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 The main purpose of  this ethnoarchaeological research is to develope models 

for guiding archaeologists in the interpretation of  ceramic ecology of the late 

prehistoric farming villages in the region of the northeast Thailand, which were the 

simple complex society. 

 The principal aspects studied included the relationship between ceramic 

production and the natural as well as social ecology. Besides, the social context, the 

spatial arrangement, and the labour allocation under the variants of age and gender 

were also studied. Anthropological and Archaeological method and theory were used 

in the studying of this aspects.  

 Ban Hua Bueng, Khon Kaen Province was the study area. The relevant data 

were obtained  from  documentary sources, as well as,  from the field interviews and 

observations during 1999-2000. 

 The result of this research can be concluded as follows: 

 1.Climatic system; including quantity of rainfall, temperature, relative 

humidity and wind flow direction, is the main factor determine the location for certain 

activities which require open space in the ceramic production process.   

 2.The labour allocation was related to the variations of age and gender. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภาชนะดินเผาที่พบจากการสํารวจและขุดคนในแหลงโบราณคดีตางๆนั้น จัดเปน

หลักฐานประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอการศึกษาทางโบราณคดี  ทั้งนี้นอกจากจะเปนหลักฐานที่
พบในปริมาณมากแลว ภาชนะดินเผาหรือชิ้นสวนภาชนะดินเผาเหลานี้ยังสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสภาพชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของชุมชนในอดีตดานตางๆดวย อาทิ ที่ตั้งของ
ชุมชน  แหลงผลิต  เสนทางการติดตอคาขายหรือการคมนาคมที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ
ชุมชนตางๆที่มีการติดตอซ่ึงกันและกัน    ตลอดจนระดับความเจริญของผูคน  นอกจากนี้ยัง
สามารถใชเปนสิ่งกําหนดอายุสมัยโดยประมาณของแหลงโบราณคดี ทั้งนี้เนื่องจากภาชนะดินเผา
ที่คนในอดีตผลิตขึ้นในแตละยุคสมัยนั้นจะมีรูปทรงและลวดลายการตกแตงบางประการที่เปน
ลักษณะเฉพาะของแตละสมัย เชน ภาชนะดินเผาแบบวัฒนธรรมบานเชียงสมัยปลาย ซึ่งจัดเปน
วัฒนธรรมยุคโลหะที่พบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้น สวนมากจะมีการ
เขียนลวดลายดวยสีแดงลงบนพื้นผิวดานนอกที่เปนสีขาวนวล ขณะเดียวกันรูปแบบภาชนะดินเผา
ที่แหลงโบราณคดีบานเกานั้นมักจะมีลักษณะเปนภาชนะดินเผาสีดําขัดมัน  บางใบมีการตกแตง
ดวยลายเชือกทาบที่ผิวดานนอก เปนตน (ปรีชา  กาญจนาคม 2540 : 21-23)  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในประเทศไทยไดมีการศึกษาวิเคราะหภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีสมัยกอน
ประวัติศาสตรหลายแหงตามภูมิภาคตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลาวคือในชวงประมาณสามทศวรรษที่ผานมาของการดําเนินงานดานโบราณคดีในประเทศไทย
โดยนักโบราณคดีทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดมีการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีหลาย
แหงดวยกัน  และนําไปสูการศึกษาวิเคราะหภาชนะดินเผาอยางแพรหลาย  โดยมีการศึกษา
คนควาเกี่ยวกับภาชนะดินเผาในแงมุมตางๆ ดวยเทคนิควิธีและแนวคิดที่หลากหลายทั้งในดาน
โบราณคดีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของกับภาชนะดินเผา  ซึ่งสามารถจําแนกผลการศึกษาออกเปน
กลุมตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 
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การศึกษาทางโบราณคดี 
 การศึกษาภาชนะดินเผาในทางโบราณคดีนั้นสวนใหญเปนการศึกษารูปแบบ 
(typology) โดยพิจารณาจากคุณลักษณะยอยในดานรูปทรงและการตกแตงผิวเปนหลัก เชน 
การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาที่แหลงโบราณคดีบานเกา   จังหวัดกาญจนบุรี  (S∅rensen 
1967)  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาที่แหลงโบราณคดีโนนนกทา จังหวัดขอนแกน (กรม
ศิลปากร 2530 : 12-13 ; 2531 ก : 52-56 ; 2531 ข :130-135 ; ชลิต  ชัยครรชิต 2531 ; Bayard 
1970 ; Solheim 1970)การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัด
อุดรธานี (รักชนก  โต-สุพันธ 2529 : สุรพล  นาถะพินธุ 2530) หรือการศึกษารูปแบบภาชนะดิน
เผาจากแหลงโบราณคดีบานปราสาท (กรมศิลปากร  2534) เปนตน 
 นอกจากการศึกษารูปแบบโดยอาศัยคุณลักษณะยอยดังกลาวแลว  ยังมีการนําวิธีการ
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรมาใชเพื่อการศึกษาคุณลักษณะยอยเกี่ยวกับองคประกอบเนื้อดิน 
เชน การวิเคราะหทางเคมีเพื่อตรวจสอบสวนผสมในเนื้อภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีบาน
เกา จังหวัดกาญจนบุรี (ภูรีธร  กําภู ณ อยุธยา 2518) และการศึกษาภาชนะดินเผาจากแหลง
โบราณคดีบานใหมชัยมงคล  จังหวัดนครสวรรค โดยวิธีศิลาวรรณา (บัณฑิตย สมประสงค  2540) 
ตลอดจนการศึกษาภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีบานกอก จังหวัดขอนแกน (Bayard, 
Charoenwongsa and Rutnin 1982-1983 : 13-16) ผลการศึกษาดวยวิธีและแนวทางดังกลาวถูก
นําไปใชเปนขอพิจารณารวมกับคุณลักษณะยอยทางดานรูปทรงและการตกแตงผิวเพื่อจัดรูปแบบ
ภาชนะดินเผาเชนเดียวกัน 
 การศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีเกี่ยวกับการผลิตภาชนะดินเผาก็เปนประเด็น
ที่มีผูศึกษาไวเชนกัน ดังพบวามีการนําขอมูลการผลิตภาชนะดินเผาจากบานคําออ บานปูลู  
จังหวัดอุดรธานี บานดอนบม จังหวัดขอนแกน  มาเทียบเคียงเพื่ออธิบายถึงเทคนิคการผลติภาชนะ
ดินเผาที่พบจากแหลงโบราณคดีบานเชียง  (จุฑารัตน  ขุนทอง  2529 ; นิภาวรรณ ศิริบํารุงสุข  
2529) 
 
การศึกษาทางชาติพันธุวรรณา 
 การศึกษาภาชนะดินเผาชนิดเนื้อเครื่องดิน (earthenware) ทางชาติพันธุวรรณาที่ผาน
มาเปนการอธิบายใหเห็นถึงกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาตั้งแตข้ันตอนการเตรียมดิน การปนขึ้น
รูป การเผา รวมทั้งบทบาทของภาชนะดินเผาในสังคม  ดังกรณีการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตภาชนะ
ดินเผาที่อําเภอดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา (วิโรฒ  ศรีสุโร 2528 ; สุรพล  กาญจนพังคะ 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 3

2515) และการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการปนภาชนะดินเผาทางภาคตะวันออกเฉียง-
เหนือ  (Lefferts and Cort   n.d.)  
 นอกจากนั้นยังพบวามีการนําผลการศึกษาตามแนวทางชาติพันธุวรรณาไปเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับวางแนวทางเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ การศึกษาสภาวะเทคโนโลยีเซรามิกสใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดําเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน (สํารวจ 
อินแบน และคณะ 2532) โดยเปนการสํารวจและเก็บขอมูลการผลิตภาชนะดินเผาจากชุมชนที่
ยังคงผลิตภาชนะดินเผาแบบครัวเรือนจํานวนทั้งสิ้น 59 หมูบาน  จากพื้นที่  16* จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งนอกจากจะศึกษากระบวนการและวิธีการผลิตภาชนะดินเผาแลวยังมี
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนการผลิตโดยตรง อันไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ
ธรณีวิทยา  ธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิดดิน  ซึ่งเปนที่มาของดิน  วัตถุประสานเนื้อดินและ
เชื้อเพลิงในการผลิตภาชนะดินเผา  ผลการศึกษาที่ไดนําไปสูการวิเคราะหและประเมินศักยภาพใน
การผลิตเพื่อการพัฒนาเปนอาชีพเสริมที่จะชวยเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่งของประชาชนในภูมิภาค
ดังกลาว 
 จากการศึกษาภาชนะดินเผาที่ผานมาในอดีตดังกลาวนั้น จะเห็นไดวาการศึกษาสวน
ใหญมุงประเด็นความสนใจอยูที่การวิเคราะหรูปแบบภาชนะดินเผาในแหลงโบราณคดีตางๆ  
นอกจากนี้สวนมากยังเปนการศึกษาแปลความจากตัววัตถุอันเปนหลักฐานทางโบราณคดีโดยตรง  
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแงความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทางธรรมชาตินั้นจะ
พบวาทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศมีความสําคัญอยางมากตอการผลิตภาชนะดินเผา  แตไม
ปรากฏวามีการนําประเด็นดังกลาวมาเปนขอพิจารณาสําหรับการศึกษาทางโบราณคดีอยาง
ชัดเจน  ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงเห็นวาควรจะไดมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของระบบนิเวศกับ
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผาภายในชุมชนโบราณตางๆ ทั้งนี้แมวาจะไมสามารถศึกษาได
โดยตรงจากตัววัตถุคือภาชนะดินเผา  แตจากขอมูลทางชาติพันธุวรรณานั้นพบวาในปจจุบันยังคง
มีหมูบานตามชนบทหลายแหงโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการปนภาชนะดินเผา
ดวยเทคนิควิธีที่เรียบงาย ซึ่งสันนิษฐานวาวิธีการผลิตดังกลาวนาจะมีลักษณะรวมบางประการกับ
ลักษณะของกิจกรรมการผลิตเครื่องปนดินเผาในสมัยโบราณ  เพราะฉะนั้นการศึกษากระบวนการ
ผลิตภาชนะดินเผาของแหลงผลิตตามชนบทในปจจุบันเพื่อที่จะทราบถึงความสัมพันธระหวาง
กิจกรรมดังกลาวกับระบบนิเวศ  จากนั้นจึงนําผลการศึกษาไปเทียบเคียงเพื่ออธิบายถึงพฤติกรรม

                                                  
* การสํารวจมีขึ้นในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบงเขตการปกครองออกเปน  16  จังหวัด 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 4

การผลิตเครื่องปนดินเผาในสมัยโบราณวาไดรับอิทธิพลจากระบบนิเวศอยางไรนั้น  จึงนาจะเปน
แนวทางในการศึกษาที่สามารถนําไปสูความเขาใจในประเด็นความสัมพันธระหวางกระบวนการ
ผลิตภาชนะดินเผากับระบบนิเวศได 
 ผูศึกษาเห็นวาระบบนิเวศที่มีผลตอกระบวนการผลิตภาชนะดินเผานั้นสามารถแบง
ออกเปนระบบนิเวศทางธรรมชาติ (natural ecosystem) กับระบบนิเวศทางสังคม (social 
ecosystem)   
 ระบบนิเวศทางธรรมชาติ คือส่ิงที่อยูรอบตัวมนุษยซึ่งมีผลตอพัฒนาการทางวัฒนธรรม
ของมนุษย ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะธรณีสัณฐาน  ดิน  แหลงน้ํา  แรธาตุตางๆ 
ตลอดจนพืชพรรณธรรมชาติและสัตวน้ํา  เปนตน 

ระบบนิเวศทางสังคม  คือส่ิงที่มนุษยคิดคน  สรางสรรคหรือดัดแปลงขึ้น ไดแก 
เครื่องมือเครื่องใช  สถาปตยกรรม  การชลประทาน  ศาสนา  การเมืองการปกครอง  การจัด
ระเบียบทางสังคม  เศรษฐกิจ และการคาขาย  เปนตน  
 ดังนั้นในการทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางการผลิตภาชนะดินเผากับระบบ
นิเวศจึงไมควรพิจารณาเพียงประเด็นความสัมพันธของระบบนิเวศทางธรรมชาติที่มีผลตอการผลิต
ภาชนะดินเผา แตควรศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลที่ระบบนิเวศทางสังคมมีตอพฤติกรรมการผลิตภาชนะ
ดินเผาดวย   ทั้งนี้เฟรเดอริค แมทสัน (Frederic Matson) ไดเสนอแนวทางการศึกษาภาชนะดิน-
เผาซึ่งอาศัยแนวคิดทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเปนครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1965 โดยเรียกแนวทาง
การศึกษาดังกลาวนี้วา “Ceramic Ecology” หรือ “ระบบนิเวศของภาชนะดินเผา*” เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่มีผลตอภาชนะดินเผา  โดยมีจุดประสงคที่จะพัฒนา
ความเขาใจในการศึกษาภาชนะดินเผาสําหรับงานโบราณคดีโดยพยายามอธิบายความสัมพันธใน
สองประเด็นหลักคือการศึกษาความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทางธรรมชาติ
และระบบนิเวศทางสังคม   (Arnold 1991 : 4 ; Matson 1965) 
 ทั้งนี้จากการสังเกตการณเบื้องตนในภาคสนามรวมทั้งการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
นั้น  ผูศึกษาพบวากิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือจาก
สมาชิกภายในครอบครัวอยางนอยตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยในแตละขั้นตอนนั้นจะตองมีการจัดแบง
พื้นที่ปฏิบัติงานออกเปนสัดสวน  เชน พื้นที่เตรียมดิน  พื้นที่ปนและพื้นที่เผา  โดยมีผูรับผิดชอบใน
แตละขั้นตอนเปนผูปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ  
                                                  
* “ระบบนิเวศของภาชนะดินเผา”  เปนคําจํากัดความในภาษาไทยที่ไดจากมติในที่ประชุมของการสอบปองกัน
หัวขอวิทยานิพนธของผูศึกษา  เมื่อเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2543 
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 ในทัศนะของผูศึกษานั้นลักษณะดังกลาวเปนปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับกิจกรรมการผลิต  
กลาวคือการจัดสรรพื้นที่การทํางานแตละกิจกรรมภายในครอบครัวหนึ่งๆนั้นอยูภายใตเงื่อนไขทาง
เพศและวัยซึ่งเปนแบบแผนที่สามารถศึกษาได ดังนั้นผูศึกษาจึงไดตั้งสมมติฐานวาการจัดสรรพื้นที่
การผลิตนั้นอาจสัมพันธกับการแบงงานภายในครอบครัวซึ่งเปนลักษณะการจัดระเบียบทางสังคม
อยางหนึ่งและควรทําการศึกษาในประเด็นดังกลาวโดยใชแนวทางการศึกษา “โบราณคดีเชิงพื้นที่” 
(spatial archaeology) อันเปนแนวทางในการศึกษาแปลความของนักโบราณคดีแนวทางหนึ่งที่
สนใจศึกษาถึงเรื่องแบบแผนการกระจายตัว เชน แบบแผนการกระจายตัวของหลักฐานและแหลง
โบราณคดี  ตลอดจนแบบแผนการกระจายตัวของพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่เปน
ตน  นอกจากนี้การศึกษาเรื่องพื้นที่ยังเอื้อประโยชนในการดําเนินงานทางโบราณคดีอีกหลาย
ประการ  เชน การตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่จะทําการขุดคน  หรือสรางแนวคิดและทฤษฎีเพื่อการแปล
ความทางโบราณคดี  ทั้งนี้การศึกษาทางโบราณคดีเชิงพื้นที่นั้นไดมีการนําวิธีการทางสถิติมาชวย
ในการศึกษาอีกประการหนึ่งดวย  ตามที่กลาวมาขางตนการศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผา
จึงสามารถทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทางธรรมชาติและ
ระบบนิเวศทางสังคม  นอกจากนั้นยังชวยอธิบายถึงการปรับตัว (adaptation) ของผูคนในสังคมได  
ขณะที่การศึกษาภายใตแนวคิดทางโบราณคดีเชิงพื้นที่ก็จะชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบภายในสังคมของชุมชนที่ผลิตภาชนะดินเผา  กลาวคือเมื่อพิจารณาในแงการจัดระเบียบ
ทางสังคมนั้นจะพบวาแนวทางดังกลาวมีสวนชวยในการทําความเขาใจเร่ืองการจัดระเบียบพื้นที่ 
(spatial organization) ทั้งการจัดพื้นที่ที่เปนระบบนิเวศทางธรรมชาติและการจัดพื้นที่ในสวนที่อยู
อาศัยซึ่งเปนแบบแผนการจัดระเบียบภายในสังคม  (social organization)  อยางหนึ่ง 
 โดยภาพรวมแลวเมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขอันเปนระบบนิเวศทางสังคมที่เกี่ยวของกับ
การผลิตภาชนะดินเผาควบคูกับการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา
กับระบบนิเวศทางธรรมชาติจะชวยใหสามารถทําความเขาใจเรื่องความสัมพันธระหวางการผลิต
ภาชนะดินเผากับระบบนิเวศไดอยางสมบูรณชัดเจนขึ้น 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาโดยตรงจากตัวภาชนะดินเผาหรือชิ้นสวนภาชนะดิน
เผาที่พบจากแหลงโบราณคดีนั้นไมสามารถที่จะตอบคําถามหรือใหความกระจางเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผาที่สัมพันธกับระบบนิเวศในอดีตไดอยางชัดเจนโดยตัวหลักฐานเอง 
ดังนั้นผูศึกษาเห็นวาแนวทางหนึ่งที่นํามาใชในการศึกษาเพื่อชวยตอบคําถามหรือสรางคําอธิบาย 
ตลอดจนกอใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการของความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับ
ระบบนิเวศทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมนั้นคือการศึกษาในเชิงชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดซีึง่
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ไดกอใหเกิดทฤษฎีหรือตัวแบบ (model) ที่สามารถนํามาชวยการแปลความหลักฐานทาง
โบราณคดีไดอีกแนวทางหนึ่ง (e.g. Arnold 1991; Arnold 1993) 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจึงมุงทําการศึกษากระบวนการผลิตภาชนะดินเผาของชุมชน
ชนบทในปจจุบันที่สัมพันธกับระบบนิเวศประกอบกับการใชแนวทางศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่
ภายในชุมชนดังกลาวเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อนําเสนอแนวคดิหรอื
ตัวแบบทางโบราณคดีที่สามารถนําไปชวยในการศึกษาแปลความและทําความเขาใจเรื่องระบบ
นิเวศของภาชนะดินเผาในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายชวงสังคมหมูบานเกษตรกรรมในพืน้ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ซึ่งสัมพันธกับการสรางบานเรือนอยูอาศัยอยางถาวร   
มีการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว   ผลิตเครื่องมือเครื่องใช  เชน ภาชนะดินเผา  สังคมในชวงนี้มักมี
การตั้งบานเรือนและมีพื้นที่ประกอบกิจกรรมอยูบนเนินดินซึ่งลอมรอบดวยพื้นที่เพาะปลูก  (กรม
ศิลปากร 2541 : 34-39)  โดยพบแหลงโบราณคดีในสมัยนี้กระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย   
โดยเฉพาะอยางยิ่ งแหล ง โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในพื้นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหลายแหง  เชน  แหลงโบราณคดีบานเชียง แหลงโบราณคดีบานนาดี  
จังหวัดอุดรธานี แหลงโบราณคดีโนนนกทา จังหวัดขอนแกนและแหลงโบราณคดีบานธารปราสาท   
จังหวัดนครราชสีมา  เปนตน 
 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1.เพื่อศึกษาลักษณะการจัดแบงพื้นที่ภายในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาภายใน
ชุมชนที่สัมพันธกับการแบงงานภายในครอบครัวภายใตเงื่อนไขของเพศและวัย 
 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการผลิตภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทาง 
ธรรมชาติและระบบนิเวศทางสังคม 

3.เพื่อศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิต
ภาชนะดินเผากับระบบนิเวศวาแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วๆไป
อยางไรบาง  
 4.ทําการสังเคราะหผลการศึกษาเพื่อนําเสนอตัวแบบเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดิน
เผา  เพื่อนําไปชวยในการแปลความและทําความเขาใจเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดินเผาใน
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายชวงสังคมหมูบานเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย  ในประเด็นที่เกี่ยวของกับลักษณะการจัดแบงพื้นที่ภายในกระบวนการผลิต
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ภาชนะดินเผา   รวมทั้งความสัมพันธระหวางระบบนิเวศกับการผลิตภาชนะดินเผาภายในชุมชน
หนึ่งๆ  
 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
 ในประเทศไทยนั้นแมวาที่ผานมาจะยังไมปรากฏวามีการศึกษาชาติพันธุวรรณาทาง
โบราณคดีในประเด็นเร่ืองระบบนิเวศของภาชนะดินเผาหรือความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผา
กับระบบนิเวศโดยตรงก็ตาม แตก็พบวามีการศึกษาในเชิงชาติพันธุวรรณาและการศึกษาชาติ-พนัธุ
วรรณาทางโบราณคดีที่แสดงใหเห็นความสนใจเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธระหวางระบบนิเวศ
กับการผลิตภาชนะดินเผา   อาทิ   การศึกษาความหลากหลายของรูปแบบขอบปากภาชนะดินเผา
และการศึกษากระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี     ซึ่งอาศัยขอมูลจากการศึกษาชาติ-พันธุ
วรรณาทางโบราณคดีที่หมูบานปนภาชนะดินเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Solheim  1987 : 
95-105)   
 การศึกษากระบวนการผลิตภาชนะดินเผาและบทบาทของสตรีในการปนภาชนะดินเผา
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกลาวไดนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ผลิตภาชนะดินเผาของญี่ปุนในสมัยโบราณ  (Narasaki, Cort, and Lefferts 1994 ; Lefferts, 
Cort, and Tatsuya : 1997) 

การวิจัยเรื่องสภาวะเทคโนโลยีเซรามิกสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํารวจ อินแบน 
และคณะ 2532 : 32-37) ซึ่งมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิตภาชนะดินเผาในหมูบานชนบท
จากพื้นที่ 16 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้ประเด็นที่แสดงใหเห็นถึงความสนใจเรื่อง
ความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศนั้นคือการศึกษารายละเอียดเรื่องดินที่เปนวัตถุ-
ดิบในการผลิต  ผลการศึกษาพบวาดินที่ใชเปนวัตถุดิบนั้นเปนดินที่เกิดจากตะกอนที่น้ําพัดพามา 
(flood plain)  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่มีผลตอเทคนิคในการเผาภาชนะลักษณะตางๆ คือการ
เผากลางแจง การเผาในเตาเผาและการเผาในลักษณะผสมผสานระหวางการเผากลางแจงกับการ
เผาในเตาเผา 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 
 จากการศึกษาขอมูลดานเอกสารงานวิจัยในอดีตและการศึกษาขอมูลภาคสนามใน
เบื้องตนที่ผานมานั้น   ผูศึกษาไดตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวของกับการศึกษาดังนี้ 
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 1.สภาพภูมิอากาศ  อันไดแก  ปริมาณน้ําฝน  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธและทิศทาง
ลม  เปนปจจัยในการกําหนดพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการผลิตภาชนะดิน
เผาแตละขั้นตอน 
 2.การจัดแบงพื้นที่การทํางานในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาแตละขั้นตอนนั้นจะมี
การแบงหนาที่ภายในครัวเรือนภายใตเงื่อนไขเรื่องเพศและวัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 “การศึกษาชาติพันธุวิทยา”(ethnology)หมายถึงการศึกษาทางมานุษยวิทยาสาขาหนึ่ง
ที่จัดอยูในการศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม   ซึ่งทําการศึกษาเปรียบเทียบความคลายคลึง
และความแตกตางของวัฒนธรรมตางๆ ที่มีอยูในโลกปจจุบัน  เพื่อคนหากฎเกณฑสากล  
(universal law) ของสังคมมนุษย โดยขอมูลที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบนี้ไดมาจากการศึกษา “ชาติ
พันธุวรรณา” (งามพิศ  สัตยสงวน  2532 : 8) 

“การศึกษาชาติพันธุวรรณา”  (ethnography) หมายถึง การศึกษาเรื่องราวใน
วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งและเปนขอมูลบริสุทธที่ยังไมมีการนํามาประยุกตใชหรือทําการศึกษา
เปรียบเทียบแบบการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดี (งามพิศ  สัตยสงวน  2532 : 8) 

“การศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดี”  (ethnoarchaeology) หมายถึง แนวทาง
การศึกษาที่ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยผสมผสานระหวางแนวคิดทางชาติพันธุวรรณาและแนวคิดทาง
โบราณคดี มีจุดมุงหมายหลักในการทําความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยกับวัตถุ  โดยพิจารณา
ขอมูลตางๆ จากสังคมปจจุบันหรือสังคมที่มีอยูในอดีตเพื่อสรางคําอธิบายในเบื้องตนเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของวัตถุหลักฐานที่พบในแหลงโบราณคดี  (Gibbon 1984 : 420 ; Renfrew and 
Bahn 1991 : 9,11) 
 “การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรม” (cultural ecology) หมายถึง แนวทางการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยที่ไดรับอิทธิพลจากระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว  ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงการปรับตัวของมนุษยเขากับส่ิงแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมในแตละพื้นที่ 
นอกจากนั้นยังทําใหทราบวาสภาพแวดลอมอันเปนถิ่นที่อยูของแตละชุมชนนั้นมีผลตอลักษณะ
การจัดระเบียบทางสังคมภายในชุมชนอยางไร  (Binford 1972 : 22 ; Jochim 1979 : 77 ; 
Steward 1979 : 30-31,34) 
 “การศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผา” (ceramic ecology) หมายถึง แนวทาง
การศึกษาทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมแนวทางหนึ่งที่เนนความสนใจศึกษาความสัมพันธระหวาง
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วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่มีผลตอภาชนะดินเผา  ทั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาความเขาใจใน
การศึกษาภาชนะดินเผาสําหรับงานโบราณคดีและขยายขอบเขตประเด็นการศึกษาทาง
มานุษยวิทยาใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยพยายามอธิบายความสัมพันธในสองประเด็นหลักคือ  
ความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทางธรรมชาติและความสัมพันธระหวางภาชนะ
ดินเผากับระบบนิเวศทางสังคม  (Arnold 1993 : 4 ; Matson 1965) 

“การศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่” (spatial archaeology) หมายถึง แนวทางใน
การศึกษาแปลความของนักโบราณคดีแนวทางหนึ่งที่สนใจศึกษาถึงเรื่องแบบแผนการกระจายตัว 
โดยมีการนําความรูทางสถิติมาชวยในการศึกษา เชน แบบแผนการกระจายตัวของหลักฐานทาง
โบราณคดี  แบบแผนการกระจายตัวของแหลงโบราณคดีและแบบแผนการกระจายของพื้นที่ใน
การประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  เปนตน การศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่นี้เปนอีกแนวทางหนึ่ง
ที่ชวยใหทราบถึงแบบแผนการจัดระเบียบภายในสังคมดวย  (Hodder and Orton 1989)  
 “การใหเหตุผลโดยอาศัยแนวเทียบ” (analogy) หมายถึง การอางเหตุผลโดย
ยกตัวอยางมาเปนแนวเทียบเคียงเพียงอยางเดียว  การใหเหตุผลแบบนี้อาจผิดหรือถูกก็ได ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับตัวอยางที่นํามาเทียบเคียง  ถาตัวอยางนั้นมีเหตุผลออนก็มีทางผิดไดมาก  เชน  โลกซึ่งมี
สัณฐานกลมและหมุนรอบดวงอาทิตย มีส่ิงที่มีชีวิตอยูได  ดาวอังคารซึ่งมีสัณฐานกลมและ
หมุนรอบดวงอาทิตยเหมือนกัน   จึงสันนิษฐานไววามีส่ิงมีชีวิตอยูไดดวย  (ราชบัณฑิตยสถาน  
2532 : 9-10) 

“นิเวศวิทยา” (ecology)  หมายถึง  การศึกษาที่วาดวยความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
กับส่ิงแวดลอม  จัดเปนสาขาวิชาหนึ่งของชีววิทยาที่มีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
รวมทั้งมนุษย  การศึกษานิเวศวิทยาชวยใหเขาใจเรื่องราวและปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ  
ซึ่งถือวาเปนระบบที่มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนระบบที่ประกอบดวยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและ
ส่ิงแวดลอมทุกอยาง  (มนัส  สุวรรณ  2530 : 8 ; สุมาลี  พิตรากูล  2532 : 2,6) 

“ระบบนิเวศ”  (ecosystem) หมายถึง ระบบความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม
ทั้งสองประการ  คือ  ส่ิงแวดลอมที่เปนสิ่งมีชีวิต  ซึ่งหมายรวมถึงพืชและสัตวและสิ่งแวดลอมที่เปน
ส่ิงไมมีชีวิต  เชน  ดิน  น้ํา  ลม  พลังงานจากดวงอาทิตย   ระบบนิเวศมีขนาดแตกตางกันไป  เชน  
บอ  ทะเลสาบ  ปาไม  (มนัส  สุวรรณ  2530 : 10 ; วราพร  สุรวดี  2530 : 5) 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
พื้นที่ศึกษา 
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 หมูบานหัวบึง  หมูที่ 5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาชุมชนผลิตภาชนะดินเผาในปจจุบันและ
สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปชวยในการแปลความกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาในสมัยกอน-
ประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเห็นควรทําการศึกษาเพียง
ชุมชนเดียวเพื่อความละเอียดของเนื้อหาและเหมาะสมกับชวงเวลาในการศึกษา ดงันัน้จงึไดทาํการ
สังเคราะหองคความรูที่ไดจากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยกอนประวัติศาสตรเพื่อ
เปนหลักเกณฑในการคัดเลือกตัวอยางชุมชนที่ทําการผลิตภาชนะดินเผาสําหรับการศึกษาในครั้งนี้  
ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑสําคัญสี่ประการ  (ปรีชา  กาญจนาคม  2516  :  323 - 328  ;  สุรพล 
นาถะพินธุ  2541)  คือ 
  1.ชุมชนนั้นๆผลิตภาชนะดินเผาประเภทเนื้อเครื่องดิน 
  2.ควรมีการผลิตรูปทรงภาชนะดินเผาที่เปนของใหมหรือไดรับอิทธิพลจาก
ภายนอกนอยที่สุด  
  3.มีการขึ้นรูปและการเผาภาชนะดวยวิธีเรียบงาย ซึ่งไดแกการขึ้นรูปดวย
มือ (freehand technique) และการเผาในที่โลง (open firing)  
  4.ชุมชนดังกลาวควรจะมีระยะเวลาในการผลิตที่ สืบเนื่องกันมาเปน
เวลานาน 
 ในการคัดเลือกตัวอยางชุมชนไดอาศัยขอมูลจากรายงานผลการสํารวจสภาวะ
เทคโนโลยีเซรามิกสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยคณะวิศวกรรมศาสตรรวมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน (สํารวจ อินแบนและคณะ 2532) ซึ่งผูศึกษาอาศัยกฎเกณฑดังกลาว
ขางตนเพื่อทําการคัดเลือกหมูบานแหงนี้  เนื่องจากเปนหมูบานที่ยังคงดําเนินการผลิตภาชนะดิน
เผาชนิดเนื้อเครื่องดินดวยวิธีเรียบงายที่สืบตอกันมาเปนเวลาไมต่ํากวารอยป  โดยมีลักษณะ
สําคัญคือการขึ้นรูปดวยมือและการเผาในที่โลง ซึ่งสันนิษฐานวาเปนรูปแบบการผลิตที่มีมาตั้งแต
สมัยโบราณ    รวมทั้งยังผลิตภาชนะเพียงไมกี่รูปแบบ  เชน  หมอดินเผาบรรจุน้ําดื่ม  หมอดินเผา
สําหรับตมยา  ทั้งนี้ขอมูล ณ ปจจุบันหมูบานแหงนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 75 ครัวเรือนและยังคงมีการ
ผลิตภาชนะดินเผาทั้งสิ้นมากที่สุดประมาณ 50 ครัวเรือนตอหนึ่งป   ทั้งนี้ อาจมีความยืดหยุนใน
ดานจํานวนซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยบางประการ  เชน  ในบางปบางครัวเรือนไมผลิตภาชนะดินเผา
เนื่องจากขาดผูชวยเพราะบางครั้งสมาชิกในครอบครัวอาจเขาไปทํางานรับจางในเมือง เปนตน (สุ
พล  นามพิมล 2542) 
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 นอกจากเหตุผลดังกลาวแลว ภายในพื้นที่จังหวัดขอนแกนยังเปนที่ตั้งของแหลง
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรที่สําคัญหลายแหง  (สถาพร  ขวัญยืน  2529 ; Higham 1975)  
อาทิ  แหลงโบราณคดีโนนนกทา  กิ่งอําเภอหนองนาคํา*  แหลงโบราณคดีโนนหนองจิก  แหลง
โบราณคดีดอนสวรรค  แหลงโบราณคดีดอนกกโพธิ์  แหลงโบราณคดีดอนปอแดง  อําเภอภูเวียง  
แหลงโบราณคดีโนนเมือง  อําเภอชุมแพ  แหลงโบราณคดีโนนชัย  แหลงโบราณคดีบานกอก  
แหลงโบราณคดีบานดอนชาง  อําเภอเมือง  และแหลงโบราณคดีบานบึงสวาง  อําเภอบานฝาง  
ซึ่งลวนไดรับการขุดคนและพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญหลายประเภท  โดยเฉพาะภาชนะ
ดินเผาและชิ้นสวนภาชนะดินเผาชนิดเนื้อเคร่ืองดินและมีการตั้งขอสันนิษฐานวาภาชนะดินเผา
เหลานั้นเปนวัตถุที่ผลิตขึ้นดวยเทคนิควิธีที่เรียบงาย   ซึ่งอาจสอดคลองกับการผลติภาชนะดนิเผาที่
ปรากฏในหมูบานหัวบึง 
 แหลงโบราณคดีบานดอนชางนั้นนับวาเปนแหลงโบราณคดีที่ตั้งอยูใกลหมูบานหัวบึง
มากที่สุด  คืออยูหางจากหมูบานดังกลาวไปทางตะวันออกเปนระยะทางประมาณ  500  เมตร  
นอกจากนั้นยังมีรายงานการสํารวจที่ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ ในพื้นที่ใกลเคียงบาน
หัวบึง   แหลงโบราณคดีตางๆ เหลานี้มีลักษณะเปนเนินดินขนาดเล็กอยูรายรอบบึงขนาดใหญที่
เรียกวา “บึงน้ําตอน”  เชน  แหลงโบราณคดีบานปาเหลื่อม  แหลงโบราณคดีโนนนาและแหลง
โบราณคดีโนนหนองแฮด  ซึ่งลวนเปนแหลงโบราณคดีที่อยูหางจากบานหัวบึงในรัศมีไมเกิน   5  
กิโลเมตร   ทั้งนี้แหลงโบราณคดีบานดอนชางและแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ ในพื้นที่โดยรอบบึงน้ําตอน
นั้นไดพบหลักฐานการอยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายตอเนื่องเขาสู
สมัยประวัติศาสตรชวงวัฒนธรรมทวารวดีและขอม  (ชลิต  ชัยครรชิต  2534) 
 
ประเด็นในการศึกษา 
 1.ศึกษาถึงความสัมพันธของภาชนะดินเผาและระบบนิเวศที่หมูบานหัวบึง หมูที่  5  
ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   ทั้งระบบนิเวศทางธรรมชาติและระบบนิเวศทาง
สังคม  กลาวคือ 
  1.1 ระบบนิเวศทางธรรมชาติ ไดแก สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ 
(ปริมาณน้ําฝน  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ   ทิศทางลม)  แหลงวัตถุดิบในการผลิตภาชนะดินเผา 
ไดแกดิน (clay) วัตถุประสานเนื้อดิน  (temper) และเชื้อเพลิง  (fuel) 

                                                  
* เดิมอยูในเขตการปกครองของอําเภอภูเวียง 
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  1.2 ระบบนิเวศทางสังคม  ไดแก  ลักษณะทั่วไปทางสังคม  เศรษฐกิจ  
ระบบเครือญาติ  การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต  ตลอดจนการแบงงานภายในครอบครัว  ซึ่ง
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาของชุมชน 

2.ศึกษากระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในชุมชนทุกขั้นตอน  ตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ  
การขึ้นรูปภาชนะ  การตาก  การเผาและอัตราการแตกหักจากการเผา  ตลอดจนปจจัยที่มีผลตอ
การเผาภาชนะ 

3.ศึกษาลักษณะของการจัดแบงพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาภายในชุมชน
แตละขั้นตอน เชน พื้นที่การเตรียมวัตถุดิบ  พื้นที่การปน  พื้นที่การเผา  เปนตน  ซึ่งอาจจะแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธกับการแบงงานภายในครอบครัวภายใตเงื่อนไขทางเพศและวัย  เพื่อเปนการ
ตรวจสอบสมมติฐานเรื่องความสัมพันธระหวางระบบนิเวศทางสังคมกับกระบวนการผลิตภาชนะ
ดินเผาดังกลาวมาแลว 
 
ระยะเวลาที่ทําการศึกษา 
 ทําการเก็บขอมูลภาคสนามทั้งสิ้นเปนเวลา 9 เดือน  นับต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ.2542 
ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2543  ระยะเวลาดังกลาวนี้ครอบคลุมวงจรของกิจกรรมการผลิตภาชนะ
ดินเผาในรอบหนึ่งป  นับต้ังแตเร่ิมการผลิตจนกระทั่งสิ้นสุดการผลิต ทั้งนี้จากการสํารวจภาคสนาม
ในเบื้องตนทราบวาระหวางชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปเปนชวงเวลาที่มีการผลิต
ภาชนะดินเผาอยางเขมขน  จึงไดทําการเก็บขอมูลภาคสนามโดยละเอียดในชวงดังกลาว  สวนใน
ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนนั้นจะเปนการสังเกตการณและเก็บขอมูลดานระบบ
นิเวศเพิ่มเติมในชวงฤดูฝน   ซึ่งชางปนหยุดการผลิตภาชนะดินเผาในรอบปนี้แลว    
 
ประชากรที่ทําการศึกษา 
 ชางปนภาชนะดินเผาในหมูบานหัวบึงทั้งหมดที่ทําการผลิตภาชนะดินเผาในรอบปที่
สังเกตการณ   นับต้ังแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึงเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2543  ซึ่งมีทั้งสิ้น  
16  คน 
 

วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (documentary research) ประกอบ
กับการศึกษาในภาคสนาม  (fieldwork research)  ดังนี้ 
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การศึกษาจากเอกสาร 
 1.รวบรวมขอมูลการศึกษาภาชนะดินเผาที่มีการใชแนวคิดทางชาติพันธุวรรณาทาง
โบราณคดีและแนวคิดทางระบบนิเวศของภาชนะดินเผาที่ผานมาในอดีต 
 2.รวบรวมขอมูลดานระบบนิเวศของพื้นที่ศึกษา  ซึ่งประกอบไปดวยสภาพภูมิประเทศ  
สภาพภูมิอากาศ  อุณหภูมิ  ปริมาณน้ําฝน  ความชื้นสัมพัทธ รวมทั้งแหลงวัตถุดิบ  ไดแก ดนิ  วตัถุ
ประสานเนื้อดิน และเชื้อเพลิง 
 
การศึกษาในภาคสนาม 

1. รวบรวมขอมูลดานระบบนิเวศทางธรรมชาติในพื้นที่ศึกษาจริง 
2.รวบรวมขอมูลดานระบบนิเวศทางสังคม ไดแก ลักษณะทางสังคม  เศรษฐกิจและ

การแบงงานภายในครอบครัว ตลอดจนการถายทอดและการเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผา   
ซึ่งมีความสัมพันธกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในชุมชน 
 3.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในชุมชนทุกขั้นตอน 
 4.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดแบงพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาภายใน
ชุมชนซึ่งสัมพันธกับการแบงงานภายในครอบครัว  โดยการทําผังบริเวณของพื้นที่ศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในภาคสนามดังกลาวนี้อาศัยการสังเกตการณและการ
สัมภาษณเปนหลัก  รวมทั้งอาศัยความรูพื้นฐานทางสถิติ  เชน  การหาคาเฉลี่ย  การหาคากึ่งกลาง  
เขามาชวยในการวิเคราะหขอมูล  โดยมีการจัดทําแบบสอบถามและแบบบันทึกในการสํารวจเพื่อ
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือการวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาอาศัยแนวทางการศึกษาดานมานุษยวิทยาและโบราณคดี
รวมกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาในภาคสนาม ทั้งนี้โดยอาศัยการศึกษาชาติพันธุวรรณาทาง
โบราณคดีเปนหลักมาประกอบกับแนวทางการศึกษา (approach) แนวทางอื่นๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้  ไดแก การศึกษาทางชาติพันธุวิทยา การศึกษาชาติพันธุ
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วรรณา การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรม  การศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผาและการศึกษา
โบราณคดีเชิงพื้นที่ 
 

ขั้นตอนของการศึกษา 
 

 1.ทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของในประเด็นตางๆ คือ การศึกษาชาติพันธุ  
วรรณาทางโบราณคดี   นิเวศวิทยาวัฒนธรรม   ระบบนิเวศของภาชนะดินเผาและการจัดสรรพื้นที่ 
ทางโบราณคดี   ทั้งนี้รวมถึงเอกสารขอมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศในพื้นที่ที่ทําการศึกษา 
 2.ทําการรวบรวมขอมูลภาคสนามในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
  2.1ศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของแหลงวัตถุดิบในการผลิตภาชนะดิน
เผา  ไดแก  แหลงดิน  แหลงวัตถุประสานเนื้อดินและแหลงเชื้อเพลิง   นอกจากนั้นยังทําการศึกษา
ระบบนิเวศทางสังคม  ไดแก ประวัติชุมชน  ลักษณะทั่วไปทางสังคม  เศรษฐกิจ  การถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต  ตลอดจนการแบงงานภายในครอบครัว  ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
ภาชนะดินเผาของชุมชน 
  2.2ศึกษากระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในชุมชนทุกขั้นตอน  ตั้งแตการ
เตรียมวัตถุดิบ  การขึ้นรูปภาชนะ  การตาก  การเผาและอัตราการแตกหักจากการเผา  ตลอดจน
ปจจัยที่มีผลตอการเผา   โดยใชความรูทางสถิติข้ันพื้นฐานมาชวยในการวิเคราะหขอมูล  
  2.3ศึกษาลักษณะของการจัดแบงพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา
ภายในชุมชน  ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการจัดสรรพื้นที่ในกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาในขั้นตอน
ตางๆ เชน  พื้นที่การเตรียมวัตถุดิบ  พื้นที่การปน  พื้นที่การเผา   ทั้งนี้โดยการจัดทําผังบริเวณ
ภายในชุมชน 
 3.ทําการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม เพื่อสรางตัวแบบในการศึกษาแปลความทางโบราณคดีเกี่ยวกับระบบ
นิเวศที่สัมพันธกับการผลิตภาชนะดินเผา  ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่กิจกรรมการผลิตภาชนะดิน
เผาภายในชุมชน 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

ไดรับแนวคิดหรือตัวแบบทางโบราณคดีที่สามารถนําไปชวยในการศึกษาแปลความ
และทําความเขาใจเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดินเผาในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายชวง
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สังคมหมูบานเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   รวมทั้งลักษณะทาง
สังคมวัฒนธรรมซึ่งเปนผลมาจากความสัมพันธตางๆ ในระบบนิเวศของภาชนะดินเผา   ทั้งยัง
กอใหเกิดความเขาใจในลักษณะของการจัดสรรพื้นที่ในกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา  ซึ่ง
สามารถนําไปชวยประกอบการตัดสินใจเลือกพื้นที่ขุดคนภายในแหลงโบราณคดีที่พบหลักฐาน
ประเภทภาชนะดินเผาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงตามวัตถุประสงคของการขุดคนมากที่สุด  
ทั้งนี้ตัวแบบที่ไดรับจากการศึกษาดังกลาวนี้จะนําเสนอเพื่อประกอบการแปลความทางโบราณคดี
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับภาชนะดินเผาตอไป 
 

แหลงขอมูล 
 

ขอมูลเอกสาร 
 1.หอสมุดกลาง  สาขาวังทาพระ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.เอกสารประกอบการศึกษาของภาควิชาโบราณคดี   คณะโบราณคดี   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 4.กรมพัฒนาที่ดิน 
 5.กรมอุตุนิยมวิทยา 
 6.สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่  7  ขอนแกน 

7.หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
8.สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  5  (จังหวัดขอนแกน) 

 9.ศนูยสํารวจอุทกวิทยาขอนแกน 
 10.สํานักงานอุตุนิยมภูมิภาค  สาขาขอนแกน 

11.เอกสารผลการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ 
 
ขอมูลภาคสนาม 
 ไดแก  ขอมูลจากการสังเกตการณ  การสัมภาษณ  แบบสอบถามและแบบบันทึกที่ได
จากการศึกษากลุมชางปนภาชนะดินเผาจํานวน 16 คน  ที่หมูบานหัวบึง หมูที่ 5  ตําบลดอนชาง  
อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2 
ประวัติการศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผา 

 
การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมโดยเนนความสนใจที่ภาชนะดินเผาหรือการศึกษาใน

เชิง “ระบบนิเวศของภาชนะดินเผา” นั้นเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางวัตถุดิบและเทคโนโลยี
ที่มีผลตอภาชนะดินเผาในดานตางๆ  เชน  รูปแบบของภาชนะ  โครงสรางและความคงทนของเนื้อ
ภาชนะ  ตลอดจนหนาที่การใชงาน  การศึกษาเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดินเผาดังกลาวนั้นเนน
ศึกษาความสัมพันธในสองประเด็นหลัก คือ ความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติและความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทางสังคม  โดยมีจุดประสงค
เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจในการศึกษาภาชนะดินเผาสําหรับงานโบราณคดี รวมทั้งขยาย
ขอบเขตประเด็นการศึกษาทางมานุษยวิทยาใหกวางขวางขึ้น  (Arnold 1991 : 4 ; Matson 1965) 

ในสวนของความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทางธรรมชาตินั้น  
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญอยางมากตอการผลิตภาชนะดินเผา เนื่องจากผูผลิตจะตองมี
การพึ่งพาวัตถุดิบจากธรรมชาติ  อันไดแก ดิน  วัตถุประสานเนื้อดิน  ตลอดจนเชื้อเพลิงในการเผา
ภาชนะ   ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของแหลงผลิต  ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลดานธรณีวิทยา  สภาพภูมิอากาศ  เชน  ทิศทางลม  ปริมาณน้ําฝน  อุณหภูมิ  
ความชื้น   ตลอดจนการใชประโยชนพื้นที่สวนตางๆ ของคนในชุมชน   โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพ
ภูมิอากาศนั้นจะมีผลโดยตรงตอตารางเวลาในการผลิตภาชนะดินเผา  รวมทั้งความสามารถและ
เทคโนโลยีในการผลิต นอกจากนี้ภาชนะดินเผาที่ผลิตขึ้นมานั้นยังทําหนาที่ทางสงัคมทีห่ลากหลาย  
เชน   ผลิตขึ้นใชโดยตรง (consumption)  หรือกระจายออกสูสังคมอื่น  (distribution)  โดยการ
แลกเปลี่ยน (exchange)  และการคา (trading)  เปนตน   ดังนั้นในการศึกษาระบบนิเวศของ
ภาชนะดินเผาจึงตองทําการศึกษาเรื่องของระบบนิเวศทั้งสองประการ  (Arnold 1991 : 4-5,159)  
กลาวคือเปนการศึกษาวงจรของภาชนะดินเผาในแงมุมตางๆ ทั้งความสัมพันธที่เกี่ยวของกับระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ   หนาที่ทางสังคมของภาชนะดินเผา   ตลอดจนความสัมพันธระหวางผูผลิตกบั
ภาชนะดินเผา   นับต้ังแตการเรียนรูการผลิต  การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต  การผลิต  การใช
ประโยชน   การกระจายสูแหลงอื่น   การเก็บรักษา   การทิ้ง  เปนตน   

16 
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อยางไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาโดยตรงจากตัวภาชนะดินเผาหรือชิ้นสวนภาชนะดิน
เผาที่พบจากแหลงโบราณคดีนั้นไมสามารถที่จะตอบคําถามหรือใหความกระจางเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผาที่สัมพันธกับระบบนิเวศในอดีตไดอยางชัดเจนโดยตัวของหลักฐาน
เอง   ดังนั้นนักโบราณคดีจึงพยายามแสวงหาแนวทางหรือองคความรูในสาขาอื่นๆ มาชวยใน
การศึกษาในประเด็นดังกลาว และแนวทางหนึ่งที่นํามาใชในการศึกษาเพื่อชวยตอบคําถามหรือ
สรางคําอธิบาย  ตลอดจนกอใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการของความสัมพันธระหวาง
ภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมนั้นคือการศึกษาในเชิงชาติพันธุ
วรรณาทางโบราณคดี  ซึ่งไดกอใหเกิดทฤษฎีหรือตัวแบบที่ชวยในการแปลความหลักฐานทาง
โบราณคดีที่สําคัญอีกแนวทางหนึ่ง  (e.g. Arnold 1991 ; Arnold 1993 ; Longacre and Skibo 
1994 ; Solheim 1987 ; Stanislawski  1977)   
 อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดอาศัยกรอบความคิดและตัวอยางของ
กรณีศึกษา (case study) ทางชาติพันธุวรรณาและชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีในพื้นที่ตางๆ 
เพื่อกอใหเกิดความเขาใจเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดินเผาและสามารถทราบถึงความเหมือนและ
ความแตกตางขององคความรูที่ไดจากการศึกษาในพื้นที่ตางๆ ที่ชัดเจนขึ้น   
 

กรอบความคิดในการศึกษา 
 

 กรอบความคิดหรือแนวคิดที่ใชในการศึกษาเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดินเผามีดังนี้ 
 
การศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผา 

การศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผาเปนการศึกษาเชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
แนวทางหนึ่งที่เนนความสนใจศึกษาที่ภาชนะดินเผา ซึ่งเปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทั้งสองประการคือระบบนิเวศทางธรรมชาติและทางสังคม  ทั้งนี้โดยมี
จุดประสงคเพื่อพัฒนาความเขาใจในการศึกษาภาชนะดินเผาสําหรับงานโบราณคดีและขยาย
ขอบเขตประเด็นการศึกษาทางมานุษยวิทยาใหกวางขวางยิ่งขึ้น  การศึกษาดวยแนวทางดังกลาวนี้
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา เชน 
สภาพแวดลอมของแหลงผลิต   ลักษณะดิน   เชื้อเพลิง  รูปแบบของภาชนะประเภทตางๆ ที่ผลิต
ข้ึนภายในชุมชน   หนาที่การใชงานของภาชนะแตละประเภท  เชน  ภาชนะบรรจุน้ํา  ภาชนะบรรจุ
อาหาร   นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาเรื่องสถานะและบทบาทของชางปนดวย  อาทิ  ทักษะ
ความชํานาญงาน  การเรียนรู     (Matson  1965 : 202-216)  
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การศึกษาชาติพันธุวิทยา 
 การศึกษาชาติพันธุวิทยาเปนการศึกษาทางมานุษยวิทยาสาขาหนึ่งที่จัดอยูใน
การศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม   ซึ่งทําการศึกษาเปรียบเทียบความคลายคลึงและความ
แตกตางของวัฒนธรรมตางๆ ที่มีอยูในโลกปจจุบัน  เพื่อคนหากฎเกณฑสากล (universal law) 
ของสังคมมนุษย โดยขอมูลที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบนี้ไดมาจากการศึกษา ”ชาติพันธุวรรณา” 
(ethnography) ซึ่งเปนการศึกษาเรื่องราวในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง  เปนขอมูลบริสุทธิ์ที่ยัง
ไมมีการนํามาประยุกตใชหรือทําการศึกษาเปรียบเทียบ ดังเชนการศึกษาชาติพันธุวรรณาทาง
โบราณคดี  (งามพิศ  สัตยสงวน  2532  :  8 ; เรไร  นัยวัฒน  2534 : 1-2)  
 
การศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดี  

ชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีเปนแนวทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย
ผสมผสานแนวคิดทางชาติพันธุวรรณาเขากับแนวคิดทางโบราณคดี   แนวทางการศึกษาดังกลาว
ไดรับการพัฒนาข้ึนเปนครั้งแรกโดย Jesse W.Fewkes ในป ค.ศ.1900  (Arnold 1993 : 1)  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในป ค.ศ. 1970 และ 1980   บินฟอรด (Binford)  ไดเสนอแนวทางใน
การศึกษาอดีต  โดยเนนการสรางทฤษฎีมิดเดิลเรนจ (middle-range theory) ซึ่งเปนวิธีการที่นัก
โบราณคดีจะใชเปนนัยสําคัญที่ชวยเชื่อมโยงหลักฐานทางโบราณคดีกับส่ิงที่เกิดขึ้นในอดีต โดย
วิธีการศึกษาเปรียบ-เทียบและแนวทางการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดี  (รัศมี  ชูทรงเดช  
2542 : 12)  หลังจากนั้นการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีก็ไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายในการศึกษาทางโบราณคดี ทั้งนี้การศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีนั้นใชวิธีการ
ศึกษาเทียบเคียง (analogy) เปนหลักเกณฑสําคัญในการศึกษา ซึ่งพบวามีการนําการศึกษา
เทียบเคียงมาใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาทางโบราณคดีในชวงตั้งแตกอน ค.ศ. 1900  โดย
นํามาใชในการศึกษาสามลักษณะ  (รัศมี  ชูทรงเดช  2542 : 12)  คือ   
 1.ความตอเนื่องทางวัฒนธรรม  (cultural continuity)  คือ  การศึกษาวัฒนธรรมที่มี
การสืบทอดมาจนถึงปจจุบันและนักโบราณคดีจะใชเปนตัวแบบในการศึกษาเปรียบเทียบ 
 2.การเปรียบเทียบสภาพแวดลอม  (comparability in environment)  คือ  การศึกษา
สภาพแวดลอมในปจจุบัน  เพื่อใชในการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบนิเวศ  พืชพรรณ  สัตวปาและ
ส่ิงแวดลอมในอดีต 
 3.ความคลายคลึงของลักษณะทางวัฒนธรรม  (similarity of cultural form)  คือ  
การศึกษาเปรียบเทียบกลุมชนที่มีลักษณะทางสังคมหรือวัฒนธรรมที่คลายคลึง เพื่อใชใน
การศึกษาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน    
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ทั้งนี้ในแงของการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีนั้นไดมีการใหคําจํากัดความ
เกี่ยวกับจุดมุงหมายในการศึกษาที่คลายคลึงกัน  อาทิ 

กิบบอน (Gibbon 1984 : 420) กลาววาเปนการศึกษาความสัมพันธของวัตถุในสังคม
ปจจุบันหรือสังคมที่มีอยูในอดีตเพื่อที่จะสรางคําอธิบายในเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพันธของวัตถุ
หลักฐานที่พบจากแหลงโบราณคดี 

เรนฟรูและบาหน (Renfrew and Bahn  1991 : 9,11)   กลาววาเปนแนวทางใน
การศึกษาทางโบราณคดีแนวใหมที่คาบเกี่ยวระหวางการศึกษาชาติพันธุวรรณาและการศึกษาทาง
โบราณคดี โดยเนนที่การศึกษาแปลความวัตถุทางวัฒนธรรมที่สัมพันธกับพฤติกรรมของมนุษย 
ทั้งนี้มีความคลายคลึงกับนักชาติพันธุวรรณาที่ทําการศึกษาสังคมรวมสมัย  หากแตเนนที่การทํา
ความเขาใจการผลิตหรือการใชวัตถุทางวัฒนธรรมตางๆ อันเนื่องมาจากกิจกรรมภายในสังคมนั้นๆ 
เชน  การสรางที่อยูอาศัย   การผลิตและการใชเครื่องมือตางๆ  เปนตน  ซึ่งจะชวยใหนักโบราณคดี
เขาใจถึงกระบวนการกอตัวของหลักฐานทางโบราณคดีไดนั่นเอง 

อารโนลด (Arnold 1993 : 1) กลาววาเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางวัตถุทาง
วัฒนธรรมในกลุมสังคมรวมสมัยโดยนักโบราณคดี  เพื่อที่จะนํามาชวยในการแปลความหลักฐาน
ทางโบราณคดี เชน การศึกษากระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในกลุมสังคมปจจุบันหรือในสังคม
กอนยุคอุตสาหกรรม (Pre-industrial) เพื่อที่จะนํามาประกอบการแปลความหมายของภาชนะดิน
เผาในอดีต สาเหตุที่นักโบราณคดีตองทําการศึกษาดวยตนเองแมจะมีขอมูลการศึกษาทางชาติ-
พันธุวรรณาในทางมานุษยวิทยาอยูแลวก็ตาม ก็เนื่องจากการศึกษาของนักโบราณคดีนั้นเปน
การศึกษาแปลความจากตัววัตถุเปนหลัก ในขณะที่ขอมูลทางชาติพันธุวรรณานั้นสวนใหญเนน
การศึกษาลักษณะทางสังคมโดยรวมซึ่งอาจจะไมเพียงพอตอการแปลความของนักโบราณคดี  

สทารค (Stark 1993 : 18) กลาววาเปนการศึกษาโดยนักโบราณคดีเพื่อวัตถุประสงค
สําคัญสองประการคือ  (1) เพื่อทําความเขาใจสังคมที่ทําการศึกษาโดยการใชขอมูลทางประวัติ-
ศาสตร  ชาติพันธุวรรณาและขอมูลทางโบราณคดีมาประกอบกัน  และ (2) เพื่อทําความเขาใจ
กระบวนการทางพฤติกรรมที่แพรหลาย (widespread behavioral processes) โดยศึกษาจาก
พฤติกรรมที่มีผลตอระบบการยังชีพ  ซึ่งจะทําใหการศึกษาสังคมใดสังคมหนึ่งเปนไปอยางมีระบบ
มากยิ่งขึ้น 

ลองเอเคอรและสกีโบ (Longacre and Skibo 1994 : vii) กลาววาเปนการศึกษาเพื่อ
ทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางวัตถุทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมของมนุษย  นอกจากนั้น
ยังชวยใหการตีความในประเด็นตางๆทางโบราณคดีมีความกระจางชัดยิ่งขึ้น 
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รัศมี  ชูทรงเดช  (2542 : 7-14)  กลาววาปญหาที่นักโบราณคดีพบจากการศึกษา
เปรียบเทียบขอมูลทางชาติพันธุ ซึ่งสวนใหญจะเปนการเก็บขอมูลและทําการศึกษาโดยนัก
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมนั้นอาจกอใหเกิดขอจํากัดในการใชขอมูลมาอธิบายปรากฏการณที่
เกี่ยวของกับหลักฐานทางโบราณคดี เนื่องจากนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมไมไดสนใจการศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของมนุษยที่สงผลตอกระบวนการเกิดหลักฐานทางโบราณคดี
ประเภทตางๆ   ดังนั้นนักโบราณคดีในกลุมโบราณคดีแนวทางใหม  (new archaeology) หรือ
โบราณคดีกระบวนการ (processual   archaeology)  ที่พัฒนาขึ้นมาในชวงป ค.ศ. 1970  เชน  
บินฟอรด  (Binford)     ชีฟเฟอร (Schiffer) และลองเอเคอร (Longacre)  ไดใชวิธีการศึกษาทาง
ชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดี  โดยการศึกษาสังคมของมนุษยในปจจุบัน เชน ชนพื้นเมืองของ
ออสเตรเลีย  ชนพื้นเมืองลุมแมน้ําอเมซอนและกลุมเอสกิโมในแถบอลาสกา  เปนตน   เพื่อนํา
ขอมูลไปชวยเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของคน หรือสังคมกับวัตถุทางวัฒนธรรม  
ซึ่งชวยใหนักโบราณคดีเขาใจถึงความหลากหลายของรูปแบบหลักฐานทางโบราณคดีและสามารถ
นําไปชวยในการแปลความทางโบราณคดีในที่สุด      

คําจํากัดความขางตน ชวยใหสรุปไดวาจุดมุงหมายหลักของการศึกษาชาติพันธุวรรณา
ทางโบราณคดีคือการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของมนุษยกับวัตถุโดย
พิจารณาจากขอมูลตางๆ จากสังคมปจจุบันหรือสังคมที่มีอยูในอดีต  เพื่อนําไปศึกษาเทียบเคียง
กับหลักฐานหรือขอมูลทางโบราณคดีแลวอธิบายสภาพของสังคมหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับหลักฐานทางโบราณคดีนั้นๆ ทั้งนี้การศึกษาทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีนั้น
ไดมาจากการวิจัยในภาคสนามเองโดยตรงของนักโบราณคดี  เนื่องจากขอมูลทางชาติพันธุที่
ศึกษาโดยนักชาติพันธุวรรณานั้นมักมีขอจํากัดตอการนํามาชวยในการศึกษาแปลความหลักฐาน
ทางโบราณคดี  

วัตถุประสงคสําคัญในการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีประกอบดวย 
1.การสรางภาพวิถีชีวิตของมนุษยในอดีต โดยการรวบรวมความรูทางประวัติศาสตร

ชาติพันธุเพื่อชวยในการแปลความและอธิบายรองรอยหรือหลักฐานทางโบราณคดี 
2.สรางทฤษฎีวัฒนธรรม ซึ่งเปนจุดมุงหมายที่สําคัญในการศึกษาชาติพันธุวรรณาทาง

โบราณคดีในการคนหากฏเกณฑสากลหรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทฤษฎี (universal 
rule or monotheory) ที่ใชในการศึกษารวมกันเพื่ออธิบายภาพวิถีชีวิตของมนุษยเมื่อคร้ังอดีตที่
เปนแบบแผนเดียวกันและการสรางตัวแบบในการศึกษาทางโบราณคดีใหถูกตองชัดเจนยิ่งขึ้น  
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อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีดังกลาวมาแลว
นั้น “Living archaeology” เปนนิยามศัพทอีกคําหนึ่งซึ่งกูลด (Gould 1980 : X,4)  ใชเรียกวิธีการ
ศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีของตนเพื่อเปนการเนนย้ําถึงลักษณะของการวิจัยที่เนน
การศึกษาสังคมที่ยังปรากฏอยู  (living society)  หรือสังคมปจจุบัน  กลาวคือ  เปนแนวทางที่นัก
โบราณคดีใชในการสรางคําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของมนุษยและวัตถุ 
โดยอาศัยขอมูลทางมานุษยวิทยาตลอดจนทฤษฎีที่ สําคัญและเกี่ยวของ  ทั้ งนี้  Living 
archaeology อาจมีความหมายที่แคบกวาการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีในแงวิธีการ
ศึกษาและทฤษฎีที่นํามาใช  (Gould 1980 : 4) แตไมไดหมายความวา Living archaeology เปน
แนวทางการศึกษาที่แตกตางไปจากการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีดังกลาวขางตน 

  
การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรม  
 นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมเปนแนวทางศึกษาที่อาศัยแนวความคิดทางดานนิเวศวิทยา
เพื่อศึกษากระบวนการปรับตัวของสังคมภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอม   ดังนั้นการประกอบ
กิจกรรมตางๆ ตลอดจนพฤติกรรมมนุษยที่จัดเปนระบบวัฒนธรรมจึงเปนผลที่ไดรับอิทธิพลจาก
ระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัว โดยสะทอนใหเห็นการปรับตัวของมนุษยเขากับ
สภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมในแตละพื้นที่  นอกจากนั้นยังทําใหทราบวา
สภาพแวดลอมอันเปนถิ่นที่อยูของแตละชุมชนนั้นมีผลตอการจัดระเบียบทางสังคมภายในชุมชน
อยางไรดวย   โดยมีพื้นฐานสําคัญคือเทคโนโลยีการผลิต  โครงสรางสังคมและลักษณะของ
สภาพแวดลอมธรรมชาติ  เปนเงื่อนไขหลักกําหนดกระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของสังคม
วัฒนธรรม  (ยศ สันตสมบัติ  2537 : 34 ; Binford 1972 : 22 ; Jochim 1979 : 77 ; Steward 
1979 : 30 -31,34)  

หลักการสําคัญในการศึกษาตามแนวทางนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมไดแก 
1.มีแนวคิดวาในสังคมที่เรียบงายยอมมีภาวะการพึ่งพาธรรมชาติมากกวาสังคมที่มี

ความซับซอน ดังนั้นการศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมจึงสามารถเขาใจแบบแผนความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมได 

2.วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตางเกิดจากการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่ตางกัน ดังนั้น
ภายใตระบบนิเวศที่แตกตางกันมนุษยยอมมีแบบแผนการยังชีพที่แตกตางกันไป  โดยเปนลักษณะ
การยังชีพที่สอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยูภายในแตละทองถิ่น  ซึ่งแสดงใหเห็นวาวิวัฒนาการทาง
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วัฒนธรรมสามารถที่จะเกิดขึ้นไดหลายสาย (multilineal evolution) และแตละแนวยอมมีความ
แตกตางกัน  (ยศ  สันตสมบัติ  2537 : 34-35)  

3.ศกึษาพฤติกรรมตางๆของมนุษยที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีผลตอระบบทาง
วัฒนธรรมโดยรวมในแงตางๆ เชน  ลักษณะทางประชากร  แบบแผนการตั้งถิ่นฐาน  โครงสรางทาง
สังคม   ความสัมพันธทางเครือญาติและการใชประโยชนที่ดิน  (Steward  1979 : 40) 
 การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมดังกลาวขางตนเมื่อนํามาประยุกตสําหรับการศึกษา
ทางโบราณคดีนั้นจําเปนตองศึกษาจากตัววัตถุเปนสําคัญ  ซึ่งภาชนะดินเผาจัดเปนวัตถุทาง
วัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่สามารถนํามาศึกษาในประเด็นดังกลาวไดเนื่องจากเปนเครื่องใชที่ผลิต
ข้ึนจากดินอันเปนวัตถุดิบภายในทองถิ่นตางๆ  กลาวคือ ภาชนะดินเผาเปนหลักฐานที่มี
ความสัมพันธกับชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานถาวรและสังคมมีความซับซอน  อีกทั้งยังพบไดในปริมาณ
มหาศาล  ดังนั้นจึงเปนหลักฐานที่ชวยนําไปสูการแปลความเรื่องระบบการผลิตที่สัมพันธกับระบบ
นิเวศในอดีตได (Arnold  1991 : 1) 
 
การศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่ 

โบราณคดีเชิงพื้นที่เปนแนวทางในการศึกษาแปลความของนักโบราณคดีแนวทางหนึ่ง
ที่สนใจศึกษาถึงเรื่องแบบแผนการกระจายตัว  ซึ่งมีการนําความรูทางสถิติมาชวยในการศึกษา  
เชน  แบบแผนการกระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดี แบบแผนการกระจายตัวของแหลง
โบราณคดี  และแบบแผนการกระจายตัวของพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  เปนตน   
การศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่นี้เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหทราบถึงแบบแผนการจัดระเบียบการใช
พื้นที่ภายในสังคม   (Hodder and Orton 1989 :1-2) 

การศึกษาเรื่องพื้นที่ในวิชาโบราณคดีโดยนําวิชาสถิติมาชวยในการศึกษานั้น   แนวทาง
ดังกลาวไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาทางโบราณคดีดวยเหตุผลสามประการคือ 
 1.จุดมุงหมายและแนวทางการศึกษาดานโบราณคดีในชวงกอนหนา ค.ศ.1900 นั้น
ไมไดใหความสําคัญกับการแปลความเรื่องราวในอดีต แตเนนที่การพรรณารายละเอียดของ
โบราณวัตถุ 
 2.การศึกษาในเชิงการแพรกระจาย (distribution) ซึ่งทําการประเมินโดยสวนตวันัน้อาจ
กอใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 
 3.มีบางแนวทาง (เชน วิชาสถิติ) ที่มีประโยชนและสามารถนํามาชวยในการศึกษา
เกี่ยวกับการแพรกระจายในขอบเขตพื้นที่หรือขอมูลขนาดใหญ  
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 ในทางโบราณคดีนั้นการศึกษาเรื่องพื้นที่สามารถชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบทางสังคมของชุมชนตางๆ   (Arnold 1993 : 26 ; Longacre 1994 : vii)   ฮอดเดอรและ
ออรตัน  (Hodder and Orton 1989 : 1) กลาวไววาครอวเฟรด (Crawford) เปนนักวิชาการคนแรก
ที่นําแผนที่การกระจายตัว (distribution maps) มาใชเปนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1912  เพื่อชวยใน
การศึกษาดานประวัติศาสตรวัฒนธรรมและนับเปนจุดเริ่มตนของการใหความสําคัญตอการศึกษา
ในเรื่องของพื้นที่  
 การศึกษาเรื่องพื้นที่ชวยอธิบายเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแง
การจัดระเบียบทางสังคมแลวก็จะพบวาแนวทางดังกลาวมีสวนชวยในการศึกษาเรื่องการจัด
ระเบียบพื้นที่ (spatial organization) ทั้งการจัดพื้นที่ที่เปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
(environmental  space) และการจัดการพื้นที่ในสวนที่อยูอาศัย   ซึ่งอารโนลด (Arnold 1993 : 
26-33)  ไดเสนอแนวทางการศึกษาในประเด็นดังกลาวนี้ไวดังนี้ 

1.การจัดแบงพื้นที่ทางธรรมชาติออกเปนเขตตางๆ  (ecological zones) 
 2.การจัดพื้นที่ทางธรรมชาติที่แบงออกเปนเขตตางๆทุกเขต ใหสัมพันธกับหนวยทาง
สังคมการเมืองของชุมชน  (ecological zone → socio - political units)  
 3.ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมืองที่มีความสัมพันธตอ
กัน 

4.ศึกษาการจัดพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยภายในชุมชน (social space) เปนกลุมๆ โดยใช
ความสัมพันธทางเครือญาติเปนหลักเกณฑในการจัดกลุม เชน การอยูอาศัยกับกลุมญาติฝายพอ
(patrilineal) หรือการอยูอาศัยทั้งกับญาติฝายพอและฝายแม  (bilateral)  เปนตน 
 

กรณศึีกษาเรือ่งระบบนิเวศของภาชนะดินเผา 
 

เพื่อกอใหเกิดความเขาใจเร่ืองระบบนิเวศของภาชนะดินเผาและสามารถทราบถึงความ
เหมือนและความแตกตางขององคความรูที่ไดจากการศึกษาในพื้นที่ตางๆ ที่ชัดเจนขึ้น  จึงได
ทําการศึกษาตัวอยางของกรณีศึกษา (case study) ที่อาศัยการศึกษาตามแนวทางดังกลาวจาก
พื้นที่ตางๆ โดยสังเขปดังนี้ 
 
การศึกษานอกดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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 การศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศของภาชนะดินเผาโดยอาศัยแนวทางการศึกษาชาติ-พันธุ
วรรณาทางโบราณคดีในระยะแรกๆนั้นไดนําไปใชศึกษากลุมสังคมผูผลิตภาชนะดินเผาในดินแดน
ตางๆ  นอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในแถบทวีปอเมริกาดังนี้ 

 
1.กรณีศึกษาในประเทศเปรู 

 การศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผาโดยอาศัยแนวทางการศึกษาทางชาติพันธุ
วรรณาทางโบราณคดีงานหนึ่งที่นาสนใจและกอใหเกิดตัวแบบที่สามารถนํามาชวยในการศึกษา
แปลความทางโบราณคดี คือ ผลการศึกษาจากบริเวณที่ราบลุมอยาคูโช (Ayacucho basin) ใน
แถบแอนดีน (Andean) ประเทศเปรู  ในทวีปอเมริกาใต  โดย ดีน อี. อารโนลด (Arnold 
1975,1993) ในการศึกษาความสัมพันธระหวางระบบนิเวศกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผานั้น
พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตภาชนะดินเผาอยางมากคือสภาพภูมิอากาศ ในชวงฤดูแลงที่มี
อากาศรอนและแหงนั้นมีความเหมาะสมตอการผลิตภาชนะดินเผาและผลิตไดในปริมาณที่
มากกวาในชวงฤดูฝนหรือฤดูหนาวซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและเปนอุปสรรคตอข้ันตอนการตากและ
การเผาภาชนะ  นอกจากนี้ระยะทางความใกลหรือไกลของชางปนกับวัตถุดิบในการผลิตบางอยาง
ยังมีผลตอรูปแบบของภาชนะดินเผาอีกดวย  โดยพบวาในบางชุมชนที่ตั้งอยูหางจากวัตถุดิบใน
การเขียนสีก็จะไมพบรูปแบบภาชนะที่วาดลวดลายดวยการเขียนสี นอกจากนี้ในเรื่องการคัดเลือก
ดินสําหรับปนภาชนะนั้นชางปนจะคัดเลือกดินที่มีสวนประกอบของ “ผงสีทอง” (gold-like 
particles) ปนอยูดวย  ซึ่งจากการนําดินชนิดนี้ไปวิเคราะหดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรแลวพบวา
ผงสีทองดังกลาวนี้คืออนุภาคของแรไมกาซึ่งมีคุณสมบัติในการชวยเพิ่มอุณหภูมิในการเผาไหม
ภาชนะใหสูงยิ่งขึ้น นอกจากประเด็นในการศึกษาเชิงนิเวศวิทยาดังกลาวขางตนแลว อารโนลดยัง
สนใจทําการศึกษาในเรื่องปจจัยการเกิดความชํานาญงานเฉพาะดานที่นอกเหนือไปจากการ
เพาะปลูกในชวงสังคมซับซอน ซึ่งจากการศึกษาโดยอาศัยแนวทางระบบนิเวศของภาชนะดินเผา
ดังกลาว อารโนลดไดทําการตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว โดยเสนอผลการศึกษาวาสภาพ
ภูมิอากาศแบบฤดูฝนมีความเหมาะสมตอการเพาะปลูกแตไมเหมาะสมตอการผลิตภาชนะดินเผา  
ซึ่งการผลิตภาชนะดินเผานั้นจะผลิตไดผลดีในชวงฤดูแลงเพียง 2-3 เดือนในหนึ่งปเทานั้น   ดังนั้น
ในชวงสภาพภูมิอากาศแบบฤดูฝนที่คอนขางยาวนานกวา   ผูคนในชุมชนจึงไปทําการเพาะปลูก
เปนกิจกรรมหลัก  สภาวะดังกลาวจึงเปนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเกิดความชํานาญงานเฉพาะ
ดานขึ้นในสังคม 

อยางไรก็ตาม แมวาผลการศึกษาในเชิงระบบนิเวศของภาชนะดินเผาโดยอาศัย
แนวทางการศึกษาทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีดังกลาวมานั้น จะไดรับการวิจารณในแงที่
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ยังขาดตัวอยางการศึกษาเปรียบเทียบจากชุมชนผลิตภาชนะดินเผาจากแหลงอื่นๆ ของโลก  แตผล
จากการศึกษาในแนวทางดังกลาวกลับไดรับการยอมรับในเรื่องของแนวความคิดอยางกวางขวาง 
(Arnold 1975 : 194-204) ทั้งนี้หากพิจารณาภาชนะดินเผาในแงที่เปนระบบนิเวศซึ่งมี
ความสัมพันธตอกันภายใตระบบเดียวกันแลวนั้นจะสามารถสรางความเขาใจในปจจัยหรือเงื่อนไข 
ตลอดจนขอจํากัดที่เกิดขึ้น  ก็ยอมจะสงผลใหเกิดความเขาใจในการศึกษาทางโบราณคดีที่เพิ่ม
มากขึ้นเปนลําดับ  
 

2.กรณีศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ไมเคิล บี. สตานีสลอวสกี (Stanislawski 1977 : 378-408) ทําการศึกษากระบวนการ
ผลิตภาชนะดินเผาและการเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผาของชางปนภาชนะดินเผาจํานวนกวา
ส่ีสิบคนจากหาหมูบานและอีกสองชุมชนกสิกรรม (farm settlements) ในบริเวณโฮป (Hopi) และ
โฮป-เทวา (Hopi-Tewa) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐอริโซนา  ประเทศสหรัฐอเมริกา  จากผล
การศึกษาพบวาชุมชนดังกลาวมีวิธีในการขึ้นรูปภาชนะสองวิธี คือ  การขึ้นรูปดวยเสนดิน  (coiling 
technique)  และการขึ้นรูปในแมพิมพ (mold technique)  ชุมชนแหงนี้ทําการผลิตภาชนะดินเผา
หลายรูปแบบดวยกัน เชน ภาชนะเก็บอาหาร ภาชนะสําหรับประกอบอาหาร    โดยมีการตกแตง
ผิวหลายรูปแบบดวยกัน  เชน   ภาชนะเขียนสี   ภาชนะชนิดเรียบสีน้ําตาล  สีแดงขัดมัน สีเหลือง
ขัดมันและสีขาว  โดยเฉพาะภาชนะสีขาวจัดเปนภาชนะชนิดที่มีเทคนิคในการผลิตแบบดั้งเดิมของ
ชุมชน  ทั้งนี้สตานีสลอวสกีไดเนนการศึกษากระบวนการผลิตภาชนะสีขาวที่มีการวาดลวดลาย
สัญลักษณประจํากลุมเครือญาติ (เชน กบ) ลงบนฐานภาชนะเปนหลักในการตอบคําถามของตน  
จากการศึกษาพบวาการผลิตภาชนะดินเผาเปนหนาที่ของเพศหญิงเทานั้น   ทั้งนี้การเรียนรูเร่ือง
การผลิตภาชนะดินเผาของผูหญิงในชุมชนสามารถแบงออกไดสองรูปแบบ  คือ  (1) การเรียนรูใน
กลุมสายเลือดเดียวกัน (In-Clan Models)  โดยมีอายุเมื่อเร่ิมเรียนรูการผลิตภาชนะเฉลี่ยประมาณ  
5-15 ป ถาภายในครอบครัวนั้นมีชางปนอยู ซึ่งจะมีการถายทอดวิธีการผลิตจากผูเปนแมสูลูกสาว
มากที่สุด  รองลงมาคือการเรียนรูจากปาหรือนาผูหญิงและจากนองสาวหรือพี่สาวตนเอง  และ (2) 
คือ การเรียนรูนอกกลุมสายเลือดเดียวกัน (Non-Clan Models) พบในครอบครัวที่ไมมีชางปนและ
เปนเหตุใหอายุเมื่อเร่ิมหัดปนภาชนะชากวากรณีแรก คือ อายุเฉลี่ยประมาณ 35-45 ป  โดยพบวา
มีการเรียนรูจากผูหญิงที่ไมใชญาติสายเลือดเดียวกันของตนเองมากที่สุด  เชน เพื่อนบาน 
รองลงมาคือการเรียนรูจากแมของสามีตนเอง ทั้งนี้วิธีการเรียนรูที่สําคัญ   ไดแก  การดูหรือการ
สังเกตญาติหรือเพื่อนแลวทําตาม   มีการเรียนรูของชางปนในชุมชนจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้นที่
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พบวามีการขอรองใหญาติที่อาวุโสกวาหรือกลุมสะใภในครอบครัวตนเองสอนวิธีการผลิตภาชนะ
ดินเผาให  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการถายทอดวิธีการผลิตจากแมสูลูกสาวนั้น  ผูเปนแมจะ
ใหลูกสาวมาสังเกตดูตนเองขณะที่ปนภาชนะและใหหัดวาดลวดลายสัญลักษณประจํากลุมเครือ
ญาติ (clan) ของตนที่กนภาชนะ  รวมทั้งใหหัดทําชิ้นสวนภาชนะในแมพิมพและวาดลวดลายลง
บนหมอทั้งใบ       ซึ่งแมจะชวยแนะนําและแกไขหรือตกแตงลวดลายที่ลูกสาววาดไวใหถูกตอง
สวยงามใหลูกสาวดูเปนตัวอยางและในบางครั้งแมจะใหชวยตัดแตงหรือขัดผิวภาชนะ  ทั้งนี้ใน
ระยะเริ่มแรกลูกสาวจะหัดทําภาชนะขนาดเล็กที่เลียนแบบภาชนะขนาดใหญของผูเปนแมนั่นเอง  
อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาชางปนภาชนะดินเผาในชุมชนโดยทั่วไปมักหยุดทําการผลิต
ภาชนะเมื่ออายุเฉล่ียประมาณ  20-35  ป  เนื่องจากมีภาระตองเลี้ยงดูบุตรเล็กๆ   ซึ่งเปนสาเหตุให
ไมมีเวลาผลิตภาชนะไดเต็มที่จึงเลิกผลิตไปในที่สุด 
 ผลสรุปจากการศึกษาดังกลาวนี้เอง  จึงนําไปสูการเสนอตัวแบบของสตานีสลอวสกีท่ี
ชวยในการแปลความทางโบราณคดีในสมัยกอนประวัติศาสาตรของพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของรัฐอริโซนาไดวาในอดีตนั้นเพศหญิงเปนผูทําการผลิตภาชนะดินเผาและเปนผูรับชวงการ
ถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต ตลอดจนรูปแบบและการออกแบบภาชนะดินเผาจากแมของตนเอง
และถายทอดสูลูกสาวในรุนถัดไป (matrilineal หรือ clan group) 
 

3.กรณีศึกษาในประเทศเม็กซิโก 
ฟลิป เจ. อารโนลด ทรี (Arnold 1991) ทําการศึกษากระบวนการผลิตภาชนะดินเผา

จากชางปนจํานวนทั้งหมดหาสิบคนจากสี่ชุมชน ในเขตทัคสทลาส (Tuxtlas) ประเทศเม็กซิโก ใน
อเมริกากลาง โดยใชแนวทางการศึกษาทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีมาชวยในการแปล
ความหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในเขตประเทศเม็กซิโก ทั้งนี้ไดทําการศึกษาในแงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่มีผลตอกระบวนการผลิตและการใชภาชนะ
ดินเผาที่ผลิตข้ึนภายในชุมชน ตลอดจนการพิจารณาถึงเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิต   
ผลการศึกษาของฟลิป เจ. อารโนลด ทรี ที่ไดนี้มีความคลายคลึงกับผลการศึกษาของดีน อี. อาร
โนลด ในบริเวณที่ราบลุมอยาคูโช  โดยพบวาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติมีผลอยางมากตอ
จํานวนผลผลิต  กลาวคือ การผลิตภาชนะดินเผานั้นจะทําอยางแพรหลายเฉพาะในฤดูแลงซึ่งมี
อากาศแหงและรอน สงผลใหไดภาชนะดินเผาที่มีคุณภาพ เนื่องจากการเผาไหมเปนไปอยาง
สมบูรณ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงซึ่งจะแหงและติดไฟไดดีในฤดูแลงหรือในเรื่องของการพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิตนั้นพบวาในบางชุมชนที่ทําการศึกษามีการเปลี่ยนรูปแบบการเผาภาชนะ
จากการเผาในที่โลงเปนการใชเตาเผา  จากผลการศึกษาในอดีตเชื่อวาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา
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เตาเผาขึ้นใชนั้นมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ําฝนในพื้นที่นั้นๆ มีมากจนเปนผลใหการเผาภาชนะในที่
โลงเกิดความเสียหายและไดจํานวนภาชนะดินเผานอยและมีคุณภาพต่ํา  แตจากผลการศึกษาของ
อารโนลดพบวาความกดดันเรื่องปริมาณน้ําฝนไมไดเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาเตาเผาขึ้นใช
เสมอไป  หากแตเปนผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิง   เนื่องจากในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนวัตถุดิบ
ในการทําเชื้อเพลิงหรือต้ังอยูหางไกลจากแหลงเชื้อเพลิงจะสงผลใหมีการคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ ที่
ทําใหเผาภาชนะไดในปริมาณที่เทาเดิมหรือมากกวาแตใชเชื้อเพลิงนอยกวาการเผาในที่โลง 
(Arnold 1991 : 58-60) นอกจากนี้ขนาดของพื้นที่ใชประโยชนยังอาจมีสวนกอใหเกิดการพัฒนา
เตาเผาขึ้นใชอีกดวย กลาวคือ บางชุมชนมีขนาดพื้นที่ใชสอยแคบไมสะดวกตอการเผาภาชนะในที่
โลงซึ่งตองใชพื้นที่กวางจึงมีการพัฒนาเตาเผาขึ้นใชทดแทนการเผาในที่โลง นอกจากนี้การศึกษา
เร่ืองการจัดสรรพื้นที่ของกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผายังพบวามีความสัมพันธกับสภาพแวด-
ลอมทางธรรมชาติ อาทิ ความถี่ในการใชพื้นที่บางจุดทําการเผาภาชนะนั้นขึ้นอยูกับทิศทางของลม
ดวย  (Arnold 1991 : 109-119) 
 
กรณีศึกษาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 การศึกษาเชิงระบบนิเวศของภาชนะดินเผาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นแมวา
จะไมแพรหลายและเดนชัดเทากรณีศึกษาในแถบทวีปอเมริกาดังกลาวมาแลว  แตอยางไรก็ตาม ก็
พบการใหความสนใจศึกษาในประเด็นดังกลาวนี้อยูบางพอสมควร  กลาวคือ 
 

1.กรณีศึกษาในประเทศฟลิปปนส 
 โครงการวิจัยทางโบราณคดีที่นาสนใจโครงการหนึ่งไดแกการศึกษาชาติพันธุวรรณา
ทางโบราณคดีในพื้นที่คาลิงกา (Kalinga Ethnoarchaeological Project) บริเวณลุมแมน้ําพาซิล 
(Pasil) และแมน้ําทานูดา (Tanuda) บนเกาะลูซอน (Luzon) ทางภาคเหนือของประเทศ
สาธารณรัฐฟลิปปนส  ซึ่งไดดําเนินการศึกษาเปนระยะๆ ระหวาง ค.ศ.1973–1993  ชุมชนใน
บริเวณดังกลาวเปนสังคมในระดับชนเผา (Tribe) มีแบบแผนการดําเนินชีวิตในลักษณะที่เรียบงาย
และมีความสามารถในงานหัตถกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งการปนภาชนะดินเผา 
 ลองเอเคอร (Longacre and Skibo 1994) เปนบุคคลแรกที่เขามาทําการศึกษาในป 
ค.ศ.1973 ซึ่งทําใหทราบถึงบทบาทของภาชนะดินเผาภายในสังคมคาลิงกา รวมทั้งเทคนิคและ
วิธีการผลิตภาชนะที่มีรูปทรงและการตกแตงลักษณะตางๆ ซึ่งเปนขอมูลทั่วๆไปที่จําเปนจะตองมี
การรวบรวมตามแนวทางการศึกษามานุษยวิทยาวัฒนธรรม  อยางไรก็ดี หลังจากนั้นลองเอเคอร
และคณะนักศึกษาจากอเมริกาก็ไดเขามาทําการศึกษาวิจัยเปนชวงๆ โดยมีประเด็นการศึกษาที่
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หลากหลายซึ่งลวนเปนประเด็นที่นาสนใจและแสดงใหเห็นความพยายามที่จะทําความเขาใจเพื่อ
ตอบปญหาทางโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในประเด็นที่เกี่ยวของกับภาชนะดินเผา   โดย
อาศัยขอมูลตางๆ จากการศึกษาพฤติกรรมของผูคนในสังคมคาลิงกาภายใตกรอบแนวคิดทางชาติ
พันธุวรรณาทางโบราณคดีแลวนําขอมูลดังกลาวมาเทียบเคียงเพื่ออธิบายลักษณะการจัดระเบียบ
ทางสังคมที่นาจะเคยเกิดขึ้นในอดีต   
 ประเด็นที่นาสนใจดังกลาว ไดแกการศึกษาเรื่องอายุการใชงานของภาชนะดินเผา
รูปแบบตางๆ ซึ่งมีนัยวามีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมการนําไปใชประโยชนโดยผูเปนเจาของ 
ขณะเดียวกันชวงอายุการใชงานของภาชนะดินเผายังเปนตัวแปรที่สัมพันธกับปริมาณของภาชนะ
ดินเผาภายในแตละครัวเรือนดวย     
 นอกจากประเด็นอายุการใชงานแลว ลองเอเคอรยังไดทําการศึกษาขอบเขตการ
แพรกระจายของภาชนะดินเผารูปแบบตางๆ ภายในขอบเขตพื้นที่ขนาดใหญครอบคลุมอาณา
บริเวณที่ราบลุมของแมน้ําพาซิลและทานูดา   โดยการศึกษาลักษณะของพฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนภาชนะดินเผาแตละลักษณะวามีเกณฑและเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนอยางไร  
(Longacre 1994 : 1 - 11) อยางไรก็ดี ในประเด็นที่คลายคลึงกันนี้  เกรฟว (Grave 1994 : 13 - 
49) ไดศึกษาลักษณะการแพรกระจายของภาชนะดินเผารูปแบบตางๆเชนกัน แตไดตั้งสมมติฐาน
วาในอดีตลักษณะการแพรกระจายของภาชนะดินเผาในเขตตางๆอาจจะมีความแตกตางกนัไปโดย
ข้ึนอยูกับความนิยมในดานรูปแบบ       
 ทานี (Tani 1994 : 51 - 70) ไดศึกษาในเชิงประชากรศาสตรภายใตแนวคิดที่วารูปแบบ
ของภาชนะดินเผานาจะสัมพันธกันกับปริมาณของภาชนะดินเผาที่มีการใชกันในแตละครัวเรือน 
โดยพิจารณาไดจากช้ินสวนที่แตกหักอันเปนขยะที่เหลืออยูในเขตครัวเรือนแตละครัวเรือนและเขา
เชื่อวาแนวความคิดดังกลาวนาจะสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับงานโบราณคดีได   
 เอรอนสัน  สกิโบ และสทารค  (Aronson, Skibo, and Stark  1994 : 83 -111)  มี
มุมมองเกี่ยวกับคุณลักษณะของดินอันเปนวัตถุดิบในการผลิตภาชนะดินเผาวาชางปนมีการ
ตัดสินใจเลือกดินชนิดใดเพื่อนํามาปนภาชนะดินเผาและดินที่เลือกใชมีผลตอลักษณะการผลิตและ
รูปแบบภาชนะดินเผาอยางไร  แนวคิดดังกลาวไดนําไปสูการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินโดย
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติดังกลาว  
 โกบายาชิ (Kobayashi 1994 :127 - 168)  ตั้งสมมติฐานวาการใชภาชนะประกอบ
อาหารยอมจะกอใหเกิดการสะสมของคารบอนข้ึนได  เพราะฉะนั้นเขาจึงศึกษาลักษณะการสะสม
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ของปริมาณคารบอนบนภาชนะหุงตมของชาวคาลิงกาเพื่อนําขอมูลไปอธิบายลักษณะการใช
ภาชนะดินเผาเพื่อประกอบอาหารในสังคมสมัยโบราณ  
 ซิลเวสเตอร  (Silvestre 1994 : 199 - 207)  ตั้งสมมติฐานวาสิ่งของเครื่องใช  เชน 
เครื่องจักสานประเภทตะกราและภาชนะดินเผานาจะมีนัยแสดงใหเห็นลักษณะการจัดระเบียบทาง
สังคมได ดังนั้นเขาจึงศึกษาบทบาทของตะกราและภาชนะดินเผาในสังคมชาวคาลิงกา   ซึ่งพบวา
ในกรณีของตะกรานั้นถือวาเปนเครื่องใชสําคัญของเพศชายในสังคมคาลิงกา  โดยมีหนาที่หลัก
สามประการ  คือ ใชในการเก็บรักษาอาหาร การขนถายอาหารและการประกอบอาหาร ดวยเหตุนี้
ตะกราจึงเปนวัตถุเฉพาะสําหรับคนบางกลุม (คือเพศชาย) ซึ่งเปนลักษณะการจัดระเบียบภายใน
สังคมของชาวคาลิงกาอยางหนึ่ง  
 สําหรับทรอสเทล (Trostel  1994 : 209 - 224)  เขาเชื่อวาในอดีตนาจะมีลักษณะความ
เหลื่อมลํ้าทางสังคมบางแลว  โดยสามารถพิจารณาลักษณะดังกลาวไดจากปริมาณการ
ครอบครองสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ภาชนะดินเผาของแตละบุคคลหรือครัวเรือน  เพราะฉะนั้น
เขาจึงมุงประเด็นการศึกษาสังคมคาลิงกาไปที่เร่ืองภาชนะดินเผากับภาชนะที่ทําดวยโลหะเพื่อ
ประเมินวาวัตถุทั้งสองประเภทมีผลอยางไรตอลักษณะความมั่งคั่งของชาวคาลิงกา  ทั้งนี้เพื่อนํา
ผลการศึกษาไปเทียบเคียงในการอธิบายลักษณะความไมเทาเทียมกันทางสังคมในอดีต  
 

2.กรณีศึกษาในประเทศไทย 
ในดินแดนประเทศไทยนั้น แมที่ผานมาจะยังไมปรากฏวามีการศึกษาชาติพันธุวรรณา

ทางโบราณคดีในประเด็นของระบบนิเวศของภาชนะดินเผาโดยตรงก็ตาม  แตก็พบวามีการศึกษา
ภาชนะดินเผาโดยอาศัยแนวทางการศึกษาที่สําคัญสองแนวทางคือ การศึกษาชาติพันธุวรรณาทาง
โบราณคดีและการศึกษาชาติพันธุวรรณา ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงตนเคาของการศึกษาในเชิงระบบ
นิเวศของภาชนะดินเผาบางดังนี้  

 
2.1 การศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดี 
วิลเฮลม จี. โซลไฮม ทู  (Solheim 1987 : 95-105)  และคณะนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยฮาวาย   ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดดําเนินการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีที่
หมูบานปนภาชนะดินเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในชวงป ค.ศ.1970 เพื่อ
ประกอบการแปลความรวมกับโครงการขุดคนทางโบราณคดีที่มีข้ึนในชวงระยะเวลาเดียวกันนั้น 
ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่การศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีในเชิงระบบนิเวศของภาชนะดินเผา
ไดดําเนินการขึ้นในประเทศไทย การศึกษาในครั้งนั้นแบงออกเปนประเด็นตางๆคือ   
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การศึกษาความหลากหลายของรูปแบบขอบปากภาชนะ(rim form 
variation) การศึกษามีข้ึนที่หมูบานดอนบม   อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ในป ค.ศ.1970  โดย 
เอ็ม.เบอรค (Burke : 1970 ; Solheim 1987 : 98-100 ) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอยางภาชนะดินเผาที่นํามาใชในการศึกษาไดแก ภาชนะบรรจุน้ําดื่ม  
(แองน้ํา*) และภาชนะหุงตม (หมอแกง)  โดยใชวิธีการสัมภาษณชางปนในหมูบานถึงจุดที่แตกตาง
กันของภาชนะดินเผารูปแบบเดียวกันในแตละใบและทําการวัดขนาดในจุดดังกลาว ซึ่งชางปน
ยืนยันวาตนเองสามารถแยกแยะไดวาภาชนะใบใดตนเปนผูปนและภาชนะใบใดใครเปนผูปน โดย
จุดที่แตกตางกันของการปนภาชนะรูปแบบเดียวกันของชางปนแตละคนซึ่งกอใหเกิดความ
หลากหลายของรูปแบบขอบปากภาชนะตามคําบอกเลาของชางปนนั้นมีอยูหลายจุดที่สําคัญ  คือ 
บริเวณขอบปากภาชนะดานใน (inside of the rim) ซึ่งมีลักษณะเปนรอง (groove) โดยเกิดจาก
การใชนิ้วหัวแมมือกดลงบนขอบปากดานในขณะที่รีดแผดินออกเปนขอบปาก  ดังนั้นขนาดความ
กวางของรองบริเวณขอบปากภาชนะดานในจึงมีขนาดที่พอดีกันกับขนาดของนิ้วหัวแมมือผูปน 
นอกจากนี้แลวบริเวณขอบปากภาชนะดานนอก (outside of the rim) โดยเฉพาะความสูงของชวง
ตอระหวางขอบปากกับลําตัวภาชนะ (ความสูงของคอภาชนะ)  รูปรางของภาชนะ กนภาชนะและ
ลักษณะภายในภาชนะยังเปนลักษณะที่แตกตางกันไปในการปนของชางปนแตละคนอีกดวย  จาก
คําบอกเลาดังกลาวนี้ เบอรคทําการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยการนําภาชนะของชางปนคนหนึ่งใน
หมูบานไปตั้งคําถามกับชางปนคนอื่นๆในหมูบานวาใครเปนผูปนภาชนะใบดังกลาวนี้ ซึ่งปรากฏ
วาไมมีชางปนคนใดที่สามารถระบุไดอยางถูกตองวาใครเปนผูปน  เบอรคจึงสรุปผลการตรวจสอบ
นี้วาความจริงแลวชางปนไมสามารถระบุไดวาใครเปนผูปนภาชนะใบใด เพียงแตสามารถจําแนก
ภาชนะที่ตนเองเปนผูปนไดเทานั้น   นอกจากการสัมภาษณและตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวแลว  
เบอรคยังตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องการแปรผันของรูปแบบขอบปากภาชนะตอไปอีกดวยการวัด
ขนาดจุดที่แตกตางของภาชนะตามคําบอกเลาดังกลาวมาแลว เชน  ขนาดรองที่ขอบปากดานใน  
ขนาดขอบปากดานนอก  ความสูงของคอภาชนะ ทั้งนี้เพื่อเปนการตรวจสอบวามีการแปรผันใน
เร่ืองของขนาดดวยหรือไม  ซึ่งผลที่ไดไมคอยมีความแตกตางกันนักในเรื่องของขนาด ขนาดที่วัดได
คอนขางเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมูบาน แตในการวัดขนาดเสนรอบวงบริเวณลําตัวภาชนะพบวา
มีความแตกตางเรื่องขนาดอยางชัดเจน   อยางไรก็ตาม  การวัดขนาดเสนรอบวงนี้เปนสิ่งที่มีความ
เหลื่อมลํ้ากันอยู  เชน  ตําแหนงในการวัด  ซึ่งกอใหเกิดความไมแนนอนของคาที่ได  ดังนั้นขนาด
                                                  
* “แองน้ํา” เปนภาษาไทยอีสาน หมายถึง ภาชนะบรรจุน้ําหรือหมอน้ําดินเผา ซึ่งผลิตกันทั่วไปในภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือของไทย 
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ของเสนรอบวงจึงไมใชส่ิงที่จะสามารถนํามาตัดสินหรือระบุไดวาใครเปนผูปนภาชนะใบใด  
ทายที่สุดเบอรคพบวาในการตรวจสอบปจจัยการแปรผันดวยการวัดขนาดดังกลาวนี้กลายเปน
ปญหาที่เกี่ยวพันกันไปและหาขอสรุปไมได   ดังนั้นการตรวจสอบขอเท็จจริงดวยการวัดขนาดจึง
ลมเลิกไปในที่สุด        
  การศึกษากระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี (site formation 
processes) การศึกษามีข้ึนที่หมูบานเกิ้งเหนือ (Koeng Nua)  ในป ค.ศ.1970  โดย เอ. เอ็ม. คาล
เดอร   (Calder : 1972 ; Solheim 1987 : 100-102  ) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศ
นิวซีแลนด  หมูบานแหงนี้นิยมใชภาชนะดินเผาที่ผลิตจากหมูบานอื่นในละแวกใกลเคียงมากกวาที่
จะผลิตขึ้นใชเอง โดยประเด็นหลักที่ทําการศึกษาเพื่อที่จะกอใหเกิดความเขาใจในกระบวนการกอ
ตัวของแหลงโบราณคดี คือ การศึกษาเรื่องการแตกหักของภาชนะดินเผาและรูปแบบการกระจาย
ตัวของชิ้นสวนภาชนะที่แตกหัก  ทั้งนี้คาลเดอรทําการเก็บขอมูลในเรื่องประเภทของภาชนะ 
(types) การใช (usage) การเก็บรักษา (storage) การแตกหัก (breakage) และการคาดคะเน
ชิ้นสวนที่เกิดจากการแตกหักของภาชนะ (the future of pot fragments and sherds) นอกจากนี้
คาลเดอรยังตั้งสมมุติฐานเรื่องความนาจะเปนของการกระจายตัวของชิ้นสวนภาชนะในบริเวณ
พื้นบานที่เพิ่งถูกทิ้งรางไปไมนานนัก  รวมทั้งบริเวณที่ทิ้งขยะและทางเดิน  ทั้งนี้ไดมีการขุดคนใน
บริเวณดังกลาวเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานดังกลาวดวย จากการศึกษาพบวาในหมูบานมีการใช
ภาชนะทั้งประเภทเนื้อเครื่องดิน (earthenware)  เนื้อแกรง (stoneware) และเครื่องถวย 
(porcelain)  รวมทั้งสิ้น  29  ชนิด  ซึ่งตางมีหนาที่การใชงานและสถานที่เก็บรักษาเฉพาะแตละ
ชนิด  โดยพบวาสาเหตุหลักที่ทําใหภาชนะดินเผาแตกหัก คือ แรงดันของน้ําที่บรรจุในภาชนะ 
ภาวะความเปนกรดและอุบัติเหตุที่เกิดโดยบังเอิญจากเด็กๆ เชน  วิ่งชน  เมื่อภาชนะดินเผาเหลานี้
แตกหักแลวนั้น หากวาภาชนะเหลานั้นยังสามารถดัดแปลงใชงานไดก็จะพบวามีการดัดแปลง
ชิ้นสวนที่แตกหักไปใชงานอื่นๆ อีก (secondary function) โดยเฉพาะอยางยิ่งภาชนะดินเผา
ประเภทเนื้อเครื่องดิน เชน  ดัดแปลงเปนที่ตากของ  กระทะ  รางน้ํา  ขอบปากใชเปนที่ตั้งภาชนะ
และของเลนของเด็ก เปนตน สวนภาชนะชนิดเนื้อแกรงและเครื่องถวยเมื่อแตกแลวก็ทิ้งเลยไมได
นํามาดัดแปลงใชงานอีก โดยทั่วไปมักพบวาชิ้นสวนแตกหักมักจะถูกทิ้งกระจัดกระจายอยูใน
บริเวณที่เคยใชงานภาชนะเหลานั้น เพราะฉะนั้นการกระจายตัวของชิ้นสวนภาชนะที่แตกหักแลว
นั้นจึงพบวาตําแหนงของชิ้นสวนภาชนะจะสัมพันธกับหนาที่การใชงานและสถานที่เก็บรักษา
ภายในตัวบาน เชน ชิ้นสวนภาชนะหุงตมประเภทเนื้อเคร่ืองดินจะพบบริเวณครัว  อยางไรก็ตามยัง
พบวามีปจจัยบางประการที่ทําใหชิ้นสวนภาชนะแตกหักเหลานี้เกิดการเคลื่อนยาย  อาทิ  ชิ้นสวน
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ขนาดใหญและมีคมจะถูกนําออกไปใหพนจากบริเวณที่จะเกิดอันตรายได  เชน นําไปทิ้งที่กองขยะ  
บางครั้งการเคลื่อนยายอาจเกิดจากการวิ่งเลนของเด็กซึ่งมักจะชนหรือเตะชิ้นสวนแตกหักออกไป
จากบริเวณเดิม  นอกจากนี้ยังพบวามีสาเหตุจากการเคลื่อนยายของสัตวหรือเวลาที่เกิดน้ําทวมอีก
ดวย เมื่อคาลเดอรทําการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณดังกลาวนี้โดยการขุดคน
ตรวจสอบบริเวณพื้นบานที่เพิ่งถูกทิ้งราง  บริเวณทางเดินและกองขยะ  ซึ่งก็ไดผลสรุปที่สอดคลอง
กับขอมูลทางชาติพันธุดังกลาว 

นอกจากผลการศึกษาโดยคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาวายดังกลาวขางตน
แลว การศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีโดยนักวิชาการชาวไทยสวนมากมักเนนศึกษา
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผาที่ยังคงมีการผลิตกันอยูตามหมูบานชนบทในปจจุบัน ไดแก บาน
คําออ  บานปูลู  จังหวัดอุดรธานี  บานดอนบม  จังหวัดขอนแกนและบานทาไห  จังหวัด
อุบลราชธานี   (จุฑารัตน ขุนทอง 2529 ; นิภาวรรณ  ศิริบํารุงสุข  2529 ; ปรีชา  กาญจนาคม  
2516 : 323 – 328)   โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตภาชนะดินเผาที่บานคําออและบานปูลูนั้นมักจะ
ถูกกลาวถึงในฐานะที่เปนตัวอยางในการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการผลิตภาชนะดินเผาลายเขียนสี 
เนื่องจากมีเทคนิคการผลิตแบบโบราณ  กลาวคือ มีการขึ้นรูปภาชนะดวยมือและเผาภาชนะ
กลางแจง อีกทั้งหมูบานดังกลาวยังตั้งอยูใกลเคียงกับแหลงโบราณคดีบานเชียงอีกดวย  โดยมีการ
นําขอมูลการผลิตภาชนะดินเผาในประเด็นตางๆ  ไดแก   การเตรียมดิน   การเตรียมวัตถุประสาน
เนื้อดิน   การขึ้นรูปภาชนะ   การตกแตงรูปทรงภาชนะดวยหินดุและไมลาย   การตกแตงลวดลาย   
การเผาภาชนะกลางแจง  ตลอดจนการเขียนสี  โดยนํามาเทียบเคียงเพื่ออธิบายถึงเทคนิคการผลิต
ภาชนะดินเผาที่พบจากแหลงโบราณคดีบานเชียง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการขึ้นรูปภาชนะดวยมือ
และการตกแตงรูปทรงภาชนะดวยหินดุ  รวมทั้งวิธีการเผากลางแจงนั้นนักวิชาการสวนมากยอมรับ
วามีความเปนไปไดมาก ซึ่งชางปนอาจไดรับการถายทอดวิธีการผลิตหรือแนวคิดสืบตอกันมา  
(จุฑารัตน  ขุนทอง  2529 : 153 ; ปรีชา กาญจนาคม 2516 : 324) 
 ในระหวางป ค.ศ. 1993-1996  นาราซากิ   โชอิจิ  (Narasaki et al. 1994 )  
นักวิชาการจากประเทศญี่ปุนและคณะไดเขามาทําการศึกษากระบวนการผลิตภาชนะดินเผาใน
พื้นที่บางสวนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  โดยเนนขอบเขต
การศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ ทั้งนี้เพื่อนําไปสูความเขาใจเรื่องวิธีการ
ผลิตภาชนะดินเผาของญี่ปุนในสมัยโบราณ โครงการวิจัยดังกลาวมี ข้ึนเปนระยะๆ  ตาม
วัตถุประสงคในการศึกษา  กลาวคือ ชวงแรกเปนการศึกษากระบวนการผลิตภาชนะดินเผาจาก
หมูบานปนภาชนะดินเผา รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการปนภาชนะดินเผาทาง
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (Lefferts et al. 1997)  ผลการศึกษาของโครงการวิจัยนี้ไดพบวาหากใช
เกณฑดานชาติพันธุทางภาษาในการแบงกลุมแลวสามารถจําแนกกลุมชางปนภาชนะดินเผาตาม
ภาษาพูดไดเปนสามกลุมชาติพันธุหลักที่ตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยูในพื้นที่สวนตางๆ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  กลาวคือ (1) กลุมไทยโคราช   ไดแก  กลุมที่พูดภาษาไทยโคราช  (2) กลุม
ไทยลาว ไดแก  กลุมที่พูดภาษาอีสานหรือภาษาลาว และ (3) กลุมสวย  ไดแก  กลุมที่พูดภาษา
สวย 

กลุมชาติพันธุทั้งสามกลุมดังกลาวนั้นพบวามีรูปแบบของกิจกรรมการผลิตภาชนะดิน
เผาบางอยางมีความคลายคลึงกันและบางอยางมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  ดังนี้ 
 1.กลุมผูผลิตภาชนะดินเผาที่พูดภาษาไทยโคราชนั้นมีถิ่นฐานดั้งเด ิมอยูในบริเวณ
จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) กอนที่จะอพยพเคลื่อนยายแพรกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆใน
ภูมิภาค อาทิ  หมู บานเทอดไทย  จังหวัดรอยเอ็ด  กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาของกลุมนี้จะมี
ผูหญิงทําหนาที่เปนชางปน ขณะที่ผูชายจะทําหนาที่เปนผูชวยในขั้นตอนตางๆ เชน การขุดดินจาก
แหลงวัตถุดิบ การเผาและการขนยายไปจําหนาย 
 2.กลุมผูผลิตภาชนะดินเผาที่พูดภาษาลาว มีการตั้งถิ่นฐานครอบคลุมพื้นที่สวนใหญ
ของภาค โดยจะมีการอยูอาศัยหนาแนนบริเวณตอนบนของภาคขณะที่ทางตอนใตมีการตั้งถิ่นฐาน
ปะปนกับกลุมที่พูดภาษาเขมรและสวย  ตัวอยางแหลงผลิตภาชนะดินเผากลุมนี้ ไดแก  บานนา-
กระเซ็ง  จังหวัดเลย   บานดอนจิก  จังหวัดอุบลราชธานี  เปนตน การผลิตภาชนะดินเผาของ
กลุมที่พูดภาษาลาว ผูหญิงจะเปนผูรับผิดชอบหลักในกิจกรรมทั้งหมดทุกขั้นตอน  ตั้งแตการหา
วัตถุดิบ  การเตรียมดินปน  การปนขึ้นรูป การเผา ตลอดจนการขนยายออกไปจําหนาย  อยางไรก็
ตาม ผูชายในบางครัวเรือนซึ่งมีหนาที่หลักในกิจกรรมการเพาะปลูกจะคอยชวยเหลือบางขั้นตอน
บางในบางครั้ง แตก็พบวามีหลายครอบครัวที่ผูชายไมไดมีสวนรวมในการผลิตภาชนะดินเผาโดย
ส้ินเชิง 
 3.กลุมผูผลิตที่พูดภาษาสวย มีถิ่นฐานอยูในพื้นที่ทางตอนลางของภาค ไดแก จังหวัด
บุรีรัมย  สุรินทร  ศรีสะเกษและอุบลราชธานี  เชน หมูบานซําสมิง  จังหวัดสุรินทร การผลิตภาชนะ
ดินเผาของกลุมดังกลาวเปนไปในลักษณะเดียวกันกับกลุมผูผลิตที่พูดภาษาลาว กลาวคือ กิจกรรม
สวนใหญมีผูหญิงเปนผูรับผิดชอบหลักในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 

อยางไรก็ตาม จะเห็นวาหากพิจารณาถึงการแบงงานหรือหนาที่รับผิดชอบแลว อาจจะ
มีความแตกตางกันบางในระหวางกลุมผูผลิตภาชนะดินเผาทั้งสามกลุม  อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณา
ในเชิงกระบวนการหรือวิธีการผลิตแลวจะพบวาทั้งสามกลุมดังกลาวจะมีกรรมวิธีและขั้นตอนการ
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ผลิตที่ไมแตกตางกันแตอยางใด  กลาวคือหลังจากการเตรียมดินแลว เมื่อเขาสูข้ันตอนการขึ้นรูป
จะเริ่มตนดวยการขึ้นรูปสวนปากภาชนะบนแทนไม  หลังจากนั้นจะนํามาตีตกแตงใหไดรูปทรงและ
ขนาดที่ตองการโดยใชหินดุและไมลายเปนอุปกรณหลัก  เมื่อไดรูปทรงตามที่ตองการแลวจะ
ตกแตงผิวและลวดลายตามบริเวณที่ตองการ  โดยสวนใหญไดแกพื้นที่ในสวนตอระหวางคอกับ
ไหลภาชนะ ดวยการใชลูกกลิ้งหรือไมแกะลายตกแตงดวยวิธีการกดประทับตอเนื่องกันไปโดยรอบ 
เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวภาชนะดินเผาเหลานั้นจะไดรับการวางเรียงผึ่งลมในแหงหรือหมาดตาม
ความเหมาะสม เมื่อชางปนเห็นวาแหงไดที่แลวจึงจะขนยายภาชนะดังกลาวไปยังบริเวณที่เผารวม
แลวนําภาชนะวางเรียงบนกองฟนที่จัดเรียงไวสําหรับเผา   จากนั้นก็ทําการเผาภาชนะกลางแจง
โดยการสุมไฟ (bonfire) แลวทิ้งใหภาชนะเย็นตัวกอนแลวจึงเก็บรวบรวมกอนที่จะนําไปจําหนาย
ตอไป 

 
2.2 การศึกษาชาติพันธุวรรณา 

  สุรพล กาญจนพังคะ (2515) นักศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ดําเนินการศึกษาชาติพันธุวรรณาเรื่องการผลิตเครื่องปนดินเผาที่หมูบานดานเกวียน 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอเปนวิทยานิพนธในป พ.ศ. 2515 โดยมุงประเด็นใน
การศึกษาดานเศรษฐกิจของหมูบานและกระบวนการผลิตเปนหลัก ซึ่งนอกเหนือจากการศึกษาใน
ประเด็นดังกลาวแลวยังพิจารณาบทบาทของเครื่องปนดินเผาในสังคมอีกดวย ไดแกความสัมพันธ
ระหวางนายทุนกับคนงานในระบบการผลิต  ระบบเศรษฐกิจการคาขายกับสังคมอื่น อยางไรก็ตาม 
จากผลการศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาวนั้นพบวาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของแหลงผลิต
ภาชนะดินเผาที่หมูบานดานเกวียนเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่สงผลกระทบตอความถี่ในการผลิต 
กลาวคือ ในการเผาภาชนะจะใชวิธีขุดลึกลงไปในดินบริเวณริมแมน้ํามูลเพื่อทําเปนเตาเผา แตเมื่อ
ถึงฤดูฝนของทุกป น้ําในแมน้ําจะเออทวมขึ้นมาถึงเตาที่ขุดไว ทําใหการผลิตเครื่องปนดินเผาตอง
หยุดชะงักไป (สุรพล  กาญจนพังคะ 2515 : 32) นอกจากนี้แลวยังพบวามีการพัฒนารูปแบบการ
ผลิตที่นอยมาก  ทั้งนี้เนื่องจากชาวบานไมมีการริเร่ิมคิดคนพัฒนา  รวมทั้งยังจํากัดการติดตอ
แลกเปลี่ยนอยูแตเฉพาะในกลุมหมูบานดวยกันเอง  ทั้งสองสาเหตุดังกลาวทั้งความจํากัดในเรื่อง
ของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและการขาดการติดตอแลกเปลี่ยนกับสังคมอื่นๆ นี้เอง  ซึ่งสุรพล 
กาญจนพังคะ เสนอวาเปนอุปสรรคในการพัฒนาการผลิตเครื่องปนดินเผาที่หมูบานดานเกวียนใน
ชวงเวลานั้น นอกจากการศึกษาบทบาทของภาชนะดินเผาในสังคมดังกลาวแลวการศึกษาภาชนะ
ดินเผาทางชาติพันธุวรรณาอื่นๆ สวนมากมักเปนการอธิบายใหเห็นถึงกระบวนการผลิตภาชนะดิน
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เผาตั้งแตข้ันตอนการเตรียมดิน  การปนขึ้นรูป  การตีตกแตงรูปทรงและการเผา  ดังกรณีการศึกษา
เกี่ยวกับการผลิตเครื่องปนดินเผาดินเผาที่หมูบานดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา (วิโรฒ  ศรีสุโร 
2528 : 86-89)   
 นอกจากนั้นยังพบวามีการนําผลการศึกษาตามแนวทางชาติพันธุวรรณาไปเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับวางแนวทางเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ การศึกษาสภาวะเทคโนโลยีเซรามิกส 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดําเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(สํารวจ อินแบน และคณะ 2532) ซึ่งนอกจากจะศึกษากระบวนการและวิธีการผลิตภาชนะดินเผา
แลวยังมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนการผลิตโดยตรง อันไดแก ทรัพยากรธรรมชาต ิลักษณะ
ทางธรณีวิทยา  ธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิดดิน    ซึ่งเปนที่มาของดินปน  วัตถุประสานเนื้อดิน  
ตลอดจนเชื้อเพลิงในการผลิตภาชนะดินเผา ผลการศึกษาที่ไดนําไปสูการวิเคราะหและการ
ประเมินศักยภาพในการผลิตเพื่อการพัฒนาเปนอาชีพเสริมที่จะชวยเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่งของ
ประชาชนในภูมิภาค    ทั้งนี้ประเด็นที่แสดงใหเห็นความสนใจเรื่องความสัมพันธระหวางภาชนะ
ดินเผากับระบบนิเวศนั้นคือการศึกษารายละเอียดเรื่องดินที่เปนวัตถุดิบในการผลิต ผลการศึกษา
พบวาดินที่ใชเปนวัตถุดิบนั้นเปนดินที่เกิดจากตะกอนที่น้ําพัดพามา (flood plain) ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญที่สุดที่มีผลตอเทคนิคในการใชดินเพื่อการเผาลักษณะตางๆ คือ การเผากลางแจง  การเผา
ในเตาเผาและการเผาในลักษณะผสมผสานระหวางการเผากลางแจงกับการเผาในเตาเผา   

ในรายงานการศึกษาเรื่องดังกลาวระบุวาดินตะกอนที่น้ําพัดพามาทับถมนั้นสามารถ
จําแนกออกเปนดินที่เกิดตามพื้นที่ตางๆไดสามลักษณะคือ 

1.ดินที่ทับถมในสวนต่ําของที่ราบน้ําทวมถึง (river basin) เปนดินเหนียวเนื้อละเอียด
พบไดในแถบจังหวัดกาฬสินธุ  ขอนแกน  ชัยภูมิ  บุรีรัมย และศรีสะเกษ 

2.ดินที่ทับถมในบริเวณลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า (lowland soil) เปนดินรวนปนทราย  
ดินรวนปนทรายละเอียด หรือดินรวนเหนียวปนทราย ซึ่งพบในแถบจังหวัดรอยเอ็ด สุรินทรและ
นครราชสีมา  

3.ดินที่เกิดในที่ดอน (upland soil) พบในบริเวณที่เปนลานตะพักลําน้ําระดับกลาง – 
ระดับสูง  เนื้อดินจะมีความเหนียวมาก  (ไดแก ดินชุดโพนพิสัย)  

ดินสองชนิดแรกนั้นพบในกลุมที่มีการเผาภาชนะกลางแจง เนื่องจากดินมีความเหนียว
พอประมาณ  อุณหภูมิในการเผาไมสูงมากนักก็สามารถทําใหภาชนะสุกได  สวนดินที่เกิดในทีด่อน 
เนื้อดินมีความเหนียวมากจึงนิยมนําไปทําเครื่องปนดินเผาชนิดที่ข้ึนรูปดวยแปนหมุนและตองเผา
ในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงจึงจะสุก (สํารวจ  อินแบน และคณะ  2532 : 32 - 37) 
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สรุป 

 
การศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผานั้นเปนการศึกษาในเชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรม

โดยเนนความสนใจที่ภาชนะดินเผา  ซึ่งเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางวัตถุดิบและเทคโนโลยี
ที่มีผลตอภาชนะดินเผา  โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจในการศึกษาภาชนะดิน
เผาสําหรับงานโบราณคดี  รวมทั้งขยายขอบเขตประเด็นการศึกษาทางมานุษยวิทยาใหกวางขวาง
ข้ึน  โดยพยายามอธิบายความสัมพันธในสองประเด็นหลัก คือ ความสัมพันธระหวางภาชนะดิน
เผากับระบบนิเวศทางธรรมชาติและความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทางสังคม  
การศึกษาเพื่อทําความเขาใจความสัมพันธของภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทางธรรมชาติและทาง
สังคมนี้ในบางครั้งนั้นไมสามารถที่จะตอบคําถามหรือใหความกระจางเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
ภาชนะดินเผาที่สัมพันธกับระบบนิเวศในอดีตไดอยางชัดเจนโดยตัวหลักฐานเอง  ดังนั้นแนวทาง
หนึ่งที่นํามาใชในการศึกษาเพื่อชวยตอบคําถามหรือสรางคําอธิบาย ตลอดจนกอใหเกิดความรู
ความเขาใจในกระบวนการของความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทั้งทางธรรมชาติ
และทางสังคมนั้นก็คือการศึกษาในเชิงชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีซึ่งมีจุดมุงหมายหลักในการ
ทําความเขาใจความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของมนุษยกับวัตถุโดยพิจารณาจากขอมูลตางๆ 
จากสังคมปจจุบันหรือสังคมที่มีอยูในอดีต  ซึ่งไดกอใหเกิดทฤษฎีหรือตัวแบบที่สามารถนําไปชวย
การศึกษาและแปลความหลักฐานทางโบราณคดีไดอีกแนวทางหนึ่ง  โดยการนําไปศึกษาเทียบ-
เคียงกับหลักฐานหรือขอมูลทางโบราณคดีแลวอธิบายสภาพของสังคมหรือวัฒนธรรมของหลกัฐาน
ทางโบราณคดีนั้นๆ  ทั้งนี้การศึกษาเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดินเผาโดยอาศัยแนวทางการศึกษา
ทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีในระยะแรกๆนั้นพบในกลุมสังคมผูผลิตภาชนะดินเผาในแถบ
ทวีปอเมริกา  เชน ประเทศเปรู  เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา  อยางไรก็ตาม การศึกษาเชิงระบบนิเวศ
ของภาชนะดินเผาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นแมวาจะไมแพรหลายและเดนชัดเทา
กรณีศึกษาในแถบทวีปอเมริกาแตก็พบการใหความสนใจศึกษาในประเด็นดังกลาวนี้อยูบาง
พอสมควร เชน  กรณีศึกษาสังคมคาลิงกาในประเทศฟลิปปนส  สวนในประเทศไทยนั้นแมวาที่
ผานมาจะยังไมปรากฏวามีการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีในประเด็นของระบบนิเวศ
ของภาชนะดิน-เผาโดยตรงก็ตาม แตก็พบวามีการศึกษาภาชนะดินเผาโดยอาศัยแนวทาง
การศึกษาที่สําคัญสองแนวทาง คือ การศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีและการศึกษาชาติ
พันธุวรรณาซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงตนเคาของการศึกษาในเชิงระบบนิเวศของภาชนะดินเผาอยูบาง
ในบางสวน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บขอมูล 

 
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาอาศัยแนวทางการศึกษาสองประเด็นหลักๆ คือ กรอบ

ความคิดทางมานุษยวิทยาและโบราณคดีเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ทั้งนี้ผู
ศึกษาอาศัยการศึกษาทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีเปนหลักมาประกอบกับแนวทาง
การศึกษาอื่นๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งประกอบดวยแนวทางการศึกษา
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม   ระบบนิเวศของภาชนะดินเผาและการศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่ 
นอกเหนือจากกรอบความคิดดังกลาวแลว   ขอมูลภาคสนามเปนอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีความสําคัญ
ตอการศึกษาในครั้งนี้   ผลการศึกษาลวนไดมาจากการสังเกตการณ  การสัมภาษณ  ตลอดจน
แบบสอบถามและแบบบันทึกจากชางปนภาชนะดินเผาทั้ง  16  คนที่หมูบานหัวบึง  หมูที่  5   
ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   นับต้ังแตการเขาสังเกตการณพื้นที่อยางจริงจังเปน
คร้ังแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2543  ที่ผานมา   
 

กรอบความคิดในการศึกษา 
 

กรอบความคิดหลักในการศึกษาประกอบดวย 
1.การศึกษาชาติพันธุวิทยา 
2.การศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดี  
3.การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรม  

 4.การศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผา 
5.การศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่ 

  
ระเบียบวิธวีจิัย 

 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาจากขอมูลเอกสาร (documentary research) ควบคู
กับการศึกษาในภาคสนาม (fieldwork research) แลวทําการสังเคราะหผลการศึกษาเสนอเปน
แนวคิดหรือตัวแบบทางโบราณคดีตอไป 
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การศึกษาจากเอกสาร 
 1.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาภาชนะดินเผาที่มีการใชแนวคิดทางชาติพันธุวรรณา
ทางโบราณคดีและแนวคิดทางระบบนิเวศของภาชนะดินเผาที่ผานมาในอดีต 
 2.รวบรวมขอมูลดานระบบนิเวศทางธรรมชาติของพื้นที่ศึกษา  ซึ่งประกอบไปดวย
สภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  อุณหภูมิ  ปริมาณน้ําฝน  ความชื้นสัมพัทธ รวมทั้งแหลง
วัตถุดิบสําคัญสามประการ  ไดแก ดิน  วัตถุประสานเนื้อดิน และเชื้อเพลิง 
 
การศึกษาในภาคสนาม 

1.รวบรวมขอมูลดานระบบนิเวศทางธรรมชาติในพื้นที่ศึกษาจริง 
2.รวบรวมขอมูลดานระบบนิเวศทางสังคม อันไดแกลักษณะทางสังคม  เศรษฐกิจและ

การแบงงานภายในครอบครัว ตลอดจนการถายทอดและการเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผา  
ซึ่งมีความสัมพันธกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในชุมชน 
 3.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในชุมชนทุกขั้นตอน 
 4.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการแบงงานภายในครอบครัวภายใตเงื่อนไขเรื่องเพศและวัย   

5.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดแบงพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาภายใน
ชุมชน  โดยการทําผังบริเวณของพื้นที่ศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในภาคสนามดังกลาวนี้อาศัยการสังเกตการณ การสัมภาษณ  
แบบสอบถามและแบบบันทึกเปนหลัก  รวมทั้งอาศัยความรูพื้นฐานทางสถิติ  เชน  การหาคาเฉลี่ย  
การหาคากึ่งกลาง  เขามาชวยในการวิเคราะหขอมูล  โดยมีการจัดทําแบบบันทึกในการสํารวจเพื่อ
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การสังเคราะหขอมูล 

ทําการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและขอมูลที่ได
จากภาคสนาม  โดยอาศัยกรอบทฤษฎีดังกลาวขางตนรวมกับความรูพื้นฐานทางสถิติเขามาชวย
ในการสังเคราะหผลการศึกษา  เพื่อเสนอเปนแนวคิดหรือสรางตัวแบบในการศึกษาแปลความทาง
โบราณคดีเกี่ยวกับระบบนิเวศที่สัมพันธกับการผลิตภาชนะดินเผา ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่
กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาภายในชุมชนซ่ึงสัมพันธกับการแบงงานภายในครอบครัวภายใต
เงื่อนไขเรื่องเพศและวัย   
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การเก็บขอมลูในการศึกษา 
  

แบงออกเปนสองประการ  คือ 
ขอมูลเอกสาร 
 คือการศึกษาขอมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวของทั้งในระหวางการเตรียมเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธและในระหวางการเรียบเรียงเนื้อหาวิทยานิพนธ  ไดแกขอมูลในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.การศึกษาทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและโบราณคดีเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูล ทั้งนี้ผูศึกษาอาศัยการศึกษาทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีเปนหลักมา
ประกอบกับแนวทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งประกอบดวย
แนวทางการศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรม ระบบนิเวศของภาชนะดินเผาและการศึกษาโบราณคดี
เชิงพื้นที่ดังรายละเอียดขางตน 
 2.การศึกษารายงานแหลงผลิตภาชนะดินเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงมีการ
ผลิตภาชนะดินเผาดวยวิธีแบบดั้งเดิม (สํารวจ อินแบนและคณะ  2532)  ทั้งนี้เพื่อประเมิน
ศักยภาพและความเหมาะสมที่จะเลือกเปนตัวอยางในการศึกษา 

3.การทบทวนผลการศึกษาทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีที่เกี่ยวของกบัภาชนะดนิ
เผาดานตางๆ ในประเทศไทยซึ่งมีผูศึกษาไวในอดีต   (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) เพื่อที่จะทราบถึง
ขอมูลพื้นฐานของการศึกษาในประเด็นดังกลาวและสามารถนําแนวคิดหรือกรอบการศึกษาบาง
ประการมาประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้ 

4.การทบทวนผลการศึกษาทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ
ของภาชนะดินเผาในพื้นที่ตางๆ โดยสังเขป (ดูรายละเอียดในบทที่  2) ไดแก  การศึกษาชาติพันธุ
วรรณาทางโบราณคดีเร่ืองภาชนะดินเผาที่ชุมชนคาลิงกา (Kalinga) แถบลุมแมน้ําพาซิล (Pasil) 
และแมน้ําทานูดา (Tanuda) บนเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟลิปปนส  โดย
มหาวิทยาลัยอริโซนา  ประเทศสหรัฐอเมริกา (Longacre and Skibo 1994) การศึกษาเรื่องระบบ
นิเวศของภาชนะดินเผาในเขตทัคทลาส (Tuxtlas) ประเทศเม็กซิโก  ในทวีปอเมริกากลาง (Arnold 
1991)  และในเขตที่ราบลุมอยาคูโช (Ayacucho) แถบแอนดีน (Andean) ประเทศเปรู  ในทวีป
อเมริกาใต (Arnold 1975, 1993)  ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธระหวางระบบนิเวศทางธรรม-
ชาติที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในหมูบานชนบทในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง-
เหนือของประเทศไทย (สํารวจ อินแบนและคณะ  2532) ทั้งนี้เพื่อที่จะทราบถึงขอมูลพื้นฐานของ
การศึกษาในประเด็นดังกลาวและสามารถนําแนวคิดหรือกรอบการศึกษาบางประการมา
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ประยุกตใชในการศึกษา  ตลอดจนสามารถทําการศึกษาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ในภาคสนามของผูศึกษาในครั้งนี้ 
 5.การศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติของแหลงผลิตภาชนะดินเผา  อันไดแก  สภาพภมูิ
ประเทศ  แหลงดินและลักษณะของดิน สภาพภูมิอากาศดานตางๆ  เชน  ปริมาณน้ําฝน   ความชื้น
สัมพัทธ   อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ําสุด    ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่สงผลตอ
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (ดูรายละเอียดในบทที่  3) 
     
ขอมูลภาคสนาม 
 นอกจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารดังกลาวขางตนแลว   ผลการศึกษาที่มี
ความสําคัญมากอีกสวนหนึ่งของการศึกษาในครั้งนี้ไดมาจากการศึกษาในภาคสนามที่หมูบานหัว
บึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   ซึ่งเปนหมูบานขนาดเล็กตั้งอยูหาง
ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดขอนแกนประมาณ  18  กิโลเมตร ทั้งนี้ผูศึกษาเขาพื้นที่
คร้ังแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2541  เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริงเพิ่มเติมจากขอมูลเอกสาร
รวมทั้งเก็บขอมูลเร่ืองระยะเวลาที่เร่ิมผลิตภาชนะดินเผาเพื่อวางแผนเรื่องระยะเวลาและเตรียม
ความพรอมดานเอกสาร  เชน   แบบสอบถาม   แบบบันทึก   ตลอดจนอุปกรณตางๆ ที่จําเปนใน
การออกเก็บขอมูลภาคสนามสําหรับการเรียบเรียงหัวขอวิทยานิพนธเพื่อเสนอขออนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธและการเรียบเรียงในสวนเนื้อหาของวิทยานิพนตอไปเมื่อไดรับการอนุมัติหัวขอ
วิทยานิพนธจาก  บัณฑิตวิทยาลัยแลว   

เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2542 ถึงเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2543  ผูศึกษาเขาพื้นที่คร้ังที่สอง  
โดยเขาไปเก็บขอมูลที่หมูบานเปนระยะๆ   ทั้งนี้เพื่อนํามาประกอบการเรียบเรียงเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธ  ซึ่งในเบื้องตนคาดวาจะใชเวลาทั้งสิ้นเพียงหนึ่งเดือน และจะสามารถเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธไดภายในตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2543  อยางไรก็ตามในชวงเวลาดังกลาวนี้ยังเปน
ชวงที่เพิ่งแลวเสร็จจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวในนา  อีกทั้งสภาพอากาศยังหนาวเย็น   ดังนั้นจึงมี
ชางปนภาชนะดินเผาในหมูบานเพียง  2-3  ครัวเรือนเทานั้นที่เร่ิมทําการผลิตภาชนะดินเผา ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนั้นลําบากตอการปนภาชนะเพราะชางปนจะตองทํางานกับ
ความชื้นแฉะทั้งวัน ซึ่งผูศึกษาไดรับการบอกเลาวาตองรอใหอากาศอบอุนขึ้นกวานี้หรือยางเขาสู
ฤดูรอนแลวชางปนจึงจะทําการผลิตภาชนะดินเผากันอยางเต็มที่ ดังนั้นในชวงระยะเวลาสามเดือน
ดังกลาวจึงเปนการเรียบเรียงขอมูลเพื่อเสนอเปนหัวขอวิทยานิพนธ  นอกจากนี้ยังเปนการ
สังเกตการณกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาและพื้นที่ในการผลิตภาชนะดินเผาขั้นพื้นฐานเพื่อ
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เตรียมการดานแบบสอบถามและแบบบันทึกที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริงในขั้นตอนการ
เรียบเรียงสวนเนื้อหาตอไป    

นอกจากนี้ในการเขาพื้นที่คร้ังที่สองดังกลาว   ผูศึกษาไดแนะนําตนเองและแจง
วัตถุประสงคในการเขาศึกษาขอมูลตามความเปนจริงแกกลุมประชากรที่ศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากผู
ศึกษาพิจารณาแลวเห็นวาหัวขอและวัตถุประสงคในการศึกษานั้นไมมีความจําเปนจะตองปดบัง
สถานะ  นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากกลุม
ประชากรมีความยินดีและภูมิใจเปนอยางมากที่กระบวนการผลิตภาชนะดินเผาอันเปนวิธีการแบบ
ดั้งเดิมซึ่งไดรับการสืบทอดกันมาไมต่ํากวารอยปมาแลวนั้นไดรับความสนใจศึกษาและเผยแพร 
 เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  พ.ศ. 2543  ผูศึกษาเขาพื้นที่เปนครั้งที่สามหลังจากที่
ไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธเรียบรอยแลว   ระยะเวลาสองเดือนดังกลาวนี้เปนการเก็บขอมูล
ภาคสนามเพื่อประกอบการเรียบเรียงเนื้อหาวิทยานิพนธตามวัตถุประสงคของการศึกษา   โดย
ในชวงดังกลาวนี้เปนฤดูรอน ชางปนทําการผลิตภาชนะดินเผากันอยางทั่วถึงทั้งหมูบาน รวมทั้งสิ้น 
16  ครัวเรือน   ซึ่งในการเก็บขอมูลนั้นจะเริ่มตนตั้งแตเวลาประมาณ  9.00 – 16.00 นาฬิกาของแต
ละวัน อยางไรก็ตาม อุปสรรคบางประการไดเกิดขึ้นในชวงปลายของการเก็บขอมูล กลาวคือราว
สัปดาหที่สองของเดือนเมษายน ฝนไดเร่ิมตกลงมาอยางตอเนื่องและเปนสาเหตุใหชางปนหยุดทํา
การผลิตภาชนะดินเผาเร็วกวาปกติ ชางปนและสมาชิกในครอบครัวเริ่มเตรียมตัวออกทํานา  ซึ่ง
เปนสาเหตุใหการเก็บขอมูลในชวงสุดทายที่เหลืออีกเพียงเล็กนอย คือ ขอมูลเร่ืองจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวของชางปนแตละคนนั้นตองหยุดชะงักไป   ดังนั้นผูศึกษาจึงไดตั้งผูชวยเก็บขอมูลจํานวน
หนึ่งคนซึ่งเปนสมาชิกคนหนึ่งในหมูบานหัวบึงและสําเร็จการศึกษาในระดับกลาง (ประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง) โดยใหรับผิดชอบการเก็บขอมูลในสวนที่เหลือ ทั้งนี้ผูศึกษาไดชี้แจงใหผูชวยมีความ
เขาใจในวัตถุประสงคของการเก็บขอมูลในหัวขอนั้นๆ กอนที่จะเร่ิมเก็บขอมูล ทั้งนี้การเก็บขอมูล
ดังกลาวนั้นแลวเสร็จลงในอีกสามเดือนตอมา คือ ในราวปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2543  
หลังจากที่ผูศึกษาไดออกจากพื้นที่แลว  
 ตนเดือนกันยายน พ.ศ. 2543  ผูศึกษาเขาสังเกตการณพื้นที่ศึกษาเปนครั้งที่ส่ี   ครั้งนี้
เปนการสังเกตการณและบันทึกภาพถายของสภาพแวดลอมของหมูบานในชวงฤดูฝน   ซึ่งเปน
ฤดูกาลทํานาของชาวบาน 

สําหรับหลักเกณฑการเก็บขอมูลในแตละหัวขอนั้นมี  4  ประการหลักดังนี้    
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  1.การสังเกตการณ 
 ผูศึกษาใชวิธีการสังเกตขณะที่ชางปนทํางานและสลับกับการพูดคุยบางเปนระยะโดย
ไมใหรบกวนการทํางานของชางปน  การพูดคุยเปนระยะๆ ดังกลาวก็เปนการชวยลดบรรยากาศ
ความอึดอัดใหกับผูถูกสังเกตการณ  ซึ่งอาจเกิดจากความเงียบที่นานเกินไปนั่นเอง  สวนขอมลูทีไ่ด
จากการสังเกตการณนั้นจะบันทึกไวในสมุดบันทึกภาคสนาม   ซึ่งจะเปนการบันทึกอยางละเอียด
ในขณะที่สังเกตการณ หรือบันทึกยอๆ เตือนความจําและทําการบันทึกอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
หลังเสร็จส้ินการเก็บขอมูลในแตละวัน 
 

2.การสัมภาษณ 
 ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ เปนลักษณะการพูดคุยกับชางปนอยาง
เปนกันเองขณะที่ชางปนทํางานของตน  ทั้งนี้เพื่อมิใหผูตอบเกิดความเครียดและกังวล  หากมีขอ
สงสัยเกิดขึ้นจะใชวิธีถามและจดคําตอบลงในสมุดบันทึกภาคสนาม  ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
ระหวางผูศึกษาและกลุมประชากรนั้น   ผูศึกษาใชภาษาไทยกลาง  สวนชางปนใชภาษาไทยอีสาน
สําเนียงไทยโคราชและบางครั้งก็ตอบคําถามหรือบอกเลาเรื่องราวดวยภาษาไทยกลาง  ในเรื่อง
ของภาษาที่ใชเปนตัวกลางในการสื่อสารนี้ไมไดเปนปญหาสําหรับตัวผูศึกษา  เนื่องจากผูศึกษา
สามารถฟงภาษาไทยอีสานไดเขาใจ หากมีคําศัพทบางคําที่ไมเขาจริงๆ จะขอใหชางปนชวย
อธิบายและจดคําศัพทนั้นไวถามบุคคลที่เชี่ยวชาญทั้งสองภาษาในภายหลัง 
 
 3.การใชแบบสอบถามและแบบบันทึก 
 นอกจากการสังเกตการณและการสัมภาษณโดยการจดขอมูลลงในสมุดบันทึก
ภาคสนามดังกลาวขางตนแลว การใชแบบสอบถามและแบบบันทึกในระหวางการสังเกตการณ
และการสัมภาษณเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการเก็บขอมูลเปนไปอยางสะดวกและไดขอมูลตรงตาม
จุดมุงหมาย  ทั้งนี้แบบสอบถามและแบบบันทึกบางฉบับนั้นไดสรางขึ้นกอนการเขาพื้นที่ศึกษา  
โดยอาศัยหลักเกณฑจากวัตถุประสงคในการศึกษาเปนกรอบในการออกแบบและสราง
แบบสอบถามและแบบบันทึก  อยางไรก็ตามในระหวางการเก็บขอมูลจริงก็ไดมีการสราง
แบบสอบถามและแบบบันทึกขึ้นมาเพิ่มเติมอีกบางสวน  นอกจากนี้แลวยังมีการปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามและแบบบันทึกบางฉบับที่สรางขึ้นกอนการออกเก็บขอมูลเพื่อใหมีความเหมาะสม
กับสถานการณจริงของพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้แบบสอบถามและแบบบันทึกทั้งหมดที่ใชในเก็บขอมูล
ภาคสนามในครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น  23  ฉบับ   (ดูรายละเอียดของแบบสอบถามและแบบบันทึกใน
ภาคผนวก ก) 
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 แบบสอบถามและแบบบันทึกทั้ง  23 ฉบับดังกลาวนี้ สามารถแบงออกไดเปนสามกลุม   
โดยใชเก็บขอมูลในแตละหัวขอตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 

1.รวบรวมขอมูลดานระบบนิเวศทางสังคม อันไดแกลักษณะของการแบงงานภายใน
ครอบครัว การถายทอดและการเรียนรู เรื่องการผลิตภาชนะดินเผาซึ่งมีความสัมพันธกับ
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในชุมชน (ดูรายละเอียดในบทที่ 3)  ไดแกแบบสอบถามหมายเลข  
2 และ 3   

2.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาที่พบในชุมชนทุกขั้นตอน  (ดู
รายละเอียดในบทที่  4)   ไดแก   แบบสอบถามหมายเลข  1 และแบบบันทึกหมายเลข  1-8   

3.รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดแบงพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาภายใน
ชุมชนซึ่งสัมพันธกับการแบงงานภายในครอบครัว  โดยทําการวัดขนาดพื้นที่และทําผังบริเวณของ
พื้นที่ศึกษา  (ดูรายละเอียดในบทที่  5)  ไดแก  แบบบันทึกหมายเลข  9-20   

ลักษณะของแบบสอบถามและแบบบันทึก 
แบบสอบถามหมายเลข  1  แหลงวัตถุดิบในการผลิตภาชนะดินเผา ใชสําหรับการเก็บ

ขอมูลเร่ืองแหลงวัตถุดิบสําคัญสามประการในการผลิตภาชนะดินเผา  ไดแก  แหลงดิน  แหลงวัตถุ
ประสานเนื้อดิน (แกลบขาว) และแหลงเชื้อเพลิง  เพื่อรวบรวมขอมูลจากชางปนแตละคนในเรื่อง
ของที่ตั้งแหลงวัตถุดิบ  ลักษณะของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  สาเหตุที่เลือกวัตถุดิบดังกลาว  ทิศทาง
และระยะทางจากแหลงวัตถุดิบไปยังแหลงผลิต  วิธีการขนสงสูแหลงผลิต และชวงเวลาที่จัดหา
วัตถุดิบ    
 แบบสอบถามหมายเลข  2  การเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผา ใชสําหรับการเก็บ
ขอมูลเร่ืองการเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผาของชางปนภาชนะดินเผาแตละคน   ไดแก  ผู
ฝกหัดคนแรก  ผูแนะนําทักษะความชํานาญเพิ่มเติม  อายุเมื่อเร่ิมหัดปนภาชนะ  ความถี่โดยเฉลี่ย
ในการผลิตภาชนะดินเผาภายในหนึ่งสัปดาห 
 แบบสอบถามหมายเลข  3  การแบงงานผลิตภาชนะดินเผาภายในครอบครัว ใชสําหรบั
การเก็บขอมูลเร่ืองการแบงงานผลิตภาชนะดินเผาในแตละขั้นตอนภายในครอบครัวของชางปนแต
ละคน โดยแบงแยกตามเพศและวัย  ไดแก  จํานวนสมาชิกในครอบครัวของชางปนทั้งหมด   
จํานวนผูชวยแบงตามเพศและวัยในขั้นตอนตางๆ  คือ  การจัดหาวัตถุดิบ  การเตรียมวัตถุดิบ  การ
ข้ึนรูปและการตกแตงภาชนะ  การขึ้นรูปและการตกแตงฝาภาชนะ  การขึ้นรูปและการตกแตงฐาน
ภาชนะ  การตากภาชนะและการเผาภาชนะ   
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แบบบันทึกหมายเลข  1  ความถี่ในการผลิตภาชนะดินเผา ใชสําหรับการเก็บขอมูล

เร่ืองความถี่ในการผลิตภาชนะดินเผาของชางปนแตละคนตลอดระยะเวลาสองเดือน  คือ เดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน  พ.ศ. 2543  ไดแก  จํานวนครั้งที่ทําการผลิตในแตละเดือน  ประเภท
ภาชนะ  จํานวนภาชนะที่ผลิต  ระยะเวลาในการปนตัว ฝาและฐานภาชนะและระยะเวลาในการ
เผาภาชนะ 

แบบบันทึกหมายเลข  2 กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา (การผลิตวัตถุประสานเนื้อ
ดิน)ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองการผลิตวัตถุประสานเนื้อดินหรือดินเชื้อของชางปนแตละคน  
ไดแก  อัตราสวนระหวางดินและแกลบที่นํามาใชผลิตดินเชื้อ   ระยะเวลาในการนวดผสมดินเชื้อ  
เวลาในการตากและเวลาในการเผา 

แบบบันทึกหมายเลข 3 กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา (อัตราสวนระหวางดินและวัตถุ
ประสานเนื้อดิน) ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองอัตราสวนระหวางดินและวัตถุประสานเนื้อดินที่ชาง
ปนแตละคนใชในการผลิตภาชนะครั้งหนึ่งๆ  รวมทั้งระยะเวลาในการนวดดินสําหรับปน 
 แบบบันทึกหมายเลข  4  กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (การตากภาชนะ)ใชสําหรับ
การเก็บขอมูลเร่ืองระยะเวลาในการตากภาชนะของชางปนแตละคน  ทั้งการตากในรมเพื่อใหได
ภาชนะชนิดแหงแข็ง (green hard) และการนําออกผึ่งแดดกอนเผาไฟ  
 แบบบันทึกหมายเลข  5  กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (การเผาภาชนะ)ใชสําหรับ
การเก็บขอมูลเร่ืองระยะเวลาในการเผาภาชนะของชางปนแตละคน  ทั้งระยะเวลาในการเผาไฟจน
ภาชนะสุกและระยะเวลาที่ทิ้งไวใหภาชนะที่เผาสุกแลวเย็นตัวกอนเก็บ 
 แบบบันทึกหมายเลข 6 กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา (อัตราการแตกหักของภาชนะ
จากการเผา)ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองอัตราการแตกหักของภาชนะจากการเผาในแตละครั้งของ
ชางปนแตละคนตลอดระยะเวลาสองเดือน (เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2543)  ซึ่งใชเก็บ
ขอมูลควบคูกับแบบบันทึกหมายเลข  1  (ความถี่ในการผลิตภาชนะดินเผา) 
 แบบบันทึกหมายเลข  7 รูปแบบภาชนะดินเผาที่ทําการผลิตในแตละครัวเรือนใช
สําหรับการเก็บขอมูลเรื่องรูปแบบภาชนะดินเผาที่ชางปนแตละคนทําการผลิต  เพื่อศึกษารูปแบบ
ของภาชนะดินเผาที่มีการผลิตทั้งหมดในชุมชน ไดแก จํานวน ลักษณะรูปรางภาชนะ  รูปแบบที่
นิยมผลิตสูงสุดและต่ําสุด  รวมทั้งสาเหตุที่ไดรับความนิยมผลิตเปนจํานวนมาก  
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 แบบบันทึกหมายเลข  8  ลวดลายตกแตงบนภาชนะดินเผา ใชสําหรับการเก็บขอมูล
เร่ืองลวดลายที่ชางปนแตละคนใชตกแตงลงบนภาชนะดินเผา  ไดแก  ชื่อลาย (ถามีชื่อเรียก)  ภาพ
ราง  สวนของภาชนะที่ตกแตงและประเภทภาชนะที่ทําการตกแตงดวยลวดลายดังกลาว 
 แบบบันทึกหมายเลข 9 การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา(พื้นที่เก็บ
ดิน)ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่เก็บดินของชางปนแตละคนวาอยูสวนใดของบริเวณบาน  
รวมทั้งการวัดขนาดเพื่อสรางผัง      

แบบบันทึกหมายเลข  10  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา(พื้นทีต่าก
ดิน)ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่ตากดินของชางปนแตละคนวาอยูสวนใดของบริเวณบาน  
รวมทั้งการวัดขนาดเพื่อสรางผัง  

แบบบันทึกหมายเลข  11  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดนิเผา(พืน้ทีน่วด
และปนดินเชื้อ) ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่นวดและปนดินเชื้อของชางปนแตละคนวาอยู
สวนใดของบริเวณบาน  รวมทั้งการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของหลุมนวดและความลึกของ
หลุมเพื่อสรางผัง  

แบบบันทึกหมายเลข  12  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา(พื้นทีต่าก
ดินเชื้อ) ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่ตากดินเชื้อของชางปนแตละคนวาอยูสวนใดของบริเวณ
บาน   
 แบบบันทึกหมายเลข  13  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา(พื้นที่เผา
ดินเชื้อ)ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่เผาดินเชื้อของชางปนแตละคนวาอยูสวนใดของบริเวณ
บาน  สิทธิในการครอบครองพื้นที่ (พื้นที่สาธารณะหรือกรรมสิทธสวนตัว)  รวมทั้งการวัดขนาดเพื่อ
สรางผัง 
 แบบบันทึกหมายเลข  14  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา(พื้นที่ตํา
ดินเชื้อ)ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่ตําดินเชื้อของชางปนแตละคนวาอยูสวนใดของบริเวณ
บาน 

แบบบันทึกหมายเลข  15  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา(พื้นที่แช
ดิน)ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่แชดินกอนที่จะนําดินไปใชผลิตดินปนของชางปนแตละคนวา
อยูสวนใดของบริเวณบาน 

แบบบันทึกหมายเลข  16  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดนิเผา(พืน้ทีน่วด
ดินปน) ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่นวดดินปนของชางปนแตละคนวาอยูสวนใดของบริเวณ
บาน  รวมทั้งการวัดขนาดเพื่อสรางผัง    
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 แบบบันทึกหมายเลข  17  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา(พื้นที่ข้ึน
รูปภาชนะ) ใชสําหรับการเก็บขอมูลเรื่องพื้นที่ข้ึนรูปภาชนะของชางปนแตละคนวาอยูสวนใดของ
บริเวณบาน  รวมทั้งการวัดขนาดเพื่อสรางผัง 

แบบบันทึกหมายเลข  18  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา(พื้นที่
ตกแตงภาชนะ) ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่ตกแตงภาชนะของชางปนแตละคนวาอยูสวนใด
ของบริเวณบาน  เชน  พื้นที่การตีบุบกน พื้นที่ตกแตงลําตัว  รวมทั้งการวัดขนาดเพื่อสรางผัง   

แบบบันทึกหมายเลข  19  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา(พื้นทีต่าก
ภาชนะ)ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่ตากภาชนะใหแหงแข็งกอนนําไปไปเผาของชางปนแตละ
คนวาอยูสวนใดของบริเวณบาน รวมทั้งการวัดขนาดเพื่อสรางผัง   
 แบบบันทึกหมายเลข  20  การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา(พื้นที่เผา
ภาชนะ)ใชสําหรับการเก็บขอมูลเร่ืองพื้นที่เผาภาชนะของชางปนแตละคนวาอยูสวนใดของบริเวณ
บาน  สิทธิในการครอบครองพื้นที่ (พื้นที่สาธารณะหรือกรรมสิทธสวนตัว)  รวมทั้งการวัดขนาดเพื่อ
สรางผัง  

นอกจากการเก็บขอมูลในประเด็นดังกลาวขางตนแลว ขอมูลดานประวัติของชุมชน 
ตลอดจนลักษณะสังคมและเศรษฐกิจปจจุบันของพื้นที่ศึกษาอันจะกอใหเกิดความรูความเขาใจใน
พื้นฐานของชุมชนและสงผลตอการศึกษาและการสังเคราะหขอมูลนั้น   ผูศึกษาไดอาศัยขอมูลทาง
ชาติพันธุวรรณาที่ทําการศึกษาไวโดยคณะนักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยา คณะวิชามานุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏเลย  ศูนยขอนแกน  เมื่อป พ.ศ.2540   (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกงานภาคสนามโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (การพัฒนาชุมชนภาคสนาม  
3) (ชาติชาย  รัตนพันธและคณะ  2540)  ซึ่งชวยใหผูศึกษามีความเขาใจในพื้นฐานของชุมชนและ
สามารถทําการเก็บขอมูลภาคสนามในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับประเด็นการศึกษาแตเพียงอยาง
เดียว  
 4.การบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร 
 ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการสังเกตการณ การสัมภาษณ  ตลอดจนการใชแบบสอบถาม
และแบบบันทึกจากภาคสนามนั้น  ผูศึกษาไดทําการรวบรวมและสรุปขอมูลทั้งหมดเก็บไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการวินโดว 98 (Windows 98) โดยใชแอปพลิเคชัน (application)  
ไมโครซอฟทแอกเซส 97 (Microsoft Access 97) ของโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ 97 
(Microsoft Office 97)   จัดทําในลักษณะฐานขอมูล  (database)   เนื่องจากสามารถสืบคนขอมลู
ไดงายและมีความเปนระเบียบ   อีกทั้งยังสะดวกตอการเรียบเรียงขอมูลเพื่อการคํานวณในเชิงสถติ ิ
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ซึ่งเปนวิธีการที่นํามาชวยในการวิเคราะหและแปลความขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ที่สําคัญอีกวิธี
หนึ่งดวย 
 
 ฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผาที่หมูบานหัวบึง   มี
ลักษณะดังนี้ 

รายการหลัก  
 
 

 
 

1.ประวัติชางปนภาชนะดินเผา 
   2.สถานภาพและการตั้งถิ่นฐานของชางปน  
   3.สมาชิกในครอบครัวชางปน 
   4.การเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผา 
   5.ความถี่ในการผลิตภาชนะดินเผา 
   6.อัตราการแตกหัก 
    

7. 
     

8. 
      
    
 
 
 
 

 1.กระบวนการผลิตดินเชื้อ 
 2.กระบวนการผลิตดินปน 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา
   
 
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 
การแบงงานภายในครอบครัว
9. การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา
 3.กระบวนการตากภาชนะ 
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    4.กระบวนการเผาภาชนะ 
 
 
 
     1.ผูชวยจัดหาดิน 

2.ผูชวยจัดหาวัตถุประสานเนื้อดิน 
  3.ผูชวยจัดหาเชื้อเพลิง 

4.ผูชวยเตรียมวัตถุดิบ 
5.ผูชวยขึ้นรูปภาชนะ 
6.ผูชวยตกแตงภาชนะ 
7.ผูชวยขึ้นรูปและตกแตงฐานภาชนะ 
8.ผูชวยขึ้นรูปและตกแตงฝาภาชนะ 
9.ผูชวยตากภาชนะ 
10.ผูชวยเผาภาชนะ 

 
 
 

 1.พื้นที่เก็บดิน 
     2.พื้นที่ตากดิน  
     3.พื้นทีน่วดและปนดินเชื้อ  

การแบงงานภายในครอบครัว 

การจัดสรรพืน้ที่ในกระบวนการ 
ผลิตภาชนะดินเผา 

     4.พื้นที่ตากดินเชื้อ  
     5.พื้นที่เผาดินเชื้อ 

6.พื้นที่ตําดินเชื้อ 
     7.พื้นที่แชดิน 
     8.พื้นที่นวดดินปน 
     9.พื้นที่ข้ึนรูปภาชนะ 
     10.พื้นที่ตกแตงภาชนะ 
     11.พื้นที่ตากภาชนะ 

12.พื้นที่เผาภาชนะ 
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อคติของผูศึกษาและปญหาที่พบในภาคสนาม 

 
การศึกษาในครั้งนี้ไมไดหมายความวาจะปราศจากอคติหรือความลําเอียงในการศึกษา 

อยางนอยที่สุดคําถามแรกที่ผูศึกษาจะตองหาคําตอบเปนประเด็นแรกสุดก็คือการวางขอบเขตของ
การศึกษาไวที่หมูบานปนภาชนะดินเผาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตาม ในการ
เลือกศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเหตุผลสําคัญสองประการที่ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษา
ในพื้นที่นี้ กลาวคือ (1) องคความรูดานโบราณคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเดนชัด
ในเรื่องหลักฐานทางโบราณคดีของชุมชนในอดีตที่มีการผลิตภาชนะดินเผา ทั้งนี้อาจเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการดําเนินงานทางโบราณคดีที่มีมากกวาพื้นที่อ่ืนๆ ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา
นับต้ังแตมีการคนพบแหลงโบราณคดีโนนนกทาและวัฒนธรรมบานเชียง   (2) ในปจจุบันยังคงมี
หมูบานที่ทําการผลิตภาชนะดินเผาดวยวิธีที่เรียบงายกระจายตัวอยูเปนจํานวนมากถึง 59 หมูบาน 
จากพื้นที่ 16  จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (สํารวจ อินแบนและคณะ 2532) ซึ่งสันนิษฐาน
วาวิธีการผลิตดังกลาวนาจะมีลักษณะรวมบางประการกับลักษณะของกิจกรรมการผลิต
เครื่องปนดินเผาในสมัยโบราณ โดยพิจารณาจากวัสดุบางอยางที่ใชในกิจกรรมการผลิตภาชนะดิน
เผาทั้งที่พบจากแหลงโบราณคดีและที่ยังคงใชอยูในปจจุบัน เชน หินดุหรือดินดุ ทั้งนี้ผูศึกษาได
อาศัยกรอบการศึกษาเทียบเคียงหรือการใหเหตุผลเชิงเทียบในหลักเกณฑของความคลายคลึงของ
ลักษณะทางวัฒนธรรม  โดยการศึกษาเปรียบเทียบกลุมชนที่มีลักษณะทางสังคมหรือวัฒนธรรมที่
คลายคลึงเพื่อใชในการศึกษาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน    (รัศม ี  ชทูรงเดช  
2542 : 12)  ดังนั้นจึงมิไดหมายความวาผลการศึกษาที่หมูบานหัวบึงในครั้งนี้จะเปนการบงชี้วา
เปนการสืบทอดหรือตอเนื่องทางวัฒนธรรมกับหลักฐานที่พบจากแหลงโบราณคดี  เนื่องจากอายุ
สมัยของแหลงโบราณคดีกับชวงเวลาที่ทําการศึกษาในปจจุบันนั้นมีชวงระยะเวลาที่ยาวนานหาง
กันนับพันป  อีกทั้งยังขาดผลการศึกษาหรือหลักฐานรองรับเร่ืองการสืบทอด  ดังนั้นจึงเปนการยาก
เกินไปที่จะสรุปวาวัฒนธรรมที่พบทั้งสองชวงเวลานี้เปนความตอเนื่องทางวัฒนธรรม    

อยางไรก็ดี ผลการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําเสนอแนวคิดหรือตัวแบบ
ทางโบราณคดีเพื่อชวยในการศึกษาแปลความทางโบราณคดีและทําความเขาใจเร่ืองระบบนิเวศ
ของภาชนะดินเผาในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายชวงสังคมหมูบานเกษตรกรรมในพื้นที่ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและมีจุดมุงหมายในการเสนอผลการศึกษาเพื่อใชใน
การศึกษาเปรียบเทียบขามวัฒนธรรม (cross-cultural model-building) เพื่อความเขาใจในระบบ
ของภาชนะดินเผาเปนสําคัญ   

นอกจากอคติหรือความลําเอียงที่อาจเกิดขึ้นในการศึกษาแลว  การเดินทางเขาไป
ศึกษาในภาคสนามเปนสิ่งที่นักวิชาการสวนใหญตางก็ประสบกับปญหาและอุปสรรคบางประการ
อยางหลีกเลี่ยงมิได   ทั้งนี้ปญหาสําคัญที่ผูศึกษาไดรับจากการศึกษาภาคสนามในครั้งนี้  คือ 
ความไมแนนอนของสภาพภูมิอากาศดังกลาวมาแลวขางตน   ในราวสัปดาหที่สองของเดือน
เมษายนฝนไดเร่ิมตกลงมาอยางตอเนื่อง  ซึ่งเปนการยางสูฤดูฝนที่เร็วกวาทุกปที่ผานมา   ความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศดังกลาวสงผลกระทบตอการเก็บขอมูลของผูศึกษาใหลาชาออกไป
จากกําหนดการเดิมถึงสามเดือน   แตอยางไรก็ตาม  ผูศึกษาไดเตรียมพรอมรับกับส่ิงที่อาจเกิดขึ้น
ไดโดยไมทราบลวงหนาเชนนี้ไวบางแลว  โดยการเก็บขอมูลในหัวขอสําคัญๆ ไวแลวตั้งแตใน
ชวงแรกๆ ของการเขาพื้นที่ศึกษา  ดังนั้นการเก็บขอมูลในสวนที่เหลือโดยผูชวยในเรื่องสมาชิกใน
ครอบครัวของชางปนและการแบงงานในครอบครัวบางสวนซึ่งไมซับซอนมากนักจึงไมเปนปญหา
ตอผลการศึกษาในครั้งนี้ 
 

สรุป 
 

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุงหมายหลักในการนําเสนอแนวคิดหรือตัวแบบทางโบราณคดี
ที่สามารถนําไปชวยในการศึกษาแปลความโดยไมไดยึดติดกับชวงเวลาใดหรือสถานที่ใดที่หนึ่งแต
เพื่อเปนการทําความเขาใจในระบบของภาชนะดินเผาเปนสําคัญ  สาระสําคัญในบทนี้จึงเปนการ
กลาวถึงลักษณะและรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บขอมูลที่ผูศึกษานํามาใชเพื่อให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว   ทั้งนี้ไดอาศัยกรอบทฤษฏีทางมานุษยวิทยาและโบราณคดี
บางทฤษฎีมาชวยในการศึกษา คือ การศึกษาทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดี การศึกษานิเวศ-
วิทยาวัฒนธรรม   การศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผาและการศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่   ใน
ดานการเก็บขอมูลแบงออกเปนสองสวน คือ ขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามที่ไดจากการ
สังเกตการณ  การสัมภาษณ  ตลอดจนแบบสอบถามและแบบบันทึกจากชางปนภาชนะดินเผา
จํานวนทั้งสิ้น 16 คนที่หมูบานหัวบึงเปนเวลาทั้งสิ้นหาเดือน นับตั้งแตการเขาพื้นที่สังเกตการณ
คร้ังแรกเพื่อเตรียมหัวขอวิทยานิพนธในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2542 ถึงเดือนเมษายน  พ.ศ. 2543  
ทั้งนี้เปนการสังเกตการณและสัมภาษณชางปนในสวนของกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาอยาง
ใกลชิดตลอดระยะเวลาเกือบสองเดือน (เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2543)   ซึ่งชาง
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ปนทําการผลิตภาชนะดินเผาอยางทั่วถึงทั้งหมูบาน นอกจากนี้ในการศึกษานั้นอาจหลีกเลี่ยงไมได
ที่จะเกิดอคติไมวาจะเปนที่ตัวผูศึกษาหรือทฤษฎีที่ผูศึกษาใชเปนกรอบในการศึกษา  ดังนั้นผูศึกษา
จะตองมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาส่ิงใดและไมเลือกศึกษาสิ่งใด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุ-
ประสงคในการศึกษาเปนหลัก  อยางไรก็ดี ปญหาและอุปสรรคเปนสิ่งสําคัญที่ผูศึกษาอาจตอง
เผชิญในการศึกษาภาคสนาม   ดังนั้นในการศึกษาหรือการวิจัยที่ตองมีการศึกษาในภาคสนามนั้น
ผูศึกษาจะตองมีการเตรียมพรอมที่ดีและสามารถรับมือกับปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได
ตลอดเวลา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4 
ระบบนิเวศของภาชนะดินเผาที่บานหัวบึง 

 
บานหัวบึงเปนหมูบานขนาดเล็กในชนบทแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคง

มีการผลิตภาชนะดินเผาดวยวิธีการดั้งเดิม (traditional ceramic production) ที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษเชื้อสายไทยโคราชซึ่งอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานยังพื้นที่แหงนี้เมื่อราวสองรอยกวาปที่แลว  
ประชากรในหมูบานตั้งถิ่นฐานอยางถาวรและยังชีพดวยการทํานาปลูกขาวเปนอาชีพหลักขณะที่
ผลิตภาชนะดินเผาในชวงฤดูแลงและปลูกพืชสวนอื่นๆ  เชน  มะเขือเทศ  แตงโม เปนอาชีพเสริม   
ทั้งนี้ในการผลิตภาชนะดินเผานั้นเปนกระบวนการที่จําเปนจะตองอาศัยปจจัยหลายสิ่งอันจะ
สามารถผลักดันใหกระบวนการผลิตสัมฤทธิ์ผลได   ดังนั้นการใชกรอบการศึกษาในเชิงระบบนิเวศ
ของภาชนะดินเผาจึงเปนแนวทางการศึกษาที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะสามารถนําไปสูความเขาใจใน
แบบแผนปฏิบัติของชางปนภาชนะและในระดับชุมชนผูผลิตทั้งในบริบทของสิ่งแวดลอมทางธรรม-
ชาติ (environmental context) และบริบทของสังคม (social context)  อันไดแกปจจัยบาง
ประการที่สงผลตอการผลิตภาชนะดินเผา  อาทิ  สภาพภูมิอากาศ  ฤดูกาล   แหลงวัตถุดิบ  
คุณภาพวัตถุดิบ   ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ  ขอจํากัดตางๆ (เชน กิจกรรมการเพาะปลูก)  
รวมทั้งการศึกษาเรื่องประชากร    การถายทอดและการเรียนรูวิธีการผลิต   ตลอดจนการจัดสรร
แรงงานในกิจกรรมการผลิตภาชนะของเหลาชางปนอีกดวย 
   

ที่ต้ังและสภาพภูมิประเทศ 
 
 บานหัวบึงตั้งอยูในเขตการปกครองของหมูที่ 5 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน   อยูหางจากตัวเมืองจังหวัดขอนแกนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ  18  กิโลเมตร  
ตามถนนหมายเลข 2131  ซึ่งแยกออกจากถนนมิตรภาพที่บริเวณสี่แยกเจริญศรีมอเตอรไปตาม
ถนนเหลานาดี   ผานหมูบานขามเจริญ   ผานสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง  ผานหมูบานสะอาด  
หมูบานโคกสูง  ถึงทางแยกเลี้ยวเขาถนนลูกรังประมาณ  2  กิโลเมตร ซึ่งไปบรรจบกบัถนนลาดยาง
ที่บานเหลาโพนทอง ออกจากหมูบานเหลาโพนทอง ขามสะพานแลวเลี้ยวขวาไปตามถนนลาดยาง  
ผานโบราณสถานกูแกว  อโรคยาศาลศิลปะรวมแบบเขมรบายน  ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18  
หลังจากนั้นจึงผานหมูบานหัวสระแลวจึงเขาเขตบานหัวบึง   ที่ตั้งหมูบานหัวบึงมีอาณาเขตติดตอ
กับชุมชนอ่ืนๆ ดังนี้ 

52 
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        ภาพที่ 1   ทางเขาหมูบาน             ภาพที่ 2   ถนนลาดยางเขาสูหมูบาน 
 
ทางทิศเหนือติดกับหมูบานเหลาโพนทอง  ซึ่งอยูหางออกไปราว 1.5 กิโลเมตร  

นอกจากนี้ทางทิศเหนือยังมีขอบเขตติดตอกับบึงน้ําตอนซึ่งเปนบึงธรรมชาติขนาดใหญ  โดยอยู
หางจากบานหัวบึงออกไปประมาณ  3  กิโลเมตร 

ทางทิศตะวันออกติดกับหมูบานดอนชาง  ซึ่งตั้งอยูหางออกไปราว  1.5  กิโลเมตร  
ทางทิศใตติดกับหมูบานดอนหญานาง  ซึ่งอยูหางออกไปประมาณ  1  กิโลเมตร 
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดตอกับหมูบานหัวสระ  ซึ่งอยูหางออกไปราว  500  เมตร 

 ตัวหมูบานหัวบึงตั้งอยูบนเนินดินทรงกลมขนาดเล็ก  ขนาดเสนผานศูนยกลางของเนิน
ดินประมาณ  250  เมตร  ความสูงของเนินดินจากพื้นที่ราบโดยรอบประมาณ  1.5  เมตร พื้นที่
โดยรอบเนินดินมีลักษณะเปนที่ราบลุมซ่ึงใชเปนพื้นที่หลักในการทํานาปลูกขาวสลับกับการ
เพาะปลูกพืชสวนบางชนิดในชวงหลังฤดูทํานา เชน มะเขือเทศ แตงโม  นอกจากนี้ที่ราบรอบ
หมูบานบางสวนนี้จะมีสภาพเปนบึงยอยๆ ในฤดูน้ําหลาก มีลําหวยใหญหรือที่ชาวบานเรียกวา 
“หวยสีผ้ึง” ซึ่งเปนลําหวยธรรมชาติขนาดเล็กไหลผานทางดานทิศเหนือของหมูบานหางออกไปราว 
500 เมตร  เนินดินแหงนี้จัดอยูในบริเวณลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า (low terrace) ลักษณะเปนดิน
นาที่อุดม-สมบูรณ   ศักยภาพของดินดีเหมาะตอการทํานาปลูกขาวและปลูกพืชหมุนเวียนไดตลอด
ทั้งป 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 3   พื้นที่เพาะปลูกรอบหมูบาน           ภาพที่ 4   พื้นที่เพาะปลูกรอบหมูบาน 
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ภาพที่ 5   ลําหวยสีผึ้ง ซึ่งไหลผานหมูบาน  
 การตั้งบานเรือนของชาวบานจะอยูบนเนินดินดังกลาว  โดยมีถนนหลักสองสายตัดผาน
กลางเนินหมูบานในแนวเหนือ – ใตและตะวันออก - ตะวันตก จึงทําใหการตั้งบานเรือนของราษฎร
แบงออกเปนสี่สวนตามพื้นที่ที่ถนนตัดกัน  (แผนผังที่ 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 6   สภาพชุมชนภายในหมูบาน 
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52 แผนผังที่ 1   ผังบริเวณหมูบาน 
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ระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ
 
 สภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอกิจกรรมการผลิต
ภาชนะดินเผาและภาชนะดินเผาที่ไดจากการผลิต เนื่องจากที่ตั้งของแหลงผลิตตองอยูภายใต
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมซ่ึงจะสงผลใหมีสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลแตกตางกันไปในแตละพื้นที่     
นอกจากนี้ที่ตั้งของแหลงวัตถุดิบและคุณภาพวัตถุดิบ  เชน  ดินและเชื้อเพลิง  ยังขึ้นอยูกับ
ลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยาและภูมิอากาศ ดังนั้นระบบนิเวศทางธรรมชาติของแหลงผลิตที่มี
ความสําคัญตอกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาของชุมชนจึงสามารถแบงออกไดเปนสองประการ  
คือ  (1)  สภาพภูมิอากาศ ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความชื้นสัมพัทธ ซึ่งจัดเปนตัวแปรที่มีผล
ตอกิจกรรม การผลิตภาชนะดินเผาอยางเดนชัด  (Arnold 1985, 1993 ; Arnold  1991 ) และ (2) 
แหลงวัตถุดิบในการผลิตภาชนะดินเผา  ไดแก  ดิน  วัตถุประสานเนื้อดิน เชื้อเพลิง (Arnold  1975, 
1985, 1993 ; Arnold  1991 ; Stark 1993) 

 
สภาพภูมิอากาศ (weather and climate)  
 สภาพภูมอิากาศและฤดูกาลตางๆ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมากตอกิจกรรมการผลิต
ภาชนะดินเผา  (Arnold 1975 : 203 ; 1985 : 61 ; 1993 : 53 ; Stark 1993 : 134)  ซึ่งความแตก-
ตางของสภาพภูมิอากาศแตละแหงในโลกนั้นจะสงผลตอพัฒนาการของการผลิตภาชนะดินเผา  
(initial development of pottery making)  และการพัฒนาจากการผลิตเฉพาะบางฤดูกาลไปสู
การผลิตตลอดทั้งป (full-time craft)  ที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละแหง (Arnold 
1985 : 96-97)    
 จังหวัดขอนแกนรวมทั้งบานหัวบึงตั้งอยูในเขตมรสุม   ในรอบหนึ่งปมีสามฤดู  คือ ฤดู
ฝนเร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมแตก็มีบางปที่ฝนทิ้งชวงไมตกตองตามฤดูกาล  ฤดู
หนาวเริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธซึ่งอากาศจะหนาวเย็นมากในชวงเดือน
ธันวาคมและเดือนมกราคม สวนฤดูรอนเริ่มต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมและอาจ
ตอเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน  ทั้งนี้อากาศจะรอนจัดในชวงเดือนเมษายนของทุกปซึ่งอาจจะมี
ฝนตกบาง (ชาติชาย  รัตนพันธและคณะ 2540 : 4 ; สํานักงานสถิติแหงชาติ : 2000)  ในฤดูฝน
กิจกรรมหลักของชาวบานหัวบึงคือการทํานาปลูกขาว  กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาของชางปน
บานหัวบึงจะเริ่มในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวในนาเรียบรอยแลว สวนใหญการปนภาชนะ
จะเร่ิมในราวเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเปนชวงปลายฤดูหนาวและตอเนื่องเขาสูฤดูรอน 
(สําเนียง  พวงกลาง 2542; หวาน กุมพล  2542)   และจะเพิ่มจํานวนชางปนมากที่สุดในชวงเดือน
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มีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเปนชวงที่มีอากาศรอนจัด    ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ  
หากวาอากาศยังหนาวเย็นมากกิจกรรมการผลิตภาชนะก็จะเริ่มตนลาชาออกไป เนื่องจากสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นนั้นลําบากตอการปนภาชนะเพราะชางปนจะตองทํางานกับความชื้นแฉะทั้งวัน 
นอกจากนี้การยางเขาสูฤดูฝนที่เร็วกวาปกติก็เปนสาเหตุใหกิจกรรมการผลิตยุติเร็วขึ้นกวาเดิม   
จากสถานการณของกิจกรรมการผลิตที่สภาพภูมิอากาศไดมีอิทธิพลอยางมากนี้เอง จึงเปน
ส่ิงจําเปนอยางมากที่จะตองทําความเขาใจในปรากฏการณของลักษณะสภาพภูมิอากาศของ
แหลงผลิตเพื่อความเขาใจในระบบของภาชนะดินเผาที่ชัดเจนขึ้น     ซึ่งปจจัยดานภูมิอากาศที่มี
อิทธิพลอยางเดนชัดตอกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาและกระบวนการการตัดสินใจผลิตของชาง
ปนที่สําคัญ ไดแก   
 

1.ปริมาณน้ําฝน (rainfall) 
 ปริมาณน้ําฝนเปนปจจัยทางธรรมชาติที่สงผลกระทบตอตารางเวลาในการผลิตภาชนะ
ดินเผาที่บานหัวบึงอยางเดนชัดที่สุด    ทั้งนี้กิจกรรมการผลิตในรอบหนึ่งปที่บานหัวบึงนั้นจะ
เร่ิมตนขึ้นในชวงฤดูแลงที่ไมมีฝนตกซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลาในชวงฤดูหนาวถึงฤดูรอนตั้งแตราว
เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนและจะสิ้นสุดลงเมื่อยางเขาสูฤดูฝนในราวเดือนพฤษภาคมหรือ
เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  ทั้งนี้ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
ซึ่งรวมทั้งพื้นที่บานหัวบึงในรอบสามสิบปนับต้ังแตป  พ.ศ. 2511-2540 นั้น (ตารางที่ 1) วัดได  
1,195.6  มิลลิเมตร   ปริมาณน้ําฝนสูงสุดในเดือนกันยายนวัดได  247.3  มิลลิเมตรและปริมาณ
น้ําฝนต่ําสุดในเดือนมกราคมวัดได  4.8 มิลลิเมตร  วันที่มีปริมาณน้ําฝนสูงสุดอยูในเดือนสิงหาคม  
วัดได  196.3 มิลลิเมตร  จํานวนวันที่มีฝนตกทั้งปโดยเฉลี่ยทั้งสิ้น 105.9 วัน  เดือนธันวาคมเปน
เดือนที่มีจํานวนวันฝนตกนอยที่สุดในรอบสามสิบปคือ 0.9 วัน  ขณะที่เดือนกันยายนมีจํานวนวัน
ฝนตกมากที่สุดคือ  17.5  วัน    ทั้งนี้จํานวนปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่มีฝนตกทั้งปโดยเฉลี่ย
ในรอบปนั้นจะมีปริมาณต่ําในชวงตนปและจะคอยๆเพิ่มจํานวนสูงขึ้นในชวงกลางป   หลังจากนั้น
จะคอยๆ ลดลงในชวงปลายป  (แผนภูมิที่  1) 
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ตารางที่  1  ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่มีฝนตกทั้งปโดยเฉลี่ยในรอบ  30  ป  ระหวาง พ.ศ. 2511-2540 
    ในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน 

 

เดือน ปริมาณน้ําฝน 
โดยเฉลี่ย  (มิลลิเมตร) 

จํานวนวันที่มีฝนตก  
(วัน) 

ปริมาณน้ําฝนสูงสุด 
ของเดือน (มิลลิเมตร) 

มกราคม 
กุมภาพันธ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

                4.8 
              13.2 
              37.7 
              63.9 
            160.7 
            182.2 
            166.6 
            194.8 
            247.3 
            104.3 
              14.8 
                5.3 

              1.0 
              2.2 
              3.8 
              7.2 
            13.4 
            15.2 
            16.2 
            17.1 
            17.5 
              9.4 
              2.0 
              0.9 

                  29.2 
                  34.8 
                  59.9 
                  57.2 
                  87.7 
                133.4 
                135.2 
                196.3 
                146.6 
                124.5 
                  81.0 
                  48.0 

รวมทั้งป           1195.6           105.9                 196.3 
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ม.ค ก.พ. มี.ค . เม.ย. พ.ค . มิ.ย. ก.ค . ส.ค . ก.ย. ต .ค . พ.ย. ธ.ค .

ปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ย (มิลลิเมตร)
จํานวนวันท่ีมีฝนตกโดยเฉลี่ย ( วัน)

ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  1  ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่มีฝนตกทั้งปโดยเฉลี่ยในรอบ 30 ป  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000.  
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อยางไรก็ตาม นอกจากลักษณะภูมิอากาศปกติตามฤดูกาลตางๆ แลว สภาพดินฟา
อากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกผิดฤดูกาลยังเปนสาเหตุใหกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา
หยุดชะงักลงเชนเดียวกัน   ดังเชนกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาของชางปนบานหวับงึในรอบหนึง่
ปที่ผูศึกษาเขาพื้นที่ไปเก็บขอมูลและสังเกตการณ ซึ่งไดเร่ิมผลิตภาชนะดินเผาตั้งแตเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2542 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 นั้น  ไดยุติเร็วขึ้นกวาปกติเนื่องจากฝนไดเร่ิมตกลงมา
อยางตอเนื่องตั้งแตในชวงกลางเดือนเมษายน (ตารางที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากในฤดูฝนและโดยเฉพาะ
อยางยิ่งชวงที่มีฝนตกลงมาอยางหนักนั้น  ทองฟามักจะปกคลุมไปดวยเมฆหมอกครึ้มหนา มี
ความชื้นสัมพัทธในบรรยากาศสูงและมีอุณหภูมิต่ํา  สาเหตุตางๆ ดังกลาวนี้จะสงผลใหอากาศเย็น   
ซึ่งลวนเปนขอจํากัดตอการผลิตภาชนะทั้งการแหงตัวของภาชนะที่ชาลงและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนอุปสรรคตอกิจกรรมการเผาภาชนะ ลักษณะการผลิตภาชนะดินเผาเฉพาะในฤดูแลงและถูก
จํากัดการผลิตในชวงฤดูฝนดังกลาวนี้เปนลักษณะที่พบโดยทั่วไปในหลายพื้นที่ของเขตรอน 
(Arnold 1985 : 77-78)   รวมทั้งชุมชนผูผลิตภาชนะดินเผาตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย  (สํารวจ  อินแบน  2532  ) 
 
ตารางที่  2  ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่มีฝนตกรวมทั้งเดือนตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542  
                  ถึงเดือนเมษายน  พ.ศ. 2543  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  
 
เดือน ปริมาณน้ําฝน 

(มิลลิเมตร) 
จํานวนวันที่มีฝนตก  

(วัน) 
ตุลาคม 2542 
พฤศจิกายน 2542 
ธันวาคม 2542 
มกราคม 2543 
กุมภาพันธ 2543 
มีนาคม 2543 
เมษายน 2543 

194.9 
                        4.3 
                        0.0 
                        0.0 
                      19.3 
                      21.8 

267.4 

                     15.0 
4.0 
0.0 
0.0 
5.0 
3.0 

                     14.0 
รวม 507.7                      41.0 

 
ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000.  
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 จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาในชวงที่เร่ิมมีการผลิตภาชนะดินเผาที่บานหัวบึงคือตั้งแต
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 นั้น  นับตั้งแตเดือนธันวาคมถึงเดือน
มีนาคมมีปริมาณฝนตกนอยมากและบางเดือนก็ไมมีฝนตกเลยซึ่งสภาพดังกลาวนี้มีความเหมาะ-
สมอยางมากตอกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา   ในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเดือนมีนาคมนั้นพบวามีจํานวนชางปนทําการผลิตภาชนะดินเผามากที่สุดในรอบปนี้ (14 คน
จากทั้งสิ้น 16 คน)   กิจกรรมการผลิตนี้ยังคงตอเนื่องเขาสูชวงตนเดือนเมษายน   แตอยางไรก็ตาม
ในราวสัปดาหที่สอง  คือ วันที่  7 เมษายน ฝนไดเร่ิมตกลงมาและหลังจากวันที่  10 เมษายนเปน
ตนไปฝนไดตกลงมาอยางหนักและตอเนื่อง ซึ่งเปนการยางเขาสูฤดูฝนที่เร็วกวาปกติและเปนเหตุ
ใหการผลิตภาชนะดินเผาตองยุติเร็วกวาที่เคย สาเหตุที่สภาพภูมิอากาศเกิดการแปรปรวนดังกลาว
นี้ก็เนื่องมาจากแนวของลมตะวันตกเฉียงใตและลมใตพาดผานในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย  
รวมทั้งมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนพัดมาปะทะกับมวลอากาศรอน  สงผลใหเกิดฝนตกหนัก
ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (กรมอุตุนิยมวิทยา 2000 ; 
Meteorological Department : 2000-2001 )  ดังนั้นกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาบานหัวบึงใน
รอบปนี้จึงไดยุติลงในราวสัปดาหที่สองของเดือนเมษายน  

นอกจากนี้ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่มีฝนตกในระยะเวลาที่สังเกตการณโดยทั่วไป
ในตารางที่ 2 นั้นแสดงลักษณะที่คอนขางคลายคลึงกันกับจํานวนปริมาณน้ําฝนและวันที่มีฝนตก
ในรอบสามสิบปที่ผานมาในตารางที่ 1  โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณน้ําฝน กลาวคือ จํานวน
ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยนั้นจะมีปริมาณต่ําในชวงตนปและจะคอยๆเพิ่มจํานวนสูงขึ้นในชวงกลางป 
หลังจากนั้นจะคอยๆ ลดลงในชวงปลายป  ซึ่งสามารถบงชี้ไดวาตลอดระยะเวลากวาสามสิบปที่
ผานมานั้นสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษาไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก (แผนภูมิที่ 2) แตทั้งนี้
ยกเวนปริมาณความแตกตางอยางเห็นไดชัดในชวงเดือนเมษายน พ.ศ.2543 ซึ่งมีปริมาณน้ําฝน
และจํานวนวันที่มีฝนตกมากกวาปริมาณในรอบสามสิบปที่ผานมา  ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากสภาพ
อากาศที่แปรปรวนดังกลาวมาแลว   
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปริมาณน้ําฝนโดยเฉล่ียในรอบ 30 ป (มิลลิเมตร)

ปริมาณน้ําฝนโดยเฉล่ียในชวงสังเกตการณ (มิลลิเมตร)

แผนภูมิที่  2 เปรียบเทียบปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยในรอบ 30 ปและในชวงสังเกตการณ 
ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000.  
 

อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการตรวจสอบวาปริมาณน้ําฝนเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่
จํากัดกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาของชางปน ผูศึกษาจึงไดทําการเปรียบเทียบอัตราสวน
ระหวางปริมาณน้ําฝนในแหลงผลิตกับความถี่ของกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นในแตละเดือน  ทั้งนี้
ความถี่ในการผลิตดังกลาวนี้สามารถเปรียบเทียบไดจากจํานวนชางปนที่ทําการผลิตภาชนะดิน-
เผาในแตละเดือนภายในรอบหนึ่งป (frequency of potter) แตทั้งนี้ปรากฏวาตารางเวลาการผลิต
ภาชนะดินเผาที่พบจากการสังเกตการณนั้นมีระยะเวลาคาบเกี่ยวระหวางปลายป พ.ศ. 2542  ถึง
ตนป พ.ศ. 2543  ดังนั้นจึงไดทําการเปรียบเทียบอัตราสวนดังกลาวเปนเวลาทั้งสิ้นเจ็ดเดือน  โดย
เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2542 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2543  ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมระยะเวลาที่
ปรากฎกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาดังกลาว  (ตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3) 
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ตารางที่  3  อัตราสวนระหวางปริมาณน้ําฝนในแหลงผลิตกับความถี่ของจํานวนชางปนภาชนะดินเผา 
 
เดือน ปริมาณน้ําฝน 

(มิลลิเมตร) 
เปอรเซ็นต 

ปริมาณน้ําฝน 
ความถี่ของ 

จํานวนชางปน (คน) 
N = 16* 

เปอรเซ็นต 
ความถี่ของ 
จํานวนชางปน 

ตุลาคม 2542 
พฤศจิกายน 2542 
ธันวาคม 2542 
มกราคม 2543 
กุมภาพันธ 2543 
มีนาคม 2543 
เมษายน 2543 

          194.9 
              4.3 
              0.0 
              0.0 
            19.3 
            21.3 
          267.4 

          38.4 
            0.8 
            0.0 
            0.0 
            3.8 
            4.3 
          52.7 

           1.0 
           5.0 
           7.0 
           3.0 
           1.0 
         14.0 
         10.0 

            2.4 
          12.2 
          17.1 
            7.3 
            2.4 
          34.2 
          24.4 

รวม           507.7         100.0          41.0         100.0 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

เปอรเซ็นตความถ่ีของจํานวนชางปน
เปอรเซ็นตปริมาณน้ําฝน

 
 
แผนภูมิที่  3  อัตราสวนจํานวนเปอรเซ็นตระหวางปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยกับความถี่ของจํานวนชางปน 
                    ในระหวางเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2542  ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 

                                                  
* จํานวนชางปนภาชนะดินเผาในรอบปที่สังเกตการณ  ทําการผลิตภาชนะดินเผาทั้งหมูบานรวมทั้งสิ้น  16  คน 
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จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นไดวาจํานวนชางปนภาชนะดินเผานั้นแปรผกผันตามปริมาณ
น้ําฝนอยางชัดเจน กลาวคือในชวงที่ปริมาณน้ําฝนในแหลงผลิตมีปริมาณต่ําหรือไมมีฝนตกเลยนั้น
ชางปนก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้น แตหากชวงใดที่มีปริมาณน้ําฝนมากหรือมีฝนตกหนักในพื้นที่  
จํานวนชางปนที่ทําการผลิตภาชนะดินเผาก็จะลดลง  แตอยางไรก็ตาม  ความถี่ของจํานวนชางปน
ในชวงที่สังเกตการณเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 นั้นกลับพบวามีปริมาณสูงถึง 10  คน จากชางปน
ทั้งสิ้น  16  คน (ตารางที่ 3)  ความถี่ของจํานวนชางปนที่คอนขางสูงดังกลาวนี้พบวาเปนชางปนที่
ดําเนินกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาในชวงตนเดือนกอนวันที่ 10 เมษายน  โดยพบวาในชวงเกา
วันนี้มีจํานวนถึงแปดวันที่ไมมีฝนตกเลยและมีเพียงหนึ่งวันเทานั้นที่มีฝนตกในปริมาณเล็กนอยซึ่ง
วัดได  5.2  มิลลิเมตร  (Meteorological Department  2000-2001)  ในชวงเกาวันนี้ชางปนจึง
สามารถผลิตภาชนะดินเผาไดตามปกติ  ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาปจจัยดานปริมาณน้ําฝนใน
พื้นที่แหลงผลิตนั้นมีอิทธิพลอยางเดนชัดตอกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา   โดยเฉพาะอยางยิ่งมี
ผลตอการตัดสินใจผลิตภาชนะดินเผาของชางปน  
 

2.อุณหภูมิ (temperature) 
ความสูงต่ําของอุณหภูมิเปนสิ่งหนึ่งที่แปรผันตามสภาพดินฟาอากาศและเปนปจจัย

ทางธรรมชาติอีกประการหนึ่งที่สงผลกระทบตอตารางเวลาในการผลิตภาชนะดินเผาที่บานหัวบึง    
ทั้งนี้ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   ซึ่งรวมทั้งพื้นที่บานหัวบึงในรอบสามสิบปนับต้ังแตป  
พ.ศ. 2511-2540 นั้น (ตารางที่  4) มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปวัดได  26.8  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได 30.0 องศาเซลเซียส และต่ําสุดในเดือนธันวาคมวัดได 22.6 
องศาเซลเซียส  สําหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งปวัดได 32.7 องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยอยูในเดือนเมษายนวัดได 36.4 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยทั้งป  22.0 องศา
เซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยอยูในเดือนมกราคมและธันวาคมวัดได 16.7 องศาเซลเซียส  
วันที่มีอุณหภูมิสูงสุดในรอบสามสิบปอยูในเดือนเมษายนวัดได  42.6 องศาเซลเซียสและวันที่มี
อุณหภูมิต่ําสุดอยูในเดือนธันวาคมวัดได   5.6  องศาเซลเซียส  ทั้งนี้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปในรอบ
หนึ่งปนั้นจะต่ําในชวงตนปและจะคอยๆเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นในชวงกลางป หลังจากนั้นจะคอยๆ ลด
ต่ําลงในชวงปลายป  (แผนภูมิที่  4)  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคาความแตกตางของอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยทั้งปแลวจะพบวามีความแตกตางกันอยูถึง 10.7 องศา
เซลเซียส  ซึ่งสามารถบงชี้ไดวาในชวงที่มีอุณหภูมิต่ํานั้นอากาศจะมีความหนาวเย็น  ในขณะที่ชวง
ที่มีอุณหภูมิสูงนั้นอากาศจะคอนขางรอนจัด 
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ตารางที่  4  อุณหภูมิทั้งปโดยเฉลี่ยในรอบ 30 ป  ระหวาง พ.ศ. 2511-2540   ในเขตอําเภอเมือง   
    จังหวัดขอนแกน 

 
อุณหภูมิ  

(องศาเซลเซียส) 
อุณหภูมิประจําวัน  
(องศาเซลเซียส) 

เดือน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 
(องศาเซลเซียส) 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ําสุดเฉลี่ย สูงสุด ต่ําสุด 
มกราคม 
กุมภาพันธ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

23.0 
25.6 
28.5 
30.0 
29.1 
28.5 
28.1 
27.6 
27.1 
26.3 
24.6 
22.6 

30.5 
32.9 
35.3 
36.4 
34.7 
33.4 
32.8 
32.0 
31.7 
31.4 
30.8 
29.9 

16.7 
19.4 
22.6 
24.7 
24.9 
24.8 
24.5 
24.3 
23.8 
22.5 
19.5 
16.7 

36.3 
39.5 
41.1 
42.6 
41.9 
39.4 
38.0 
36.7 
36.3 
35.4 
36.4 
35.7 

        5.8 
10.4 
11.1 
16.4 
19.8 
21.7 
21.0 
21.0 
20.3 
14.6 

        9.4 
        5.6 

ทั้งป 26.8 32.7 22.0 42.6         5.6 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อุณหภูมิโดยเฉล่ียในรอบ 30 ป

ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  4  อุณหภูมิทั้งปโดยเฉลี่ยในรอบ  30  ป  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000. 
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ทั้งนี้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในชวงที่ปรากฏกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาในรอบปที่ทําการ
สังเกตการณนั้น (ตารางที่ 5) พบวามีลักษณะที่คอนขางคลายคลึงกันกับลักษณะของอุณหภูมิโดย
เฉล่ียในรอบสามสิบปที่ผานมาในตารางที่ 4  กลาวคือ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในชวงสังเกตการณวัดได  
25.5  องศาเซลเซียส  ขณะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในรอบสามสิบปที่ผานมาวัดได  26.8 องศา
เซลเซียส  นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่ลดต่ําลงในชวงตนปและจะคอยๆเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นในชวง
กลางป หลังจากนั้นจะคอยๆลดต่ําลงในชวงปลายปอีกครั้งหนึ่งเชนเดียวกับลักษณะของปริมาณ
น้ําฝนดังกลาวมาแลว ซึ่งจากลักษณะดังกลาวสามารถบงชี้ไดวาตลอดระยะเวลากวาสามสิบปที่
ผานมานั้นลักษณะของอุณหภูมิในพื้นที่ศึกษาไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก (แผนภูมิที่  5) 
 
ตารางที่  5  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนเมษายน  พ.ศ. 2543   

    ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

อุณหภูมิ  
(เซลเซียส) 

อุณหภูมิประจําวัน  
(เซลเซียส) 

เดือน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 
(เซลเซียส) 

สูงสุดเฉลี่ย ต่ําสุดเฉลี่ย สูงสุด ต่ําสุด 
ตุลาคม 2542 
พฤศจิกายน 2542 
ธันวาคม 2542 
มกราคม 2543 
กุมภาพันธ 2543 
มีนาคม 2543 
เมษายน 2543 

26.3 
25.2 
20.8 
24.7 
24.8 
28.5 
28.3 

31.2 
30.7 
27.2 
32.3 
32.3 
35.8 
34.0 

23.0 
21.0 
15.6 
18.4 
19.0 
21.6 
23.6 

33.7 
34.3 
32.6 
35.8 
37.2 
38.7 
40.3 

       19.3 
17.0 
   6.4 
13.2 
11.9 
15.8 
20.3 

รวม 25.5 31.9 20.3 36.1        14.8 
 
ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000. 
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อุณหภูมิโดยเฉล่ียในรอบ 30 ป (เซลเซียส)
อุณหภูมิโดยเฉล่ียในชวงสังเกตการณ (เซลเซียส)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  5  เปรียบเทียบอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในรอบ 30 ปและในชวงสังเกตการณ 

 
อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการตรวจสอบวาอุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่อาจสง

อิทธิพลตอกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาของชางปน  ผูศึกษาจึงไดทําการเปรียบเทียบอัตราสวน
ระหวางอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในแหลงผลิตกับจํานวนชางปนที่ตัดสินใจประกอบกิจกรรมการผลิต
ภาชนะดินเผาในแตละเดือนเชนเดียวกันกับการตรวจสอบตัวแปรเรื่องปริมาณน้ําฝนดังกลาว
มาแลว  (ตารางที่ 6 และแผนภูมิที่  6)  ดังนี้  
 
ตารางที่  6  อัตราสวนระหวางอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในแหลงผลิตกับความถี่ของจํานวนชางปนภาชนะดินเผา 
 
เดือน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 

(เซลเซียส) 
เปอรเซ็นต ความถี่ของ 

จํานวนชางปน (คน) 
เปอรเซ็นต 

ตุลาคม 2542
พฤศจิกายน 2542 
ธันวาคม 2542 
มกราคม 2543 
กุมภาพันธ 2543 
มีนาคม 2543 
เมษายน 2543 

26.3 
25.2 
20.8 
24.7 
24.8 
28.5 
28.3 

14.7 
14.1 
11.6 
13.8 
13.9 
16.0 
15.9 

1.0 
5.0 
7.0 
3.0 
1.0 

           14.0 
           10.0 

             2.4 
12.2 
17.1 

             7.3 
             2.4 

34.2 
24.4 

รวม         178.6          100.0            41.0          100.0 
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เปอรเซ็นตความถ่ีของจํานวนชางปน
เปอรเซ็นตอุณหภูมิโดยเฉล่ีย

 
แผนภูมิที่  6  อัตราสวนจํานวนเปอรเซ็นตระหวางอุณหภูมิโดยเฉลี่ยกับความถี่ของจํานวนชางปน 
                    ในระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2542  ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 

 
อยางไรก็ตาม จากแผนภูมิที่ 6 จะเห็นไดวาลักษณะการแปรผันระหวางอุณหภูมิและ

จํานวนชางปนภาชนะดินเผานั้นแสดงลักษณะที่คอนขางแตกตางกับผลที่ไดจากการตรวจสอบ
ปจจัยเรื่องปริมาณน้ําฝน กลาวคือ ถึงแมวาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในชวงสังเกตการณจะมีลักษณะที่
ลดต่ําลงในชวงตนปและจะคอยๆเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นในชวงกลางปแลวจึงลดต่ําลงอีกครั้งในชวง
ปลายปที่คลายกับปริมาณน้ําฝนดังกลาว  (ตารางที่  5 และแผนภูมิที่  5) แตทั้งนี้เมื่อพิจารณาจาก
คาของอุณหภูมิที่วัดไดในแตละเดือนนั้นจะเห็นวาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในชวงสังเกตการณทั้งเจ็ด
เดือนมีลักษณะคอนขางคงที่ ทั้งนี้ความสูงต่ําของอุณหภูมิในแตละเดือนไมคอยมีความแตกตาง
กันมากนัก   อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจํานวนชางปนในแตละชวงนั้นปรากฏความนาสนใจสอง
ประเด็น  คือ (1) ในชวงแรกและชวงปลายของฤดูการผลิตภาชนะดินเผามีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย
คอนขางสูงกวาชวงอื่นและสภาวะที่อุณหภูมิคอนขางสูงเชนนี้เปนสภาวะที่มีความเหมาะสมตอ
การผลิตภาชนะดินเผาซึ่งนาจะมีชางปนทําการผลิตภาชนะเปนจํานวนมาก   แตกลับพบความ
แตกตางของจํานวนชางปนทั้งสองชวงเวลา  โดยมีชางปนเพียงคนเดียวเทานั้นที่ทําการผลิต
ภาชนะดินเผาในชวงแรก ขณะที่ชวงปลายของฤดูการผลิตกลับพบวามีจํานวนชางปนประกอบ
กิจกรรมการผลิตในอัตราที่สูงกวาในชวงแรก  ทั้งนี้เนื่องจากชวงเดือนตุลาคมซึ่งเปนเดือนแรกที่เร่ิม
ผลิตภาชนะดินเผานั้น  ชางปนสวนใหญยังไมเสร็จส้ินกิจกรรมการเก็บเกี่ยวขาวดังนั้นจึงยังไมเร่ิม
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การผลิตภาชนะดินเผานั่นเอง  การที่พบชางปนเพียงคนเดียวเทานั้นที่ทําการผลิตภาชนะดินเผาใน
เดือนนี้ก็เนื่องจากชางปนคนดังกลาวมีความจําเปนตองผลิตภาชนะตามที่มีผูมาส่ังไวจึงตองปลีก
เวลามาผลิตตามที่รับส่ัง สวนในชวงปลายฤดูกาลผลิตมีชางปนทําการผลิตภาชนะดินเผามากขึ้นก็
เนื่องจากเปนชวงที่มีความเหมาะสมและชางปนไดเสร็จส้ินกิจกรรมการเพาะปลูกแลวนั่นเองจึงเริ่ม
กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผากันอยางเต็มที่   และ (2) ในเดือนธันวาคมซึ่งมีอุณหภูมิที่คอนขาง
ต่ําและอากาศคอนขางหนาว แตกลับพบชางปนทําการผลิตภาชนะเปนจํานวนเกือบคร่ึงหนึ่งของ
จํานวนชางปนทั้งหมด  (7 คนจากทั้งสิ้น 16 คน)  การที่ชางปนบางคนทําการผลิตภาชนะดินเผา
ทามกลางอากาศที่หนาวเย็นในขณะที่ชางปนสวนใหญยังไมเร่ิมการผลิตนี้ก็เนื่องจากตองการ
รายไดจากการจําหนายภาชนะ อีกทั้งในครอบครัวมีผูชวยหลายคน (หวาน กุมพล 2543) 
นอกจากนี้ชางปนบางคนยังจําเปนตองผลิตภาชนะดินเผาตามที่มีผูมาสั่งไวเปนกรณีพิเศษ  ซึ่ง
เปนไปดวยความเต็มใจของชางปนเพราะนํามาซึ่งรายไดที่เร็วขึ้นกวาเดิม (หนัก  กลิ่นโอชา 2542; 
ตวน  ไชย-ลา 2543) ดังนั้นผลการศึกษาในครั้งนี้จึงพบวาปจจัยเรื่องอุณหภูมินั้นไมมีผลตอการ
เพิ่มและลดของจํานวนชางปนที่ทําการผลิตภาชนะดินเผาอยางเดนชัดนัก  หากแตปจจัยภายนอก
โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานเศรษฐกิจเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญประการหนึ่งตอการตัดสินใจ
ผลิตภาชนะดินเผาของชางปน 

 
3.ความชื้นสัมพัทธ (relative humidity) 
ความชื้นสัมพัทธเปนอีกปจจัยหนึ่งที่แปรผันตามสภาพดินฟาอากาศ เชน ปริมาณ

น้ําฝนและความสูงต่ําของอุณหภูมิดังนั้นจึงเปนปจจัยทางธรรมชาติอีกประการหนึ่งที่มีผลตอการ
ผลิตภาชนะดินเผา  ทั้งนี้ลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการผลิตภาชนะดินเผานั้นจะอยูในชวง
ที่ไมมีฝนตก  มีอุณหภูมิคอนขางอบอุนและความชื้นสัมพัทธในบรรยากาศที่คอนขางต่ํา (Arnold 
1985 : 71)  ทั้งนี้เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   ซึ่งรวมทั้งพื้นที่
บานหัวบึงในรอบสามสิบปนับต้ังแตป  พ.ศ. 2511-2540 นั้น  (ตารางที่ 7) วัดได  71 เปอรเซ็นต  
โดยเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธสูงสุดอยูในเดือนกันยายนวัดได  82 เปอรเซ็นตและเปอรเซ็นต
ความชื้นสัมพัทธต่ําสุดอยูในเดือนมีนาคมวัดได 59 เปอรเซ็นต  ทั้งนี้เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธทั้ง
ปโดยเฉลี่ยในรอบปนั้นจะมีปริมาณต่ําในชวงตนปและจะคอยๆเพิ่มจํานวนสูงขึ้นในชวงกลางป 
หลังจากนั้นจะคอยๆ ลดลงในชวงปลายป  (แผนภูมิที่ 7) 
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ตารางที่  7  เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธทั้งปโดยเฉลี่ยในรอบ  30  ป  ระหวาง พ.ศ. 2511-2540   
    ในเขตอําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน 
 

เดือน เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ย   
มกราคม 
กุมภาพันธ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

65 
62 
59 
63 
72 
76 
77 
79 
82 
77 
70 
66 

เฉล่ียรวมทั้งป 71 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธโดยเฉล่ีย

ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  7  เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธทั้งปโดยเฉลี่ยในรอบ  30  ป 
ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000. 
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นอกจากนี้แลวเปอรเซ็นตความความชื้นสัมพัทธในระยะเวลาที่สังเกตการณนั้น (ตาราง
ที่ 8) ยังแสดงลักษณะที่คอนขางคลายคลึงกันกับเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธในรอบสามสิบปที่
ผานมาในตารางที่ 7 อีกดวย กลาวคือ จะมีเปอรเซ็นตความความชื้นสัมพัทธต่ําในชวงตนปและจะ
คอยๆ เพิ่มเปอรเซ็นตสูงขึ้นในชวงกลางปและหลังจากนั้นจะลดต่ําลงในชวงปลายป 
 
ตารางที่  8  เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธทั้งปโดยเฉลี่ยตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนเมษายน   

    พ.ศ. 2543  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 
เดือน เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ย   
ตุลาคม 2542 
พฤศจิกายน 2542 
ธันวาคม 2542 
มกราคม 2543 
กุมภาพันธ 2543 
มีนาคม 2543 
เมษายน 2543 

81 
75 
63 
65 
65 
59 
78 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธโดยเฉล่ียในรอบ 30 ป 

เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธโดยเฉล่ียในชวงสังเกตการณ

ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  8  เปรียบเทียบเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ยในรอบ 30 ปและในชวงสังเกตการณ  
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อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการตรวจสอบวาปจจัยเรื่องความชื้นสัมพัทธเปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งที่อาจสงอิทธิพลตอกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาของชางปน ผูศึกษาจึงไดทําการ
เปรียบเทียบอัตราสวนระหวางเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ยในแหลงผลิตกับความถี่ของ
กิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นในแตละเดือนในลักษณะเดียวกันกับการตรวจสอบตัวแปรเรื่องปริมาณ
น้ําฝนดังกลาวมาแลว  (ตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 9)  กลาวคือ  
 
ตารางที่  9  อัตราสวนระหวางเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ยในแหลงผลิตกับความถี่ของจํานวนชางปน 

    ภาชนะดินเผา 
 
เดือน เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธ

โดยเฉลี่ย 
ความถี่ของจํานวนชางปน 

(คน) 
เปอรเซ็นตความถี่ 
ของจํานวนชางปน 

ตุลาคม 2542
พฤศจิกายน 2542 
ธันวาคม 2542 
มกราคม 2543 
กุมภาพันธ 2543 
มีนาคม 2543 
เมษายน 2543 
 

81 
75 
63 
65 
65 
59 
78 

1.0 
5.0 
7.0 
3.0 
1.0 

               14.0 
               10.0 

  2.4 
12.2 
17.1 
  7.3 
  2.4 
34.2 
24.4 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

เปอรเซ็นตความถ่ีของจํานวนชางปน

เปอรเซ็นตความช้ืนสัมพัทธ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  9  อัตราสวนจํานวนเปอรเซ็นตระหวางความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ยกับความถี่ของจํานวนชางปน 
                    ในระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2542  ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 

 
จากแผนภูมิที่ 9 จะเห็นไดวาจํานวนชางปนภาชนะดินเผานั้นแปรผกผันตามลักษณะ

ความสูงต่ําของเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธในบรรยากาศอยางชัดเจน กลาวคือในชวงที่เปอรเซ็นต
ความชื้นสัมพัทธในแหลงผลิตต่ํานั้นจํานวนชางปนก็จะเพิ่มปริมาณมาก แตหากชวงใดที่มี
เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธสูงจํานวนชางปนที่ทําการผลิตภาชนะดินเผาก็จะลดปริมาณลง  
ลักษณะดังกลาวเปนไปในทํานองเดียวกับปจจัยเรื่องปริมาณน้ําฝนดังกลาวมาแลวนั่นเอง 

 
อยางไรก็ตาม บางครั้งปจจัยดานภูมิอากาศก็ไมใชสาเหตุหลักที่มีผลตอกระบวนการ

การตัดสินใจผลิตภาชนะดินเผาของชางปนเสมอไป  กลาวคือ ในราวเดือนธันวาคมนั้นพบวาเริ่มมี
ชางปนในบางครอบครัวเริ่มกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาแลวทามกลางอากาศที่หนาวเย็น 
ในขณะที่ชางปนสวนใหญยังไมเร่ิมการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากตองการรายไดจากการจําหนายภาชนะ   
นอกจากนี้ชางปนบางคนยังจําเปนตองผลิตภาชนะดินเผาตามที่มีผูมาสั่งไวเปนกรณีพิเศษ  ซึ่ง
เปนไปดวยความเต็มใจของชางปนเพราะนํามาซึ่งรายไดที่เร็วขึ้นกวาเดิม  ดังนั้นจะเห็นไดวา
บางครั้งกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาไมไดข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศเสมอไป หากแตสถานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวกลับเปนแรงผลักดันสําคัญใหชางปนทําการผลิตภาชนะ 
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แหลงวัตถุดิบในการผลิตภาชนะดินเผา (raw material resource)  
1.ดิน (clay) 
แหลงดินที่มีความเหมาะสมสําหรับนํามาปนภาชนะดังกลาวนั้นมีเพียงแหลงเดียวซึ่ง

ตั้งอยูหางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมูบานหัวบึงราวหนึ่งกิโลเมตร แหลงดินแหงนี้
อยูในพื้นที่ลุมซึ่งจัดอยูในบริเวณลานตะพักลําน้ําระดับต่ําที่ราบน้ําทวมถึง ในฤดูฝนน้ําจะเออลน
ทวมขังพื้นที่สวนในฤดูแลงน้ําจะแหง ดังนั้นการไปขุดดินมาใชนั้นจะตองไปขุดในชวงฤดูแลง
เทานั้น โดยชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการจัดหาดินคือชวงฤดูรอนกอนเทศกาลสงกรานตในราว
ตนเดือนเมษายนของทุกป  ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงที่ฝนยังไมตก  สามารถขุดดินและขนสงมายังที่
เก็บดินไดสะดวก หากยางเขาสูฤดูฝนแลวบริเวณแหลงดินจะเกิดน้ําทวมขังทําใหไมสะดวกตอการ
ขุดดินและการขนสงมายังแหลงผลิต  
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 7   แหลงดินในฤดูฝน      ภาพที่ 8   แหลงดินในฤดูแลงแลง 

แหลงดินสําหรับปนภาชนะแหงนี้เดิมเปนพื้นที่สาธาณะซึ่งชางปนสามารถนําดินมาใช
ประโยชนไดอยางเสรี  แตปจจุบันแหลงดินดังกลาวกลายเปนสวนหนึ่งของที่นาของราษฎรคนหนึ่ง
ในหมูบานดอนชาง  เมื่อแหลงดินเปนที่ที่มีเจาของโดยถูกตองตามกฎหมายเชนนี้   ในปจจุบันการ
นําดินมาปนภาชนะนั้นชางปนบานหัวบึงจึงตองจายเงินเปนคาซื้อดินใหแกเจาของที่ดิน    อยางไร
ก็ตามไดเคยมีการนําดินในพื้นที่ใกลเคียงอื่นๆ มาลองปนภาชนะแตปรากฏวาไดภาชนะคุณภาพ
ไมดี  เนื่องจากดินมีส่ิงอื่นๆ เชน  หิน  ทราย  เจือปนอยูมาก  เปนสาเหตุใหภาชนะแตกราวขณะผึ่ง
ลมหรือไมก็แตกราวจากกระบวนการเผาแมวาจะไดลองพยายามผสมวัตถุประสานเนื้อดินใน
ปริมาณที่เพิ่มข้ึนแลวก็ตาม  ดังนั้นชางปนจึงจําเปนตองใชดินเหนียวจากแหลงดังกลาวตอไปแมวา
จะตองจายเงินซื้อก็ตาม 

ดินที่นํามาปนนั้น  ชางปนและผูชวยที่มีความชํานาญในการคัดเลือกดินจะเลือกดิน
เหนียวที่มีสีดําลวนและไมมีส่ิงใดๆ เจือปน ทั้งนี้ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับผลิตภาชนะดินเผา
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คุณภาพดีนั้นจะขุดมาใชไดตั้งแตในระดับ  50-60  เซนติเมตรจากผิวดินลงไปจนกระทั่งถึงระดับ
ความลึกประมาณ  2.00-2.20  เมตร จากผิวดิน  กลาวคือดินที่มีคุณภาพดีในการปนภาชนะนั้นจะ
มีความหนาของชั้นดินประมาณ  1.50-1.70  เมตร หรืออาจมีความหนาของชั้นดินมากกวาหรือ
นอยกวานี้แตกตางกันไปในแตละจุด  หลังจากนี้ดินจะเริ่มไมมีความเหมาะสมตอการนํามาเปนดิน
ปน  เนื่องจากดินเริ่มมีสีจางลงและมีส่ิงอื่นๆ เจือปนอยูในเนื้อดิน โดยเฉพาะหินเหลี่ยมกอนเลก็ๆ สี
แวววาวเหมือนแกว   กรวดกอนเล็กๆ  หอยคันตัวเล็กๆ   ซึ่งเปนสาเหตุใหภาชนะแตกราวใน
ข้ันตอนการเผาได  (สําเนียง  พวงกลาง 2543)   รวมทั้งยังมีทรายปนอยูในเนื้อดินในปริมาณสูงซึ่ง
ไมเหมาะตอการนํามาเปนดินปน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 9   ชั้นดินที่เหมาะสมตอการปนภาชนะ  

 จากการตรวจสอบหนาตัดชั้นดิน  (profile) ในบริเวณแหลงดินบางจุด  ซึ่งในปจจุบันได
กลายสภาพเปนสระน้ําขนาดใหญอันเนื่องมาจากการขุดดินไปใชปนภาชนะตลอดระยะเวลากวา
รอยปที่ผานมา (สุพัฒน  พวงกลาง 2543 ; สุเทพ  กลิ่นโอชา 2543 ; หนัก  กลิ่นโอชา 2542)   
สามารถแบงชั้นดินออกไดอยางชัดเจนจํานวนสามชั้นดวยกัน  คือ  
  1.ชั้นดินที่ 1   จากระดับผิวดิน – 60  เซนติเมตร 
  2.ชั้นดินที่ 2   จากระดับ  60  เซนติเมตร – 170  เซนติเมตร 
  3.ชั้นดินที่ 3   จากระดับ  170  เซนติเมตร เปนตนไป  

ทั้งนี้ดินที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมสําหรับนําไปปนภาชนะนั้น  ไดแก  ดินในชั้นดินที่ 2  
(สุพัฒน  พวงกลาง  2543)    
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ภาพที่ 10   หนาตัดชั้นดิน (Profile) บริเวณแหลงดิน  

จากการนําตัวอยางดินจากบริเวณแหลงดินปนที่ไดจากการขุดตรวจสอบหนาตัดชั้นดิน
และตัวอยางดินที่ไดจากชางปนไปวิเคราะหหาลักษณะเนื้อดิน (textural class) ในหองปฏิบัติการ
นั้น  (สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  2543)  ปรากฏผลการวิเคราะหดังนี้ 
 
ตารางที่  10   ผลการวิเคราะหตัวอยางดินจากผนังหนาตัดชั้นดินและตัวอยางดินจากชางปน  
 
ลักษณะ 

 
ชั้นดินที่ 1 
0-60 cm 

ชั้นดินที่ 2 
60-170 cm 

ชั้นดินที่ 3 
170 cm เปนตนไป 

ดินจากชางปน 
60-220 cm 

คาสีดิน (แหง) 
 

7.5 YR 4/4 
Brown-dark brown 

10 YR 5/3 
Brown 

7.5 YR 6/4 
Light brown 

10 YR 4/2 
Dark grayish brown 

% Sand 74.2 39.7 68.2 9.3 
% Silt 15.8 22.0 11.9 21.0 
% Clay 10.0 38.3 19.9 69.7 
Textural Class 
 

Sandy loam 
(ดินรวนปนทราย) 

Clay loam 
(ดินรวนปนดินเหนียว) 

Sandy loam 
(ดินรวนปนทราย) 

Clay 
(ดินเหนียว) 

 
ที่มา  : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5, ฝายวิเคราะหดิน.  รายงานผลการวิเคราะหดิน . 2543. 
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แผนภูมิที่  10  แสดงปริมาณเปอรเซ็นตของทราย ซิลทและเคลยของชั้นดินทั้งสามชั้น 

       จากแหลงดินหมูบานหัวบึง 
ที่มา  : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5, ฝายวิเคราะหดิน.  รายงานผลการวิเคราะหดิน . 2543. 
 

จากตารางที่  10 และแผนภูมิที่  10  จะเห็นไดวาดินชั้นที่ 1 และดินชั้นที่ 3 นั้นจัดเปน
ดินรวนปนทราย  ซึ่งมีปริมาณเคลยต่ําสวนปริมาณของทรายสูง  ดังนั้นคุณสมบัติของดินทั้งสอง
ชั้นจึงไมเหมาะที่จะนําไปปนภาชนะ   สวนตัวอยางดินที่ชางปนคัดเลือกไปปนภาชนะซึ่งอยูในชั้น
ดินที่  2 นั้นจัดเปนดินเหนียวสีคล้ํา  มีปริมาณเคลยสูงและมีปริมาณทรายต่ํา ทั้งนี้ความเหนียว
ของดินนั้นจะขึ้นอยูกับปริมาณเคลยที่เปนองคประกอบในเนื้อดิน   ถาดินมีปริมาณเคลยต่ําก็จะมี
ความเหนียวนอยกวาดินที่มีปริมาณเคลยสูงกวา   อยางไรก็ตาม  ผลการวิเคราะหลักษณะเนื้อดิน
ในชั้นดินที่ 2 ที่ไดจากการขุดตรวจสอบผนังหนาตัดชั้นดินของผูศึกษานั้นก็มีความใกลเคียงกับผล
การวิเคราะหลักษณะตัวอยางดินที่ไดจากชางปนดังกลาว  

 
2.วัตถุประสานเนื้อดิน (temper) 
สําหรับสวนผสมสําคัญในการผลิตวัตถุประสานเนื้อดินหรือดินเชื้อ  ไดแก  ดินและ

แกลบขาว  ดินเปนดินเหนียวชนิดเดียวกับที่เตรียมไวปนดังกลาวมาแลวขางตน  สวนแกลบขาวนั้น
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จะจัดหามาเตรียมไวตั้งแตหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวในชวงที่นําขาวมาสีเปนขาวสารเสร็จเรียบรอย
แลว ซึ่งจะอยูในราวเดือนธันวาคม–มกราคม หรือเดือนมกราคม–กุมภาพันธของทุกป   ระยะเวลา
ดังกลาวจะมีแกลบขาวที่เหลือจากการสีขาวอยูตามโรงสีในหมูบานหัวบึงและตามหมูบานอื่นๆ ใน
ละแวกใกลเคียงเปนจํานวนมาก  โรงสีในบานหัวบึงซึ่งเปนแหลงแกลบขาวนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น  2  
โรง  ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงใตของหมูบาน  สวนหมูบานอื่นๆ ใน
ละแวกใกลเคียงซึ่งชางปนไปนําแกลบขาวมานั้น ไดแก บานเหลาโพนทองอยูหางออกไปทางทิศ
เหนือราว 1.5 กิโลเมตร  บานดอนชางอยูหางออกไปทางทิศตะวันออกราว 1.5 กิโลเมตร  บาน
หนองฮีอยูหางออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตราว 4 กิโลเมตร  บานหนองโพอยูหางออกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตราว  5  กิโลเมตร และบานดอนหญานางอยูหางออกไปทางทิศใตหนึ่งกิโลเมตร 

 
 
 
ราว 1 กิโลเมตร   

 
 

 
 
 

              ภาพที่ 11   วัตถุประสานเนื้อดิน            ภาพที่ 12   โรงสี แหลงที่มาของแกลบขาวซึ่ง 
                   เปนสวนประกอบวัตถุประสานเนื้อดิน 

 นอกจากนี้แลวชางปนยังอาจหาแกลบขาวมาผลิตดินเชื้อไดอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอในระหวางการผลิตภาชนะดินเผาหรือในชวงที่มีผูนําขาวเปลือกไปสี   หากเปนแกลบขาว
ที่ไดจากโรงสีภายในบานหัวบึงเองจะใชรถเข็นขนมายังบาน แตหากตองไปขนแกลบมาจาก
หมูบานอื่นๆ ในละแวกใกลเคียงจะใชวิธีนํารถเข็นพวงกับรถจักรยานยนต  

 
3.เชื้อเพลิง (fuel) 
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตภาชนะดินเผาอีกชนิดหนึ่งนั้น ไดแกเชื้อเพลิงสําหรับเผา

ภาชนะ  ชางปนบานหัวบึงนิยมใชเชื้อเพลิงหลักๆ อยูสองชนิด  คือ  ฟนและฟางขาว ฟนไดจาก
ตนไมตางๆ ที่ข้ึนในที่นาของตนเอง เชน ประดู  มะขาม  กามปู  ที่นาซึ่งเปนแหลงเชื้อเพลิงดังกลาว
นี้ตั้งอยูลอมรอบตัวหมูบานในรัศมี  0.5 – 2  กิโลเมตร  สวนไมไผจะตองซื้อจากหมูบานใกลเคียง 
คือ บานโนนตุนซึ่งตั้งหางอยูออกไปทางทิศใตราว  5  กิโลเมตร เหตุที่นิยมใชไมไผเปนเชื้อเพลิงใน
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การเผาภาชนะแมวาจะตองซื้อก็เพราะวาสะดวก  เนื่องจากมีลํายาวและตรง  สามารถวางเรียง
ภาชนะไวบนกองฟนไดสะดวก  สําหรับฟางขาวไดมาจากการนวดขาวของชางปนเองหรือขอจาก
เพื่อนบาน  เชื้อเพลิงตางๆ เหลานี้ชางปนจะตองจัดหาไวลวงหนาเปนเวลานานๆ ตั้งแตหลังฤดูกาล
เก็บเกี่ยวเสร็จส้ินลงแลวในราวเดือนมกราคมของทุกป     เนื่องจากจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
เชื้อเพลิงซึ่งมีความแหงสนิทในการเผาภาชนะเพื่อใหไดภาชนะดินเผาคุณภาพดี หากใชเชื้อเพลิงที่
ยังคงมีความชื้นจะทําใหการเผาไหมไมสมบูรณและกอใหเกิดเขมาควันและจะทําใหภาชนะ
เสียหายระหวางขั้นตอนการเผาได ทั้งนี้ชางปนและสมาชิกในครอบครัวจะออกไปตัดไมในบริเวณที่
นาของตนเองเปนทอนๆ ยาวประมาณ  2 –3 เมตร  แลวจะใชรถเข็นขนมายังบาน  สวนไมไผนั้น
จะตองซื้อจากหมูบานใกลเคียงแลวใชวิธีจางรถยนตขนมายังบาน   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13   ฟนและฟางขาวเปนเชื้อเพลิงในการเผา  

 ปจจัยในเรื่องแหลงวัตถุดิบทั้งสามประการดังกลาวมานั้นจะเห็นไดวาสภาพแวดลอม
ของแหลงวัตถุดิบสงผลตอกิจกรรมการผลิตภาชนะโดยเฉพาะในแงของการจัดหาวัตถุดิบ  
กลาวคือ  การที่แหลงดินซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการปนภาชนะตั้งอยูในบริเวณลานตะพักลําน้ํา
ระดับตํ่าที่ราบน้ําทวมถึงซึ่งมีลักษณะเปนพื้นที่ลุมน้ําเออลนทวมขังในฤดูฝนนั้น จึงเปนขอจํากัดให
การจัดหาดินตองกระทําในฤดูแลงเทานั้น  หากดินที่ชางปนเตรียมไวหมดลงก็จําเปนจะตองยุตกิาร
ผลิตและตองรอไปจนกระทั่งฤดูแลงในปถัดไปจึงจะไปหาดินมาใชปนภาชนะไดอีก นอกจากนี้
ขอจํากัดประการเดียวกับเร่ืองแหลงดินนี้จะพบไดอีกจากการจัดหาเชื้อเพลิงสําหรับเผาภาชนะ  
กลาวคือ  ฟางขาวซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักในการเผาภาชนะนั้นจะจัดหาไดก็ตอเมื่อถึงฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวขาวเทานั้น สวนฟนชนิดตางๆ ที่หาไดจากในนานั้นถึงแมจะหาไดตลอดทั้งปก็ตามแตก็พบวา
หากเปนฟนในหนาแลงแลวจะมีคุณภาพดีเนื่องจากฟนจะมีความแหงเพราะอากาศที่รอนขึ้นในฤดู
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แลงจะทําใหความชื้นในเนื้อไมลดลง  ฟนที่แหงสนิทมีผลตอกระบวนการเผาไหมภาชนะที่สมบูรณ
และทําใหไดภาชนะคุณภาพดีนั่นเอง  อยางไรก็ตาม ขอจํากัดในเรื่องของที่ตั้งแหลงวัตถุดิบนี้ไมมี
ผลตอการจัดหาแกลบขาวสําหรับผลิตเปนวัตถุประสานเนื้อดินนักเนื่องจากแกลบขาวที่เหลือจาก
การสีขาวนั้นจะหาไดตามโรงสีภายในหมูบานและหมูบานในละแวกใกลเคียงไดเกือบตลอดทั้งป  
เนื่องจากชาวบานจะมีการนําขาวไปสีเปนระยะๆ ตลอดปนั่นเอง 
 
ระบบนิเวศทางสังคม  
 นอกจากระบบนิเวศทางธรรมชาติดงักลาวมาแลว ระบบนิเวศทางสังคม ซึ่งหมายถึงสิ่ง
ที่มนุษยคิดคน สรางสรรคหรือดัดแปลงขึ้น ไดแก เครื่องมือเครื่องใช สถาปตยกรรม การ
ชลประทาน  ศาสนา   การเมืองการปกครอง   การจัดระเบียบทางสังคม   เศรษฐกิจ และการ
คาขาย   ฯลฯ  ลวนเปนปจจัยอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมตลอดจนการดํารงชีพของ
มนุษย ดังนั้นในการทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางการผลิตภาชนะดินเผากับระบบนิเวศ
จึงไมควรพิจารณาเพียงประเด็นความสัมพันธของระบบนิเวศทางธรรมชาติที่มีผลตอการผลิต
ภาชนะดินเผา แตควรศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลที่ระบบนิเวศทางสังคมมีตอพฤติกรรมการผลิตภาชนะ
ดินเผาดวย 

อยางไรก็ตาม  ขอมูลดานประวัติของชุมชน ตลอดจนลักษณะสังคมและเศรษฐกิจ
ปจจุบันของพื้นที่ศึกษาอันจะกอใหเกิดความรูความเขาใจในพื้นฐานของชุมชนและสงผลตอ
การศึกษาและการสังเคราะหขอมูลนั้น   ผูศึกษาไดอาศัยขอมูลทางชาติพันธุวรรณาที่ทําการศึกษา
ไวโดยคณะนักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยา คณะวิชามานุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สถาบันราช
ภัฏเลย  ศูนยขอนแกน  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกงานภาคสนามโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  (การ
พัฒนาชุมชนภาคสนาม 3)  เมื่อป พ.ศ.2540    (ชาติชาย  รัตนพันธและคณะ  2540)   งานวิจัย
ดังกลาวชวยใหผูศึกษามีความเขาใจในพื้นฐานของชุมชนและสามารถทําการเก็บขอมูลภาคสนาม
ในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับประเด็นการศึกษาแตเพียงอยางเดียว  

 
1.ประวัติชุมชน 

 การศึกษาและทําความเขาใจถึงที่มาและประวัติของชุมชนเปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวย
ใหสามารถทําความเขาใจสภาพและพฤติกรรมของชุมชนนั้นๆ ไดดียิ่งขึ้น   ทั้งนี้ส่ิงที่เห็นและ
เปนอยูในปจจุบันนั้นลวนแลวแตผานการสั่งสมของกาลเวลาจนกอใหเกิดเปนเอกลักษณของแตละ
ชุมชนนั่นเอง 
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 บานหัวบึง  หมูที่ 5 ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  เดิมมีชื่อวา “บาน
หลุบทุม” หมูที่ 16  โดยขึ้นกับตําบลบานโตน  ตอมาจึงเปลี่ยนชื่อเปนบานหัวบึง  หมูที่ 12  ข้ึนกับ
ตําบลบานหวา และเปลี่ยนเปนหมูที่  5  ข้ึนกับตําบลดอนชางจนปจจุบัน   ที่ชื่อ “บานหัวบึง”  ก็
เนื่องจากที่ตั้งของตัวหมูบานตั้งอยูทางดานทิศเหนือของ “บึงน้ําตอน”  หรือที่เรียกกันทั่วไปวา 
“แกงน้ําตอน” เพราะเหตุที่การตั้งชื่อหมูบานในสมัยกอนนิยมเรียกชื่อตามสัญลักษณที่โดดเดนของ
ภูมิประเทศ  จึงไดเรียกชื่อวาบานหัวบึงมาจนถึงปจจุบัน  (ชาติชาย  รัตนพันธและคณะ  2540 : 1) 
 อยางไรก็ตาม บานหัวบึงไมปรากฏหลักฐานชวงระยะเวลาที่แนชัดวามีการตั้งถิ่นฐาน
ในบริเวณหมูบานนี้ตั้งแตเมื่อใด  แตจากคําบอกเลาของผูอาวุโสหลายคนในหมูบาน   จึงทําให
ทราบประวัติที่มาของหมูบานแหงนี้ไดวามีประชาชนกลุมหนึ่งซึ่งเปนเชื้อสายไทยโคราช (จังหวัด
นครราชสีมา)  โดยการนําของนายสาย  ภูชาง ไดอพยพมาจากอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
อยางนอยก็ราวสองชั่วอายุคนมาแลวหรือประมาณรอยกวาปที่ผานมา กลุมชนดังกลาวมีแบบ
แผนการยังชีพดวยการเพาะปลูกและผลิตภาชนะดินเผาในฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยว  สืบเนื่องจาก
ความแหงแลงกันดารของดินแดนแถบโนนสูงในครั้งนั้นจึงจําเปนตองอพยพเคลื่อนยายเพื่อหาที่ตั้ง
ถิ่นฐานและที่ทํากินแหงใหม ผูคนกลุมแรกเดินทางมาจนถึงที่ราบลุมแหงหนึ่งซึ่งตั้งอยูทางดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวหมูบานหัวบึงในปจจุบันและเห็นวามีความเหมาะสมที่จะตัง้ถิน่ฐานทาํ
การเพาะปลูกเพื่อยังชีพไดประกอบกับบริเวณนั้นมีดินเหนียวสีดําที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ปนภาชนะ จึงตัดสินใจตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกลาวและเรียกชื่อถิ่นที่ตั้งวา “หลุบทุม” เพราะเปนที่
ราบลุมและมีตนไมชนิดหนึ่งคือตนทุมข้ึนอยูในบริเวณนั้นมากมาย  ตอมาไดมีผูคนอีกกลุมหนึ่ง
จากพื้นที่เขตจังหวัดรอยเอ็ดซึ่งมีอาชีพปนภาชนะเชนเดียวกันไดเดินทางอพยพมาสมทบ  ชุมชน
ดังกลาวจึงขยายตัวขึ้น  บริเวณที่ราบลุมดังกลาวจึงไมพอเพียงกับจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน
ประกอบกับเมื่อถึงฤดูฝนนั้นบริเวณหลุบทุมจะมีน้ําหลากมาจากแกงน้ําตอนแลวเออลนทวม
บริเวณหลุบทุมดวย  ผูคนจึงพากันเคลื่อนยายชุมชนสูที่ดอนในปจจุบัน ตั้งเปนหมูบานหัวบึง-หัว
สระ  ซึ่งตอมาบานหัวสระแยกการปกครองออกไปเปนอีกหนึ่งหมูบาน  (ชาติชาย  รัตนพันธและ
คณะ  2540 : 9) 
 

2.ลักษณะทั่วไปทางสังคมและวัฒนธรรม 
 บานหัวบึงมีลักษณะเปนหมูบานเกษตรกรรมในชนบทแหงหนึ่งที่มีลักษณะทั่วไปทาง
สังคมและวัฒนธรรมเชนเดียวกับหมูบานชนบทแหงอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลาวคือ 
เปนสังคมตั้งถิ่นฐานถาวรที่ยังชีพดวยเกษตรกรรมเปนหลัก ในป พ.ศ.2543 หมูบานแหงนี้มีจํานวน
ทั้งสิ้น  75  ครัวเรือน  จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น  310  คน  แบงเปนชาย 151 คนและหญิง 159 
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คน  (คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  2543)การตั้งถิ่น
ฐานของราษฎรในหมูบานมักอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญหรือครอบครัวขยาย (extended 
family)  สมาชิกในครัวเรือนมักประกอบดวยคนหลายรุน  เชน  รุนปูยาตายาย  รุนลูกและหลาน  
เปนตน  หากไมอยูอาศัยรวมกันในบานหลังเดียวก็มักมีการแยกบานออกไปตั้งบานอยูในบริเวณ
เดียวกันหรือภายในขอบเขตรั้วเดียวกัน    

ลักษณะการสมรสเปนแบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) อายุเฉล่ียในการแตงงาน
ทั้งฝายชายและฝายหญิงมักอยูในรุนราวคราวเดียวกัน คือเฉลี่ยในราว 20-23 ป ทั้งนี้ฝายชาย
มักจะตองผานการบวชเรียนและเกณฑทหารเรียบรอยแลว เมื่อสมรสแลวมีการนับญาติทั้งสอง
ฝายทั้งฝายบิดาและมารดา (multilineal)  สวนแบบแผนการตั้งถิ่นฐานหลังการสมรสนั้นฝายชาย
มักยายเขามาอยูในบานฝายหญิง (matrilocal) สวนที่แยกออกไปตั้งบานเรือนของตนเองตางหาก 
(single family) ก็พบบางแตนอยและสวนใหญก็จะเปนการตั้งบานเรือนในบริเวณเดียวกันหรือ
ใกลๆ กับบานของพอแมฝายหญิงนั่นเอง 

โครงสรางทางวัฒนธรรมของชาวบานหัวบึงนั้นมีการยึดถือขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีที่สืบทอดกันมาแตคร้ังบรรพบุรุษเชนเดียวกับชาวอีสานทั่วไป  โดยเฉพาะประเพณีการ
ทําบุญตามฤดูกาลตลอดทั้งปที่เรียกวา “ฮีตสิบสอง”  หรือประเพณีสิบสองเดือนนั่นเอง  เชน  งาน
บุญขาวกรรมในเดือนอาย  งานบุญพระเวส (พระเหวด) เดือนสี่  งานบุญบั้งไฟเดือนหกและงาน
บุญกฐินในเดือนสิบสอง  เปนตน  (สายสุนีย  สุขนคร  2528  :  31-36, สุเทพ  กลิ่นโอชา  2543)     
 นอกจากงานประเพณีใหญๆ ประจําสิบสองเดือนนี้แลว ชาวอีสานรวมทั้งชาวบานหัว
บงึยังมีประเพณียอยๆ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีอันเกาแกของชาวไทยอีสานอีกมากมาย  เชน  
ประเพณีสูขวัญ  ประเพณีผูกเสี่ยว  งานแตงงาน  การสรางบาน  ซึ่งประเพณีเหลานี้ลวนเปน
ประจักษพยานใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมอันเกาแกที่ชาวอีสานมีมาอยางชานาน 
 อยางไรก็ตาม แมวาบานหัวบึงจะเปนชุมชนเกษตรกรที่มีการผลิตภาชนะดินเผาเปน
หัตถกรรมในครัวเรือนก็ตาม  แตก็ไมพบวาในชุมชนมีความเชื่อหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต
ภาชนะดินเผาเปนพิเศษแตอยางใดเลย  จากการสอบถามชางปนในหมูบานไดความวาพวกเขาถือ
วากิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาเปนกิจกรรมที่ทําสืบทอดกันมานานจนกลายเปนสิ่งธรรมดาใน
ชีวิตอีกทั้งยังเปนกิจกรรมเสริมอยางหนึ่งเชนเดียวกับการปลูกพืชสวนในชวงเวนวางจากการทํานา
ซึ่งไมถือวาเปนกิจกรรมพิเศษแตอยางใด ดังนั้นคนในชุมชนจะใหความสําคัญกับกิจกรรมหลักใน
การยังชีพคือการเพาะปลูกมากกวากิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีข้ึนในชุมชน  
 

3.เศรษฐกิจ 
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 ดังไดกลาวแลววาบานหัวบึงเปนสังคมที่ยังชีพดวยเกษตรกรรมโดยการทํานาปลูกขาว
เปนอาชีพหลักขณะที่ผลิตภาชนะดินเผาในชวงฤดูแลงและปลูกพืชสวนอื่นๆ   เชน   มะเขือเทศ  
แตงโม และหญาสําหรับเลี้ยงสัตว  เพื่อคัดเมล็ดพันธุสงขายเปนอาชีพเสริม  ขาวทีป่ลูกเปนหลกัคอื
ขาวเหนียว  สวนขาวเจาปลูกไวบางเล็กนอยเพื่อขายและรับประทานเองบางสวน   การถือครอง
ที่ดินซึ่งเปนเจาของเองเฉลี่ยประมาณ 10 ไรตอครอบครัว  นอกจากนี้หากครอบครัวใดมีที่ดินใน
การเกษตรกรรมไมเพียงพอก็มีการเชาที่ดินจากเพื่อนบานหรือญาติเพิ่มเติมอีกเฉลี่ยในราว  3-4  ไร   
ผลผลิตขาวและพืชสวนเหลานี้ในแตละปข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝนเปนหลัก  นอกจากที่นาที่ตั้งอยู
ติดกับลําหวยสีผ้ึงจึงจะสามารถนําน้ําจากหวยมาใชประโยชนได  อยางไรก็ตาม ในบางครอบครัว
มีการเจาะน้ําบาดาลในบริเวณที่นาของตนเองเพื่อนําน้ํามาใชแกปญหาในยามที่ปริมาณน้ําฝนไม
เพียงพอตอความตองการอีกดวย   ในสวนของแรงงานในการผลิตที่สําคัญคือสมาชิกในครอบครัว
เปนหลัก ซึ่งแตเดิมนั้นมีการใชแรงงานสัตวคือควายชวยไถนา แตปจจุบันไดเปลี่ยนมาใชรถไถนา
กันทุกครัวเรือนแลว บานใดไมมีรถไถนาเปนของตนเองก็มักจะตองจางผูที่มีรถไถนามาชวยไถและ
คราดในราคาไรละประมาณ  200 บาท  ซึ่งตองจายคาแรงผูไถอีกวันละ  100  บาท  (สุเทพ  กลิ่น
โอชา  2543)  
 อยางไรก็ตาม ในสวนของกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาอันนํามาซึ่งรายไดอีกทางหนึ่ง
นอกเหนือจากกิจกรรมการเพาะปลูกนั้นพบวา “วงจรการยังชีพ” ดวยกิจกรรมการผลิตภาชนะดิน
เผาที่บานหัวบึงจะเริ่มตนในฤดูแลงหลังเสร็จส้ินจากกิจกรรมการเก็บเกี่ยวขาวเรียบรอยแลว โดย
เพศหญิงจะทําหนาที่เปนชางปนภาชนะและเปนกลไกสําคัญในทุกขั้นตอนการผลิต การผลิต
ภาชนะดินเผาครั้งหนึ่งๆ จะกินเวลาราว 1 สัปดาห กลาวคือ ปนภาชนะเฉลี่ยประมาณ 5-6 วันและ
เผาอีก 1 วัน ซึ่งจะไดภาชนะในราว 150-200 ใบตอการเผาหนึ่งครั้ง เพราะฉะนั้นในหนึ่งรอบปของ
การผลิตซึ่งโดยเฉลี่ยชางปนจะทําการผลิต 3 คร้ังตอป จะไดภาชนะประมาณ 450 – 600 ใบตอป  
โดยทั่วไปนั้นการปนภาชนะดินเผาจะเริ่มตนในราวเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของปถัดไป ซึ่ง
จํานวนชางปนจะมากที่สุดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนหรือผลิตไปจนกระทั่งฝนเริ่มตกซึ่ง
สวนมากมักจะไมเกินเดือนพฤษภาคม  หรือหากดินปนที่เตรียมไวหมดลงก็จะหยุดการผลิตเร็วขึ้น
กวาปกติ  (สําเนียง  พวงกลาง 2543)  หลังจากนี้ชาวบานจะเริ่มปลูกพืชสวนกอนเพื่อรอระยะเวลา
ที่ปริมาณน้ําฝนพอเหมาะตอการทํานาในราวเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 

 
4.การเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผา 
ดังไดกลาวแลววากลไกสําคัญในการผลิตภาชนะดินเผาคือเพศหญิงซึ่งทําหนาที่เปน

ชางปนหรือ “ตี” หมอ  ดังนั้นการถายทอดวิธีการผลิตและการเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผาใน
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ชุมชนจึงพบวาเปนการถายทอดและสงผานจากหญิงรุนหนึ่งสูหญิงอีกรุนหนึ่ง  แมวาในปจจุบัน
การเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผาของเด็กหญิงในหมูบานจะไมปรากฏใหเห็นอีกตอไปแลว 
เนื่องจากเด็กรุนใหมไมหัดเรียนรูการผลิตภาชนะดินเผาเพราะเห็นวาเปนงานที่เหนื่อยและสกปรก  
รวมทั้งในปจจุบันไดเรียนหนังสือสูงกวาในสมัยกอนจึงไมมีเวลาที่จะเรียนรูการปนภาชนะ  จึงทํา
หนาที่เปนผูชวยในบางโอกาสและบางหนาที่ที่สามารถทําไดเทานั้น แตก็พบวามีบางคนที่ไมไดทํา
หนาที่ใดๆ ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผานี้เลยเพราะเขาไปทํางานรับจางในตัวเมือง  (ขวัญ
เรือน  มลจันทร  2543 ; อุมาพร  เลหรักษา  2543 ; อรนุช  กุมพล  2543)  

ในการศึกษาประเด็นในการเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผาดังกลาวนี้ เพื่อที่จะ
สามารถทําความเขาใจเรื่องการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาไดชัดเจนขึ้น จึงแบง
ประเด็นในการพิจารณาออกเปน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) อายุเมื่อเร่ิมหัดเรียนรูการปนภาชนะ และ 
(2) ชางปนเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะและไดรับการเสริมทักษะความชํานาญจากใคร  (Arnold 
1991 : 28-29, Stanislawski  1977 : 378-408)   
 
ตารางที่  11  อายุชวงตางๆ ชางปนและอายุเมื่อเริ่มเรียนรูการผลิตภาชนะดินเผา 
 

อายุชวงตางๆ  
 

อายุเฉล่ีย (ป) อายุต่ําสุด (ป) อายุสูงสุด (ป) 

อายุปจจุบันของชางปน 
อายุเมื่อแตงงาน 
อายุเมื่อเริ่มเรียนรูการผลิตภาชนะ 
 

39.06 
20.25 
12.56 

29.00 
17.00 

             8.00 

59.00 
25.00 
14.00 

 
 จากตารางที่ 11  จะเห็นไดวาอายุปจจุบันของชางปนโดยเฉลี่ย คือ 39.06 ป  ชางปน
อายุนอยที่สุด  29  ป และอายุมากสุด  59 ป   สวนอายุเมื่อเร่ิมเรียนรูการผลิตภาชนะเฉลี่ยราว  
12.56  ป  อายุต่ําสุดในการเรียนรูคือ  8  ปและอายุมากสุดเมื่อเร่ิมเรียนรูคือ 14 ป   ซึ่งสวนใหญ
แลวพบวาชางปนจะเริ่มเรียนรูการผลิตภาชนะดินเผาอยางเต็มตัวเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับช้ัน
ประถมศึกษาปที่  4  ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวชางปนจะมีอายุราว  10-12  ป  และจะเริ่มรับชวงการ
ผลิตภาชนะอยางเต็มตัวเมื่อแตงงานออกไปมีครอบครัวของตนเอง  หากยังอยูบานเดิมกับพอและ
แมก็จะทําหนาที่หลักในการผลิตภาชนะ สวนแมของตนเองก็จะลดบทบาทเปนผูชวยและคอย
ชี้แนะทักษะในขั้นตอนตางๆของการผลิตและจะยุติบทบาทการผลิตภาชนะดินเผาเมื่อสภาพ
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รางกายออนแอลงซึ่งไมปรากฏชวงอายุที่แนนอนขึ้นอยูกับความแข็งแรงของผูนั้นเปนหลัก ทั้งนี้
อายุของชางปนเมื่อเร่ิมรับชวงการผลิตภาชนะดินเผาอยางเต็มตัวจะศึกษาไดจากอายุเมื่อแตงงาน
ของชางปน กลาวคืออายุเมื่อแตงงานโดยเฉลี่ยจะอยูในราว  20.25  ป  อายุต่ําสุดที่แตงงานคือ  
17  ป และอายุสูงสุดที่ชางปนแตงงานคือ  25  ป 
 
ตารางที่  12  การเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผา 
 

ผูสอน ความเกี่ยวของ ผูสอนถายทอดทักษะ 
เพิ่มเติม 

ความเกี่ยวของ จํานวน 

ฝายบิดา ฝายมารดา มารดา ฝายบิดา ฝายมารดา มารดา เพื่อนบาน 
จํานวนนับ 
เปอรเซ็นต 
(N = 16) 
 

0.00 
0.00 

     16.00 
100.00 

        16.00 
100.00 

0.00 
0.00 

15.00 
93.75 

15.00 
93.75 

1.00 
6.25 

 
จากตารางที่ 12 จะเห็นไดวาชางปนทุกคนที่บานหัวบึงมีการเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะ

ดินเผาเปนครั้งแรกจากแมของตน เนื่องจากผูเปนแมจะตองใหลูกสาวมาเปนผูชวยในการผลิตอยู
แลว  ทั้งนี้แมมักจะเคี่ยวเข็ญลูกสาวใหเรียนรูงานอยางเขมงวดเนื่องจากเปนทักษะที่ใชประกอบ
อาชีพหารายไดเสริมอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเพาะปลูก โดยผูเปนแมจะใหลูกสาวมาสังเกตดู
ตนเองขณะที่ปนภาชนะและใหลองหัดปนภาชนะขนาดเล็กๆ กอน หลังจากนั้นจึงใหหัดปนขนาด
จริง  ซึ่งแมจะชวยแนะนําและแกไขหรือตกแตงใหถูกตองสวยงามใหลูกสาวดูเปนตัวอยาง 
นอกจากนี้เกือบทุกคนก็จะมีการเรียนรูทักษะความชํานาญงานเพิ่มเติมจากแมของตนเองอีกตอไป  
ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลัก  2  ประการ  คือ  (1) ชางปนสวนใหญยังอยูอาศัยที่บานหลังเดิมกับพอ
และแมของตนแมวาจะแตงงานแลว และ (2) ถึงแมวาชางปนบางคนจะแตงงานและแยกครอบครัว
ออกไปตั้งบานหลังใหมเปนของตนเองแตก็พบวาสวนใหญก็ตั้งบานใหมอยูติดกับบานหลังเดิมหรือ
อยูใกลเคียงกับบานเดิมของตนเอง   การเรียนรูทักษะความชํานาญงานเพิ่มเติมของชางปนจึง
ยังคงรับการถายทอดจากแมของตนอยูนั่นเอง  อยางไรก็ตาม  ก็พบวามีชางปนเพียงคนเดียวใน
หมูบานที่ไมไดเรียนรูทักษะความชํานาญงานเพิ่มเติมจากแมของตนเอง   ทั้งนี้เปนเพราะวา
หลังจากที่ชางปนคนนี้แตงงานแลวไดแยกบานออกไปตั้งบานใหมที่คอนขางหางไกลจากบานเดิม
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ของตนเอง  ดังนั้นชางปนคนดังกลาวจึงอาศัยการเรียนรูทักษะความชํานาญงานเพิ่มเติมจากเพื่อน
บานใกลเคียง  (สําเนียง  พวงกลาง  2543) 
 อยางไรก็ตาม  ผลการศึกษาในพื้นที่อ่ืนๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 1 นั้น  พบวาใน
บางชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานหลังการแตงงานโดยยายไปอยูอาศัยกับฝายชาย (patrilocal) ก็จะมี
ลักษณะที่แตกตางไปจากชางปนกลุมที่ตั้งถิ่นฐานเดิมหลังการแตงงาน  ดังเชนผลการศึกษาชุมชน
ในเขตทัคสทราสของฟลิป เจ. อารโนลด ทรี  (Arnold 1991 : 29-30) ซึ่งพบวาการผลิตภาชนะดิน
เผาเปนหนาที่ของเพศหญิงเทานั้น   ทั้งนี้การเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผาของผูหญิงในชุมชน
จะมีการถายทอดวิธีการผลิตจากผูเปนแมสูลูกสาวมากที่สุด เมื่อชางปนแตงงานแลวตองยายไป
อยูยังชุมชนแหงใหมของสามี จึงทําใหชางปนไมคอยมีเวลากลับไปเรียนรูเพิ่มความชํานาญในการ
ปนภาชนะกับแมของตนเองมากนัก เนื่องจากมีภาระในครอบครัวใหมของตนเอง ดังนั้นจึงมัก
เรียนรูจากเพื่อนบานและจากสมาชิกในครอบครัวของสามีมากกวา 
 ผลการศึกษาของไมเคิล บี.  สตานีสลอวสกี  (Stanislawski 1977 : 378-408) บริเวณ
โฮป (Hopi) และโฮป-เทวา (Hopi-Tewa) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐอริโซนา  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  พบวาการผลิตภาชนะดินเผาเปนหนาที่ของเพศหญิงในสังคมเทานั้น  ทั้งนี้การ
เรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผาของผูหญิงในชุมชนสามารถแบงออกไดสองรูปแบบ  คือ (1) การ
เรียนรูในกลุมสายเลือดเดียวกัน โดยมีอายุเมื่อเร่ิมเรียนรูการผลิตภาชนะเฉลี่ยประมาณ  5-15 ป 
ถาภายในครอบครัวนั้นมีชางปนอยู ซึ่งจะมีการถายทอดวิธีการผลิตจากผูเปนแมสูลูกสาวมากที่สุด  
รองลงมาคือการเรียนรูจากปาหรือนาผูหญิงและจากนองสาวหรือพี่สาวตนเอง  และ (2) คือ การ
เรียนรูนอกกลุมสายเลือดเดียวกัน พบในครอบครัวที่ไมมีชางปนและเปนเหตุใหอายุเมื่อเร่ิมหัดปน
ภาชนะชากวากรณีแรก คือ อายุเฉลี่ยประมาณ 35-45 ป  โดยพบวามีการเรียนรูจากผูหญิงที่ไมใช
ญาติสายเลือดเดียวกันของตนเองมากที่สุดคือการเรียนรูจากเพื่อนบาน  รองลงมาคือการเรียนรู
จากแมของสามีตนเอง  ทั้งนี้วิธีการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก การดูหรือการสังเกตญาติหรือเพื่อนแลว
ทําตาม มีการเรียนรูของชางปนในชุมชนจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้นที่พบวามีการขอรองใหญาติที่
อาวุโสกวาหรือกลุมสะใภในครอบครัวตนเองสอนวิธีการผลิตภาชนะดินเผาให  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีของการถายทอดวิธีการผลิตจากแมสูลูกสาวนั้น  ผูเปนแมจะใหลูกสาวมาสังเกตดูตนเอง
ขณะที่ปนภาชนะและใหหัดวาดลวดลายตกแตงภาชนะ  รวมทั้งใหชวยงานบางอยาง เชน ตัดแตง
หรือขัดผิวภาชนะ ซึ่งแมจะชวยแนะนําและแกไขใหลูกสาวดูเปนตัวอยาง ทั้งนี้ในระยะแรกลูกสาว
จะหัดทําภาชนะขนาดเล็กที่เลียนแบบภาชนะขนาดใหญของผูเปนแมนั่นเอง  อยางไรก็ตามจาก
การศึกษาพบวาชางปนภาชนะดินเผาในชุมชนโดยทั่วไปมักหยุดทําการผลิตภาชนะเมื่ออายุเฉล่ีย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 86

ประมาณ  20-35  ป  เนื่องจากมีภาระตองเลี้ยงดูบุตรเล็กๆ   ซึ่งเปนสาเหตุใหไมมีเวลาผลิตภาชนะ
ไดเต็มที่จึงเลิกผลิตไปในที่สุด 

5.การแบงงานภายในครอบครัว 
 กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาที่บานหัวบึงเปนกิจกรรมที่ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 
หลายขั้นตอน  ไดแก  การจัดหาวัตถุดิบ (การจัดหาวัตถุดิบ  ดิน วัตถุประสานเนื้อดินและเชือ้เพลงิ)  
การเตรียมวัตถุดิบ (การคัดเลือกวัตถุดิบ การหมักดิน การเตรียมดินเชื้อ ตลอดจนการนวดดินปน)  
การขึ้นรูปและการตกแตงภาชนะ (การขึ้นรูปและการบุบตัวภาชนะ รวมทั้งการทําฝาและฐาน
ภาชนะ)  การตากภาชนะและการเผาภาชนะในขั้นตอนสุดทาย  ถึงแมวาชางปนซึ่งมีความชํานาญ
งานจะเปนกลไกหลักและทําหนาที่ผลิตในทุกขั้นตอนก็ตาม  แตก็มีความจําเปนจะตองอาศัยผูชวย
ผลิตในเกือบทุกขั้นตอน   เนื่องจากการผลิตภาชนะดินเผาที่บานหัวบึงเปนการผลิตในระดับอุต-สา
หกรรมในครัวเรือนขนาดยอม   (household industry / workshop)  จํานวนภาชนะตอการเผาครั้ง
หนึ่งๆ มีจํานวนมากอยูในราว  150 –200  ใบ  นอกจากนี้การผลิตภาชนะดินเผายังเปนอาชีพเสริม
ที่สําคัญอันนํามาซ่ึงรายไดใหแกครอบครัวรองลงไปจากอาชีพทําการเพาะปลูก  ดังนั้นสมาชิกใน
ครอบครัวจึงตระหนักถึงความสําคัญและใหความรวมมือในกิจกรรมการผลิตดังกลาวนี้เปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 14   ผูชายไปขนแกลบขาวจากโรงสี            ภาพที่ 15   ผูหญิงทําหนาที่เตรียมดินสําหรับปน 

ภาพที่ 16   ผูชายตําและรอนดินเชื้อเพื่อผสมในดินปน               ภาพที่ 17   ผูชายขนยายดินเชื้อจากเตาเผา 
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  ภาพที่ 19   ลูกสาวขนยายภาชนะไปยังจุดเผา             ภาพที่ 20   สมาชิกในครอบครัวเพศหญิงเรียง 
      ภาชนะเพื่อทําการเผา 

ภาพที่ 18   ผูหญิงเปนผูทําหนาที่หลักในการปน-ขึ้นรูปภาชนะ 

ภาพที่ 21   การเผาภาชนะที่ชวยกันทั้งผูหญิงผูชาย            ภาพที่ 22   ผูชายในครอบครัวหนึ่งทําหนาที่เก็บ 
     ภาชนะหลังส้ินสุดการเผา 
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 ดวยเหตุที่การผลิตภาชนะเปนกิจกรรมที่จะตองชวยเหลือรวมมือกันระหวางสมาชิก
ภายในครอบครัวของชางปนดังกลาว  ความนาสนใจประการหนึ่งคือการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความถี่ในการผลิตกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวของชางปนวามีความเปนไปไดหรือไมที่
จํานวนสมาชิกในครอบครัวของชางปนจะมีผลตอความถี่ในการผลิตภาชนะดินเผา  กลาวคือ หาก
ครอบครัวใดมีจํานวนสมาชิกมากก็นาจะกอใหเกิดการผลิตที่มากขึ้นตามไปดวย เนื่องจากมีผูชวย
งานมากขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาจํานวนสมาชิกโดยเฉลี่ยในครอบครัวชางปนบานหัว
บึงนั้นจะอยูในราว  4  คนตอหนึ่งครอบครัว (Mean = 4.19) เปนสมาชิกเพศชาย  2  คน  และ
สมาชิกเพศหญิง  2  คน   (ตารางที่ 13)   ดังนั้นเพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐานดังกลาวจึงได
ศึกษาหาความสัมพันธระหวางความถี่ในการผลิตภาชนะดินเผากับจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ของชางปน (ตารางที่ 14)  ทั้งนี้ความถี่ในการผลิตนั้นเปนความถี่ในชวงระยะเวลาเจ็ดเดือนที่
ปรากฏกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาในรอบปที่สังเกตการณคือต้ังแตเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2542 
ถึงเดือนเมษายน  พ.ศ. 2543 
 
ตารางที่  13  จํานวนสมาชิกในครอบครัวชางปน 
 

จํานวนสมาชิก (คน) จํานวน 
ชาย หญิง รวม 

รวมทั้งส้ิน (Total) 
เฉล่ีย (Mean) 
ต่ําสุด (Min) 
สูงสุด (Max) 
 

           33.00 
2.06 
1.00 
4.00 

           34.00 
2.13 
1.00 
3.00 

           67.00 
4.19 
2.00 
7.00 

 
ตารางที่  14  ความสัมพันธระหวางความถี่ในการผลิตกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวของชางปน 
 

จํานวนสมาชิก (คน) ความถี่ในการผลิต   
(ครั้ง) 

จํานวนครัวเรือน  
( N=16 ) เฉล่ีย ต่ําสุด สูงสุด 

นอยกวา  3 
3 
มากกวา  3  
(Mean=2.56,Min=1,Max=5) 
 

9.00 
4.00 
3.00 

3.44 
4.75 
5.66 

 

2.00 
4.00 
5.00 

4.00 
6.00 
7.00 
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 จากตารางที่ 14 จะเห็นไดวาความแตกตางของความถี่ในการผลิตภาชนะดินเผาแบง
ออกไดเปนสามระดับ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)  ทั้งนี้พบวาครอบครัวสวนใหญที่มีจํานวน
สมาชิกในราว 2-4 คนนั้นจะทําการผลิตภาชนะดินเผานอยกวา 3 คร้ัง สวนครอบครัวที่ทําการผลิต
ภาชนะดินเผาในรอบหนึ่งปมากกวา 3 คร้ังนั้นพบวาสวนใหญแลวเปนครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิก
อยูในราว  5-7 คน  ความแตกตางเรื่องความถี่ในการผลิตและจํานวนสมาชิกในครอบครัวชางปน
ดังกลาวนี้พบวามีสาเหตุหลักมาจากการจัดสรรเวลาในการทํางานอื่นๆ กอนที่จะเริ่มกิจกรรมการ
ผลิตภาชนะดินเผา  กลาวคือหลังจากเก็บเกี่ยวขาวในนาแลวนั้นตัวชางปนและสมาชิกใน
ครอบครัวจะไปทําการเพาะปลูกพืชสวนกอนที่จะมาทําการผลิตภาชนะดินเผา ดังนั้นชางปนใน
ครอบครัวที่มีสมาชิกจํานวนนอยเหลานี้จึงเริ่มการผลิตภาชนะดินเผาไดชากวาชางปนในครอบครัว
ที่มีจํานวนสมาชิกมากกวาซึ่งจะสามารถแบงงานกันทําไดทั้งสองอยางในเวลาเดียวกันทั้งการปลูก
พืชสวนและการผลิตภาชนะดินเผา โดยที่ชางปนสามารถผลิตภาชนะดินเผาไดอยางเต็มที่ไม
จําเปนตองไปทํางานอื่นเพราะมีการแบงงานกันทําทั้งในสวนการเพาะปลูกและสวนที่ทําหนาที่
ชวยงานชางปนนั่นเอง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการที่ครอบครัวชางปนที่มีสมาชิกจํานวนนอยตอง
แบงเวลาไปทํางานในสวนอื่นๆ ดวยนั้นมีผลตอความถี่ในการผลิต กลาวคือในรอบหนึ่งปนั้นอัตรา
การผลิตภาชนะดินเผาของครอบครัวชางปนที่มีสมาชิกจํานวนนอยจะมีจํานวนครั้งในการผลิต
นอยกวาครอบครัวชางปนที่มีสมาชิกจํานวนมากซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานดังกลาวมาแลว  
 ในทัศนะของผูศึกษานั้น  นอกจากความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกและความถี่ใน
การผลิตดังกลาวแลว การแบงงานภายในครอบครัวที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา
แตละข้ันตอนภายในครอบครัวหนึ่งๆ นั้นนาจะอยูภายใตเงื่อนไขเรื่องเพศและวัยเปนสําคัญ ทั้งนี้
เนื่องจากผูชวยชางปนไมไดมีทักษะความชํานาญงานในทุกขั้นตอนแบบชางปน ดังนั้นกิจกรรม
บางอยางนั้นนาจะมีความเหมาะสมกับคนบางเพศและบางวัย ดวยเหตุนี้ เพื่อเปนการตรวจสอบ
สมมติฐานดังกลาวจึงไดทําการศึกษาปจจัยเรื่องเพศและวัยของผูชวยชางปนในกิจกรรมแตละ
ข้ันตอนดังนี้ 
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ตารางที่  15  การแบงงานในกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาภายในครอบครัวของชางปน* 
 

จํานวนชางปน 
ที่มีผูชวย 
(N = 16) 

ผูชวยเพศชาย ผูชวยเพศหญิง 

อายุ (ป) อายุ (ป) 

กิจกรรม 

มี ไมมี N 
Mean Min Max 

N 
 Mean Min Max 

1.จัดหาดิน 
2.หาวัตถุประสานเนื้อดิน 
3.หาเชื้อเพลิง 
4. เตรียมวัตถุดิบ 
5.ขึ้นรูปภาชนะ 
6.ตกแตงภาชนะ 
7.ขึ้นรูปและตกแตงฝา 
8.ขึ้นรูปและตกแตงฐาน 
9.ตากภาชนะ 
10.เผาภาชนะ 
 

16.0 
15.0 
16.0 
15.0 
 6.0 
 8.0 
 6.0 
13.0 
16.0 
16.0 

  0.0 
  1.0 
  0.0 
  1.0 
10.0 
  8.0 
10.0 
  3.0 
  0.0 
  0.0 

20.0 
20.0 
19.0 
19.0 
  1.0 
  0.0 
  0.0 
  8.0 
22.0 
20.0 

36.7 
37.6 
37.4 
36.8 
36.0 
  0.0 
  0.0 
43.8 
36.1 
38.9 

20.0 
14.0 
20.0 
20.0 
36.0 
  0.0 
  0.0 
32.0 
14.0 
20.0 

60.0 
60.0 
60.0 
60.0 
36.0 
  0.0 
  0.0 
60.0 
65.0 
65.0 

 2.0 
 7.0 
 1.0 
  7.0 
  6.0 
  9.0 
  7.0 
10.0 
15.0 
 5.0 

 

39.5 
41.7 
32.0 
42.9 
53.8 
50.1 
51.7 
45.0 
29.1 
34.6 

32.0 
15.0 
32.0 
18.0 
32.0 
32.0 
32.0 
18.0 
   9.0 
15.0 

47.0 
65.0 
32.0 
65.0 
65.0 
65.0 
65.0 
65.0 
65.0 
61.0 

 
จากตารางที่ 15  จะเห็นไดวาในการผลิตภาชนะดินเผาทุกขั้นตอนจะมีผูชวยแทบทั้งสิ้น  

โดยกิจกรรมที่ผูชวยเขาไปมีบทบาทมากที่สุดแทบทุกครอบครัวนั้นมีทั้งสิ้น 5 กิจกรรมหลักๆ คือ 
ข้ันตอนการหาวัตถุดิบ (ดิน วัตถุประสานเนื้อดินและเชื้อเพลิง)  ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ   
ข้ันตอนการตกแตงฐานภาชนะ  ข้ันตอนการตากภาชนะและขั้นตอนการเผาภาชนะ  ทั้งนี้เนื่องจาก
เปนกิจกรรมที่คอนขางยุงยากและซับซอน  เชน  การจัดหาดินจะตองออกไปชวยขุดดินและขน
มายังบาน  การหาเชื้อเพลิงจะตองออกไปหาในที่นาและขนกลับมายังบาน   การตากภาชนะที่มี
เปนจํานวนมากกอนนําไปเผาและการเผาภาชนะซึ่งเปนขั้นตอนที่ยุงยากที่สุดก็จะตองชวยกัน
ควบคุมไฟใหสม่ําเสมอตลอดการเผาภาชนะนั่นเอง   อยางไรก็ตามในบางกิจกรรมก็พบวาเปน
หนาที่หลักของชางปน  คือ การขึ้นรูปและตกแตงภาชนะ  ในขั้นตอนดังกลาวนี้จะมีผูชวยบางแตไม
มากนักซึ่งสวนใหญแลวชางปนจะเปนผูดําเนินการเอง   

                                                  
* ผูชวยหนึ่งคนรับผิดชอบงานไดมากกวาหนึ่งหนาที่ 
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 เมื่อพิจารณาในเรื่องเพศและอายุพบวาผูชวยเพศชายจะมีอายุอยูในราว 36-44  ป  ซึ่ง
สวนใหญแลวเพศชายที่ทําหนาที่หลักในการชวยชางปนในกิจกรรมผลิตภาชนะดินเผาก็คือสามี
ของชางปนเอง* ทั้งนี้ในบางกิจกรรมก็ตองอาศัยความชํานาญดวย เชน การคัดเลือกเชื้อเพลิงนั้น
สวนใหญจะเปนหนาที่หลักของชางปนและสามี แมวาในบางครอบครัวจะมีลูกชายที่อยูในวัยหนุม
และแข็งแรงก็มักไมไดทําหนาที่นี้เนื่องจากยังขาดความชํานาญในการคัดเลือกเชื้อเพลิงนั่นเอง  ใน
สวนของผูชวยเพศหญิงพบวาจะมีอายุในราว  29-53  ป  ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ (1)
ไดแกลูกสาวของชางปนที่ยังไมไดรับชวงการผลิตภาชนะดินเผาอยางเต็มตัว ตนเองทําหนาที่หลัก
ในกิจกรรมการเพาะปลูกเมื่อเสร็จส้ินภาระกิจจากการเพาะปลูกแลวจึงจะมาทําหนาทีเ่ปนผูชวยแม
ของตนเองซึ่งเปนชางปน ลักษณะเชนนี้มักจะพบในครอบครัวที่ชางปนยังคงผลิตภาชนะอยางเต็ม
ตัวอยูแมวาจะมีอายุมากแลว และ(2)มารดาของชางปนที่ลดบทบาทลงไปทําหนาที่ผูชวยหลังจาก
ที่ลูกสาวมีความชํานาญงานเต็มที่และรับชวงการผลิตจากมารดาของตนเองอยางเต็มตัวแลว 

นอกจากนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนวาในบางกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับคน
บางเพศเทานั้น  กลาวคือ  กิจกรรมที่ตองอาศัยแรงงานจะเปนหนาที่ของเพศชาย เชน  การจัดหา
วัตถุดิบ (ดิน  วัตถุประสานเนื้อดินและเชื้อเพลิง)  การเตรียมวัตถุดิบ ไดแก  การคัดเลือกวัตถุดิบ 
การหมักดิน การเตรียมดินเชื้อ ตลอดจนการนวดดินปน   โดยเฉพาะการนวดผสมดินปนนั้นจะตอง
ใชแรงย่ํามาก  ดังนั้นจึงเห็นไดวาเพศชายมักทําหนาที่ชวยนวดผสมดินปนในทุกครัวเรือน  เมื่อ
พิจารณาในเรื่องของอายุจะพบวาเพศชายที่ทําหนาชวยเหลือการผลิตภาชนะดินเผามักมีอายุ
เฉล่ียในราว  36-37  ป  ซึ่งสวนใหญแลวชายเหลานี้ก็คือสามีของชางปนนั่นเอง  อยางไรก็ตาม
นอกจากเพศชายจะทําหนาที่ชวยเหลือกิจกรรมการผลิตดังกลาวมาแลว  จากขอมลูในอดตีกพ็บวา
เพศชายจะทําหนาที่หลักในการนําภาชนะออกไปขายยังชุมชนอ่ืนๆ ในพื้นที่ใกลเคียงและที่อยูหาง
ออกไป เชน ในแถบจังหวัดชัยภูมิและรอยเอ็ด  โดยจะขนภาชนะดินเผาใสเกวียนและเดินทางรอน
แรมไปขายภาชนะดินเผาหรือแลกเปลี่ยนกับสินคาอยางอื่น เชน ขาว เกลือ  การเดินทางไปขาย
ภาชนะดินเผาครั้งหนึ่งๆ มักกินเวลาหลายอาทิตยหรือเปนเดือนจนกวาสินคาจะหมดจึงจะเดินทาง
กลับมายังหมูบาน (ตวน  ไชยลา  2543; บึง  สีแบน  2543; หนู  เกิดดี  2543) แตในปจจุบันเพศ
ชายในหมูบานที่ทําหนาที่ขนภาชนะดินเผาไปขายนี้ไดยกเลิกไปแลว  เนื่องจากทุกวันนี้จะมีพอคา
เขามารับซ้ือภาชนะดินเผาถึงในหมูบาน  หากตองขนไปสงพอคาดวยตนเองก็มักเปนระยะทางไม
ไกล  เชน ขนไปสงพอคาในตัวจังหวัดขอนแกน  

                                                  
* ชางปนทั้ง 16 คนในหมูบานหัวบึงแตงงานแลวทุกคน 
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 นอกจากนี้ในบางกิจกรรมยังพบวาเปนกิจกรรมเฉพาะของเพศหญิง  กลาวคือ ข้ันตอน
การขึ้นรูปและตกแตงภาชนะ  การขึ้นรูปฝาและฐานภาชนะ  ซึ่งไมปรากฏวามีเพศชายทําหนาที่
เปนผูชวยในขั้นตอนเหลานี้เลย   ผูชวยทําหนาที่ในขั้นตอนนี้เปนเพศหญิง  ซึ่งสวนใหญอายุเฉล่ีย
ในราว  50  ป  ซึ่งก็มักพบวาเปนมารดาของชางปนที่ลดบทบาทลงไปทําหนาที่ผูชวยหลังจากที่ลูก
สาวมีความชํานาญงานเต็มที่และรับชวงการผลิตจากมารดาของตนเองอยางเต็มตัวแลวนั่นเอง  
ดังนั้นจึงกลาวไดวาหนาที่ในการปนและตกแตงภาชนะดังกลาวนี้เปนหนาที่เฉพาะของเพศหญิง  
แตอยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ก็พบวามีเพศชายชวยงานในขั้นตอนการขึ้นรูปภาชนะนี้ดวย
แตพบเพียงหนึ่งคนเทานั้น  โดยเปนสามีของชางปนซึ่งมาชวยงานในขั้นตอนการ “จกเบา” ภาชนะ  
อยางไรก็ตาม ชายคนดังกลาวไมไดทําหนาที่นี้เปนประจําแตจะมาชวยงานในขั้นตอนนี้เฉพาะเวลา
ที่จําเปนจะตองรีบเรงผลิตภาชนะดินเผาเทานั้น  (สมปอง  คําเบา 2543) 
 จากการศึกษาในเรื่องความสัมพันธของการแบงงานภายในครอบครัวที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาภายใตเงื่อนไขทางเพศและวัยนั้น อาจกลาวไดวาในชุมชนมีการจัด
ระเบียบของหนาที่ตางๆ ภายในชุมชนอยางชัดเจน  กลาวคือคนในวัยผูใหญหรือวัยทํางาน  ซึ่งมี
อายุระหวาง 20-60 ป (สุโท  เจริญสุข  2520:16) เพศชายจะทําหนาที่หลักเปนผูนําในกิจกรรมการ
เพาะปลูก  สวนเพศหญิงทําหนาที่หลักในกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา  สวนชายและหญิงในวัย
อ่ืนๆที่นอกเหนือจากวัยทํางานก็จะทําหนาที่เปนผูชวยในกิจกรรมการผลิตทั้งกิจกรรมการ
เพาะปลูกและการผลิตภาชนะดินเผา 
 

สรุป 
 

อยางไรก็ตาม แมวาการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศของภาชนะดินเผานั้นจะสามารถทํา
ความเขาใจถึงปจจัยตางๆที่สงอิทธิพลตอพฤติกรรมการผลิตภาชนะดินเผาไดอยางคอนขางชัดเจน
ก็ตาม แตจากการศึกษาก็ไดพบวามีขอจํากัดในแงที่ไมสามารถวิเคราะหถึงพฤติกรรมการผลิตได
ชัดเจนแนนอนนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการตัดสินใจในการผลิตของชางปน เนื่องจากปจจัย
ที่ผลักดันใหเกิดการผลิตนั้นไมไดข้ึนอยูกับลักษณะของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเพียงประการ
เดียว  หากแตยังขึ้นอยูกับสถานภาพทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวของชางปนเปนสําคัญดวย 
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บทที่  5 
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผาที่บานหัวบึง 

 
รู ป แบบกา รผลิ ตภาชนะดิ น เ ผ า ขอ ง ชุ ม ชนต า ง ๆ  ที่ ป ร ากฏ ในพื้ น ที่ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นหากใชเกณฑดานชาติพันธุทางภาษาในการจําแนกลุมแลวสามารถ
แบงกลุมชางปนภาชนะดินเผาตามภาษาพูดไดเปนสามกลุมชาติพันธุหลักที่ตั้งถิ่นฐานกระจายกัน
อยูในพื้นที่สวนตางๆ ของภาค  (สํารวจ  อินแบนและคณะ  2532, Lefferts and Cort  : n.d.)  ดังนี้ 
 1.กลุมไทยโคราช   ไดแก  กลุมที่พูดภาษาไทยโคราช 
 2.กลุมไทยลาว  ไดแก   กลุมที่พูดภาษาไทยอีสานหรือภาษาลาว 

3.กลุมสวย   ไดแก  กลุมที่พูดภาษาสวย 
จากการศึกษาประวัติของชุมชนพบวาราษฎรหมูบานหัวบึงเปนกลุมเชื้อสายไทยโคราช   

ซึ่งมีแบบแผนการยังชีพดวยการเพาะปลูกและผลิตภาชนะดินเผาในฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยว  
(ชาติชาย   รัตนพันธและคณะ   2540 : 9)     ทั้งนี้กลุมผูผลิตภาชนะดินเผาเชื้อสายไทยโคราชนี้มี
ถิ่นฐานดั้งเดิมอยูในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) กอนที่จะอพยพเคลื่อนยายแพรกระจาย
ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆในภูมิภาค อาทิ หมูบานเทอดไทย  จังหวัดรอยเอ็ด  บานดอนบม  บานหวับงึ  
จังหวัดขอนแกน  บานคําออ  จังหวัดอุดรธานี  เปนตน 
 กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาของกลุมไทยโคราชนี้ผูหญิงทําหนาที่เปนชางปน ขณะที่
ผูชายจะทําหนาที่เปนผูชวยในขั้นตอนตางๆ เชน การขุดดินจากแหลงวัตถุดิบ การเผาและการขน
ยายไปจําหนาย   ทั้งนี้กระบวนการผลิตภาชนะดินเผานั้นจะเริ่มตนดวยการขึ้นรูปสวนปากภาชนะ
บนแทนไม หลังจากนั้นจะนํามาตีตกแตงใหไดรูปทรงและขนาดที่ตองการโดยใชหินดุและไมลาย
เปนอุปกรณหลัก เมื่อไดรูปทรงตามที่ตองการแลวจะตกแตงผิวและลวดลายตามบริเวณที่ตองการ 
โดยสวนใหญไดแกพื้นที่ในสวนตอระหวางคอกับไหลภาชนะ ดวยการใชลูกกลิ้งหรือไมแกะลาย
ตกแตงดวยวิธีการกดประทับตอเนื่องกันไปโดยรอบ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวจะนําไปวางเรียงผึ่งลม
ใหแหงสนิทดีแลวจึงจะขนยายภาชนะดังกลาวไปยังบริเวณที่เผารวมแลวนําภาชนะวางเรียงบน
กองฟนที่จัดเรียงไวสําหรับเผา จากนั้นก็ทําการเผาภาชนะกลางแจงโดยการสุมไฟแลวทิ้งให
ภาชนะเย็นตัวกอนแลวจึงเก็บรวบรวมกอนที่จะนําไปจําหนายตอไป   
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จากรูปแบบการผลิตภาชนะของกลุมไทยโคราชดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการ
ผลิตภาชนะดินเผาที่บานหัวบึงแลวนั้นจัดเปนรูปแบบการผลิตแบบเดียวกับกลุมไทยโคราช  ซึง่เปน
กระบวนการที่ใชวิธีการแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเมื่อประมาณรอยกวาปที่แลว 
กลาวคือ ข้ึนรูปภาชนะดวยมือบนทอนไมและเผาภาชนะแบบเปดโดยการสุมไฟในที่โลง  ภาชนะ
ดินเผาที่ไดจัดเปนภาชนะชนิดเนื้อเครื่องดิน เมื่อเผาสุกเต็มที่มักมีสีสมหรือสีสมแดง ดัง
รายละเอียดจะไดกลาวถึงตอไป 
 

ประเภทของภาชนะดินเผาที่ผลิตในชมุชน 
 

 การผลิตเครื่องปนดินเผาในหมูบานหัวบึงแบงออกไดเปนสองประเภทหลักๆ คือ (1) 
เครื่องปนดินเผาชนิดดั้งเดิมที่ทําการผลิตสืบทอดกันมานับต้ังแตอดีต (traditional ceramics) 
ไดแก  ภาชนะดินเผาประเภทหุงตม ภาชนะสําหรับบรรจุน้ําดื่มและภาชนะสําหรับบมผลไม  และ 
(2) เครื่องปนดินเผาชนิดที่คิดคนพัฒนาขึ้นภายหลัง (non-traditional ceramics) ตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป  เชน  กระถางตนไม  เตา  กระปุกออมสิน  ภาชนะบรรจุน้ําขนาดเล็กใชวางที่โคนตนไม
สําหรับใหความชุมชื่น เปนตน แตพบวาชางปนในหมูบานแหงนี้นิยมผลิตเครื่องปนดินเผาชนิด
ดั้งเดิมเปนหลัก เนื่องจากเปนที่ตองการของตลาดและสวนหนึ่งผลิตขึ้นใชเองในครัวเรือน สวน
เครื่องปนดินเผารูปแบบใหมๆนั้นมักจะผลิตเปนครั้งคราวก็ตอเมื่อมีผูมาสั่งเปนกรณีพิเศษ เชน 
ภาชนะบรรจุน้ําขนาดเล็กนั้นเปนที่ตองการของเกษตรกรไรมะขาม  ซึ่งนานๆ คร้ังจึงจะมาสั่งให
ผลิตเปนกรณีพิเศษ นอกจากนี้บางครั้งชางปนก็ผลิตและดัดแปลงขึ้นใชเองภายในครัวเรือน  เชน 
ปนเตาไฟใชในการหุงตม ปนกระปุกออมสินและภาชนะขนาดเล็กเปนของเลนใหเด็กๆในครอบครัว  
เปนตน 
 อยางไรก็ตาม    ขอบเขตของการศึกษาในครั้ งนี้ ไดมุ งประเด็นในการศึกษา
เครื่องปนดินเผาชนิดดั้งเดิมเปนหลัก เนื่องจากเปนสิ่งที่สืบทอดกันมานับแตอดีตและไดรับอิทธิพล
จากภายนอกนอยที่สุด  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณเฉพาะตัวของชุมชนดังกลาว   
ทั้งนี้เครื่องปนดินเผาชนิดดั้งเดิมของบานหัวบึงซึ่งผลิตเพื่อการคาเปนหลักและสวนหนึ่งก็ผลิตเพื่อ
ใชในครัว-เรือนดวย  โดยแบงออกไดทั้งสิ้นสามประเภทดังนี้ 
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ภาชนะหุงตม 
 เปนภาชนะดินเผาที่ใชในการประกอบอาหารเปนหลัก  แบงออกเปนสองชนิด  ไดแก 
 
 1.“หมอนึ่ง” หรือ “หมอสาวหลอก” 
 เปนภาชนะที่ใชสําหรับนึ่งขาวเหนียวโดยบรรจุน้ําแลวนําไปตมบนเตาไฟ สวนขาว
เหนียวใสลงนึ่งใน “หวด” ภาชนะรูปทรงกรวยสานจากไมไผซึ่งวางลงบน “หมอนึ่ง”  ความรอนจาก
น้ําเดือดใน “หมอนึ่ง”  จะถายเทขึ้นสูขาวเหนียวใน “หวด” ดานบน และทําใหขาวเหนียวสุก   
นอกจากนี้ยังเปนใชเปน “หมอสาวหลอก” หรือ “หมอสาวไหม” อีกหนาที่หนึ่ง คือ เปนภาชนะ
สําหรับตมรังไหมเพื่อสาวเอาเสนไหมออกจากรัง   “หมอนึ่ง” หรือ “หมอสาวหลอก”  มีลักษณะ
ขอบปากบานกวางขนาดใหญและผายออกกวาง  คอภาชนะคอนขางสูง  ตกแตงดวย “ลายสักคอ” 
หรือลายประทับที่บริเวณคอหรือไหลภาชนะ  สวนลําตัวคอนขางเปนรูปทรงกระบอกดานลางผาย
ออกเล็กนอยและโคงเขาเปนสวนกนภาชนะที่มีลักษณะกลมปาน  มีขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ขอบปากประมาณ  27.5  เซนติเมตร   ความสูงจากขอบปากถึงฐานประมาณ  25  เซนติเมตร   
ขนาดของเสนรอบวงที่กวางที่สุดประมาณ  89  เซนติเมตร  ในปจจุบันพบวาภาชนะรูปทรง
เดียวกันนี้แตผลิตจากอะลูมิเนียมเปนภาชนะที่นิยมใชกันอยางแพรหลายแทนที่ชนิดดินเผา 
เนื่องจากมีความคงทนและอายุการใชงานที่ยาวนานกวา อยางไรก็ตาม “หมอนึ่ง” หรือ “หมอสาว
หลอก”  ดินเผาก็ยังเปนภาชนะที่ยังมีผูนิยมใชอยูพอสมควรเพราะมีราคาถูก  ดังนั้นภาชนะชนิดนี้
สวนใหญจึงผลิตเพื่อการคาและเก็บไวใชภายในครัวเรือนดวย   
 
 
 
 
 
 
 

2.“หมอหุง” “หมอแกง” หรือ “หมอตม”  
เปนภาชนะที่ใชประโยชนหลายหนาที่  เชน  หุงขาว  ประกอบอาหารจําพวกของเหลว 

เชน  แกง และตมยาสมุนไพรรากไม  เปนตน  “หมอหุง” โดยทั่วไปมีสองขนาดคือขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก การเลือกใชงานตามปริมาณการหุงตมที่ตองการ นอกจากนี้ “หมอหุง” ยังถูกดัดแปลง
ไปใชงานหนาที่อ่ืนอีกดวย กลาวคือ ใชเปนภาชนะสําหรับบรรจุเถากระดูกของผูตาย     หอดวยผา

ภาพที่ 23   หมอนึ่งหรือหมอสาวหลอก 
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ขาวแลวนําไปฝง ซึ่งเปนประเพณีที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไปในบางทองถิ่นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เชน  ในเขตจังหวัดขอนแกน  (หวาน  กุมพล 2542)  ภาชนะชนิดนี้มี
ลักษณะขอบปากผายออก  คอภาชนะสั้น  ตกแตงดวย “ลายสักคอ” หรือลายประทับที่บริเวณคอ
หรือไหลภาชนะ  ลําตัวดานลางผายออกกวางและโคงเขาเปนสวนกนภาชนะที่มีลักษณะกลมปาน 
มีฝาปด  ซึ่งฝามีจุกสําหรับถือเปนรูปทรงกรวยที่ดานบน  โดยทั่วไป“หมอหุง” ขนาดใหญจะมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางของขอบปากประมาณ 22 เซนติเมตร  ความสูงจากขอบปากถึงฐาน
ประมาณ 23  เซนติเมตร  ขนาดของเสนรอบวงที่กวางที่สุดประมาณ  97  เซนติเมตร   และ ”
หมอหุง” ขนาดเล็ก มีขนาดเสนผานศูนยกลางของขอบปากประมาณ 19 เซนติเมตร  ความสูง
จากขอบปากถึงฐานประมาณ  17  เซนติเมตร  ขนาดของเสนรอบวงที่กวางที่สุดประมาณ  79  
เซนติเมตร   ทั้งนี้มีการผลิตทั้งสองขนาดในสัดสวนที่เทาๆ กัน อยางไรก็ตามในปจจุบันนั้นพบวา
ไดมีภาชนะที่ผลิตจากวัสดุอ่ืนๆ เขามาใชงานแทนที่ภาชนะดินเผาชนิดนี้อยางแพรหลาย  อาทิ  
หมออะลูมิเนียม  หมอแสตนเลส   หมอหุงขาวไฟฟา  แตถึงอยางไรแมวาจะมีภาชนะชนิดอื่นๆ 
เขามาแทนที่ “หมอหุง” ดินเผาแตชาวชนบทสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังนิยมใช
ภาชนะดินเผาในการประกอบอาหารอยูโดยทั่วไปเพราะใหรสชาติอาหารที่มีกลิ่นหอมและนา
รับประทาน ชาวบานหัวบึงและหมูบานในละแวกใกลเคียงมักนําไปใชประกอบอาหารที่เถียงนา* 
ในชวงฤดูกาลเพาะปลูก  เมื่อสูญหายหรือแตกหักก็ไมเกิดความเสียดายมากนัก  เนื่องจาก
สามารถผลิตไดเองและมีราคาถูก   ผลผลิตของภาชนะดินเผาชนิดนี้สวนใหญเปนการผลิตเพื่อ
การคาและสวนหนึ่งเพื่อใชในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 

 
ภาชนะบรรจุน้ําด่ืม  

                                                  
* เถียงนา คือ ที่พักหรือเพิงพักซึ่งสรางไวในบริเวณนาของแตละครัวเรือนเพื่อใชพักอาศัยชั่วคราวในชวงฤดูทํานา 

ภาพที่ 24   หมอหุง หมอแกง หรือหมอตม 
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ไดแก  “หมอตีน” หรือ “หมอน้ํา” เปนภาชนะที่ใชสําหรับบรรจุน้ําดื่ม  มีคุณสมบัติทํา
ใหน้ําเย็น ภาชนะชนิดนี้ชางปนหมูบานหัวบึงทําการผลิตมากที่สุด เนื่องจากเปนที่ตองการของ
ตลาดอยางมากเพราะนิยมใชกันอยางแพรหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  “หมอตีน” ใบหนึ่งๆ 
มีอายุการใชงานราว 1-2 ป หลังจากนั้นเนื้อดินจะหมดความเย็น  ดังนั้นผลผลิตของภาชนะดิน
เผาชนิดนี้สวนใหญจึงเปนการผลิตเพื่อการคาและสวนหนึ่งเพื่อใชในครัวเรือน  “หมอตีน” เปน
ภาชนะที่มีลักษณะขอบปากผายออก ที่ริมขอบปากดานนอกนิยมใชลูกกลิ้งไมกลิ้งเปนลายหยัก
โดยรอบขอบปาก คอภาชนะสั้น ตกแตงดวย “ลายสักคอ” ที่บริเวณคอหรือไหลภาชนะ ลําตัวผาย
ออกกวางและคอยๆ สอบเขาดานลาง  กนภาชนะกลม  ในปจจุบันนิยมปน “ตีน” หรือฐานเตี้ยๆ 
ติดที่บริเวณกนหมอเพื่อใหสะดวกในการวางตั้ง แตก็ยังพบวามีการผลิตชนิดกนกลมไมมีฐานอยู
บางเล็กนอย นอกจากนี้ยังมีฝาสําหรับปดภาชนะดวย ซึ่งฝาปดมีลักษณะเดียวกับฝาปด “หมอ
หุง” ดังกลาวมาแลว    การปน “หมอตีน” มีสองขนาด คือ ขนาดใหญ จะมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของขอบปากประมาณ  27.5  เซนติเมตร   ความสูงจากขอบปากถึงฐานประมาณ  
36.5  เซนติเมตร   ขนาดของเสนรอบวงที่กวางที่สุดประมาณ 127  เซนติเมตร  ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของฐานประมาณ  23  เซนติเมตร   และ ”หมอตีน” ขนาดเล็ก มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของขอบปากประมาณ  25  เซนติเมตร  ความสูงจากขอบปากถึงฐานประมาณ  33  
เซนติเมตร  ขนาดของเสนรอบวงที่กวางที่สุดประมาณ  111  เซนติเมตร   ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของฐานประมาณ  18  เซนติเมตร  แตสัดสวนในการผลิตนั้นนิยมปนขนาดเล็กมากกวา
ขนาดใหญเพราะมีขนาดพอเหมาะจึงเปนที่นิยมของผูใชมากกวา 

 

 
 
 
 

 

 
ภาชนะสําหรับบมผลไม 
 ไดแก “หมอบม” เปนภาชนะที่ผลิตและดัดแปลงขึ้นใชเฉพาะในหมูบานเทานั้น  ไมได
ผลิตออกจําหนายเชนกรณีของภาชนะสองชนิดแรก  “หมอบม” หนึ่งชุดนั้นประกอบดวยภาชนะ
ดินเผาจํานวนสองใบประกอบกัน  คือ  ภาชนะดินเผากนกลมขนาดใหญไมมีฐาน รูปทรงแบบ

ภาพที่ 25   หมอตีนหรือหมอน้ํา 
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เดียวกันกับภาชนะบรรจุน้ําดื่ม  แตมีขนาดใหญกวาภาชนะบรรจุน้ําดื่มขนาดใหญ  มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางของขอบปากประมาณ  30  เซนติเมตร  ความสูงจากขอบปากถึงฐานประมาณ  
50  เซนติเมตร    ขนาดของเสนรอบวงที่กวางที่สุดประมาณ  150  เซนติเมตร  สวนภาชนะอีก
ชนิดหนึ่งที่ใชรวมกัน   คือ “หมอนึ่ง” หรือ“หมอสาวหลอก”  มีวิธีการใชงานโดยนาํผลไมทีต่องการ
บมใหสุกซึ่งสวนใหญมักจะเปนกลวยวางลงในภาชนะกนกลม  หลังจากนั้นนําแกลบเผาบรรจุลง
ใน “หมอนึ่ง”  จนเต็ม ใชผาคลุมใหแนนหนาแลวนํา “หมอนึ่ง” ที่บรรจุแกลบเผานี้วางลงบนปาก
ภาชนะกนกลม   “หมอนึ่ง” นี้จะทําหนาที่เปนฝาปดภาชนะดานลางไปในตัว  ความรอนจาก
แกลบเผาที่อยูใน “หมอนึ่ง” ดานบนจะถายเทลงสูภาชนะใบลางและความรอนจะชวยใหผลไมสุก
เร็วขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 26   หมอบม 

0            8          16   cm 
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อุปกรณทีใ่ชในการปนภาชนะดินเผา 
 
ประกอบดวยอุปกรณที่สําคัญตางๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1.”ลําเพิน” หรือเสื่อสานจากไมไผ รูปรางสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวางประมาณ 2.50         
เมตร  ยาวประมาณ  2.50  เมตร  ใชเปนที่สําหรับผสมดินเหนียวและดินเชื้อเพื่อเปนดินสําหรับปน
ภาชนะ การย่ําผสมดินปนภาชนะบนลําเพินมีขอดีคือดินไมเลอะเกาะบนลําเพินและทําความ
สะอาดไดงาย 
 2.ดินเชื้อ  คือ ดินเหนียวผสมกับแกลบขาว  ตากใหแหงแลวเผา หลังจากนัน้นาํมาตาํให
ละเอียด  ใชเปนวัตถุประสานเนื้อดินสําหรับผสมกับดินเหนียวเพื่อเตรียมเปนดินสําหรับปน   
 3.ครกและสากสําหรับตําดินเชื้อ 
 4.กระดงหรือตะแกรงสําหรับรอนดินเชื้อ 
 5.“ไมกอ” หรือทอนไมไผกลม  เสนผานศูนยกลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร  ยาว
ประมาณ  50  เซนติเมตร   ใชสําหรับคลึงดิน 

6.ทอนไมข้ึนรูปภาชนะ  เสนผานศูนยกลางประมาณ  20  เซนติเมตร  สูงประมาณ  50-
60  เซนติเมตร  ใชเปนแทนสําหรับการขึ้นรูปภาชนะ  ทอนไมดังกลาวนี้คือครกที่ใชตําดินเชื้อ  โดย
หงายดานฐานซึ่งตัดเรียบขึ้นใชเปนแทนขึ้นรูปภาชนะอีกหนาที่หนึ่งนั่นเอง 
 7.ไมลาย (paddle)  มีลักษณะเปนแผนไมส่ีเหลี่ยมผืนผามีดามถือ   ใชสําหรับตีตกแตง
ข้ึนรูปภาชนะดานนอก 
 8.ดินดุหรือหินดุ (anvil) ทําจากดินเผา มีรูปรางคลายดอกเห็ดและมีหลายขนาดเพื่อ
ความเหมาะสมกับขนาดของภาชนะที่จะปน  ใชสําหรับรองผนังภาชนะดานในขณะที่ใชไมลายตี
ตกแตงภาชนะที่ผิวดานนอก  สวนดินดุขนาดเล็กใชสําหรับถูบริเวณคอภาชนะดานในใหเรียบ    

ภาพที่ 27   อุปกรณในการปนภาชนะ 
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คําวา “ดุ” เปนภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง กระทุงหรือตบ ทั้งนี้อุปกรณชนิดดังกลาวเปนอุปกรณที่
ไดรับสือตอกันมาจากชางปนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  เนื่องจากเปนอุปกรณที่มีความคงทนหากไม
ชํารุดเสียหายก็จะไมทําข้ึนใชใหม (เรียบ  นามปาน  2543; สุวรรณ   เกิดดี  2543) 
 9.ใบสวี  ทําจากแผนพลาสติกหรือผายาง   ขนาดกวางประมาณ  8-10  เซนติเมตร   
ยาวประมาณ  30  เซนติเมตร   ใชสําหรับรีดขึ้นรูปขอบปากภาชนะ  ในอดีตใบสวีมักทํามาจาก
เปลือกสัปปะรดทุบแลวแชน้ําใหเปอย  นํามาลอกเปนแผนบางๆ  (ตวน  ไชยลา  2543) 
 10.ไมสักคอ  เปนไมแกะลวดลายตางๆ ทําจากทอนไมส่ีเหลี่ยมขนาดประมาณ  3 X 3  
เซนติเมตร   ยาวประมาณ  30  เซนติเมตร   ใชสําหรับประทับลวดลายตกแตงบริเวณคอหรือไหล
ภาชนะ  แตมักเรียกกันวาสวนคอภาชนะ  จึงเรียกไมแกะลายประทับนี้วาไมสักคอ 

11.ลูกกลิ้ง  ทําจากไมทรงกระบอกเสนผานศูนยกลางประมาณ  2.5  เซนติเมตร   ยาว
ประมาณ  5  เซนติเมตร  แกะเปนรองลึกทั่วทั้งอันและเจาะรูตรงกลางทะลุจากหัวถึงปลายเพื่อรอย
ดามจับ  ใชสําหรับกลิ้งตกแตงเปนลายหยักบริเวณริมขอบปากภาชนะดานนอก 
 12.น้ําใชสําหรับพรมขณะปนภาชนะหรือใชผสมดินเพื่อใหเปยกและดินไมติดเครื่องมือ 
 

กระบวนการผลิตภาชนะดินเผาขั้นตอนตางๆ 
 

การผลิตภาชนะดินเผาแบบดั้งเดิมทั้งสามชนิดที่หมูบานหัวบึงนั้นเปนกระบวนการผลิต
ที่อาศัยวัตถุดิบสําคัญสามชนิด คือ ดินเหนียว  วัตถุประสานเนื้อดินหรือดินเชื้อและเชื้อเพลิง  
ทั้งนี้ภาชนะนั้นจะผลิตจาก  “ดินปน” (clay body)  ซึ่งเปนสวนผสมระหวางดินเหนียวและ
ดินเชื้อที่ผสมและนวดเขากันเปนอยางดี  โดยชางปนจะตองผสมดินเชื้อลงไปในดินเหนียวเพื่อลด
ความเหนียวของดินที่มากเกินไปและชวยใหการเกาะตัวของดินดีข้ึน  รวมทั้งลดอัตราการหดตัว
ของดิน  เนื่องจากดินเหนียวมากๆ จะมีอัตราการหดตัวสูง  เมื่อนําไปเผาแลวจะทําใหภาชนะบิด
เบี้ยวเสียรูปรางไป  (พัชรี  สาริกบุตร 2523 : 97)  สําหรับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาที่
บานหัวบึงนั้นมีข้ันตอนที่สําคัญในการผลิตดังตอไปนี้ 
  
การจัดหาวัตถุดิบ 
 การจัดหาวัตถุดิบสําคัญในการผลิตภาชนะดินเผาทั้งสามชนิด  คือ  ดิน  วัตถุประสาน
เนื้อดินและเชื้อเพลิงนั้น   ชางปนและสมาชิกในครอบครัวจะชวยกันจัดหาและเตรียมไวลวงหนา
กอนทําการผลิต  ทั้งนี้คุณสมบัติที่ดีของวัตถุดิบแตละชนิดเปนสิ่งสําคัญที่ชางปนจําเปนจะตอง
คํานึงถึงเปนอันดับแรก เนื่องจากคุณสมบัติของวัตถุดิบมีผลโดยตรงตอคุณภาพของภาชนะดินเผา 
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 1.การจัดหาดิน 
การจัดหาดินสําหรับปนจะเตรียมไวลวงหนาเปนเวลากวาเจ็ดเดือนหรือบางครั้งอาจ

จัดหาไวขามป  ทั้งนี้ในรอบหนึ่งปจะหาดินเพียงปละคร้ังเทานั้น  หากดินที่เตรียมไวหมดลงก็จะ
หยุดผลิตและรอไวหาดินและผลิตในปถัดไป   ตัวอยางเชนการผลิตภาชนะดินเผาในชวง
สังเกตการณซึ่งเริ่มผลิตในราวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2543 นั้น  ชางปนจะตองจัดหาดินไวตั้งแต
ราวตนเดือนเมษายน พ.ศ. 2543  นอกจากนี้ยังพบวาหากชางปนคนใดจัดหาดินไวไดมากพอก็ไม
จําเปนจะตองไปหาดินทุกป แตจะใชดินเหลานั้นจนหมดแลวจึงจะไปจัดหาดินมาไวอีก  โดย
ชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการจัดหาดินคือชวงฤดูรอนกอนเทศกาลสงกรานตในราวตนเดือน
เมษายนของทุกป  ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงที่ฝนยังไมตก  สามารถขุดดินและขนสงมายังที่เก็บดินได
สะดวก  หากยางเขาสูฤดูฝนแลวบริเวณแหลงดินจะเกิดน้ําทวมขังทําใหไมสะดวกตอการขุดดิน
และการขนสงมายังแหลงผลิต  

ในปจจุบันการจัดหาดินนั้นทุกครัวเรือนที่ทําการปนภาชนะจะรวมกลุมกันและออกไป
ชวยกันขุดดิน  โดยจะแบงออกเปนสองกลุม  กลุมหนึ่งเปนเพศชายลวนทําหนาที่ขุดดิน  โดยใช
อุปกรณขุดดินที่เรียกวา “ไมหลั่ว”  ลักษณะเปนทอนไมกลมที่ปลายทั้งสองขางเปนแผนแบนกวาง
คลายใบพาย   การขุดดินจะขุดเปนกอนสี่เหลี่ยมลูกบาศกขนาดกวางประมาณ  30  เซนติเมตร  
ยาว  30  เซนติเมตรและหนา  30  เซนติเมตร  หรือ 1 ลูกบาศกฟุต   หลังจากนั้นจะสงกอนดิน
ใหกับอีกกลุมหนึ่งซึ่งเปนกลุมเพศหญิงเพื่อนําไปกองไวตามจํานวนสวนแบงที่เทากันแลวจงึชวยกนั
ขนใสทายรถกระบะขนสงไปยังบานของแตละคนตอไป   อยางไรก็ตาม  ในอดีตเมื่อราว 30 - 50 ป
ที่ผานมานั้น  การจัดหาดินจะใชวิธีขุดแลวขนใสรถเข็น นอกจากนี้บริเวณแหลงดินยังเปนพื้นที่
สาธารณะสามารถขุดดินไดตามความตองการ  แตในปจจุบันพื้นที่ดังกลาวกลายเปนที่นามี
เจาของซึ่งมีโฉนดที่ดินเปนของคนอีกหมูบานหนึ่ง  ดังนั้นการนําดินมาใชปนภาชนะในปจจุบันจึง
ตองมีการซื้อขายกัน  กลาวคือ  ดินหนึ่งหลุมขนาดกวาง  2  เมตร  ยาว  2  เมตร  ลึก 1.80  เมตร  
ราคา  2,000  บาท  ในการซื้อดินครั้งหนึ่งๆ ซึ่งรวมคาใชจายในการเหมารถกระบะเพื่อขนดินดวย
แลว  ชางปนจะตองเสียคาใชจายเฉลี่ยคนละประมาณ  600-700 บาท  ซึ่งจะไดดินสําหรับผลิต
ภาชนะดินเผาขนาดภาชนะบรรจุน้ําดื่มขนาดเล็ก (ขนาดมาตรฐาน)  ในราว 500 –700 ใบ 

อยางไรก็ตาม  ในปจจุบันชางปนเริ่มประสบปญหาการขาดแคลนดินเหนียวสําหรับปน
ภาชนะ  เนื่องจากเจาของที่ดินเร่ิมไมตองการขายดินอีกตอไปเพราะเจาของที่ดินตองการสงวนที่ไว
ทํานาขาว  เนื่องจากการขุดดินไปปนภาชนะนั้นกอใหเกิดปญหาดินเวาเปนแองหรือเปนหลุมเปน
บอและน้ําทวมขัง  บางตอนกลายเปนบอหรือสระน้ํา   ซึ่งหากไมมีแหลงดินสําหรับนํามาปน
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ภาชนะอีกตอไปแลว  ชางปนอาจตองยุติการผลิตภาชนะดินเผาเปนอาชีพเสริมลงในที่สุด ปญหา
ดังกลาวผูศึกษาไดสอบถามสมาชิกในหมูบานวาไดเคยมีการนําดินในพื้นที่ใกลเคียงอื่นๆ มาลอง
ปนภาชนะหรือไม  ซึ่งปรากฏวาไดเคยมีการลองนํามาปนภาชนะแลวแตปรากฏวาไดภาชนะ
คุณภาพไมดี  เนื่องจากดินมีส่ิงอื่นๆ เชน  หิน  ทราย  เจือปนอยูมาก  เปนสาเหตใุหภาชนะแตกราว
ขณะผึ่งลมหรือไมก็แตกราวจากกระบวนการเผาแมวาจะไดลองพยายามผสมวัตถุประสานเนื้อดิน
ในปริมาณที่เพิ่มข้ึนแลวก็ตาม 

 
2.การจัดหาวัตถุประสานเนื้อดิน 

 สําหรับสวนผสมสําคัญในการผลิตวัตถุประสานเนื้อดินหรือดินเชื้อไดแก  ดินและแกลบ
ขาว  ดินเปนดินเหนียวชนิดเดียวกับที่เตรียมไวปนดังกลาวมาแลวขางตน  สวนแกลบขาวนั้นจะ
จัดหามาเตรียมไวตั้งแตหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวในชวงที่นําขาวมาสีเปนขาวสารเสร็จเรียบรอย
แลว  ซึ่งจะอยูในราวเดือนธันวาคม–มกราคม หรือเดือนมกราคม–กุมภาพันธของทุกป   ระยะเวลา
ดังกลาวจะมีแกลบขาวที่เหลือจากการสีขาวอยูตามโรงสีในหมูบานหัวบึงและตามหมูบานอื่นๆ ใน
ละแวกใกลเคียงเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้ยังอาจหาแกลบขาวมาผลิตดินเชื้อไดอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอในระหวางการผลิตภาชนะดินเผาหรือในชวงที่มีผูนําขาวเปลือกไปสี   การนําแกลบมา
เก็บเตรียมไวนั้นจะบรรจุลงในกระสอบปุย  หากเปนแกลบขาวที่ไดจากโรงสีภายในบานหัวบึงเอง
จะใชรถเข็นขนมายังบาน  แตหากตองไปขนแกลบมาจากหมูบานอื่นๆ ในละแวกใกลเคียงจะใชวิธี
นํารถเข็นพวงกับรถจักรยานยนต 
 
 3.การจัดหาเชื้อเพลิง 
 วัตถุดิบสําคัญในการผลิตภาชนะดินเผาอีกชนิดหนึ่งนั้น ไดแกเชื้อเพลิงสําหรับเผา
ภาชนะ  ชางปนบานหัวบึงนิยมใชเชื้อเพลิงหลักๆ อยูสองชนิด  คือ  ฟนและฟางขาว ฟนไดจาก
ตนไมตางๆ ที่ข้ึนในที่นาของตนเอง เชน ประดู  มะขาม  กามปู  สวนไมไผจะตองซื้อจากหมูบาน
ใกลเคียง  ไมไผเต็มกระบะที่พวงรถไถนาราคา  50  บาท  ซึ่งจะนําไปเผาภาชนะได  2  คร้ัง  เหตุที่
นิยมใชไมไผเปนเชื้อเพลิงในการเผาภาชนะแมวาจะตองซื้อก็เพราะวาสะดวก  เนื่องจากมีลํายาว
และตรง  สามารถวางเรียงภาชนะไวบนกองฟนไดสะดวก  สําหรับฟางขาวไดมาจากการนวดขาว
ของชางปนเองหรือขอจากเพื่อนบาน  เชื้อเพลิงตางๆ เหลานี้ชางปนจะตองจัดหาไวลวงหนาเปน
เวลานานๆ ตั้งแตหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสร็จส้ินลงแลวในราวเดือนมกราคมของทุกป     เนื่องจาก
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเชื้อเพลิงซึ่งมีความแหงสนิทในการเผาภาชนะเพื่อใหไดภาชนะดินเผา
คุณภาพดี หากใชเชื้อเพลิงที่ยังคงมีความชื้นจะทําใหการเผาไหมไมสมบูรณและกอใหเกิดเขมา
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ควันและจะทําใหภาชนะเสียหายระหวางขั้นตอนการเผาได  การนําเชื้อเพลิงมาเก็บเตรียมไวนั้น  
ชางปนและสมาชิกในครอบครัวจะออกไปตัดไมในบริเวณที่นาของตนเองเปนทอนๆ ยาวประมาณ  
2 –3 เมตร  แลวจะใชรถเข็นขนมายังบาน  สวนไมไผนั้นจะตองซื้อจากหมูบานใกลเคียงแลวใชวิธี
จางรถยนตขนมายังบาน   
 
การเตรียมวัตถุดิบ 
 ในการเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตภาชนะดินเผามีข้ันตอนหลักๆ ที่สําคัญไดแก  การ
คัดเลือกวัตถุดิบทั้งสามชนิด  คือ  ดิน   ดินเชื้อ  เชื้อเพลิง  อัตราสวนระหวางดินและดินเชื้อในการ
เตรียมดินปน  รวมทั้งขั้นตอนในการนวดดินปน  ดังนี้ 
 
 1.การคัดเลือกวัตถุดิบ 
 การคัดเลือกวัตถุดิบที่ใชในการผลิตภาชนะดินเผาที่หมูบานหัวบึงนั้น  จัดเปน
กระบวนการคัดเลือกที่อาศัยประสบการณและความชํานาญงานของผูผลิตเปนสําคัญ  ทั้งนี้อาศัย
การสังเกตลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบชนิดนั้นๆ  รวมทั้งจากประสบการณที่ไดมาจากการ
เรียนรูและทําการผลิตมาเปนเวลาหลายๆ ป 
 ดินที่นํามาปนนั้นชางปนและผูชวยที่มีความชํานาญในการคัดเลือกดินจะเลือกดิน
เหนียวที่มีสีดําลวนและไมมีส่ิงใดๆ เจือปน  ทั้งนี้ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับผลิตภาชนะดินเผา
คุณภาพดีนั้นจะขุดมาใชไดตั้งแตในระดับ  50-60  เซนติเมตรจากผิวดินลงไปจนกระทั่งถึงระดับ
ความลึกประมาณ  2.00-2.20  เมตร จากผิวดิน  กลาวคือดินที่มีคุณภาพดีในการปนภาชนะนั้นจะ
มีความหนาของชั้นดินประมาณ  1.50-1.70  เมตร หรืออาจมีความหนาของชั้นดินมากกวาหรือ
นอยกวานี้แตกตางกันไปในแตละจุด  หลังจากนี้ดินจะเริ่มไมมีความเหมาะสมตอการนํามาเปนดิน
ปน  เนื่องจากดินเริ่มมีสีจางลงและมีส่ิงอ่ืนๆ เจือปนอยูในเนื้อดิน  โดยเฉพาะหินเหลี่ยมกอนเล็กๆ 
สีแวววาวเหมือนแกว  กรวดกอนเล็กๆ  หอยคันตัวเล็กๆ  ซึ่งเปนสาเหตุใหภาชนะแตกราวใน
ข้ันตอนการเผาได  (สําเนียง  พวงกลาง  2543) รวมทั้งยังมีทรายปนอยูในเนื้อดินในปริมาณสูงซึ่ง
ไมเหมาะตอการนํามาเปนดินปน 

จากการตรวจสอบหนาตัดชั้นดินและจากการนําตัวอยางดินจากบริเวณแหลงดินปนที่
ไดจากการขุดตรวจสอบหนาตัดชั้นดินและตัวอยางดินที่ไดจากชางปนไปวิเคราะหหาลักษณะเนื้อ
ดินในหองปฏิบัติการ   ดังไดกลาวถึงรายละเอียดในบทที่  3  แลวนั้น   จะเห็นไดวาดินที่มีความ
เหมาะสมที่ชางปนคัดเลือกไปปนภาชนะนั้นเปนดินในชั้นที่  2  จัดเปนดินเหนียวสีคล้ํา  มีปริมาณ
เคลยสูงและมีปริมาณทรายต่ํา ทั้งนี้ความเหนียวของดินนั้นจะขึ้นอยูกับปริมาณเคลยที่เปน
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องคประกอบในเนื้อดิน  ถาดินมีปริมาณเคลยต่ําก็จะมีความเหนียวนอยกวาดินที่มีปริมาณเคลย
สูงกวา   สวนดินในชั้นที่ 1 และดินชั้นที่ 3 นั้นจัดเปนดินรวนปนทราย  ซึ่งมีปริมาณเคลยต่ําสวน
ปริมาณของทรายสูง  ดังนั้นคุณสมบัติของดินทั้งสองชั้นจึงไมเหมาะที่จะนําไปปนภาชนะ   

ดินสําหรับปนที่ขุดมาจากแหลงดินดังกลาวมาแลวนั้นจะมีลักษณะเปนกอนสี่เหลี่ยม
ลูกบาศกและจะถูกเก็บไวเปนเวลานานขามปซึ่งจะทําใหดินแหงและแข็งตัวอยางมาก  เมื่อชางปน
จะใชงานก็จะทุบกอนดินยอยออกเปนกอนเล็กๆ ใหเพียงพอกับจํานวนที่จะปนภาชนะ  หลังจาก
นั้นจะผึ่งแดดไวประมาณ  20-30  นาที เพื่อเปนการลดความชื้นที่อยูภายในกอนดินและทําใหดิน
แหงซึ่งจะทําใหข้ันตอนการนวดดินปนงายขึ้น  หลังจากนั้นจะคัดสิ่งเจือปนตางๆ เชน กอนหนิ  เศษ
ไม ออกกอนจะนําไปนวดในขั้นตอนตอไป   
 สําหรับการเตรียมวัตถุประสานเนื้อดินหรือดินเชื้อนั้นชางปนจะตองนําดินเหนียวมาทุบ
ยอยออกเปนกอนเล็กๆ แลวนําไปผึ่งแดดไวประมาณ  20-30  นาทีและเก็บส่ิงเจือปน เชน กอนหิน  
เศษไม ออกกอนเชนเดียวกับดินปน   หลังจากนั้นจะนําดินไปแชน้ําไวกอนประมาณ  15-20  นาที  
เพื่อใหดินนิ่มแลวจึงเทดินที่แชน้ําจนนิ่มแลวลงในหลุมดินที่ขุดไวบริเวณลานบาน  หลุมดังกลาวมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางปากหลุมประมาณ 40-50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 30  เซนติเมตร  
หลังจากนั้นจึงใสแกลบขาวตามลงไปแลวใชเทาลงไปย่ําผสมใหเขากัน  ทั้งนี้อัตราสวนระหวาง
แกลบขาวตอดินเหนียวนั้นชางปนจะใชวิธีชั่งตวงจากความชํานาญที่ส่ังสมมาจากประสบการณ  
โดยการใชภาชนะดินเผาบรรจุน้ําดื่มขนาดเล็ก (หมอตีนเล็ก) เปนภาชนะสําหรับแชดินใหนิ่ม  โดย
ภาชนะดินเผาหนึ่งใบนั้นจะมีปริมาณของดินเหนียวประมาณ  15  กิโลกรัม  สวนแกลบขาวจะใช
การกะประมาณครั้งละ 1 กระสอบปุย  โดยแกลบขาว 1 กระสอบปุยจะมีปริมาณของแกลบขาว
ประมาณ 10  กิโลกรัม  ทั้งนี้อัตราสวนระหวางแกลบขาวและดินเหนียวที่ใชในการผลิตดินเชื้อนั้น
จะอยูในราว  1 : 3  กลาวคือ  ใชแกลบขาว  1  กิโลกรัมตอจํานวนดินเหนียว 3 กิโลกรัม โดย
ปกติแลวในการผลิตดินเชื้อคร้ังหนึ่งๆ ชางปนจะใชแกลบขาวโดยเฉลี่ยประมาณ  8 กระสอบ (ราว 
80 กิโลกรัม) ตอดินเหนียวโดยเฉลี่ยประมาณ  18  หมอ (ราว 270 กิโลกรัม)  ทั้งนี้ในการผสมครั้ง
หนึ่งๆ ตอหนึ่งหลุมนั้นจะใชแกลบขาวราว  20 กิโลกรัม (ราว 1/5 กระสอบปุย) ตอดินเหนียว  60  
กิโลกรัม (4 หมอดิน) และจะใชเวลาในการย่ําผสมนี้ประมาณครั้งละ 3-5 นาที แลวจึงนําสวนผสม
ข้ึนมาปนเปนกอนกลมๆ ขนาดเสนรอบวงประมาณ 15-20  เซนติเมตร  แลวผึ่งแดดไวจนแหงสนิท
ซึ่งจะใชเวลาประมาณ  2 วันในกรณีที่เปนวันแดดจัด หลังจากนั้นจึงนํากอนดินเชื้อไปเผาไฟและ
ทิ้งไวจนกองไฟมอดซึ่งจะใชเวลาประมาณ 1 วัน  เมื่อไดกอนดินเชื้อที่เผาไฟสุกแลว หรือ “กรอก” 
(grog) ซึ่งหมายถึงดินที่เผาแลว  (พัชรี  สาริกบุตร 2523 : 97)  จะตองนํามาตําใหละเอียดจน
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เปนผงพรอมกับใชตะแกรงตาถี่รอนเพื่อคัดดินเชื้อที่ละเอียดจริงๆ หากดินเชื้อที่ไมผานตะแกรงรอน
ในคร้ังแรกก็จะตองนําไปตําตอใหละเอียดจนกวาจะสามารถผานตะแกรงรอนได ผงดินเชื้อที่ไดนี้
ชางปนจะเก็บเตรียมไวใชสําหรับผสมกับดินเหนียวเพื่อนวดเปนดินปนภาชนะตอไป           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพที่ 31   ปนดินเชื้อกอนนําไปเผา           ภาพที่ 32   ดินเชื้อที่ถูกนํามาตากแดดกอนนําไปเผา 

         ภาพที่ 28   ยอยดินใหเปนกอนเล็กๆ              ภาพที่ 29   ดินที่ผานการยอยแลว นําไปแชน้ํา 

ภาพที่ 30   การเตรียมดินเชื้อในหลุมย่ําดินเชื้อ 
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 สําหรับเชื้อเพลิงในการเผาภาชนะนั้นนิยมใชเชื้อเพลิงหลักๆ อยูสองชนิด  คือ  ฟนและ
ฟางขาว   ฟนที่ใชโดยทั่วไป  เชน ประดู  มะขาม  กามปู  ไผ  เชื้อเพลิงตางๆ เหลานี้ชางปนจะตอง
จัดหาไวลวงหนาเปนเวลานานๆ ตั้งแตหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวเสร็จส้ินลง  เนื่องจากจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองใชเชื้อเพลิงที่แหงสนิทในการเผาภาชนะเพื่อใหไดภาชนะดินเผาคุณภาพดี หากใชเชื้อเพลิง
ที่ยังคงมีความชื้นจะทําใหการเผาไหมไมสมบูรณและกอใหเกิดเขมาควันและจะทําใหภาชนะ
เสียหายระหวางขั้นตอนการเผาได เมื่อจะทําการเผาภาชนะจะตองตัดฟนออกเปนทอนๆ ยาว
ประมาณ  2 –3  เมตร  เพื่อสะดวกในการจัดเรียงเปนกองฟนเพื่อรองรับภาชนะที่จะเผา 
 

2.อัตราสวนระหวางดินและวัตถุประสานเนื้อดิน 
 การเตรียมดินสําหรับปนภาชนะนั้นจะตองเตรียมจากสวนผสมระหวางดินเหนียวและ
ดินเชื้อ เนื่องจากดินเหนียวที่ใชปนภาชนะที่บานหัวบึงนั้นมีความเหนียวมากเกินไปไมสามารถที่จะ
นํามาปนและเผาเปนภาชนะไดทันทีเลย เพราะดินเหนียวที่มีความเหนียวมากเกินไปจะมีอัตราการ
หดตัวสูงมาก  มักเกิดการแตกราวขณะผึ่งลมใหแหงกอนเผาหรือจะทําใหภาชนะเกิดการบิดเบี้ยว
เสียรูปทรงหรือแตกหักเสียหายในระหวางขั้นตอนการเผา  ดังนั้นจึงตองมีการเติมดินเชื้อลงไปเพื่อ

         ภาพที่ 33   ดินเชื้อที่ผานการเผาแลว              ภาพที่ 34   ตําดินเชื้อ 

ภาพที่ 35   รอนดินเชื้อ 
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ชวยลดอัตราการหดตัวของดินเหนียวที่สูงเกินไปดังกลาวมาแลว  ซึ่งอัตราสวนระหวางดินเหนียว
และดินเชื้อนี้เปนเรื่องสําคัญที่มีผลโดยตรงตอคุณภาพของภาชนะ   ทั้งนี้พบวาอัตราสวนในการ
เตรียมดินปนเปนสิ่งที่ชางปนเรียนรูจากประสบการณและการทดลอง 
 อัตราสวนระหวางดินเหนียวตอดินเชื้อนั้น ชางปนจะใชภาชนะดินเผาบรรจุน้ําขนาดเลก็
หรือหมอตีนเล็กเปนภาชนะสําหรับตวงดินเหนียวเชนเดียวกับการผลิตดินเชื้อดังกลาวมาแลว  สวน
ผงดินเชื้อที่ตําละเอียดแลวนั้นจะใชถังสีทาบานขนาดใหญเปนภาชนะในการตวง โดยดินเชื้อ 1 ถัง
สีจะมีปริมาณดินเชื้อประมาณ  17  กิโลกรัม  ทั้งนี้อัตราสวนระหวางดินเชื้อและดินเหนียวที่ใชใน
การทําดินปนภาชนะนั้นจะอยูในราว  1 : 2   กลาวคือใชดินเชื้อประมาณ  1  กิโลกรัมตอจํานวนดนิ
เหนียว 2 กิโลกรัม  โดยปกติแลวในการนวดดินปนครั้งหนึ่งๆ ชางปนจะใชดินเชื้อโดยเฉลี่ย
ประมาณ  2  ถังสี  (ราว 30 กิโลกรัม) ตอดินเหนียวโดยเฉลี่ยประมาณ  4  หมอ (ราว 60 กิโลกรัม)  
ซึ่งจะผลิตภาชนะบรรจุน้ําดื่มขนาดเล็กไดราว  20-25  ใบ และขนาดใหญได  15  ใบ 
 

3.การนวดดินปน 
 การนวดดินสําหรับปนภาชนะนั้น  เรียกกันวา “การเหยียบดิน” เนื่องจากใชเทาเปน
หลักในการนวดดิน  การเหยียบดินนี้มักเริ่มในตอนบายของแตละวัน  โดยเริ่มแรกจะตองนําดิน
เหนียวทุบยอยออกเปนกอนเล็กๆ แลวนําออกผึ่งแดดใหแหงเพื่อไลความชื้นออก หลังจากนั้นจะนํา
ดินที่แหงแลวนี้บรรจุลงในหมอตีนเล็กแลวเติมน้ําลงไปพอทวมและทิ้งไวประมาณ  15-20 นาที  
เมื่อดินเหนียวนิ่มดีแลวจึงเทดินลงบน “ลําเพิน” หรือเสื่อสานจากไมไผ หลังจากนั้นจึงผสมดินเชื้อ
ลงไปตามอัตราสวนดังกลาวขางตนแลวจึงใชเทาย่ํานวดจนกระทั่งสวนผสมทั้งสองชนิดเขากันเปน
เนื้อเดียวกัน  ขณะที่ย่ําผสมนี้จะตองพรมน้ําไปดวยจนกระทั่งสวนผสมเขากันดีแลวจึงเปลี่ยนมาใช
มือนวดจนกระทั่งไดความเหนียวของดินตามตองการ  ซึ่งชางปนจะทดสอบโดยการคลึงดินเปน
กอนเล็กๆ แลวใชนิ้วบีบดู  ถาริมไมปริแตกก็ถือวาใชได   ทั้งนี้ในขั้นตอนการนวดดินปนตั้งแต
เร่ิมแรกจนกระทั่งไดดินปนที่มีความเหนียวพอเหมาะตอการปนภาชนะนี้จะใชเวลาทั้งสิ้นโดยเฉลี่ย
แลวประมาณ  30-60  นาที    ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความแข็งแรงของผูเหยียบดินและจํานวนวัตถุดิบที่
นวดในแตละครั้ง ถาหากตองการนวดดินปนในปริมาณมากก็จะใชเวลานานขึ้น 
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 อยางไรก็ตาม  จากคําบอกเลาของชางปนไดทราบวาเมื่อประมาณ  4-5  ปที่แลว  เคย
มีกลุมสาธิตจากหมูบานดานเกวียน  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมาเขามาสอนวิธีการผสม
และนวดดินแบบบานดานเกวียน  กลาวคือ  ใชดินทรายเปนวัตถุประสานเนื้อดินแทนดินเชื้อ  แลว
นําเขาเครื่องนวดดินที่ใชมอเตอรและข้ึนรูปภาชนะดวยแปนหมุน*  แตชางปนบานหัวบึงไมใหความ
สนใจเทาที่ควร  เนื่องจากไมคุนเคยและไมถนัดกับวิธีการใหมๆ ดังนั้นจึงไมสนใจที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการผลิตและยังคงสืบทอดวิธีการผลิตภาชนะแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาของตนเอง (สําเนียง  
พวงกลาง  2543)  

 
การขึ้นรูปและการตกแตง 

เมื่อไดดินปนเรียบรอยแลว  ข้ันตอนตอไปคือการปนดินเปนภาชนะ  วิธีที่ชางปนบาน
หัวบึงใชในการขึ้นรูปภาชนะทั้งสามชนิดนั้นเรียกวาการขึ้นรูปแบบ “จกเบา” หรือเรียกวาวิธีปนเปน
แทงแลวเจาะรูตรงกลาง  (โสมสุดา  ลียะวณิช  2534  : 101) กลาวคือ  เร่ิมแรกจะตองปนดินเปน
รูปทรงกระบอกตามขนาดของภาชนะที่จะปน  จากนั้นใชนิ้วจุมน้ําแลวกดแทงดินใหเปนรูตรงกลาง
ที่ปลายทั้งสองดานแลวจึงใชแทงไมกลมสอดเขาไปใหทะลุจากปลายขางหนึ่งไปถึงปลายอีกขาง
หนึ่ง   วางกอนดินในแนวนอน หลังจากนั้นคลึงดินไปมาคลายกับการนวดแปงเพื่อใหรูตรงกลาง
ขยายออกอยางสม่ําเสมอเปนชองกลวงซึ่งจะเปนสวนลําตัวภาชนะนั่นเอง  นําไมออกแลวใชมือ
คอยๆ รีดดินทําใหรูกลวงขยายออกแลวใชมือบีบดินใหเปนตอนๆ คลายกับการแบงสวนอยาง
คราวๆ  ทั้งนี้ชางปนจะทําดินทรงกระบอกนี้ไวจนหมดดินปนที่นวดไว   
 

                                                  
* แปนหมุนที่ไดรับจากกลุมสาธิตจากหมูบานดานเกวียนครั้งนั้น  ในปจจุบันยังคงเก็บรักษาไวที่บานชางปนคน
หนึ่งในหมูบาน 

    ภาพที่ 36   เตรียมดินปนผสมกับดินเชื้อ         ภาพที่ 37   ย่ําดินปนเขากับดินเชื้อ 
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ข้ันตอนตอไปชางปนจะนําแทงดินทรงกระบอกที่ไดจากขั้นตอนแรกวางบนแทนไม  ใช

หินดุรองผนังดานในแลวใชไมลายตีลงไปบนผิวดานนอกในตําแหนงเดียวกับหินดุที่รองรับอยูดาน
ใน  ตีวนไปจนรอบแทงดินดวยการเดินหนาและถอยหลัง จนกระทั่งดินทรงกระบอกผายออกเปน
สวนลําตัวภาชนะตามตองการนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หลังจากนั้นจะเปนขั้นตอนการทําขอบปากภาชนะ  เรียกวาการ “สวีปากหมอ” ซึ่งยังคง

ทําอยูบนแทนไม  โดยใช “ใบสวี” ซึ่งในอดีตจะทําจากใบสัปปะรดแตในปจจุบันจะใชถุงพลาสติก
ตัดเปนเสนยาว  ใบสวีเปนอุปกรณที่ชวยในการรีดดินที่ปากภาชนะใหเปนรูปขอบปากตามที่
ตองการพรอมกับเปนการรูดผิวใหเรียบไปพรอมกันดวย ทั้งนี้จะตองนําใบสวีชุบน้ําเปนระยะๆ 
ขณะที่รีดดินทําขอบปากภาชนะเพื่อใหดินเหนียวลื่นเวลารีดและไมติดเหนอะหนะกับแผนพสาสตกิ  

       ภาพที่ 38   การจกเบา                ภาพที่ 39   คลึงดินปนเปนทรงกระบอกกอนขึ้น 
        รูปภาชนะ 

ภาพที่ 40   การขึ้นรูปสวนลําตัวภาชนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110

ทั้งนี้ลักษณะการสวีปากหมอจะมีทิศทางแตกตางกันตามความถนัดของชางปน  กลาวคอื หากชาง
ปนถนัดขวาจะใชมือซายถือใบสวีจับขอบดานใน  มือขวาจับขอบดานนอก  แลวใชนิ้วชี้และ
นิ้วหัวแมมือทั้งสองขางกดเบาๆ ที่บริเวณขอบ  หลังจากนั้นใชนิ้วรีดขอบปากหมุนวนขวาในทิศทาง
เข็มนาฬิกาดวยความรวดเร็วพรอมๆ กับที่ชางปนเดินถอยหลัง  ซึ่งจะทําเชนนี้อยู 3-4 รอบก็จะได
ปากภาชนะที่เรียบคมสวยงามไดรูปตามตองการ   อยางไรก็ตามหากชางปนถนัดซาย  ทิศทาง
ดังกลาวก็จะตรงกันขาม  โดยจะใชมือขวาจับที่ขอบดินดานใน มือซายจับที่ขอบดานนอก แลวรีด
ขอบปากหมุนวนซายในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา หลังจากนั้นหากเปนการปนภาชนะบรรจุน้ําดื่มก็
จะนิยมใชลูกกลิ้งกลิ้งตกแตงเปนลายหยักที่ขอบปาก สวนภาชนะประเภทอื่นๆ ไมนิยมตกแตงใน
ลักษณะดังกลาว  นอกจากนี้ชางปนบางคนอาจ “สักคอ” ในขั้นตอนนี้เลย  โดยใชไมสักคอกด
ประทับเปนลวดลายตกแตงที่บริเวณไหลภาชนะ เนื่องจากดินยังไมแข็งตัวจึงสามารถประทับลาย
ไดงาย  (สุพิศ แตมกลาง 2543)  เมื่อไดขอบปากภาชนะดังกลาวนี้เรียบรอยแลวจะนําแทงดิน
เหนียวมีขอบปากนี้ไปผ่ึงลมไวใหแหงหมาดกอน  หรือที่เรียกวา  “เลเธอรฮารด”  (leather hard) 
หรือ “ฮารดเชพ” (hard shape) เนื้อภาชนะจะยังไมถึงขั้นแหงสนิทแคพอแข็งตัวและยังมีน้ํา
หมาดๆ อยูในดิน   สามารถจับถือและยังสามารถบิดงอและเปลี่ยนรูปรางไดอีก (พัชรี สาริกบุตร  
2523 : 112) เนื้อภาชนะในขั้นนี้จะยังคงมีสีเขมเปนสีน้ําตาลดํา (10 YR 4/2 dark grayish brown)  
ข้ันตอนการผึ่งลมใหแหงหมาดนี้จะใชเวลาประมาณ 30-45 นาที  หลังจากนั้นหากยังไมไดตกแตง
ลายที่ไหลก็จะทําหลังจากที่ภาชนะแหงหมาดแลว ทั้งนี้ชางปนสวนใหญใหเหตุผลวาดินที่แหง
หมาดแมวาจะประทับลายไดยากกวาและตองลงน้ําหนักกดประทับหนักๆ แตก็สามารถไดลายชัด
และลึก   (สําเนียง  พวงกลาง  2543 ; หวาน  กุมพล  2542 )     เมื่อเสร็จข้ันตอนการสักคอลายนี้
แลวจะนําชิ้นสวนที่ไดทั้งหมดนี้ผ่ึงไวใตถุนบานหรือในโรงเรือนที่สรางไวเฉพาะเปนเวลาหนึ่งคืน  
โดยใชผาคลุมใหมิดชิดเพื่อรักษาความชื้นไว  มิฉะนั้นดินจะแหงมากเกินไปซึ่งจะตีตกแตงเปนสวน
ลําตัวตอไปไดยาก   พอวันรุงขึ้นชางปนจึงจะนําชิ้นสวนดังกลาวมาตีตกแตงเปนตัวภาชนะตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 41   การสวีปากหมอ           ภาพที่ 42   การสวีปากหมอ 
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หลังจากแทงดินที่มีขอบปากภาชนะแหงหมาดและตึงตัวดีแลว    ชางปนจะทําการตีข้ึนรูป
เปนสวนลําตัวภาชนะพรอมทั้งเปนการจดกนหรือหุมกนภาชนะใหติดเปนเนื้อเดียวกัน เนื่องจาก
ข้ันตอนดังกลาวที่ผานมานั้นกนภาชนะยังไมจดกัน  ข้ันตอนนี้เรียกวา “บุบหมอ” โดยชางปนจะ
นั่งขัดสมาธิหลวมๆ บนพื้น วางภาชนะไวบนตนขา  มือขางที่ไมถนัดถือหินดุรองอยูภายในตัว
ภาชนะ  อีกมือหนึ่งถือไมลายตีลงไปบนผิวดานนอกตรงตําแหนงที่มีหินดุรองอยู   โดยวิธีนี้ดินตรง
บริเวณชวงบนภาชนะจะถูกรีดใหบางลง  ชางปนจะคอยๆ ใชไมลายและหินดุตีหรือ “เดาะ” ไล
ตั้งแตคอภาชนะลงไปจนไดรูปรางภาชนะตามตองการ  เชน  ลําตัวกลม  ลําตัวทรงกระบอก  เมื่อ
ไดขนาดและรูปรางตามตองการแลวชางปนจะตีบริเวณสวนกนภาชนะใหติดเปนเนื้อเดียวกัน   
หากเห็นวาดินนอยเกินไปไมพอจดกนก็จะนําดินปนมาแปะเสริมแลวตีใหเนื้อดินประสานเปนแผน
เดียวกัน   การบุบหมอนี้ตองอาศัยความชํานาญและฝมือของชางปนที่ชํานาญจริงๆ มิฉะนัน้รปูราง
ภาชนะจะไมสวยงามและรูปทรงอาจไมไดสัดสวน หลังจากนี้ชางปนจะตีตกแตงไลไปทั่วลําตัว
เพื่อใหไดภาชนะที่มีรูปรางไดสัดสวนสวยงามตามตองการ เมื่อไดรูปรางที่เหมาะสมตามความ
ตองการแลว ชางปนจะนําภาชนะดังกลาวไปวางผึ่งลมไวบนฐานที่ดัดแปลงจากการนําสวนขอบ
ปาก-ชวงไหลของภาชนะที่ใมไดใชงานแลว(ภาพที่ 63) การผึ่งลมบนฐานดังกลาวเปนการปองกันมิ
ใหสวนกนของภาชนะที่ยังไมแหงสนิทสัมผัสกับพื้นโดยตรงซึ่งจะสงผลใหภาชนะเกิดการบิดเบี้ยว
เสียรูปทรง   

ข้ันตอนการตีตกแตงหรือบุบภาชนะนี้มักเสร็จส้ินลงกอนเที่ยง  ในชวงบายก็จะเริ่ม
ข้ันตอนแรกคือการนวดดินปนเพื่อปนภาชนะในชุดตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 43   การจดกนและตีขึ้นรูปภาชนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 112

เมื่อปนภาชนะไดครบตามจํานวนที่ตองการสําหรับการเผาครั้งหนึ่งๆแลว ซึ่งเฉลี่ยแลว 
จะมีจํานวนภาชนะตอการเผาครั้งหนึ่งๆ ประมาณ  150-250  ใบ  ซึ่งจะใชเวลาในการผลิตทั้งสิ้น
ประมาณ  5  วัน  เฉลี่ยวันละ 20-25  ใบ  หลังจากนี้หากเปนการผลิตภาชนะบรรจุน้ําดื่ม  ชางปน
จะตองทํา “ตีน” หรือสวนฐานภาชนะและฝาปด   ซึ่งขั้นตอนในการทําสวนฐานและฝาปดภาชนะนี้
สวนใหญจะใชเวลาทั้งสิ้นราว  2  วัน    

การปนฐานภาชนะจะใชวิธีจกเบาเชนเดียวกับการปนตัวภาชนะแตจะใชกอนดิน
ทรงกระบอกขนาดเล็กกวาและจะใชวิธีเชนเดียวกับการสวีขอบปากภาชนะบนแทนไม   โดยใชนิ้ว
มือบิดแผกอนดินทรงกระบอกออกเปนรูปคลายจาน แลวจึงใชเสนเชือกขนาดเล็กแตเหนียวตัด
แผนดินออกจากแทนไม  ซึ่งจะไดแผนดินปากผายออกคลายจานกนลึกฐานตัดเรียบ ซึ่งโดยทั่วไป
จะทําสองขนาด  คือ  ถาเปน “ตีน” ของภาชนะบรรจุน้ําดื่มขนาดใหญมักมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของฐานประมาณ  20-23  เซนติเมตร  หากเปน “ตีน” ของภาชนะบรรจุน้ําดื่มขนาดเล็ก
มักมีขนาดเสนผานศูนยกลางของฐานประมาณ  15-18  เซนติเมตร   เมื่อไดแผนดินรูปรางคลาย
จานนี้แลวจะตองนําไปผึ่งลมใหแหงหมาดประมาณ  30-45  นาที  แลวจึงจะนําไปติดลงบนสวน
กนภาชนะ   วิธีติดฐานภาชนะนั้นชางปนจะใชมีดขนาดเล็กตัดเฉือนเนื้อดินรูปรางคลายจาน
ดังกลาวออกใหเปนชองตรงกลางใหเหลือขอบกวางประมาณ  4-5  เซนติเมตร  แผนดินที่ไดนี้ชาง
ปนจะนําไปติดลงบนสวนกนภาชนะโดยใชมือรีดเนื้อดินใหแนบติดกับสวนกนภาชนะโดยใชน้ําชวย
ในการประสานรอยตอดังกลาวนี้ดวย   หลังจากนั้นจะผึ่งสวนฐานใหแหงในที่รมโดยการคว่ําสวน
ปากภาชนะลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 44   การประกอบสวนฐานหรือตีนภาชนะ 
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สําหรับการทําฝาปดภาชนะนั้นก็จะใชวิธีจกเบาและการสวีบนแทนไมเชนเดียวกับการ
ทําสวนฐานภาชนะดังกลาวมาแลว  แตจะทําเพียงขนาดเดียวซึ่งสามารถใชปดไดทั้งภาชนะบรรจุ
น้ําดื่มขนาดเล็กและใหญ  กลาวคือ  มีขนาดเสนผานศูนยกลางราว  18-20  เซนติเมตร   เมื่อได
แผนดินรูปรางคลายจานปากผายแลวชางปนจะใชไมลายตีบริเวณจุดกึ่งกลางของวงกลมใหเปนรปู
กรวยเพื่อทําเปนฝาจุกภาชนะ แลวจึงใชหินดุกับไมลายตีตกแตงสวนฝาปดใหมีรูปรางโคงเปนรูป
สามเหลี่ยมกนสอบเพื่อใชปดภาชนะไดอยางเหมาะเจาะ  หลังจากนั้นจึงนําฝาปดภาชนะที่ได
ดังกลาวนี้ผ่ึงใหแหงในที่รมตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตากแหงภาชนะ 

เมื่อภาชนะผานขั้นตอนการบุบและติดสวนฐานเรียบรอยแลวจะตองนําไปตากหรือผ่ึงให
แหงสนิทในรมกอนนําไปเผา ทั้งนี้รวมถึงฝาปดภาชนะดวย โดยเปนการตากภาชนะเพื่อใหได
ภาชนะที่แหงแข็งไมสามารถเปลี่ยนรูปรางไดอีกตอไป   ซึ่งเรียกวา “กรีนฮารด” (green hard) หรือ 
“กรีนแวร” (green ware) เปนดินดิบซึ่งยังไมไดเผา  ระยะนี้สีของดินจะเปลี่ยนเปนสีออนลงจาก
เดิมสีน้ําตาลดํา (10 YR 4/2 dark grayish brown) เปลี่ยนเปนสีเทา  (10 YR 5/1 gray) น้ําหนัก
ของดินหรือภาชนะจะลดลงเนื่องจากไมมีน้ําอยูแลว  ดินจะเปราะแตกงาย  รวน  ผิวดินมีขุยขึ้น  
บิดงอไมไดอีกตอไป (พัชรี  สาริกบุตร  2523 : 112)  ชางปนจะนําภาชนะเก็บเรียงไวบริเวณใตถุน
บานหรือในหองหรือโรงเรือนที่เตรียมไวสําหรับตากภาชนะโดยเฉพาะ ทั้งนี้จะตองนําผาและ
กระสอบปานคลุมภาชนะใหมิดชิดหามถูกอากาศภายนอกมิฉะนั้นแลวเนื้อภาชนะจะแตกราว
เนื่องจากอุณหภูมิไมคงที่   ข้ันตอนการตากภาชนะเพื่อใหไดภาชนะแบบกรีนฮารดนี้โดยทั่วไปแลว
จะใชเวลาประมาณ 1-2 วัน  ภาชนะก็จะแหงสนิท แตอยางไรก็ตามชางปนมักตากภาชนะไวราว
เจ็ดวันหรือราวหนึ่งสัปดาหหรือจนกวาชางปนจะพรอมนําภาชนะออกเผา เนื่องจากชางปนจะทํา

 ภาพที่ 45   การปนฝาภาชนะ       ภาพที่ 46   การปนฝาภาชนะ 
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การผลิตภาชนะใหไดจํานวนตามที่ตองการกอนแลวจึงจะนําไปเผาในคราวเดียวกัน  ซึ่งสวนใหญ
มักจะอยูในราว 150-200 ใบ ตอการผลิตครั้งหนึ่งๆ  ซึ่งจะใชเวลานับต้ังแตข้ันตอนแรกจนถึง
ข้ันตอนสุดทายเฉลี่ยราวเจ็ดวันหรือราวหนึ่งสัปดาห   ดังนั้นภาชนะที่ผลิตเสร็จกอนในชุดแรกๆ  จึง
แหงสนิทกอนในชุดหลัง  อยางไรก็ตามภาชนะที่แหงสนิทกอนนี้ไมมีผลตอการเผาและคุณภาพของ
ภาชนะ ทั้งนี้กอนที่จะนําภาชนะไปเผานั้นจะตองนําภาชนะออกผึ่งแดดอีกกอนราว  5-6  ชั่วโมง  
ทั้งนี้เพื่อใหเนื้อภาชนะไดมีการปรับตัวจากอุณหภูมิต่ําสูอุณหภูมิที่สูงขึ้นกอนที่จะนําไปเผาไฟซึ่ง
เมื่อนําภาชนะไปเผาแลวจะทําใหภาชนะไมแตกราว  โดยชางปนและสมาชิกในครอบครัวจะ
ชวยกันขนภาชนะออกมาผึ่งแดดในชวงเชากอน  ซึ่งจะใชเวลาตั้งแตราว  8.00-13.00 น.  หลังจาก
นี้แลวจึงจะทําการเผาภาชนะในชวงบายตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเผาภาชนะ 

การเผาภาชนะเปนการเปลี่ยนคุณสมบัติของภาชนะจากดินดิบสูดินเผาซึ่งเปน
กระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นระหวางน้ําในโมเลกุลของดินกับอุณหภูมิในการเผาไหมประมาณ 
550 องศา-เซลเซียสขึ้นไป เมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นจะทําใหดินกลายเปนของแข็งและไมสามารถ
เปลี่ยนรูปรางกลับมาเปนดินเหนียวไดอีกแมวาจะนําไปผสมกับน้ํา (Gibson and Woods 1997 : 
157) 

การเผาภาชนะที่บานหัวบึงพบวามักเริ่มเผาในชวงบายหลังจากที่ทําการตากภาชนะไว
ในชวงเชาเรียบรอยแลว  เปนการเผาภาชนะแบบเปด (open firing) โดยใชวิธีการเผาแบบสุมไฟ
เผาในที่โลง (bonfire)  ใชพื้นที่กวางประมาณ  3  เมตร ยาวประมาณ  3  เมตร  หรือประมาณ  9  
ตารางเมตร  ซึ่งจะเผาภาชนะไดทั้งสิ้นประมาณ  150-200  ใบ  หากตองการเผาภาชนะจํานวน
มากกวานี้ก็สามารถขยายพื้นที่ในการเผาได   ทั้งนี้การเตรียมกองฟนสําหรับเผานั้นเริ่มแรกจะตอง

             ภาพที่ 47   การผ่ึงภาชนะในที่รม     ภาพที่ 48   การผึ่งภาชนะในที่รม 
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นําตนกลวยตัดใหส้ันประมาณ  15-20  เซนติเมตรเพื่อวางเปนฐานของกองฟน    จํานวน  8  ทอน  
วางเรียงเปนสองแถวๆ ละ  4  ทอน   แตละทอนหางกันราวหนึ่งเมตรและระยะหางระหวางแถว
ประมาณ  3  เมตร  หลังจากนั้นจะใชฟนที่เตรียมไว  ไดแก  ลําไมไผวางเรียงขวางชิดกันรองเปน
ฐานดานลางกอนเนื่องจากไมไผมีลักษณะยาวและตรงจึงเหมาะในการวางเปนฐานสําหรับรับ
น้ําหนักดานลางสุด  หลังจากนั้นจึงใชฟนชนิดอื่นๆ เชน  ประดู มะขาม กามปู ฯลฯ วางเรียงไว
ดานบน   ลักษณะดังกลาวจะไดกองฟนสําหรับเผาภาชนะที่ยกพื้นขึ้นสูงจากพื้นดินโดยรอบ
ประมาณ  15-20  เซนติเมตร (ตามความสูงของทอนกลวย)   ทั้งนี้เพื่อใชเปนบริเวณที่จะใสฟาง
เพื่อจุดไฟและใหเปลวไฟสามารถลามเขาถึงภาชนะดานลางและเพื่อใหอากาศสามารถถายเทเขา
สูกองฟนทางดานลางไดนั่นเอง  ซึ่งจะชวยกระพือใหไฟลุกติดดีขณะทําการเผาภาชนะ  (สําเนียง  
พวงกลาง 2543 ; หนัก  กลิ่นโอชา  2542 ; หวาน  กุมพล  2542) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการเผาภาชนะบนกองฟนดังกลาวนี้  ฟลิป เจ. อารโนลด ทรี (Arnold 1991 : 
52) ซึ่งทําการศึกษากระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในเขตทัคสทลาส ประเทศเม็กซิโก  ไดสรุป
ความสําคัญของการเผาภาชนะบนกองฟนไววา (1) เพื่อเปนการแยกภาชนะออกจากพื้นดินซึ่งมี
ความชื้น  หากทําการเผาภาชนะบนพื้นดินเลย  ความรอนที่ผิวดินจะกอใหเกิดไอน้ําขึ้นและเปนผล
ใหปฏิกิริยาการเผาไหมไมสมบูรณซึ่งจะทําใหภาชนะแตกหักเสียหายระหวางขั้นตอนการเผาได  
(2) กองฟนเปนฐานสําหรับวางภาชนะใหสูงขึ้นจากพื้นดิน  ดังนั้นดานลางจึงเปนชองทางสําหรับ
ใหอากาศถายเทผานเขาไปในกองไฟไดสะดวกเพื่อใหปฏิกริยาการเผาไหมโดยใชออกซิเจน 

ภาพที่ 49   การเตรียมเผาภาชนะ 
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(oxidation reaction) สมบูรณยิ่งขึ้น  และ (3) เพื่อใหความรอนสามารถกระจายไดอยางทั่วถึงทั้ง
ดานลางและดานบนกองภาชนะ   
 เมื่อเตรียมกองฟนเรียบรอยแลว หลังจากนั้นจึงนําภาชนะที่ผ่ึงแดดแหงดีแลววางเรียง
ลงบนกองฟนโดยคว่ําปากภาชนะลงเพื่อใหความรอนสามารถเขาไปถึงภายในตัวภาชนะและเผา
สุกทั่วถึงดานใน (สําเนียง  พวงกลาง 2543)  เมื่อวางเรียงจนเต็มชั้นลางเรียบรอยแลวก็จะนํา
ภาชนะเรียงคว่ําสับหวางชั้นบนถัดขึ้นไปเรื่อยๆ จนครบตามจํานวนภาชนะที่จะทําการเผา ซึ่งเฉลี่ย
แลวมักอยูในราว 150-200 ใบ ดังกลาวมาแลวและวางเรียงซอนกันไดราว  3-4 ชั้น  หากมากกวานี้
อาจทําใหภาชนะแตกหักเสียหายไดเนื่องจากกลุมภาชนะที่วางอยูดานลางสุดตองรับน้าํหนกัทีม่าก
เกินไป (ตวน ไชยลา 2543 ; หนัก กลิ่นโอชา 2542 ; หวาน  กุมพล 2542)  ดังนั้นในการเรียง
ภาชนะจะตองมีความชํานาญและอาศัยความระมัดระวังเปนอยางมาก  เนื่องจากเมื่อเผาภาชนะ
แลวฟนจะไหมกลายเปนเถา  กองภาชนะที่วางเรียงไวบนกองฟนก็จะคอยๆ ยุบตัวลง  หากวาง
เรียงไมดีก็เปนสาเหตุใหภาชนะหลนหรือทับกันแตกหักเสียหายได นอกจากนี้หากตองเผาฝาปด
ภาชนะดวยก็จะนําฝาปดวางเรียงไวรอบนอกกองภาชนะ  โดยไมนําวางไวบนภาชนะเนื่องจากจะ
ตกใสภาชนะขณะทําการเผาและเปนสาเหตุใหภาชนะแตกหักเสียหายได   (สําเนียง  พวงกลาง  
2543)  
 ในขั้นตอนการวางเรียงภาชนะเพื่อทําการเผานี้   หากพบวาภาชนะใบใดมีรอยราวที่ผิว
ก็จะทําการซอมแซมกอนเผา  โดยการนําดินเหนียวแชน้ําผสมใหขนแลวนํามาทาปดลงบนรอยราว
ดังกลาว 
 
 
 
 

 
 
 
 
เมื่อจัดเรียงภาชนะเรียบรอยแลวจะนําฟางใสเขาไปใตกองฟนและบริเวณดานขางกอง

ฟนโดยรอบทั้งสี่ดาน  แลวจึงจุดไฟจากฟางที่สุมไวดานลางกองฟน   ไฟจะคอยๆ ลุกและลามเขา
ดานในและลามขึ้นดานบน   ในระหวางนี้จะตองทําการสุมฟางจนคลุมปดทั่วกองภาชนะและสุม

ภาพที่ 50   การวางเรียง และซอมแซมภาชนะกอนทําการเผา 
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ฟางไปเรื่อยๆ ขณะที่ไฟกําลังลุกไหม  โดยทําเชนนี้อยูประมาณ  20-30  นาที   หลังจากนั้นจะ
ปลอยใหฟางและฟนมอดไปเร่ือยๆ   ซึ่งสวนใหญจะใชเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ  1-2  ชั่วโมง   
หลังจากนั้นจะทิ้งไวใหภาชนะเย็นตัวในกองเถานี้กอนประมาณ  2-3 ชั่วโมง  แลวจึงจะมาเก็บ
ภาชนะโดยใชไมยาวๆ เข่ียและยกภาชนะออกจากกองเถาทีละใบๆ จนครบตามจํานวนแลววางผึ่ง
ใหแหงกลางแจง   อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวชางปนมักจะนัดหมายกับผูรับซื้อภาชนะใหเขามา
รับภาชนะที่เผาเสร็จแลวในตอนเย็นของวันที่เผาภาชนะเลย  ดังนั้นหากมีการนัดหมายกับผูรับซื้อ
แลวชางปนก็จะตองนําภาชนะออกผึ่งภายในตอนเย็นของวันนั้นแตถาไมไดนัดหมายกับผูรับซ้ือก็
มักจะทิ้งไวใหเย็นตัวในกองเถาขามคืนจนกระทั่งรุงเชาจึงจะมาเก็บออกผึ่งใหแหงกลางแจง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผาภาชนะแบบเปดดังกลาวนี้จะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมแบบออกซิเดชัน 
(oxidation reaction) หรือการเผาไหมในสภาวะที่เพิ่มปริมาณออกซิเจนหรือ
ความสามารถในการดึงเอาออกซิเจนเขามาชวยในกระบวนการเผาไหมไดอยางเต็มที่  สภาวะ

 ภาพที่ 51   การเผา จะจุดไฟจากฟางดานลาง                  ภาพที่ 52   การสุมฟางเรงไฟ ขณะเผา 

   ภาพที่ 53   การเก็บภาชนะหลังเสร็จสิ้นการเผา             ภาพที่ 54   ภาชนะที่ผานการเผาเรียบรอยแลว 
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ดังกลาวนี้เรียกวา “สภาวะออกซิไดซิง” (oxidizing conditions) กลาวคือ  ธาตุคารบอน 
( C ) จากเชื้อเพลิงจะรวมตัวกับออกซิเจน ( O2 )  ในอากาศ เกิดเปนคารบอนไดออกไซด ( 
CO2 )  ซึ่งจัดเปนกระบวนการเผาไหมที่สมบูรณ (Gibson and Woods 1997 : 
216) 

 
C   +   O2      CO2 

 
สําหรับรูปแบบการเผาภาชนะแบบเปดโดยใชวิธีการเผาแบบสุมไฟเผาในที่โลงที่

หมูบานหัวบึงดังกลาวนั้นเปนปฏิกิริยาการเผาไหมที่ความรอนกระจายไปโดยรอบและสูญเสีย
เชื้อเพลิงอยางรวดเร็วอยางนอยที่สุดภายในหนึ่งชั่วโมง ในระยะแรกที่จุดไฟเผาความรอนจะสูงขึ้น
อยางรวดเร็วและหลังจากนั้นจะคอยๆ ลดลงอยางชาๆ  ไฟและความรอนไมสม่ําเสมอกันจึงทําให
ภาชนะไดรับความรอนไมสม่ําเสมอตามไปดวย   ดังนั้นจึงทําใหสีของภาชนะที่ไดหลังจากการเผา
ไมเสมอกัน  บนผิวภาชนะบางจุดจะมีรอยเขมาไฟ (fire clouds) ซึ่งเปนผลมาจากการสะสมของ
คารบอนบนผิวภาชนะที่เกิดขึ้นเนื่องจากผิวของภาชนะในบริเวณนั้นสัมผัสกับควันหรือเขมาไฟหรือ
เชื้อเพลิงที่เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณและไมสม่ําเสมอของการเผาแบบเปดนั่นเอง (พัชรี สา
ริกบุตร 2523 : 136, Gibson and Woods 1997 : 156, 212 )   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
การศึกษาเรื่องอุณหภูมิในการเผาภาชนะนั้น ผูศึกษาใชวิธีการสังเกตสีของเปลวไฟแลว

เทียบกับผลการศึกษาคาอุณหภูมิซึ่งใช “ไพโรมิเตอร” (pyrometer) หรืออุปกรณสําหรับวัดคา
อุณหภูมิของเปลวไฟซึ่งพัฒนาขึ้นโดยฟาวเออรเนียร (Fournier) ในป ค.ศ.1973 และตอมาผล

ภาพที่ 55   รอยเขมาไฟ (Fire cloud) บนผิวภาชนะ 
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การศึกษาดังกลาวไดถูกนํามาตรวจสอบคาความถูกตองอีกครั้งหนึ่งโดยแลกกี (Lackey) ในป 
ค.ศ.1982 โดยทําการศึกษาการเผาภาชนะของกลุมชางปนภาชนะดินเผาในแถบอแคทแลน 
(Acatlan) ประเทศเม็กซิโก ผลการศึกษาคาอุณหภูมิดังกลาวแบงออกไดหลายระดับตามลักษณะ
สีของเปลวไฟดังนี้   (Fournier and Lackey 1973, quoted in Arnold 1991 : 52) 
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ตารางที่  16  ผลการศึกษาอุณหภูมิจากสีของเปลวไฟในการเผาภาชนะของกลุมชางปนในประเทศเม็กซิโก    
 
สีของเปลวไฟ 

 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

ดํา  (Black heat) 
แดงคล้ํา  (Dull red heat) 
แดง  (Red heat) 
แดงสม  (Orange-red heat) 
เหลือง  (Yellow heat) 
ขาว  (White heat)  
 

400 
500 
700 
850 

                                 1,100 
                                 1,300 

 
ที่มา  :  Arnold, Phillip J.III. Domestic ceramic production and spatial organization : A Mexican case 
study in ethnoarchaeology (Cambridge : Cambridge University  Press,1991), 52. 
 
 จากการสังเกตสีของเปลวไฟในการเผาภาชนะของชางปนบานหัวบึงนั้น ผูศึกษาพบวา
สีของเปลวไฟจะคอยๆ เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับ  กลาวคือ  เมื่อเร่ิมจุดไฟเผาในชวงแรกๆ นั้น
เปลวไฟจะมีสีแดงปนดําเนื่องจากปฏิกิริยาการเผาไหมยังไมสมบูรณเต็มที่  เมื่อเวลาผานไปราว  
5-10 นาที  เปลวไฟจะเริ่มเปลี่ยนเปนสีแดงคล้ํา  สีแดงและสีแดงสมในที่สุด  เปลวไฟจะลุกเปนสี
แดงสมนี้ประมาณ  20-30  นาที  หลังจากนี้แลวไฟจะคอยๆ มอดลงเรื่อยๆ ภายในเวลา 1-2 ชัว่โมง   
เมื่อเทียบกับผลการศึกษาเรื่องอุณหภูมิของฟาวเออรเนียรและแลกกีแลวจะเห็นไดวาอุณหภูมิ
สูงสุดในการเผาภาชนะของบานหัวบึงนี้อยูในราว  700-850  องศาเซลเซียส  และไดภาชนะดินเผา
ชนิดเนื้อเครื่องดิน (earthenware)  
 อยางไรก็ตาม  อุณหภูมิในการเผาภาชนะนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆประการที่มีผล
ใหคาอุณหภูมิในการเผาภาชนะในแตละชุมชนมีคาไมเทากันดวย  เชน  ข้ึนอยูกับชนิดของดินที่ใช
ปนภาชนะ (Shepard 1971 : 83)  รวมทั้งขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในการเผาภาชนะดวย  
บางชุมชนใชเชื้อเพลิงประเภทมูลแพะและตนฝายซึ่งจะใหพลังงานความรอนสูงกวาเชื้อเพลิง
ประเภทใบปาลม ไมเนื้อแข็งและมูลวัว  เปนตน  (Arnold 1991 : 53) 
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สีของภาชนะดินเผา 
 ดังไดกลาวแลววาการเผาภาชนะแบบเปดนั้นความรอนจะกระจายตัวไมสม่ําเสมอ 
สาเหตุดังกลาวจึงมีผลตอสีภาชนะที่ไดหลังกระบวนการเผา กลาวคือ สีของภาชนะมักจะไม
สม่ําเสมอกันทั่วทั้งใบ  สวนมากในภาชนะดินเผาหนึ่งใบมักปรากฏหลายโทนสี  แตอยางไรก็ตาม 
สีของภาชนะดินเผาโดยทั่วไปที่พบเปนสวนใหญมักเปนสีออกสมแดง (5 YR 7/8 reddish 
yellow) สีเขมสุดที่พบในบางบริเวณคือสีแดงออน  (2.5 YR 6/8 light red) บางพื้นผิว
มีสีออกนวลๆ  (5 YR 8/4 pink) บางพื้นที่จะเกิดเปนรอยเขมาไฟสีดํา  (10 YR 3/1 
very dark gray) ที่ผิวเนื่องจากปฏิกิริยาการเผาไหมไมสมบูรณ  สวนสีดานในภาชนะมีสี
นวลออกชมพู  (5 YR 8/4 pink)  เนื่องจากผิวดานในไมไดสัมผัสความรอนโดยตรงนั่นเอง 
 นอกจากสีของตัวภาชนะดินเผาดังกลาวมาแลว  ในสวนของฝาภาชนะนั้นเวลาเผาจะ
นําฝาวางไวริมนอกกองภาชนะ  ฝาภาชนะจึงไดรับความรอนไมมากเทากับภาชนะ  ดังนั้นสีของ
ฝาภาชนะสวนใหญจึงไมออกเปนสีสมแดงเทาสีตัวภาชนะแตสีจะออกเหลืองกวาเปนสีเหลืองสม  
(7.5 YR 7/6 reddish yellow)  สีเขมสุดที่พบในบางบริเวณคือสีแดงออน    (2.5 
YR 6/8 light red)  เทากับสีตัวภาชนะ   บางพื้นผิวมีสีออกนวลๆ  (5 YR 8/4 pink)  
บางพื้นที่การเผาไหมไมสมบูรณจะเกิดเปนเขมาไฟสีดํา  (10 YR 3/1 very dark gray)  
ที่ผิวเชนเดียวกับตัวภาชนะ 
 ดังไดกลาวแลววาการเผาภาชนะแบบเปดดังกลาวนี้จะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมแบบ
ออกซิเดชันซึ่งจะเกิดสภาวะออกซิไดซิงหรือการเผาไหมในสภาวะที่เพิ่มปริมาณออกซิเจนหรือ
ความสามารถในการดึงเอาออกซิเจนเขามาชวยในกระบวนการเผาไหมไดอยางเต็มที่  

ภายใตสภาวะออกซิไดซิงนี้เหล็กออกไซดซึ่งเปนองคประกอบภายในเนื้อดินจะรวมตัว
กับออกซิเจนในกระบวนการเผาไหมและใหเนื้อดินเผาที่มีสีสวาง เชน สีเหลือง สีแดงหรือสีน้ําตาล
แดง (Gibson and Woods 1997 : 216)  เชนเดียวกันกับภาชนะดินเผาสีสมแดงของ
บานหัวบึงดังกลาว    

ทั้งนี้จากการนําตัวอยางดินจากบริเวณแหลงดินปนที่ไดจากการขุดตรวจสอบหนาตัด
ชั้นดินและตัวอยางดินที่ ไดจากชางปนไปวิเคราะหทางดานรังสี เอกซฟลูออเรสเซนตใน
หองปฏิบัติการ  (กรมพัฒนาที่ดิน 2544) เพื่อหาชนิดและปริมาณของเหล็กออกไซดที่เปน
องคประกอบในเนื้อดินนั้นพบวาเปนเหล็กออกไซดชนิดเฮมาไทท  ( Fe2O3 ) ทั้งหมด   (ตารางที่ 18 
และแผนภูมิที่ 11) โดยปรากฏผลการวิเคราะหดังนี้   
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ตารางที่  17  ผลการวิเคราะหดานรังสีเอกซฟลูออเรสเซนตเพื่อหาชนิดและปริมาณของเหล็กออกไซด 
      ในตัวอยางดินจากผนังหนาตัดชั้นดินและตัวอยางดินจากชางปน  

 
ชั้นดิน 
 

ชนิดของเหล็กออกไซด 
 

เปอรเซ็นตของเหล็กออกไซด 
 

ชั้นดินที่  1    (0-60 cm) 
 

Fe2O3 

 
0.87 

 
ชั้นดินที่  2    (60-170 cm) 
 

Fe2O3 

 
2.26 

 
ชั้นดินที่  3   (170 cm เปนตนไป) 
 

Fe2O3 

 
1.43 

 
ดินจากชางปน    (60-220 cm) 
 

Fe2O3 

 
3.43 

 
 
ที่มา  :  กรมพัฒนาที่ดิน, กองวิเคราะหดิน.  หนังสือที่ วด 258/44. 15  พฤษภาคม  2544. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิที่  11  เปอรเซ็นตเหล็กออกไซด ( Fe2O3 ) ที่เปนองคประกอบในเนื้อดิน 

 
จะเห็นไดวาดินในชั้นที่ 1 และดินชั้นที่ 3 นั้นมีเปอรเซ็นตของเหล็กออกไซดคอนขางต่ํา     

สวนตัวอยางดินที่ชางปนคัดเลือกไปปนภาชนะซึ่งจัดอยูในชั้นดินที่ 2 ดังกลาวมาแลวนั้นมี
เปอรเซ็นตของเหล็กออกไซดในปริมาณสูงสุด ทั้งนี้ผลการวิเคราะหชนิดและปริมาณของเหล็ก

0

1

2

3

4

ช้ันดินที่ 1 ช้ันดินที่ 2 ช้ันดินที่ 3 ดินจากชางปน 

เปอรเซ็นตเหล็กออกไซด (Fe2O3)
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ออกไซดในดินชั้นที่ 2 ที่ไดจากการขุดตรวจสอบผนังหนาตัดชั้นดินของผูศึกษานั้นก็มีความใกล-
เคียงและสอดคลองกับผลการวิเคราะหลักษณะตัวอยางดินที่ไดจากชางปนดังกลาว  

อยางไรก็ตามการเผาภาชนะแบบเปดนี้  กระบวนการเผาไหมแบบออกซิเดชันมักจะ
เกิดขึ้นไมสมบูรณเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่มีการเผาไหม   เนื่องจากอุณหภูมิความรอนไมสม่ําเสมอ
และเวลาที่ใชในการเผานั้นสั้นเกินไปที่จะเผาไหมอินทรียวัตถุ (organic matter) ที่เปน
องคประกอบภายในเนื้อ ดิน     โดยเฉพาะอยางยิ่ งอินทรียวัตถุชนิดคารบอนเนเชียส 
(carbonaceous matter) อันไดแกอินทรียวัตถุจําพวกฮิวมัส  รากพืช  เสนใย  ซึ่งมีอนุภาค
ละเอียดใกลเคียงกับอนุภาคของเนื้อดินและจะถูกเผาไหมและหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกับดินที่
อุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส  อยางไรก็ตาม แมวาอุณหภูมิในการเผาภาชนะจะอยูใน
ราว 700-800 องศาเซลเซียสก็ตาม แตเนื่องจากความไมคงที่ของอุณหภูมิและเวลาในการเผาที่ส้ัน
เกินไปดังกลาวมาแลวคารบอนเนเชียสในเนื้อดินจึงมักไมถูกเผาหลอมรวมเปนเนื้อเดียวกับดิน 
ดังนั้นภายในเนื้อภาชนะจึงปรากฏลักษณะแกนกลางเปนสีดํา (black coring or black 
centre)  ซึ่งเมื่อหักดูชิ้นสวนภาชนะจะสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน  (Gibson and 
Woods 1997 : 56, 118, 216) 

 
อัตราการแตกหักของภาชนะระหวางขั้นตอนการเผา 

การแตกหักของภาชนะระหวางขั้นตอนการเผา (fire loss) หมายถึง ภาชนะดินเผาที่มี
สภาพไมสมบูรณเนื่องจากเกิดการแตกหัก ผิวราว บิ่นหรือบิดเบี้ยวเสียรูปทรงในระหวางขั้นตอน
การเผา  การศึกษาเรื่องอัตราการแตกหักของภาชนะระหวางขั้นตอนการเผานี้เปนสิ่งที่แสดงใหเห็น
ถึงปญหาในกระบวนการผลิต อยางไรก็ตาม การแตกหักของภาชนะดินเผานั้นมีสาเหตุจากหลาย
ประการ  เชน ความผิดพลาดในขั้นตอนการปน  เกิดจากปญหาการขึ้นรูปภาชนะ  การควบคุมไฟ
ในขั้นตอนการเผาไมดี  การใหความรอนที่เร็วเกินไปและการเย็นตัวอยางรวดเร็ว   รวมทั้งปญหา
การใชวัตถุดิบ โดยเฉพาะอัตราสวนผสมระหวางดินและวัตถุประสานเนื้อดิน  ตางก็เปนสาเหตุที่
กอใหเกิดการแตกหักของภาชนะแทบทั้งสิ้น   นอกจากนี้แลว ผลการศึกษาของฟลิป เจ.อารโนลด 
ทรี (1991) ซึ่งทําการศึกษากระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในเขตทัคสทลาส ประเทศเม็กซิโก 
เสนอขอสังเกตบางประการไววาความถี่ในการผลิตและอายุของชางปนนาจะเปนสาเหตทุีเ่กีย่วของ
กับอัตราการแตกหักของภาชนะ กลาวคือ ชางปนที่มีความชํานาญในการผลิตและมีความถี่ในการ
ผลิตสูงจะชวยลดอัตราการแตกหักของภาชนะได ขณะเดียวกันก็พบวาอายุของชางปนก็นาจะมีผล
ตออัตราการแตกหักของภาชนะอีกปจจัยหนึ่งดวย  ผลการศึกษาในเขตทัคสทลาส พบวาชางปนที่
มีอายุมากจะทําการผลิตภาชนะดินเผาจํานวนนอยครั้งกวาชางปนที่มีอายุนอย    (มีความถี่ในการ
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ผลิตต่ํากวา)  แตอยางไรก็ตาม ชางปนที่มีอายุมากมักจะมีประสบการณในการผลิตมากกวา  
ดังนั้นถึงจะมีความถี่ในการผลิตต่ํากวาชางปนอายุนอยแตอัตราการแตกหักของภาชนะที่ผลิตจาก
ชางปนอายุมากก็มีอัตราที่ต่ําตามไปดวย  จะเห็นไดวาปจจัยเรื่องความถี่ในการผลิตและปจจัย
เรื่องอายุดูจะมีความขัดแยงกัน  แตในการศึกษาของ ฟลิป เจ.อารโนลด ทรี คร้ังนี้ไมได
ทําการศึกษาปจจัยเรื่องอายุอยางชัดเจน  เปนแตเพียงใหขอสังเกตไวเทานั้น    (Arnold 1991 : 
56-57) 

จากการศึกษาพบวาอัตราการแตกหักของภาชนะระหวางขั้นตอนการเผาที่บานหัวบึงมี
ลักษณะดังนี้  (ตารางที่ 18) 
 
ตารางที่  18  อัตราการแตกหักของภาชนะระหวางขั้นตอนการเผา 
 

ความถี่ในการผลิตโดยเฉลี่ย 
ปน (วัน) เผา (วัน) 

จํานวนภาชนะที่เผา
โดยเฉลี่ย (ใบ) 

อัตราการแตกหัก 
โดยเฉลี่ย (ใบ) 

เปอรเซ็นตอัตราการ
แตกหักโดยเฉลี่ย 

5.97 0.97 157.16 5.47 
 

3.48 % 

 
 จากตารางที่ 18 จะเห็นไดวาอัตราการแตกหักของภาชนะโดยเฉลี่ยที่บานหัวบึงมีอัตรา
การแตกหักคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับจํานวนภาชนะที่ทําการเผาในแตละครั้ง   ทัง้นีเ้นือ่งจากชางปน
มีประสบการณและความชํานาญในการผลิตนั่นเอง  อยางไรก็ตาม  จากการสังเกตการณพบวา
ภาชนะที่เสียหายระหวางขั้นตอนการเผาสวนมากนั้นเปนการแตกราวที่ผิวภาชนะ  ซึ่งชางปนให
เหตุผลวามีสาเหตุจากวัตถุดิบมีคุณภาพไมดี  เชน  ดินไมเหนียวพอ ซึ่งชางปนจะกลาววาดินไมดํา
ทําใหปนภาชนะแลวแตกราวเสียหายในขั้นตอนการเผา  ดินเหนียวสีไมดําคล้ํานี้ชางปนกลาววา
นํามาเปนดินปนไดไมดีแตสามารถนําไปผลิตเปนดินเชื้อได  นอกจากนี้อัตราสวนผสมระหวางดิน
เหนียวและดินเชื้อที่ไมเหมาะสมก็เปนสาเหตุสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําใหภาชนะแตกราวเสียหายใน
ข้ันตอนการเผาดวย อยางไรก็ตาม การราวของผิวภาชนะที่พบเปนสวนมากนั้นเปนการราวที่
บริเวณขอบปากภาชนะ เนื่องจากเวลาเผาภาชนะนั้นจะตองคว่ําขอบปากภาชนะลงดังนั้นบริเวณ
ขอบปากภาชนะจึงเปนบริเวณที่รับน้ําหนักทั้งหมดจึงทําใหขอบปากเกิดการแตกราวไดงายกวา
สวนอื่นๆ ของภาชนะ  (กาน  เกิดดี  2543; สําเนียง  พวงกลาง  2543 ; ไสว  วิชาญ  2543 ; ตวน  
ไชยลา  2543 ; หนัก  กลิ่นโอชา  2542 ; หวาน  กุมพล  2542)   ดังนั้นจึงกลาวไดวาอัตราการ
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แตกหักของภาชนะดินเผาในขั้นตอนการเผานั้นขึ้นอยูกับประสบการณของชางปนเปนสําคัญ ทั้ง
การคัดเลือกวัตถุดิบและรวมไปถึงประสบการณในการเผาภาชนะ 

สรุป 
 

รูปแบบการผลิตภาชนะดินเผาที่บานหึวบึงนั้นจัดเปนรูปแบบการผลิตแบบกลุมไทย
โคราช  ซึ่งเปนกระบวนการที่ใชวิธีการแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเมื่อประมาณรอย
กวาปที่แลว รูปแบบการผลิตภาชนะดินเผาที่อาศัยวัตถุดิบจากธรรมชาติเปนหลักที่บานหัวบึงนี้
พบวามีวิธีการผลิตที่เรียบงาย  กลาวคือ ข้ึนรูปภาชนะดวยมือบนทอนไมและเผาภาชนะแบบเปด
โดยการสุมไฟในที่โลง   อุณหภูมิในการเผาไมสูงมากนักอยูในราว 700–850 องศาเซลเซียส 
ภาชนะดินเผาที่ไดจัดเปนภาชนะชนิดเนื้อเครื่องดิน   เมื่อเผาสุกเต็มที่มักมีสีสมหรือสีสมแดง    
การผลิตเครื่องปนดินเผาในหมูบานหัวบึงแบงออกได เปนสองประเภทหลักๆ  คือ  (1) 
เครื่องปนดินเผาชนิดดั้งเดิมที่ทําการผลิตสืบทอดกันมานับต้ังแตอดีต  ไดแก  ภาชนะดินเผา
ประเภทหุงตม ภาชนะสําหรับบรรจุน้ําดื่มและภาชนะสําหรับบมผลไม  และ (2) เครื่องปนดินเผา
ชนิดที่คิดคนพัฒนาขึ้นภายหลัง  ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  เชน กระถางตนไม  เตา  กระปุกออมสิน  
ภาชนะบรรจุน้ําขนาดเล็กใชวางที่โคนตนไมสําหรับใหความชุมชื่น เปนตน แตพบวาชางปนใน
หมูบานแหงนี้นิยมผลิตเครื่องปนดินเผาชนิดดั้งเดิมเปนหลัก เนื่องจากเปนที่ตองการของตลาดและ
สวนหนึ่งผลิตขึ้นใชเองในครัวเรือน สวนเครื่องปนดินเผารูปแบบใหมๆนั้นมักจะผลิตเปนครั้งคราวก็
ตอเมื่อมีผูมาสั่งเปนกรณีพิเศษ เชน ภาชนะบรรจุน้ําขนาดเล็กนั้นเปนที่ตองการของเกษตรกรไร
มะขาม ซึ่งนานๆ ครั้งจึงจะมาสั่งใหผลิตเปนกรณีพิเศษ นอกจากนี้บางครั้งชางปนก็ผลิตและ
ดัดแปลงขึ้นใชเองภายในครัวเรือน เชน ปนเตาไฟใชในการหุงตม ปนกระปุกออมสินและภาชนะ
ขนาดเล็กเปนของเลนใหเด็กๆในครอบครัว  เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่  6 
การจัดสรรพ้ืนที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 

 
การศึกษาและแปลความทางโบราณคดีผานวัตถุหลักฐานทางวัฒนธรรมตลอดจน

รองรอยของกิจกรรมการผลิตตางๆ ของมนุษยในอดีตที่หลงเหลือไวนั้นไมใชส่ิงที่ปฏิบัติไดงายนัก   
ทั้งนี้เนื่องจากหลักฐานตางๆ ทางโบราณคดีที่ขุดคนพบนั้นไมสามารถที่จะบอกเรื่องราวไดอยาง
สมบูรณในตัวของหลักฐานเอง  นักโบราณคดีจึงตองพยายามศึกษาและแปลความผานวัตถุทาง
วัฒนธรรมเหลานี้โดยอาศัยองคความรูในดานตางๆ มาประกอบกันเพื่อที่จะสามารถอธิบาย
เร่ืองราวของสังคมมนุษยในอดีตไดอยางชัดเจน 
 โบราณคดีเชิงพื้นที่เปนแนวทางในการศึกษาแปลความของนักโบราณคดีอีกแนวทาง
หนึ่งที่สนใจศึกษาถึงเรื่องแบบแผนการกระจายตัว  ซึ่งมีการนําความรูทางสถิติมาชวยในการศึกษา 
เชน แบบแผนการกระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดี  แบบแผนการกระจายตัวของแหลง
โบราณคดีและแบบแผนการกระจายตัวของพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เปนตน  
(Hodder and Orton 1989 :1-2)  การศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่นี้เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหทราบ
ถึงแบบแผนการจัดระเบียบภายในสังคม ดวยพื้นฐานจากแนวทางการศึกษาในเชิงพื้นที่ดังกลาว
เมื่อนํามาประกอบกับการศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา โดยมีประเด็นสําคัญใน
การศึกษาเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาขั้นตอนตางๆ จึงเปนอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะชวยเชื่อมโยงตัวแปรหรือปจจัยตางๆ ระหวางการจัดระเบียบในกระบวนการผลิตภาชนะ
ดินเผากับรูปแบบของกิจกรรมการผลิตไดอีกแนวทางหนึ่ง  (Arnold 1991 : 99)  นอกจากนี้
การศึกษาเรื่องพื้นที่ยังเอื้อประโยชนในการดําเนินงานทางโบราณคดีอีกหลายประการ  เชน การ
ตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่จะทําการขุดคน หรือสรางแนวคิดและตัวแบบเพื่อการแปลความทาง
โบราณคดี  ตลอดจนชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระเบียบภายในสังคมของชุมชนที่ผลิต
ภาชนะดินเผา  กลาวคือเมื่อพิจารณาในแงการจัดระเบียบทางสังคมนั้นจะพบวาแนวทางดังกลาว
มีสวนชวยในการทําความเขาใจเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ ทั้งการจัดพื้นที่ที่เปนระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติและการจัดพื้นที่ในสวนที่อยูอาศัยซึ่งเปนแบบแผนการจัดระเบียบภายในสังคมอยางหนึ่ง 
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การจัดสรรพืน้ที่ภายในชมุชน 
 

บนเนินดินชุมชนบานหัวบึงแหงนี้มีการจัดสรรพื้นที่ออกเปนสัดสวนอยางชัดเจน 3 พืน้ที ่ 
กลาวคือ (1) บนเนินดินจัดเปนพื้นที่อยูอาศัยชึ่งจะมีการตั้งบานเรือนของราษฎรกระจายทั่วทั้งเนิน  
(2) พื้นที่ราบลุมรอบๆ เนินดินจะเปนพื้นที่ที่ถูกใชในกิจกรรมการเกษตร คือ การทํานาและปลูกพืช
สวนตางๆ หลังฤดูการทํานา และ (3) บริเวณชายเนินรอบๆ ตัวหมูบาน  จะพบการใชพื้นที่ใน
กิจกรรมการผลิตภาชนะบางอยาง  อันไดแก พื้นที่เผาดินเชื้อและพื้นที่เผาภาชนะรวมทั้งเปนที่ทิ้ง
ขยะและเผาขยะของหมูบานดวย   

อยางไรก็ตาม พื้นที่สวนใหญที่ใชทํากิจกรรมผลิตภาชนะดินเผาดังกลาวมานั้นเมื่อ
พิจารณาจากสภาพที่เปนจริงจะเห็นไดวาพื้นที่ตางๆ เหลานี้อยูในบริเวณบานของชางปนแตละคน
นั่นเอง  ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถทําความเขาใจพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา
ในแตละขั้นตอนไดชัดเจนยิ่งขึ้น จึงควรจะพิจารณาที่ตั้งของพื้นที่อยูอาศัยหรือบานชางปนทั้ง 16 
คนที่กระจายตัวกันอยูในสวนตางๆบนเนินดินกอน กลาวคือ การตั้งบานเรือนของชาวบานจะอยู
บนเนินดิน  โดยมีถนนหลักสองสายตัดผานกลางเนินหมูบานในแนวเหนือ – ใตและตะวันออก - 
ตะวันตก  จึงทําใหการตั้งบานเรือนของราษฎรแบงออกเปนสี่สวนตามพื้นที่ที่ถนนตัดกันรวมทั้งชาง
ปนทั้ง  16  คนก็จะตั้งบานเรือนกระจายตัวอยูบนเนินดินทั้งสี่พื้นที่ดังนี้ (ตารางที่ 19 และแผนภูมิที่ 
12) 
 
ตารางที่  19  ที่ตั้งและความหนาแนนของพื้นที่อยูอาศัยของชางปนในแตละพื้นที่ 
 

พื้นที่ ทิศ 
 

จํานวนชางปน เปอรเซ็นตความหนาแนน 
ของชางปนในแตละพื้นที่ 

Z1 
Z2  
Z3 
Z4 

(Z = Zone) 

    ตะวันตกเฉียงเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ตะวันออกเฉียงใต 
    ตะวันตกเฉียงใต 

3 
2 
9 
2 

( N=16 ) 

18.75 
12.50 
56.25 
12.50 

(Total=100%) 
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แผนภูมิที่  12  การแบงพื้นที่อยูอาศัยของชางปนทั้ง 4 พื้นที่บนเนินดินบานหัวบึง 

 
จากตารางที่ 19 และแผนภูมิที่ 12 นั้น  จะเห็นไดวาชางปนที่ทําการผลิตภาชนะดินเผา

ในรอบปที่สังเกตการณนั้นมีพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนในพื้นที่ดานตะวันออกของหมูบาน  โดยพื้นที่ที่ 
3 (Z3)  ทางทิศตะวันออกเฉียงใตจะมีบานของชางปนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 56.25 จากจํานวน
ชางปนทั้งหมดในปนั้น 
 

การจัดสรรพืน้ที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาแตละขั้นตอน 
 

  การศึกษาเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาแตละขั้นตอนเปนสิ่ง
ที่สะทอนใหเห็นถึงการจัดการกิจกรรมและองคประกอบตางๆ ในพื้นที่การผลิต เชน การเก็บและ
เตรียมวัตถุดิบตางๆ ไวสําหรับการปนภาชนะ  การเก็บและตากภาชนะกอนนําไปเผา  เปนตน  
การศึกษาในประเด็นดังกลาวจะชวยใหเขาใจถึงการจัดระเบียบในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา
ของชุมชนไดชัดเจนขึ้น 

นอกจากนี้ ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 3 วาตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอกิจกรรม
การผลิตภาชนะดินเผาคือปจจัยในเรื่องสภาพภูมิอากาศ  ดังนั้นในการศึกษาเรื่องการจัดสรรพื้นที่
ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาครั้งนี้  ผูศึกษาจึงไดตั้งคําถามและขอสมมติฐานในเบื้องตนนี้ไว

Z1 
NW 

Z2 
NE 

Z3 
SE 

Z4 
SW  
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วาการจัดแบงพื้นที่ สําหรับกิจกรรมตางๆ  ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผานั้นนาจะมี
ความสัมพันธกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ กลาวคือ พื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมในแตละขั้นตอน
นาจะสัมพันธกับเงื่อนไขของภูมิอากาศดวย 

ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกตอการทําความเขาใจพื้นที่ประกอบกิจกรรมของชางปน  ผูศึกษาจึง
ไดแบงพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาออกเปน  5  พื้นที่หลักๆ คือ  พื้นที่แหลงวัตถุดิบ  
พื้นที่ในการเตรียมวัตถุดิบ  พื้นที่ที่ทําการขึ้นรูปและตกแตงภาชนะ  พื้นที่ใชตากภาชนะและพื้นที่
สําหรับเผาภาชนะ  ดังนี้ 
 

1.พื้นที่แหลงวัตถุดิบ 
 จากการศึกษาพบวาแหลงวัตถุดิบที่สําคัญทั้งสามชนิด คือ ดิน วัตถุประสานเนื้อดิน 
(แกลบขาวสําหรับนํามาผลิตดินเชื้อ) และเชื้อเพลิงนั้น  เปนสิ่งที่ชางปนสามารถหาไดจากพื้นที่
ใกลเคียงกับหมูบาน  กลาวคือ 

แหลงดินที่มีความเหมาะสมสําหรับนํามาปนภาชนะดังกลาวนั้นมีเพียงแหลงเดียวซึ่ง
ตั้งอยูบนพื้นที่ลุมหางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมูบานหัวบึงราวหนึ่งกิโลเมตร   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  13  แสดงที่ตั้งและทิศทางของแหลงดิน 

ภาพที่ 56   สภาพพื้นที่แหลงดินปนชวงฤดูฝน 

0        0.5       1 km 
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สวนแกลบขาวซึ่งจะตองนํามาผสมกับดินเหนียวเพื่อผลิตเปนดินเชื้อหรือวัตถุประสาน
เนื้อดินนั้นจะหาไดจากโรงสีในหมูบานหัวบึงเองและจากหมูบานอื่นๆ ในละแวกใกลเคียง โรงสีใน
หมูบานหัวบึงซึ่งเปนแหลงแกลบขาวนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น  2 โรง   ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตและ
ทิศตะวันออกเฉียงใตของหมูบาน  สวนหมูบานอื่นๆ ในละแวกใกลเคียงซึ่งชางปนไปนําแกลบขาว
มานั้น ไดแก บานเหลาโพนทองอยูหางออกไปทางทิศเหนือราว 1.5 กิโลเมตร  บานดอนชางอยูหาง
ออกไปทางทิศตะวันออกราว 1.5 กิโลเมตร  บานหนองฮีอยูหางออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตราว 
4 กิโลเมตร  บานหนองโพอยูหางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตราว  5  กิโลเมตร และบานดอน
หญานางอยูหางออกไปทางทิศใตราว 1 กิโลเมตร   (ตารางที่ 20 และแผนภูมิที่ 13) 
 
ตารางที่  20  ที่ตั้งและระยะทางของแหลงวัตถุประสานเนื้อดิน (แกลบขาว) 
 

หมูบาน 
 

ทิศ ระยะทาง (กิโลเมตร) 

บานเหลาโพนทอง 
บานดอนชาง 
บานหนองฮี 
บานหนองโพ 
บานดอนหญานาง 
 

           เหนือ 
           ตะวันออก 

ตะวันออกเฉียงใต 
ตะวันออกเฉียงใต 

           ใต 

1.50 
1.50 
4.00 
5.00 
1.00 

( Mean=2.60) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่  14  แสดงที่ตั้งและทิศทางของแหลงวัตถุประสานเนื้อดิน (แกลบขาว) 

0         1         2 km 
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จากตารางที่ 20 และแผนภูมิที่ 14  จะเห็นไดวาชางปนบานหัวบึงมีการใชพื้นที่ในการ
หาวัตถุประสานเนื้อดินทั้งจากในพื้นที่แหลงผลิตคือภายในหมูบานของตนเองและในพืน้ทีใ่กลเคยีง
รอบๆ หมูบานถึง  5  ทิศทาง  โดยแบงออกไดเปน  3  ทิศหลัก คือ ดานทิศเหนือ  ทศิตะวนัออกและ
ทิศใต  ซึ่งมีระยะทางเฉลี่ยหางออกไปจากแหลงผลิตราว  2.60  กิโลเมตร  สาเหตุที่ไมพบการหา
วัตถุประสานเนื้อดินดานตะวันตกของหมูบานก็เนื่องจากหมูบานอื่นๆ ที่ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตก
นั้นตั้งอยูคอนขางหางไกลจากบานหัวบึงนั่นเอง 

วัตถุดิบสําคัญในการผลิตภาชนะดินเผาอีกชนิดหนึ่งนั้น ไดแก เชื้อเพลิงสําหรับเผา
ภาชนะ  ชางปนบานหัวบึงนิยมใชเชื้อเพลิงหลักๆ อยูสองชนิด  คือ  ฟนและฟางขาว ฟนไดจาก
ตนไมตางๆ ที่ข้ึนในที่นาของตนเอง เชน ประดู  มะขาม  กามปู  ที่นาซึ่งเปนแหลงเชื้อเพลิงดังกลาว
นี้ตั้งอยูลอมรอบตัวหมูบานในรัศมี  0.5 – 2  กิโลเมตร สวนไมไผจะตองซื้อจากหมูบานใกลเคียงคอื
บานโนนตุนซึ่งตั้งอยูหางออกไปทางทิศใตราว 5 กิโลเมตร สําหรับฟางขาวไดมาจากการนวดขาว
ของชางปนเองหรือขอจากเพื่อนบาน   ฟางขาวนี้จะถูกทิ้งอยูในแหลงที่มีกิจกรรมการนวดขาวซึ่ง
มักจะไดแกตามทุงนารอบๆ หมูบานนั่นเอง 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 57   พื้นที่ปารอบหมูบานซึ่งเปนแหลงฟนเชื้อเพลิง 
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แผนภูมิที่  15  แสดงที่ตั้งและทิศทางแหลงเชื้อเพลิง 
 
 จากแผนภูมิที่ 15  จะเห็นไดวาชางปนบานหัวบึงมีการใชพื้นที่ในการหาเชื้อเพลิงทุก
ทิศทาง  ทั้งดานทิศเหนือ  ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตกและทิศใต  ในรัศมีเฉลี่ยประมาณ 0.5-5 
กิโลเมตร  ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบประเภทเชื้อเพลิงเปนสิ่งที่หาไดงายและมีอยูในพื้นที่ตางๆ รอบ
หมูบานนั่นเอง 
 

2.พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ 
 พื้นที่ในการเตรียมวัตถุดิบนั้นหมายถึงพื้นที่ทั้งหมดที่ใชทํากิจกรรมทุกขั้นตอนที่
เกี่ยวของกับการเตรียมพรอมสําหรับการปนภาชนะ  ไดแก  พื้นที่เก็บวัตถุดิบ  พื้นที่ตากดินกอน
นวด   พื้นที่ผลิตดินเชื้อ  (พื้นที่นวดสวนผสม  ตากแหง เผาและตํา) พื้นที่เตรียมดินปน (พื้นที่หมัก
ดินและพื้นที่นวดผสมดินปน)  ซึ่งชางปนมีการจัดสรรพื้นที่ในแตละกิจกรรมดังนี้ 
 พื้นที่เก็บวัตถุดิบ ที่สําคัญไดแกพื้นที่ในการเก็บดินที่ขุดมาเก็บไว ซึ่งจะตองมีพื้นที่
เฉพาะสําหรับเก็บดินที่มีจํานวนมากใหพอเพียงสําหรับไวใชตลอดทั้งป   ซึ่งการจัดพื้นที่เก็บดินนี้
แบงออกเปนสามลักษณะ  คือ  การเก็บในเขตตัวบาน  การเก็บนอกเขตตัวบานและการสรางพื้นที่
เก็บโดยเฉพาะ เชน  ตอเพิงออกไปจากตัวบานหรือยุงขาว  สรางกระทอมหรือโรงเก็บโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยูเดิมมาใชประโยชน เชน การปรับปรุงเลาไกเกาใหเปนที่เก็บ
ดิน  เปนตน  (ตารางที่  21) 

0         1         2 km 
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ตารางที่  21  พื้นที่เก็บวัตถุดิบประเภทดิน 
 

ในตัวบาน นอกตัวบาน จํานวนชางปน 
N = 16 ชายคา ใตถุนบาน ใตยุงขาว พื้นที่เฉพาะ 

1 
2 
6 
7 
 

/ 
- 
- 
- 

- 
/ 
- 
- 

- 
- 
/ 
- 

- 
- 
- 
/ 

   
 
 จากตารางที่  21  จะเห็นไดวาชางปนสวนมากในหมูบานจะเก็บดินไวนอกตัวบานใน
พื้นที่ที่สรางขึ้นมาสําหรับเก็บดินโดยเฉพาะ ไดแก (1) การตอเปนเพิงออกไปจากตัวบานหรือตอ
ออกจากยุงขาว และ (2) การสรางโรงขึ้นมาเก็บดินโดยเฉพาะ  ทั้งนี้เนื่องจากดินเปนวัตถุดิบสําคัญ
ที่สุดในการปนภาชนะ  หากดินที่เตรียมไวหมดลงก็ตองยุติการผลิต  อีกทั้งการจัดหาดินนั้นจะไป
ขุดเพียงหนึ่งครั้งตอปเทานั้น  ดังนั้นจึงตองมีพื้นที่เก็บที่เพียงพอตอการใชงานตลอดทั้งปนั้นๆ  
นอกจากนี้การเก็บรักษาดินไวใชยังตองเก็บอยางมิดชิดใหพนจากความชื้นและละอองฝนอีกดวย
มิฉะนั้นแลวดินที่เตรียมไวปนภาชนะจะเสียหายได  ชางปนจึงมักจะหาผืนพลาสติกขนาดใหญหรือ
ผืนผามาคลุมดินไวดวยหากพื้นที่ที่เก็บดินนั้นเปนพื้นที่เปดโลงเชนเพิงที่ตอยื่นออกไปจากตัวบาน
หรือยุงขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 58   โรงเรือนในการเก็บดินวัตถุดิบ 
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 สวนวัตถุดิบอีกสองชนิดคือเชื้อเพลิงและดินเชื้อนั้น  หลังจากที่ผลิตดินเชื้อเสร็จ
เรียบรอยแลวชางปนจะเก็บผงดินเชื้อที่ตําละเอียดแลวไวในถังหรือโองขนาดเล็กและปดไวอยาง
มิดชิดวางไวใตถุนบานหรือโรงเก็บของอเนกประสงค   สวนเชื้อเพลิงนั้นเมื่อตัดมาแลวก็จะกองเก็บ
ไวที่มุมใดมุมหนึ่งในบริเวณลานบาน 
 นอกจากพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบที่ตองมีพื้นที่เฉพาะดังกลาวแลวก็พบวาชางปนมีการ
ใชพื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาขั้นตอนตางๆ ที่บริเวณลานบานเปนหลัก  
ไดแก การใชเปนพื้นที่ตากดิน   นวดและปนดินเชื้อ   ตากดินเชื้อ   ตําดินเชื้อและหมักดินกอนนวด  
สวนกิจกรรมที่ตองใชเวลานานเชนการนวดดินปนนั้นมักจะใชพื้นที่ใตถุนบานหรือใตชายคาที่ตอ
ยื่นออกไปเพื่อหลบแสงแดดนั่นเอง 
 อยางไรก็ตาม  ในพื้นที่เตรียมวัตถุดิบดังกลาวนี้มีบางพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงรองรอยการ
ใชงานที่สังเกตไดหลังจากที่มีการใชงานเสร็จส้ินแลว  ไดแก พื้นที่นวดผสมดินเชื้อและพื้นที่เผาดิน
เชื้อ  ซึ่งในการผลิตดินเชื้อนั้นจะตองมีการขุดหลุมขนาดยอมสําหรับเปนที่ย่ําสวนผสมระหวางดิน
เหนียวและแกลบขาวนั่นเอง  หลุมสําหรับนวดสวนผสมเพื่อผลิตดินเชื้อหรือหลุมย่ําดินเชื้อนี้มักจะ
ขุดไวบริเวณลานบานของชางปนแตละคน  ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางปากหลุมโดยประมาณ
ตั้งแต  40-55   เซนติเมตร (Mean = 43.75)  ลึกประมาณ  30-35   เซนติเมตร  (Mean = 30.31)  
เพื่อสะดวกตอการใชทอนขาสวนนองลงไปย่ําในหลุม  หลุมย่ําดินเชื้อนี้จะพบเห็นไดทั่วไปใน
บริเวณลานบานของชางปนทุกคน  โดยที่จะมีการใชหลุมเดิมนี้ไปเร่ือยๆ ทุกป  ซึ่งหลุมก็มักจะตื้น
เนื่องจากการทับถมของดินตามกาลเวลา  เมื่อจะใชงานก็จะตองขุดดินที่ทับถมออกกอนจนได
ระดับความลึกเดิม  หากวาชางปนปลอยหลุมทิ้งไวนานจนดินทับถมมากเกินไปจนจาํตาํแหนงหลมุ
เดิมไมไดก็มักจะมีการขุดหลุมข้ึนมาใชใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 59   หลุมย่ําดินเชื้อ 
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 สําหรับพื้นที่เผาดินเชื้อนั้นพบวามีการใชพื้นที่เผาดินเชื้อทั้งสิ้น 8 แหง ซึ่งกระจายอยู
บริเวณชายเนินรอบหมูบาน โดยชางปนจะมีการใชงานพื้นที่เผาเหลานี้ตามจุดที่ใกลกับบานตนเอง
มากที่สุดเพื่อความสะดวกในการขนยาย  (ตารางที่  22)  พื้นที่เผาดินเชื้อทั้งแปดแหงจะถูกใชงาน
ซ้ําที่เดิมมาเปนเวลานานอยางนอยก็ราวสิบกวาปข้ึนไป  (ตวน  ไชยลา 2543 ; หนัก  กลิ่นโอชา 
2542 ; หนู  เกิดดี  2543 ; หวาน  กุมพล  2542)  ในการเตรียมพื้นที่เผาดินเชื้อนั้นจะตองถาก
พื้นดินออกเปนรูปแองตื้นๆ  ขนาดของพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ  8  ตารางเมตร (Mean=8.44)  
รองรอยพื้นดินในบริเวณที่ถูกใชงานเผาดินเชื้อจึงปรากฏลักษณะเปนแองตื้นๆ ผิวดินแหงและแข็ง
มีสีเทาดําของคราบขี้เถาฉาบอยูบนผิวดิน  นอกจากนี้ยังพบเศษถานจากฟนและฟางชิ้นเล็กๆ 
กระจายอยูทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่  22  พื้นที่เผาวัตถุประสานเนื้อดิน (ดินเชื้อ ) 
 

จํานวนชางปน  ประเภทพื้นที่ พื้นที่เผาดินเชื้อ
จุดที่ คน % สาธารณะ สวนตัว 

ทิศ ขนาดพื้นที่  
(เมตร2) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 

(T = Temper) 

3 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

(N = 16) 

18.75 
31.25 

    6.25 
12.50 

    6.25 
    6.25 
    6.25 
12.50 

(100%) 

/ 
/ 
/ 
/ 
- 
/ 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
/ 
- 
/ 
/ 

W 
E 

SE 
SE 
SE 
S 
S 

SW 
 
 

4.00 
       25.50 

5.00 
5.46 
9.24 
5.29 
7.80 
5.29 

(Mean=8.44) 

            80 
150 
150 
150 
140 
150 
145 
160 

(Mean=140.63) 

  ภาพที่ 60   พื้นที่เผาดินเชื้อ          ภาพที่ 61   พื้นที่เผาดินเชื้อ 
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แผนภูมิที่  16  แสดงที่ตั้งและทิศทางการใชพื้นที่เผาดินเชื้อ 
 
 

จากตารางที่ 22 จะเห็นไดวาพื้นที่เผาดินเชื้อนั้นแบงออกเปนสองประเภทคือพื้นที่
สาธารณะและพื้นที่สวนตัวของชางปนเอง  ซึ่งจะพบวาหากชางปนคนใดมีบริเวณบานที่กวางขวาง
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณที่โลงรวมทั้งหางไกลจากบานอื่นๆ พอสมควรที่จะไมรบกวนเพื่อนบาน
จากการกอไฟเผาดินเชื้อแลวก็มักจะเผาดินเชื้อในบริเวณบานของตนเอง  แตอยางไรก็ตามชางปน
สวนใหญในหมูบานจะทําการเผาดินเชื้อในพื้นที่สาธารณะซึ่งกระจายอยูบริเวณชายเนินรอบหมู-
บาน  เนื่องจากบนเนินดินนั้นมีบานเรือนของชาวบานตั้งอยูติดๆ กัน คอนขางหนาแนน  ชางปน
สวนใหญจึงไมสะดวกที่จะเผาดินเชื้อในบริเวณบานของตนเอง สวนพื้นที่เผาดินเชื้อสาธารณะที่ถูก
ใชมากที่สุดนั้นไดแกพื้นที่ที่  2 (T2)  ซึ่งตั้งหางออกไปทางทิศตะวันออกของเนินดิน  เนื่องจากพื้นที่
ที่ 2 นี้มีบริเวณกวางกวาพื้นที่อ่ืนๆ  รวมทั้งเปนจุดที่ตั้งอยูใกลกับพื้นที่อยูอาศัยของชางปนที่พบ
หนาแนนทางดานตะวันออกของเนินดินคือพื้นที่ที่ 2 (Z2) และพื้นที่ที่ 3 (Z3) มากที่สุดดวยนั่นเอง 
(ตารางที่  1 และแผนภูมิที่  1)   ดังนั้นปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกพื้นที่เผาดินเชื้อก็คือเปนพื้นที่ที่
ตั้งอยูใกลกับแหลงผลิตหลักคือบานของชางปนนั่นเอง 

เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิที่ 16 จะเห็นวาชางปนมีการใชพื้นที่เผาดินเชื้อทั้งสิ้น  5  
ทิศทาง ซึ่งจัดเปน 3 ทิศหลัก คือ ตะวันตก  ตะวันออกและทิศใตของหมูบาน  โดยมีระยะทางโดย
เฉล่ียหางออกไปจากตัวหมูบานราว 140 เมตร (Mean=140.63)  เหตุที่ไมพบการใชพื้นที่ดาน
เหนือของเนินดินในการเผาดินเชื้อก็เนื่องจากพื้นที่ทางดานเหนือนั้นเปนพื้นที่ต่ําซึ่งน้ําทวมถึงสวน
บริเวณที่ดอนดานเหนือที่น้ําทวมไมถึงก็เปนที่ตั้งของวัดประจําหมูบานและมีบานเรือนของราษฎร
ตั้งอยูจึงไมมีพื้นที่วางพอที่จะทําพื้นที่เผาดินเชื้อได  

0         50      100m 
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อยางไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาเงื่อนไขดานสภาพภูมิอากาศ  โดยเฉพาะทิศทางลม 
(wind)และความแรงของลม (wind speed)  ซึ่งคาดวานาจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือก
พื้นที่ในการเผาดินเชื้อ เนื่องจากหากพื้นที่สวนใดตั้งอยูในทิศทางเดียวกับลมและมีลมพัดแรงก็จะ
ทําใหการควบคุมไฟขณะทําการเผาไดลําบากนั่นเอง ดังนั้นเพื่อเปนการตรวจสอบขอสันนิษฐาน
ดังกลาว  จึงไดทําการศึกษาเรื่องทิศทางลมในชวงสังเกตการณการผลิตภาชนะดินเผาตั้งแตเดือน
ตุลาคม พ.ศ 2542 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2543 (ตารางที่ 23) ซึ่งปรากฏวาทิศทางของลมทีพ่ดัผาน
หมูบานในชวงที่มีกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผานั้นมาจากทุกทิศยกเวนทางดานทิศตะวันตก ทิศ
ใตและทิศตะวันออกเฉียงใตเทานั้น 
 
ตารางที่  23  แสดงทิศทางลมตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึงเดือนเมษายน  พ.ศ. 2543  ในเขตอําเภอเมือง    
                 จังหวัดขอนแกน  
 
เดือน 
 

ทิศทางลม 

ตุลาคม 2542 
พฤศจิกายน 2542 
ธันวาคม 2542 
มกราคม 2543 
กุมภาพันธ 2543 
มีนาคม 2543 
เมษายน 2543 
 

                   เหนือ  (N) 
                   ตะวันออก (E) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ENE) 
                   ตะวันออก (E) 
                   ตะวันออก (E) 
                   ตะวันตกเฉียงเหนือ (NNW) 
                   ตะวันตกเฉียงใต (SW) 

 
ที่มา : Meteorological Department, Climatology Division, Data Processing Sub-Division, Climatological 
Data [Online], 2000-2001. Available from Data Processing Sub-Division File: YR1999, YR2000. 
 

เมื่อพิจารณาการใชพื้นที่การเผาดินเชื้อประกอบกับปจจัยในเรื่องทิศทางลมดังกลาวจะ
เห็นไดวาชางปนมีการใชพื้นที่เผาดินเชื้อทั้งในพื้นที่ที่ตั้งอยูในทิศทางเดียวกับลม คือ ทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกเฉียงใตจํานวน 7 คน และมีการใชพื้นที่เผาดินเชื้อในจุดที่อับลม คือ ทิศตะวันตก   
ทิศใตและทิศตะวันออกเฉียงใตจํานวน 9 คน (ตารางที่ 22) ซึ่งเปนจํานวนที่ไมแตกตางกันแตอยาง
ใด ดังนั้นจะเห็นไดวาชางปนมีการเลือกใชพื้นที่เผาดินเชื้อโดยไมไดคํานึงถึงเรื่องทิศทางลมแต
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อยางใด  หากแตปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเผาคือการเลือกวันที่ฝนไมตกและลมไมแรงมากกวาที่
จะคํานึงถึงทิศทางลม  ทั้งนี้หากทําการเผาในวันที่ลมพัดแรงแลวกองไฟก็จะลุกติดเร็วและแรง ซึ่ง
ทําใหการเผาไหมเปนไปอยางรวดเร็วและเปนเหตุใหชางปนควบคุมไฟลําบากอีกทั้งยังสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงอยางรวดเร็วกอนที่ดินเชื้อจะสุกโดยทั่วถึงกัน  (เกษร  เลหรักษา 2543 ; สําเนียง  พวง-
กลาง  2543 ; ไสว  วิชาญ  2543; หวาน  กุมพล  2542)  
 

3.พื้นที่ขึ้นรูปและตกแตงภาชนะ 
พื้นที่ในการขึ้นรูปและตกแตงภาชนะนั้นเปนกิจกรรมที่ใชพื้นที่ในบริเวณบานชางปน

เปนหลัก  ซึ่งพบลักษณะการใชพื้นที่ในสวนนี้สองลักษณะ  คือ  ในเขตตัวบานและนอกเขตตัวบาน  
ในเขตตัวบานสวนที่อยูใตชายคาที่ตอยื่นออกมาจากตัวบานและบริเวณใตถุนบานเปนพื้นที่ที่พบ
ชางปนใชประกอบกิจกรรมขึ้นรูปและตกแตงภาชนะดินเผามากที่สุด (15 คน) ทั้งนี้เนื่องจาก
กิจกรรมการขึ้นรูปและตกแตงภาชนะนั้นเปนขั้นตอนที่ตองใชเวลานาน ชางปนจึงเลือกใชพืน้ทีท่ีอ่ยู
พนจากแสงแดดแตมีแสงสวางเพียงพอตอการทํางานไดเชนใตถุนบานหรือใตชายคาที่ตอยื่น
ออกไปเพื่อหลบแดดรอนนั่นเอง  อยางไรก็ตาม พบชางปนเพียงคนเดียวเทานั้นที่ปนภาชนะใน
พื้นที่เฉพาะซึ่งมีลักษณะเปนโรงเรือน โดยเปนชางปนเพียงคนเดียวในหมูบานที่สรางโรงเรือนขึน้มา
เพื่อประกอบกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา เนื่องจากบานของชางปนคนดังกลาวไมมีใตถุนบาน
เพราะมีการตอเติมเปนหองทึบแลวนั่นเอง  (ตารางที่  24) 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 62   ชายคาและใตถุนบานเปนพื้นที่                ภาพที่ 63   ชายคาและใตถุนบานเปนพื้นที่ 

       ในการผลิตสวนใหญ                ในการผลิตสวนใหญ 
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ตารางที่  24  พื้นที่ขึ้นรูปและตกแตงภาชนะ 
 

จํานวนชางปน 
 

ในตัวบาน  
(ชายคาและใตถุนบาน) 

นอกตัวบาน  
(พื้นที่เฉพาะ) 

15 
1 

( N=16) 
 

/ 
- 

 

- 
/ 

 

   
  

4.พื้นที่ตากภาชนะ 
 พื้นที่ตากภาชนะในที่นี้หมายถึงพื้นที่ที่ใชสําหรับตากภาชนะหลังจากทีป่นเรยีบรอยแลว
เพื่อใหไดภาชนะที่แหงแข็งไมสามารถเปลี่ยนรูปรางไดอีกตอไป (กรีนฮารดหรือกรีนแวร) กอนที่จะ
นําไปเผานั่นเอง  ดวยเหตุที่ชางปนจะปนภาชนะใหไดครบตามจํานวนกอนแลวจึงจะนําไปเผาใน
คราวเดียวกันซึ่งสวนใหญจะอยูในราว  150-200  ใบ  ดังนั้นภาชนะที่ตากแหงรอการเผานั้นจึงมี
เปนจํานวนมากซึ่งจําเปนจะตองใชพื้นที่ในการตากที่กวางดวย นอกจากนี้ข้ันตอนการตากแหง
ภาชนะนี้จําเปนจะตองปองกันภาชนะจากความชื้นที่จะทําใหภาชนะเกิดการแตกราวกอนนําไป
เผาได  รวมทั้งภาชนะที่ไมแหงสนิทยังคงมีความชื้นอยูในเนื้อภาชนะเมื่อนําไปเผาก็จะเปนเหตุให
ภาชนะราวหรือแตกหักเสียหายในขั้นตอนการเผาได   ดังนั้นจึงพบวาชางปนสวนใหญจะมีการเก็บ
ภาชนะไวอยางมิดชิดบริเวณใตถุนบาน  โดยจะมีการนําสังกะสี  ฝาไมอัดหรือผืนผาใบทึบมาตอ
กั้นเปนหองทึบเพื่อกันลม  นอกจากนี้ยังพบวาชางปนบางคนมีการใชผืนผาขนาดใหญคลุมทับ
ภาชนะอีกชั้นหนึ่งดวย   ทั้งนี้ สังกะสี  ฝาไมอัดหรือผืนผาใบที่นํามาตอกั้นนี้หลังเสร็จการใชงาน
เปนที่ตากแหงภาชนะเรียบรอยแลวก็จะมีการรื้อออกในภายหลังเมื่อส้ินสุดฤดูกาลปนภาชนะและ
จะตอกั้นเปนหองตากภาชนะอีกครั้งเมื่อถึงฤดูกาลผลิตภาชนะดินเผาในปถัดไป   อยางไรก็ตาม  
ชางปนเพียงคนเดียวในหมูบานที่สรางโรงเรือนขึ้นมาเพื่อประกอบกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา
โดยเฉพาะก็ใชพื้นที่โรงเรือนเปนที่ตากแหงภาชนะเชนเดียวกับการใชเปนที่ปนภาชนะดังกลาว
มาแลว  (ตารางที่  25) 
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ตารางที่  25  พื้นที่ตากภาชนะ  
 

จํานวนชางปน 
 

ในตัวบาน  
(ใตถุนบาน) 

นอกตัวบาน  
(พื้นที่เฉพาะ) 

15 
1 

( N=16) 
 

/ 
- 

 

- 
/ 

 

 
 

5.พื้นที่เผาภาชนะ 
สําหรับพื้นที่ เผาภาชนะนั้นก็เชนเดียวกับการใชพื้นที่ เผาดินเชื้อดังกลาวมาแลว  

กลาวคือ  พบวาชางปนมีการใชพื้นที่เผาภาชนะซึ่งกระจายอยูบริเวณชายเนินรอบหมูบาน (แผนผัง
ที่ 2) ทั้งสิ้น 4 แหงดวยกัน โดยชางปนจะมีการใชงานพื้นที่เผาเหลานี้ตามจุดที่ใกลกับบานตนเอง
มากที่สุดเพื่อความสะดวกในการขนยาย  (ตารางที่ 26)  พื้นที่เผาภาชนะทั้งสี่แหงจะถูกใชงานซ้ําที่
เดิมมาเปนเวลานานอยางนอยก็ราวหาสิบกวาปข้ึนไป   (ตวน  ไชยลา  2543; หนัก  กล่ินโอชา  
2542; หนู  เกิดดี  2543; หวาน  กุมพล  2542) เหตุที่มีการใชพื้นที่ซ้ํากันเปนเวลานานมากกวา
พื้นที่เผาดินเชื้อนั้นก็เนื่องจากการเผาภาชนะเปนกิจกรรมที่ตองใชพื้นที่กวางกวาพื้นที่เผาดินเชื้อ
มาก อีกทั้งพื้นที่ที่กวางพอสําหรับการเผาภาชนะในหมูบานนั้นคอนขางมีจํากัดเนื่องจากเนินดินมี
ขนาดคอนขางเล็ก  นอกจากนี้พื้นที่ทางตอนเหนือของเนินดินยังเปนที่ต่ําซึ่งน้ําทวมถึงไมสามารถ
ใชเปนที่เผาได ดังนั้นจึงตองมีการใชพื้นที่เผาภาชนะในพื้นที่เดิมตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน   ใน
การเตรียมพื้นที่เผาภาชนะนั้นเพียงแคถางหญาและปรับพื้นดินใหเรียบเสมอกัน ขนาดของพื้นที่
โดยเฉลี่ยประมาณ 36  ตารางเมตร  (Mean=36.80)  รองรอยพื้นดินในบริเวณที่ถูกใชงานเผา
ภาชนะจึงมีลักษณะผิวดินแหงและแข็งมีสีเทาดําของคราบขี้เถาฉาบอยูบนผิวดิน  นอกจากนี้ยัง
พบเศษถานจากฟนและฟางชิ้นเล็กๆ รวมทั้งชิ้นสวนภาชนะที่แตกหักกระจัดกระจายอยูทั่วไปบน
ผิวดินบริเวณที่ถูกใชเปนที่เผาภาชนะ  นอกจากนี้บริเวณขางๆ ที่เผาภาชนะมักจะพบชิ้นสวน
ภาชนะที่แตกหักเสียหายจากการเผาถูกทิ้งกระจัดกระจายอยูทั่วไป 
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แผนผังที่ 2   ผังบริเวณหมูบานแสดงการใชพื้นที่ในการผลิตภาชนะดินเผา 

บานชางปนภาชนะ 
ศาลากลางบาน 
พื้นที่เผาภาชนะ 
พื้นที่เผาดนิเชือ้ 

N 

 ไมกําหนดมาตราสวน 

140 
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เก็บดินวัตถุดิบ 
นวดดินปน 
ปน-ข้ึนรูปภาชนะ 
เก็บภาชนะ 
หลุมย่าํดินเชือ้ 

0           1          2          3           4 5 m 

แผนผังที่ 3   ผังบริเวณบานชางปนภาชนะแสดงการใชพื้นที่ในกระบวนการผลิต 
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แผนผังที่ 4   ผังบริเวณบานชางปนภาชนะแสดงการใชพื้นที่ในกระบวนการผลิต 

เก็บดินวัตถุดิบ 
นวดดินปน 
ปน-ข้ึนรูปภาชนะ 
เก็บภาชนะ 
หลุมย่าํดินเชือ้ 
พื้นที่เผาดนิเชือ้ 

0           1          2          3           4 5 m 
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ตารางที่  26  พื้นที่เผาภาชนะ 
 

จํานวนชางปน  ประเภทพื้นที่ พื้นที่เผาภาชนะ
จุดที่ 

 
คน % สาธารณะ สวนตัว 

ทิศ ขนาดพื้นที่  
(เมตร2) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

V1 
V2 
V3 
V4 

(V = Vessel) 

1 
6 
7 
2 

(N = 16) 
 

18.75 
31.25 
37.50 
12.50 

(100%) 
 

- 
/ 
/ 
- 

/ 
- 
- 
/ 

 

W 
E 
S 

SW 
 

20.25 
27.50 
76.95 
22.50 

(Mean=36.80) 

            70 
150 
150 
160 

(Mean=132.50) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  17  แสดงที่ตั้งและทิศทางการใชพื้นที่เผาภาชนะ 
 

ภาพที่ 64   พื้นที่เผาภาชนะ บริเวณรอบๆหมูบาน 

0        50       100m 
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จากตารางที่ 26 จะเห็นไดวาพื้นที่เผาดินเชื้อนั้นแบงออกเปนสองประเภทคือพื้นที่
สาธารณะและพื้นที่สวนตัวของชางปนเอง  ซึ่งจะพบวาหากชางปนคนใดมีบริเวณบานที่กวางขวาง
เพียงพอและตั้งอยูในบริเวณที่โลงรวมทั้งหางไกลจากบานอื่นๆ พอสมควรที่จะไมรบกวนเพื่อนบาน
จากการกอไฟเผาภาชนะแลวก็มักจะเผาภาชนะในบริเวณบานของตนเอง  แตอยางไรก็ตามชาง
ปนสวนใหญในหมูบานจะทําการเผาภาชนะในพื้นที่สาธารณะซึ่งกระจายอยูบริเวณชายเนินรอบ
หมูบาน  เนื่องจากบนเนินดินนั้นมีบานเรือนของชาวบานตั้งอยูติดๆ กัน คอนขางหนาแนนชางปน
สวนใหญจึงไมสะดวกที่จะเผาภาชนะในบริเวณบานของตนเอง  นอกจากนี้การเผาภาชนะก็ตองใช
พื้นที่เปนบริเวณกวางกวาการเผาดินเชื้อมาก  ดังนั้นจึงพบวาชางปนบางคนที่ทําการเผาดินเชื้อใน
บริเวณบานของตนเองก็ไมไดทําการเผาภาชนะในเขตบานของตัวเอง  ทั้งนี้มีชางปนเพียงสามคน
เทานั้นที่ทําการเผาภาชนะในเขตบานของตนเองเพราะมีบริเวณบานที่คอนขางกวางและอยูคอน
ไปทางชายเนิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เผาภาชนะสาธารณะที่ถูกใชมากที่สุดนั้นไดแกพื้นที่ที่ 3   (V3)  ซึ่งตั้งหางออกไป
ทางทิศใตของเนินดิน  เนื่องจากพื้นที่ที่ 3 นี้มีบริเวณกวางกวาพื้นที่อ่ืนๆ โดยสามารถเผาภาชนะได
พรอมๆ กันสองกอง รวมทั้งเปนจุดที่ตั้งอยูใกลกับพื้นที่อยูอาศัยของชางปนที่พบหนาแนนทางดาน
ตะวันออกเฉียงใตของเนินดินคือพื้นที่ที่ 3 (Z3) มากที่สุดดวยนั่นเอง (ตารางที่ 19 และแผนภูมิที่ 
12) ดังนั้นปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกพื้นที่เผาภาชนะก็คือเปนพื้นที่ที่ตั้งอยูใกลกับแหลงผลิต
หลักคือบานของชางปนนั่นเอง 

ภาพที่ 65   พื้นเผาภาชนะภายในเขตบานที่อยูอาศัยของชางปน 
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เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิที่ 17 จะเห็นวาชางปนมีการใชพื้นที่เผาภาชนะทั้งสิ้น 4 
ทิศทาง ซึ่งจัดเปน 3 ทิศหลัก คือ ตะวันตก  ตะวันออกและทิศใตของหมูบาน  โดยมีระยะทางโดย
เฉล่ียหางออกไปจากตัวหมูบานราว 130 เมตร (Mean=132.50)  เหตุที่ไมพบการใชพื้นที่ดาน
เหนือของเนินดินในการเผาภาชนะก็เปนเหตุผลกับการเลือกใชพื้นที่ในการเผาดินเชื้อดังกลาว
มาแลว กลาวคือ พื้นที่ทางดานเหนือนั้นเปนพื้นที่ต่ําซึ่งน้ําทวมถึงสวนบริเวณที่ดอนดานเหนือที่น้ํา
ทวมไมถึงก็เปนที่ตั้งของวัดประจําหมูบานและมีบานเรือนของราษฎรตั้งอยูจึงไมมีพื้นที่วางพอที่จะ
ทําพื้นที่เผาได 

อยางไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาเงื่อนไขดานสภาพภูมิอากาศ  โดยเฉพาะทิศทางลมและ
ความแรงของลมซึ่งคาดวานาจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกพื้นที่ในการเผาภาชนะ
เชนเดียวกันกับการเผาดินเชื้อ จากการตรวจสอบก็พบลักษณะเดียวกับการเลือกพื้นที่เผาดินเชื้อ 
กลาวคือ ชางปนมีการเลือกใชพื้นที่เผาภาชนะโดยไมไดคํานึงถึงเรื่องทิศทางลมแตอยางใด  
หากแตปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเผาคือการเลือกวันที่ฝนไมตกและลมไมแรงมากกวาที่จะ
คํานึงถึงทิศทางลม  ทั้งนี้หากทําการเผาในวันที่ลมพัดแรงแลวกองไฟก็จะลุกติดเร็วและแรง  ซึ่งจะ
ทําใหการเผาไหมเปนไปอยางรวดเร็วและเปนเหตุใหชางปนควบคุมไฟลําบากอีกทั้งยังสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงอยางรวดเร็วกอนที่ภาชนะจะสุกโดยทั่วถึงกัน 

จากการศึกษาเรื่องการจัดสรรพื้นที่ดังกลาวจะเห็นไดวาในชุมชนมีการจัดระเบียบพื้นที่
ออกเปนสองสวนที่สําคัญ  คือ  (1) พื้นที่หาแหลงวัตถุดิบซึ่งจะอยูรอบนอกชุมชนออกไป และ (2) 
พื้นที่อยูอาศัยซึ่งเปนพื้นที่หลักในการประกอบกิจกรรมผลิตภาชนะดินเผาจะอยูบนเนินดินและ
บริเวณชายเนินรอบพื้นที่อยูอาศัย  ทั้งนี้พื้นที่สําหรับกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการผลิตภาชนะดิน
เผาดังกลาวมานั้นจะเห็นไดวาการใชพื้นที่ในขั้นตอนตางๆ นอกเหนือจากพื้นที่ในการหาวัตถุดิบ
แลว  กะบวนการตางๆ ไมวาจะเปนขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบ  พื้นที่ทําการปนภาชนะ  
ตลอดจนพื้นที่ใชตากภาชนะลวนเปนการใชพื้นที่ในบริเวณบานของชางปนเปนหลักแทบทั้งสิ้น 

อยางไรก็ตาม จากสมมติฐานที่ผูศึกษาตั้งประเด็นในเบื้องตนไววาการจัดแบงพื้นที่
สําหรับกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผานั้นนาจะมีความสัมพันธกับระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ   กลาวคือพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมในแตละขั้นตอนนาจะสัมพันธกับเงื่อนไข
ของภูมิอากาศดวยนั้น    จากผลการศึกษาที่ผานมาขางตนจะเห็นไดวาการจัดสรรพื้นที่ตางๆ 
สวนมากที่มีการใชพื้นที่บริเวณบานชางปนเปนหลักนั้นไมไดข้ึนอยูกับเงื่อนไขของสภาพภูมิอากาศ
อยางชัดเจน  ยกเวนในกิจกรรมบางอยางที่จําเปนตองใชพื้นที่กลางแจง คือ การเผาดนิเชือ้และการ
เผาภาชนะ   ซึ่งมีความจําเปนอยางมากที่จะตองประกอบกิจกรรมในวันที่ฝนไมตกและลมไมแรง
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เกินไปนัก  โดยปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกพื้นที่เผาดวยก็คือเปนพื้นที่ตั้งอยูใกลกับ
แหลงผลิตหลักคือบานของชางปนนั่นเอง 
 

ความสมัพันธระหวางการจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 
กับการแบงงานภายในครอบครัวภายใตเงื่อนไขเรื่องเพศและวยั 

 
 กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิก
ภายในครอบครัวอยางนอยตั้งแตสองคนขึ้นไปและในแตละขั้นตอนนั้นจะตองมีการจัดแบงพื้นที่
ปฏิบัติงานออกเปนสัดสวน เชน พื้นที่เตรียมดิน  พื้นที่ปนและพื้นที่เผา โดยมีผูรับผิดชอบในแตละ
ข้ันตอนเปนผูปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ  
 ในทัศนะของผูศึกษานั้นลักษณะดังกลาวเปนปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับกิจกรรมการผลิต  
กลาวคือการจัดสรรพื้นที่การทํางานแตละกิจกรรมภายในครอบครัวหนึ่งๆนั้นอยูภายใตเงื่อนไขทาง
เพศและวัย ทั้งนี้เนื่องจากในครอบครัวหนึ่งๆ นั้นจะประกอบไปดวยสมาชิกทั้งสองเพศและหลาย
ชวงอายุนั่นเอง ดังนั้นผูศึกษาจึงไดตั้งสมมติฐานวาการจัดสรรพื้นที่การผลิตนั้นอาจสัมพันธกับการ
แบงงานภายในครอบครัวภายใตเงื่อนไขทางเพศและวัยซึ่งเปนลักษณะการจัดระเบียบทางสังคม
อยางหนึ่ง 
 ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 3 วาการแบงงานภายในครอบครัวเพื่อทําหนาที่ใน
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผาแตละขั้นตอนนั้นมีความสัมพันธกับปจจัยเรื่องเพศและวัยของ
สมาชิกในครอบครัวอยางเห็นไดชัด  กลาวคือ  ในบางกิจกรรมจะพบวาเปนหนาที่เฉพาะของเพศ
ใดเพศหนึ่งเทานั้น  เชน  หนาที่ในการการปนภาชนะเปนของเพศหญิง   สวนหนาที่ที่อาศัยแรงงาน
เปนหลักมักจะเปนหนาที่ของเพศชาย เชน  การจัดหาวัตถุดิบ (ดิน  วัตถุประสานเนื้อดินและ
เชื้อเพลิง)  การเตรียมวัตถุดิบ ไดแก การคัดเลือกวัตถุดิบ การหมักดิน การเตรียมดินเชื้อ  ตลอดจน
การนวดดินปน  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3 )  หากเมื่อพิจารณาในประเด็นของการจัดสรร
พื้นที่แลวจะพบวาการทําหนาที่ในสวนตางๆ เหลานี้จะมีพื้นที่รับผิดชอบเฉพาะในแตละกิจกรรม  
ดังนั้นการศึกษาในประเด็นดังกลาวนี้ผูศึกษาจึงไดตั้งสมมิตฐานเบื้องตนไวประการหนึ่งวาในการ
จัดแบงพื้นที่การทํางานที่สัมพันธกับการแบงหนาที่ภายในครัวเรือนของสมาชิกในครอบครัวเพื่อ
รับผิดชอบงานในแตละพื้นที่ก็นาจะสัมพันธกับปจจัยเรื่องเพศและวัยดวย   

ในการตรวจสอบสมมติฐานในประเด็นดังกลาว ผูศึกษาไดจําแนกหนาที่รับผิดชอบใน
แตละขั้นตอนของกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาทั้ง  10  กิจกรรม  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 
3   ตารางที่ 15 )  ตามพื้นที่รับผิดชอบในแตละกิจกรรมดังนี้ 
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พื้นที่แหลงวัตถุดิบ 
 กิจกรรมในพื้นที่แหลงวัตถุดิบ ไดแก หนาที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบสําคัญทั้ง
สามชนิด  คือ  ดิน  วัตถุประสานเนื้อดินและเชื้อเพลิง 
 
พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ 
 กิจกรรมในพื้นที่เตรียมวัตถุดิบ ไดแก หนาที่รับผิดชอบในการคัดเลือกวัตถุดิบ การหมัก
ดิน การเตรียมดินเชื้อ  ตลอดจนการนวดดินปน 
 
พื้นที่ขึ้นรูปและตกแตงภาชนะ 

กิจกรรมในพื้นที่ข้ึนรูปและตกแตงภาชนะ ไดแก หนาที่รับผิดชอบในการปนภาชนะ คือ 
การขึ้นรูป  การบุบและตกแตงตัวภาชนะ  รวมทั้งการทําฝาและฐานภาชนะ 

 
พื้นที่ตากภาชนะ 

กิจกรรมในพื้นที่ตากภาชนะ  ไดแก  หนาที่รับผิดชอบในการขนยายภาชนะในขั้นตอน
การตากแหงและขั้นตอนการขนยายไปผึ่งแดดกลางแจงกอนการเผา 
 
พื้นที่เผาภาชนะ 

กิจกรรมในพื้นที่การเผาภาชนะ  ไดแก  หนาที่รับผิดชอบในการเผาภาชนะซึ่งจัดเปน
ข้ันตอนสุดทายของกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 
 กิจกรรมในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาในพื้นที่ตางๆ ดังกลาวนั้น เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางพื้นที่ประกอบกิจกรรมกับเร่ืองเพศและวัยแลวปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางที่  27  ความสัมพันธระหวางการจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผากับการแบงงานภายในครอบครัว*ภายใตเงื่อนไขเรื่องเพศและวัย 
 

เพศชาย เพศหญิง 
จํานวน อายุ (ป) จํานวน อายุ (ป) 

กิจกรรม จํานวนรวม 
(คน) 

N % เฉลี่ย Mean Min Max N % เฉลี่ย Mean Min Max 
1.พื้นที่แหลงวัตถุดิบ 

- จัดหาดิน 
- จัดหาวัตถุประสานเนื้อดิน 
- จัดหาเชื้อเพลิง 

2. พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ 
3.พื้นที่ขึ้นรูปและตกแตงภาชนะ 

- ขึ้นรูปภาชนะ 
- ตกแตงภาชนะ 
- ขึ้นรูปและตกแตงฝา 
- ขึ้นรูปและตกแตงฐาน 

4.พื้นที่ตากภาชนะ 
5.พื้นที่เผาภาชนะ 

69.0 
22.0 
27.0 
20.0 
26.0 
41.0 
7.0 
9.0 
7.0 
18.0 
37.0 
25.0 

59.0 
20.0 
20.0 
19.0 
19.0 
9.0 
1.0 
0.0 
0.0 
8.0 

22.0 
20.0 

85.5 
90.9 
74.1 
95.0 
73.1 
22.0 
14.3 
0.0 
0.0 
44.5 
59.5 
80.0 

37.2 
36.7 
37.6 
37.4 
36.8 
39.9 
36.0 

0 
0 

43.8 
36.1 
38.9 

14.0 
20.0 
14.0 
20.0 
20.0 
32.0 
36.0 

0 
0 

32.0 
14.0 
20.0 

60.0 
60.0 
60.0 
60.0 
60.0 
60.0 
36.0 

0 
0 

60.0 
65.0 
65.0 

10.0 
2.0 
7.0 
1.0 
7.0 

32.0 
6.0 
9.0 
7.0 

10.0 
15.0 
5.0 

14.5 
9.1 
25.9 
5.0 
26.9 
78.0 
85.7 

100.0 
100.0 
55.6 
40.5 
20.0 

37.7 
39.5 
41.7 
32.0 
42.9 
50.2 
53.8 
50.1 
51.7 
45.0 
29.1 
34.6 

15.0 
32.0 
15.0 
32.0 
18.0 
18.0 
32.0 
32.0 
32.0 
18.0 
9.0 

15.0 

65.0 
47.0 
65.0 
32.0 
65.0 
65.0 
65.0 
65.0 
65.0 
65.0 
65.0 
61.0 

                                                  
* หนึ่งคนรับผิดชอบงานไดมากกวาหนึ่งหนาที่ 
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แผนภูมิที่  18  เปอรเซ็นตเฉล่ียหนาที่รับผิดชอบของเพศชายและเพศหญิงในแตละพื้นที่ 
 
จากตารางที่ 27 และแผนภูมิที่ 18  จะเห็นไดวาในแตละพื้นที่ของกิจกรรมตางๆ นั้น 

ปรากฏลักษณะของการแบงงานภายในครอบครัวเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมตางๆ ที่สัมพันธกับเร่ือง
เพศและวัยอยางชัดเจน  กลาวคือ  ในทุกพื้นที่ที่ประกอบกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผานั้นจะ
พบวามีการชวยเหลืองานและแบงงานกันทําของทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งนี้พบวาเพศชายจะ
อยูในวัยตั้งแตประมาณ  14-65  ป  พบมากที่สุดในชวงอายุระหวาง 35-40 ป  สวนเพศหญิงจะอยู
ในวัยตั้งแต  9 –65  ป  โดยพบมากที่สุดในชวงอายุระหวาง  29-50  ป 

อยางไรก็ตาม  แมวาในทุกพื้นที่การทํางานจะประกอบดวยความรวมมือของทั้งสอง
เพศก็ตาม  แตก็พบวาในแตละพื้นที่รับผิดชอบนั้นจะเปนพื้นที่การทํางานหลักของเพศใดเพศหนึ่ง
ในชวงวัยใดวัยหนึ่งอยางชัดเจน  กลาวคือ 

1.พื้นที่แหลงวัตถุดิบ  ซึ่งเปนพื้นที่ของกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบสําคัญทั้งสามชนิด คือ  
ดิน  วัตถุประสานเนื้อดินและเชื้อเพลิงจะเปนพื้นที่รับผิดชอบหลักของเพศชาย  (85.5 %) อายุ
ตั้งแต  14-60  ป  หรือมีวัยเฉลี่ยประมาณ  37  ป   
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 2.พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ   ซึ่งเปนพื้นที่ของกิจกรรมการคัดเลือกวัตถุดิบ การหมักดิน การ
เตรียมดินเชื้อ  ตลอดจนการนวดดินปนจะเปนพื้นที่รับผิดชอบหลักของเพศชาย  (73.1 %) อายุ
ตั้งแต  20-60  ป  หรือมีวัยเฉลี่ยประมาณ  36  ป   
 3.พื้นที่ข้ึนรูปและตกแตงภาชนะ  ซึ่งเปนพื้นที่ของกิจกรรมการปนภาชนะ คือ การขึ้นรูป  
การบุบและตกแตงตัวภาชนะ รวมทั้งการทําฝาและฐานภาชนะจะเปนพื้นที่รับผิดชอบหลักของเพศ
หญิง  (78.0 %) อายุตั้งแต  18-65  ป  หรือมีวัยเฉลี่ยประมาณ  50 ป  นอกจากนี้พื้นที่การทํางาน
ในสวนนี้ยังเปนพื้นที่การทํางานหลักของชางปนเพศหญิงซึ่งสวนใหญมีอายุเฉลี่ยในราว 39 ป อีก
ดวย  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3  ตารางที่ 9) 
 4.พื้นที่ตากภาชนะ ซึ่งเปนพื้นที่ของกิจกรรมการขนยายภาชนะในขั้นตอนการตากแหง
และข้ันตอนการขนยายไปผึ่งแดดกลางแจงกอนการเผาจะเปนพื้นที่รับผิดชอบของทั้งเพศชายและ
เพศหญิงในเปอรเซ็นตที่ใกลเคียงกัน  (ชาย 59.5 % หญิง 40.5 %)  โดยเพศชายอายุตั้งแต  14-65  
ป  หรือมีวัยเฉลี่ยประมาณ  36  ป สวนเพศหญิงจะมีอายุตั้งแต  9-65  ป  หรือมีวัยเฉลี่ยประมาณ  
29  ป   
 5.พื้นที่เผาภาชนะ ซึ่งเปนพื้นที่ของกิจกรรมการเผาภาชนะจะเปนพื้นที่รับผิดชอบหลัก
ของเพศชาย  (80.0 %) อายุตั้งแต  20-65  ป  หรือมีวัยเฉลี่ยประมาณ  38  ป   
 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวากิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาในพื้นที่การทํางานแตละ
ข้ันตอนนั้นจะประกอบไปดวยการทํางานรวมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิงในวัยตางๆ ทั้งนี้จะมี
การแบงงานกันทําตามกําลังความสามารถ  โดยงานที่ตองใชแรงงานเปนหลัก  เชน  การจัดหา
วัตถุดิบ  การเตรียมวัตถุดิบ  การนวดดินปนหรือการเผาภาชนะมักจะเปนหนาที่ของเพศชายและ
หนาที่การปนภาชนะดินเผาซึ่งตองอาศัยความชํานาญงานจากการเรียนรูก็จะเปนหนาที่ของเพศ
หญิง  สวนงานบางอยางที่ไมจําเปนตองใชทักษะความชํานาญงานเชนการขนยายและตากภาชนะ
นั้นก็จะพบวาเปนงานที่ทั้งสองเพศสามารถทําไดในสัดสวนที่เทาๆ กัน 
 

สรุป 
 

การจัดแบงพื้นที่สําหรับกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผานั้นจะมี
ความสัมพันธกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ กลาวคือพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมในแตละขั้นตอน
นั้นจะสัมพันธกับเงื่อนไขของภูมิอากาศในบางกิจกรรม  โดยพบวากิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา
สวนมากที่มีการใชพื้นที่บริเวณบานชางปนเปนหลักนั้นไมไดข้ึนอยูกับเงื่อนไขของสภาพภูมิอากาศ
อยางชัดเจน  ยกเวนในกิจกรรมบางอยางที่จําเปนตองใชพื้นที่กลางแจง คือ การเผาดนิเชือ้และการ
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เผาภาชนะ  ซึ่งมีความจําเปนอยางมากที่จะตองประกอบกิจกรรมในวันที่ฝนไมตกและลมไมแรง
เกินไปนัก  โดยปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกพื้นที่เผาดวยก็คือเปนพื้นที่ตั้งอยูใกลกับ
แหลงผลิตหลักคือบานของชางปน  นอกจากนี้แลวในแตละพื้นที่ของกิจกรรมตางๆ นั้น ยังปรากฏ
ลักษณะของการแบงงานภายในครอบครัวเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมตางๆ ที่สัมพันธกับเร่ืองเพศและ
วัยอยางชัดเจน  กลาวคือ  ในทุกพื้นที่ที่ประกอบกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผานั้นจะพบวามีการ
ชวยเหลืองานและแบงงานกันทําของทั้งเพศชายและเพศหญิง แตทั้งนี้ก็พบวาในแตละพื้นที่
รับผิดชอบนั้นจะเปนพื้นที่การทํางานหลักของเพศใดเพศหนึ่งในชวงวัยใดวัยหนึ่งอยางชัดเจน 
กลาวคือ  งานที่ตองใชแรงงานเปนหลักมักเปนงานของเพศชายในชวงอายุระหวาง 35-40 ป  สวน
งานปนภาชนะและงานทั่วๆ ไป จะเปนหนาที่ของเพศหญิงในชวงอายุระหวาง  29-50  ป  
นอกจากนี้แลวงานบางอยางที่ไมจําเปนตองใชทักษะความชํานาญงานเชนการขนยายและตาก
ภาชนะนั้นก็จะพบวาเปนงานที่สามารถทําไดทั้งสองเพศ 
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บทที่  7 
ขอสรุปและนัยทางโบราณคดี 

 
การศึกษาและแปลความทางโบราณคดีผานวัตถุหลักฐานทางวัฒนธรรมตลอดจน

รองรอยของกิจกรรมการผลิตตางๆ ของมนุษยในอดีตที่หลงเหลือไวนั้นไมใชส่ิงที่ปฏิบัติไดงายนัก 
เนื่องจากหลักฐานตางๆ ทางโบราณคดีที่ขุดคนพบนั้นไมสามารถที่จะบอกเรื่องราวไดอยาง
สมบูรณในตัวของหลักฐานเอง   นักโบราณคดีจึงตองพยายามศึกษาและแปลความผานทางวัตถุ
ทางวัฒนธรรมเหลานี้โดยอาศัยองคความรูในดานตางๆ มาประกอบกันเพื่อที่จะสามารถอธิบาย
เร่ืองราวของสังคมมนุษยในอดีตไดอยางชัดเจน  ดวยเหตุนี้การศึกษาโดยตรงจากตัวภาชนะดินเผา
หรือชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่พบจากแหลงโบราณคดีตางๆ นั้นก็เชนเดียวกัน บางครั้งไมสามารถที่
จะตอบคําถามหรือใหความกระจางเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาที่สัมพันธกับระบบ
นิเวศในอดีตไดอยางชัดเจนโดยตัวหลักฐานเอง ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่นํามาใชในการศึกษาเพื่อชวย
ตอบคําถามหรือสรางคําอธิบาย ตลอดจนกอใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการของ
ความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมนั้นก็คือ
การศึกษาในเชิงชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีซึ่งมีจุดมุงหมายหลักในการทําความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของมนุษยกับวัตถุโดยพิจารณาจากขอมูลตางๆ จากสงัคมปจจุบนั
หรือสังคมที่มีอยูในอดีต  ซึ่งไดกอใหเกิดทฤษฎีหรือตัวแบบที่สามารถนําไปชวยการศึกษาและแปล
ความหลักฐานทางโบราณคดีไดอีกแนวทางหนึ่ง  โดยการนําไปศึกษาเทียบเคียงกับหลักฐานหรือ
ขอมูลทางโบราณคดีแลวอธิบายสภาพของสังคมหรือวัฒนธรรมของหลักฐานทางโบราณคดีนั้นๆ 
ทั้งนี้การศึกษาทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดีนั้นมาจากการวิจัยในภาคสนามเองโดยตรงของ
นักโบราณคดี เนื่องจากขอมูลทางชาติพันธุที่ศึกษาโดยนักชาติพันธุวรรณานั้นมักมีขอจํากัดตอการ
นํามาชวยในการศึกษาแปลความหลักฐานทางโบราณคดี  

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุงหมายหลักในการนําเสนอแนวคิดหรือตัวแบบทางโบราณคดี
ที่สามารถนําไปชวยในการศกึษาแปลความและทําความเขาใจเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดนิเผา
ในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายชวงสังคมหมูบานเกษตรกรรมในพืน้ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ซึ่งสัมพันธกับการสรางบานเรือนอยูอาศัยอยางถาวร  มกีาร
เพาะปลกูพชืและเลี้ยงสัตว   ผลิตเครื่องมอืเครื่องใช   เชน  ภาชนะดินเผา  สังคมในชวงนี้มักมีการ
ตั้งบานเรือนและมีพืน้ที่ประกอบกิจกรรมอยูบนเนินดนิซึ่งลอมรอบดวยพื้นที่เพาะปลูก   ดังเชน
แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของไทยหลาย
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แหง  อาทิ  แหลงโบราณคดบีานเชยีง  แหลงโบราณคดบีานนาด ี จงัหวัดอุดรธานี  แหลง
โบราณคดีโนนนกทา  จังหวัดขอนแกนและแหลงโบราณคดีบานธารปราสาท   จังหวัดนครราชสมีา  
เปนตน  

การศึกษาไดอาศัยกรอบทฤษฏีทางมานุษยวิทยาและโบราณคดีบางทฤษฎีมาชวยใน
การศึกษา ไดแก การศึกษาทางชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดี  การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรม  
การศึกษาระบบนิเวศของภาชนะดินเผาและการศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่ โดยอาศัยการเก็บขอมูล
จากสองสวนคือขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามที่ไดจากการสังเกตการณ การสัมภาษณชาง
ปนภาชนะดินเผาในพื้นที่ศึกษา  โดยมีการใชแบบสอบถามและแบบบันทึกในการเก็บขอมูล  

ในประเด็นของพื้นที่ศึกษานั้นอยางนอยที่ สุดความเดนชัดในเรื่องหลักฐานทาง
โบราณคดีของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอดีตที่มีการผลิตภาชนะดินเผา ซึ่งอาจเปนผล
สืบเนื่องมาจากการดําเนินงานทางโบราณคดีที่มีมากกวาพื้นที่อ่ืนๆ ประกอบกับในปจจุบันยังคงมี
หมูบานที่ทําการผลิตภาชนะดินเผาดวยวิธีที่เรียบงายกระจายตัวอยูเปนจํานวนมาก คงเปนสิ่ง
ยืนยันถึงความนาสนใจของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเปนอยางดี   ซึ่งวิธีการผลิตภาชนะ
ดินเผาในชุมชนตางๆ ที่กระจายตัวกันอยูเกือบทั่วพื้นที่ภาคอีสานดังกลาวนี้สันนิษฐานวานาจะมี
ลักษณะรวมบางประการกับลักษณะของกิจกรรมการผลิตเครื่องปนดินเผาในสมัยโบราณ โดย
พิจารณาจากวัสดุบางอยางที่ใชในกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาทั้งที่พบจากแหลงโบราณคดี
และที่ยังคงใชอยูในปจจุบัน เชน หินดุหรือดินดุ  ดังนั้นจึงมิไดหมายความวาผลการศึกษาในครั้งนี้
จะเปนการบงชี้วาเปนการสืบทอดหรือตอเนื่องทางวัฒนธรรมกับหลักฐานที่พบจากแหลง
โบราณคดี  เนื่องจากอายุสมัยของแหลงโบราณคดีกับชวงเวลาที่ทําการศึกษาในปจจุบันนั้นมีชวง
ระยะเวลาที่ยาวนานหางกันนับพันป  อีกทั้งยังขาดผลการศึกษาหรือหลักฐานรองรับเร่ืองการสืบ
ทอด  ดังนั้นจึงเปนการยากเกินไปที่จะสรุปวาวัฒนธรรมที่พบทั้งสองชวงเวลานี้เปนความตอเนื่อง
ทางวัฒนธรรม   หากแตเปนการศึกษาเปรียบเทียบขามวัฒนธรรมเพื่อความเขาใจในระบบของ
ภาชนะดินเผาเปนสําคัญ   

จากการศึกษาเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดินเผาที่บานหัวบึง  โดยอาศัยกรอบความคิด
ตางๆ ดังกลาวมาแลวนั้นสามารถนําไปสูการเสนอตัวแบบเพื่อนําไปชวยการศึกษาแปลความทาง
โบราณคดีไดดังนี้ 

ในการศึกษาความสัมพันธระหวางระบบนิเวศกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผานั้น
พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการผลิตภาชนะดินเผาอยางมาก คือ สภาพภูมิอากาศ ไดแก  ปริมาณ
น้ําฝน  อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ  ทั้งนี้ปจจัยดานปริมาณน้ําฝนในพื้นที่แหลงผลิตนั้นเปน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลอยางเดนชัดตอกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผามากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผล
ตอการตัดสินใจผลิตภาชนะดินเผาของชางปน   อยางไรก็ตาม ปจจัยทั้งสามประการนี้จัดเปน
ระบบภูมิอากาศที่สัมพันธและผลักดันซึ่งกันและกันอยูแลว เพราะฉะนั้นอิทธิพลสําคัญที่มีผลตอ
กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาก็คือฤดูกาลนั่นเอง  โดยวงจรการผลิตภาชนะดินเผาจะเริ่มตน
ในชวงฤดูแลงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งในชวงที่มีอากาศรอนและแหงนั้นมีความเหมาะสมตอการ
ผลิตภาชนะดินเผาและผลิตไดในปริมาณที่มากกวาในชวงฤดูฝนหรือฤดูหนาวซึ่งมีฝนตกและ
อากาศหนาวเย็นซึ่งเปนอุปสรรคตอกิจกรรมการผลิตโดยเฉพาะในขั้นตอนการตากและการเผา
ภาชนะแบบกลางแจง  นอกจากนี้ในชวงฤดูฝนซึ่งเปนอุปสรรคตอการผลิตภาชนะ  รวมทั้งการที่
ชางปนตองไปทําการเพาะปลูกในฤดูฝนอยางในสังคมเกษตรกรรมที่มีการผลิตภาชนะดินเผา
เฉพาะฤดูแลงหลังฤดูกาลเพาะปลูก  (part-time craft specialization) เชนนี้  จึงกลาวไดวา
กิจกรรมการเพาะปลูกเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหไมสามารถพัฒนาไปสูการผลิตภาชนะ
ดินเผาแบบเต็มเวลาได  (full-time craft specialization)    

  อยางไรก็ตาม นัยเรื่องฤดูกาลดังกลาวขางตนนั้นจัดเปนปจจัยที่มีผลตอกิจกรรมการ
ผลิตภาชนะดินเผาเมื่อพิจารณาในแงของระบบนิเวศทางธรรมชาติ  ทวาบางครั้งปจจัยภายนอกที่
นอกเหนือไปจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติก็เขามามีบทบาทตอกระบวนการการตัดสินใจผลิต
ภาชนะดินเผาของชางปนดวยเชนกัน  มีชางปนในบางครอบครัวเริ่มกิจกรรมการผลิตภาชนะดิน
เผาทามกลางอากาศที่หนาวเย็นในขณะที่ชางปนสวนใหญยังไมเร่ิมการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากชางปน
บางคนจําเปนตองผลิตภาชนะดินเผาตามที่มีผูมาสั่งไวเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนไปดวยความเต็มใจ
ของชางปนเพราะนํามาซึ่งรายไดที่เร็วขึ้นกวาเดิม  อีกทั้งในครอบครัวมีผูชวยหลายคน ดังนั้นจะ
เห็นไดวาบางครั้งปจจัยภายนอกทางสังคม  เชน  สถานะหรือความตองการทางเศรษฐกิจกลับเปน
แรงผลักดันสําคัญใหชางปนทําการผลิตภาชนะดินเผา  ดังนั้นในการตีความหลักฐานที่พบในแหลง
โบราณคดีจะตองคํานึงถึงปจจัยภายนอกที่อาจมีอิทธิพลตอกิจกรรมการผลิตที่นอกเหนือไปจาก
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติดวย   โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม 

นอกจากนี้ ปจจัยในเรื่องแหลงวัตถุดิบโดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมของที่ตั้งแหลง
วัตถุดิบบางอยางนั้นและวัตถุดิบบางอยางที่สามารถหาไดในบางฤดูกาลนั้นจะสงผลกระทบตอกจิ-
กรรมการผลิตภาชนะโดยเฉพาะในแงของการจัดหาวัตถุดิบ กลาวคือ ขอจํากัดบางประการของ
แหลงที่ตั้งและการขาดแคลนวัตถุดิบบางอยางนั้นเปนสาเหตุสําคัญที่สงผลใหกิจกรรมการผลิต
สามารถหยุดชะงักได ดังเชนแหลงดินปนภาชนะของพื้นที่ศึกษาซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําเออลนทวม
ขังในฤดูฝนนั้นเปนตัวอยางขอจํากัดประการหนึ่งใหการจัดหาดินตองกระทําในฤดูแลงเทานั้น  
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หากดินที่ชางปนเตรียมไวหมดลงก็จําเปนจะตองยุติการผลิตและตองรอไปจนกระทั่งฤดูแลงในป
ถัดไปจึงจะไปหาดินมาใชปนภาชนะไดอีก นอกจากนี้ขอจํากัดประการเดียวกับเร่ืองแหลงดินนี้จะ
พบไดอีกจากการจัดหาเชื้อเพลิงสําหรับเผาภาชนะ กลาวคือ ฟางขาวซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักในการ
เผาภาชนะนั้นจะจัดหาไดก็ตอเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวเทานั้น สวนฟนชนิดตางๆ ที่หาไดจากใน
นานั้นถึงแมจะหาไดตลอดทั้งปก็ตามแตก็พบวาหากเปนฟนในหนาแลงแลวจะมีคุณภาพดี
เนื่องจากฟนจะมีความแหงเพราะอากาศที่รอนขึ้นในฤดูแลงจะทําใหความชื้นในเนื้อไมลดลง  ฟน
ที่แหงสนิทมีผลตอกระบวนการเผาไหมภาชนะที่สมบูรณและทําใหไดภาชนะคุณภาพดีนั่นเอง 

ในสวนของวิธีการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกใชชนิดของวัตถุประสานเนื้อดินนั้น  
พบวาชุมชนแหงนี้ใชแกลบขาวผสมกับดินเหนียวเพื่อผลิตเปนดินเชื้อ   ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชสืบทอด
กันมาแตคร้ังอดีต  แมวาจะมีอิทธิพลจากภายนอก กลาวคือชางปนจากหมูบานดานเกวียนไดเคย
แนะนําใหใชดินทรายเปนวัตถุประสานเนื้อดินแทนดินเชื้อเพราะสะดวกกวาก็ตาม แตเนื่องจากชาง
ปนบานหัวบึงไมคุนเคยกับวิธีการผลิตโดยใชวัตถุประสานเนื้อดินแบบใหมจึงไมปรับเปล่ียนไปใช
วัตถุดิบชนิดใหมแทนวัตถุดิบชนิดเดิม ชางปนจึงยังคงยึดติดกับความเชื่อในวิธีการผลิตที่ไดรับการ
ถายทอดตอๆกันมาอยางเหนียวแนน รวมทั้งยังคงมีวัตถุดิบชนิดดังกลาวอยูในแหลงผลิตอยาง
อุดมสมบูรณ แมวาในปจจุบันจะเริ่มประสบปญหาการขาดแคลนดินเหนียวที่จะนํามาผสมทําดิน
เชื้อก็ตาม      ชางปนตางก็กลาววาถาไมมีวัตถุดิบที่เคยใชเหลานี้ก็คงตองเลิกการปนภาชนะไปใน
ที่สุด  เพราะฉะนั้นปจจัยสําคัญที่มีผลตอวิธีการผลิตนั้นจึงขึ้นอยูกับระบบวัฒนธรรม  ดังนั้นใน
การศึกษาวิเคราะหเนื้อภาชนะดินเผาที่พบจากแหลงโบราณคดีนั้นหากพบวาเนื้อภาชนะดินเผา
ของทุกชั้นวัฒนธรรมไมมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุประสานเนื้อดินเลย ก็อาจนําไปสูการชวย
ตีความไดวาอยางนอยในสังคมนั้นๆยอมมีการสืบทอดและคงลักษณะวิธีการผลิตแบบเดิมอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งอาจมีวัตถุดิบชนิดนั้นๆอยางอุดมสมบูรณในธรรมชาติตลอดชวงการอยูอาศัยของ
แหลงโบราณคดีแหงนั้น แตหากพบการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุดิบก็อาจมีความเปนไปไดที่
ชุมชนดังกลาวมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตอันเนื่องมาจากปจจัยบางอยาง เชน การขาดแคลน
วัตถุดิบชนิดเดิม ดังเชนผลการศึกษาวิเคราะหเนื้อภาชนะดินเผาโดยวิธีศิลาวรรณาของแหลง
โบราณคดีบานเชียง  จังหวัดอุดรธานี  (McGovern 1986 : 45-49) และแหลงโบราณคดีบานดอน
ธงชัย  จังหวัดสกลนคร  (สุรีรัตน บุบผา  2542) แสดงใหเห็นวาตลอดชวงการอยูอาศัยของแหลง
โบราณคดีทั้งสองแหงนี้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุดิบที่ใชเปนวัตถุประสานเนื้อดินในการปน
ภาชนะถึงสามชนิดดวยกัน   
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 นอกจากความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผาในระบบนิเวศทางธรรมชาติดังกลาว
มาแลว  การศึกษาความสัมพันธในเชิงสังคมยังเปนอีกประเด็นหนึ่งที่จะชวยนําไปสูการทําความ
เขาใจลักษณะทางสังคมของชุมชนที่มีการผลิตภาชนะดินเผาได กลาวคือ ในสังคมซึ่งมีการยังชีพ
ดวยเกษตรกรรมเปนหลักนั้นจะมีการผลิตภาชนะดินเผาขึ้นใชภายในชุมชนในชวงที่เวนวางจาก
ฤดูกาลเพาะปลูกหากวาในแหลงดังกลาวมีวัตถุดิบที่สามารถนํามาผลิตภาชนะดินเผาได นอกจาก
ใชภายในชุมชนแลวยังอาจมีการสงออกแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนๆ อีกดวย รูปแบบการผลิตภาชนะ
ดินเผาที่อาศัยวัตถุดิบจากธรรมชาติเปนหลักนี้พบวามีวิธีการผลิตที่เรียบงาย  มีการขึ้นรูปภาชนะ
ดวยมือและเผาภาชนะแบบเปดดวยการสุมไฟเผากลางแจง อุณหภูมิในการเผาไมสูงมากนักอยูใน
ราว 700–850 องศาเซลเซียส  ซึ่งจะไดภาชนะชนิดเนื้อเครื่องดิน นอกจากนี้กิจกรรมการผลิต
ภาชนะดินเผาในระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้นยังเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรวมมือ
ของสมาชิกภายในครอบครัวโดยกลไกสําคัญในการผลิตภาชนะดินเผาทุกขั้นตอนคือเพศหญิงซึ่ง
ทําหนาที่เปนชางปนหรือ “ตี” หมอ  ดังนั้นการถายทอดวิธีการผลิตและการเรียนรูเร่ืองการผลิต
ภาชนะดินเผาในชุมชนจึงพบวาเปนการถายทอดและสงผานจากหญิงรุนหนึ่งสูหญิงอีกรุนหนึ่ง  
เพศหญิงซึ่งทําหนาที่ปนภาชนะนี้เปนแบบแผนที่พบไดในทุกสังคมที่มีการผลิตภาชนะดินเผา โดย
ชางปนจะมีอายุระหวาง  29-59 ป  หรืออายุเฉล่ียในราว 39-40 ป  สวนอายุเมื่อเร่ิมเรียนรูการผลิต
ภาชนะประมาณ  12-13  ป  ชางปนจะมีการเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผาเปนครั้งแรกจากแม
ของตน เนื่องจากผูเปนแมจะตองใหลูกสาวมาเปนผูชวยในการผลิตอยูแลว  โดยจะใหลูกสาวมา
สังเกตดูตนเองขณะที่ปนภาชนะและใหลองหัดปนภาชนะขนาดเล็กๆ กอน หลังจากนัน้จงึใหหดัปน
ขนาดจริง ซึ่งแมจะชวยแนะนําและแกไขหรือตกแตงใหถูกตองสวยงามใหลูกสาวดูเปนตัวอยาง  
เมื่อลูกสาวปนภาชนะเปนแลวก็จะทําหนาที่เปนผูชวยแมของตนเองกอน หลังจากนั้นจะเริ่มรับชวง
การผลิตภาชนะอยางเต็มตัวเมื่อแตงงานออกไปมีครอบครัวของตนเอง  หากยังอยูบานเดิมกับพอ
และแมก็จะทําหนาที่หลักในการผลิตภาชนะตอไป สวนแมของตนเองก็จะลดบทบาทเปนผูชวย
และคอยชี้แนะทักษะในขั้นตอนตางๆ ของการผลิตและจะยุติบทบาทการผลิตภาชนะดินเผาเมื่อ
สภาพรางกายออนแอลงซึ่งไมปรากฏชวงอายุที่แนนอนขึ้นอยูกับความแข็งแรงของผูนั้นเปนหลัก  
ดังนั้นอายุของชางปนเมื่อเร่ิมรับชวงการผลิตภาชนะดินเผาอยางเต็มตัวนั้นจะศึกษาไดจากอายุ
เมื่อแตงงานของชางปน กลาวคือ อายุเมื่อแตงงานโดยเฉลี่ยจะอยูในราว  20  ป  นอกจากนีช้างปน
ก็ยังคงมีการเรียนรูทักษะความชํานาญงานเพิ่มเติมจากแมของตนเองตอไปอีก  ทั้งนี้เนื่องจาก
สาเหตุหลัก  2  ประการ  คือ  (1) ชางปนสวนใหญยังอยูอาศัยที่บานหลังเดิมกับพอและแมของตน
แมวาจะแตงงานแลว และ (2) ถึงแมวาชางปนบางคนจะแตงงานและแยกครอบครัวออกไปตั้งบาน
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หลังใหมเปนของตนเองแตก็พบวาสวนใหญก็ตั้งบานใหมอยูติดกับบานหลังเดิมหรืออยูใกลเคียง
กับบานเดิมของตนเอง การเรียนรูทักษะความชํานาญงานเพิ่มเติมของชางปนจึงยังคงรับการ
ถายทอดจากแมของตนเองอยูนั่นเอง  อยางไรก็ตาม  ก็พบวาบางครั้งหากชางปนแตงงานและ
ออกไปตั้งบานใหมของตนเองที่หางไกลจากบานเดิมของตนมากก็เปนอุปสรรคที่ทําใหชางปนไมได
มีการเรียนรูทักษะความชํานาญงานเพิ่มเติมจากแมของตนเอง ดังนั้นชางปนจึงอาศัยการเรียนรู
ทักษะความชํานาญงานเพิ่มเติมจากเพื่อนบานใกลเคียงแทน  

ดวยเหตุที่การผลิตภาชนะเปนกิจกรรมที่จะตองชวยเหลือรวมมือกันระหวางสมาชิก
ภายในครอบครัวของชางปนดังกลาว ดังนั้นจึงพบวาจํานวนสมาชิกในครอบครัวของชางปนซึ่ง
ไดรับผลกระทบจากปจจัยบางอยาง เชน การรับผิดชอบงานในสวนอื่นๆ รวมทั้งอิทธิพลหรือความ
จําเปนบางอยางนั้นจะมีผลตออัตราความถี่ในการผลิตภาชนะดินเผา ทั้งนี้การที่ชางปนตองแบง
เวลาไปทํางานในสวนอื่นๆ ดวยนั้นก็จะผลิตภาชนะไดนอยลง นอกจากนี้ความจําเปนบางอยาง 
เชน แรงผลักดันดานเศรษฐกิจเนื่องจากความตองการรายไดเสริมมาจุนเจือครอบครัวและชําระหนี้
ทําใหมีความจําเปนตองผลิตภาชนะดินเผาหลายครั้งนั่นเอง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาปจจัยดาน
เศรษฐกิจเปนแรงผลักดันสําคัญอันหนึ่งที่กอใหเกิดการผลิต   
 นอกจากนี้แลวกิจกรรมการผลิตที่จะตองชวยเหลือรวมมือกันระหวางสมาชิกภายใน
ครอบครัวของชางปนดังกลาวยังเห็นไดอยางชัดเจนจากลักษณะการแบงงานภายในครอบครัวเพื่อ
ชวยเหลือชางปนในกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาแตละขั้นตอนนั้นอยูภายใตเงื่อนไขทางเพศและ
วัยเปนสําคัญ  ทั้งนี้เนื่องจากผูชวยชางปนไมไดมีทักษะความชํานาญงานในทุกข้ันตอนแบบชาง
ปน   โดยกิจกรรมที่ผูชวยเขาไปมีบทบาทมากที่สุดแทบทุกครอบครัวนั้นมีทั้งสิ้น 5 กิจกรรมหลักๆ 
คือ ข้ันตอนการหาวัตถุดิบ (ดิน วัตถุประสานเนื้อดินและเชื้อเพลิง)  ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบ   
ข้ันตอนการตกแตงฐานภาชนะ  ข้ันตอนการตากภาชนะและขั้นตอนการเผาภาชนะ  ทั้งนี้เนื่องจาก
เปนกิจกรรมที่คอนขางยุงยากและซับซอน  เชน  การจัดหาดินจะตองออกไปชวยขุดดินและขน
มายังบาน  การหาเชื้อเพลิงจะตองออกไปหาในที่นาและขนกลับมายังบาน   การตากภาชนะที่มี
เปนจํานวนมากกอนนําไปเผาและการเผาภาชนะซึ่งเปนขั้นตอนที่ยุงยากที่สุดก็จะตองชวยกัน
ควบคุมไฟใหสม่ําเสมอตลอดการเผาภาชนะนั่นเอง  อยางไรก็ตามในบางกิจกรรมก็พบวาเปน
หนาที่หลักของชางปน  คือ  การขึ้นรูปและตกแตงภาชนะ  ในขั้นตอนดังกลาวนี้จะมีผูชวยบางแต
ไมมากนักซึ่งสวนใหญแลวชางปนจะเปนผูดําเนินการเอง  

เมื่อพิจารณาในเรื่องเพศและอายุพบวาผูชวยเพศชายจะมีอายุราว 36-44 ปซึ่งสวน
ใหญแลวเพศชายที่ทําหนาที่หลักเพื่อชวยชางปนในกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาก็คือสามีของ
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ชางปนนั่นเอง ทั้งนี้ในบางกิจกรรมก็ตองอาศัยความชํานาญดวย เชน การคัดเลือกเชื้อเพลิงนั้น
สวนใหญจะเปนหนาที่หลักของชางปนและสามี แมในบางครอบครัวจะมีลูกชายที่อยูในวัยหนุม
และแข็งแรงก็มักไมไดทําหนาที่นี้เนื่องจากยังขาดความชํานาญในการคัดเลือกเชื้อเพลิงนั่นเอง  ใน
สวนของผูชวยเพศหญิงพบวาจะมีอายุในราว  29-53  ป   ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ (1)  
ลูกสาวของชางปนที่ยังไมไดรับชวงการผลิตภาชนะดินเผาอยางเต็มตัว ตนเองทําหนาที่หลักใน
กิจกรรมการเพาะปลูก เมื่อเสร็จส้ินภาระกิจจากการเพาะปลูกแลวจึงจะมาทําหนาที่เปนผูชวยแม
ของตนเองซึ่งเปนชางปน  ลักษณะเชนนี้มักจะพบในครอบครัวที่ชางปนยังคงผลิตภาชนะอยางเต็ม
ตัวอยูแมวาจะมีอายุมากแลว และ (2) มารดาของชางปนที่ลดบทบาทลงไปทําหนาที่ผูชวย
หลังจากที่ลูกสาวมีความชํานาญงานเต็มที่และรับชวงการผลิตจากมารดาของตนเองอยางเต็มตัว
แลว 

นอกจากนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนวาในบางกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับคน
บางเพศเทานั้น  กลาวคือ  กิจกรรมที่ตองอาศัยแรงงานจะเปนหนาที่ของเพศชาย เชน  การจัดหา
วัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ ไดแก การคัดเลือกวัตถุดิบ การหมักดิน การเตรียมดินเชื้อ ตลอดจน
การนวดดินปน   โดยเฉพาะการนวดผสมดินปนนั้นจะตองใชแรงย่ํามาก  ดังนั้นจึงเห็นไดวาเพศ
ชายมักทําหนาที่ชวยนวดผสมดินปนในทุกครัวเรือน  เมื่อพิจารณาในเรื่องของอายุจะพบวาเพศ
ชายที่ทําหนาชวยเหลือการผลิตภาชนะดินเผามักมีอายุเฉลี่ยในราว  36-37  ป  ซึ่งสวนใหญแลว
ชายเหลานี้ก็คือสามีของชางปนนั่นเอง  อยางไรก็ตามนอกจากเพศชายจะทําหนาที่ชวยเหลือ
กิจกรรมการผลิตดังกลาวมาแลว จากขอมูลในอดีตก็พบวาเพศชายจะทําหนาที่หลักในการนํา
ภาชนะออกไปขายยังชุมชนอ่ืนๆ ในพื้นที่ใกลเคียงและที่อยูหางออกไป แตในปจจุบันเพศชายใน
หมูบานที่ทําหนาที่ขนภาชนะดินเผาไปขายนี้ไดยกเลิกไปแลว  เนื่องจากทุกวันนี้จะมีพอคาเขามา
รับซ้ือภาชนะดินเผาถึงในหมูบาน  
 นอกจากนี้ในบางกิจกรรมยังพบวาเปนกิจกรรมเฉพาะของเพศหญิง  กลาวคือ ข้ันตอน
การขึ้นรูปและตกแตงภาชนะ  การขึ้นรูปฝาและฐานภาชนะ  ซึ่งไมปรากฏวามีเพศชายทําหนาที่
เปนผูชวยในขั้นตอนเหลานี้เลย   ผูชวยทําหนาที่ในขั้นตอนนี้เปนเพศหญิง  ซึ่งสวนใหญอายุเฉล่ีย
ในราว  50 ป ซึ่งก็มักพบวาเปนมารดาของชางปนที่ลดบทบาทลงไปทําหนาที่ผูชวยหลังจากที่ลูก
สาวมีความชํานาญงานเต็มที่และรับชวงการผลิตจากมารดาของตนเองอยางเต็มตัวแลวนั่นเอง  
ดังนั้นจึงกลาวไดวาหนาที่ในการปนและตกแตงภาชนะดังกลาวนี้เปนหนาที่เฉพาะของเพศหญิง  
แตอยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ก็พบวามีเพศชายชวยงานในขั้นตอนการขึ้นรูปภาชนะนี้ดวย 
โดยเปนสามีของชางปนซึ่งมาชวยงานในขั้นตอนการ “จกเบา” ภาชนะ  อยางไรก็ตาม ชายคน
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ดังกลาวไมไดทําหนาที่นี้เปนประจําแตจะมาชวยงานในขั้นตอนนี้เฉพาะเวลาที่จําเปนจะตองรีบเรง
ผลิตภาชนะดินเผาเทานั้น   ดังนั้นจะเห็นไดวาในกระบวนการผลิตนี้ชางปนสามารถดําเนินการได
เองทุกข้ันตอน  แตพบการแบงงานภายในครอบครัว โดยเฉพาะการเขามามีบทบาทของเพศชาย
นั้นก็เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณการผลิตภาชนะที่มากขึ้น 

ดังนั้นจึงอาจสรุปความสัมพันธของการแบงงานภายในครอบครัวที่เกี่ยวของกับกิจ-
กรรมการผลิตภาชนะดินเผาภายใตเงื่อนไขทางเพศและวัยนั้นไดวาในชุมชนมีการจัดระเบียบของ
หนาที่ตางๆ ภายในชุมชนอยางชัดเจน  กลาวคือ  คนในวัยผูใหญหรือวัยทํางาน  ซึ่งมีอายุระหวาง   
20-60  ป  เพศชายจะทําหนาที่หลักเปนผูนําในกิจกรรมการเพาะปลูก  สวนเพศหญิงทาํหนาทีห่ลกั
ในกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา  สวนชายและหญิงในวัยอื่นๆที่นอกเหนือจากวัยทํางานก็จะทํา
หนาที่เปนผูชวยในกิจกรรมการผลิตทั้งกิจกรรมการเพาะปลูกและการผลิตภาชนะดินเผา 

นอกจากนี้ในสวนของรูปแบบภาชนะที่ทําการผลิตในหมูบานแหงนี้พบเฉพาะภาชนะ
ดินเผาที่ใชในชีวิตประจําวันเพียงสามประเภทเทานั้น ไดแก ภาชนะบรรจุน้ําดื่ม ภาชนะหุงตม
อาหารและภาชนะสําหรับบมผลไม   การผลิตเพียงสามรูปแบบดังกลาวนี้เปนจํานวนรูปแบบที่
นอยมากอีกทั้งยังเปนการผลิตเฉพาะรูปแบบที่จําหนายได  เนื่องจากในปจจุบันนี้ชาวบานนิยมใช
ภาชนะแสตนเลสและอลูมิเนียมแทนภาชนะดินเผาที่ผลิตขึ้นใชเอง แตจํานวนที่ชางปนแตละคน
ผลิตในแตละรูปแบบนั้นเพื่อจําหนายนั้นมีจํานวนมากในราว  450-600  ใบตอหนึ่งฤดูกาลผลิต  
ซึ่งจะเห็นไดวาอิทธิพลจากภายนอกคือความตองการของตลาดเปนปจจัยในการกําหนดรูปแบบ
ภาชนะที่ผลิตในชุมชนแหงนี้    ดังนั้นการพบภาชนะดินเผาเพียงไมกี่รูปแบบในแหลงโบราณคดี
บางแหลงก็อาจแสดงใหเห็นวา แหลงโบราณคดีดังกลาวทําการผลิตภาชนะดินเผาเหลานั้นเพื่อ
วัตถุประสงคบางอยาง เชน การผลิตภาชนะดินเผาที่ใชในพิธีกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนกับชุมชน
อ่ืนๆ  เปนตน    

นอกจากความสัมพันธระหวางภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทางธรรมชาติและทาง
สังคมในการศึกษาเชิงระบบนิเวศของภาชนะดินเผาดังกลาวมาแลว การศึกษาโบราณคดีเชิงพื้นที่
เพื่อศึกษาลักษณะการจัดแบงพื้นที่สําหรับกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผานั้น
พบวามีความสัมพันธกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ กลาวคือ พื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมในแตละ
ข้ันตอนนั้นจะสัมพันธกับเงื่อนไขของภูมิอากาศในบางกิจกรรม  โดยพบวากิจกรรมการผลิตภาชนะ
ดินเผาสวนมากที่มีการใชพื้นที่บริเวณบานชางปนเปนหลักนั้นไมไดข้ึนอยูกับเงื่อนไขของสภาพ
ภูมิอากาศอยางชัดเจน  ยกเวนในกิจกรรมบางอยางที่จําเปนตองใชพื้นที่กลางแจง คือ การเผาดิน
เชื้อและการเผาภาชนะ ซึ่งมีความจําเปนอยางมากที่จะตองประกอบกิจกรรมในวันที่ฝนไมตกและ
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ลมไมแรงเกินไปนัก  โดยปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกพื้นที่เผาดวยก็คือเปนพื้นที่
ตั้งอยูใกลกับแหลงผลิตหลักคือบานของชางปน 

ในประเด็นเรื่องพื้นที่การทํางานบางขั้นตอน  เชน  พื้นที่นวดดินปน  พื้นที่ปนภาชนะ 
หรือพื้นที่ตากภาชนะนั้นจัดเปนพื้นที่ที่ไมปรากฏรองรอยของกิจกรรมอยางชัดเจนนัก แตในพื้นที่
การทํางานดังกลาวเปนพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการใชอุปกรณในการผลิตภาชนะซึ่งสวนใหญทาํมาจาก
อินทรียวัตถุ เชน ทอนไมข้ึนรูป เสื่อไมไผสําหรับนวดดินปน ไมลายและไมสักคอ  มีเพียงอุปกรณ
บางชนิดคือหินดุหรือดินดุที่ผลิตจากดินเผาเทานั้นที่มีความคงทนและหลงเหลือใหเห็นไดทั่วไปใน
แหลงโบราณคดีที่มีกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา  ดังนั้นสภาวการณจริงภายในแหลงโบราณคดี
อาจจะไมปรากฏหลักฐานบงชี้วาตําแหนงใดของแหลงเปนพื้นที่ที่ประกอบกิจกรรมการนวดดนิหรอื
ปนภาชนะอยางชัดเจน แตอาจศึกษาไดจากรองรอยของโบราณวัตถุที่มีหนาที่ใชงานเปนอุปกรณ
ประกอบการผลิตภาชนะดินเผา เชน หินดุ หรือสวนปากของภาชนะดินเผาที่ใชสําหรับรองรับ
ภาชนะดินเผาซึ่งอยูในระหวางการปน นอกจากนี้ในกรณีของหินดุนั้นยังพบวาเปนอุปกรณที่ใชสืบ
ตอกันมาหากไมแตกหักเสียหายก็ไมทําขึ้นใชใหม ดังนั้นหินดุจึงเปนอุปกรณที่เปนสมบัติประจําตัว
ของชางปน การพบหินดุฝงรวมกับโครงกระดูกเพศหญิงในแหลงโบราณคดีตางๆจึงอาจเปน
หลักฐานบงชี้วาเมื่อยังมีชีวิตอยูนั้นผูตายไดทําหนาที่ปนภาชนะในชุมชน        

นอกจากนี้แลวในแตละพื้นที่ของกิจกรรมตางๆนั้นยังปรากฏลักษณะของการแบงงาน
ภายในครอบครัวเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมตางๆ ที่สัมพันธกับเร่ืองเพศและวัยอยางชัดเจน กลาวคือ 
ในทุกพื้นที่ที่ประกอบกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผานั้นจะพบวามีการชวยเหลืองานและแบงงาน
กันทําของทั้งเพศชายและเพศหญิง แตทั้งนี้ก็พบวาในแตละพื้นที่รับผิดชอบนั้นจะเปนพื้นที่การ
ทํางานหลักของเพศใดเพศหนึ่งในชวงวัยใดวัยหนึ่งอยางชัดเจน กลาวคือ  งานที่ตองใชแรงงานเปน
หลักมักเปนงานของเพศชายในชวงอายุระหวาง 35-40 ป  สวนงานปนภาชนะและงานทั่วๆ ไปจะ
เปนหนาที่ของเพศหญิงในชวงอายุระหวาง  29-50  ป  นอกจากนี้แลวงานบางอยางที่ไม
จําเปนตองใชทักษะความชํานาญงานเชนการขนยายและตากภาชนะนั้นก็จะพบวาเปนงานที่
สามารถทําไดทั้งสองเพศ 

นอกจากนั้นการจัดสรรพื้นที่ในกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผายังแสดงใหเห็นถึงนัย
บางประการของการใชพื้นที่ของชุมชน  (site catchment) ในการแสวงหาวัตถุดิบของชางปน
สําหรับนํามาใชในการผลิตภาชนะดินเผา  ซึ่งพบวาลวนเปนการเสาะหาวัตถุดิบในธรรมชาติที่อยู
ในละแวกแหลงผลิตภาชนะดินเผานั่นเอง รวมทั้งอยูในรัศมีที่ไมไกลจากแหลงผลิตเกินไปนัก 
สามารถเดินเทาไปกลับไดภายในเวลาไมนาน สําหรับทิศทางในการใชพื้นที่นั้นจะขึ้นอยูกับความ
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อุดมสมบูรณในธรรมชาติของวัตถุดิบชนิดนั้นๆ เปนหลัก หากพบวามีอยูนอยและมีอยูเฉพาะใน
บางบริเวณ ทิศทางการแสวงหาวัตถุดิบก็จะไมหลากหลาย ดังเชนแหลงดินในพื้นที่ศึกษาที่มีความ
เหมาะสมสําหรับนํามาปนภาชนะในละแวกแหลงผลิตนั้นเปนแหลงวัตถุดิบที่หาไดยากและมีอยู
เพียงแหลงเดียวซึ่งอยูหางออกไปจากแหลงผลิตในรัศมีราวหนึ่งกิโลเมตร  อยางไรก็ตาม  หากวา
วัตถุดิบชนิดใดมีอยูอยางอุดมสมบูรณจะพบวามีการใชพื้นที่ในการแสวงหาวัตถุดิบที่หลากหลาย
หลายทิศทาง เชน การหาวัตถุประสานเนื้อดินคือแกลบขาวและการหาเชื้อเพลิงนั้นเปนวัตถุดิบที่
หาไดงายทั้งจากในพื้นที่แหลงผลิตคือภายในหมูบานของตนเองและในพื้นที่ใกลเคียงรอบๆ 
หมูบานก็จะพบลักษณะการใชพื้นที่แสวงหาวัตถุดิบในพื้นที่รอบๆ แหลงผลิตเกือบจะทุกทิศทาง 
เชน  การหาวัตถุประสานเนื้อดินของบานหัวบึงจะมีระยะทางเฉลี่ยหางออกไปจากแหลงผลิตใน
รัศมีรอบทิศทางราว  2.60  กิโลเมตร  และการหาเชื้อเพลิงในรัศมีเฉลี่ยรอบทิศทางประมาณ 0.5-5 
กิโลเมตร  นอกจากนี้การไมพบการใชพื้นที่เสาะหาวัตถุดิบในบางทิศทางนั้นอาจมีสาเหตุมาจาก
ขอจํากัดเร่ืองระยะทางที่ไกลเกินไป ดังเชนสาเหตุการไมพบการหาวัตถุประสานเนื้อดินดาน
ตะวันตกของหมูบานหัวบึงก็เนื่องจากหมูบานอื่นๆ อันเปนแหลงวัตถุดิบที่ตั้งอยูทางดานทิศ
ตะวันตกนั้นตั้งอยูคอนขางหางไกลจากบานหัวบึงนั่นเอง 

นอกจากนัยบางประการในเรื่องของการใชพื้นที่หาวัตถุดิบของชุมชนแลว  การจัด
ระเบียบพื้นที่ภายในชุมชนผลิตภาชนะดินเผายังอาจใชเปนนัยทางโบราณคดีที่นําไปชวย
ประกอบการตัดสินใจเลือกพื้นที่ขุดคนภายในแหลงโบราณคดีที่พบหลักฐานประเภทภาชนะดนิเผา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงตามวัตถุประสงคของการขุดคนมากที่สุด  กลาวคือ บนเนินดิน
ชุมชนบานหัวบึงแหงนี้มีการจัดสรรพื้นที่สวนตางๆ ออกเปนสัดสวนอยางชัดเจน  3 พื้นที่  คือ (1) 
บนเนินดินจัดเปนพื้นที่อยูอาศัยชึ่งจะมีการตั้งบานเรือนของราษฎรกระจายทั่วทั้งเนินดินอยูซึ่งพบ
ชิ้นสวนแตกหักของภาชนะดินเผากระจายอยูทั่วไป  (2) พื้นที่ราบลุมรอบๆ เนินดินจะเปนพื้นที่ที่ถูก
ใชในกิจกรรมการเกษตร คือ การทํานาและปลูกพืชสวนตางๆ หลังฤดูการทํานา และ (3) บริเวณ
ชายเนินรอบๆ ตัวหมูบาน  จะพบการใชพื้นที่ในกิจกรรมการผลิตภาชนะบางอยาง  อันไดแก พื้นที่
เผาดินเชื้อและพื้นที่เผาภาชนะ รวมทั้งเปนที่ทิ้งขยะและเผาขยะของหมูบานดวย  พื้นที่สวนนี้จะ
พบชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่แตกหักเสียหายจากขั้นตอนการเผาและขยะตางๆ ถูกทิ้งอยูเปนจํานวน
มาก 

นอกจากนี้ในบางกิจกรรมของกระบวนการผลิตภาชนะดินเผานั้นจะปรากฏรองรอยอัน
เกิดจากการทํากิจกรรมบางอยางที่อาจแสดงใหเห็นถึงนัยทางโบราณคดีบางประการที่อาจเปน
ขอมูลพื้นฐานประกอบการแปลความหลักฐานหรือรองรอยบางประการที่ปรากฏในพื้นที่ขุดคน  
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กลาวคือ ในพื้นที่เตรียมวัตถุดิบมีบางพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงรองรอยการใชงานที่สังเกตไดหลังจาก
ที่มีการใชงานเสร็จส้ินแลว  ไดแก พื้นที่นวดผสมดินเชื้อ  พื้นที่เผาดินเชื้อ  รวมทั้งพื้นที่เผาภาชนะ
ดวย   

ในการผลิตดินเชื้อนั้นจะตองมีการขุดหลุมขนาดยอมสําหรับเปนที่ย่ําสวนผสมระหวาง
ดินเหนียวและแกลบขาวนั่นเอง  หลุมสําหรับนวดสวนผสมเพื่อผลิตดินเชื้อหรือหลุมย่ําดินเชื้อนี้
มักจะขุดไวบริเวณลานบานของชางปนแตละคน  ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางปากหลุม
โดยประมาณตั้งแต  40-55   เซนติเมตร  ลึกประมาณ  30-35   เซนติเมตร  หลุมย่ําดินเชื้อนี้จะพบ
เห็นไดทั่วไปในบริเวณลานบานของชางปนทุกคน  โดยที่จะมีการใชหลุมเดิมนี้ไปเร่ือยๆ ทุกป  ซึ่ง
หลุมก็มักจะตื้นเนื่องจากการทับถมของดินตามกาลเวลา  เมื่อจะใชงานก็จะตองขุดดินที่ทับถม
ออกกอนจนไดระดับความลึกเดิม  หากวาชางปนปลอยหลุมทิ้งไวนานจนดินทับถมมากเกินไปจน
จําตําแหนงหลุมเดิมไมไดก็มักจะมีการขุดหลุมข้ึนมาใชใหม 
 ในสวนพื้นที่เผาดินเชื้อนั้นพบวามีการใชพื้นที่เผาดินเชื้อกระจายอยูบริเวณชายเนินรอบ
หมูบาน  พื้นที่เผาดินเชื้อแตละแหงนั้นจะถูกใชงานซ้ําที่เดิมมาเปนเวลานานอยางนอยก็ราวสิบ
กวาปข้ึนไป  ในการเตรียมพื้นที่เผาดินเชื้อนั้นจะตองถากพื้นดินออกเปนรูปแองตื้นๆ  ขนาดของ
พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 8 ตารางเมตร รองรอยพื้นดินในบริเวณที่ถูกใชงานเผาดินเชื้อจึงปรากฏ
ลักษณะเปนแองตื้นๆ ผิวดินแหงและแข็งมีสีเทาดําของคราบขี้เถาฉาบอยูบนผิวดิน  นอกจากนี้ยัง
พบเศษถานจากฟนและฟางชิ้นเล็กๆ กระจายอยูทั่วไป 

สําหรับพื้นที่ เผาภาชนะนั้นก็เชนเดียวกับการใชพื้นที่ เผาดินเชื้อดังกลาวมาแลว  
กลาวคือ  พบวาชางปนมีการใชพื้นที่เผาภาชนะซึ่งกระจายอยูบริเวณชายเนินรอบหมูบาน  พื้นที่
เผาภาชนะแตละแหงนั้นจะถูกใชงานซ้ําที่เดิมมาเปนเวลานานอยางนอยก็ราวหาสิบกวาปข้ึน เหตุ
ที่มีการใชพื้นที่ซ้ํากันเปนเวลานานมากกวาพื้นที่เผาดินเชื้อนั้นก็เนื่องจากการเผาภาชนะเปน
กิจกรรมที่ตองใชพื้นที่กวางกวาพื้นที่เผาดินเชื้อมาก อีกทั้งพื้นที่ที่กวางพอสําหรับการเผาภาชนะใน
หมูบานนั้นคอนขางมีจํากัดเนื่องจากเนินดินมีขนาดคอนขางเล็ก  นอกจากนี้พื้นที่ทางตอนเหนือ
ของเนินดินยังเปนที่ต่ําซึ่งน้ําทวมถึงไมสามารถใชเปนพื้นที่เผาได ดังนั้นจึงตองมีการใชพื้นที่เผา
ภาชนะในพื้นที่เดิมตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน   ในการเตรียมพื้นที่เผาภาชนะนั้นเพียงแคถาง
หญาและปรับพื้นดินใหเรียบเสมอกัน ขนาดของพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ  36  ตารางเมตร   
รองรอยพื้นดินในบริเวณที่ถูกใชงานเผาภาชนะจึงมีลักษณะผิวดินแหงและแข็งมีสีเทาดําของคราบ
ข้ีเถาฉาบอยูบนผิวดิน  นอกจากนี้ยังพบเศษถานจากฟนและฟางชิ้นเล็กๆ รวมทั้งชิ้นสวนภาชนะที่
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แตกหักกระจัดกระจายอยูทั่วไปบนผิวดินบริเวณที่ถูกใชเปนที่เผาภาชนะ  นอกจากนี้บริเวณขางๆ 
ที่เผาภาชนะมักจะพบชิ้นสวนภาชนะที่แตกหักเสียหายจากการเผาถูกทิ้งกระจัดกระจายอยูทั่วไป 

จากขอสรุปและนัยทางโบราณคดีอันเปนตัวแบบที่กอใหเกิดความเขาใจในการศึกษา
ภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีที่ไดรับจากการศึกษาชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดที่เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศของภาชนะดินเผาที่บานหัวบึง  จังหวัดขอนแกน ในครั้งนี้อาจเปนตัวอยางหนึ่งของ
การศึกษาทางโบราณคดีในอีกแนวทางหนึ่งที่ชวยใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นในแงของ
ความสัมพันธระหวางกระบวนการผลิตภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทางธรรมชาติและระบบนิเวศ
ทางสังคมในดินแดนประเทศไทย  รวมทั้งลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งเปนผลมาจาก
ความสัมพันธตางๆ ในระบบนิเวศของภาชนะดินเผา ทั้งยังกอใหเกิดความเขาใจในลักษณะของ
การจัดสรรพื้นที่ในชุมชน  อันไดแก พื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา  ซึ่ง
สามารถนําไปชวยประกอบการตัดสินใจเลือกพื้นที่ขุดคนภายในแหลงโบราณคดีที่พบหลักฐาน
ประเภทภาชนะดินเผาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงตามวัตถุประสงคของการขุดคนมากที่สุด 
เชน การเลือกขุดคนบริเวณชายเนินเพื่อหารองรอยการเผาดินเชื้อและเผาภาชนะ  เปนตน     

อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวาการศึกษาในครั้งนี้ยังอยูในขั้นของการเริ่มตนเพื่อที่จะ
พยายามสรางความรูความเขาใจเรื่องราวทางวัฒนธรรมในอดีตจากวัตถุทางวัฒนธรรมและรอง-
รอยกิจกรรมตางๆ ของมนุษยที่หลากหลาย  โดยอาศัยองคความรูในดานตางๆมาประกอบเขา
ดวยกัน เพื่อนําไปสูการอธิบายเรื่องราวของสังคมมนุษยในอดีตไดชัดเจนขึ้นนอกเหนือไปจาก
การศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีโดยตรง ซึ่งไมสามารถที่จะตอบคําถามหรือใหความกระจาง
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาที่สัมพันธกับระบบนิเวศในอดีตไดอยางชัดเจนโดยตัวของ
หลักฐานเอง  ทั้งนี้ผูเขียนเห็นวาสิ่งสําคัญและจําเปนที่จะตองดําเนินการตอไปก็คือ การตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือและความแมนตรงของตัวแบบตางๆอีกครั้ง   ภายใตสถานการณจริงใน
กระบวนการศึกษาทางโบราณคดีทั้งการวางแผนงานวิจัย การขุดคนและการแปลความในบริบท
ของความสัมพันธระหวางการผลิตภาชนะดินเผากับระบบนิเวศในสมัยโบราณ 
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2.1.2 ลักษณะดินที่ชางปนภาชนะดินเผาเลือกใช 
  ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.1.3 สาเหตุที่เลือกดินลักษณะดังกลาว 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
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 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.1.4 วิธีการขนสงดินสูแหลงผลิต 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………  

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ใชเวลาประมาณ…………………………………………………………………………………….. 
  2.1.5 ชวงเวลาที่จัดหาดิน 

……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………  

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.2 วัตถุประสานเนื้อดิน  (Temper) 
  2.2.1 วัตถุดิบที่นํามาใชเปนวัตถุประสานเนื้อดิน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.2.2 สาเหตุที่เลือกใชวัตถุดิบดังกลาวเปนวัตถุประสานเนื้อดิน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
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 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2.3 บริเวณที่ตั้งของแหลงวัตถุประสานเนื้อดิน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.2.4 การขนสงวัตถุประสานเนื้อดินสูแหลงผลิต 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ใชเวลาประมาณ……………………………………………………………………………………………………. 
  2.2.5 ชวงเวลาที่จัดหาวัตถุประสานเนื้อดิน 

……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………  

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.3 เช้ือเพลิง  (Fuel) 
  2.3.1 วัตถุดิบที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
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2.3.2 สาเหตุที่เลือกใชวัตถุดิบดังกลาวเปนเชื้อเพลิง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3.3 บริเวณที่ตั้งของแหลงเชื้อเพลิง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.3.4 การขนสงเชื้อเพลิงสูแหลงผลิต 
 ………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….   
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ใชเวลาประมาณ……………………………………………………………………………………………………. 
  2.3.5 ชวงเวลาที่จัดหาเชื้อเพลิง 

……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………  

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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การสํารวจทางชาติพันธุวรรณา 
บานหัวบึง  หมูที่  5   ตําบลดอนชาง   อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน 

 
แบบสอบถามหมายเลข 2   :   การเรียนรูเร่ืองการผลิตภาชนะดินเผา 

ผูสัมภาษณ   1…………………….……….………. 
2………...…………………………… 

        วันที่……..…./……..….…/….….…... 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 บานเลขที่………………….หมูบานหัวบึง   หมูที่  5   ตําบลดอนชาง   อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน 
1.2 ชื่อหัวหนาครอบครัว…………………………………………………………………...อายุ…………………ป 

 1.3 ผูใหขอมูล………………………………………………………………………………อายุ…………………ป 
 
2. ชางปนภาชนะดินเผาในครอบครัว 

2.1 ชื่อ-สกุล………………….………………...….……..………...……..…..……………อายุ………………...ป 
เพศ                หญิง                 ชาย 
สถานภาพในครอบครัว  (ความเกี่ยวของกับหัวหนาครอบครัว) ………………………………………… 
การแตงงาน 

     แตงงานแลว   อาศัยอยูที่     (  ) บานเดิมของตนเอง     (   ) บานเดิมของสามี     (   ) ตั้งบานใหม 
        แตงงานเมื่ออายุประมาณ…………………..ป  

     ยังไมแตงงาน   อาศัยอยูกับ………………………………………………………………………... 
 
2.2 ชื่อ-สกุล………………….………………...….……..…สถานภาพ……..…..……………อายุ…………….ป  

เพศ                หญิง                 ชาย 
สถานภาพในครอบครัว  (ความเกี่ยวของกับหัวหนาครอบครัว) ………………………………………… 
การแตงงาน 

     แตงงานแลว   อาศัยอยูที่     (  ) บานเดิมของตนเอง     (   ) บานเดิมของสามี     (   ) ตั้งบานใหม 
        แตงงานเมื่ออายุประมาณ…………………..ป  

     ยังไมแตงงาน   อาศัยอยูกับ………………………………………………………………………... 
(หากในครอบครัวมีผูปนภาชนะดินเผามากกวา 2 คน ใหกรอกรายละเอียดเพิ่มทายแบบสอบถาม) 

 
3. การเรียนรูเรื่องการผลิตภาชนะดินเผา 
 3.1 หัดปนภาชนะดินเผามาจากใคร 
       3.1.1 ญาติฝายสามี 
   (   )    แม       (   )   ปา        (   )   ยา       (   )   ยาย          (   )   อื่นๆ………………………. 
       3.1.2 ญาติฝายภรรยา  
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   (   )   แม        (   )     ปา      (   )     ยา     (   )     ยาย        (   )   อื่นๆ………………………. 
       3.1.3 อื่นๆ         

(   )   เพื่อนบาน        (   )   หัดเอง       (   )   อื่นๆ…………………………………………….. 
 

3.2 เรียนรูความชํานาญในการปนภาชนะดินเผาเพิ่มเติมจากใคร 
       3.2.1 ญาติฝายสามี 
   (   )   แม       (   )   ปา       (   )   ยา       (   )   ยาย       (   )   อื่นๆ………………………….. 
  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………. 
  

     3.2.2 ญาติฝายภรรยา  
   (   )   แม       (   )   ปา       (   )   ยา       (   )   ยาย       (   )   อื่นๆ………………………….. 
  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………. 
  

     3.2.3 อื่นๆ 
   (   )   เพื่อนบาน       (   )   หัดเอง       (   )   อื่นๆ……………………………………………... 
  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. อายุเมื่อเริ่มหัดปนภาชนะดินเผา 
 หัดปนภาชนะดินเผาเมื่ออายุประมาณ……………………ป 
 
5. ความถี่ในการปนและเผาภาชนะ 
 5.1 จาํนวนวันที่ทําการปนภาชนะ…………………………วัน / สัปดาห 
 5.2 จํานวนวันที่ทําการเผาภาชนะ…………………………วัน / สัปดาห 
 
 

     
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  :………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การสํารวจทางชาติพันธุวรรณา 
บานหัวบึง  หมูที่  5   ตําบลดอนชาง   อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน 

 
แบบสอบถามหมายเลข 3   :   การแบงงานผลิตภาชนะดินเผาภายในครอบครัว 

ผูสัมภาษณ   1…………………….……….………. 
2………...…………………………… 

        วันที่……..…./……..….…/….….…... 
 
1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 บานเลขที่………………….หมูบานหัวบึง   หมูที่  5   ตําบลดอนชาง   อําเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน 
 1.2 ชื่อหัวหนาครอบครัว…………………………………………………………………………อายุ…………...ป 

1.3 ชื่อชางปนภาชนะดินเผาผูใหขอมูล 
1.3.1 ชื่อ - สกุล………………………………………….สถานภาพ………………...อายุ……………ป 
1.3.2 ชื่อ - สกุล………………………………………….สถานภาพ………………...อายุ……………ป 
 

2. การแบงงานผลิตภาชนะดินเผาภายในครอบครัว 
หมายเหตุ  :  ผูชวยผลิตภาชนะดินเผาหนึ่งคนอาจชวยงานไดมากกวาหนึ่งหนาที่ 
  

2.1 จํานวนสมาชิกภายในครอบครัวชางปนภาชนะดินเผา   
        จํานวนสมาชิกในครอบครัวทั้งส้ิน…………………………..คน   (รวมชางปน) 
  2.1.1 เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   

2.1.2 เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
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2.2 ผูชวยในการผลิตภาชนะดินเผาแตละขั้นตอน 
      มี   

     ไมมี 
     อื่นๆ………………………………………………………………………………………………… 

  
2.3 จํานวนผูชวยในการผลิตภาชนะดินเผา  (แบงตามหนาที่หลักๆ) 

  2.3.1 การจัดหาวัตถุดิบ   
        (วัตถุดิบหลัก  3  ประการ  ไดแก  ดิน วัตถุประสานเนื้อดินหรือ”ดินเชื้อ”  และเชื้อเพลิง) 

          ก) จัดหาดิน    
     ไมมีผูชวย 
     มีผูชวย   จํานวนทั้งส้ิน…………………..คน   

   เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
    

เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
 
          ข) จัดหาวัตถุประสานเนื้อดิน 

     ไมมีผูชวย 
     มีผูชวย   จํานวนทั้งส้ิน…………………..คน   

   เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
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เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
 
          ค) จัดหาเชื้อเพลิง 

     ไมมีผูชวย 
     มีผูชวย   จํานวนทั้งส้ิน…………………..คน   

   เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
    

เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
    

***** จํานวนผูชวยในการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมด……………………………..คน 
   เพศชาย…………………………….คน 
   เพศหญิง……………………………คน 
 
  2.3.2 การเตรียมวัตถุดิบ  (ไดแก การคัดเลือกวัตถุดิบ  การหมักดิน  การเตรียมดินเชื้อ  การนวดดินปน) 

     ไมมีผูชวย 
     มีผูชวย   จํานวนทั้งส้ิน…………………..คน   

   เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
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   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
    

เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
 
  2.3.3 การขึ้นรูปและการตกแตง 
          ก) การขึ้นรูป 

     ไมมีผูชวย 
     มีผูชวย   จํานวนทั้งส้ิน…………………..คน   

   เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
    

เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
 
          ข) การตกแตง (การตีตกแตงเปนภาชนะ  ไดแก  การจดกนภาชนะ  การบุบภาชนะ)    

     ไมมีผูชวย 
     มีผูชวย   จํานวนทั้งส้ิน…………………..คน   

   เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
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   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
    

เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
 

***** จํานวนผูชวยในการขึ้นรูปและการตกแตงทั้งหมด……………………………..คน 
   เพศชาย…………………………….คน 
   เพศหญิง……………………………คน 
 

2.3.4 การขึ้นรูปและการตกแตงฝาภาชนะ 
     ไมมีผูชวย 
     มีผูชวย   จํานวนทั้งส้ิน…………………..คน   

   เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
    

เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

 
2.3.5 การขึ้นรูปและการตกแตงฐานภาชนะ 

     ไมมีผูชวย 
     มีผูชวย   จํานวนทั้งส้ิน…………………..คน   

   เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
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   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

 
2.3.6 การตากภาชนะ      

     ไมมีผูชวย 
     มีผูชวย   จํานวนทั้งส้ิน…………………..คน   

   เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
    

เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
  

2.3.7 การเผาภาชนะ 
     ไมมีผูชวย 
     มีผูชวย   จํานวนทั้งส้ิน…………………..คน   

   เพศชาย………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

189

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ…………....ป 
   4) ………………………………..……...…….สถานภาพ……………..….อายุ…………...ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
    

เพศหญิง………………..คน  ไดแก  (ระบุสถานภาพความเกี่ยวของกับชางปน) 
   1)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
   2) ………………………………..…………....สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 

3) ………………………………..……………สถานภาพ…………….…..อายุ……….…...ป 
   4) ………………………………..……..…….สถานภาพ…………………อายุ…………....ป 
   5)………………………………..………….…สถานภาพ…………….…..อายุ……………ป 
 
 

     
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  :………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกหมายเลข  1 
ความถี่ในการผลิตภาชนะดินเผา 

หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 
หมายเลข  HB……………………. 
ชื่อ - สกุลชางปนภาชนะดินเผา……………………………………………………………………………………………….. 
ประจําเดือน…………………………………………………………ทําการผลิตภาชนะทั้งส้ิน…………………………..ครั้ง 
วันที่สัมภาษณ……………/……………/…………… 
 

ระยะเวลาในแตละกิจกรรม  (วัน)  
ครั้งที่ 

 
ประเภทภาชนะ 

 
จํานวน (ใบ) ปนตัวและฐาน

ภาชนะ 
 

ปนฝาภาชนะ เผาภาชนะ รวม 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
 

      

    
 

   

    
 

   

 
 

      

      
 

 

 

หมายเหตุ  :……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบบันทึกหมายเลข  2 
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (การผลิตวัตถุประสานเนื้อดิน) 

หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

อัตราสวน  (ก.ก.)  หมายเลข  
HB 

ชื่อ - สกุลชางปน 
ดิน แกลบ 

เวลาในการนวด 
(นาที) 

เวลาในการตาก 
(นาที) 

เวลาในการเผา 
(นาที) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 192

แบบบันทึกหมายเลข  3 
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (อัตราสวนระหวางดินและวัตถุประสานเนื้อดิน) 

หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

อัตราสวน  (ก.ก.)  หมายเลข  
HB 

ชื่อ - สกุลชางปน 
ดิน ดินเชื้อ 

เวลาในการนวดดินปน 
(นาที) 
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แบบบันทึกหมายเลข  4 
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (การตากภาชนะ) 

หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

หมายเลข   
HB 

ชื่อ - สกุลชางปน เวลาสําหรับการตากในรม 
(วัน) 

เวลาในการผึ่งแดดกอนเผา 
(ชั่วโมง) 
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แบบบันทึกหมายเลข  5 
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (การเผาภาชนะ) 

หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

หมายเลข   
HB 

ชื่อ - สกุลชางปน เวลาในการเผาภาชนะ 
(ชั่วโมง) 

เวลาที่ทิ้งใหภาชนะเย็นตัวกอนเก็บ 
(ชั่วโมง) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 195

แบบบันทึกหมายเลข  6 
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (อัตราการแตกหักของภาชนะจากการเผา) 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
หมายเลข  HB……………………. 
ชื่อ - สกุลชางปนภาชนะดินเผา……………………………………………………………………………………………….. 
ประจําเดือน………………………………………………………….ทําการเผาภาชนะทั้งส้ิน…………………………..ครั้ง 
วันที่สัมภาษณ……………/……………/…………… 
 

การเผาครั้งที่ ประเภทภาชนะ จํานวนที่เผา  
(ใบ) 

จํานวนที่แตก  
(ใบ) 

เปอรเซ็นตการแตก 

 
 

    

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
      หมายเหตุ  :……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบบันทึกหมายเลข  7 

รูปแบบภาชนะดินเผาที่ทําการผลิตในแตละครัวเรือน 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
หมายเลข HB…………………….. 
ชื่อ - สกุลชางปนภาชนะดินเผา……………………………………….…………….ผลิตทั้งส้ิน……….………….รูปแบบ 
วันที่สัมภาษณ…………../……………/…………… 
 

ประเภทภาชนะดินเผา  
ปาก → ฐาน  
ปาก → คอ  
ลําตัว  

 
ความสูง 

(cm) 
ฐาน  
ขอบปาก  เสนผานศูนยกลาง 

(cm) ฐาน  
ขอบปาก  
ลําตัว  

ความหนา 
(cm) 

ฐาน  
 

ภาพวาดลายเสน 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค              ผลิตใชเอง             ผลิตเพื่อขาย 
หนาที่การใชงาน  

 
 

วิธีการนําไปขาย  
 
 
 

ความนิยมของรูปแบบนี้              ผลิตมากที่สุด        ผลิตเปนครั้งคราวตามสั่งของผูชื้อ 
ผลิตเปนอันดับที่……………ของภาชนะดินเผาทั้งหมดที่ทําการผลิต 
สาเหต ุ
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แบบบันทึกหมายเลข  8 

ลวดลายตกแตงบนภาชนะดินเผา 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
หมายเลข HB………………….. 
ชื่อ - สกุลชางปนภาชนะดินเผา……………………………………………………………………………………………….. 
วันที่สัมภาษณ……………/……………/………….. 
 

ชื่อลาย ภาพลายเสน 
 

บริเวณที่ตกแตง ประเภทภาชนะที่ตกแตง 

1………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

2………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

3………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

4………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

5………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

หมายเหตุ  :……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกหมายเลข  9 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่เก็บดิน) 

หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

ในตัวบาน นอกเขตบาน ขนาด (m) หมายเลข 
HB 

ชื่อ-สกุลชางปน 
ชค ตถ ลบ พฉ ยข 

อื่นๆ 
กวาง ยาว 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
หมายเหต ุ : ชค  หมายถึง  ใตชายคา  ลบ  หมายถึง  ลานบาน 

     ตถ  หมายถึง  ใตถุนบาน  ยข   หมายถึง   ใตถุนยุงขาว 
พฉ  หมายถึง  พื้นที่เฉพาะ  เชน  กระทอม  โรงเรือน  เพิง  ซึ่งสรางขึ้นหรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูเพื่อใชใน
กระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  
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แบบบันทึกหมายเลข  10 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่ตากดิน) 

หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

ในตัวบาน นอกตัวบาน หมายเลข 
HB 

ชื่อ-สกุลชางปน 
บบ ชล ชค ตถ ลบ พฉ ยข 

อื่นๆ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
หมายเหต ุ :   บบ  หมายถึง  บนบาน  ลบ  หมายถึง  ลานบาน 

ชล  หมายถึง  ชั้นลาง พฉ  หมายถึง  พื้นที่เฉพาะ  เชน  กระทอม  โรงเรือน  เพิง  ซึ่งสรางขึ้น 
ชค  หมายถึง  ใตชายคา หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูเพื่อใชในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 

      ตถ  หมายถึง  ใตถุนบาน  ยข   หมายถึง   ใตถุนยุงขาว 
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แบบบันทึกหมายเลข  11 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่นวดและปนดินเชื้อ) 

หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

ในตัวบาน นอกตัวบาน ขนาดหลุมย่ํา 
(cm) 

หมายเลข 
HB 

ชื่อ-สกุลชางปน 

บบ ชล ชค ตถ ลบ พฉ ยข ∅ ลึก 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
หมายเหต ุ :   บบ  หมายถึง  บนบาน  ลบ   หมายถึง  ลานบาน 

ชล   หมายถึง  ชั้นลาง พฉ   หมายถึง  พื้นที่เฉพาะ  เชน  กระทอม  โรงเรือน  เพิง  ซึ่งสรางขึ้น 
ชค   หมายถึง  ใตชายคา หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูเพื่อใชในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 

       ตถ   หมายถึง  ใตถุนบาน ยข   หมายถึง  ใตถุนยุงขาว 
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แบบบันทึกหมายเลข  12 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่ตากดินเชื้อ) 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
ในตัวบาน นอกตัวบาน หมายเลข 

HB 
ชื่อ-สกุลชางปน 

บบ ชล ชค ตถ ลบ พฉ ยข 
อื่นๆ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
หมายเหต ุ :   บบ  หมายถึง  บนบาน  ลบ  หมายถึง  ลานบาน 

ชล  หมายถึง  ชั้นลาง พฉ  หมายถึง  พื้นที่เฉพาะ  เชน  กระทอม  โรงเรือน  เพิง  ซึ่งสรางขึ้น 
ชค  หมายถึง  ใตชายคา หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูเพื่อใชในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 

      ตถ  หมายถึง  ใตถุนบาน ยข   หมายถึง   ใตถุนยุงขาว 
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แบบบันทึกหมายเลข  13 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่เผาดินเชื้อ) 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
พื้นที่เผาดินเชื้อจุดที่ ประเภท

พื้นที่ 
ขนาด (cm) หมายเลข 

HB 
ชื่อ-สกุลชางปน 

1 
W 

2 
E 

3 
SE 

4 
SE 

5 
SE 

6 
S 

7 
S 

8 
SW 

สธ สต กวาง ยาว 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
หมายเหต ุ :   สธ  หมายถึง  พื้นที่สาธารณะ   

      สต  หมายถึง  พื้นที่สวนตัว 
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แบบบันทึกหมายเลข  14 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่ตําดินเชื้อ) 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
ในตัวบาน นอกตัวบาน หมายเลข 

HB 
ชื่อ-สกุลชางปน 

บบ ชล ชค ตถ ลบ พฉ 
อื่นๆ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
หมายเหต ุ :   บบ  หมายถึง  บนบาน  ลบ   หมายถึง  ลานบาน 

ชล   หมายถึง  ชั้นลาง พฉ   หมายถึง  พื้นที่เฉพาะ  เชน  กระทอม  โรงเรือน  เพิง  ซึ่งสรางขึ้น 
ชค   หมายถึง  ใตชายคา หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูเพื่อใชในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 

      ตถ   หมายถึง  ใตถุนบาน 
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แบบบันทึกหมายเลข  15 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่แชดิน) 

หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 
 

ในตัวบาน นอกตัวบาน หมายเลข 
HB 

ชื่อ-สกุลชางปน 
บบ ชล ชค ตถ ลบ พฉ 

อื่นๆ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
หมายเหต ุ :   บบ  หมายถึง  บนบาน  ลบ   หมายถึง  ลานบาน 

ชล   หมายถึง  ชั้นลาง พฉ   หมายถึง  พื้นที่เฉพาะ  เชน  กระทอม  โรงเรือน  เพิง  ซึ่งสรางขึ้น 
ชค   หมายถึง  ใตชายคา หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูเพื่อใชในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 

      ตถ   หมายถึง  ใตถุนบาน 
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แบบบันทึกหมายเลข  16 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่นวดดินปน) 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
ในตัวบาน นอกตัวบาน ขนาด (m) หมายเลข 

HB 
ชื่อ-สกุลชางปน 

บบ ชล ชค ตถ ลบ พฉ ยข 
อื่นๆ 

กวาง ยาว 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมายเหต ุ :   บบ  หมายถึง  บนบาน  ลบ  หมายถึง  ลานบาน 

ชล  หมายถึง  ชั้นลาง พฉ  หมายถึง  พื้นที่เฉพาะ  เชน  กระทอม  โรงเรือน  เพิง  ซึ่งสรางขึ้น 
ชค  หมายถึง  ใตชายคา หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูเพื่อใชในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 

       ตถ  หมายถึง  ใตถุนบาน ยข   หมายถึง   ใตถุนยุงขาว 
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แบบบันทึกหมายเลข  17 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่ขึ้นรูปภาชนะ) 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
ในตัวบาน นอกตัวบาน ขนาด (m) หมายเลข 

HB 
ชื่อ-สกุลชางปน 

บบ ชล ชค ตถ ลบ พฉ ยข 
อื่นๆ 

กวาง ยาว 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมายเหต ุ :   บบ  หมายถึง  บนบาน  ลบ  หมายถึง  ลานบาน 

ชล  หมายถึง  ชั้นลาง พฉ  หมายถึง  พื้นที่เฉพาะ  เชน  กระทอม  โรงเรือน  เพิง  ซึ่งสรางขึ้น 
ชค  หมายถึง  ใตชายคา หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูเพื่อใชในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 

       ตถ  หมายถึง  ใตถุนบาน ยข   หมายถึง   ใตถุนยุงขาว 
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แบบบันทึกหมายเลข  18 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่ตกแตงภาชนะ) 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
ในตัวบาน นอกตัวบาน ขนาด (m) หมายเลข 

HB 
ชื่อ-สกุลชางปน 

บบ ชล ชค ตถ ลบ พฉ ยข 
อื่นๆ 

กวาง ยาว 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมายเหต ุ :   บบ  หมายถึง  บนบาน  ลบ  หมายถึง  ลานบาน 

ชล  หมายถึง  ชั้นลาง พฉ  หมายถึง  พื้นที่เฉพาะ  เชน  กระทอม  โรงเรือน  เพิง  ซึ่งสรางขึ้น 
ชค  หมายถึง  ใตชายคา หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูเพื่อใชในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 

       ตถ  หมายถึง  ใตถุนบาน ยข   หมายถึง   ใตถุนยุงขาว 
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แบบบันทึกหมายเลข  19 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่ตากภาชนะ) 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
ในตัวบาน นอกตัวบาน ขนาด (m) หมายเลข 

HB 
ชื่อ-สกุลชางปน 

บบ ชล ชค ตถ ลบ พฉ ยข 
อื่นๆ 

กวาง ยาว 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมายเหต ุ :   บบ  หมายถึง  บนบาน  ลบ  หมายถึง  ลานบาน 

ชล  หมายถึง  ชั้นลาง พฉ  หมายถึง  พื้นที่เฉพาะ  เชน  กระทอม  โรงเรือน  เพิง  ซึ่งสรางขึ้น 
ชค  หมายถึง  ใตชายคา หรือปรับปรุงอาคารที่มีอยูเพื่อใชในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา 

      ตถ  หมายถึง  ใตถุนบาน ยข   หมายถึง   ใตถุนยุงขาว 
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แบบบันทึกหมายเลข  20 
การจัดสรรพื้นที่ในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา  (พื้นที่เผาภาชนะ) 
หมูบานหัวบึง  หมูที่  5  ตําบลดอนชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

 
พื้นที่เผาภาชนะจุดที่ ประเภทพื้นที่ ขนาด (m) หมายเลข 

HB 
ชื่อ-สกุลชางปน 

1 W 2 E 3 S 4 SW สธ สต กวาง ยาว 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
หมายเหต ุ :   สธ  หมายถึง  พื้นที่สาธารณะ   

      สต  หมายถึง  พื้นที่สวนตัว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การแบงระดับความถี่ในการผลติภาชนะดินเผา 
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ความถี่ในการผลิตภาชนะดนิเผาและจาํนวนสมาชิกในครอบครัวของชางปนทัง้  16  คน 
 
ชางปนหมายเลข ความถี่ในการผลิต  

(ครั้ง) 
จํานวนสมาชกิในครอบครัว 

(คน) 
HB1 01 
HB  02 
HB  03 
HB  04 
HB  05 
HB  06 
HB  07 
HB  08 
HB  09 
HB  10 
HB  11 
HB  12 
HB  13 
HB  14 
HB  15 
HB  16 

3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
5 
2 
5 
5 
1 

6 
2 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
7 
3 
5 
5 
4 

Mean 
                 Min  
                 Max 

2.56 
1.00 
5.00 

4.19 
2.00 
7.00 

 
 

                                                   
1 HB  =  Hua Bueng 
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การแบงระดับความถี่ในการผลิตหรือจํานวนชั้นของขอมูล (number of classes : k) คํานวณ
ไดจากสมการ k   =   1 + 3.22  (log10n)      

เม่ือ k   =  จํานวนชั้น      
n   =  จํานวนขอมูล   
        (ความถี่ในการผลิตมีทั้งหมด  5  ขอมูล คือ  1, 2, 3, 4, 5 ) 

 ดังนั้น  k   =   1 + 3.22  (log105) 
        =   1 + 3.22 (0.6989) 
        =   3.25 ≈   3 
 ดังนั้นความถี่ในการผลิตจึงสามารถแบงออกไดเปน  3  ระดับ  
  

สวนการคํานวณหาความกวางของขอมูลแตละชั้น  (อันตรภาคชั้น : I)  
คํานวณไดจากสมการ I   =    พิสัย    (โดยที่พิสัย  =  Max – Min   =   5 –1  =  4) 
    k 
 ดังนั้น  I   =    4/3   =  1.33   ≈   2             
  
 ดังนั้นความถี่ในการผลิตทั้ง  3  ระดับนั้นจึงมีความกวางของขอบเขตขอมูลดังนี้ 
  ความถี่ในการผลิต    1 – 2    ครั้ง 
  ความถี่ในการผลิต    3 – 4    ครั้ง 
  ความถี่ในการผลิต    5 – 6    ครั้ง 
 
 เม่ือใชคาเฉลี่ย (mean = 2.56  ≈ 3 )  เปนหลักในการพิจารณาสามารถจัดขอบเขตของขอมูล
ในลักษณะชั้นเปด  (open class)  ไดอีกแบบหนึ่ง  ดังนี้ 
  ความถี่ในการผลิตนอยกวา 3     ครั้ง 
  ความถี่ในการผลิตเทากับ 3     ครั้ง 
  ความถี่ในการผลิตมากกวา 3     ครั้ง 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีรัตน  บุบผา 
ที่อยู 225  หมู 6  ตําบลจอมพระ  อําเภอจอมพระ  จงัหวัดสุรินทร  32180 

      โทรศัพท  0-4453-3194 
ที่ทาํงาน สํานักงานโบราณคดีและพพิิธภัณฑสถานแหงชาตทิี ่ 7  ขอนแกน 
 ถนนกสิกรทุงสราง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวดัขอนแกน 
 40000   โทรศัพท  0-4324-2129  
ประวัตกิารศึกษา 

พ.ศ. 2540 สําเร็จการศึกษาปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินยิมอันดับ
สอง)  วิชาเอกโบราณคดี  วชิาโทมานุษยวทิยา  จากมหาวทิยาลยั
ศิลปากร  วิทยาเขตวงัทาพระ  กรุงเทพฯ  

พ.ศ. 2540 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยกอน-
ประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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