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การศึกษาลักษณะทางด้านศิลาวรรณาของหม้อสามขา
ในประเทศไทย
บทความนี้ น ำเสนอผลการศึก ษาลัก ษณะศิล าวรรณาของหม้อ
สามขา จากแหล่งโบราณคดีในพืน้ ทีภ่ าคกลางและพืน้ ทีภ่ าคใต้ของประเทศ
ไทย เพือ่ ศึกษาถึงเทคโนโลยีการผลิต แหล่งวัตถุดบิ อุณหภูมกิ ารเผา ผล
การศึกษาพบว่า หม้อสามขาจากพืน้ ทีภ่ าคกลางจะใช้ดนิ ในท้องถิน่ มาผลิต
จัดเป็นภาชนะดินเผาเนือ้ ดิน ขนาดทรายละเอียด มีการเตรียมดินทีด่ ี อุณหภูม ิ
การเผาประมาณ 500 – 600 องศาเซลเซียส เผาแบบสุมไฟในพืน้ ทีโ่ ล่งแจ้ง
ส่วนหม้อสามขาจากพืน้ ทีภ่ าคใต้จะใช้ดนิ ในท้องถิน่ มาผลิต จัดเป็ นภาชนะ
ดินเผาเนื้อดิน ขนาดค่อนข้างหยาบ ไม่มกี ารเตรียมดิน อุณหภูมกิ ารเผา
ประมาณ 500 – 600 องศาเซลเซียส เผาแบบสุมไฟในพืน้ ทีโ่ ล่งแจ้ง

Abstract

Petrographic Analysis of Tri-Pot Pottery in Thailand
This paper uses petrographic analysis to study tri-pot pottery
from Central and Southern Thailand by examining tri-pot pottery raw
materials, tempering, forming techniques and firing methods. The
petrographic analysis shows that tri-pot pottery from the central
region is composed of local clay consisting of well sorted, very fine
sand tempers. Open firing is used with firing temperatures ranging
from 500 – 600 cº. The tri-pot pottery from the southern region is
composed of local clay from natural soil, but poorly sorted where
open firing is again used with firing temperatures ranging from 500 –
600 cº.
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บทนำ

การศึกษาทางด้านโบราณคดี เป็ นสาขาวิชาที่ว่าด้วยการศึกษา
เรียนรูเ้ รือ่ งราวของสังคมวัฒนธรรมเกีย่ วกับอดีตของมนุษย์ มีเปาหมาย
พยายามทีจ่ ะจัดลำดับยุคสมัยในอดีตว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ บ้างในแต่
ละช่วงเวลา โดยศึกษาจากหลักฐานต่างๆ ทัง้ ที่พบบนดินและในพื้นดิน
แล้วนำมาวิเคราะห์แปลความหมายเพือ่ สืบสร้างอดีตขึน้ มาใหม่ (Renfrew
and Bahn 1991:10; ปรีชา กาญจนาคม 2538:2) ทัง้ นี้ โดยทั ่วไปแล้ว
มนุษย์ไม่วา่ จะอยูใ่ นช่วงยุคสมัยใด มักจะทิง้ ร่องรอยหลักฐานต่างๆ ทีใ่ ช้ใน
ชีวติ ประจำวันทัง้ ทีต่ งั ้ ใจและไม่ได้ตงั ้ ใจไว้เสมอ
หลักฐานโบราณวัตถุทพ่ี บตามแหล่งโบราณคดีนนั ้ มีหลายประเภท
ด้วยกัน แต่โบราณวัตถุทม่ี กั ได้รบั ความสนใจจากนักโบราณคดีประเภทหนึง่
คือ ภาชนะดินเผา โดยทั ่วไปแล้วภาชนะดินเผาทีพ่ บจากการสำรวจและ
ขุดค้นทางโบราณคดีมกั จะพบชิน้ ส่วนทีแ่ ตกหัก ซึง่ หลงเหลือจากการใช้ใน
ชีวติ ประจำวัน ยกเว้นภาชนะทีอ่ ทุ ศิ ให้กบั ผูต้ ายทีถ่ กู ฝงร่วมอยูด่ ว้ ยมักจะพบ
ในสภาพทีส่ มบูรณ์ นอกจากนี้ ภาชนะดินเผายังใช้เป็ นข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์

* ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ต่อการศึกษาทางโบราณคดีได้ (ผาสุข อินทราวุธ, 2528: 2-5) เช่น สามารถ
ใช้เป็ นสิง่ กำหนดอายุของแหล่งโบราณคดีแห่งนัน้ ไม่ว่าจะดูจากเรื่องของ
รูปแบบ เทคนิค หรืออาจจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถบอก
ได้ถงึ คติ ความเชือ่ ของคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนนัน้ ๆ ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจาก
ภาชนะทีม่ รี ปู แบบทีต่ า่ งกันก็จะมีหน้าทีท่ างการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย
เป็ นต้น
ในการศึก ษาวิจ ยั ครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาลัก ษณะศิล าวรรณาของ
หม้อสามขาในประเทศไทย ทงนี้เนื่องจากภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา
เป็ นภาชนะดินเผาที่มคี วามโดดเด่นที่กำหนดอายุอยู่ในช่วงยุคหินใหม่
จัดเป็นภาชนะดินเผารูปแบบพิเศษ ทีแ่ สดงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีของ
คนสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ในช่วงยุคเวลาหนึ่ งได้เป็ นอย่างดี ถึงแม้ว่าใน
ปจจุบนั จะพบหลักฐานเกี่ยวกับหม้อสามขากระจายตัวอยู่ทวไปตามภู
ั่
ม-ิ
ภาคต่างๆ ของประเทศไทย เช่น จังหวัดกาญจนบุร ี จังหวัดสุพรรณบุร ี
จังหวัดชุมพร เป็นต้น แต่กพ็ บว่ายังขาดประเด็น และข้อมูลต่างๆ ทีช่ ดั เจน
เกี่ยวกับหม้อสามขา เช่น เทคโนโลยีการผลิต ต้นกำเนิด รูปแบบการ
กระจายตัว เป็นต้น ดังนัน้ การศึกษาถึงลักษณะศิลาวรรณาของหม้อสามขา
ก็จะเป็ นแนวทางการศึกษาแบบสหสาขาทางโบราณคดีแนวทางหนึ่งทีจ่ ะ
บูรณาการข้อมูลทางโบราณคดีให้เกิดความชัดเจน และถูกต้องมากยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีการผลิต และจะเป็นฐานข้อมูลทีส่ ำคัญสำหรับ
ใช้เปรียบเทียบกับหม้อสามขาแหล่งอืน่ ๆ หรือภาชนะดินเผาแบบอืน่ ๆ ใน
ช่วงยุคสมัยเดียวกันต่อไปในอนาคตได้
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ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้เลือกภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขาทีไ่ ด้
จากการสำรวจจากแหล่งโบราณคดีตา่ งๆ ในประเทศไทย โดยเลือกสุมศึกษา
จำนวน 31 ตัวอย่าง จาก 4 พืน้ ที่ ได้แก่
1. แหล่งโบราณคดีเขานางนอนหงาย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
2. แหล่งโบราณคดีถำหอม ถำเหม็น อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
3. แหล่งโบราณคดีหนองหญ้าไทร อ.หนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุร ี
4. แหล่งโบราณคดีถำภูเขาทอง (พืน้ ทีเ่ ขาทะลุ) อ.สวี จ.ชุมพร
โดยในการศึกษาครัง้ นี้จะเน้นศึกษาทางด้านศิลาวรรณาเป็ นหลัก
โดยแบ่งเป็น ศึกษาลักษณะทางกายภาพ (Physical Property) ของภาชนะ
ดินเผาประเภทหม้อสามขา เช่น สี ขนาด ความถ่วงจำเพาะ และความพรุน
เป็ นต้น และ ศึกษาด้านศิลาวรรณา (Petrographic Analysis) ทำการ
ศึกษาโดยการตัดแผ่นบาง (Thin section) และศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
แบบแสงส่องผ่าน

รูปที ่ 1 การวิเคราะห์แผ่นบางของภาชนะ
ดินเผาผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิดโพลาไรซ์
(ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหา
วิทยาลัยศิลปากร)
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รูปที ่ 2 ตัวอย่างแผ่นบางของภาชนะหม้อสามขาจากพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช

ผลการศึกษา
1. แหล่งโบราณคดีเขานางนอนหงาย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ในการดำเนินการศึกษาจะเลือกสุมตัวอย่าง โดยเลือกตัดแผ่นบาง
ทังสิ
้ น้ 9 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างจากบริเวณลำตัวและปาก จำนวน 7 ตัวอย่าง
และจากส่วนขาของภาชนะหม้อสามขา จำนวน 2 ตัวอย่าง ทัง้ นี้เพือ่ เปรียบ
ความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างส่วนตัวของภาชนะกับส่วนขาภาชนะว่า
มีการเตรียมหรือเทคนิคในการผลิตต่างกันหรือไม่ โดยสรุปผลการศึกษา ได้
ดังนี้
1.1. กลุ่มตัวอย่างที่มาจากส่วนปากและลำตัวของภาชนะ
จากการศึก ษาลัก ษณะทางกายภาพพบว่าโดยเฉพาะค่าความ
พรุนสามารถจัดกลุม่ ได้ 2 กลุม่ กลุม่ ทีม่ คี า่ ความพรุนค่อนข้างสูงเป็นภาชนะ
เนื้อค่อนข้างหยาบ กลุม่ ทีม่ คี า่ ความพรุนค่อนข้างตำเป็นเนื้อภาชนะดินเผา
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ค่อนข้างละเอียด
ส่วนข้อมูลจากการศึกษาจากแผ่นบางพบว่าเนือ้ ของภาชนะตัวอย่าง
จากบริเวณส่วนปากและลำตัว สามารถสรุปเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้
ลักษณะเนื้ อภาชนะและส่วนผสม สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่
ได้แก่
ก) กลุม่ เนื้อทีม่ กี ารคัดขนาดของเม็ดแร่ไม่ดี เป็ นภาชนะเนื้อหยาบ
ปรากฏเม็ดแร่และชิน้ ส่วนของเศษหินกระจายตัวอยู่ทวไปบนพื
ั่
น้ ทีเ่ ป็ นแร่
ดินและเหล็กออกไซด์ แสดงถึงการเตรียมดินทีไ่ ม่ดนี กั ไม่มกี ารตัดหรือคัด
ขนาดแร่เพือ่ นำไปเติมเข้าไปเป็ นตัวประสานสำหรับนำมาผลิตภาชนะ
ข) กลุม่ เนื้อทีม่ กี ารคัดขนาดของเม็ดแร่คอ่ นข้างดี เป็นภาชนะเนื้อ
ทรายละเอียดถึงหยาบปานกลาง ปรากฏเม็ดแร่และชิ้นส่วนของเศษหิน
ขนาดทรายละเอียดทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันกระจายตัวอยูท่ วไปบนพื
ั่
น้ ทีเ่ ป็ น
แร่ดนิ และเหล็กออกไซด์ แสดงถึงการมีการเตรียมตัวอย่างดินทีด่ กี ่อนทีจ่ ะ
ปนภาชนะ และน่าจะมีการตัดหรือคัดขนาดแร่เพือ่ นำไปเติมเข้าไปเป็ นตัว
ประสานสำหรับนำมาผลิตภาชนะ
แหล่งวัตถุดิบ จากการศึกษาพบว่าเม็ดแร่ขนาดหยาบทีพ่ บส่วน
ใหญ่ ได้แก่ แร่ควอร์ต (Quartz) และเศษหินอัคนี โดยเฉพาะหินแกรนิต ซึง่
ขอบเม็ดแร่แสดงลักษณะการผุพงั อย่างชัดเจน โดยพบกระจายอยู่ท ั ่วไป
ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงแหล่งวัตถุดบิ หลักน่ าจะเป็ นดินทีผ่ ุพงั มาจากหิน
อัคนีในบริเวณนัน้ ไม่น่าจะไกลจากแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยมากนัก ทัง้ นี้ไม่น่าจะ
ใช้ดนิ จากบริเวณถำ มาผลิตเนือ่ งจากถ้าใช้ดนิ ในถำ มาผลิต ภายในเนือ้ ภาชนะ
ไม่ปรากฏแร่แคลไซต์ (Calcite) เลย
อุณหภูมิในการเผา จากลักษณะส่วนผสมพบว่าเนื้ อภาชนะมี
ลักษณะหยาบ พบเม็ดแร่ขนาดใหญ่กระจายตัวอยูท่ วั ไป และยังพบว่าเม็ด
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แร่สว่ นใหญ่จะวางอยูบ่ นพืน้ แร่ดนิ อย่างหลวมๆ บางเม็ดแร่มชี อ่ งว่างรอบ
ขอบเม็ดแร่ แสดงถึงการเตรียมส่วนผสมทีไ่ ม่ดนี กั บางบริเวณในช่องว่าง
ดังกล่าวพบซากอินทรียวัตถุหรือถ่านอยูบ่ า้ ง ประกอบกับลักษณะโครงสร้าง
ของแร่ดนิ เหนียว แสดงลักษณะทีย่ งั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างภายใน
มากนัก แสดงว่าอุณหภูมทิ ไ่ี ด้รบั จากการเผาไม่สงู มาก ไม่น่าจะเกิน 500
องศาเซลเซียส และน่าจะเป็นการเผาแบบง่ายๆ อาจใช้วธิ สี มุ ไฟแบบ Openair firing ทัง้ นี้ถา้ ใช้ไฟสูงมากกว่านี้อาจทำให้ภาชนะเกิดการแตกขณะเผา
ได้เนื่องจากภาชนะมีขนาดหยาบมาก

PPL 10X

XPL 10X

รูปที ่ 3 แสดงตัวอย่าง ลักษณะเนื้อภาชนะ ทีม่ าจากส่วนปากและลำตัวของภาชนะ
พบว่าแร่เม็ดหยาบคัดขนาดปานกลางถึงไม่ดี โดยเฉพาะแร่ Quartz และ Rock fragment นอกจากนี้ยงั พบแร่เหล็กกระจายตัวทัวไปอยู
่
ใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็ นแร่ดนิ ด้วย

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่มาจากส่วนขา
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพพบว่า ภาชนะดินเผาทังสองจั
้
ด
เป็นภาชนะดินเผาเนือ้ ค่อนข้างหยาบ โดยสามารถมองเห็นเม็ดแร่ขนาดหยาบ
กระจายตัวอยูท่ วไปในเนื
ั่
้อภาชนะ แสดงการเผาทีใ่ ช้อุณหภูมไิ ม่สงู มาก
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ในส่วนของการศึกษาจากแผ่นบาง พบว่าค่อนข้างจะสอดคล้องกับ
ลักษณะทางกายภาพ กล่าวคือ เนื้อของภาชนะทัง้ สองกลุม่ มีลกั ษณะค่อน
ข้างหยาบ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดงั นี้
ลักษณะเนื้ อภาชนะและส่วนผสม พบว่าภาชนะดินเผาทัง้ สอง
มีลกั ษณะเนื้อทีใ่ กล้เคียงกันมาก กล่าวคือ เป็ นภาชนะเนื้อหยาบ ปรากฏ
เม็ดแร่และชิน้ ส่วนของเศษหิน ซึง่ การคัดขนาดไม่ดี กระจายตัวอยูท่ วไปบน
ั่
พืน้ ทีเ่ ป็นแร่ดนิ และเหล็กออกไซด์ แสดงถึงการเตรียมดินทีไ่ ม่ดนี กั ไม่มกี าร
ตัดหรือคัดขนาดแร่เพื่อนำไปเติมเข้าไปเป็ นตัวประสานสำหรับนำมาผลิต
ภาชนะ
แหล่งวัตถุดิบ จากการศึกษาพบว่าเม็ดแร่ขนาดหยาบทีพ่ บส่วน
ใหญ่ ได้แก่ แร่ควอร์ต (Quartz) และเศษหินอัคนี โดยเฉพาะหินแกรนิต ซึง่
ขอบเม็ดแร่แสดงลักษณะการผุพงั อย่างชัดเจน โดยพบกระจายอยู่ทวั ไป
ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงแหล่งวัตถุดบิ หลักน่ าจะเป็ นดินทีผ่ ุพงั มาจากหิน
อัคนีในบริเวณนัน้ ไม่น่าจะไกลจากแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยมากนัก ทัง้ นี้ไม่น่าจะ
ใช้ดนิ จากบริเวณถำมาผลิตเนือ่ งจากถ้าใช้ดนิ ในถำมาผลิต ภายในเนือ้ ภาชนะ
ไม่ปรากฏแร่แคลไซต์ (Calcite) เลย
อุณหภูมิในการเผา จากลักษณะส่วนผสมพบว่าเนื้ อภาชนะมี
ลักษณะหยาบ พบเม็ดแร่ขนาดใหญ่กระจายตัวอยูท่ วไป และยังพบว่าเม็ด
แร่สว่ นใหญ่จะวางอยูบ่ นพืน้ แร่ดนิ อย่างหลวมๆ บางเม็ดแร่มชี อ่ งว่างรอบ
ขอบเม็ดแร่ แสดงถึงการเตรียมส่วนผสมทีไ่ ม่ดนี กั บางบริเวณในช่องว่าง
ดังกล่าวพบซากอินทรียวัตถุหรือถ่านอยูบ่ า้ ง ประกอบกับลักษณะโครงสร้าง
ของแร่ดนิ เหนียว แสดงลักษณะทีย่ งั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างภายใน
มากนัก แสดงว่าอุณหภูมทิ ไ่ี ด้รบั จากการเผาไม่สงู มาก ไม่น่าจะเกิน องศาเซลเซียส และน่าจะเป็ นการเผาแบบง่ายๆ อาจใช้วธิ สี มุ ไฟแบบ Open-air
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firing ทัง้ นี้ถา้ ใช้ไฟสูงมากกว่านี้อาจทำให้ภาชนะเกิดการแตกขณะเผาได้
เนื่องจากภาชนะมีขนาดหยาบมาก

PPL 10X

XPL 10X

รูปที ่ 4 ตัวอย่าง ลักษณะเนื้อภาชนะ ทีม่ าจากส่วนปากและลำตัวของภาชนะพบว่า
แร่เม็ดหยาบคัดขนาดปานกลางถึงไม่ดี โดยเฉพาะแร่ Quartz และ Rock fragment
นอกจากนี้ยงั พบแร่ไปโอไทต์ แร่มสั โคไวต์ และแร่เหล็กกระจายตัวทัวไปอยู
่
ใ่ นพืน้ ที ่
เป็ นแร่ดนิ ด้วย

2. แหล่งโบราณคดีถำหอม ถำเหม็น อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ในการดำเนินการศึกษาจะเลือกสุมตัวอย่าง โดยเลือกตัดแผ่นบาง
ทัง้ สิน้ 6 ตัวอย่าง เป็ นตัวอย่างจากบริเวณลำตัวของภาชนะ 4 ตัวอย่าง
และบริเวณขาภาชนะ 2 ตัวอย่าง ทัง้ นี้เพือ่ เปรียบเทียบความเหมือนหรือ
แตกต่างระหว่างส่วนตัวของภาชนะกับส่วนขาภาชนะว่ามีการเตรียมหรือ
เทคนิคในการผลิตต่างกันหรือไม่ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพพบว่า ภาชนะดินเผาทังสองกลุ
้
ม่
จัดเป็นภาชนะดินเผาเนือ้ ค่อนหยาบ โดยสามารถมองเห็นเม็ดแร่ขนาดหยาบ
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กระจายตัวอยูท่ วไปในเนื
ั่
อ้ ภาชนะ แสดงการเผาทีใ่ ช้อณ
ุ หภูมไิ ม่สงู มาก และ
เมือ่ พิจารณาจากค่าความพรุนของทัง้ 6 ตัวอย่าง พบว่ามีคา่ ค่อนข้างสูงมาก
เฉลีย่ 11 – 24 % แสดงถึงการผสมดินทีจ่ ะนำมาทำภาชนะ และเผาภาชนะ
ทีไ่ ม่ดนี กั
ในส่วนของการศึกษาจากแผ่นบาง พบว่าค่อนข้างจะสอดคล้องกับ
ลักษณะทางกายภาพกล่าวคือ เนื้อของภาชนะทัง้ สองกลุ่มมีลกั ษณะค่อน
ข้างหยาบ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดงั นี้
2.1. ลักษณะเนื้ อภาชนะและส่วนผสม พบว่าภาชนะดินเผาทัง้
สองกลุม่ มีลกั ษณะเนื้อทีใ่ กล้เคียงกันมาก กล่าวคือ เป็ นภาชนะเนื้อหยาบ
ปรากฏเม็ดแร่และชิน้ ส่วนของเศษหิน ซึง่ การคัดขนาดไม่ดี กระจายตัวอยู่
ทัวไปบนพื
่
น้ ทีเ่ ป็นแร่ดนิ และเหล็กออกไซด์ แสดงถึงการเตรียมดินทีไ่ ม่ดนี กั
ไม่มกี ารตัดหรือคัดขนาดแร่เพือ่ นำไปเติมเข้าไปเป็ นตัวประสานสำหรับนำ
มาผลิตภาชนะ
2.2. แหล่งวัตถุดิบ จากการศึกษาพบว่าเม็ดแร่ขนาดหยาบทีพ่ บ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ แร่ควอร์ต (Quartz) และเศษหินอัคนี โดยเฉพาะหินแกรนิต
ซึง่ ขอบเม็ดแร่แสดงลักษณะการผุพงั อย่างชัดเจน โดยพบกระจายอยูท่ วไป
ั่
ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงแหล่งวัตถุดบิ หลักน่ าจะเป็ นดินทีผ่ ุพงั มาจากหิน
อัคนีในบริเวณนัน้ ไม่น่าจะไกลจากแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยมากนัก ทัง้ นี้ไม่น่าจะ
ใช้ดนิ จากบริเวณถำมาผลิตเนือ่ งจากถ้าใช้ดนิ ในถำมาผลิต ภายในเนือ้ ภาชนะ
ไม่ปรากฏแร่แคลไซต์ (Calcite) เลย
2.3. อุณหภูมิในการเผา จากลักษณะส่วนผสมพบว่าเนื้อภาชนะ
มีลกั ษณะหยาบ พบเม็ดแร่ขนาดใหญ่กระจายตัวอยูท่ วไป
ั ่ และยังพบว่าเม็ด
แร่สว่ นใหญ่จะวางอยูบ่ นพืน้ แร่ดนิ อย่างหลวมๆ บางเม็ดแร่มชี อ่ งว่างรอบขอบ
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เม็ดแร่ แสดงถึงการเตรียมส่วนผสมทีไ่ ม่ดนี กั บางบริเวณในช่องว่างดังกล่าว
พบซากอินทรียวัตถุหรือถ่านอยูบ่ า้ ง ประกอบกับลักษณะโครงสร้างของแร่
ดินเหนียว แสดงลักษณะทีย่ งั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างภายในมากนัก
แสดงว่าอุณหภูมทิ ี่ได้รบั จากการเผาไม่สูงมาก ไม่น่าจะเกิน 500 องศาเซลเซียส และน่าจะเป็ นการเผาแบบง่ายๆ อาจใช้วธิ สี มุ ไฟแบบ Open-air
firing ทัง้ นี้ถา้ ใช้ไฟสูงมากกว่านี้อาจทำให้ภาชนะเกิดการแตกขณะเผาได้
เนื่องจากภาชนะมีขนาดหยาบมาก

PPL 10X

XPL 10X

รูปที ่ 5ตัวอย่างลักษณะของเนื้อภาชนะส่วนลำตัว พบเม็ดแร่ขนาดหยาบ เช่น Quartz,
Plagioclase,Mica ปะปนวางตัวอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็ นแร่ดนิ และเหล็กออกไซด์
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PPL 10X

XPL 10X

รูปที ่ 6 ตัวอย่างลักษณะเนื้อภาชนะส่วนขา แสดงเม็ดแร่ขนาดหยาบ เช่น เศษหินอัคนี
แร่ Quartz ปะปน วางตัวอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็ นแร่ดนิ และเหล็กออกไซด์
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3. แหล่งโบราณคดีหนองหญ้าไทร อ.หนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี
ในการดำเนินการศึกษาจะเลือกสุมตัวอย่าง โดยเลือกตัดแผ่นบาง
ทัง้ สิน้ 10 ตัวอย่าง เป็ นตัวอย่างจากบริเวณส่วนขาของภาชนะหม้อสามขา
โดยมีผลการศึกษา ดังนี้
ตัวอย่างภาชนะดินเผาทัง้ 10 ตัวอย่าง ทีน่ ำมาวิเคราะห์โดยวิธศี ลิ าวรรณานัน้ จะเป็ นส่วนทีม่ าจากส่วนขาของภาชนะหม้อสามขา โดยเลือก
ตัดแผ่นบางมาจากส่วนต่างๆ เช่น ส่วนปลาย ส่วนกลาง เป็นต้น เพือ่ เปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างเนื้อภาชนะ
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพพบว่า โดยเฉพาะเนื้อภาชนะ
และความพรุนสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ เนื้อหยาบ ความพรุนสูง
และกลุม่ เนื้อละเอียด ความพรุนตำ ส่วนการศึกษาจากแผ่นหินบาง พบ
ลักษณะที่สอดคล้องกันกล่าวคือ สามารถแบ่งภาชนะออกเป็ น 2 กลุ่ม
เช่นกัน คือ
1. กลุม่ เนือ้ ละเอียด จะพบเป็นส่วนใหญ่จากกลุม่ ตัวอย่างทีว่ เิ คราะห์
ทัง้ หมดมีการคัดขนาดของเม็ดแร่คอ่ นข้างดี เป็ นภาชนะเนื้อทรายละเอียด
ถึงหยาบปานกลาง ปรากฏเม็ดแร่และชิน้ ส่วนของเศษหินขนาดทรายละเอียด
ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน กระจายตัวอยูท่ วไปบนพื
ั่
น้ ทีเ่ ป็นแร่ดนิ และเหล็กออกั้
ไซด์ แสดงถึงการมีการเตรียมตัวอย่างดินทีด่ กี ่อนทีจ่ ะปนภาชนะ
และน่า
จะมีการตัดหรือคัดขนาดแร่เพือ่ นำไปเติมเข้าไปเป็ นตัวประสานสำหรับนำ
มาผลิตภาชนะ
ในส่วนแหล่งวัตถุดบิ นัน้ พบว่าเม็ดแร่ส่วนใหญ่ ได้แก่ แร่ควอร์ต
(Quartz) และเศษหินอัคนี โดยเฉพาะหินแกรนิต ซึง่ ขอบเม็ดแร่แสดงลักษณะ
การผุพงั อย่างชัดเจน โดยพบกระจายอยูท่ วไป
ั ่ ลักษณะดังกล่าวแสดงถึง
แหล่งวัตถุดบิ หลักน่าจะเป็ นดินทีผ่ พุ งั มาจากหินอัคนีในบริเวณนัน้ ไม่น่าจะ
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ไกลจากแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยมากนัก ทัง้ นี้ ไม่น่าจะใช้ดนิ จากบริเวณถำมาผลิต
เนื่องจากถ้าใช้ดนิ ในถำมาผลิต ภายในเนื้อภาชนะไม่ปรากฏแร่แคลไซต์
(Calcite) เลย
ส่วนอุณหภูมใิ นการเผา ถึงแม้วา่ จะมีการคัดขนาดของเม็ดแร่ทด่ี ี
แต่กพ็ บว่าโครงสร้างของแร่ดนิ ยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก และยังพบว่า
เม็ดแร่สว่ นใหญ่จะวางอยูบ่ นพืน้ แร่ดนิ อย่างหลวมๆ บางเม็ดแร่มชี อ่ งว่าง
รอบขอบเม็ดแร่ บางบริเวณในช่องว่างดังกล่าวพบซากอินทรียวัตถุหรือถ่าน
อยูบ่ า้ ง แสดงว่าอุณหภูมทิ ไ่ี ด้รบั จากการเผาไม่สงู มาก และน่าจะเป็ นการ
เผาแบบง่ายๆ อาจใช้วธิ สี มุ ไฟแบบ Open-air firing
2. กลุม่ เนือ้ หยาบ พบเป็นส่วนน้อย ลักษณะเนือ้ ภาชนะและส่วนผสม
พบว่าภาชนะดินเผาทัง้ สองกลุม่ มีลกั ษณะเนื้อทีใ่ กล้เคียงกันมาก กล่าวคือ
เป็นภาชนะเนือ้ หยาบ ปรากฏเม็ดแร่และชิน้ ส่วนของเศษหิน ซึง่ การคัดขนาด
ไม่ดี กระจายตัวอยูท่ วไปบนพื
ั่
น้ ทีเ่ ป็ นแร่ดนิ และเหล็กออกไซด์ แสดงถึง
การเตรียมดินทีไ่ ม่ดนี กั ไม่มกี ารตัดหรือคัดขนาดแร่เพือ่ นำไปเติมเข้าไปเป็น
ตัวประสานสำหรับนำมาผลิตภาชนะ
จากการศึกษาพบว่าเม็ดแร่ขนาดหยาบทีพ่ บส่วนใหญ่ ได้แก่ แร่
ควอร์ต (Quartz) และเศษหินอัคนี โดยเฉพาะหินแกรนิต ซึง่ ขอบเม็ดแร่แสดง
ลักษณะการผุพงั อย่างชัดเจน โดยพบกระจายอยู่ท ั ่วไป ลักษณะดังกล่าว
แสดงถึงแหล่งวัตถุดบิ หลักน่าจะเป็ นดินทีผ่ พุ งั มาจากหินอัคนีในบริเวณนัน้
ไม่น่าจะไกลจากแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยมากนัก ทัง้ นี้ไม่น่าจะใช้ดนิ จากบริเวณถำ
มาผลิตเนื่ องจากถ้าใช้ดนิ ในถำมาผลิต จากลักษณะส่วนผสมพบว่าเนื้ อ
ภาชนะมีลกั ษณะหยาบ พบเม็ดแร่ขนาดใหญ่กระจายตัวอยูท่ วไป
ั ่ และยัง
พบว่าเม็ดแร่สว่ นใหญ่จะวางอยูบ่ นพืน้ แร่ดนิ อย่างหลวมๆ บางเม็ดแร่มชี อ่ ง
ว่างรอบขอบเม็ดแร่ แสดงถึงการเตรียมส่วนผสมทีไ่ ม่ดนี กั บางบริเวณใน
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ช่องว่างดังกล่าวพบซากอินทรียวัตถุหรือถ่านอยูบ่ า้ ง ประกอบกับลักษณะ
โครงสร้างของแร่ดนิ เหนียว แสดงลักษณะทีย่ งั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครง
สร้างภายในมากนัก แสดงว่าอุณหภูมทิ ไ่ี ด้รบั จากการเผาไม่สงู มาก ไม่น่า
จะเกิน 500 องศาเซลเซียส และน่าจะเป็ นการเผาแบบง่ายๆ อาจใช้วธิ ี
สุมไฟแบบ Open-air firing ทัง้ นี้ถา้ ใช้ไฟสูงมากกว่านี้อาจทำให้ภาชนะเกิด
การแตกขณะเผาได้เนื่องจากภาชนะมีขนาดหยาบมาก

PPL 10X

XPL 10X

รูปที ่ 7 แสดงลักษณะเนื้อภาชนะ พบว่าแร่เม็ดหยาบมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ
แร่ Quartz และ Plagioclase นอกจากนี้ยงั พบแร่ Muscovite กระจายตัวทัวไปอยู
่
ใ่ น
พืน้ ทีเ่ ป็ นแร่ดนิ และเหล็กออกไซด์ดว้ ย
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PPL 10X

XPL 10X

รูปที ่ 8 แสดงลักษณะเนือ้ ภาชนะ พบว่าแร่เม็ดหยาบกระจายตัวทัวไปอยู
่
ใ่ นพืน้ ทีเป็่ นแร่ดนิ
และเหล็กออกไซด์ โดยเม็ดแร่หยาบแบ่งเป็ น 2 ขนาดอย่างชัดเจน คือ กรวดขนาด
ทรายละเอียด และทรายหยาบปานกลาง ซึง่ ทัง้ 2 กลุม่ มีการคัดขนาดดี โดยเฉพาะแร่
Quartz และ Plagioclase นอกจากนี้ยงั พบแร่ Muscovite กระจายอยูท่ วไปด้
ั ่ วย
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4. แหล่งโบราณคดีถำ ภูเขาทอง (พืน้ ที่เขาทะลุ) อ.สวี จ.นครศรีธรรมราช
ในการดำเนินการศึกษาจะเลือกสุมตัวอย่าง โดยเลือกตัดแผ่นบาง
ทัง้ สิน้ 6 ตัวอย่าง เป็ นตัวอย่างจากบริเวณลำตัวและปาก จำนวน 3 ตัวอย่าง
และจากส่วนขาของภาชนะหม้อสามขา จำนวน 3 ตัวอย่าง ทังนี
้ เ้ พือ่ เปรียบ
ความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างส่วนตัวของภาชนะกับส่วนขาภาชนะว่า
มีการเตรียมหรือเทคนิคในการผลิตต่างกันหรือไม่ โดยสรุปผลการศึกษา
ได้ดงั นี้
4.1. กลุ่มตัวอย่างที่มาจากส่วนปากและลำตัวของภาชนะ
จากการศึก ษาลัก ษณะทางกายภาพพบว่าโดยเฉพาะค่าความ
พรุนค่อนข้างสูง เป็ นภาชนะเนื้อค่อนข้างหยาบ ส่วนข้อมูลจากการศึกษา
จากแผ่นบางพบว่าเนื้อของภาชนะตัวอย่างจากบริเวณส่วนปากและลำตัว
สามารถสรุปเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้
ลักษณะเนื้ อภาชนะและส่วนผสม
กลุม่ เนือ้ มีการคัดขนาดของเม็ดแร่ไม่ดี เป็นภาชนะเนือ้ หยาบ ปรากฏ
เม็ดแร่และชิน้ ส่วนของเศษหิน กระจายตัวอยูท่ วไปบนพื
ั่
น้ ทีเ่ ป็ นแร่ดนิ และ
เหล็กออกไซด์ แสดงถึงการเตรียมดินทีไ่ ม่ดนี กั ไม่มกี ารตัดหรือคัดขนาด
แร่เพือ่ นำไปเติมเข้าไปเป็ นตัวประสานสำหรับนำมาผลิตภาชนะ
แหล่งวัตถุดิบ จากการศึกษาพบว่าเม็ดแร่ขนาดหยาบทีพ่ บส่วน
ใหญ่ ได้แก่ แร่ควอร์ต (Quartz) และเศษหินอัคนี โดยเฉพาะหินแกรนิต ซึง่
ขอบเม็ดแร่แสดงลักษณะการผุพงั อย่างชัดเจน โดยพบกระจายอยู่ท ั ่วไป
ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงแหล่งวัตถุดบิ หลักน่ าจะเป็ นดินทีผ่ ุพงั มาจากหิน
อัคนีในบริเวณนัน้ ไม่น่าจะไกลจากแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยมากนัก ทัง้ นี้ไม่น่าจะ

46

ดำรงวิชาการ

ใช้ดนิ จากบริเวณถำมาผลิตเนือ่ งจากถ้าใช้ดนิ ในถำมาผลิต ภายในเนือ้ ภาชนะ
ไม่ปรากฏแร่แคลไซต์ (Calcite) เลย
อุณหภูมิในการเผา จากลักษณะส่วนผสมพบว่าเนื้อภาชนะมี
ลักษณะหยาบ พบเม็ดแร่ขนาดใหญ่กระจายตัวอยูท่ วไป
ั ่ และยังพบว่าเม็ด
แร่สว่ นใหญ่จะวางอยูบ่ นพืน้ แร่ดนิ อย่างหลวมๆ บางเม็ดแร่มชี อ่ งว่างรอบ
ขอบเม็ดแร่ แสดงถึงการเตรียมส่วนผสมทีไ่ ม่ดนี กั บางบริเวณในช่องว่าง
ดังกล่าวพบซากอินทรียวัตถุหรือถ่านอยูบ่ า้ ง ประกอบกับลักษณะโครงสร้าง
ของแร่ดนิ เหนียว แสดงลักษณะทีย่ งั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างภายใน
มากนัก แสดงว่าอุณหภูมทิ ไ่ี ด้รบั จากการเผาไม่สงู มาก ไม่น่าจะเกิน 500
องศาเซลเซียส และน่าจะเป็นการเผาแบบง่ายๆ อาจใช้วธิ สี มุ ไฟแบบ Openair firing ทัง้ นี้ถา้ ใช้ไฟสูงมากกว่านี้อาจทำให้ภาชนะเกิดการแตกขณะเผา
ได้เนื่องจากภาชนะมีขนาดหยาบมาก

รูปที ่ 9 ตัวอย่างลักษณะเนื้อภาชนะส่วนขา
แสดงเม็ดแร่ขนาดหยาบ เช่น เศษหินอัคนี
แร่ Quartz ปะปน วางตัวอยูใ่ นพืน้ ทีเป็
่ น
แร่ดนิ และเหล็กออกไซด์
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