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	 บทความน้ีนำเสนอผลการศึกษาลกัษณะศิลาวรรณาของหม้อ 

สามขา	 จากแหลง่โบราณคดใีนพืน้ทีภ่าคกลางและพืน้ทีภ่าคใตข้องประเทศ 

ไทย	 เพือ่ศกึษาถงึเทคโนโลยกีารผลติ	แหลง่วตัถุดบิ	 อุณหภมูกิารเผา	ผล 

การศกึษาพบวา่	 หมอ้สามขาจากพืน้ทีภ่าคกลางจะใชด้นิในทอ้งถิน่มาผลติ	 

จดัเป็นภาชนะดนิเผาเน้ือดนิ	ขนาดทรายละเอยีด	มกีารเตรยีมดนิทีด่	ี อุณหภมู ิ

การเผาประมาณ	500	–	600	องศาเซลเซยีส	เผาแบบสมุไฟในพืน้ทีโ่ลง่แจง้	

สว่นหมอ้สามขาจากพืน้ทีภ่าคใตจ้ะใชด้นิในทอ้งถิน่มาผลติ	จดัเป็นภาชนะ 

ดนิเผาเน้ือดนิ	 ขนาดค่อนขา้งหยาบ	 ไม่มกีารเตรยีมดนิ	 อุณหภูมกิารเผา 

ประมาณ	500	–	600	องศาเซลเซยีส	เผาแบบสมุไฟในพืน้ทีโ่ลง่แจง้



Abstract

Petrographic Analysis of Tri-Pot Pottery in Thailand

 This paper uses petrographic analysis to study tri-pot pottery 

from Central and Southern Thailand by examining tri-pot pottery raw 

materials, tempering, forming techniques and firing methods. The  

petrographic analysis shows that tri-pot pottery from the central  

region is composed of local clay consisting of well sorted, very fine 

sand tempers. Open firing is used with firing temperatures ranging 

from	500	–	600	cº.	The	 tri-pot	pottery	 from	 the	southern	 region	 is	

composed of local clay from natural soil, but poorly sorted where 

open	firing	is	again	used	with	firing	temperatures	ranging	from	500	– 

600	cº.
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บทนำ

	 การศกึษาทางด้านโบราณคด	ี เป็นสาขาวชิาที่ว่าด้วยการศกึษา 

เรยีนรูเ้รือ่งราวของสงัคมวฒันธรรมเกีย่วกบัอดตีของมนุษย	์ มเีป�าหมาย 

พยายามทีจ่ะจดัลำดบัยุคสมยัในอดตีวา่มเีหตุการณ์อะไรเกดิขึน้บา้งในแต่ 

ละช่วงเวลา	 โดยศกึษาจากหลกัฐานต่างๆ	 ทัง้ที่พบบนดนิและในพื้นดนิ	 

แลว้นำมาวเิคราะหแ์ปลความหมายเพือ่สบืสรา้งอดตีขึน้มาใหม	่ (Renfrew	

and	 Bahn	 1991:10;	 ปรชีา	 กาญจนาคม	 2538:2)	 ทัง้น้ีโดยทัว่ไปแล้ว	 

มนุษยไ์มว่า่จะอยูใ่นชว่งยคุสมยัใด	มกัจะทิง้รอ่งรอยหลกัฐานต่างๆ	ทีใ่ชใ้น

ชวีติประจำวนัทัง้ทีต่ ัง้ใจและไมไ่ดต้ัง้ใจไวเ้สมอ

	 หลกัฐานโบราณวตัถุทีพ่บตามแหลง่โบราณคดนีัน้มหีลายประเภท 

ดว้ยกนั	 แตโ่บราณวตัถุทีม่กัไดร้บัความสนใจจากนกัโบราณคดปีระเภทหน่ึง 

คอื	 ภาชนะดนิเผา	 โดยทัว่ไปแลว้ภาชนะดนิเผาทีพ่บจากการสำรวจและ 

ขดุคน้ทางโบราณคดมีกัจะพบชิน้สว่นทีแ่ตกหกั	 ซึง่หลงเหลอืจากการใชใ้น 

ชวีติประจำวนั	 ยกเวน้ภาชนะทีอุ่ทศิใหก้บัผูต้ายทีถ่กูฝ�งรว่มอยูด่ว้ยมกัจะพบ 

ในสภาพทีส่มบรูณ์	นอกจากน้ี	ภาชนะดนิเผายงัใชเ้ป็นขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ 

 

*	ภาควชิาโบราณคด	ีคณะโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร
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ตอ่การศกึษาทางโบราณคดไีด	้(ผาสขุ	อนิทราวธุ,	2528:	2-5)	เชน่	สามารถ 

ใชเ้ป็นสิง่กำหนดอายุของแหล่งโบราณคดแีห่งนัน้	 ไมว่่าจะดจูากเรื่องของ 

รปูแบบ	 เทคนิค	 หรอือาจจะใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร	์ สามารถบอก 

ไดถ้งึคต	ิความเชือ่ของคนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนนัน้ๆ	วา่เป็นอยา่งไร	เน่ืองจาก 

ภาชนะทีม่รีปูแบบทีต่่างกนักจ็ะมหีน้าทีท่างการใชง้านทีแ่ตกตา่งกนัไปดว้ย 

เป็นตน้

	 ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ีเป็นการศึกษาลกัษณะศิลาวรรณาของ 

หมอ้สามขาในประเทศไทย	 ท��งน้ีเน่ืองจากภาชนะดนิเผาแบบหมอ้สามขา 

เป็นภาชนะดนิเผาที่มคีวามโดดเด่นที่กำหนดอายุอยู่ในช่วงยุคหนิใหม่ 

จดัเป็นภาชนะดนิเผารปูแบบพเิศษ	 ทีแ่สดงถงึพฒันาการทางเทคโนโลยขีอง 

คนสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ในช่วงยุคเวลาหน่ึงได้เป็นอย่างด	ี ถงึแมว้่าใน 

ป�จจุบนัจะพบหลกัฐานเกี่ยวกบัหมอ้สามขากระจายตวัอยู่ทัว่ไปตามภูม-ิ 

ภาคต่างๆ	 ของประเทศไทย	 เชน่	 จงัหวดักาญจนบุร	ี จงัหวดัสพุรรณบุร	ี

จงัหวดัชมุพร	เป็นตน้	แตก่พ็บวา่ยงัขาดประเดน็	และขอ้มลูตา่งๆ	ทีช่ดัเจน 

เกี่ยวกบัหมอ้สามขา	 เช่น	 เทคโนโลยกีารผลติ	 ต้นกำเนิด	 รูปแบบการ 

กระจายตวั	 เป็นตน้	 ดงันัน้การศกึษาถงึลกัษณะศลิาวรรณาของหมอ้สามขา 

กจ็ะเป็นแนวทางการศกึษาแบบสหสาขาทางโบราณคดแีนวทางหน่ึงทีจ่ะ 

บรูณาการขอ้มลูทางโบราณคดใีหเ้กดิความชดัเจน	 และถกูตอ้งมากยิง่ขึน้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยกีารผลติ	 และจะเป็นฐานขอ้มลูทีส่ำคญัสำหรบั 

ใชเ้ปรยีบเทยีบกบัหมอ้สามขาแหลง่อืน่ๆ	 หรอืภาชนะดนิเผาแบบอืน่ๆ	 ใน

ชว่งยคุสมยัเดยีวกนัต่อไปในอนาคตได้



32 ดำรงวชิาการ

ขอบเขตของการศึกษา

	 ในการศกึษาครัง้น้ี	 ไดเ้ลอืกภาชนะดนิเผาประเภทหมอ้สามขาทีไ่ด ้

จากการสำรวจจากแหลง่โบราณคดตีา่งๆ	 ในประเทศไทย	 โดยเลอืกสมุศกึษา 

จำนวน	31	ตวัอยา่ง	จาก	4	พืน้ที	่ไดแ้ก่

	 1.	แหลง่โบราณคดเีขานางนอนหงาย	อ.ปากพนงั	จ.นครศรธีรรมราช

	 2.	แหลง่โบราณคดถี�ำหอม	ถ�ำเหมน็	อ.ไชยา	จ.สรุาษฎรธ์านี

	 3.	แหลง่โบราณคดหีนองหญา้ไทร	อ.หนองหญา้ไทร	จ.สพุรรณบรุี

	 4.	แหลง่โบราณคดถี�ำภเูขาทอง	(พืน้ทีเ่ขาทะลุ)	อ.สว	ีจ.ชมุพร

	 โดยในการศกึษาครัง้น้ีจะเน้นศกึษาทางดา้นศลิาวรรณาเป็นหลกั 

โดยแบง่เป็น	ศกึษาลกัษณะทางกายภาพ	 (Physical	 Property)	 ของภาชนะ 

ดนิเผาประเภทหมอ้สามขา	เชน่	ส	ีขนาด	ความถ่วงจำเพาะ	และความพรนุ	

เป็นต้น	 และ	 ศกึษาด้านศลิาวรรณา	 (Petrographic	 Analysis)	 ทำการ 

ศกึษาโดยการตดัแผน่บาง	(Thin	section)	และศกึษาภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์ 

แบบแสงสอ่งผา่น

รปูที ่1 การวเิคราะหแ์ผน่บางของภาชนะ 

ดนิเผาผา่นกลอ้งจลุทรรศน์ชนิดโพลาไรซ ์

(ภาควชิาโบราณคด ี คณะโบราณคด ี มหา 

วทิยาลยัศลิปากร)
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ผลการศึกษา

 1. แหล่งโบราณคดีเขานางนอนหงาย อ.ปากพนัง จ.นครศรี-

ธรรมราช

	 ในการดำเนินการศกึษาจะเลอืกสมุตวัอยา่ง	 โดยเลอืกตดัแผน่บาง 

ทัง้สิน้	9	ตวัอยา่ง	เป็นตวัอยา่งจากบรเิวณลำตวัและปาก	จำนวน	7	ตวัอยา่ง	

และจากสว่นขาของภาชนะหมอ้สามขา	จำนวน	2	ตวัอยา่ง	ทัง้น้ีเพือ่เปรยีบ 

ความเหมอืนหรอืแตกต่างระหวา่งสว่นตวัของภาชนะกบัสว่นขาภาชนะวา่

มกีารเตรยีมหรอืเทคนิคในการผลติตา่งกนัหรอืไม	่ โดยสรปุผลการศกึษา	 ได ้

ดงัน้ี

 1.1. กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากส่วนปากและลำตวัของภาชนะ 

	 จากการศึกษาลกัษณะทางกายภาพพบว่าโดยเฉพาะค่าความ 

พรนุสามารถจดักลุม่ได	้ 2	 กลุม่	 กลุม่ทีม่คีา่ความพรนุคอ่นขา้งสงูเป็นภาชนะ 

เน้ือคอ่นขา้งหยาบ	 กลุม่ทีม่คีา่ความพรนุคอ่นขา้งต่ำเป็นเน้ือภาชนะดนิเผา 

รปูที ่2 ตวัอยา่งแผน่บางของภาชนะหมอ้สามขาจากพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช
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คอ่นขา้งละเอยีด	

	 สว่นขอ้มลูจากการศกึษาจากแผน่บางพบวา่เน้ือของภาชนะตวัอยา่ง 

จากบรเิวณสว่นปากและลำตวั	สามารถสรปุเป็นประเดน็ต่างๆ	ได	้ดงัน้ี

 ลกัษณะเน้ือภาชนะและส่วนผสม	สามารถแบง่ออกเป็น	2	กลุม่	

ไดแ้ก่

	 ก)	กลุม่เน้ือทีม่กีารคดัขนาดของเมด็แรไ่มด่	ีเป็นภาชนะเน้ือหยาบ	

ปรากฏเมด็แร่และชิน้ส่วนของเศษหนิกระจายตวัอยู่ทัว่ไปบนพืน้ทีเ่ป็นแร่

ดนิและเหลก็ออกไซด	์แสดงถงึการเตรยีมดนิทีไ่มด่นีกั	ไมม่กีารตดัหรอืคดั

ขนาดแรเ่พือ่นำไปเตมิเขา้ไปเป็นตวัประสานสำหรบันำมาผลติภาชนะ

	 ข)	 กลุม่เน้ือทีม่กีารคดัขนาดของเมด็แรค่อ่นขา้งด	ี เป็นภาชนะเน้ือ 

ทรายละเอยีดถงึหยาบปานกลาง	 ปรากฏเมด็แร่และชิ้นส่วนของเศษหนิ 

ขนาดทรายละเอยีดทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนักระจายตวัอยูท่ ัว่ไปบนพืน้ทีเ่ป็น 

แรด่นิและเหลก็ออกไซด	์ แสดงถงึการมกีารเตรยีมตวัอยา่งดนิทีด่กี่อนทีจ่ะ

ป�้นภาชนะ	 และน่าจะมกีารตดัหรอืคดัขนาดแรเ่พือ่นำไปเตมิเขา้ไปเป็นตวั

ประสานสำหรบันำมาผลติภาชนะ

 แหล่งวตัถดิุบ	 จากการศกึษาพบวา่เมด็แรข่นาดหยาบทีพ่บสว่น 

ใหญ่	ไดแ้ก่	แรค่วอรต์	(Quartz)	และเศษหนิอคันี	โดยเฉพาะหนิแกรนิต	ซึง่ 

ขอบเมด็แร่แสดงลกัษณะการผุพงัอย่างชดัเจน	 โดยพบกระจายอยู่ทัว่ไป	 

ลกัษณะดงักล่าวแสดงถงึแหล่งวตัถุดบิหลกัน่าจะเป็นดนิทีผุ่พงัมาจากหนิ 

อคันีในบรเิวณนัน้	 ไมน่่าจะไกลจากแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัมากนกั	 ทัง้น้ีไมน่่าจะ 

ใชด้นิจากบรเิวณถ้ำมาผลติเน่ืองจากถา้ใชด้นิในถ้ำมาผลติ	ภายในเน้ือภาชนะ 

ไมป่รากฏแรแ่คลไซต	์(Calcite)	เลย

 อุณหภมิูในการเผา	 จากลกัษณะส่วนผสมพบว่าเน้ือภาชนะม ี

ลกัษณะหยาบ	พบเมด็แรข่นาดใหญ่กระจายตวัอยูท่ ั�วไป	และยงัพบวา่เมด็ 
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แรส่ว่นใหญ่จะวางอยูบ่นพืน้แรด่นิอยา่งหลวมๆ	 บางเมด็แรม่ชีอ่งวา่งรอบ 

ขอบเมด็แร	่ แสดงถงึการเตรยีมสว่นผสมทีไ่มด่นีกั	 บางบรเิวณในชอ่งวา่ง 

ดงักลา่วพบซากอนิทรยีวตัถุหรอืถ่านอยูบ่า้ง	 ประกอบกบัลกัษณะโครงสรา้ง 

ของแรด่นิเหนียว	 แสดงลกัษณะทีย่งัไมม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภายใน 

มากนกั	 แสดงวา่อุณหภมูทิีไ่ดร้บัจากการเผาไมส่งูมาก	 ไมน่่าจะเกนิ	 500	

องศาเซลเซยีส	และน่าจะเป็นการเผาแบบงา่ยๆ	อาจใชว้ธิสีมุไฟแบบ	Open- 

air	 firing	ทัง้น้ีถา้ใชไ้ฟสงูมากกวา่น้ีอาจทำใหภ้าชนะเกดิการแตกขณะเผา

ไดเ้น่ืองจากภาชนะมขีนาดหยาบมาก

 1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากส่วนขา 

	 จากการศกึษาลกัษณะทางกายภาพพบวา่	 ภาชนะดนิเผาทัง้สองจดั 

เป็นภาชนะดนิเผาเน้ือคอ่นขา้งหยาบ	 โดยสามารถมองเหน็เมด็แรข่นาดหยาบ 

กระจายตวัอยูท่ ัว่ไปในเน้ือภาชนะ	แสดงการเผาทีใ่ชอุ้ณหภมูไิมส่งูมาก

รปูที ่3 แสดงตวัอยา่ง ลกัษณะเน้ือภาชนะ ทีม่าจากสว่นปากและลำตวัของภาชนะ 

พบวา่แรเ่มด็หยาบคดัขนาดปานกลางถงึไมด่ ีโดยเฉพาะแร ่Quartz และ Rock frag-

ment นอกจากน้ียงัพบแรเ่หลก็กระจายตวัทัว่ไปอยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นแรด่นิดว้ย

PPL 10X XPL 10X
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	 ในสว่นของการศกึษาจากแผน่บาง	 พบวา่คอ่นขา้งจะสอดคลอ้งกบั 

ลกัษณะทางกายภาพ	 กลา่วคอื	 เน้ือของภาชนะทัง้สองกลุม่มลีกัษณะคอ่น 

ขา้งหยาบ	สามารถสรปุประเดน็สำคญัไดด้งัน้ี

 ลกัษณะเน้ือภาชนะและส่วนผสม	 พบวา่ภาชนะดนิเผาทัง้สอง	

มลีกัษณะเน้ือทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก	 กลา่วคอื	 เป็นภาชนะเน้ือหยาบ	 ปรากฏ 

เมด็แรแ่ละชิน้สว่นของเศษหนิ	ซึง่การคดัขนาดไมด่	ีกระจายตวัอยูท่ ัว่ไปบน 

พืน้ทีเ่ป็นแรด่นิและเหลก็ออกไซด	์แสดงถงึการเตรยีมดนิทีไ่มด่นีกั	ไมม่กีาร 

ตดัหรอืคดัขนาดแร่เพื่อนำไปเตมิเขา้ไปเป็นตวัประสานสำหรบันำมาผลติ

ภาชนะ

 แหล่งวตัถดิุบ	 จากการศกึษาพบวา่เมด็แรข่นาดหยาบทีพ่บสว่น 

ใหญ่	ไดแ้ก่	แรค่วอรต์	(Quartz)	และเศษหนิอคันี	โดยเฉพาะหนิแกรนิต	ซึง่ 

ขอบเมด็แร่แสดงลกัษณะการผุพงัอย่างชดัเจน	 โดยพบกระจายอยู่ทั�วไป	 

ลกัษณะดงักล่าวแสดงถงึแหล่งวตัถุดบิหลกัน่าจะเป็นดนิทีผุ่พงัมาจากหนิ

อคันีในบรเิวณนัน้	 ไมน่่าจะไกลจากแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัมากนกั	 ทัง้น้ีไมน่่าจะ 

ใชด้นิจากบรเิวณถ้ำมาผลติเน่ืองจากถา้ใชด้นิในถ้ำมาผลติ	 ภายในเน้ือภาชนะ 

ไมป่รากฏแรแ่คลไซต	์(Calcite)	เลย	

 อุณหภมิูในการเผา	 จากลกัษณะส่วนผสมพบว่าเน้ือภาชนะม ี

ลกัษณะหยาบ	พบเมด็แรข่นาดใหญ่กระจายตวัอยูท่��วไป	และยงัพบวา่เมด็ 

แรส่ว่นใหญ่จะวางอยูบ่นพืน้แรด่นิอยา่งหลวมๆ	 บางเมด็แรม่ชีอ่งวา่งรอบ

ขอบเมด็แร	่ แสดงถงึการเตรยีมสว่นผสมทีไ่มด่นีกั	 บางบรเิวณในชอ่งวา่ง 

ดงักลา่วพบซากอนิทรยีวตัถุหรอืถ่านอยูบ่า้ง	 ประกอบกบัลกัษณะโครงสรา้ง 

ของแรด่นิเหนียว	 แสดงลกัษณะทีย่งัไมม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภายใน 

มากนกั	แสดงวา่อุณหภมูทิีไ่ดร้บัจากการเผาไมส่งูมาก	ไมน่่าจะเกนิ	องศา- 

เซลเซยีส	และน่าจะเป็นการเผาแบบงา่ยๆ	อาจใชว้ธิสีมุไฟแบบ	Open-air	
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รปูที ่ 4 ตวัอยา่ง ลกัษณะเน้ือภาชนะ ทีม่าจากสว่นปากและลำตวัของภาชนะพบวา่ 

แรเ่มด็หยาบคดัขนาดปานกลางถงึไมด่ ี โดยเฉพาะแร ่ Quartz และ Rock fragment 

นอกจากน้ียงัพบแรไ่ปโอไทต ์ แรม่สัโคไวต ์ และแรเ่หลก็กระจายตวัทัว่ไปอยูใ่นพืน้ที ่

เป็นแรด่นิดว้ย

firing	ทัง้น้ีถา้ใชไ้ฟสงูมากกว่าน้ีอาจทำใหภ้าชนะเกดิการแตกขณะเผาได ้

เน่ืองจากภาชนะมขีนาดหยาบมาก

 2. แหล่งโบราณคดีถ้ำหอม ถ้ำเหมน็ อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี

	 ในการดำเนินการศกึษาจะเลอืกสมุตวัอยา่ง	 โดยเลอืกตดัแผน่บาง 

ทัง้สิน้	 6	 ตวัอยา่ง	 เป็นตวัอยา่งจากบรเิวณลำตวัของภาชนะ	 4	 ตวัอยา่ง	 

และบรเิวณขาภาชนะ	 2	 ตวัอยา่ง	 ทัง้น้ีเพือ่เปรยีบเทยีบความเหมอืนหรอื 

แตกต่างระหว่างส่วนตวัของภาชนะกบัส่วนขาภาชนะว่ามกีารเตรยีมหรอื 

เทคนิคในการผลติต่างกนัหรอืไม	่โดยมผีลการศกึษา	ดงัน้ี

	 จากการศกึษาลกัษณะทางกายภาพพบวา่	 ภาชนะดนิเผาทัง้สองกลุม่ 

จดัเป็นภาชนะดนิเผาเน้ือคอ่นหยาบ	 โดยสามารถมองเหน็เมด็แรข่นาดหยาบ 

PPL 10X XPL 10X
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กระจายตวัอยูท่ ัว่ไปในเน้ือภาชนะ	 แสดงการเผาทีใ่ชอุ้ณหภมูไิมส่งูมาก	 และ 

เมือ่พจิารณาจากคา่ความพรนุของทัง้	6	ตวัอยา่ง	พบวา่มคีา่คอ่นขา้งสงูมาก	

เฉลีย่	11	–	24	%	แสดงถงึการผสมดนิทีจ่ะนำมาทำภาชนะ	และเผาภาชนะ 

ทีไ่มด่นีกั

	 ในสว่นของการศกึษาจากแผน่บาง	 พบวา่คอ่นขา้งจะสอดคลอ้งกบั 

ลกัษณะทางกายภาพกล่าวคอื	 เน้ือของภาชนะทัง้สองกลุ่มมลีกัษณะค่อน 

ขา้งหยาบ	สามารถสรปุประเดน็สำคญัไดด้งัน้ี

 2.1. ลกัษณะเน้ือภาชนะและส่วนผสม พบวา่ภาชนะดนิเผาทัง้ 

สองกลุม่	มลีกัษณะเน้ือทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก	กลา่วคอื	เป็นภาชนะเน้ือหยาบ	 

ปรากฏเมด็แรแ่ละชิน้สว่นของเศษหนิ	 ซึง่การคดัขนาดไมด่	ี กระจายตวัอยู ่

ทัว่ไปบนพืน้ทีเ่ป็นแรด่นิและเหลก็ออกไซด	์ แสดงถงึการเตรยีมดนิทีไ่มด่นีกั 

ไมม่กีารตดัหรอืคดัขนาดแรเ่พือ่นำไปเตมิเขา้ไปเป็นตวัประสานสำหรบันำ

มาผลติภาชนะ

 2.2. แหล่งวตัถดิุบ	 จากการศกึษาพบวา่เมด็แรข่นาดหยาบทีพ่บ

สว่นใหญ่	ไดแ้ก	่แรค่วอรต์	(Quartz)	และเศษหนิอคันี	โดยเฉพาะหนิแกรนิต	

ซึง่ขอบเมด็แรแ่สดงลกัษณะการผพุงัอยา่งชดัเจน	 โดยพบกระจายอยูท่ ัว่ไป	

ลกัษณะดงักล่าวแสดงถงึแหล่งวตัถุดบิหลกัน่าจะเป็นดนิทีผุ่พงัมาจากหนิ

อคันีในบรเิวณนัน้	 ไมน่่าจะไกลจากแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัมากนกั	 ทัง้น้ีไมน่่าจะ 

ใชด้นิจากบรเิวณถ�ำมาผลติเน่ืองจากถา้ใชด้นิในถ�ำมาผลติ	 ภายในเน้ือภาชนะ 

ไมป่รากฏแรแ่คลไซต	์(Calcite)	เลย

 2.3. อณุหภมิูในการเผา	 จากลกัษณะสว่นผสมพบวา่เน้ือภาชนะ 

มลีกัษณะหยาบ	 พบเมด็แรข่นาดใหญ่กระจายตวัอยูท่ ัว่ไป	 และยงัพบวา่เมด็ 

แรส่ว่นใหญ่จะวางอยูบ่นพืน้แรด่นิอยา่งหลวมๆ	 บางเมด็แรม่ชีอ่งวา่งรอบขอบ 
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รปูที ่5ตวัอยา่งลกัษณะของเนื้อภาชนะสว่นลำตวั พบเมด็แรข่นาดหยาบ เชน่ Quartz, 

Plagioclase,Mica ปะปนวางตวัอยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นแรด่นิและเหลก็ออกไซด ์

PPL 10X XPL 10X

เมด็แร	่แสดงถงึการเตรยีมสว่นผสมทีไ่มด่นีกั	บางบรเิวณในชอ่งวา่งดงักลา่ว 

พบซากอนิทรยีวตัถุหรอืถ่านอยูบ่า้ง	ประกอบกบัลกัษณะโครงสรา้งของแร ่

ดนิเหนียว	 แสดงลกัษณะทีย่งัไมม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภายในมากนกั 

แสดงว่าอุณหภูมทิี่ได้รบัจากการเผาไม่สูงมาก	 ไม่น่าจะเกนิ	 500	องศา-

เซลเซยีส	และน่าจะเป็นการเผาแบบงา่ยๆ	อาจใชว้ธิสีมุไฟแบบ	Open-air	

firing	ทัง้น้ีถา้ใชไ้ฟสงูมากกว่าน้ีอาจทำใหภ้าชนะเกดิการแตกขณะเผาได ้

เน่ืองจากภาชนะมขีนาดหยาบมาก
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รปูที ่ 6 ตวัอยา่งลกัษณะเน้ือภาชนะสว่นขา แสดงเมด็แรข่นาดหยาบ เชน่ เศษหนิอคันี  

แร ่Quartz ปะปน วางตวัอยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นแรด่นิและเหลก็ออกไซด์

PPL 10X XPL 10X
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 3. แหล่งโบราณคดีหนองหญ้าไทร อ.หนองหญ้าไทร จ.สพุรรณบรีุ

	 ในการดำเนินการศกึษาจะเลอืกสมุตวัอยา่ง	 โดยเลอืกตดัแผน่บาง 

ทัง้สิน้	10	ตวัอยา่ง	เป็นตวัอยา่งจากบรเิวณสว่นขาของภาชนะหมอ้สามขา 

โดยมผีลการศกึษา	ดงัน้ี

	 ตวัอยา่งภาชนะดนิเผาทัง้	10	ตวัอยา่ง	ทีน่ำมาวเิคราะหโ์ดยวธิศีลิา-

วรรณานัน้	 จะเป็นสว่นทีม่าจากสว่นขาของภาชนะหมอ้สามขา	 โดยเลอืก 

ตดัแผน่บางมาจากสว่นตา่งๆ	เชน่	สว่นปลาย	สว่นกลาง	เป็นตน้	เพือ่เปรยีบ 

เทยีบความแตกต่างระหวา่งเน้ือภาชนะ

	 จากการศกึษาลกัษณะทางกายภาพพบวา่	 โดยเฉพาะเน้ือภาชนะ	

และความพรนุสามารถแบง่ออกเป็น	2	กลุม่	คอื	กลุม่เน้ือหยาบ	ความพรนุสงู	

และกลุม่เน้ือละเอยีด	 ความพรนุต�ำ	 สว่นการศกึษาจากแผน่หนิบาง	 พบ 

ลกัษณะที่สอดคล้องกนักล่าวคือ	 สามารถแบ่งภาชนะออกเป็น	 2	 กลุ่ม 

เชน่กนั	คอื	

	 1.	กลุม่เน้ือละเอยีด	จะพบเป็นสว่นใหญ่จากกลุม่ตวัอยา่งทีว่เิคราะห ์

ทัง้หมดมกีารคดัขนาดของเมด็แรค่อ่นขา้งด	ี เป็นภาชนะเน้ือทรายละเอยีด 

ถงึหยาบปานกลาง	 ปรากฏเมด็แรแ่ละชิน้สว่นของเศษหนิขนาดทรายละเอยีด 

ทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั	 กระจายตวัอยูท่ ัว่ไปบนพืน้ทีเ่ป็นแรด่นิและเหลก็ออก- 

ไซด	์ แสดงถงึการมกีารเตรยีมตวัอยา่งดนิทีด่กี่อนทีจ่ะป ัน้ภาชนะ	 และน่า 

จะมกีารตดัหรอืคดัขนาดแรเ่พือ่นำไปเตมิเขา้ไปเป็นตวัประสานสำหรบันำ

มาผลติภาชนะ	

	 ในส่วนแหล่งวตัถุดบินัน้พบว่าเมด็แร่ส่วนใหญ่	 ได้แก่	 แร่ควอร์ต	 

(Quartz)	และเศษหนิอคันี	โดยเฉพาะหนิแกรนิต	ซึง่ขอบเมด็แรแ่สดงลกัษณะ 

การผพุงัอยา่งชดัเจน	 โดยพบกระจายอยูท่ ัว่ไป	 ลกัษณะดงักลา่วแสดงถงึ 

แหลง่วตัถุดบิหลกัน่าจะเป็นดนิทีผ่พุงัมาจากหนิอคันีในบรเิวณนัน้	ไมน่่าจะ 
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ไกลจากแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัมากนกั	ทัง้น้ี	ไมน่่าจะใชด้นิจากบรเิวณถ้ำมาผลติ 

เน่ืองจากถา้ใชด้นิในถ�ำมาผลติ	 ภายในเน้ือภาชนะไม่ปรากฏแร่แคลไซต	์

(Calcite)	เลย

	 สว่นอุณหภมูใินการเผา	 ถงึแมว้า่จะมกีารคดัขนาดของเมด็แรท่ีด่ ี

แตก่พ็บวา่โครงสรา้งของแรด่นิยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกั	 และยงัพบวา่ 

เมด็แรส่ว่นใหญ่จะวางอยูบ่นพืน้แรด่นิอยา่งหลวมๆ	 บางเมด็แรม่ชีอ่งวา่ง 

รอบขอบเมด็แร	่ บางบรเิวณในชอ่งวา่งดงักลา่วพบซากอนิทรยีวตัถุหรอืถ่าน 

อยูบ่า้ง	 แสดงวา่อุณหภมูทิีไ่ดร้บัจากการเผาไมส่งูมาก	 และน่าจะเป็นการ 

เผาแบบงา่ยๆ	อาจใชว้ธิสีมุไฟแบบ	Open-air	firing	

	 2.	 กลุม่เน้ือหยาบ	พบเป็นสว่นน้อย	 ลกัษณะเน้ือภาชนะและสว่นผสม 

พบวา่ภาชนะดนิเผาทัง้สองกลุม่	มลีกัษณะเน้ือทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก	กลา่วคอื 

เป็นภาชนะเน้ือหยาบ	 ปรากฏเมด็แรแ่ละชิน้สว่นของเศษหนิ	 ซึง่การคดัขนาด 

ไมด่	ี กระจายตวัอยูท่ ัว่ไปบนพืน้ทีเ่ป็นแรด่นิและเหลก็ออกไซด	์ แสดงถงึ 

การเตรยีมดนิทีไ่มด่นีกั	 ไมม่กีารตดัหรอืคดัขนาดแรเ่พือ่นำไปเตมิเขา้ไปเป็น 

ตวัประสานสำหรบันำมาผลติภาชนะ

	 จากการศกึษาพบวา่เมด็แรข่นาดหยาบทีพ่บสว่นใหญ่	 ไดแ้ก่	 แร ่

ควอรต์	(Quartz)	และเศษหนิอคันี	โดยเฉพาะหนิแกรนิต	ซึง่ขอบเมด็แรแ่สดง 

ลกัษณะการผุพงัอย่างชดัเจน	 โดยพบกระจายอยู่ทัว่ไป	 ลกัษณะดงักล่าว 

แสดงถงึแหลง่วตัถุดบิหลกัน่าจะเป็นดนิทีผ่พุงัมาจากหนิอคันีในบรเิวณนัน้	

ไมน่่าจะไกลจากแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัมากนกั	ทัง้น้ีไมน่่าจะใชด้นิจากบรเิวณถ้ำ 

มาผลติเน่ืองจากถ้าใช้ดนิในถ�ำมาผลติ	 จากลกัษณะส่วนผสมพบว่าเน้ือ 

ภาชนะมลีกัษณะหยาบ	 พบเมด็แรข่นาดใหญ่กระจายตวัอยูท่ ัว่ไป	 และยงั 

พบวา่เมด็แรส่ว่นใหญ่จะวางอยูบ่นพืน้แรด่นิอยา่งหลวมๆ	 บางเมด็แรม่ชีอ่ง 

วา่งรอบขอบเมด็แร	่ แสดงถงึการเตรยีมสว่นผสมทีไ่มด่นีกั	 บางบรเิวณใน 
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รปูที ่ 7 แสดงลกัษณะเน้ือภาชนะ พบวา่แรเ่มด็หยาบมขีนาดใกลเ้คยีงกนั โดยเฉพาะ 

แร ่Quartz และ Plagioclase นอกจากน้ียงัพบแร ่Muscovite กระจายตวัทัว่ไปอยูใ่น 

พืน้ทีเ่ป็นแรด่นิและเหลก็ออกไซดด์ว้ย

PPL 10X XPL 10X

ชอ่งวา่งดงักลา่วพบซากอนิทรยีวตัถุหรอืถ่านอยูบ่า้ง	 ประกอบกบัลกัษณะ 

โครงสรา้งของแรด่นิเหนียว	 แสดงลกัษณะทีย่งัไมม่กีารเปลีย่นแปลงโครง 

สรา้งภายในมากนกั	 แสดงวา่อุณหภมูทิีไ่ดร้บัจากการเผาไมส่งูมาก	 ไมน่่า 

จะเกนิ	 500	 องศาเซลเซยีส	 และน่าจะเป็นการเผาแบบงา่ยๆ	 อาจใชว้ธิ ี

สมุไฟแบบ	Open-air	 firing	ทัง้น้ีถา้ใชไ้ฟสงูมากกวา่น้ีอาจทำใหภ้าชนะเกดิ 

การแตกขณะเผาไดเ้น่ืองจากภาชนะมขีนาดหยาบมาก
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รปูที ่ 8 แสดงลกัษณะเน้ือภาชนะ พบวา่แรเ่มด็หยาบกระจายตวัทัว่ไปอยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นแรด่นิ 

และเหลก็ออกไซด ์ โดยเมด็แรห่ยาบแบง่เป็น 2 ขนาดอยา่งชดัเจน คอื กรวดขนาด 

ทรายละเอยีด และทรายหยาบปานกลาง ซึง่ทัง้ 2 กลุม่มกีารคดัขนาดด ี โดยเฉพาะแร ่

Quartz และ Plagioclase นอกจากน้ียงัพบแร ่Muscovite กระจายอยูท่ ัว่ไปดว้ย

PPL 10X XPL 10X
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 4. แหล่งโบราณคดีถ�ำภเูขาทอง (พ้ืนท่ีเขาทะล)ุ อ.สวี จ.นครศรี- 

ธรรมราช

	 ในการดำเนินการศกึษาจะเลอืกสมุตวัอยา่ง	 โดยเลอืกตดัแผน่บาง 

ทัง้สิน้	6	ตวัอยา่ง	เป็นตวัอยา่งจากบรเิวณลำตวัและปาก	จำนวน	3	ตวัอยา่ง	

และจากสว่นขาของภาชนะหมอ้สามขา	 จำนวน	 3	 ตวัอยา่ง	 ทัง้น้ีเพือ่เปรยีบ 

ความเหมอืนหรอืแตกต่างระหวา่งสว่นตวัของภาชนะกบัสว่นขาภาชนะวา่

มกีารเตรยีมหรอืเทคนิคในการผลติต่างกนัหรอืไม่	 โดยสรุปผลการศกึษา	

ไดด้งัน้ี

 4.1. กลุ่มตวัอย่างท่ีมาจากส่วนปากและลำตวัของภาชนะ 

	 จากการศึกษาลกัษณะทางกายภาพพบว่าโดยเฉพาะค่าความ 

พรนุคอ่นขา้งสงู	 เป็นภาชนะเน้ือคอ่นขา้งหยาบ	 สว่นขอ้มลูจากการศกึษา

จากแผน่บางพบว่าเน้ือของภาชนะตวัอยา่งจากบรเิวณสว่นปากและลำตวั	

สามารถสรปุเป็นประเดน็ต่างๆ	ได	้ดงัน้ี

 ลกัษณะเน้ือภาชนะและส่วนผสม 

	 กลุม่เน้ือมกีารคดัขนาดของเมด็แรไ่มด่	ี เป็นภาชนะเน้ือหยาบ	 ปรากฏ 

เมด็แรแ่ละชิน้สว่นของเศษหนิ	 กระจายตวัอยูท่ ัว่ไปบนพืน้ทีเ่ป็นแรด่นิและ 

เหลก็ออกไซด	์ แสดงถงึการเตรยีมดนิทีไ่มด่นีกั	 ไมม่กีารตดัหรอืคดัขนาด 

แรเ่พือ่นำไปเตมิเขา้ไปเป็นตวัประสานสำหรบันำมาผลติภาชนะ

 แหล่งวตัถดิุบ	 จากการศกึษาพบวา่เมด็แรข่นาดหยาบทีพ่บสว่น 

ใหญ่	ไดแ้ก่	แรค่วอรต์	(Quartz)	และเศษหนิอคันี	โดยเฉพาะหนิแกรนิต	ซึง่ 

ขอบเมด็แร่แสดงลกัษณะการผุพงัอย่างชดัเจน	 โดยพบกระจายอยู่ทัว่ไป	 

ลกัษณะดงักล่าวแสดงถงึแหล่งวตัถุดบิหลกัน่าจะเป็นดนิทีผุ่พงัมาจากหนิ 

อคันีในบรเิวณนัน้	 ไมน่่าจะไกลจากแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัมากนกั	 ทัง้น้ีไมน่่าจะ 
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ใชด้นิจากบรเิวณถ�ำมาผลติเน่ืองจากถา้ใชด้นิในถ�ำมาผลติ	 ภายในเน้ือภาชนะ 

ไมป่รากฏแรแ่คลไซต	์(Calcite)	เลย

 อณุหภมิูในการเผา	 จากลกัษณะสว่นผสมพบวา่เน้ือภาชนะม ี

ลกัษณะหยาบ	พบเมด็แรข่นาดใหญ่กระจายตวัอยูท่ ัว่ไป	และยงัพบวา่เมด็ 

แรส่ว่นใหญ่จะวางอยูบ่นพืน้แรด่นิอยา่งหลวมๆ	 บางเมด็แรม่ชีอ่งวา่งรอบ

ขอบเมด็แร	่ แสดงถงึการเตรยีมสว่นผสมทีไ่มด่นีกั	 บางบรเิวณในชอ่งวา่ง 

ดงักลา่วพบซากอนิทรยีวตัถุหรอืถ่านอยูบ่า้ง	 ประกอบกบัลกัษณะโครงสรา้ง 

ของแรด่นิเหนียว	 แสดงลกัษณะทีย่งัไมม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภายใน 

มากนกั	 แสดงวา่อุณหภมูทิีไ่ดร้บัจากการเผาไมส่งูมาก	 ไมน่่าจะเกนิ	 500	

องศาเซลเซยีส	และน่าจะเป็นการเผาแบบงา่ยๆ	อาจใชว้ธิสีมุไฟแบบ	Open- 

air	 firing	ทัง้น้ีถา้ใชไ้ฟสงูมากกวา่น้ีอาจทำใหภ้าชนะเกดิการแตกขณะเผา

ไดเ้น่ืองจากภาชนะมขีนาดหยาบมาก

รปูที ่9 ตวัอยา่งลกัษณะเน้ือภาชนะสว่นขา 

แสดงเมด็แรข่นาดหยาบ เชน่ เศษหนิอคันี 

แร ่ Quartz ปะปน วางตวัอยูใ่นพืน้ทีเ่ป็น 

แรด่นิและเหลก็ออกไซด์
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