 เม่ือทําการเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตกุณฑีกับภาชนะมีสันท่ีพบในแหลง
โบราณคดีเดียวกัน พบวาภาชนะท้ัง 2 ประเภท ตางมีการใสสวนผสมลงในดินท่ีไมแตกตางกันนัก 
ยกเวนท่ีแหลงโบราณคดีคอกชางดินเทานั้นท่ีพบวาภาชนะท้ัง 2 ประเภทมีการใสสวนผสมในเนื้อ
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ดินท่ีนํามาใชปนตางกัน กลาวคือภาชนะมีสันท่ีแหลงโบราณคดีคอกชางดินมีการใสทรายเปน
สวนผสมในเนื้อดินท่ีจะนํามาใชปน ในขณะท่ีภาชนะประเภทกุณฑีนั้นกลับไมเติมสวนผสมใดลง
ในเนื้อภาชนะท่ีนํามาใชปน และเม่ือพิจารณาเนื้อภาชนะพบวาภาชนะประเภทกุณฑีจะมีเนื้อท่ี
ละเอียดกวาภาชนะมีสัน เม่ือพิจารณาเรื่องคุณภาพของเนื้อภาชนะพบวาภาชนะประเภทกุณฑีจะมี
คุณภาพท่ีดีกวา  
 เทคโนโลยีการผลิตหมอพรมน้ําท่ีพบท่ีแหลงโบราณคดีธรรมศาลานั้น พบวาเนื้อ
ภาชนะไมสัมพันธกับชุดดินในพ้ืนท่ีบริเวณแหลงโบราณคดี อีกท้ังเทคนิคการใสสวนผสมในเนื้อ
ดินท่ีจะนํามาปนก็แตกตางจากภาชนะประเภทกุณฑีและภาชนะมีสันซ่ึงใสทรายและมีเนื้อภาชนะท่ี
สอดคลองกับชุดดินในบริเวณแหลงโบราณคดี ซ่ึงหากเปรียบเทียบคุณภาพของภาชนะท้ัง 3 
ประเภทท่ีพบในแหลงโบราณคดีเดียวกัน พบวาหมอพรมน้ํามีคุณภาพเทากบัภาชนะมีสัน ในขณะท่ี
ภาชนะประเภทกุณฑีจะเปนภาชนะท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 
 ในการศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางแหลงโบราณคดีในประเทศไทยกับ
แหลงโบราณคดีในประเทศอินเดียนั้นพบวากุณฑีและหมอพรมน้ําไดแพรหลายเขามาในแหลง
โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ราวชวงพุทธศตวรรษท่ี 8 และพบการแพรหลายของภาชนะ
ประเภทนี้อยูมากในชวงพุทธศตวรรษท่ี 12 เปนตนมา ซ่ึงตรงกับชวงคุปตะในประเทศอินเดีย (ราว
พุทธศตวรรษท่ี 9-11) และหลังคุปคะ(ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14) อาจจะผานเขาทางพอคานัก
เดินเรือ หรือกลุมคนนักบวชท่ีเดินทางเขามาเพ่ือเผยแพรศาสนา ดังจะเห็นไดจาก กุณฑีท่ีมีพวยรูป
สัตว ซ่ึงจัดเปนกุณฑีท่ีมีพวยลักษณะพิเศษ, กุณฑีทรงคาง, กุณฑีแบบมีขอบนูนยื่นบริเวณปลายพวย  
ซ่ึงนักวิชาการสวนใหญเช่ือวากุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นรับ
รูปแบบภาชนะมาจากประเทศอินเดีย ซ่ึงผูวิจัยก็มีความเห็นท่ีสอดคลองกัน เนื่องจากหากเปน
ภาชนะท่ีเกิดขึ้นในทองถ่ินภูมิภาคนี้ ก็นาจะพบกุณฑีในช้ันวัฒนธรรมกอนประวัติศาสตรแลว โดย
รับรูปแบบมาจากภาชนะมีพวยหรือกุณฑีท่ีประเทศอินเดียมากกวาท่ีจะรับรูปแบบมาหมอพรมน้ํา
ของอินเดีย ท้ังนี้เนื่องจากหมอกุณฑีท่ีพบในอินเดียนั้นพบในแหลงโบราณคดีท่ีมีช้ันวัฒนธรรม
เกาแกกวาหมอพรมน้ํามาก ในขณะท่ีหมอพรมน้ําซ่ึงนักวิชาการสันนิษฐานวาเปนภาชนะทองถ่ินท่ี
ไดรับอิทธิพลจากภาชนะแบบโรมัน ดังนั้นจึงพบหมอพรมน้ําในแหลงโบราณคดีท่ีมีอายุสมัยไมเกา
ไปกวาชวงเวลาท่ีประเทศอินเดียไดมีการติดตอคาขายกับชุมชนโบราณในแถบทะเลเมดิเตอรเร
เนียน และสาเหตุท่ีผูวิจัยมีความเห็นวากุณฑีท่ีพบในแหลงโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
นาจะรับรูปแบบภาชนะมาจากอินเดียนั้น เนื่องจากเม่ือพิจารณาจากรูปทรงภายนอกแลวมีความ
คลายคลึงกันมากกวา 
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 การศึกษาความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางแหลงโบราณคดีในประเทศไทยกับ
แหลงโบราณคดใีนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยการศึกษาจากภาชนะประเภทกุณฑีนี้ พบ
การติดตอทางวัฒนธรรมระหวางชุมชนโบราณในประเทศไทยกับชุมชนโบราณในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ท้ังในสหภาพเมียนมาร เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย  
 การติดตอสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางแหลงโบราณคดีในประเทศไทยกับแหลง
โบราณคดีในสหภาพเมียนมาร โดยสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมวัฒนธรรมทวารวดีใน
ภาคกลาง กับแหลงโบราณคดีไบกถโน โดยพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ส้ัน และกลุมวัฒนธรรมหริ
ภุญไชยและพุกาม ซ่ึงพบกุณฑีท่ีมีพวยทรงตรง สามเหล่ียมเรียวยาว 
 การติดตอสัมพันธทางระหวางแหลงโบราณคดีในประเทศไทยกับแหลงโบราณคดีใน
วัฒนธรรมเวียดนาม-กัมพูชา ดังจะเห็นไดจากกุณฑีท่ีมีพวยทรงโคง ยาว ซ่ึงพบแพรหลายในแหลง
โบราณคดีในประเทศใกลเคียง และแสดงใหเห็นอยางชัดเจนในกุณฑีท่ีมีพวยแบบมีขอบนูนบริเวณ
เกือบปลายพวย ซ่ึงพบมากในแหลงโบราณคดีท่ีประเทศเวียดนาม-กัมพูชาโดยอาจจะผานแหลง
โบราณคดีในภาคตะวันออกกอนท่ีจะเขาสูภาคกลาง ท้ังนี้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของภาค
ตะวันออกท่ีเปนท่ีราบตอเนื่องเขาสูประเทศกัมพูชา  
 ความสัมพันธทางดานรูปแบบของกุณฑีในประเทศไทยกับแหลงโบราณคดีในประเทศ
มาเลเซีย-อินโดนีเซียนี้ จะพบคอนขางชัดเจนในชวงพุทธศตวรรษท่ี 17 เปนตนมา โดยจะเปนในรูป
ของการผลิตเพ่ือการสงออก โดยฝายไทยจะเปนผูผลิตท้ังนี้เนื่องจากพบแหลงเตาเผาภาชนะโบราณ
ท่ีชุมชนปะโอ จังหวัดสงขลา โดยกุณฑีท่ีผลิตขึ้นท่ีแหลงเตาปะโอนี้จะมีเนื้อละเอียดประสานกัน
แนน ซ่ึงเนื้อภาชนะดังกลาวมีความคลายคลึงกับกุณฑีท่ีพบในจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้
ยังมีลักษณะคลายคลึงกับกุณฑีท่ีพบท่ีประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ดวย 
 หนาท่ีของกุณฑีท่ีพบในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น พบวามีหนาท่ีไม
แตกตางกันโดยพบวามีการใชในครัวเรือน, มีการผลิตและกระจายผลผลิตไปขายยังชุมชนอ่ืนๆ, มี
การใชในราชสํานักหรือเปนเครื่องราชูปโภค, หนาท่ีดานลัทธิความเช่ือซ่ึงเขามาพรอมกับความเช่ือ
ทางศาสนา และพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับศพโดยพบวามีการใชใสเครื่องเซนสังเวยและใชเปนโกศบรรจุ
กระดูก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาดวยวิธีศิลาวรรณนานี้ ผูวิจัยมีความเห็น
วาเปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาเรื่องราวของชุมชนโบราณโดยศึกษาจากภาชนะดินเผา เพราะ
ทําใหทราบถึงเทคโนโลยีการผลิต รวมท้ังทราบวาภาชนะนั้นผลิตในทองถ่ินหรือไม ซ่ึงอาจจะทํา
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ใหทราบถึงเครื่องขายการติดตอระหวางกลุมคนในชุมชนโบราณตางๆ ซ่ึงผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา
ผลการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะประเภทกุณฑีนี้จะเปนประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบ
เทคโนโลยีการผลิตกับภาชนะประเภทอ่ืน ซ่ึงจะทําใหเห็นถึงความเหมือนหรือความแตกตางกัน
ของเทคนิคการปนของชางปนในอดีตท่ีมีตอภาชนะประเภทนั้น   
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ภาคผนวก 
ผลวิเคราะหเศษภาชนะดินเผาดวยวิธีศิลาวรรณนา (THIN SECTION DESCRITIONS) 
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ผลวิเคราะหศิลาวรรณนา (THIN SECTION DESCRITIONS) 
โดยอาจารยประมวลพงษ สินธุเสน ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานจุลสัณฐานดิน 

สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาทีด่ิน 
 
1. แหลงโบราณคดีทุงตึก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
 TH1/18  
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 20:80 
  Coarse fraction : The mineral grain almost are single quartz grains, silt 
size to medium sand size, angular to subangular ;very few micas , moderately sorted. 
  Fine fraction : Yellowish brown grading to dark brown, clay to fine silt 
size material ,dotted appear under transmitted light. 
 2. Basic organic components 
 Common highly decomposed plant tissue residues and amorphous 
organic fine material, frequent organic pigment and punctuation. 
 3. Groundmass 
 The c/f related distribution pattern is open to close porphyric , the b-
fabric of the micromass is weakly stipple speckled to undifferentiated. 
 4. Void patterns 
 Generally are vuqhs , various size and irregular shape, and not 
interconnected. Estimated total void space is 10% of the area of the thin section. 
 
2. แหลงโบราณคดีนางยอน อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 TH2/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 un , ratio of 10:90 
 Coarse fraction : The single quartz grains, sized very fine sand to 
medium sand are dominant subangular to subrounded, very few feldspar and micas, well sorted . 
Few iron oxide nodules, sized up to 500 µm. 
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 Fine fraction : Yellowish brown at the inner part  grading to dark brown 
at the outer part, clay to fine silt sized material, dotted and  speckled appear under transmitted 
light. 
 2. Basic organic components 
  Few amorphous organic fine material. The organic pigment usually 
accumulated at the outer part. 
 3. Groundmass 
 The c/f related distribution pattern is open porphyric, the b-fabric of the 
micromass is mosaic speckled b-fabric to undifferentiated.  
 4. Void patterns 
 Voids mainly are vughs and channels, usually have parallel orientation. 
Estimated total pore space is 25% of the thin section area. 
 
 TH 3/18  
 1. Basic mineral components 
 c/f  limit at 10 µm , ratio of 25:75 
 Coarse fraction :The mineral grains mostly are quartz grains, silt size to 
coarse sand size, angular to subrounded ; poorly sorted; rare micas and tourmaline 
 Fine fraction : Pale yellow grading to yellowish gray, clay to fine silt 
sized material dotted and speckled appear under transmitted light.  
 2. Basic organic components 
 Some plant tissue residues remain in voids, few organic pigment and 
punctuation. 
 3. Groundmass 
 The c/f related distribution pattern is close porphyric, the b-fabric of the 
micromass is mosaic speckled b-fabric. 
 4. Void patterns 
 Few vughs and chambers; estimated total void space is 10% of the area 
of the thin section. 
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3. แหลงโบราณคดีบานสวย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 TH4/18  
 1. Basic mineral components 
 c/f limit at 10 µm , ratio of 20:80 
 Coarse fraction :The mineral grains mostly are single quartz grains, 
mainly are silt size to fine sand size, few medium sand size, angular to subrounded ; moderately 
sorted  
 Fine fraction : Dark brown, clay to fine silt sized material, dotted to 
cloudy appear under transmitted light.  
 2. Basic organic components 
 The highly decomposed plant tissue residues and the organic pigment 
staining to the micromass are abundant, few husks remnants remain in voids. 
 3. Groundmass 
 The c/f related distribution pattern is open to close porphyric, the b-
fabric of the micromass is mosaic speckled b-fabric to undifferentiated. 
 4. Void patterns 
 Common vughs and channels, not interconnected and usually have 
parallel orientation. Estimated total void space 30% of the thin section area. 
 
4. แหลงโบราณคดีธรรมศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 TH 5/18  
 1. Basic mineral components 
 c/f  limit at 10 µm , ratio of 15:85 
 Coarse fraction : Quartz grains, single and polycrystalline quartz are 
dominant and generally and fine sand to coarse sand size, angular to subangular, few micas and 
very few feldspar, poorly sorted. The pseudomorphic and typic iron oxide nodules, sized up to 
400 µm with sharp boundaries present about 10% of the area of the thin section 
 Fine fraction : Dark yellowish brown grading to reddish brown, clay to 
fine silt sized material, dotted and speckled appear under transmitted light. 
 2. Basic organic components 
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 Generally are the organic pigment staining to the micromass, frequent 
amorphous organic fine material and punctuation. 
 3. Groundmass 
 The c/f related distribution pattern is open to close porphyric, the b-
fabric of the micromass is stipple-speckled b-fabric. 
 4. Void patterns 
 Few vughs, various size and irregular shape, cover about 5% of the area 
of the thin section.  
 
 TH 6/18 
 1. Basic mineral components 
 c/f  limit at 10 µm , ratio of 15:85 
 Coarse fraction : The mineral grains mainly are single quartz grains, 
fine sand to medium sand size, subangular to rounded few polycrystalline quartz grains, well 
sorted. The reddish brown to dark brown iron oxide disseminated through out                    s-
matrix mottles sized 50-200 µm. 
  Fine fraction : Yellowish gray grading reddish brown, clay material and 
speckled appear under  transmitted light. 
 2. Basic organic components : none present. 
 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open to close porphyric, the b-
fabric of the micromass is mosaic speckled b-fabric.  
 4. Void patterns 
  Few planar voids, 20-100 µm  width and very few vughs. Estimated 
total void space 2% of the area of the thin section. 
 
 TH 7/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 25:75 
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  Coarse fraction : The mineral grains mainly are single quartz grains, 
fine sand to very coarse sand size, angular to subrounded few micas, poorly sorted. The iron 
oxide impregnative nodules, sized up to 500 µm present about 5% of the area of the thin section. 
  Fine fraction : Reddish brown grading to dark reddish brown ,clay sized 
material cloudy appear under  transmitted light. 
 2. Basic organic components  
  The organic pigment staining to the micromass generally present at the 
central part of the thin section. 
 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open to close porphyric the b- 
fabric of the micromass is undifferentiated b- fabric. 
 4. Void patterns 
  Few vughs which present about 2% of the area of the slide. 
 
 TH 8/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 10:90 
  Coarse fraction : The grains mostly are single quartz grains, silt size to 
coarse sand size angular to subrounded, very few quartzite rock fragments; poorly sorted.  
    Fine fraction : Dark yellowish gray, clay to fine silt sized material, 
dotted appear under  transmitted light. 
 2. Basic organic components  
  Common the amorphous organic fine material punctuation and the 
organic pigment, few highly decomposed plant tissue residues (probably husks).  
 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open porphyric, the b- fabric of the 
micromass is mosaic speckled b- fabric. 
 4. Void patterns 
  Generally are vuqhs, few short planar voids. Estimated total porosity. 
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5. แหลงโบราณคดีบานคูเมือง อ.อินทรบุรี  จ.สิงหบุรี 
 TH 9/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 10:90 
  Coarse fraction : The mineral grains almost are single quartz grains, 
very fine sand size to medium sand size, angular to subrounded, few metamorphic quartz rock 
fragments sized 400-1000 µm, very few micas (muscovite and biotile) rare feldspar and 
pedorelicts (sized 500 µm); moderately sorted. The weakly to strongly impregnative  iron oxide 
nodules, various size and irregular shape present about 10% of the area of the thin section. 
  Fine fraction : Dark yellowish brown grading to dark brown in the 
central part, clay sized material, dotted and speckled appear under transmitted light 
 2. Basic organic components  
  The organic pigment staining to the micromass and punctuation are 
common, frequent amorphous organic fine material.  
 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open to close porphyric, the b- 
fabric of the micromass is mosaic speckled b- fabric. 
 4. Void patterns 
  Few vughs and short planar voids and cover about 2% of the area of the 
slides. 
 
 TH 10/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 2:98 
  Coarse fraction : Generally are single quartz grains, silt to very fine sand 
size few sericite ; well sorted. The iron oxide  impregnative nodules, sized up to 300 µm cover 
about 5%. 
   Fine fraction : Yellowish brown grading to reddish brown and 
yellowish gray, clay to fine silt sized material, dotted and speckled appear under transmitted light. 
2. Basic organic components  
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  The amorphous organic fine material, punctuation and the organic 
pigment staining to the micromass generally associated with yellowish gray fine material.  
3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is nearly clay monic, the b- fabric of 
the micromass is stipple speckled grading to mosaic speckled b-fabric. 
 4. Void patterns 
  Generally are vughs and shot planar voids, occupy about 5% of the area 
of the thin section. 
 
6. แหลงโบราณคดีศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ 
 TH11/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 5:95 
  Coarse fraction : The mineral grains mostly are quartz grains, mainly 
single quartz and few polycrystalline quartz, silt size to medium sand size, angular to subangular; 
moderately sorted. 
  Fine fraction : Dark yellowish brown grading to reddish brown, clay 
sized material, dotted and speckled under transmitted light. 
 2. Basic organic components  
  The highly decomposed plant tissue residues (husks) and the amorphous 
organic fine material are common, frequent punctuation and the organic pigment staining to the 
micromass. 
 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open space porphyric, the b- fabric 
of the micromass is mosaic speckled b- fabric. 
 4. Void patterns 
  Mainly are channels (100-150 µm width) few vughs. Estimated total 
void space 15%. 
 
 TH12/18 
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 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 10:90 
  Coarse fraction : The mineral grains mostly are single quartz grains, silt 
size to medium sand size, angular to subrounded,  moderately sorted. 
  Fine fraction : Dark yellowish brown grading to dark grayish brown, 
clay to fine silt sized material, dotted and speckled appear under  transmitted light. 
 2. Basic organic components  
  Generally are the amorphous organic fine material and the organic 
pigment staining to the micromass, few the highly decomposed plant tissue residues (husks) 
remain in voids. 
 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open to close porphyric, the b- 
fabric of the micromass is undifferentiated b- fabric. 
 4. Void patterns 
  Generally are channels (50-100 µm width) and usually have parallel 
orientation. Estimated total void space 15%. 
 
7. แหลงโบราณคดีคอกชางดิน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 
 TH13/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 15:85 
  Coarse fraction : Dominant in quartz grains, single and polycrystalline, 
frequent micas, few feldspar and granite rock fragment, silt size to very coarse sand size, angular 
to subrounded; poorly sorted. The iron oxide impregnative nodules; sized up to 1,500 µm cover 
about 5% of the area of the thin section. 
  Fine fraction : Reddish brown grading to dark reddish brown, clay to 
fine silt sized material, dotted and speckled appear under  transmitted light.  
 2. Basic organic components  
  Few the amorphous organic fine material, punctuation and the organic 
pigment staining to the micromass, generally present in the central part of the thin section.  
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 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open to close porphyric, the b- 
fabric of the micromass is mosaic speckled b-fabric. 
 4. Void patterns 
  Generally are vughs, various size and irregular shape. Estimated total 
void space 10%. 
 
 TH 14/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 15:85 
  Coarse fraction: Dominant in quartz grains, single quartz and the 
polycrystalline quartz, silt size to coarse sand size, angular to subrounded; poorly sorted; few 
feldspar and micas, very few granite rock fragments. The iron oxide impregnative  nodules sized 
up to 300 µm, present about 5% of the area of the thin section. 
    Fine fraction : Yellowish brown, clay sized material, dotted and 
speckled appear under transmitted light. 
 2. Basic organic components  
  Few punctuation and few organic pigment staining to the micromass. 
 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open to close porphyric, the b- 
fabric of the micromass is mosaic speckled b-fabric.  
 4. Void patterns 
  Few vughs, and not interconnected. Estimated total void space 5%. 
 
8. แหลงโบราณคดีซับจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี  
 TH 15/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 10:90 
  Coarse fraction : The mineral grains generally are single quartz grains, 
silt size to medium sand size, angular to subrounded, few polycrystalline quartz, poorly sorted. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 319 

Few iron oxide impregnative nodules sized up to 700 µm, present about 5% of the thin section 
area. 
     Fine fraction : Yellowish brown grading to dark grayish brown and 
reddish brown, clay sized material, dotted and speckled under transmitted light. 
 2. Basic organic components  
  The highly decomposed plant tissue residues (husk) are common, 
frequent amorphous organic fine material and punctuation. The organic pigment is locally 
staining the micromass. 
 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open to close porphyric, the b- 
fabric of the micromass is mosaic speckled b-fabric. 
 4. Void patterns 
  Mainly are channels after husk burning, few vughs.  Estimated total 
void space 20%. 
 
 TH16/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 10:90 
  Coarse fraction : The mineral grains mostly are single quartz 
grains, very fine sand size to medium sand size, angular to subrounded; moderately 
sorted. 
  Fine fraction: Dark reddish brown (at the surface, thickness 
about 500 µm) grading to dark gray in color, clay sized material, cloudy appear under 
transmitted light. 
 
 2. Basic organic components 
  Abundant in the organic pigment staining to the micromass 
 
 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open porphyric, the b- 
fabric of the micromass is undifferentiated. 
 
 4. Void patterns 
  Mainly are vughs, frequent short planar voids and generally 
have parallel orientation. Estimated total void space 20% of the area of the thin 
section. 
 
 TH 17/18 
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 Similar to the sample No. TH15/18 but the highly decomposed plant tissue residues 
(husks) are decrease and the channels after husk burning are also decrease too. Estimated total 
void space 10%. 
 
 TH 18/18 
 1. Basic mineral components 
  c/f  limit at 10 µm , ratio of 10:90 
  Coarse fraction : the material grains almost are quartz grains, mainly 
single quartz and few polycrystalline, silt size to very coarse sand size; very few granite rock 
fragments (sized 400 µm) which consist of micas and quartz; poorly sorted. The iron oxide 
impregnative nodules and iron oxide aggregate nodules sized up to 1000 µm present about 10% 
of the area of the thin section. 
     Fine fraction : Dark yellowish brown grading to dark brown, clay to fine 
silt sized material dotted and speckled appear under transmitted light. 
 2. Basic organic components  
  Generally are the organic pigment staining to the micromass. 
 3. Groundmass 
  The c/f related distribution pattern is open to close porphyric, the b- 
fabric of the micromass is stipple speckled b- fabric. 
 4. Void patterns 
  Few channels, usually show parallel orientation.  Estimated total void 
space 5%. 
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