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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมและวิเคราะห์คุณลักษณะภาชนะดินเผาและ

การบันทึกข้อมูล เพื่อพัฒนาโครงสร้างคุณลักษณะของภาชนะดินเผา 2) เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้าง
สารสนเทศภาชนะดินเผาในงานโบราณคดี หรือ PISA กับ โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีนัก
โบราณคดีใช้ในการขุดค้นในพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์เมื่อปี พ.ศ.2557-2558 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ จึงมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ เอกสาร
วิทยานิพนธ์ของคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับภาชนะดินเผาจ านวน 82 
เล่ม ส าหรับการรวบรวมและวิเคราะห์คุณลักษณะภาชนะดินเผา กลุ่มท่ีสองคือ ข้อมูลภาชนะดินเผาท่ี
ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ในปี พ.ศ.2557-2558 จ านวน 226 รายการ 

เครื่องมือท่ีช้ในการวิจัยก็เช่นเดียวกัน ในการศึกษาระยะแรกผู้วิจัยได้พัฒนาแบบบันทึก
ส าหรับรวบรวมและวิเคราะห์คุณลักษณะภาชนะดินเผา โดยอาศัยกรอบความคิดการจ าแนกหลักฐาน
ทางโบราณคดี ร่วมกับกลุ่มสารสนเทศเกี่ยวกับภาชนะดินเผา และผลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ในส่วนสารสนเทศทางโบราณคดี ในส่วนของการศึกษาระยะท่ีสอง ผู้วิจัยใช้โครงสร้างสารสนเทศ
ภาชนะดินเผาในงานโบราณคดี หรือ PISA ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น เพื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ เมื่อปี  
พ.ศ.2557-2558 

ผลการศึกษาพบว่า 

1) คุณลักษณะภาชนะดินเผาในงานโบราณคดีสามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มตาม
จุดประสงค์และการใช้งานทางโบราณคดี ได้แก่ กลุ่มท่ีหนึ่งคือสารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนก และ
วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น กลุ่มท่ีสองคือสารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และศึกษาวิจัย และกลุ่มท่ี
สามคือสารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา โดยผู้วิจัยใช้สารสนเทศเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนา PISA 

 



  จ 

2) แม้ PISA จะได้รับการพัฒนาจากการรวบรวมและวิเคราะห์คุณลักษณะภาชนะดิน
เผาในงานโบราณคดี แต่ก็ยังมีปัญหาท่ีต้องปรับปรุงในส่วนต่างๆ เช่น ความคลุมเครือของนิยามใน
หัวข้อคุณลักษณะบางส่วน หรือการเพิ่มเติมหัวข้อคุณลักษณะบางประการ นอกจากนั้นยังพบว่า PISA 
ไม่เหมาะส าหรับการน าไปใช้เป็นโครงสร้างข้อมูลส าหรับการขุดค้นทางโบราณคดี แต่เหมาะส าหรับ
การจัดการข้อมูลท่ีได้และน ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูล หรืออื่นๆ มากกว่า 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57903304 : Major ARCHIVES AND CULTURAL HERITAGE INFORMATION MANAGEMENT 
Keyword : DATA STRUCTURE, INFORMATION MANAGEMENT, POTTERY, ARCHAEOLOGY 

MR. CHANON WATTANAKUN : POTTERY INFORMATION MANAGEMENT IN LUEAN 
RIT ARCHAEOLOGICAL SITE   THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR KANNIKA 
SUTEERATTANAPIROM, PH.D. 

This research aims to 1) Compile and analyze pottery’s attribute and 
recording data for developing structure in attribute of pottery. 2) To compare pottery 
information structure in archeology or PISA and information’s structure the 
archeologists used in excavation field of Lernlit community’s area during the years of 
2015 to 2016. As this research was divided into 2 study phases, there are two groups 
of study sample; first group for compiling and analyzing pottery’s attribute, second 
sample group is information in numbers of 226 which obtained from archeological 
excavation at Lernlit community’s area during the years of 2015 to 2016. 

So as the researching tools, in the first phase of studying, the researcher 
has developed a recording form for collecting and analyzing attribute of pottery based 
on the concept of classification in archeology evidences including results of literature 
review in archeological information section. On the second phase, the researcher used 
Pottery’s Information Structure in Archeology work that developed by researcher to 
study in comparing with another pottery’s information structure that used in 
archeological excavation in area of Lernlit community during years of 2015-2016. 

The study indicated with following results: 

1) In archeology work, attribute of pottery in archeological term can be 
divided into 3 groups by archeological purposes and usability. The first group is 
information for classification and basic analyzing data. The second group is information 
for synthesis information and research. Lastly, the third group is information for pottery 
organization. The researcher uses this information as a basis for developing PISA. 

2) Despite the fact that PISA has been develop through compiling and 
analyzing pottery’s attribute in archeological work but there are also an issue that 

 



  ช 

need to be improved e.g. vague definition in some of attribute’s topics and addition 
of topic in some attribute’s topics. Moreover, researcher found that PISA is more 
appropriate in using in the field of data management and suitable in using as a 
database over using as information structure in archeological excavation. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
 โลกในปัจจุบันได้ย่างก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของสังคมสารสนเทศอย่างเต็มตัว กลายเป็นสังคมท่ีเต็ม
ไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย และมนุษย์ก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในชีวิตประจ าวันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ไอพีคอมพิวเตอร์ หรือหมายเลขบัญชีธนาคาร ยังไม่
นับรวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นสังคมใน
ปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยข้อมูลจ านวนมหาศาลท่ีเราสามารถใช้ประโยชน์ได้หากมีการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมากเพียงพอ 

ข้อมูล หมายถึง หมายถึง ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสังเกตเหตุการณ์ การกระท า หรือลักษณะ
ต่างๆ ของวัตถุ ส่ิงของ คน สัตว์ หรือพืช และบันทึกในรูปตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ หรือการ
บรรยายให้รู้ถึงความรู้สึก ซึ่งให้ความหมายเฉพาะด้านหรือวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง และยังไม่ผ่าน
กระบวนการประมวลข้อมูลใดๆ (มาลี ล้ าสกุล, 2553) จากนิยามข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า ข้อมูล มี
ความหมายท่ีกว้างมาก และยังเป็นพื้นฐานของการสร้างความรู้ในศาสตร์การศึกษาทุกแขนงของ
มนุษย์ โดยหนึ่งในนั้นก็คือศาสตร์ทางวิชาโบราณคดี 
 โบราณคดี คือ การศึกษาเรื่องราวและพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต โดยศึกษาจากหลักฐาน
ต่างๆ ท่ีพบบนดิน ใต้ดินและใต้น้ า ได้แก่โบราณวัตถุ และโบราณสถาน โดยมีวิธีการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล คือการส ารวจ และการขุดค้น (กรมศิลปากร, 2551) (รัศมี ชูทรงเดช, 2538) การ
ท างานด้านโบราณคดีจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจ านวนมากเพื่อน ามาวิเคราะห์ และตีความเพื่อสร้างภาพ
ของสังคมในอดีตตามจุดประสงค์ของวิชาโบราณคดี โดยหลักฐานต่างๆ ท่ีนักโบราณคดีพบและ
น ามาใช้ในการศึกษาและตีความนั้นถือว่าเป็นข้อมูลทางโบราณคดี   
 นอกจากหลักฐานทางโบราณคดีจะมีความส าคัญกับการศึกษาทางโบราณคดีแล้ว ยังมี
ความส าคัญในฐานะของการเป็นมรดกวัฒนธรรมด้วย จากนิยามของ ICOMOS กล่าวไว้ว่า มรดก
วัฒนธรรม คือ การแสดงออกของวิธีการด ารงชีวิตท่ีพัฒนาโดยคนในชุมชนและสามารถส่งต่อไปยังรุ่น
ถัดไปได้ หมายรวมไปถึง หลักปฏิบัติ สถานท่ี วัตถุ วรรณกรรม ซึ่งมีท้ังท่ีจับต้องได้ และไม่สามารถจับ
ต้องได้ (ICOMOS, 2002) ซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีถือเป็นวัตถุท่ีเกิดจากวัฒนธรรมของคนในอดีต
และส่งผ่านมายังในปัจจุบัน และคนในปัจจุบันก็สามารถใช้ประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และแหล่งโบราณคดีโป่งมะนาว จังหวัดลพบุรี ซึ่ง
สร้างคุณค่าทางด้านการท่องเท่ียว และเศรษฐกิจให้คนในพื้นท่ีได้ ดังนั้นหลักฐานทางโบราณคดีหรือ
มรดกวัฒนธรรมเหล่านี้จึงมีความส าคัญอย่างมาก และควรจะมีการศึกษาเพื่อพัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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 หลักฐานทางโบราณคดี สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้ (กรมศิลปากร, 
2551)  

ช้ินส่วนจากร่างกายมนุษย์ (human remains) คือ กระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ 
โบราณวัตถุ (archaeological artefacts) คือ ส่ิงของท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หรือน าวัสดุธรรมชาติ

มาดัดแปลงและใช้งาน เป็นส่ิงท่ีเคล่ือนย้ายได้และไม่เปล่ียนรูปร่าง เช่น ขวานหินขัด เศษภาชนะดิน
เผา และลูกปัด เป็นต้น โดยหลักฐานประเภทนี้ยังสามารถแบ่งย่อยตามวัสดุได้อีก 

นิเวศวัตถุ (archaeological ecofacts) คือ วัตถุธรรมชาติท่ีมนุษย์น ามาใช้ แต่ไม่ได้ดัดแปลง
รูปลักษณ์หรือหน้าท่ีการใช้งาน เช่น กระดูกสัตว์ เมล็ดพืช และดิน เป็นต้น 

ร่องรอยท่ีมนุษย์ท าขึ้น (archaeological features) คือส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมา แต่เมื่อ
เคล่ือนย้ายแล้วจะสูญเสียลักษณะด้ังเดิม เช่น หลุมเสาบ้าน หลุมศพ  

หลักฐานต่างๆ ท่ีกล่าวไปจะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดี เพื่อตีความหลักฐาน
เหล่านี้และสร้างเป็นความรู้เพื่อให้บุคคลท่ัวไปน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยขั้นตอนการศึกษาทาง
โบราณคดี สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

การศึกษาทางโบราณคดีเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานทางโบราณคดี นัก
โบราณคดีจะรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีจากพื้นท่ีภาคสนามด้วยการส ารวจ และการขุดค้น อัน
เป็นวิธีการเฉพาะของวิชาโบราณคดี โดยหลักฐานท่ีได้จะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
วัสดุ รูปทรง หรือเทคนิคการตกแต่ง นักโบราณคดีจึงใช้ความแตกต่างเหล่านี้มาใช้ เป็นหลักในการ
วิเคราะห์และจ าแนกเบื้องต้น และจ าแนกหลักฐานออกเป็นหมวดหมู่ตามรูปลักษณ์ (Formal 
Classification) จากนั้นจึงบันทึกข้อมูลเหล่านั้นในตารางบันทึกข้อมูลเพื่อท าการจัดระเบียบ และ
สร้างเป็นข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาก่อนท่ีนักโบราณคดีจะน าเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยหลักการของ
วิชาโบราณคดี เพื่อสังเคราะห์และสรุปเป็นความรู้ออกมาใช้งานต่อไป 

จุดนี้เองท่ีท าให้เกิดค าว่า “สารสนเทศทางโบราณคดี” โดยค าว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล 
ข่าวสาร รูปแบบต่างๆ ท่ีผ่านการบันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ หรือด าเนินการด้วยวิธีใดๆ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าซึ่งอาจเป็นเพียงการจัดเรียงข้อมูลใหม่และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้งาน (จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ, 2544) (มาลี ล้ าสกุล, 2553) เมื่อเราตีความจากนิยามข้างต้นนี้
จะพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีได้เปล่ียนสถานะเป็นสารสนเทศทางโบราณคดีไปแล้วต้ังแต่การ
บันทึกข้อมูลเพื่อการจัดระเบียบ โดยนักโบราณคดียังได้น าสารสนเทศทางโบราณคดีไปใช้งานต่อเพื่อ
สร้างเป็นความรู้ทางโบราณคดีขึ้นมาในท้ายท่ีสุด ดังนั้นเราสามารถสรุปแนวคิดด้านข้อมูลและ
สารสนเทศทางโบราณคดีได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการศึกษาทางโบราณคดีและผลท่ีได้จากแต่ละช่วง 

การรวบรวมขอ้มูลทางโบราณคด ี

การส ารวจทางโบราณคดี 

การขุดค้นทางโบราณคดี 
 

ขอ้มูลทางโบราณคดี 
หรอืหลกัฐานทาง

โบราณคดจี านวนมาก 

การวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ และการจดั
จ าแนกหมวดหมูห่ลกัฐานทางโบราณคดี 
โดยหลักการจัดจ าแนกตามรูปลักษณ์ 
(Formal Classification) เพื่อการจัด
ระเบียบหลักฐานทางโบราณคดี 

สารสนเทศทาง
โบราณคด ี

การสงัเคราะห ์

โดยการน าหลักฐานทางโบราณคดีมา
วิเคราะห์ตามด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือ
การศึกษาเปรียบเทียบ 

ความรูท้างโบราณคด ี

การแปลความ 

การแปลงข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
หลักฐาน ท้ังหมดเพื่ อตอบปัญหาทาง
โบราณคดี หรืออธิบายเกี่ยวกับมนุษย์ใน
อดีต 
 

การสรปุผล 

สรุปผลเป็นความรู้ทางโบราณคดี 
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จากภาพท่ี 1 สามารถสังเกตได้ว่าสารสนเทศทางโบราณคดีจะเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูล และขั้นการสรุปผล โดยในระหว่างขั้นตอนท้ังสองนี้ นักโบราณคดีจะสร้างความรู้จาก
การวิเคราะห์คุณลักษณะของหลักฐานทางโบราณคดีด้วยวิธีการต่างๆ ต้ังแต่การสังเกตด้วยสายตา ไป
จนถึงการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายและสร้างความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ในอดีตจากหลักฐานท่ี
รวบรวมได้ให้ถูกต้อง และครบถ้วนมากท่ีสุด 

ปัญหาในการวิจัยครั้งนี้คือ นักโบราณคดีศึกษาคุณลักษณะใดของหลักฐานทางโบราณคดีบ้าง 
และนักโบราณคดีใช้คุณลักษณะท่ีศึกษาเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการสร้างความรู้หรือไม่ 
เนื่องจากในบางครั้งด้วยเวลาท่ีจ ากัดและเงื่อนไขบางประการ ท าให้นักโบราณคดีจ าเป็นต้องเลือก
บันทึก และศึกษาคุณลักษณะของหลักฐานเพียงบางประการเท่านั้น และด้วยเหตุผลเดียวกัน ส่งผลให้
นักโบราณคดีไม่สามารถใช้รูปแบบการบันทึกคุณลักษณะของหลักฐานท่ีเหมือนกันท้ังหมดได้ แต่นัก
โบราณคดีต้องเลือกใช้คุณลักษณะของหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีการศึกษาท่ีผ่านมาก่อนหน้า มาปรับ
ใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์ในการศึกษาของตนเอง ดังนั้นนักโบราณคดีควรจะมีคู่มืออ้างอิงเพื่อจะได้รู้ว่า
หลักฐานแต่ละประเภทมีการศึกษาคุณลักษณะใดบ้าง และศึกษาเพื่อจุดประสงค์อะไร ส าหรับ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือก หรือไม่เลือกศึกษาแต่ละคุณลักษณะของหลักฐานทางโบราณคดี 

จุดประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ คือการศึกษาและรวบรวมคุณลักษณะของหลักฐานทาง
โบราณคดี โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะหลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา
เท่านั้น เนื่องจากคุณลักษณะของหลักฐานทางโบราณคดีแต่ละประเภทมีความหลากหลายสูงมาก การ
ก าหนดการศึกษาให้เหลือเพียงหลักฐานประเภทเดียวจะช่วยให้เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากกว่า 
ประกอบกับหลักฐานประเภทภาชนะดินเผาพบในแหล่งโบราณคดีทุกยุคสมัย (ปรีชา กาญจนาคม, 
2522) โดยผู้วิจัยจะรวบรวมคุณลักษณะภาชนะดินเผาในรูปแบบของโครงสร้างข้อมูล และพัฒนาเป็น
โครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาจากงานวิจัยของนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลังจากพัฒนาโครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน าโครงสร้างชุดนี้
ไปศึกษาเปรียบเทียบกับโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นทางโบราณคดีพื้นท่ีชุมชน
เล่ือนฤทธิ์ โดยชุมชนแห่งนี้ต้ังอยู่บนพื้นท่ีเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เริ่มมีการใช้งานพื้นท่ีต้ังแต่
ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยเลือกข้อมูลการขุดค้นพื้น ท่ีนปี พ.ศ.2557-2558 มาใช้ในการศึกษา
เปรียบเทียบครั้งนี้ เพื่อทดสอบและพัฒนาโครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ประโยชน์ของงานวิจัยครั้งนี้ อย่างหนึ่งคือตัวโครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาท่ีสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้ เช่น การใช้โครงสร้างชุดนี้ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะ
ดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นในแหล่งโบราณคดีท่ีผ่านมา และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นได้ 
ในขณะท่ีข้อมูล และสารสนเทศทางโบราณคดีท่ีได้รับการจัดระเบียบแล้ว ย่อมสามารถน าไปศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ในแวดวงวิชาโบราณคดีได้อีกเป็นจ านวนมาก ยกตัวอย่างการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการจัดการข้อมูลของนักโบราณคดี คือ การน าโปรแกรม GIS (geographic information system) 
มาแปลงข้อมูลด้านต าแหน่งของแหล่งโบราณคดี และแสดงผลออกมาในรูปของสามมิติ ท าให้นัก
โบราณคดีสามารถวิเคราะห์ลักษณะการก่อตัวของแหล่งโบราณคดีได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากตัวโครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาท่ีพัฒนาขึ้นจะสามารถใช้ในการจัดการข้อมูล
ท่ีมีมาแต่เดิมได้แล้ว ยังสามารถใช้ในฐานะคู่มือเพื่อนักโบราณคดีส าหรับเลือกคุณลักษณะไปพัฒนา
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โครงสร้างส าหรับศึกษาภาชนะดินเผาในแต่ละครั้งตามจุดประสงค์ของตนเอง นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้เป็นคู่มือส าหรับนักวิชาการหรือบุคคลอื่นๆ ส าหรับใช้ศึกษาคุณลักษณะภาชนะดินเผาในงาน
โบราณคดี และสามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานประเภทนี้ในบริบทของวิชาโบราณคดีได้มาก
ยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยหวังว่าการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยให้นักโบราณคดี หรือผู้ท่ีควบคุมการขุดค้นมีหลักเกณฑ์
ท่ีช่วยในการตัดสินใจเลือกคุณลักษณะภาชนะดินเผา และวิธีการบันทึกข้อมูลให้เหมาะสมกับการขุด
ค้นแต่ละครั้ง อีกท้ังโครงสร้างคุณลักษณะภาชนะดินเผานี้ ยังใช้เป็นเสมือนคู่มือให้กับบุคคลท่ัวไปหรือ
ผู้ท่ีไม่ใช่นักโบราณคดีแต่มีความสนใจหรือจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลทางโบราณคดี ในการท าความเข้าใจกับ
คุณลักษณะภาชนะดินเผาหัวข้อต่างๆ ท่ีนักโบราณคดีน าเสนออีกด้วย 
 
2. ปญัหาการวจิัย 
 นักโบราณคดีใช้คุณลักษณะท่ีแตกต่างกันของภาชนะดินเผาในการสร้างความรู้ทางโบราณคดี 
อย่างไรก็ตามนักโบราณคดีใช้คุณลักษณะภาชนะดินเผาเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกจากการสร้างความรู้
หรือไม่ 
 
3. วัตถปุระสงค์ของการวจิยั 
 1 รวบรวมและวิเคราะห์คุณลักษณะภาชนะดินเผา เพื่อพัฒนาโครงสร้างคุณลักษณะของ
ภาชนะดินเผา 
 2 เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาในงานโบราณคดี กับโครงสร้างข้อมูล
ภาชนะดินเผาท่ีนักโบราณคดีใช้ในการขุดค้นในพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์เมื่อปี พ.ศ.2557-2558  
 
4. ขอบเขตของการวิจยั 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน การก าหนดขอบเขตการวิจัยจึงมีความ
แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 การวิจัยในส่วนท่ี 1 ก าหนดขอบเขตของการวิจัยเฉพาะ คุณลักษณะภาชนะดินเผาภายใน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผาของนักศึกษาคณะโบราณคดี ท่ีได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ อ อ น ไ ล น์  ส า นั ก ห อ ส มุ ด ก ล า ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร 
(http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/) จากภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเท่านั้น  
 การวิจัยในส่วนท่ี 2 คือการศึกษาเปรียบเทียบ PISA กับโครงสร้างข้อมูลท่ีใช้ในการขุดค้นใน
พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ รวมไปถึงการทดสอบใส่ข้อมูลลงใน PISA โดยจะก าหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะ
โครงสร้างข้อมูลท่ีเกี่ยวกับภาชนะดินเผาภายในรายงานผลการด าเนินงานโครงการขุดค้นทาง
โบราณคดีพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ ซึ่งได้ท าการขุดค้นทางโบราณคดีไปในปี พ.ศ.2557-2558 เท่านั้น 
ในขณะท่ีข้อมูลส าหรับทดลองใส่ใน PISA จะมาจากรายงานฉบับเดียวกัน แต่ก าหนดเฉพาะข้อมูล
เกี่ยวกับภาชนะดินเผาท่ีได้จากหลุมขุดค้นพื้นท่ี A3 เท่านั้น 
 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/
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5. นยิามศพัท์เฉพาะ 
ภาชนะดินเผา (pottery) หมายถึง ภาชนะส าหรับบรรจุของเหลวหรือของแข็ง ส าหรับใช้

บริโภคหรือเก็บสะสมอาหาร เช่น หม้อ ไห จาน ชาม ถ้วย (พัชรี สาริกบุตร, 2523) โดยในการวิจัย
ครั้งนี้จะใช้ค าว่า ภาชนะดินเผาคลอบคลุมความหมายของค าว่า เศษภาชนะดินเผา (potsherd, 
sherd, sherds) ไปด้วย 

เศษภาชนะดินเผา (potsherd, sherd, sherds) หมายถึง ช้ินส่วนท่ีแตกออกมาจากภาชนะ
ดินเผา (กรมศิลปากร, 2550) 

สารสนเทศทางโบราณคดี หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี
ประเภทต่างๆ สามารถเปล่ียนรูปแบบได้ และนักโบราณคดีใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตีความและสร้าง
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นการตอบจุดประสงค์ของวิชาโบราณคดี 
 
6. ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
 การรวบรวมและพัฒนาโครงสร้างคุณลักษณะภาชนะดินเผาภายนงานวิจัยช้ินนี้ จะได้
โครงสร้างข้อมูลท่ีรวบรวมคุณลักษณะภาชนะดินเผาจ านวนมากเอาไว้ และสามารถน าโครงสร้าง
ข้อมูลช้ินนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในจุดประสงค์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น 
 1) นักโบราณคดีสามารถเลือกคุณลักษณะภาชนะดินเผาภายนโครงสร้างนี้เพื่อพัฒนา
โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาตามจุดประสงค์นการด าเนินงานในแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม 
 2) โครงสร้างข้อมูลสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบข้อมูลคุณลักษณะภาชนะดินเผา
จากแหล่งโบราณคดีจ านวนมากในภาพรวมได้  
 3) นักจัดการสารสนเทศสามารถใช้คุณลักษณะภายนโครงสร้าง เพื่อจัดการข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับภาชนะดินเผาในรูปแบบฐานข้อมูลส าหรับเผยแพร่ความรู้ได้ และยังสามารถพัฒนาเพื่อเป็น
คลังข้อมูลส าหรับห้องสมุดดิจิทัลได้ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การจัดการคุณลักษณะสารสนเทศภาชนะดินเผากรณีศึกษาแหล่งโบราณคดี
ชุมชนเล่ือนฤทธิ์ มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
ก าหนดกรอบความคิดรวมไปถึงวิธีการท่ีจะใช้ในการศึกษา โดยการทบทวนวรรณกรรมประกอบไป
ด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  
1. ลกัษณะทัว่ไปของวชิาโบราณคดี 
 การศึกษาครั้งนี้มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดการคุณลักษณะสารสนเทศของภาชนะดิน
เผา ในบริบทการศึกษาภายใต้กรอบความคิดวิชาโบราณคดี ผู้วิจัยจึงต้องท าการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อศึกษาว่าวิชาโบราณคดีมีจุดมุ่งหมายอย่างไร หรือท าการศึกษาภาชนะดินเผาไปเพื่ออะไร ผู้วิจัยจึง
ขอน าเสนอลักษณะท่ัวไปของวิชาโบราณคดีดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 
 1.1 ความหมายของค าว่าวิชาโบราณคดี 
 โบราณคดีมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Archaeology นักวิชาการและองค์กรต่างๆ 
ก าหนดนิยามความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น กรมศิลปากร ได้เสนอความหมายว่า 
โบราณคดี คือ วิชาท่ีว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต โดยศึกษาจากหลักฐานต่างๆ ท่ีพบ
บนดิน ใต้ดิน และใต้น้ า ได้แก่โบราณวัตถุ และ โบราณสถาน แล้วน าหลักฐานเหล่านี้มาวิเคราะห์ วิจัย
และแปลความเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีต โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา กระบวนการศึกษา และ
เทคนิควิธีเฉพาะเป็นของตนเอง ท้ังเทคนิคภาคสนาม เช่น การส ารวจทางโบราณคดี เป็นต้น และ
เทคนิคในการวิเคราะห์วิจัย (กรมศิลปากร, 2551)  
 สมาคมโบราณคดีแห่งอเมริกา (Society for American Archaeology หรือ SAA) เป็นอีก
องค์กรหนึ่งท่ีได้เสนอนิยามความหมายเช่นกัน โดยเสนอว่า โบราณคดี คือ การศึกษาความเป็นมาของ
มนุษย์ผ่านซากวัสดุ ซึ่งเป็นสาขาย่อยของมานุษยวิทยา เป็นการศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย์ท้ังหมด
ต้ังแต่ซากฟอสซิลอายุนับล้านปีของมนุษย์ในแอฟริกา จนถึงอาคารในปัจจุบันของเมืองนิวยอร์ก 
โบราณคดีวิเคราะห์หลักฐานผ่านซากจากอดีตเพื่อแสวงหาความเข้าใจต่อวัฒนธรรมของมนุษย์ 
(Society for American Archaeology, 2016) 
 ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ท่ีนิยามความหมายของค าว่าโบราณคดีเท่านั้น จาก
อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงมีนักวิชาการอีกหลายท่านท่ีได้ก าหนดนิยามของค าว่าโบราณคดี อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยสังเกตได้ว่านิยามของค าว่าโบราณคดี มักจะเอ่ยถึงประเด็นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันดังนี้ 
 1) โบราณคดี คือ การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต (กรมศิลปากร , 2551) (ปรีชา 
กาญจนาคม , 2522) (พิสณุพงศ์ , 2538) (รัศมี  ชูทรงเดช , 2538) (Society for American 
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Archaeology, 2016) แม้ในบางนิยามจะมีการขยายความโดยใช้ค าว่ากิจกรรม สังคม หรือวัฒนธรรม
ของมนุษย์ แต่ประเด็นหลักท่ีทุกนิยามต้องการส่ือถึง คือ การเรียนรู้อดีตของมนุษย์ โดยนิยามในส่วนนี้
ยังแสดงถึงจุดมุ่งหมายของงานโบราณคดีอีกด้วย (สุรพล นาถะพินธุ, 2538) 

2) โบราณคดี ท าการศึกษาผ่านหลักฐานทางโบราณคดี (กรมศิลปากร , 2551) (ปรีชา 
กาญจนาคม , 2522) (พิสณุพงศ์ , 2538) (รัศมี  ชูทรงเดช , 2538) (Society for American 
Archaeology, 2016) นิยามในส่วนนี้ต้องการส่ือว่า นักโบราณคดีใช้หลักฐานทางโบราณคดีใน
การศึกษา เรียนรู้ และตีความ เพื่อตอบจุดมุ่งหมายของงานโบราณคดี โดยผู้วิจัยจะขออธิบายค าว่า 
หลักฐานทางโบราณคดี โดยละเอียดอีกครั้งในหัวข้อต่อๆ ไป 

3) โบราณคดี จะต้องมีระเบียบวิธีท่ีใช้ในการศึกษาอย่างแน่ชัด (กรมศิลปากร, 2551) (สุรพล 
นาถะพินธุ, 2538) (รัศมี ชูทรงเดช, 2538) จากนิยามในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า วิชาโบราณคดีมี
กระบวนการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจน และยังมีวิธีการศึกษาเป็นของตนเองไม่เหมือนกับ
สาขาวิชาอื่นๆ นั้นคือเทคนิคการส ารวจและการขุดค้นทางโบราณคดี โดยเทคนิคการศึกษานี้มีข้ึนเพื่อ
รวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีและน าเข้าสู่กระบวนการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ทางโบราณคดีต่อไป 
 เมื่อพิจารณาจากการนิยามความหมายของค าว่าโบราณคดีแล้ว ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า งาน
โบราณคดีมีแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา เรียกว่า “หลักฐานทางโบราณคดี” โดยวิชาโบราณคดีมีการ
ออกแบบวิธีการเฉพาะของตนเองในการรวบรวมและศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ และ
การศึกษาหลักฐานท่ีได้จะช่วยสร้างความรู้ท่ีตอบจุดมุ่งหมายทางโบราณคดี คือ เรื่องราวของมนุษย์ใน
อดีต อย่างไรก็ตามข้อสรุปนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นจากนิยามความหมายเท่านั้น ผู้วิจัยยังคง
ต้องทบทวนวรรณกรรมในหัวข้ออื่นๆ เพื่ออธิบายข้อสรุปให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 

1.2 จุดมุ่งหมายของวิชาโบราณคดี 
จากนิยามของวิชาโบราณคดี เราได้ทราบว่าจุดมุ่งหมายของวิชาโบราณคดี คือ การศึกษา

เรื่องราวของมนุษย์ในอดีตซึ่งมีความหมายท่ีกว้างมาก ดังนั้นนักโบราณคดีจึงก าหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาขึ้น ซึ่งส่งผลต่อจุดมุ่งหมายของการศึกษาทางโบราณคดีโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม
จุดมุ่งหมายหลักของทุกกรอบความคิดยังคงเป็นการสร้างภาพเกี่ยวกับสังคมในอดีตผ่านการตีความ
จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีได้จากการส ารวจหรือการขุดค้น และพยายามอธิบายถึงสาเหตุท่ีส่งผล
ท าให้สังคมในอดีตเกิดความเปล่ียนแปลงจนกลายมาเป็นสังคมดังเช่นปัจจุบัน (สุรพล นาถะพินธุ, 
2538) โดยใช้วิธีการจากศาสตร์ทางโบราณคดีเอง และศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น 
ศาสตร์ทางด้านมานุษยวิทยา และวิธีการศึกษาด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เป็นต้น 
 แต่ในปัจจุบันนี้ โลกของเราได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมเพิ่มเข้ามา โดย
แนวคิดนี้มีจุดประสงค์เพื่อรักษาและส่งต่อทรัพยากรทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเหล่านี้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ และด้านเศรษฐกิจ วิชาโบราณคดีจึง
ไม่ได้มีเพียงจุดมุ่งหมายในการศึกษาเรื่องราวในอดีตเพียงอย่างเดียวแล้ว แต่ยังเป็นการศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมอันได้แก่หลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆ และรักษาทรัพยากร
วัฒนธรรมเอาไว้เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์แก่มนุษย์ได้อย่างยั่งยืน 
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1.3 ขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดี  
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อ ความหมายของค าว่าโบราณคดี ผู้วิจัยได้ทราบแล้วว่า

วิชาโบราณคดีมีระเบียบวิธีท่ีใช้ในการรวบรวมหลักฐาน และการศึกษาท่ีแน่ชัด อีกท้ังยังมีวิธีการ
เฉพาะของวิชาโบราณคดีด้วย ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจึงทบทวนว่าวิชาโบราณคดีมีขั้นตอนในการศึกษา และ
สร้างความรู้เพื่อตอบจุดมุ่งหมายของวิชาโบราณคดีได้อย่างไร 

ขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดี  หมายถึง ขั้นตอนท่ีอธิบายกระบวนการท่ีนักโบราณคดี
เปล่ียนข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดี มาเป็นความรู้ เพื่อตอบจุดมุ่งหมายทางโบราณคดี 
นักวิชาการหลายท่านต่างก็ก าหนดขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดีท่ีแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่าง
เช่น ปรีชา กาญจนาคม (ปรีชา กาญจนาคม, 2522) ได้เสนอว่าวิธีการศึกษาทางโบราณคดีภาคสนาม
ประกอบด้วย การส ารวจ (survey) การขุดค้น (excavation) การวิเคราะห์ (analysis) และการแปล
ความหมาย (interpretation) ในขณะท่ีพีรพน พิสณุพงศ์ (พิสณุพงศ์, 2538) ได้กล่าวถึงขั้นตอนใน
การศึกษาวิจัยทางโบราณคดี ว่าประกอบไปด้วย ขั้นตอนการวางแผนและการเตรียมการ ขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการตีความและเผยแพร่ผลการ
ด าเนินการ เป็นต้น 

จากการทบทวนขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดีโดยนักวิชาการท่านต่างๆ สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดีได้ดังนี้ 

1.3.1 การรวบรวมข้อมูล หมายถึง ขั้นตอนท่ีนักโบราณคดีท าการรวบรวมข้อมูลและ
หลักฐานทางโบราณคดี จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาหรือตอบปัญหาทางโบราณคดีท่ีต้ัง
เอาไว้ ข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.3.1.1 ข้อมูลเอกสาร หมายถึง ข้อมูลท่ีนักโบราณคดีสามารถรวบรวมได้
โดยไม่ต้องลงไปในพื้นท่ีแหล่งโบราณคดีจริง ข้อมูลเอกสารสามารถอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ
กระดาษ จ าพวกรายงานการศึกษาทางโบราณคดี และแผนท่ีภูมิศาสตร์ หรือรูปแบบข้อมูลดิจิทัล เช่น 
ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยท่ีจัดท าโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นต้น นักโบราณคดี
จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการศึกษาเบื้องต้น รวมไปถึงการวางแผนเพื่อลงไปรวบรวมข้อมูลภาคสนามต่อไป   

1.3.1.2 ข้อมูลภาคสนาม หมายถึง ข้อมูลท่ีนักโบราณคดีสามารถรวบรวม
ได้จากการลงไปปฏิบัติงานภายในแหล่งโบราณคดีด้วยวิธีการเฉพาะคือ การส ารวจ (Survey) และการ
ขุดค้น (Excavation) ข้อมูลท่ีได้จากภาคสนามนี้สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า หลักฐานทาง
โบราณคดี นักโบราณคดีจะใช้หลักฐานเหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความเป็นความรู้ ทาง
โบราณคดี ตัวอย่างข้อมูลภาคสนาม เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และตัวอย่างดินภายในหลุมขุดค้น 
เป็นต้น ข้อมูลท่ีได้จะมีรูปแบบท่ีหลากหลายและปะปนกันอยู่  
  1.3.2 การจ าแนกข้อมูล ดังท่ีกล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม
ข้อมูลจะมีรูปแบบท่ีหลากหลายและปะปนกัน ดังนั้นนักโบราณคดีจึงจ าแนกข้อมูลท่ีได้ตามเกณฑ์
ต่างๆ เพื่อจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป เครื่องมือหนึ่งของ
นักโบราณคดีท่ีใช้ในการจะระเบียบข้อมูลก็คือ ตารางบันทึกข้อมูลทางโบราณคดี ท่ีมีการออกแบบมา
ส าหรับบันทึกข้อมูลแต่ละประเภทโดยเฉพาะ เพราะข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดีแต่ละประเภทท
ต่างก็มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป  
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1.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ขั้นตอนท่ีนักโบราณคดีน าข้อมูลท่ีได้จัดระเบียบ
แล้วมาวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการและประสบการณ์ เพื่อสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น นัก
โบราณคดีสามารถวิเคราะห์รูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีได้จากหลุมขุดค้นท่ีตนเองขุด พบว่า เป็น
ภาชนะดินเผารูปแบบหม้อคอสูงก้นกลม นักโบราณคดีจะน ารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีได้ ไป
เปรียบเทียบกับภาชนะดินเผาท่ีมีรูปแบบเดียวกันท่ีมีการก าหนดอายุไว้แล้วจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ 
เพื่อก าหนดอายุให้ภาชนะดินเผาของตน เป็นต้น จะเห็นได้ว่านักโบราณคดีมีข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ตัวหลักฐานทางโบราณคดีอยู่แล้วคือรูปแบบของภาชนะ แต่นักโบราณคดีก็พยายาม
วิเคราะห์หาข้อมูลใหม่จากรูปแบบภาชนะของตนเอง  

 1.3.3.1 การวิ เคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์  หมายถึง นักโบราณคดีใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี เช่น การศึกษา
ภาชนะดินเผาด้วยวิธีการศิลาวรรณา หรือการหาค่าอายุสมัยของหลักฐานด้วย Carbon-14 และยัง
รวมไปถึงวิธีการศึกษาหลักฐานอื่นๆ เช่น การศึกษาละอองเกสรของพืช หรือการหาค่าอายุโดยวงปีไม้ 
เป็นต้น 

 1.3.3.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ หมายถึง นักโบราณคดีใช้คุณลักษณะ 
หรือข้อมูลของหลักฐานทางโบราณคดีท่ีตนพบนแหล่งโบราณคดีท่ีศึกษาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของ
หลักฐานแหล่งโบราณคดีอื่นๆ เพื่อศึกษาหาความเหมือนหรือความแตกต่าง และพยายามอธิบายถึง
สาเหตุท่ีส่งผลท่ีก่อให้เกิดความเหมือนหรือแตกต่างนั้น 

1.3.4 การสังเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การน าข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีผ่าน
การวิเคราะห์แล้วทุกประเภท มาท าการวิเคราะห์ร่วมกันท้ังหมดเพื่อสังเคราะห์เป็นความรู้ท่ีจะใช้ตอบ
จุดมุ่งหมายทางโบราณคดี ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า แหล่งโบราณคดีบ้านโป่ง
มะนาวมีโบราณวัตถุประเภทโลหะท่ีมีรูปแบบและองค์ประกอบทางเคมี เหมือนกับโบราณวัตถุ
ประเภทโลหะจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ ประกอบกับพบโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา
ท่ีมีรูปแบบคล้ายกัน และระยะทางของท้ังสองแหล่งไม่ไกลกันมาก เราจึงสามารถสังเคราะห์ความรู้ได้
ว่า ผู้คนจากแหล่งโบราณคดีท้ังสองแห่งน่าจะมีการติดต่อ หรือมีความสัมพันธ์กัน เป็นต้น 

1.3.5 การแปลความ หมายถึง ขั้นตอนท่ีนักโบราณคดีใช้ข้อมูลท่ีวิเคราะห์ท้ังหมดมา
แปลความเพื่อตอบปัญหาท่ีต้ังเอาไว้ หรืออธิบายเกี่ยวกับมนุษย์นอดีต 

1.3.6 การสรุปข้อมูล หมายถึง การสรุปผลการด าเนินการศึกษาท้ังหมด ว่าพบ
ปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ รวมไปถึงข้อเสนอแนะท่ีจะน าไปปรับปรุง
กับการศึกษาครั้งต่อไป 
 จากการอธิบายขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดีท่ีกล่าวไปท้ังหมด สามารถน ามาสรุปเพื่อ
สร้างเป็นแผนผังได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดี 
 
 

ขั้นที ่1 การ
รวบรวมข้อมูล 

ขั้นที ่2 การจัด
จ าแนกข้อมูล 

ขั้นที ่3 การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นที ่4 การ
สังเคราะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด ้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
จ านวนมาก 

ผลทีไ่ด ้การจัดหมวดหมู่ และสร้าง
ระเบียบให้ข้อมูล 

ผลทีไ่ด ้ข้อมูลชุดใหม่ ท่ีได้จากตัว
หลักฐาน และน าไปวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลท่ีช้จ าแนกข้อมูลได้ 

ผลทีไ่ด ้ข้อมูลท่ีพัฒนาจาก
การศึกษาท้ังหมด 

ขั้นที ่6 การ
สรุปผล 

ผลทีไ่ด ้การแปลข้อมูลเพื่อตอบ
จุดประสงค์หรืออธิบายเกี่ยวกับ
มนุษย์ในอดีต 

ขั้นที ่5 การแปล
ความ 

ผลทีไ่ด ้การสรุปปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ 
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2. แนวคดิเกีย่วกับหลกัฐานทางโบราณคดี 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา พบว่าวิชาโบราณคดีใช้หลักฐานทางโบราณคดีในการ
สร้างความรู้เพื่อตอบจุดมุ่งหมายทางโบราณคดี ดังนั้น ผู้วิจัยจะอธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับหลักฐานทาง
โบราณคดีตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 
 2.1 ความหมายของค าว่าหลักฐานทางโบราณคดี 
 หลักฐานทางโบราณคดี (Archaeological evidence) หมายถึง ร่องรอยท่ีมนุษย์ในอดีต
หลงเหลือเอาไว้ ท้ังหลักฐานท่ีมนุษย์ท าขึ้นหรือหลักฐานท่ีเป็นธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต 
และนักโบราณคดีจะใช้หลักฐานเหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์และตีความเพื่อศึกษาวิจัยทางโบราณคดี เพื่อ
รับรู้ถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคสมัยนั้นได้ (Archaeology Wordsmith, 2016) (กรม
ศิลปากร, 2550) (ปรีชา กาญจนาคม, 2522) จากนิยามข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหลักฐานทางโบราณคดี
มีความส าคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานให้นักโบราณคดีน าไปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมาเป็น
ความรู้ในท้ายท่ีสุด 
 

2.2 ประเภทของหลักฐานทางโบราณคดี 
นักวิชาการได้แบ่งประเภทหลักฐานทางโบราณคดีออกเป็นหมวดหมู่ตามเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน

ออกไป ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
2.2.1 เกณฑ์จากการกระท าของมนุษย์ หมายถึง หลักฐานเหล่านี้มีต้นก าเนิดจาก

การกระท าของมนุษย์หรือไม่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม (ปรีชา กาญจนาคม, 2522) คือ  
   2.2.1.1 ส่ิงท่ีมนุษย์ท าข้ึน (Artifact) หมายถึง หลักฐานทางโบราณคดีท่ี
มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่โบราณสถาน และโบราณวัตถุ 
   2.2.1.2 ส่ิงท่ีมนุษย์ไม่ได้ท าขึ้น (Non-artifact) หมายถึงหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นแต่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่นกระดูกสัตว์ เมล็ดพืช เป็นต้น 
  2.2.2 แบ่งตามลักษณะของหลักฐาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม (กรมศิลปากร, 
2551) ดังต่อไปนี้ 
   2.2.2.1 ช้ินส่วนจากร่างกายมนุษย์ (human remains) หมายถึง โครง
กระดูกของมนุษย์ 
   2.2.2.2 โบราณวัตถุ (archaeological artefacts) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ี
มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อเคล่ือนย้ายแล้ว ยังคงสภาพของส่ิงนั้นอยู่ได้ เช่น ขวานหินขัด ภาชนะดินเผา 
และเครื่องประดับต่างๆ 
   2.2.2.3 นิเวศวัตถุ (archaeological ecofacts) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ี
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์โดยได้ดัดแปลงส่ิงเหล่านั้นให้เปล่ียนไป เช่น เปลือก
หอย เมล็ดพืช เป็นต้น 
   2.2.2.4 ร่อยรอยกิจกรรมมนุษย์ (archaeological features) หมายถึง ส่ิง
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และเมื่อเคล่ือนย้ายไปแล้วไม่สามารถคงสภาพด้ังเดิมเอาไว้ได้ เช่น ร่องรอยการก่อ
กองไฟ หลุมเสาบ้าน และโบราณสถาน เป็นต้น 
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  2.2.3 เกณฑ์ตามลักษณะของวัสดุของหลักฐานทางโบราณคดี (ปรีชา กาญจนาคม, 
2522) จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท คือ 

2.2.3.1 ช้ินส่วนประกอบสถาปัตยกรรม หมายถึงหลักฐานท่ีคาดว่าเป็นส่วน
ใดส่วนหนึ่งของอาคารโบราณสถาน เช่น กรอบหน้าต่าง เสาหิน และยังรวมไปถึงตัวของโบราณสถาน
เองด้วย โดยหลักฐานประเภทนี้มักจะท ามาจากวัสดุหลายๆประเภท เช่น หิน ดิน หรือ ไม้ เป็นต้น 
   2.2.3.2 เครื่องป้ันดินเผา หมายถึง หลักฐานท่ีท ามาจากดินเป็นส่วนใหญ่ 
น ามาปั้นขึ้นเป็นรูปต่างๆ และน าไปเผาไฟเพื่อท าให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เช่น ภาชนะดินเผา ตุ๊กตา
ดินเผา แว หรือเบ้ีย 
   2.2.3.3 กระดูก หมายถึง หลักฐานต่างๆท่ีประดิษฐ์ หรือดัดแปลงมาจาก
กระดูกสัตว์ เช่น งาช้างแกะสลัก และยังรวมไปถึงกระดูกสัตว์ และกระดูกคนท่ีไม่ได้ผ่านการดัดแปลง
ด้วย 
   2.2.3.4 ซากพืช หมายถึง หลักฐานต่างๆท่ีเป็นส่วนประกอบของพืช เช่น 
กะลา หรือวัตถุท่ีท าจากไม้ และยังรวมไปถึงเมล็ดพืช หรือซากสปอร์ของพืชโบราณด้วย 
   2.2.3.5 หิน หมายถึง หลักฐานต่างๆท่ีท าจากหิน เช่นขวานหินขัด หรือ
เครื่องมือหินประเภทต่างๆ และหินจากธรรมชาติท่ีมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์โดยไม่ดัดแปลง เช่น หิน
รองรอบกองไฟ เป็นต้น 
   2.2.3.6 โลหะ หมายถึง หลักฐานท่ีผลิตจากการหลอมโลหะประเภทต่างๆ 
เช่น เครื่องมือเหล็ก  เครื่องมือส าริด เครื่องเงิน และเครื่องทอง โดยหลักฐานประเภทนี้พบต้ังแต่แหล่ง
โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   
   2.2.3.7 อื่นๆ หมายถึง หลักฐานท่ีท าจากวัสดุอื่นๆท่ีไม่ได้ผลิตจากข้างต้น 
ส่วนมากจะพบในแหล่งโบราณคดีท่ีมีอายุไม่มากนัก เช่น พลาสติก เป็นต้น 
 
 2.3 การจัดจ าแนกหลักฐานทางโบราณคดี 
 การจัดจ าแนกหลักฐานทางโบราณคดี คือหนึ่งในขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดีท่ีเราได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมในข้างต้น ดังนั้น เกณฑ์การจ าแนกหลักฐานทางโบราณคดี (classification) 
หมายถึง การจัดหมวดหมู่หลักฐานทางโบราณคดีตามประเภท ชนิด ลักษณะ วัสดุ อายุ และหน้าท่ีใช้
งาน เพื่อศึกษาเชิงปริมาณและคุณลักษณะ (กรมศิลปากร, 2550) สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 

2.3.1 การแยกตามอายุสมัย (temporal classification) หมายถึงการจ าแนกโดย
การก าหนดอายุจากหลักฐาน นักโบราณคดีสามารถหาค่าอายุได้ 2 วิธี ดังนี้ 

2.3.1.1 ค่าอายุเชิงเทียบ (relative date) หมายถึง ค่าอายุท่ีให้ผลเป็นการ
เรียงล าดับอายุของหลักฐานทางโบราณคดีหรือโบราณวัตถุจากเก่าไปใหม่ หรือจากใหม่ไปเก่า ค่าอายุ
แบบนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขจ านวนปีก่อนปัจจุบัน แต่ระบุเป็นล าดับอายุเชิงเทียบระหว่างหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีน ามาเทียบเคียงกัน โดยเมื่อน ามาเทียบเคียงแล้วจะได้เป็นค่าอายุเชิงเทียบ ค่าใดค่าหนึ่ง
ใน 3 ค่า ดังนี้ ค่าอายุท่ี 1 คือเท่ากัน หรือค่าอายุท่ี 2 คือมากกว่าหรือเก่ากว่า ค่าอายุท่ี 3 คือน้อยกว่า
หรือใหม่กว่า ดังนั้นวิธีนี้จึงช่วยให้สามารถสรุปว่าส่ิงใดอายุเท่ากับส่ิงใด หรือส่ิงใดเก่ากว่าส่ิงใด หรือส่ิง
ใดใหม่กว่าส่ิงใด (กรมศิลปากร, 2550) 
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2.3.1.2 ค่าอายุแบบสัมบูรณ์ (absolute date, chronometric date) 
หมายถึง การก าหนดอายุสมัยได้โดยตัวของโบราณวัตถุสถานเอง โดยสามารถแบ่งประเภทของการ
ก าหนดอายุได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1)การก าหนดอายุโดยอาศัยเอกสาร จ าพวก จารึก เอกสารจดหมาย
เหตุ และต านานพงศาวดาร 2)การก าหนดอายุจากวัตถุท่ีมีการบอกศักราช เช่น เงินเหรียญ หรือวัตถุท่ี
ระบุปีผลิต 3)การก าหนดอายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ค่าอายุท่ีระบุเป็นปีท่ีเช่ือมโยงได้กับปฏิทิน
หรือเป็นตัวเลขจ านวนปีก่อนปัจจุบัน เช่น 500 ปีมาแล้ว หรือ 500 ปี ก่อนคริสตกาล พุทธศตวรรษท่ี 
25 พ.ศ.1000 เป็นต้น (กรมศิลปากร, 2550) (ปรีชา กาญจนาคม, 2522) 

2.3.2 การแยก/จ าแนกรูปแบบ หรือรูปลักษณ์ (Formal Classification) หมายถึง 
การแยกหลักฐานทางโบราณคดีออกเป็นกลุ่ม โดยพิจารณาจาก องค์ประกอบย่อย หรือคุณลักษณะ
ย่อย (Attributes) ของหลักฐานแต่ละช้ินหรือแต่ละหน่วย สามารถแบ่งย่อยเป็น 

2.3.2.1 องค์ประกอบด้านการตกแต่ง หรือท่ีผิวนอก (Stylistic Attributes 
หรือ Surface Attributes) เช่น ลวดลายท่ีตกแต่ง สีผิวนอก 

2.3.2.2 องค์ประกอบย่อยด้านรูปทรง (Formal Attributes หรือ Shape 
Attributes) เช่น ขนาด รูปทรง 

2.3.2.3 องค์ประกอบย่อยด้านเทคโนโลยี (Technological Attributes) 
เช่น วัสดุ เทคนิคการท า (สุรพล นาถะพินธุ, 2559)  

2.3.3 การแยก/จ าแนกตามหน้าที่ (Functional Classification) สามารถแบ่งได้
เป็น หน้าท่ีสามัญ และหน้าท่ีเชิงสังคมวิทยา โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

2.3.3.1 หน้าท่ีสามัญในครัวเรือน (Domestic หรือ Family Function) 
หมายถึงส่ิงของเครื่องใช้ส าหรับด ารงชีวิตประจ าวัน 

2.3.3.2 หน้าท่ีด้านเศรษฐกิจ (Economic artefacts) หมายถึงหลักฐานท่ี
บ่งบอกถึงลักษณะทางเศรษฐกิจในการผลิต แพร่กระจายผลผลิต การบริโภคผลผลิตในระดับ
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เช่นวัตถุดิบ (แร่ต่างๆ ลักษณะดินท่ีใช้ท าเครื่องปั้นดินเผา) กลุ่มแหล่ง
เตาเผาภาชนะ เครื่องมือส าหรับการผลิตในขั้นตอนต่างๆ รวมไปถึงพาหนะและเส้นทางคมนาคม 

2.3.3.3 หน้าท่ีเชิงการเมืองการปกครอง (Political artefacts) หมายถึง
หลักฐานท่ีบ่งบอกถึงกิจกรรมพิเศษต่อประชากรท่ีมีหน้าท่ีด้านการควบคุมสังคม-วัฒนธรรม หรือ
หลักฐานท่ีเป็นสัญลักษ์แสดงสถานะพิเศษท่ีต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น หลุมศพกษัตริย์ 

2.3.3.4 หน้าท่ีด้านประเพณีความเช่ือ (Religious artefacts) หมายถึงวัตถุ
ท่ีเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับอ านาจเหนือธรรมชาติ ศาสนา และความเช่ือ (สุรพล นาถะพินธุ, 2559) 
 
 หลังจากท าการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อหลักฐานทางโบราณคดีแล้ว สามารถสรุปได้ว่านัก
โบราณคดีใช้หลักฐานทางโบราณคดีเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้เพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวด้าน
ต่างๆ ของมนุษย์ในอดีต อย่างไรก็ตามหลักฐานทางโบราณคดีแต่ละประเภทก็มีคุณลักษณะท่ีแตกต่าง
กันออกไป รวมไปถึงความรู้ท่ีได้ก็มีลักษณะท่ีแตกต่างออกไปเช่นเดียวกัน นักโบราณคดีจึงได้ท าการ
จัดจ าแนกหลักฐานทางโบราณคดีเสียก่อน เพื่อท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานแต่ละประเภท
ท าได้ง่าย และไม่สับสน ก่อนจะน าข้อมูลท่ีได้จากหลักฐานแต่ละประเภทมาวิเคราะห์รวมกันท้ังหมด
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เพื่อสร้างเป็นความรู้อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงก าหนดขอบเขตของการศึกษาหลักฐานทาง
โบราณคดีเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น คือ หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา โดยผู้วิจัยจะ
อธิบายรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 
 
3.ขอ้มลูและสารสนเทศ 
 ดังท่ีกล่าวไปข้างต้น ว่าการศึกษาครั้ งนี้มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
คุณลักษณะสารสนเทศของภาชนะดินเผา ผู้วิจัยจึงต้องทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดใน
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศร่วมด้วย โดยอธิบายเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 
กระบวนการการสร้างความรู้ในสาขาวิชาทางสารสนเทศจ าเป็นจะต้องเข้าใจความหมายของ

ค าส าคัญในกระบวนการการสร้างความรู้เสียก่อน คือ ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ นักวิชาการได้
นิยามความหมายของแต่ละค า ดังนี้  

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสังเกตเหตุการณ์ การกระท า หรือลักษณะ
ต่างๆ ของวัตถุ ส่ิงของ คน สัตว์ หรือพืช และบันทึกในรูปตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ หรือการ
บรรยายให้รู้ถึงความรู้สึก ซึ่งให้ความหมายเฉพาะด้านหรือวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง และยังผ่าน
กระบวนการประมวลข้อมูลใดๆ (มาลี ล้ าสกุล, 2553) 

สารสนเทศ ( Information) หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร รูปแบบต่างๆ ท่ีผ่านการบันทึก 
ประมวลผล วิเคราะห์ หรือด าเนินการด้วยวิธีใดๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าซึ่งอาจเป็นเพียงการจัดเรียงข้อมูล
ใหม่และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน (จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ, 
2544) (มาลี ล้ าสกุล, 2553)  

ความรู้ (knowledge) หมายถึง ความเข้าใจหรือความคิดในเรื่องใดๆ เรื่องหนึ่งซึ่งบุคคลได้
สังเคราะห์และท าความเข้าใจจากสารสนเทศ และแฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ท่ีส่ังสมมา
ยาวนาน เป็นภูมิปัญญา (มาลี ล้ าสกุล, 2553)  

จากนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่าสาขาวิชาสารสนเทศได้อธิบายกระบวนการในการสร้างความรู้ 
เริ่มต้นมาจากการประมวลผลข้อมูลให้กลายมาเป็นสารสนเทศ ก่อนท่ีมนุษย์จะใช้สารสนเทศท่ีได้มา
สร้างความรู้อีกต่อหนึ่ง ดังนั้นหากมีการจัดการข้อมูลหรือการจัดการสารสนเทศให้ถูกต้อง ย่อมท าให้
มนุษย์สามารถสร้างความรู้ท่ีถูกต้องมากขึ้นไปด้วย 
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3.2 การจัดการสารสนเทศ 
จากการทบทวนวรรณกรรมในข้างต้น เราได้ทราบแล้วว่า ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เป็น

ค าท่ีมีความหมายยึดโยงกัน หากต้องการสร้างความรู้ท่ีมีคุณภาพ เราจ าเป็นจะต้องมีการจัดการ
สารสนเทศท่ีดีเสียก่อน  

การจัดการสารสนเทศ หมายถึง การด าเนินงานกับสารสนเทศท้ังภายในและภายนอก
องค์การ เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์การในด้านต่างๆ และสามารถดึงข้อมูลสารสนเทศมาใช้ได้อย่าง
รวดเร็วทันเวลา โดยใช้หลักการจัดการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามกระบวนการ
การรวบรวมสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ การประมวลผล และการบ ารุงรักษา แต่อย่างไรก็
ตามผู้ใช้สารสนเทศเองจ าเป็นต้องรู้ด้วยว่า ตนเองต้องการใช้สารสนเทศอะไร เพื่อวัตถุประสงค์อะไร 
และจะหาสารสนเทศเหล่านั้นได้จากไหน (ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ, 2549) (มาลี ล้ าสกุล, 2553)  
 จากนิยามข้างต้น ท าให้เราทราบว่าขั้นตอนหรือกระบวนการการจัดการสารสนเทศ ประกอบ
ไปด้วย การรวบรวมสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ การประมวลผล และการบ ารุงรักษา โดยจะขอ
อธิบายแต่ละส่วนดังนี้ 

3.3.1 การรวบรวมสารสนเทศ (collecting) เป็นการรวบรวม จัดเก็บสารสนเทศใน
รูปกระดาษหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์การ ในการรวบรวมต้อง
ก าหนดเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติว่าสารสนเทศใดจ าเป็นต้องรวบรวม และคัดเลือกน าเข้าสู่ระบบการ
จัดการสารสนเทศ การน าเข้าสู่ระบบมีวิธีการด าเนินการต่างๆ เช่น การแปลงสารสนเทศท่ีอยู่ในรูปแอ
นะล็อกให้อยู่ในรูปดิจิทัลโดยวิธีการพิมพ์ เป็นต้น 

3.3.2 การจัดหมวดหมู่ (organizing) เป็นการน าสารสนเทศท่ีได้รวบรวมและน าเข้า
สู่ระบบมาจัดหมวดหมู่เพื่อการใช้ประโยชน์ การจัดหมวดหมู่เนื้อหาคลอบคลุมการจัดท าดรรชนี 
(indexing) การจ าแนกประเภท (classifying) รวมท้ังการจัดท าลิงก์เพื่อเช่ือมโยงจุดเข้าถึงข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เช่น จากฐานข้อมูลขององค์การ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ 

3.3.3 การประมวลผล (processing) เป็นการค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีได้รวบรวมและจัดเก็บไว้ เพื่อจัดกลุ่ม จัดเรียง สรุปและวิเคราะห์ตามความต้องการ โดยการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศอาจรวบรวมจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร หรือสารสนเทศจาก
ระบบสารสนเทศ อาทิ ระบบสารสนเทศด้านการตลาด ฐานข้อมูลบุคลากร การประมวลผลเป็นการ
ประมวลทรัพยากรสารสนเทศหรือจากฐานข้อมูลในองค์การ เป็นต้น 

3.3.4 การบ ารุงรักษา (maintaining) เป็นการน าสารสนเทศท่ีจัดการไว้กลับมาใช้ซ้ า 
(reuse) เพื่อหลีกเล่ียงการเก็บสารสนเทศเดียวกันหลายครั้งโดยไม่จ าเป็น การปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยและถูกต้อง ตรงตามระยะเวลา เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีดีท่ีสุด รวมทั้งการประเมินค่าของสารสนเทศเพื่อจัดเก็บเอกสาร สารสนเทศในอดีตหรือท่ีส้ินกระแส
การปฏิบัติงาน แต่ยังมีคุณค่าในการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือในรูปของจดหมายเหตุ 

แนวทางในการจัดการสารสนเทศท่ีกล่าวไปในข้างต้น สามารถน าไปปรับใช้กับวิชาต่างๆ ท่ี
จะต้องใช้งานข้อมูล และสารสนเทศเป็นจ านวนมาก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างความรู้
ตามแนวคิดท่ีได้ในข้างต้นนั้นเอง 
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3.3 สารสนเทศทางโบราณคดี 
วิชาโบราณคดี ก็เป็นวิชาหนึ่งท่ีมีข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจ านวนมากดังท่ีกล่าว

ไปแล้ว นักโบราณคดีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดการข้อมูลจากหลักฐานท่ีผสมปนเปกันอยู่ เพื่อสร้าง
เป็นความรู้ทางโบราณคดีขึ้นมา เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบแนวคิดการสร้างความรู้ของวิชา
โบราณคดี และการจัดการสารสนเทศแล้ว พบว่ายังมีค าหนึ่งท่ียังไม่ได้รับค าอธิบายแน่ชัดคือค าว่า 
สารสนเทศทางโบราณคดี 

ในสาขาวิชาโบราณคดีเองก็มีการกล่าวถึงค าว่า “สารสนเทศ” อยู่บ้างแต่อาจใช้ค าท่ีแตกต่าง
ออกไป โดยสุรพล นาถะพินธุ ได้กล่าวไว้ว่า การขุดค้นทางโบราณคดีคือ การรวบรวมข้อมูลท่ีได้
คาดคะเนไว้ว่าจะสามารถน าไปสู่ข้อสนเทศ (information) ส าหรับท่ีจะใช้ในการสร้างความรู้เกี่ยวกับ
อดีตของมนุษยชาติ (สุรพล นาถะพินธุ, 2538) จากค ากล่าวข้างต้นสามารถตีความได้ว่า สารสนเทศ
ทางโบราณคดี เป็นส่วนท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการสร้างความรู้ แสดงให้เห็นว่า
สารสนเทศทางโบราณคดีเป็นผลมาจากการประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลหรือ
หลักฐานทางโบราณคดี และนักโบราณคดีจึงน าสารสนเทศท่ีได้ไปใช้สร้างความรู้ทางโบราณคดีอีกครั้ง
หนึ่ง 

จากแนวคิดในข้างต้น ผู้วิจัยจะขออธิบายตามข้ันตอนการศึกษาทางโบราณคดีแต่ละขั้น เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าสารสนเทศทางโบราณคดี เริ่มปรากฏขึ้นในขั้นตอนใด โดยจะขอยกหลักฐานประเภท
ภาชนะดินเผามาเป็นตัวอย่างในการอธิบาย ดังนี้  

ในขั้นแรกนักโบราณคดีได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจและการขุดค้นทาง
โบราณคดี ในขั้นตอนนี้นักโบราณคดีจะสามารถรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีมาได้หลากหลาย
ประเภท เช่น ลูกปัดแก้ว กระดูกสัตว์ รวมไปถึงเศษภาชนะดินเผาด้วย แต่ในขั้นตอนนี้หลักฐานท่ีได้มา
ยังปะปนกันอยู่ 

ขั้นต่อมา นักโบราณคดีจะจัดจ าแนกประเภทของหลักฐานท่ีรวบรวมมาได้ออกเป็นหมวดหมู่
ต่างๆ เนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีแต่ละประเภทก็มีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ในขั้นตอนนี้
เองท่ีหลักฐานทางโบราณคดีจะถูกแยกเป็นกลุ่มออกจากกัน ในกรณีของเศษภาชนะดินเผานัก
โบราณคดีอาจจัดกลุ่มตามลักษณะของรูปลักษณ์ท่ีสังเกตได้ เช่น กลุ่มท่ีมีลักษณะการตกแต่ง
เหมือนกัน หรือกลุ่มท่ีมีช้ินส่วนเดียวกัน เป็นต้น  

ขั้นตอนถัดมาคือขั้นตอนการวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล แม้นักโบราณคดีจะเริ่มวิเคราะห์
ข้อมูลต้ังแต่การจัดจ าแนกหลักฐานแล้วก็ตาม แต่นักโบราณคดียังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกระดับ
หนึ่ง ในกรณีของเศษภาชนะดินเผานักโบราณคดีจะวิเคราะห์ข้อมูลในระดับเบื้องต้น คือ ข้อมูลท่ีได้
จากตัวภาชนะดินเผา เช่น ขนาดความกว้าง ความสูง ลักษณะการตกแต่ง หรือรูปแบบของภาชนะเป็น
ต้น ในขณะท่ีข้อมูลในระดับถัดมา คือ ข้อมูลท่ีไม่ได้จากตัวภาชนะดินเผาโดยตรง แต่ได้จากการน า
ข้อมูลในระดับเบื้องต้นไปท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง เช่น การก าหนดอายุ การหา
จ านวนรูปแบบภาชนะท่ีพบเหมือนกันมากท่ีสุด การก าหนดแหล่งเตาท่ีใช้ในการผลิต เป็นต้น นัก
โบราณคดีจะบันทึกข้อมูลท่ีวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานประเภทต่างๆ และบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เหล่านี้ลงในแบบบันทึกข้อมูลของหลักฐานแต่ละประเภท  
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ในจุดนี้เองเมื่อย้อนกลับไปดูท่ีนิยามของค าว่า สารสนเทศ จะพบว่า ข้อมูลท่ีนักโบราณคดี
บันทึกลงในแบบบันทึก ถือได้ว่าเป็นสารสนเทศทางโบราณคดีแล้ว เนื่องจากมีการจัดล าดับข้อมูลและ
คุณลักษณะต่างๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี และยังแสดงให้เห็นว่าสารสนเทศทาง
โบราณคดีก็มีระดับของสารสนเทศในตัวเอง และสามารถแปลงเป็นสารสนเทศระดับอื่นได้ 

หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว นักโบราณคดีจะน าเอาข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้จากหลักฐานทุก
ประเภท ร่วมด้วยข้อมูลด้านอื่นๆ มาท าการวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อสังเคราะห์ความรู้ขึ้นมาเพื่อตอบ
เป้าหมายของการท างานทางโบราณคดีในท่ีสุด จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอแสดงแผนผังการไหล
ของข้อมูลในการด าเนินงานทางโบราณคดี ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 3 การไหลของข้อมูลในการด าเนินงานทางโบราณคดี  
 
 

หลักฐานโบราณคดีหลากหลายประเภท และปริมาณจ ามาก 

การก าหนดอายุ 

การรวบรวมข้อมูล
ทางโบราณคดี 

ข้อมูลทาง
โบราณคดีจากเศษ

ภาชนะดินเผา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการสังเคราะห์

ข้อมูล 
 

แหล่งผลิต 

ข้อมูลจากหลักฐาน
ทางโบราณคดีอื่นๆ 

ข้อมูลอื่นๆ 
การแปล

ความหมาย 

ความรู้เก่ียวกับ
มนุษย์ในอดีต การสรุปผล 

ตอบจุดประสงค์
โบราณคดี 

เศษภาชนะดินเผา เครื่องมือโลหะ 
หลักฐานทางโบราณคดี

ประเภทอื่นๆ 

การจัดจ าแนก
ข้อมูล 

รูปแบบของภาชนะ เทคนิคการตกแต่ง ลักษณะเน้ือดิน 

ข้อมูล 

สารสนเทศ 

ความรู้ 
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จากแผนผังข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสารสนเทศทางโบราณคดี เริ่มขึ้นตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีได้จากหลักฐานแต่ละประเภท และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกท่ีมีลักษณะแตกต่างกันตามแต่ละ
ประเภทของหลักฐานทางโบราณคดี ยกตัวอย่างเช่น หลักฐานจ าพวกโบราณวัตถุประเภทภาชนะดิน
เผา ก็จะมีแบบบันทึกท่ีแตกต่างจากหลักฐานจ าพวกโบราณวัตถุประเภทโลหะ เป็นต้น ต่อมานัก
โบราณคดีจะใช้ข้อมูลจากหลักฐานท้ังหมดมาสังเคราะห์เป็นความรู้เพื่อที่จะน ามาตอบตามจุดประสงค์
ของงานโบราณคดีแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม แบบบันทึกท่ีบันทึกข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดีเป็น
เพียงสารสนเทศทางโบราณคดีชนิดหนึ่งเท่านั้น นักโบราณคดีสามารถจัดการแปลงรูปของสารสนเทศ
เหล่านี้ให้อยู่ในรูปอื่นๆ เพื่อน ามาใช้สร้างความรู้ให้มากขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลพิกัดต าแหน่งของ
แหล่งโบราณคดีสามารถน ามาเข้าโปรแกรม GIS เพื่อแสดงผลในลักษณะของต าแหน่งบนแผนท่ี
ภูมิศาสตร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพิกัดท่ีเขียนรวมกันในกระดาษหรือข้อมูลพิกัดท่ีแสดงผลในแผนท่ี ต่าง
ก็เป็นสารสนเทศทางโบราณคดีเช่นเดียวกัน เพียงแต่อยู่ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน นักโบราณคดีจะใช้
ข้อมูลต าแหน่งของแหล่งโบราณคดีท่ีได้ไปวิเคราะห์เป็นความรู้เรื่องการก่อตัวของแหล่งโบราณคดีว่ามี
ลักษณะอย่างไร เช่น อยู่ใกล้แหล่งน้ า หรืออยู่ใกล้เชิงเขา เป็นต้น 

ดังนั้น เราจึงสามารถนิยามความหมายของค าว่า สารสนเทศทางโบราณคดี คือ ข้อมูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆ สามารถเปล่ียนรูปแบบได้ และนักโบราณคดี
ใช้ข้อมูลเหล่านี้ใน การตอบจุดประสงค์บางประการในงานโบราณคดี เช่น การสร้างความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต หรือการจัดการหลักฐานทางโบราณคดีเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา เป็น
ต้น 

จากนิยามข้างต้น ท าให้สารสนเทศทางโบราณคดีมีรูปแบบต้ังแต่แผ่นกระดาษท่ีเขียนข้อมูล
ด้วยลายมือ แบบบันทึกหลักฐานทางโบราณคดีแต่ละประเภท ไปจนถึงรายงานท่ีบันทึกผลการ
ด าเนินงานทางโบราณคดี ภาพถ่าย หรือภาพต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ สารสนเทศทางโบราณคดีจึงมี
รูปแบบท่ีแตกต่างและมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก  

หลังจากท่ีเราสามารถก าหนดกรอบของสารสนเทศทางโบราณคดีได้แล้ว แสดงให้เห็นว่า
ขั้นตอนในการสร้างความรู้ของงานโบราณคดีสามารถอธิบายด้วยแนวคิดของการจัดการสารสนเทศได้ 
ดังนั้นการจัดการสารสนเทศทางโบราณคดีย่อมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความรู้ของนัก
โบราณคดีด้วย ผู้วิจัยจึงเลือกหลักฐานทางโบราณคดีมาประเภทหนึ่ง เพื่อใช้เป็นประชากรในการ
จัดการสารสนเทศทางโบราณคดีตามข้ันตอนการจัดการสารสนเทศในการศึกษาในอนาคต 
 
4. ภาชนะดนิเผา 
 ในการขุดค้นทางโบราณคดีแต่ละครั้ง นักโบราณคดีพบกับหลักฐานมากมายหลายประเภท 
แต่ภาชนะดินเผาคือหลักฐานท่ีนักโบราณคดีพบในพื้นท่ีการขุดค้นในทุกยุคสมัย (ปรีชา กาญจนาคม, 
2522) และนักโบราณคดียังใช้หลักฐานประเภทภาชนะดินเผาเป็นตัวแทนในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ 
ของมนุษย์ในอดีต ยกตัวอย่างเช่นการศึกษาคติความเช่ือผ่านลวดลายบนภาชนะ หรือเทคนิคท่ีใช้น
การผลิตภาชนะดินเผาและช้ินเป็นต้น ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผาท่ีได้
ทบทวนวรรณกรรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้  
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 4.1 ความหมายของภาชนะดินเผา 
 นักวิชาการหลายท่านได้นิยามความหมายของค าว่าภาชนะดินเผาเอาไว้ นอกจากนั้นยังมีค า
อื่นๆท่ีมีลักษณะคล้ายกัน เช่น เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องถ้วย (Ceramic) จากการทบทวนวรรกรรม
สามารถสรุปได้ว่า  

เครื่องปั้นดินเผา เป็นค านาม ใช้เรียกวัตถุท่ีปั้นด้วยดิน และน าไปเผาไฟ ซึ่งมีความหมายตรง
กับเครื่องถ้วย และเซรามิค (Ceramic) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นโดยน า ดิน หิน ทราย แร่ธาตุ
ต่างๆ มาผสมกับน้ า ปั้นตามรูปร่างท่ีต้องการแล้วน าไปให้ความร้อนเพื่อท าให้แข็งและคงรูปร่างอยู่ได้ 
โดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถสร้างได้ในหลากหลายรูปแบบ และยังตรงกับภาษากรีกท่ีเรียก เครามอส 
(Keramos) แปลว่าส่ิงท่ีถูกเผาอีกด้วย (กรมศิลปากร , 2550) (พัชรี สาริกบุตร , 2523) (ผาสุข 
อินทราวุธ, 2528) (Carla M. Sinopoli, 1991)  
 ในขณะท่ีภาชนะดินเผา จะตรงกับค าว่า Pottery หมายถึง ภาชนะส าหรับบรรจุของเหลว
หรือของแข็ง ส าหรับใช้บริโภคหรือเก็บสะสมอาหาร เช่น หม้อ ไห จาน ชาม ถ้วย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
เดิมของภาชนะดินเผา ต่อมาได้มีการดัดแปลงเป็นเครื่องใช้ชนิดอื่นๆ เช่น แจกัน คนโท เป็นต้น (พัชรี 
สาริกบุตร, 2523) 

ดังนั้นค าว่าภาชนะดินเผา และเครื่องปั้นดินเผาจึงมีความหมายไม่เหมือนกัน โดยค าว่า
เครื่องปั้นดินเผาจะมีความหมายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามท่ีท ามาจากดินและน าไปเผาไฟ เช่น 
หม้อ ชาม ไห ตุ๊กตาดินเผา เบี้ยดินเผา กระสุนดินเผา แวดินเผา และอื่นๆ ในขณะท่ีค าว่าภาชนะดิน
เผาจะหมายถึงผลิตภัณฑ์บางส่วนเท่านั้น เช่น หม้อ ชาม ไห กระปุก เป็นต้น  

ในการวิจัยครั้งนี้จึงขอศึกษาคุณลักษณะและสารสนเทศท่ีได้จากการศึกษาภาชนะดินเผา ท่ี
นิยามโดยพัชรี สาริกบุตรเท่านั้น โดยให้ความหมายไว้ว่า ภาชนะดินเผาเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ภาชนะดินเผาใช้ส าหรับบรรจุ
ของแข็ง หรือของเหลวเพื่อบริโภค หรือเก็บสะสมอาหาร เช่น หม้อ ชาม ถ้วย คนโท แจกัน เป็นต้น 
(พัชรี สาริกบุตร, 2523) 
 

4.2 ประโยชน์ของการศึกษาภาชนะดินเผา 
ภาชนะดินเผาถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีท่ีส าคัญกับนักโบราณคดีอย่างมาก เนื่องจาก

องค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1)ภาชนะดินเผาเป็นส่ิงท่ีมีมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้แหล่งโบราณคดีในทุกยุคสมัยจะต้องพบหลักฐานประเภทนี้ (ปรีชา 
กาญจนาคม, 2522) 2)ภาชนะดินเผามีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นของแข็ง ย่อยสลาบได้ยาก และ
สามารถคงรูปได้มาจนถึงปัจจุบัน ท าให้ภาชนะดินเผายังคงปรากฏคุณลักษณะท่ีมีมาต้ังแต่ในอดีต เช่น 
วิธีการตกแต่ง หรือรอยนิ้วมือจากการขึ้นรูปภาชนะเป็นต้น ดังนั้น นักโบราณคดีจึงเลือกภาชนะดินเผา
มาศึกษาในแง่มุมต่างๆอยู่เสมอ โดยสามารถสรุปได้ 5 ข้อ ดังนี้ (ผาสุข อินทราวุธ, 2528)  
 1) ก าหนดอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีด้วยภาชนะดินเผาได้ 
 2) ตีความเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่และคติความเช่ือจากภาชนะดินเผาได้ 
 3) ใช้ภาชะดินเผาเป็นตัวแทนในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและชุมชนได้ 
 4) ภาชนะดินเผาในการอธิบายถึงเศรษฐกิจของชุมชน 
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 5) ความกระจ่างด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชน 
 

4.3 วิธีการศึกษาภาชนะดินเผาของนักโบราณคดี  
นักโบราณคดีมีวิธีการศึกษาภาชนะดินเผาอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการศึกษาใน

แต่ละครั้ง โดยวิธีการศึกษาท่ีแตกต่างกันย่อมหมายถึงคุณลักษณะของภาชนะดินเผาท่ีน ามาใช้ก็จะมี
ลักษณะท่ีแตกต่างกันไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพด้านการตกแต่ง จะใช้
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับวิธีการตกแต่ง หรือลวดลายท่ีปรากฏอยู่บนผิวภาชนะ ในขณะท่ีการวิเคราะห์
เรื่องส่วนผสมในเนื้อดินของภาชนะดินเผา จะใช้คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะของแร่ประเภท
ต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วิธีการศึกษาภาชนะดินเผาสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง (Shepard, 
1971) ดังต่อไปนี้ 

 
4.3.1 การศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพของภาชนะดินเผา 

  การศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพของภาชนะดินเผา หมายถึง การศึกษา
องค์ประกอบ คุณลักษณะ หรือรูปแบบของภาชนะดินเผา (Typology) โดยคุณลักษณะเหล่านี้เป็น
คุณลักษณะภายนอกท่ีสามารถมองได้ด้วยตาเปล่า (ผาสุข อินทราวุธ, 2528) โดยน าภาชนะดินเผาท่ี
ศึกษามาผ่านตามขั้นตอนการจัดจ าแนก (Classification) และแบ่งออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์หรือ
คุณสมบัติท่ีต้ังเอาไว้ เช่น รูปแบบและหน้าท่ีการใช้งาน (Form and Function) การตกแต่ง หรือเทค
โนโลยการผลิต และยังรวมไปถึงคุณลักษณะย่อย เช่น สีของภาชนะ (Color) ความแข็งของภาชนะ 
(Hardness) เนื้อภาชนะ (Texture) ความมันวาว (Luster) ความพรุนตัวของภาชนะ (Porosity) 
ความแข็งแรงของภาชนะ (Strength) และคุณสมบัติอื่นๆ (Shepard, 1971) ผลิตโดยภาชนะดินเผาท่ี
มีคุณสมบัติเหมือนหรือคล้ายคลึงกันจะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนภาชนะดินเผาท่ีคุณสมบัติต่างกัน
จะจัดให้อยู่คนละกลุ่มกัน (Clive Orton, 1980) 
  การศึกษาลักษณะด้านกายภาพของภาชนะดินเผา มีจุดประสงค์เพื่อการจัดจ าแนก 
คือการสร้างระเบียบให้กับข้อมูลท่ีได้จากภาชนะดินเผา เนื่องจากภาชนะดินเผาเป็นหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีพบมากท่ีสุดในแหล่งโบราณคดี (ปรีชา กาญจนาคม, 2522) ดังนั้นการจัดระเบียบข้อมูล
ย่อมท าให้การศึกษาในขั้นต่อไปสามารถท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถบอกถึงการใช้งานของ
ภาชนะดินเผา รวมไปถึงวิธีการผลิตในเบ้ืองต้นได้ด้วย 
  วิธีการศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพของภาชนะดินเผา สามารถแบ่งได้เป็น 7 วิธี
ดังต่อไปนี้ (Carla M. Sinopoli, 1991) (ดวงกมล อัศวมาศ, 2542) 

4.3.1.1 การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาด้วยการตัดสินของตัว เอง 
(Intuitive Typology) หมายถึงการน าเศษภาชนะดินเผาท้ังหมดท่ีได้มาวางรวมกันและค่อยๆจัดกลุ่ม
ตามคุณลักษณะของภาชนะดินเผาตรงหน้า ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร สามารถแบ่งได้
เป็นกี่กลุ่มตามความคิดของตัวนักโบราณคดีเอง 

4.3.1.2 การศึกษาระบบการจ าแนกรูปแบบ (Formal classification 
systems) แบ่งการศึกษาภาชนะดินเผาเป็นส่วนๆ ได้แก่ ปาก คอ ไหล่ ล าตัว ก้น ขา/ฐาน หรือใช้
รูปทรงเรขาคณิตในการจ าแนก เช่น รูปทรงกลม รูปทรงไข่ รูปทรงกระบอก 
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4.3.1.3 การจ าแนกตามหน้าท่ี (Functional classification) เป็นวิธีการท่ี
เสนอว่า ขนาดของความกว้างท่ีปากของภาชนะดินเผาและขนาดของจุดท่ีกว้างท่ีสุดของตัวภาชนะดิน
เผาคือตัวก าหนดความยากง่ายในการเข้าถึงข้างในของภาชนะ ซึ่งส่งผลต่อลักษณะส่ิงของท่ีบรรจุ
ภายใน  

4.3.1.4 การศึกษาด้วยวิธีจ าแนกรูปแบบ (the type-variety method of 
typology) หมายถึงการจัดกลุ่มภาชนะดินเผา และเศษภาชนะดินเผาตามหลักเกณฑ์ท่ีมีการศึกษา
และต้ังเอาไว้ โดยเกณฑ์เหล่านี้อาจต้ังขึ้นคุณลักษณะต่างๆ เช่น ลักษณะการประดับตกแต่ง รูปแบบ
ของภาชนะดินเผา หรือเทคนิคในการผลิตก็ได้ 

4.3.1.5 การศึกษาโดยใช้ระบบมาตราการวัด Measurement-based 
classification 

4.3.1.6 วิธี Quantitative Typology หมายถึงการจัดกลุ่มภาชนะดินเผา
หรือเศษภาชนะดินเผาตามคุณลักษณะท่ีสามารถวัดได้ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางของปากภาชนะ หรือ
ส่วนสูงของภาชนะ เป็นต้น 

4.3.1.7 การศึกษาร่องรอยการใช้งานภาชนะดินเผา 
 

4.3.2 การศึกษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
แนวทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่อภาชนะดินเผา มักจะมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษา

องค์ประกอบต่างๆในภาชนะดินเผาในด้านคุณลักษณะของแร่ คุณลักษณะทางเคมี ส่ิงต่างๆเหล่านี้จะ
น ามาตีความในเรื่องของเทคโนโลยี และแหล่งวัตถุดิบ การศึกษาภาชนะดินเผาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง 
   4.3.2.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับแร่ (Mineral Analysis) เป็นการวิเคราะห์ท่ี
ต้องการศึกษาองค์ประกอบของแร่ชนิดต่างๆ ภายในเนื่อภาชนะดินเผา ซึ่งอาจจะเป็นแร่ท่ีมีอยู่ในดิน
อยู่แล้วตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการเติมเข้าไปเพื่อเป็นตัวประสานเนื้อดิน โดยสามารถสังเกตได้จาก
ปริมาณ ขนาด ปละลักษณะของแร่ สามารถบอกได้ว่ามีแร่ชนิดใดปรากฏอยู่ในเนื้อดินซึ่งสามารถบอก
ได้ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์แร่วิธีท่ีนิยม เช่น Petrographic Analysis, X-ray 
diffraction, Thermal Analysis เป็นต้น (Prudence Rice M., 1987)  
   4.3.2.2 การวิเคราะห์ทางเคมี เป็นการวิเคราะห์ท่ีต้องการศึกษาถึง
องค์ประกอบทางเคมีภายในเนื้อของภาชนะดินเผาโดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ธาตุหลัก เช่น SiO2, 
AI2O3, FeO จะเป็นแร่พวกท่ีมี oxide หรือธาตุอื่นๆท่ีมีอยู่ภายในเนื้อภาชนะดินเผาแต่พบในปริมาณ
น้อย การวิเคราะห์ทางเคมีจะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ภาพรวมของธาตุประกอบภายในเนื้อดินท้ังหมด 
จะไม่ได้ให้รายละเอียดว่าธาตุแต่ละธาตุมีลักษณะอย่างไร วิธีการวิเคราะห์บางวิธีการสามารถท าการ
วิเคราะห์โดยใช้ธาตุเพียงเล็กน้อย หรือท าการวิเคราะห์เฉพาะจุดเล็กๆ เช่นการวิเคราะห์เพื่อ
เปรียบเทียบส่วนประกอบของภาชนะกับน้ าเคลือบ ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยแนวทางนี้ คือ  
   4.3.2.3 การวิเคราะหเ์กี่ยวกับคุณลักษณะทางโครงสร้าง (Structural and 
Microstructural Characterization) การวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างนี้สามารถวิเคราะห์ได้กับ
ตัวอย่างขนาดเล็ก และจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความซับซ้อนเข้ามาช่วยในการศึกษา 
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เช่น (Electron Microscopy) จะใช้กล้องอิเล็กตรอนท่ีใช้แสงอิเล็กตรอนส่องลงบนพื้นผิวซึ่งจะท าให้
เห็นโครงสร้างได้อย่างชัดเจน (Prudence Rice M., 1987)การศึกษาในรูปแบบนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง แต่มีความแม่นย าสูงเช่นกัน (วีรศักดิ ์แคล้วค าพุฒ, 2543) 
 
5. คณุลกัษณะของภาชนะดนิเผา 
 คุณลักษณะของภาชนะดินเผาในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ลักษณะประจ าตัวของภาชนะดิน
เผา ท่ีนักโบราณคดีสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การวัด หรือการช่ังน้ าหนัก และน าไปใช้
ในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะการตกแต่ง ต าแหน่งท่ีพบ และขนาดความ
กว้างของปากภาชนะ เป็นต้น 
 ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาชนะดินเผา จากหนังสือและ
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาภาชนะดินเผาในแง่มุมทางโบราณคดี โดย
สามารถแบ่งกลุ่มคุณลักษณะได้ดังนี้ 
  
 5.1 คุณลักษณะเกี่ยวกับเนื้อดินของภาชนะดินเผา 
 คุณลักษณะกลุ่มนี้ใช้ลักษณะและรายละเอียดของตัวเนื้อภาชนะดินเผามาเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดช่ือเรียก สามารถแบ่งประเภทได้ 5 กลุ่มดังนี้ (พัชรี สาริกบุตร, 2523) (นิดดา หงส์วิวัฒน์, 
2554) (สมศักดิ์ ธรรมาปรีชากร, 2530)  

Terra Cotta ใช้เรียกลักษณะเนื้อดินท่ีเป็นส่วนผสมของดินเหนียว เผาแล้วมักได้สีแดง และ
ใช้เรียกเครื่องปั้นดินเผาท่ีเผาในอุณหภูมิต่ ากว่า 1000 องศาเซลเซียส 

Earthenware หรือ ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ใช้เรียกลักษณะเนื้อดินท่ีเป็นส่วนผสม
ของดินกับพวกหินฟันม้า พวกควอท์และดินเหนียว หรืออาจใช้ดินเหนียวอย่างเดียวก็ได้ เนื้อดินแบบนี้
สามารถดูดซึมน้ าได้มากประมาณ 15-22% และใช้เรียกเครื่องปั้นดินเผาท่ีเผาในอุณหภูมิระหว่าง 
1000-1200 องศาเซลเซียส 
 

 
ภาพท่ี 4 ตัวอย่างภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 
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Stoneware หรือภาชนะเนื้อแกร่ง ใช้เรียกลักษณะเนื้อดินท่ีเป็นส่วนผสมดินท่ีมีหินปนอยู่ 
มากราว 50% เป็นภาชนะท่ีมีเนื้อแข็งแกร่ง เพราะเนื้อดินหลอมละลายติดกัน น้ าไม่สามารถซึมผ่านได้
หรือสามารถซึมผ่านได้น้อย ประมาณ 3-5% บางครั้งมีการแยกประเภทเป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อ
แกร่ง ไม่เคลือบ (Unglazed stoneware) และเครื่องเคลือบดินเผาเนื้อแกร่ง (Glazed stoneware) 
และใช้เรียกเครื่องปั้นดินเผาท่ีเผาในอุณหภูมิระหว่าง 1200-1300 องศาเซลเซียส  

 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอย่างภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง 

 
Porcelain หรือ China หรือภาชนะดินเผาเนื้อละเอียดหรือเนื้อกระเบื้อง ใช้เรียกลักษณะ

เนื้อดินท่ีเป็นส่วนผสมของดินขาว (Koalin) ดินขาวเหนียว หินฟันม้า และหินควอทซ์ ภาชนะท่ีได้จะมี
สีขาวคุณสมบัติโปร่งแสง เนื้อบาง เคลือบจะเป็นมัน เผาจนเนื้อแกร่ง ไม่ดูดซึมน้ า เคาะดูจะมีเสียง
กังวาน และใช้เรียกเครื่องปั้นดินเผาท่ีเผาในอุณหภูมิระหว่าง 1300-1450 องศาเซลเซียส 
 

 
ภาพท่ี 6 ตัวอย่างภาชนะดินเผาเนื้อกระเบ้ือง 

 
Bone China ใช้เรียกลักษณะเนื้อดินท่ีเป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดท่ีดีท่ีสุด เป็นส่วนผสม

ระหว่างดินขาวกับเถ้ากระดูกสัตว์ ดินขาวเหนียว (Ball Clay) และใช้หินควอทซ์กับหินฟันม้านิดหน่อย 
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ภาชนะท่ีได้จะมีสีขาว และมีความวาว เนื้อบางและเบา เคลือบโปร่งแสง มีความแข็งแกร่งมาก มักใช้
ท าพวกเครื่องประดับ 
 

5.2 คุณลักษณะเกี่ยวกับวิธีการขึ้นรูปร่างภาชนะดินเผา (Forming)  
การขึ้นรูปภาชนะดินเผา (Forming) หมายถึง วิธีการน าดินมาปั้นเป็นรูปร่างของภาชนะด้วย

วิธีการต่างๆ ก่อนจะน าไปเผาเพื่อเสริมความแข็งแรงของเนื้อดิน นักโบราณคดีใช้คุณลักษณะกลุ่มนี้ใน
การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาท่ีพบจากการส ารวจหรือการขุดค้นทางโบราณคดีในเบื้องต้น และใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดจ าแนกกลุ่มภาชนะดินเผาออกเป็นกลุ่มต่างๆ ก่อนจะน าไปวิเคราะห์ในขั้นต่อไป โดย
คุณลักษณะกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกตามวิธีการ (พัชรี สาริกบุตร, 2523) (นิดดา หงส์วิวัฒน์, 2554) 
 การขึ้นรปูด้วยนิว้และมือ (Hand-modelled, Pinch Pottery, Squeeze pottery) เป็นวิธี
ท่ีง่ายท่ีสุด โดยการใช้ก้อนดินน ามาปั้นด้วยมือให้เป็นรูปร่างท่ีต้องการ และยังรวมไปถึงวิธีการน าดินมา
พอกบนเครื่องจักสานก่อนจะน าไปเผาด้วย 
 การขึ้นรูปด้วยขดดินยาว (Coiling Technique, Coil-building, Ring-building) เป็นการ
ปั้นดินให้เป็นท่อนกลมยาว ขนาดตามต้องการ และขึ้นรูปด้วยการขดก้อนดินยาวทีละวงเป็นเส้นต่อ
กันรอบจนกลม หรือใช้ก้อนดินท าให้เป็นแผ่นแบนๆแล้วจึงต่อด้วยท่อนดินยาวขดเป็นวงซ้อนกันขึ้นไป 
และใช้นิ้วมือลูบให้แต่ละขดติดกันจนเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน 
 การขึน้รปูด้วยแปน้หมนุ (Wheel Throwing) หมายถึง การน าก้อนดินมาวางไว้ตรงกลางของ
ส่วนแป้น ก่อนจะเริ่มหมุนแป้นโดยช้เท้า และใช้มือรีดก้อนดินให้ได้รูปร่างของภาชนะตามต้องการ 
โดยแป้นหมุนนี้มีแบบ แป้นหมุนชนิดช้ินเดียว และแป้นหมุนชนิดสองช้ิน ภาชนะท่ีขึ้นรูปด้วยวิธีการนี้
มักจะมีก้นแบน ผิวของภาชนะจะเรียบเกล้ียง ภายในภาชนะจะมีเส้นเล็กๆ นแนวระดับขนานกันไป
อย่างสม่ าเสมอ อันเป็นผลมาจากแรงของแป้นหมุน 

โดยการต่อแผ่น (Slab Forming) หมายถึง การใช้วิธีการปั้นดินเป็นแผ่นเรียบ และน าดินแต่
ละแผ่นมาต่อกันให้เป็นรูปภาชนะ โดยการเช่ือมต่อขอบดินโดยการช้นิ้วบีบรีด และใช้น้ าเข้าช่วย ท า
ให้ภาชนะท่ีได้จากการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้มีลักษณะเป็นรูปเหล่ียม 

อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการบางท่านได้จัดกลุ่มวิธีการขึ้นรูปท้ัง 4 วิธีในข้างต้นเป็นกลุ่ม
เดียวกัน เรียกว่าการปั้นขึ้นรูปด้วยมือ (นิดดา หงส์วิวัฒน์, 2554)  
 การขึ้นรูปด้วยวิธที าแผ่นกดพิมพ์ หรือการอัดในแบบพมิพ ์(Moulding) หมายถึง การน าดิน
ไปอัดในแบบพิมพ์ท่ีมีการออกแบบให้มีรูปทรงตามท่ีต้องการ โดยแบบพิมพ์สามารถผลิตได้จาก
วัตถุดิบหลายประเภท เช่น ไม้ หิน โลหะ หรือในปัจจุบันคือ ปูนปลาสเตอร์ โดยวิธีการนี้สามารถผลิต
ภาชนะง่ายๆ จ าพวกจาน ชาม ไปจนถึงถ้วยมีหู หรือตุ๊กตารูปสัตว์ เพียงแต่จะใช้วิธีในการอัดแบบ
แตกต่างกันออกไปเท่านั้นเอง  

การต่อชิ้นส่วน (Piece-Forming) หมายถึง การน าช้ินส่วนต่างๆ ของภาชนะมาต่อกัน
ภายหลังจากการขึ้นรูปแต่ละส่วนแล้วท้ิงไว้ให้แห้งมากพอท่ีจะหยิบถือได้ ก่อนจะน าช้ินส่วนเหล่านั้น
มาประกอบกับภาชนะให้ได้รูปร่างตามต้องการ 
 การเติมชิ้นส่วน (Applied parts) หมายถึง การต่อช้ินส่วนของภาชนะออกไปจากตัวภาชนะ
ก่อนน าไปเผา เช่นต่อหู ต่อขา ต่อพวยกา หรือต่อฐาน เป็นต้น 
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 การตัดเจียนส่วนเกิน (Fettling) หมายถึง การตัดเจียนรอยต่างๆ ท่ีเกินออกมาจากภาชนะ
โดยใบมืด อันเนื่องมาจากรอยต่อของพิมพ์ท่ีไม่สนิทท าให้มีดินบางส่วนล้นออกมา 
 การขูดผิว (Shaving and turning) หมายถึง การใช้ใบมีด หรือใบมีดหิน ค่อยๆขูดผิวภาชนะ
ให้เรียบเสมอกัน โดยจะส่งผลให้พบร่องรอยตามเส้นขนานของภาชนะนะแนวนอน 
 

5.3 คุณลักษณะด้านการตกแต่งภาชนะดินเผา 
คุณลักษณะด้านการตกแต่งภาชนะดินเผา หมายถึง คุณลักษณะท่ีกล่าวถึงวิธีการตกแต่งท่ี

ปรากฏอยู่บนภาชนะดินเผา และยังรวมไปถึงการอธิบายลักษณะท่ีปรากฎอยู่บนภาชนะดินเผาอันเป็น
ผลมาจากการตกแต่งด้วย นักโบราณคดีให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านนี้ เนื่องจากรูปแบบและ
วิธีการตกแต่งสามารถใช้นการก าหนดหาค่าอายุของภาชนะดินเผาได้ รวมไปถึงยังสามารถส่ือถึงคติ
ความเช่ือ และความคิดของคนในอดีตได้ด้วย โดยวิธีการตกแงสามารถแบ่งได้ (พัชรี สาริกบุตร, 2523)  

 
 การตีประทับ หรือการกดลวดลาย ( Impressed of stamped Patterns) หรือ การตกแต่ง
ด้วยการกด (Impressing Technique) การตกแต่งด้วยการทาบ (Warpped paddle Technique) 
หมายถึง การน าเอาวัตถุบางอย่างมากดประทับ หรือตีลงไปบนผิวภาชนะให้มีลวดลายตามวัตถุท่ี
ประทับหรือกดลงไป โดยวัตถุท่ีกดประทับสามารถใช้ได้หลายอย่าง เช่น เชือก เครื่องจักสาน หรือไม้
ลาย เป็นต้น โดยลวดลายท่ีปรากฎออกมาจะมีช่ือเรื่องท่ีแตกต่างกัน เช่น ลายเชือกทาบ หรือลายรูป
ตารางเป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 7 ตัวอย่างภาชนะดินเผาท่ีตกแต่งด้วยการกดประทับ (อาทิตย์ แก้วผลึก, 2515) 

 
 การขูดขีด (Incised Patterns or Engraving) หมายถึง การท าลวดลายโดยใช้ของแหลม 
เช่นไม้ กระดูก หรือหิน มาขูดขีดไปบนภาชนะ ซึ่งลายท่ีขูดขีดลงไปสามารถเป็นได้ท้ังเส้นคดโค้ง หรือ
เป็นแค่เส้นตรงเพียงอย่างเดียว การสังเกตลายขูดขีดให้ดูท่ีบริเวณรอบๆ ลายว่ามีดินล้นออกมาหรือไม่ 
เพราะไม้ หรือกระดูกปลายแหลมท่ีกดลงไปแทนท่ี จะท าให้ดินส่วนเกินล้นขึ้นมา 
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ภาพท่ี 8 ตัวอย่างภาชนะดินเผาท่ีตกแต่งด้วยการขูดขีด (วีรศักดิ์ ประสพบุญ, 2552)  

 
 การขุด (Excised Patterns) หมายถึง การใช้เครื่องมือท่ีมีคมหน้าตัด หรือหน้าตัดโค้ง เช่น 
ส่ิวหรือเล็บมือ ขุดปาดเอาเนื้อดินออกมาจนเป็นร่องรูปหน้าตัดตามเครื่องมือ แม้ลวดลายจะมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับวิธีการขูดขีด แต่การขุดจะไม่มีดินล้นขึ้นมาตามขอบลวดลายเช่นวิธีการขูดขีด 
 

 
ภาพท่ี 9 ตัวอย่างภาชนะดินเผาท่ีตกแต่งด้วยการขูด (จิตรา ไชยกิจพิเชษฐ์, 2553)  

 
 การแต่งเติมดิน (Applied decoration หรือ Applique) หมายถึง การติดแผ่น ก้อน หรือ
เส้นดินลงไปบนภาชนะขณะท่ีเนื้อดินยังไม่แข็งตัวมาก โดยมักจะประดับอยู่บริเวณไหล่ของภาชนะ 
โดยรูปแบบมักจะขึ้นอยู่กับความนิยมในสมัยนั้นๆ  โดยส่วนของดินท่ีท าเป็นลวดลายอาจมาจากการ
กดพิมพ์ให้มีรูปร่างต่างๆ ก่อนน ามาติดกับภาชนะก็ได้ 
 
 การขัดผิว (Burnishing) หมายถึง วิธีการท าผิวภาชนะให้เรียบเพื่อลดรูพรุนของเนื้อดิน และ
ท าให้น้ าซึมออกมาได้น้อยลง โดยการใช้เครื่องมือท่ีมีลักษณะผิวเรียบกลมและแข็ง เช่น หินกรวด
แม่น้ า ไม้ ใบไม้ เมล็ดพืช เป็นต้น 
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ภาพท่ี 10 ตัวอย่างภาชนะดินเผาท่ีตกแต่งด้วยการขัดผิว 

 
 การเช็ดหรือลูบผิว (Slurry and wet-hand surface) หมายถึง การตกแต่งเพื่อให้เนื้อดิน
แน่นขึ้นโดยใช้มือ ผ้า ใบไม้ หรือฟองน้ าชุบน้ าให้เปียกช้ืน ลูบไปบนผิวภาชนะ เมื่อน าไปเผาแล้วน้ าท่ี
ลูบไปบนผิวภาชนะจะกลายเป็นชั้นบางและมันเกาะอยู่บริเวณผิวภาชนะ 
 
 การทาผิวด้วยน้ าดินข้น (Slip or Engobe) หมายถึง การน าดินละเอียดผสมน้ า มาทาลงบน
ภาชนะ หรือจุ่มภาชนะลงไปในน้ าดิน เพื่อปกปิดผิวภาชนะท่ีหยาบ โดยน้ าดินนี้ยังสามารถน ามาใช้
แทนสีในการตกแต่งภาชนะดินเผาด้วยวิธีการเขียนสีได้อีกด้วย 
 

 
ภาพท่ี 11 ตัวอย่างภาชนะดินเผาท่ีตกแต่งด้วยการทาน้ าดิน 

 
 การใช้ผงแรข่ัดผิว (Mineral Surfacing) หมายถึง การใช้ผงแร่เช่นพวกกราไฟท์ (Graphite) 
มาขัดถูบนผิวภาชนะท่ีแห้งแล้ว ท าให้ภาชนะมีสีท่ีโดยเฉพาะท่ีแตกต่างออกไป 
 
 การรมควัน (Smoking) หมายถึง วิธีการท าภาชนะให้เป็นสีด า โดยการน าภาชนะไปอบรม
ควันหนึ่งเพื่อเอาของสกปรกออกจากภาชนะ เขม่าควันไฟจะช่วยเข้าไปอุดรูพรุนต่างๆ ของภาชนะท า
ให้น้ าซึมออกมาได้ช้ากว่าปกติ นอกจากช่วยท าให้ภาชนะมีสีด าแล้ว ยังช่วยท าให้ภาชนะแห้งมากขึ้น
ก่อนจะน าไปเผา และลดอัตราความเสียหายของภาชนะเมื่อน าไปเผาจริงอีกด้วย 
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ภาพท่ี 12 ตัวอย่างภาชนะดินเผาท่ีตกแต่งด้วยการรมควัน (จิตรา ไชยกิจพิเชษฐ์, 2553) 

 
 การเขียนสี (Painting) หมายถึง การตกแต่งภาชนะโดยใช้สีท่ีได้จากแร่ธรรมชาติน ามาเขียน
ลวดลายลงบนภาชนะในขณะท่ีภาชนะนั้นแห้งแล้ว เพราะถ้าเขียนสีลงบนผิวภาชนะท่ียังไม่แห้งสนิท 
จะท าให้สีซีดลงไปเนื่องจากสีจะซึมเข้าไปในเนื้อภาชนะ 
 

 
ภาพท่ี 13 ตัวอย่างภาชนะดินเผาท่ีตกแต่งด้วยการเขียนสี 

 
 การเคลือบ (Glazing) หมายถึง การใช้น้ ายาท่ีมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับเนื้อดินท่ีใช้ปั้น
ภาชนะมาทาลงบนผิวภาชนะ เมื่อน้ าเคลือบโดนความร้อนสูง จะเกิดการปรับตัวใหม่เหมือนกับการ
เกิดของแก้วธรรมชาติ ท าให้เกิดเป็นชั้นบางๆ บนผิวของภาชนะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการซึม
ของน้ า ป้องกันการกัดกร่อนภาชนะจากกรดเกลือ รวมไปถึงป้องกันฝุ่น และสามารถท าความสะอาด
ได้ง่าย โดยการเคลือบมีหลายประเภทเช่น เคลือบใส เคลือบขุ่น เคลือบสี เคลือบด้าน เคลือบผลึก 
และ เคลือบราน (นิดดา หงส์วิวัฒน์, 2554) 
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ภาพท่ี 14 ตัวอย่างภาชนะดินเผาท่ีตกแต่งด้วยการเคลือบ 

 
 ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการอธิบายถึงคุณลักษณะด้านการตกแต่งอยู่สอง
แบบ แบบท่ีหนึ่งคือการอิบายด้วยวิธีการตกแต่ง หมายถึง มนุษย์ได้กระท าการตกแต่งด้วยวิธีการใดลง
บนภาชนะดินเผา และแบบท่ีสองคือการอธิบายโดยใช้ลักษณะการตกแต่งท่ีพบบนผิวภาชนะมา
อธิบายเป็นชื่อการตกแต่ง  
 

5.4 คุณลักษณะด้านรูปแบบของภาชนะดินเผา  
คุณลักษณะด้านรูปแบบของภาชนะดินเผา หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียกช่ือ

แทนรูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีพบนการศึกษา โดยมีการก าหนดช่ือเรียกเผ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน 
ดังนี้ (เกศินี ศิลป,ี 2528) (ผาสุข อินทราวุธ, 2528) (Clive Orton, 1980)  

ภาชนะมีพวย (Spouted Vessel) หมายถึง ภาชนะส าหรับใส่น้ า มีพวยส าหรับรินน้ า เช่น 
กาน้ า กุณฑี (kendi) หรือหม้อมีพวยปากผาย (spouted pots) 

 

 
ภาพท่ี 15 ตัวอย่างภาชนะดินเผามีพวย ท่ีมา (ปริวรรติ ธรรมาปรีชากร, 2552) 

 
 จาน (Plate) หมายถึง ภาชนะส าหรับใส่ส่ิงของ โดยมีความกว้างของปากภาชนะมากกว่า
ส่วนก้นและเต้ียมาก มีความสูงน้อยกว่า 1/3 แต่มากกว่า 1/7 ของเส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะ 
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 ชาม (Bowl) หมายถึง ภาชนะท่ีความกว้างของปากภาชนะมากกว่าหรือเท่ากับความลึกของ
ตัวภาชนะ โดยมีส่วนสูงมากกว่า 1/3 แต่ไม่มากกว่าความกว้างของภาชนะ 
 

 
ภาพท่ี 16 ตัวอย่างภาชนะดินเผาประเภทชาม 

 
 ตะคัน (Shallow Bowl Used As Lamp) หมายถึง ภาชนะขนาดเล็กมีหลายรูปทรง ใช้ใส่
น้ ามันตามไฟต่างตะเกียง 
 

หม้อ (Pot) หมายถึง ภาชนะคอคอด ความกว้างของปากภาชนะน้อยกว่าหรือเท่ากับความลึก
ของตัวภาชนะ แต่บางชนิดก็มีความกว้างของปากภาชนะมากกว่าความลึกของตัวภาชนะ อย่างไรก็
ตามยังมีการต้ังช่ือเรียกตามลักษณะเฉพาะ เช่น หม้อก้นกลม (Globular pot) หม้อมีสัน (Carinated 
pots) 
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(ก) 
 

 
(ข) 

 
ภาพท่ี 17 (ก) ตัวอย่างภาชนะดินเผาประเภทหม้อ 

(ข) ตัวอย่างการศึกษารูปแบบหม้อมีฐาน (อัตถสิทธิ์ สุขข า, 2547)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  34 

 พาน (Bowl with Pedestal) หมายถึง ภาชนะท่ีมีลักษณะคล้ายชามหรือจาน 
 

 
ภาพท่ี 18 ตัวอย่างภาชนะดินเผาประเภทพาน 

 
 ไห (Jar) หมายถึง ภาชนะปากเล็ก ความกว้างของปากภาชนะน้อยกว่าหรือเท่ากับความกว้าง
ของก้นและมีช่วงกลางล าตัวป่องออก 
 

 
ภาพท่ี 19 ตัวอย่างภาพลายเส้นภาชนะดินเผาประเภทไห (เกรียงไกร วิทยาอนิวรรตน,์ 2543) 

 
 อ่าง (Large Bowl) หมายถึง ภาชนะทรงชามมีขนาดใหญ่ 
 
 โอ่ง (Large Pot) หมายถึง ภาชนะส าหรับใส่น้ า มีก้นสอบเข้าเล็กน้อย ปากกว้าง ในบางครั้ง
มีลักษณะเหมือนหม้อแต่มีขนาดใหญ่กว่า 
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 ภาชนะรูปแบบอื่นๆ หมายถึง ภาชนะอื่นๆ ท่ีผลิตจากกระบวนการเผาภาชนะเช่นกัน แต่ยัง
ไม่ได้กล่าวในข้างต้น เช่น ฝาภาชนะ และช้อนดินเผา เป็นต้น  
 
 

 
(ก) 

 

 
(ข) 
 

ภาพท่ี 20         (ก) ตัวอย่างภาชนะดินเผาประเภทฝาภาชนะ 
 (ข) ตัวอย่างภาชนะดินเผาประเภทช้อน 

 
 ในบางกรณีมีการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้เรียกช่ือภาชนะ โดยการวัดค่าความสูง และขนาดของ
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนท่ีกว้างท่ีสุดของภาชนะ หรือวาดรูปด้านตัดของภาชนะดินเผา และสังเกตแนว
เอียงจากบริเวณปากลงมาในขณะท่ีฐานต้ังอยู่บนแกนราบ และเปรียบเทียบกับภาพด้านร่างเพื่อ
ก าหนดช่ือเรียกของภาชนะช้ินนั้น 
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ภาพท่ี 21 ตัวอย่างการใช้มาตราวัดเพื่อเรียกชื่อภาชนะดินเผา ดัดแปลงจาก (Clive Orton, 1980) 
 
 5.5 คุณลักษณะด้านชิ้นส่วนของภาชนะดินเผา 
 นักโบราณคดีมักจะพบเศษภาชนะดินเผาในแหล่งโบราณคดีมากกว่าภาชนะดินเผาท่ีมีสภาพ
สบบูรณ์ ดังนั้นนักโบราณคดีจึงต้องก าหนดค าเพื่อเรียกช้ินส่วนของภาชนะดินเผาห้มีความเข้า ใจ
ตรงกัน ดังนั้นคุณลักษณะด้านช้ินส่วนของภาชนะดินเผา จึงหมายถึง ช่ือท่ีเรียกช้ินส่วนหรือบริเวณ
ส่วนต่างๆ ของภาชนะดินเผา มีดังต่อไปนี้ (Joukowsky, 1980)  
 

 
 

ภาพท่ี 22 การเรียกช่ือส่วนต่างๆ ของภาชนะดินเผา (Anna Wodzinska, 2010) 
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 ปาก (rim) หมายถึง ส่วนนอกสุดของภาชนะอาจติดกับส่วนคอ หรือส่วนล าตัวของภาชนะ 
การศึกษาปากท่ีส าคัญ คือการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความหนาของปาก ปากภาชนะแบ่งเป็น 2 
แบบ คือ ปากเรียบ (plain rim) พบท่ัวไปเป็นแบบง่ายๆ ปากกว้างต้ังตรง หรือเอียง และปากพับงอ 
(articulated rim) มี 2 ลักษณะ คือพับงอเข้าด้านใน (inverted) ปากพับออกด้านนอก (everted) 
 
 ขอบปาก (rim edge) หมายถึง อยู่ในบริเวณเดียวกับปาก โดยพิจารณาว่าด้านหน้าตัดของ
ขอบปากมีลักษณะอย่างไร เช่น ขอบปากเรียบ ขอบปากกลมมน ขอบปากหยัก หรือขอบปากแหลม
เรียว 
 

 
ภาพท่ี 23 ตัวอย่างการศึกษาปากภาชนะดินเผา (เจตน์กมล วงษ์ท้าว, 2542)  

 
 คอ (neck) หมายถึง ส่วนท่ีเช่ือมต่อระหว่างล าตัวภาชนะ ส่วนคอนับจากส่วนบนสุดของ
ล าตัวภาชนะถึงส่วนล่างสุดของปาก เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของคอมีความส าคัญท่ีจะบอกถึง
ชนิดของมัน โดยท่ัวไปคอมีรูปร่างได้สัดส่วนมากกว่าล าตัว บางครั้งเป็นรูปทรงกระบอกเข้า หรือ
ทรงกระบอกโค้งออก ซึ่งควรบรรยายถึงความแคบ ความกว้างส่วนสูง ต่ าของรูปทรงท่ีสังเกตได้ 
 
 สัน (Carination) หมายถึง ส่วนท่ีเป็นมุมนอกสุดของภาชนะ มีท้ังมุมแหลม (น้อยกว่า 90 
องศา) มุมป้าน (มากกว่า 90 แต่ไม่ถึง 180 องศา) ลักษณะของสันมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ สันท่ีอยู่ส่วนบน
ของล าตัวภาชนะ สันท่ีอยู่ตรงกลางล าตัวภาชนะ และสันท่ีอยู่ส่วนล่างของภาชนะ 
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(ก) 

 

 
(ข) 

 
 

 
(ค) 

 
 
ภาพท่ี 24  (ก) ตัวอย่างภาชนะดินเผาประเภทหม้อมีสัน 

(ข) ตัวอย่างสันภาชนะดินเผาสองช้ัน 
(ค) ตัวอย่างภาพลายเส้นของสันภาชนะดินเผา (สุจิตรา แสวงการ, 2551)  
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 ล าตัว (Body) หมายถึง ส่วนส าคัญของภาชนะท่ีมีความแตกต่างไปจาก ปาก คอ ฐาน ส่วน
ของล าตัวเริ่มจากจุดท่ีฐานมาชนกัน และขยายไปถึงส่วนคอ มุมระหว่างส่วนบนสุดของล าตัวและส่วน
คอมักแสดงให้เห็นว่าส่วนคอนั้นเป็นดินท่ีน ามาเติมทีหลัง แต่ถ้าไม่มีคอภาชนะช้ันบนสุดของล าตัว
เรียกว่าปาก (Rim) รูปทรงของล าตัวภาชนะแบ่งออกเป็น แบบทรงกลม (spherical shape) แบบทรง
รีรูปไข่  (ovoid shape) แบบทรงรูปชมพู่หรือทรงรูปผลแพร์  (pyriform) แบบทรงกระบอก 
(cylindrical shape) แบบกรวย (conical shape) หรือแบบกรวย 2 อันซ้อนกัน (biconical shape) 
 
 ฐาน (base) หมายถึง ส่วนร่างสุดของภาชนะเป็นท่ีต้ังของล าตัว มีรูปทรงแตกต่างกันออกไป 
เช่น ฐานวงแหวน (ring base) ฐานกลม (round base) ฐานแบน (flat base) ฐานโค้งเว้า (concave 
base) ฐานแบบมีขา (pod base) ฐานแหลม (pointed base) ฐานแบบตอไม้ (stump base) หรือ
ฐานแบบบ่วง (loop base) เป็นต้น 
 

 
 

ภาพท่ี 25 ตัวอย่างรูปแบบฐานของภาชนะดินเผา ท่ีมา (Anna Wodzinska, 2010) 
 
 5.6 คุณลักษณะอื่นๆ ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี 

ดังท่ีกล่าวไปข้างต้นว่าจุดประสงค์อย่างหนึ่งของงานโบราณคดี คือ การบันทึกข้อมูลหลักฐาน
ท่ีพบโดยละเอียด ดังนั้นในการขุดค้นทางโบราณคดีจึงจะต้องมีการบันทึกหลักฐานต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ นอกจากการก าหนดค าเรียกภาชนะดินเผาส่วนต่างๆ ดังท่ีน าเสนอไปในข้างต้นแล้ว นัก
โบราณคดียังต้องบันทึกคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อน าไปศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกับตัวหลักฐานด้วย โดยจะ
ขอยกตัวอย่างดังนี้ (กรมศิลปากร, 2551) (ปรีชา กาญจนาคม, 2522)  

ชื่อโครงการขุดค้น หมายถึง ช่ือของโครงการท่ีนักโบราณคดีก าลังด าเนินการศึกษา 
ชื่อแหล่งขุดค้น หมายถึง ช่ือของแหล่งโบราณคดีท่ีนักโบราณคดีท าการขุดค้น 
ชื่อหลุมขุดค้น หมายถึง ช่ือของหลุมท่ีนักโบราณคดีพบเศษภาชนะดินเผา มักตั้งช่ือเป็นรหัส 
ชื่อผู้จดบันทึก หมายถึง ช่ือของผู้ท่ีจดบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก อาจะเป็นช่ือของนัก

โบราณคดีเอง หรือผู้ช่วยของนักโบราณคดีก็ได้  
วันที่ เดือน ปี หมายถึง วัน เดือน ปี ท่ีท าการจดบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก 
เลขทะเบียน หมายถึง หมายเลขทะเบียนประจ าวัตถุ 
ถุงที่ หมายถึง หมายเลขถุงท่ีเก็บเศษภาชนะดินเผาช้ินท่ีก าลังบันทึกข้อมูล 
ระดับความลึก หมายถึง ระดับความลึกท่ีพบเศษภาชนะดินเผาท่ีก าลังบันทึกข้อมูลภายใน

หลุมขุดค้น 
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เส้นผ่านศูนย์กลาง หมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะดินเผาท่ีพบ ในกรณีท่ี
สามารถสันนิษฐานสภาพสมบูรณ์ของเศษภาชนะดินเผาช้ินนั้นได้ 

น้ าหนัก หมายถึง น้ าหนักของเศษภาชนะดินเผาท่ีก าลังบันทึกข้อมูล 
ข้อคิดเห็นจากเจ้าหนา้ที่ หมายถึง ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักโบราณคดีท่ีมีต่อเศษภาชนะ

ดินเผาท่ีก าลังบันทึกข้อมูล โดยอาจจะเป็นข้อสังเกตต่อลักษณะของภาชนะ หรือข้อสันนิษฐานก็ได้ 
 

 นอกจากคุณลักษณะในข้างต้น ยังมีผู้ท่ีจัดกลุ่มคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผาโดย
สามารถแบ่งได้เป็น 10 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ (Olin, 1982)   
 ต้นก าเนิดหรือที่มา (Provenance) เป็นข้อมูลท่ีมีความส าคัญส าหรับการวิเคราะห์ทาง
โบราณคดี เพราะจะเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีใช้สร้าง สถานท่ี เวลาท่ีส่ิงนั้นเกิดขึ้นและด ารงอยู่ ส าหรับ
เครื่องปั้นดินเผาสามารถอนุมานได้จากการศึกษาวิเคราะห์แหล่งวัตถุดิบ โดยการศึกษาองค์ประกอบ
ของแร่ท่ีอยู่ในเนื้อภาชนะเพื่อค้นหาดินท่ีมีองค์ประกอบของแร่หรือสารเคมีเดียวกัน อาจแสดงเป็น
ข้อมูลช่ือแหล่งโบราณคดีท่ีพบเครื่องปั้นดินเผา ช้ันทับถมหรือช้ันวัฒนธรรมท่ีพบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ
เป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงจุดท่ีพบ หรือแหล่งท่ีมา 
 รูปแบบ (Style) ได้แก่ ลวดลาย แบบแผน ขนาด รูปทรง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ
โบราณวัตถุ ศิลปินผู้สร้าง ช่วงเวลาและพื้นท่ีในการสร้างโบราณวัตถุช้ินนั้น 
 คุณลักษณะภายนอก (External Characteristics) ในท่ีนี้จะหมายถึงลักษณะภายนอกท่ี
สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า แว่นขยาย หรือกล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า เช่น การสังเกตร่องรอย
การขึ้นรูปภาชนะ การอธิบายลักษณะของเม็ดแร่ในเนื้อภาชนะโดยมองผ่านแว่นขยายหรือกล้อง
จุลทรรศน์ หรือลักษณะต่างๆท่ีสามารถวัดหรือสังเกตได้ เช่น ความหนา ความกว้าง ความยาว วิธีการ
ตกแต่ง 
 ผลจากห้องทดลอง (Laboratory Replication) เป็นข้อมูลท่ีเกิดจากการส่งตัวอย่างไป
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อยืนยันหรือทดสอบผลการศึกษาวิเคราะห์ซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือของผลการวิเคราะห์ทางโบราณคดี 
 การสังเกตการณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnographic Observations) เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
วิธีการเฉพาะของกลุ่มคนในแต่ละวัฒนธรรมในการผลิตหรือใช้เครื่องปั้นดินเผาท่ียังสามารถพบเห็นได้
ในปัจจุบัน ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์จะท าให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ รวมไปถึงส่ิงท่ี
อาจมีอิทธิพลต่อการผลิตและใช้เครื่องปั้นดินเผาท่ีแตกต่างกันของแต่ละวัฒนธรรม 
 การก าหนดอายุ (Deating) เป็นสารสนเทศท่ีประกอบไปด้วยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับอายุสมัย 
และวิธีการก าหนดอายุ ท้ังวิธีการก าหนดอายุแบบสัมบูรณ์ (Absolute dating) เช่นการหาค่าอายุจาก
คาร์บอน 14 การหาค่าอายุด้วยวิธีการเปร่งความร้อน (Thermoluminescence) หรืออาจก าหนด
อายุจากการเทียบเคียง (Relative dating) เช่น การใช้วิธีการ Seriation หรือ การเปรียบเทียบ
ลักษณะของเศษภาชนะดินเผาระหว่างแหล่งโบราณคดีอื่นๆ เป็นต้น 
 องค์ประกอบทางเคม ี(Chemical Composition) เป็นข้อมูลท่ีได้จากห้องทดลองท่ีสามารถ
ระบุส่วนต่างประกอบของสารเคมีต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของเครื่องปั้นดินเผา 
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 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) เกิดจากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ 
คุณสมบัติทางกายภาพมีมากมายหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นความแข็ง สี ความหนาแน่นความพรุน
ของเนื้อ ฯลฯ 
 โครงสร้างระดับจุลภาค (Microstructure) หมายถึง ลักษณะ ขนาด รูปทรงของส่วนผสมท่ี
อยู่ในเนื้อเครื่องปั้นดินเผา 
 ข้อสรุป (Summary) เป็นการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตีความแล้วสรุปประเด็นต่างๆ เพื่อพิสูจน์
ข้อสันนิษฐานหรือสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
 อย่างไรก็ตาม ได้มีการวิจัยของประเทศไทย เรื่อง “การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเศษ
ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังวัดสระบุรี” ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลคุณลักษณะภาชนะดินเผา จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
โบราณคดีจ านวน 9 แห่ง ว่าคุณลักษณะของภาชนะดินเผาสามารถแบ่งออกเป็นข้อมูลได้เป็น 6 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้ (สุกฤษฏิ์ อรรณพานุรักษ์, 2555)  
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขุดค้นทางโบราณคดี ได้แก่ ช่ือโครงการ การด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ในโครงการ ท่ีต้ังแหล่ง ประเภทของแหล่ง รายละเอียดเกี่ยวกับบริบท และร่องรอยต่างๆท่ี
พบ 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์ภาชนะหรือเศษภาชนะ ได้แก่ เลขทะเบียน การ
ตกแต่งผิว อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตกแต่งผิว ช่ือกลุ่มของภาชนะ รูปทรง ขนาด สี ลักษณะของเนื้อภาชนะ 
ส่วนของภาชนะ สภาพ ลักษณะของเม็ดแร่ แหล่งผลิต หน้าท่ีใช้งาน การขึ้นรูปภาชนะ สภาพ จ านวน
ของเศษภาชนะท่ีน ามาต่อได้ 
 อายุสมัยของภาชนะหรือเศษภาชนะ 
 ข้อมูลเชิงปรมิาณ จ านวนท่ีพบเป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยรวมของภาชนะหรือเศษภาชนะท่ีพบ
ในแหล่งโบราณคดี 
 ข้อมูลภาพประกอบ ได้แก่ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ค าบรรยาย รูปแบบการถ่ายภาพ ต าแหน่ง
ท่ีถ่ายภาพ 
 ข้อมูลการอ้างอิง เป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารอ้างอิงต่างๆ 

นอกจากคุณลักษณะท่ีกล่าวไปเป็นตัวอย่างในข้างต้นแล้ว ในแบบบันทึกข้อมูลท่ีนักโบราณคดี
ใช้ ยังมีคุณลักษณะอื่นๆ ตามท่ีนักโบราณคดีแต่ละคนจะให้ความสนใจ หรือเลือกมาบันทึกให้
เหมาะสมกับแหล่งโบราณคดี ดังนั้นคุณลักษณะในกลุ่มนี้จึงมีความแตกต่างกันออกไปท้ังในส่วนของ
ช่ือ และวิธีการบันทึก แต่ทุกคุณลักษณะมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ นักโบราณคดีจะบันทึกเพื่อใช้ใน
การศึกษาหรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานทางโบราณคดี  
 
6. การศกึษาและงานวจิยัทีผ่า่นมา  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการใช้งานคุณลักษณะภาชนะดินเผาในรูปแบบฐานข้อมูล 
และงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับงานวิจัยครั้งนี้ได้ โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อ
ดังต่อไปนี้  
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 6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะภาชนะดินเผาในงานโบราณคดี 
 ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะภาชนะดินเผาในงานโบราณคดีจ านวน 2 ช้ิน 
คือ การท าฐานข้อมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีตกแต่งลวดลายจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access 2007 โดยนายวีรศักดิ์ ประสพบุญ เมื่อปี พ.ศ.2552 และ การออกแบบ
และสร้างฐานข้อมูลเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี โดยนายสุกฤษฏิ์ อรรณพานุรักษ์ เมื่อปี พ.ศ.2555 โดยงานวิจัยท้ังสองช้ินมีจุดประสงค์
คือเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับเศษภาชนะดินเผาท่ีพบ 
 โดยงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดี
บ้านโป่งตะขบ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้สรุปคุณลักษณะของเศษภาชนะดินเผาท่ี
ควรบันทึกได้ 7 รายการ ดังนี้ (สุกฤษฏิ์ อรรณพานุรักษ์, 2555) 
 1) ต าแหน่งที่พบ โดยใช้การระบุต าแหน่งด้วยวิธีการวัดแบบสามมิติ 
 2) ขนาดที่เป็นวิธีการวัดโดยพื้นฐาน ได้แก่ความกว้าง ความยาว และความหนา 
 3) ข้อมูลปากภาชนะ โดยมีคุณลักษณะย่อยคือ ความหนาโดยเฉล่ีย ความกว้างและความยาว
โดยเฉล่ีย ความสูงของปาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความสมบูรณ์ของเส้นรอบวง ลักษณะขอบปาก 
สัณฐานของปาก การตกแต่งบริเวณขอบปาก และภาพด้านตัด 
 4) การตกแต่งบนเศษภาชนะดินเผา ได้แก่การขูดขีด การขุด การกดประทับ การแต่งเติมดิน 
 5) ลวดลายการตกแต่งที่ปรากฏ เช่น ลายเชือก ลายเครื่องจักสาน ลายเปลือกหอย 
 6) ข้อมูลเชิงปริมาณของเศษภาชนะดินเผา ได้แก่ จ านวนท่ีพบและน้ าหนัก 
 7) ข้อมูลผลการวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากการเก็บบันทึกข้อมูลใน
เบ้ืองต้น เช่น ตัวอย่างท่ีน าไปวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามงานวิจัยท้ังสองช้ินใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจากแหล่งโบราณคดีแห่งเดียวกัน
คือ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบซึ่งมีอายุสมัยในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ดังนั้นความหลากหลายของ
ข้อมูลและคุณลักษณะของภาชนะดินจึงยังไม่มากเพียงพอเมื่อน าไปใช้กับภาชนะดินเผาท่ีมีอายุสมัยใน
ช่วงเวลาอื่นๆ 
 

6.2 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผา 
 ในปัจจุบันมีการแปลงข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผาเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิด
ระบบมาตรฐานในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผาควบคู่มาด้วย โดยผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง
คุณลักษณะในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผา ดังนี้ 
 ฐานข้อมูล Hayton Roman Pottery Database ของ archaeology data service (ADS) 
เป็นฐานข้อมูลท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อให้คนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญด้านภาชนะดินเผาสามารถจัดการเอกสาร
ดิจิทัลท่ีเกี่ยวกับภาชนะดินเผาได้ง่ายมากขึ้น โดยฐานข้อมูลประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ (English 
Heritage, 2008)  
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 สถานที่ตั้ง (Location) คือคุณลักษณะท่ีระบุสถานท่ีท่ีพบหลักฐาน สามารถแบ่งย่อยได้อีก
หลายส่วน เช่น สถานท่ีต้ังในระดับภูมิภาคของโลก (World region) หรือสถานท่ีต้ังในระดับภูมิภาค
ของประเทศอังกฤษ (English region) เป็นต้น 
 พิกัดอ้างองิ (Grid reference) คือพิกัดท่ีสามารถใช้ระบุท่ีต้ังได้ โดยภายในฐานข้อมูลนี้จะใช้
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์  แบบระบบพิกัดทรงกลม (Latitude longitude bounding box) และ 
Ordnance Survey National Grid reference system (OSGB) ร่วมกัน 
 เรื่อง (Subject) คือ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผา เช่น ระบบมาตรฐานสารสนเทศ
ม ร ดก วั ฒ นธ ร ร ม  ( Forum on Information Standards in Heritage ( FISH archaeological 
objects) )  และ  การก าหนดช่ือเรื่องโดยห้องสมุดคองเกรซ (Library of Congress Subject 
Headings) เป็นต้น  
 อายุสมัย (Period) คือ ช่วงอายุของหลักฐาน โดยใช้ระบบ MIADAS Heritage 
 วันที่ (Project dates) คือ วันท่ีท่ีมีการกระท าต่อข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น 
วันท่ีสร้างข้อมูล (Created From) และวันสุดท้ายท่ีท าการแก้ไขข้อมูล (Last Modified) เป็นต้น   
 ประเภทของไฟล์ดิจิทัล (File types available) คือ ประเภทของไฟล์ เช่น JPG PDF ZIP 
และจ านวนท่ีมีในระบบ 
 
 ฐานข้อมูลภาชนะดินเผาในประเทศไทย ฐานข้อมูลนี้ถูกพัฒนาโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
เพื่อน าเสนอข้อมูลและคุณลักษณะด้านต่างๆ ของภาชนะดินเผานฐานะวัตถุทางวัฒนธรรมของคนใน
อดีต โดยฐานข้อมูลประกอบไปด้วยคุณลักษณะภาชนะดินเผา ดังนี้ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2017)   
 ชื่อแหล่ง คือ ช่ือของแหล่งโบราณคดีท่ีพบโบราณวัตถุ เช่น บ้านเชียง เมืองศรีเทพ เป็นต้น 
 จังหวัด คือ ช่ือของจังหวัดท่ีพบภาชนะดินเผา เช่น ลพบุรี สุโขทัย เป็นต้น 
 ภาค คือ ช่ือของภาคท่ีพบภาชนะดินเผา เช่น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เป็นต้น 
 ลุ่มน้ า คือ ช่ือของลุ่มน้ าท่ีแหล่งโบราณคดีต้ังอยู่ เช่น ลุ่มน้ าป่าสัก เป็นต้น 
 ยุค คือ อายุของภาชนะดินเผา เช่น ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ 
 สมัย คือ ช่ือของวัฒนธรรมท่ีใช้เป็นเกณฑ์ด้านอายุ เช่น สมัยทวารวดี สมัยบ้านเชียง เป็นต้น 
 แหล่งผลิต คือ ช่ือของแหล่งโบราณคดีท่ีเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผา 
 วัฒนธรรม คือ ช่ือของวัฒนธรรมท่ีผลิตภาชนะดินเผา เช่น วัฒนธรรมเขมร เป็นต้น 
 เนื้อภาชนะ คือ ประเภทของเนื้อภาชนะดินเผา เช่น เนื้อดิน (Earthenware) เนื้อแกร่ง 
(Stoneware) เป็นต้น 
 รูปทรง คือ ลักษณะรูปร่างของภาชนะดินเผา เช่น ทรงหม้อ ทรงพาน และทรงถ้วย เป็นต้น 
 ตกแต่ง คือ ลักษณะวิธีการตกแต่งท่ีปรากฏอยู่บนภาชนะดินเผา เช่น การเจาะรู ลายกด
ประทับ ลายขูดขีด เป็นต้น 
 ประเภทของทรัพยากร คือ ประเภทของแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผา เช่น หนังสือ เป็น
ต้น 
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 คุณลักษณะในคู่มือภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมอียิปต์  พัฒนาขึ้นโดย Ancient Egypt 
Research Associates (AERA) เป็นคู่มือประกอบการศึกษาภาชนะดินเผาทางโบราณคดีของ
วัฒนธรรมอียิปต์ ประกอบไปด้วยคุณลักษณะดังนี้ (Anna Wodzinska, 2010) 

หมายเลข (Number of pot) หมายถึง เลขประจ าวัตถุ หรือเลขประจ าภาชนะดินเผา 
 ภาพลายเส้น (Drawing) หมายถึง ภาพวาดภาชนะดินเผา และผู้ท่ีวาดภาพนั้น 
 ภาพ (Photo) หมายถึง ภาพถ่าย และหมายเลขของภาพท่ีถ่ายภาชนะดินเผา 

บริบทต่างๆ (Context) หมายถึง บริบทท่ีเกี่ยวกับภาชนะดินเผา เช่น กริดท่ีพบ หลุมท่ีพบ 
หรือ หลักฐานอื่นๆท่ีพบร่วม 
 ปี (Year) หมายถึง ปีท่ีท าการขุดค้น 
 ประเภท (Type) หมายถึง ประเภทของแหล่งโบราณคดี 
 รูปแบบภาชนะดินเผา (Variants) หมายถึง ลักษณะรูปร่างของภาชนะดินเผาเป็นภาชนะ
รูปแบบด เช่น หม้อ ชาม ไห เป็นต้น 
 ชิ้นส่วน (Vessel part) หมายถึง ช้ินส่วนของภาชนะดินเผา เช่น ปาก ก้น เป็นต้น 
 จ านวน (Count) หมายถึง ปริมาณของเศษภาชนะดินเผา หรือภาชนะดินเผา 
 เปอร์เซนต์ (Percent) หมายถึง จ านวนภาชนะดินเผา ปาก หรือก้นในรูปแบบร้อยละ  
 ขนาด (Height) หมายถึง การวัดขนาดในสัดส่วนต่างๆ ของภาชนะดินเผาในหน่วยเซนติเมตร  
 ขนาดปาก (Rim diameter) หมายถึง การวัดขนาดปาก ของภาชนะดินเผาในหน่วย
เซนติเมตร 
 ขนาดฐาน (Base diameter) หมายถึง การวัดขนาดในส่วนฐาน ของภาชนะดินเผาในหน่วย
เซนติเมตร 
 ขนาดที่ยาวที่สุด (Max diameter) หมายถึง การวัดขนาดท่ียาวท่ีสุดของภาชนะดินเผาใน
หน่วยเซนติเมตร 
 ชุดดิน (AERA clay (fabric)) หมายถึง ประเภทของดินท่ีอ้างอิงจากคู่มือของ AERA 
 ความแข็ง (Hardness) หมายถึง ความแข็งของเนื้อภาชนะดินเผา 
 วิธีการขึ้นรูปภาชนะดินเผา (Method of production) หมายถึง วิธีการท่ีใช้ขึ้นรูปภาชนะ
ดินเผาเป็นรูปทรง เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ หรือแป้นหมุน 
 ลักษณะการตัดฐาน (Base shaping) หมายถึง วิธีการท่ีใช้ตัดฐานภาชนะดินเผาจากแป้น
หมุน 
 ผิวของฐานภาชนะ (Base surface treatment) หมายถึง ลักษณะพื้นผิวฐานของภาชนะดิน
เผา 
 สีภายในรอยแตก (Break sections) หมายถึง สีของเนื้อภาชนะดินเผาท่ีเกิดภายในรอยแตก 
 ลักษณะการแตก (Break porosity) หมายถึง ลักษณะการแตกของภาชนะดินเผา เช่น แตก
ออกจากกัน หรือเป็นเพียงรอยร้าว 
 Surface treatment (outside and inside) หมายถึง ลักษณะน้ าเคลือบภาชนะดินเผา 
 สีน้ าเคลือบ (Slip color) หมายถึง สีของน้ าเคลือบ ท่ีเคลือบบนภาชนะดินเผา 
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 การตกแต่ง (Decoration (outside and inside)) หมายถึง ลักษณะและวิธีการตกแต่งบน
ภาชนะดินเผา 
 ความหนา (Wall thickness) หมายถึงขนาดความหนาของภาชนะในหน่วยเซนติเมตร 
 น้ าหนัก (Weight) หมายถึงน้ าหนักของภาชนะดินเผา 
 หมายเหตุ (Remarks) หมายถึงค าอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคสมัยโบราณท่ีใช้รักษาผิวภาชนะ 
 เครื่องหมายบนภาชนะ (Potmarks) หมายถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีปรากฎบนผิวภาชนะดินเผา 
 สถานที่จัดเก็บ (Storage) หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้จัดเก็บภาชนะ หรือเศษภาชนะดินเผา 
 
 จากตัวอย่างท่ียกมาท้ังหมด จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการใช้คุณลักษณะภาชนะดินเผาในการ
ออกแบบฐานข้อมูลดิจิทัล ท าให้สามารถจัดกลุ่มของคุณลักษณะท่ีใช้ออกได้เป็นสองส่วน คือส่วนท่ี
เป็นการอ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น ประเภทของไฟล์ดิจิทัล หรือวันท่ีท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้คุณลักษณะภาชนะดินเผากับการจัดการข้อมูลให้เป็น
ระเบียบ 
 อย่างไรก็ตาม ส่ิงส าคัญคือคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผา โดยมีคุณลักษณะทาง
กายภาพของภาชนะดินเผา เช่น ลักษณะการตกแต่ง หรือขนาดของส่วนต่างๆ ของภาชนะดินเผา แต่
ส่ิงท่ีมีเพิ่มเติมมาคือคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ี ยกตัวอย่างจากฐานข้อมูลภาชนะดินเผาใน
ประเทศไทยท่ีมีการระบุคุณลักษณะเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีต้ังเป็นจ านวนถึงส่ีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน 
ในขณะท่ีงานวิจัยเรื่องการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้าน
โป่งตะขบ ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ได้ระบุว่า การระบุต าแหน่งท่ีพบภาชนะ หรือ
เศษภาชนะดินเผาควรใช้วิธีการวัดแบบสามมิติซึ่งมีความละเอียดสูง แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการระบุพิกัดและต าแหน่งท่ีต้ังมีความส าคัญในงานโบราณคดีอย่างมาก 
 
7. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา ผู้วิจัยพบว่าข้ันตอนการศึกษาทางโบราณคดีมีการสร้าง
สารสนเทศขึ้นจากหลักฐานทางโบราณคดีตามแนวความคิดของการจัดการสารสนเทศ และ
สารสนเทศท่ีได้ก็มีความส าคัญต่อการสร้างความรู้ทางโบราณคดีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
ได้เลือกกรอบแนวคิดการจัดการสารสนเทศมาปรับใช้กับการจัดการข้อมูลท่ีได้จากหลักฐานทาง
โบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา โดยจะอธิบายดังนี้ 
  
 7.1 การรวบรวมคุณลักษณะภาชนะดินเผา 
 ตามกรอบความคิดการจัดการสารสนเทศ ผู้วิจัยจะรวบรวมคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ี
ปรากฏตามแหล่งสารสนเทศต่างๆ เช่น ต ารา คู่มือปฏิบัติการทางโบราณคดี และรายงานการขุดค้น
ทางโบราณคดี เพื่อรวบรวมคุณลักษณะภาชนะดินเผา และตัวอย่างคุณลักษณะสารสนเทศของภาชนะ
ดินเผาให้ได้มากเพียงพอต่อการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลคุณลักษณะภาชนะดินเผา 

อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษาและรวบรวมคุณลักษณะของภาชนะดินเผาสามารถแบ่ง
ออกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกได้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีได้กระท าไปแล้วในข้างต้น คุณลักษณะ
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ภาชนะดินเผาส่วนนี้จะมาจากต ารา หนังสือ หรือคู่มือการปฏิบัติการทางโบราณคดีฉบับต่างๆ ในขณะ
ท่ีส่วนท่ีสอง มาจากการส ารวจเอกสารการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผาของคณะโบราณคดีจ านวน 
82 รายการ ซึ่งผู้วิจัยจะขออธิบายรายละเอียดในบทถัดไป 

 
7.2 การจัดหมวดหมูคุ่ณลักษณะภาชนะดินเผา และการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลคุณลักษณะ

ภาชนะดินเผา 
 หลังจากรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะภาชนะดินเผามาแล้ว ผู้วิจัยจะจัดหมวดหมู่คุณลักษณะดิน
เผาเหล่านั้นเพื่อพัฒนาเป็น PISA ขึ้นมา โดยผู้วิจัยได้เลือกกรอบความคิดการจ าแนกหลักฐานทาง
โบราณคดี (สุรพล นาถะพินธุ, 2559) ร่วมกับกลุ่มสารสนเทศเกี่ยวกับภาชนะดินเผา (Olin, 1982)  
และผลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนสารสนเทศทางโบราณคดี เพื่อน ามาออกแบบตาราง
ส าหรับจัดหมวดหมู่คุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีสามารถรวบรวมได้จากเอกสารการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาชนะดินเผาของคณะโบราณคดี โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่คือ สารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนกเบื้องต้น 
สารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และ สารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา 
 
 7.3 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลคุณลักษณะภาชนะดินเผาและโครงสร้างข้อมูล
ภาชนะดินเผาในการขุดค้นพืน้ที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ ์รวมไปถงึการทดลองใส่ข้อมูลลงในโครงสรา้งข้อมลู
คุณลักษณะภาชนะดินเผา 
 เมื่อท าการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลคุณลักษณะภาชนะดินเผาแล้ว ผู้วิจัยจะน าโครงสร้าง
สารสนเทศท่ีได้ไปศึกษาเปรียบเทียบกับโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาจากการขุดค้นทางโบราณคดีใน
พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ เพื่อวิเคราะห์ว่าควรเพิ่มเติมข้อมูลคุณลักษณะด้านใดหรือไม่ และน าข้อมูลท่ีได้
จากการเปรียบเทียบมาใช้พัฒนาโครงสร้างคุณลักษณะภาชนะดินเผาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึง
การวิเคราะห์ว่านักโบราณคดีใช้คุณลักษณะของภาชนะดินเผาแต่ละหมวดหมู่ในการสร้างความรู้ทาง
โบราณคดีด้านใดได้บ้าง 
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จากกรอบแนวคิดท่ีอธิบายไปในข้างต้น สามารถแสดงออกมาในลักษณะแผนผังรูปภาพได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 26 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 

 
 
 

 

ขั้นที ่1 รวบรวมคณุลกัษณะทางสารสนเทศของ
ภาชนะดเิผา 

-จากต ารา 

-จากคู่มือการปฏิบัติงาน 

-จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผา 

-จากรายงานการขุดค้นทางโบราณคดี 

คณุลกัษณะทาง
สารสนเทศของภาชนะดนิ

เผาจ านวนมาก 

ขั้นที ่2 การจดัหมวดหมูค่ณุลกัษณะภาชนะดิน
เผา และการพฒันาโครงสรา้งขอ้มลูคณุลกัษณะ
ภาชนะดนิเผา 

-กรอบความคิดการจ าแนกหลักฐานทาง
โบราณคดี ร่วมกับกลุ่มสารสนเทศเก่ียวกับ
ภาชนะดินเผา (Jacqueline and Alan, 1982) 
-สารสนเทศเพ่ือการจัดจ าแนกเบื้องต้น 
-สารสนเทศเพ่ือการสังเคราะห์ข้อมูล  
-สารสนเทศเพ่ือการจัดการภาชนะดินเผา 

โครงสรา้งสารสนเทศ
ภาชนะดนิเผาในงาน
โบราณคดโีครงสรา้งขอ้มลู
คณุลกัษณะภาชนะดนิเผา 

 

ขั้นที ่3 การศกึษาเปรยีบเทยีบ PISA และ
โครงสรา้งขอ้มลูภาชนะดนิเผาในการขุดคน้พื้นที่
ชมุชนเลือ่นฤทธิ ์รวมไปถงึการทดลองใสข่อ้มลู
ลงในโครงสรา้งขอ้มลูคณุลกัษณะภาชนะดินเผา 

-จากการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลเศษภาชนะ
ดินเผาที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีชุมชน
เลื่อนฤทธ์ิ พ.ศ.2557-2558 
 

ผลการเปรยีบเทยีบจาก
โครงสรา้งคณุลกัษณะ

ภาชนะดนิเผาวา่เหมือน/
แตกต่างจากเดมิหรอืไม ่มี

ข้อด/ีขอ้เสยีอยา่งไร 
ส าหรบัปรบัปรงุแบบแผน

ต่อไป 
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บทที่ 3 
วธิดี าเนนิการวจิยั 

 
  การวิจัยเรื่องการจัดการสารสนเทศภาชนะดินเผา กรณีศึกษาชุมชนเล่ือนฤทธิ์ เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาและรวบรวมคุณลักษณะของภาชนะดินเผาและ
พัฒนาเป็นโครงสร้างคุณลักษณะของภาชนะดินเผา โดยสามารถแบ่งการวิจัย ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การศึกษาคุณลักษณะของภาชนะดินเผา และส่วนท่ีสองคือการทดสอบโครงสร้างคุณลักษณะของ
ภาชนะดินเผาท่ีพัฒนาขึ้น 
 
1. การศกึษาคุณลกัษณะของภาชนะดนิเผา 
  การศึกษาคุณลักษณะของภาชนะดินเผา มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมคุณลักษณะของภาชนะ
ดินเผาท่ีพบในงานวิจัย หรือการศึกษาของนักโบราณคดี และพัฒนาเป็นโครงสร้างคุณลักษณะของ
ภาชนะดินเผา โดยมีการด าเนินงานตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

1.1 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  
 การรวบรวมคุณลักษณะของภาชนะดินเผาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมจากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผาของนักศึกษาคณะโบราณคดีท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/) โดยคัดเลือก
จากงานวิจัยของภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น ผลการสืบค้นพบ
งานวิจัยจ านวน 85 รายการ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคัดเลือกงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาตัวภาชนะ
ดินเผาโดยตรง และตัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลภาชนะดินเผาด้วยเทคโนโลยีออกไป 
จะเหลือกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 82 รายการ 
 สาเหตุท่ีเลือกกลุ่มตัวอย่างนี้เนื่องมาจากเป็นงานวิจัยท่ีใช้ภาชนะ และเศษภาชนะดินเผามา
เป็นหลักฐานในการอธิบายและสร้างความรู้ทางโบราณคดีขึ้นมาจริง และยังแสดงให้เห็นว่านัก
โบราณคดีใช้คุณลักษณะดของภาชนะดินเผาในการอธิบายความรู้ส่วนต่างๆ ในอดีตของมนุษย์ได้ด้วย 
แต่งานวิจัยก็มีข้อจ ากัดอย่างหนึ่งคือ นักโบราณคดีได้เลือกเฉพาะคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีจะมา
อธิบายความรู้เอาไว้แล้ว จึงอาจตัดคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีไม่จ าเป็นต่อการวิจัยของตนออกไป ดังนั้นผู้วิจัย
จึงเลือกวิเคราะห์คุณลักษณะภาชนะดินเผาจากงานวิจัยท้ังหมด โดยหวังว่าจะคลอบคลุมคุณลักษณะ
ภาชนะดินเผาท่ีนักโบราณคดีใช้ในการสร้างความรู้อย่างครบถ้วน  

อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงงานวิจัยแต่ละรายการ ผู้วิจัยได้ก าหนดเลขรหัส
ของงานวิจัยแต่ละรายการไว้ ในกรณีท่ีผู้วิจัยจะอ้างถึงรายงานฉบับใดจะระบุเพียงรหัสเอกสารเท่านั้น 
เช่น การอ้างถึงรายงานเรื่อง “ภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ท่ีซับจ าปา พ.ศ.2515” ผู้วิจัยจะใช้
รหัส  งานวิจัยหมายเลข R01 แทน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 1 ด้านล่าง 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/
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ตารางท่ี 1 รายช่ือกลุ่มตัวที่ใช้ในการวิจัย และรหัสเอกสาร 
 

ชื่องานวจิยั พ.ศ. รหัส 
1. ภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ท่ีซับจ าปา 2515 R01 
2. เทคนิคการท าภาชนะดินเผาสมัยหินใหม่ ท่ีบ้านเก่า จังหวัด
กาญจนบุรี  

2518 R02 

3. เครื่องถ้วยจีนท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย  2524 R03 
4.การศึกษาภาชนะดินเผาในหลุมขุดค้นเป็นปราสาท ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย)  

2525 
 

R04 

5. ภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นท่ีบ้านท่ามะนาว ต าบลวังด้ง อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2525  

2525 R05 

6. ภาชนะดินเผา ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีบ้าน
หลุมเข้า ต าบลหลุมเข้า อ าเภอหนองหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  

2526 R06 

7.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้าน
ท่าแค ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

2528 R07 

8.การศึกษาภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย ต าบลชอน
ม่วง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  

2528 R08 

9.การศึกษาภาชนะดินเผาท่ีต าบลบ้านคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี ท่ีได้จาก
การขุดค้นระหว่างปี 2524-2525 

2528 R09 

10.การศึกษาเทคนิคการผลิตภาชนะดินเผาแหล่งขุดค้นบ้านเชียงปีพ.ศ. 
2518 ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

2529 R10 

11.การศึกษาเศษภาชนะดินเผาเฉพาะท่ีมีลายเขียนสีหลุม D5 และ D6 
แหล่งขุดค้นบ้านเชียง พ.ศ. 2518 อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

2529 R11 

12.การศึกษาเครื่องถ้วยจากการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีเมืองนครไทย 
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

2529 R12 

13.การศึกษาไหเท้าช้างในประเทศไทย 2529 R13 
14.การศึกษาวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นแหล่ง
โบราณคดีเขาเฒ่า 5 ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา  

2530 R14 

15.การศึกษาเครื่องถ้วยจากการขุดค้นทางโบราณคดี ในบริเวณ
พระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีพ.ศ. 2525-2526  

2530 R15 

16.เอกสารการค้นคว้าเฉพาะบุคคลเรื่อง การศึกษารูปแบบภาชนะดิน
เผาท่ีใช้ในพิธีกรรมการฝังศพท่ีพบในเมืองโบราณนคร จ าปาศรี ต าบล
นาดูน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (กรณีศึกษาเฉพาะเนินฝังศพ 
หมายเลข 1) (2535) 

2535 R16 
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17.ภาชนะดินเผาในแหล่งโบราณคดีลุ่มแม่น้ าชี กรณีศึกษาภาชนะดิน
เผาท่ีได้จากการขุดค้นเมืองฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์  

2536 R17 

18.เอกสารการค้นคว้าเฉพาะบุคคลเรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบและ
ลวดลาย การตกแต่งภาชนะดินเผาสมัยทวาราวดีท่ีบ้านดงเมือง อ าเภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี  

2537 R18 

19.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาในหลุมขุดค้น s18 w24 แหล่ง
โบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์  

2538 R19 

20.การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบภาชนะดินเผาในหลุมขุดค้น s16 w23 
แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์  

2538 R20 

21.การแยกประเภทภาชนะดินเผาชนิดแจกันปากผายจากแหล่งเรือจม
กลางอ่าวไทย หมายเลข 31  

2540 R21 

22.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากบ้านใหม่ชัย
มงคล อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยวิธีศิลาวรรณนา  

2540 R22 

23.เอกสารประกอบการค้นคว้าเฉพาะบุคคล การศึกษาภาชนะดินเผา
ในเชิงปริมาณจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีอู่ทอง พ.ศ.2541  

2541 R23 

24.การศึกษาเครื่องเคลือบและเครื่องถ้วยจีนท่ีพบจากการขุดค้นแหล่ง 
โบราณคดีในวิทยาลัยเกษตรกรรมเก่า อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2541 R24 

25.เอกสารประกอบสัมมนาเรื่อง การศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านเมือง
บัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กรณีศึกษารูปแบบภาชนะดิน
เผา และประเพณีการฝังศพท่ีพบจากการขุดตรวจหลุม PK.TP.1 และ
การขุดกู้ โบราณวัตถุ  

2542 R25 

26.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดี บ้านลุ่มสุ่ม อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีศิลาวรรณนา 

2542 R26 

27.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี  

2542 
 

R27 

28.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีปราสาทพนมวัน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2542 R28 

29.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านโพน ต าบล
บ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  

2542 R29 

30.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีไ ด้จากการขุดค้นท่ีแหล่ง
โบราณคดีบ้าน ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

2542 R30 
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31.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาท่ีเมืองโบราณนครจ าปาศรี ต าบลกู่สันต
รัตน์ อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีศิลาวรรณนา  

2543 R31 

32.การศึกษาภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านลุ่ม
สุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี 2 ปี พ.ศ. 2543 โดยวิธี
ศิลาวรรณา 

2543 R32 

33.ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนหริภุญไชย ในแอ่งเชียงใหม่ 
ล าพูน กรณีศึกษาจากภาชนะดินเผา  

2543 R33 

34.การวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีประเภทถ้ าผี
แมน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ในเขตอ าเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยวิธีศิลาวรรณา  

2543 R34 

35.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผากลุ่มท่ีเช่ือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ จากแหล่ง
เตาเผาแม่น้ าน้อยท่ีได้จากการขุดค้นแหล่งเรือจม เปรียบเทียบกับ
ภาชนะดินเผาท่ีได้จากเตาแม่น้ าน้อย ด้วยวิธีศิลาวรรณา 

2543 R35 

36.การศึกษาแหล่งเตาเผาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะดินเผา แหล่ง
เตาเมืองน่าน บ้านบ่อสวก ต าบลสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  

2544 R36 

37.การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเกี่ยวกับระบบนิเวศของ
ภาชนะดินเผาท่ีบ้านหัวบึง จังหวัดขอนแก่น  

2544 R37 

38.การศึกษาภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวั ติศาสตร์จากแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว  

2544 R38 

39.การวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว 
ต าบลเมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

2545 R39 

40.การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี กรณีศึกษาขั้นตอนการ
ผลิตภาชนะดินเผาหมู่บ้านกวน ต าบลหารแก้ว อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่  

2545 R40 

41.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่ง
มะนาว ต าบลห้วยขุนราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

2545 R41 

42.ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ กรณีศึกษา 
แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

2545 R42 

43.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีใช้ในพิธีกรรมการฝังศพท่ีแหล่ง
โบราณคดีโนนป่าช้าเก่า หมู่ 8 บ้านกระเบื้อง ต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (กรณีศึกษาเฉพาะในหลุมขุดค้น 
A4)  

2546 R43 

44.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีใช้ในพิธีกรรมการฝังศพท่ีแหล่ง
โบราณคดีโนนป่าช้าเก่า หมู่ 8 บ้านกระเบื้อง ต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (กรณีศึกษาเฉพาะหลุมขุดค้น C1) 

2546 R44 
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45.การวิเคราะห์รูปแบบภาชนะดินเผาแบบมีสันสมัยทวารวดีท่ีพบใน
แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี (2547) 

2547 R45 

46.การศึกษาและล าดับอายุจากลวดลายบนผิวภาชนะดินเผาในหลุมฝัง
ศพกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยปลาย กรณีศึกษาจากการขุดค้นหลุม
ขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

2547 R46 

47.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน
ใต้ ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  

2547 R47 

48.การใช้เครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนามในการก าหนดอายุ
หลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ กรณีศึกษาลวดลายปูนปั้น
ประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-24  

2547 R48 

49.การค้าเครื่องถ้วยระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-
23 ตอนต้น 

2547 R49 

50.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีศิลาวรรณา  

2548 R50 

51.การศึกษาเศษปากภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน
ใต้ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

2548 R51 

52.การศึกษาภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีศิลาวรรณนา  

2548 R52 

53.การศึกษาและอนุรักษ์เครื่องถ้วยท่ีได้จากแหล่งเรือจมโบราณใกล้
เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2548 
 

R53 

54.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่าน สุโขทัย ล้านนา พุทธ
ศตวรรษท่ี 19-22 จากหลักฐานด้านเครื่องถ้วยบ่อสวก  

2548 R54 

55.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาไม่เคลือบจากหลุมขุดค้น N6W1 ใน
โครงการศึกษา ขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื้นท่ีกระทรวง
พาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย  

2549 R55 

56.การวิ เคราะห์รูปแบบจากเศษภาชนะดินเผาท่ีพบจากแหล่ง
โบราณคดีบึงคอกช้าง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  

2549 R56 

57.การวิเคราะห์รูปแบบและลวดลายเครื่องถ้วยจีนลายคราม ของหลุม
ขุดค้น N6W1 ในโครงการการศึกษา ขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดี
ภายในพื้นท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)  

2549 R57 

58.การศึกษารูปแบบเครื่องถ้วยท่ีพิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทรจีน ต าบล
แหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

2549 R58 

59.ความเป็นไปได้ในการก าหนดอายุสมัยช้ันทับถมทางวัฒนธรรมใน
แหล่งโบราณคดีพระราชวังจันทน์โดยพิจารณาจากเครื่องถ้วยจีนท่ีพบ

2550 R59 
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ในหลุมชุดค้น SQ.1 และ SQ.2 (พื้นท่ีการขุดค้น-ขุดแต่งพระราชวัง
จันทน์ ปีพ.ศ. 2546)  
60.การศึกษาเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังถึงสมัยราชวงศ์สุ้งท่ีพบใน
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมืองขีดขิน ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี  

2550 R60 

61.การศึกษาภาชนะดินเผาประเภทไหจากเตาจ่ามนัสและเตาสุนันท่ี
แหล่งเตาเผาเมืองน่าน บ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน โดยวิธีศิลา
วรรณนา  

2550 R61 

62.การศึกษารูปแบบเศษภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์จาก
แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร ต าบลหนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ้า
ไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จากหลุมขุดค้นท่ี 1 และ 3 ในการขุดค้นปี พ.ศ. 
2551  

2551 R62 

63.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีโบราณสถานวัด
โบสถ์ เมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย  

2551 R63 

64.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาประเภทหม้อมีสันสมัยทวารวดีท่ี
พบในแหล่งโบราณคดีเมืองขีดขิน ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี  

2551 R64 

65.การศึกษาเครื่องถ้วยจีนท่ีพบจากการขุดค้นบริเวณโรงเรียนราชินี 
เฉพาะพื้นท่ีขุดค้น Area1  

2551 R65 

66.การศึกษาเครื่องถ้วยจีนท่ีพบบริเวณพื้นท่ีสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)  2551 R66 
67.รูปแบบและความหมายทางวัฒนธรรมของรูปนกและหงส์บนเครื่อง
ถ้วยศรีสัชนาลัยและเครื่องถ้วยล้านนา 

2551 R67 

68.การศึกษาเครื่องถ้วยเตาเผานายแผ้วแหล่งเตาพะเยาท่ีเวียงบัว 
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

2552 R68 

69.การศึกษาเปรียบเทียบศิลปะเครื่องถ้วยเวียดนามและเครื่องถ้วย
สุโขทัยประเภทลายเขียนสีจากหลักฐานทางโบราณคดี  

2552 R69 

70.พัฒนาการของเครื่องถ้วยเขมรสมัยเมืองพระนคร 2552 R70 
71.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขาจากแหล่ง
โบราณคดีหนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  

2552 R71 

72.การศึกษาภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีชายฝ่ังทะเลในภาคใต้
ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 16 ของประเทศไทย 

2552 R72 

73.การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย
ถึงประวัติศาสตร์ตอนต้นแหล่งโบราณคดีบ้านพราน ต.เขาสมอคอน อ. 
ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

2553 
 

R73 
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ชื่องานวจิยั พ.ศ. รหัส 
74.การศึกษาลวดลายภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีโรงเรียนบ้านโป่ง
ตะขบ  

2553 R74 

75.ศิลาวรรณนากับการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาสมัย
ทวารวดี 

2553 R75 

76.การวิเคราะห์รูปแบบเครื่องถ้วยจีนท่ีได้จากแหล่งเรือจมเกาะกระ 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2553 R76 

77.การศึกษาการแพร่กระจายของการบริโภคเครื่องถ้วยสังคโลก
บริเวณภาคกลางของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18-22  

2553 
 

R77 

78.การจัดจ าแนกภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดตรวจท่ีโนนวัดสูงเมือง
ฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

2554 R78 

79.การศึกษาภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชือก ต าบลเดิด 
อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีศิลาวรรณา 

2554 R79 

80.การก าหนดอายุและจัดล าดับช้ันวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีดง
แม่นางเมือง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จากการศึกษา
ภาชนะดินเผาท่ีพบในหลุมขุดค้นท่ี 4 ด้วยวิธี Seriation 

2554 
 

R80 

81.การศึกษาช้ินส่วนภาชนะดินเผาท่ีพบจากการขุดค้นเมืองศรีเทพในปี 
พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีศิลาวรรณา 

2555 R81 

8 2 . ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ช น ะ ดิ น เ ผ า บ ร ร จุ อั ฐิ บ ริ เ ว ณ เ ก า ะ เ มื อ ง
พระนครศรีอยุธยา 

2556 R82 

 
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะของภาชนะดินเผา ซึ่งได้แบ่ง

คุณลักษณะของภาชนะเผาออกเป็น 5 กลุ่ม คือ คุณลักษณะด้านอายุ คุณลักษณะด้านรูปลักษณ์ 
คุณลักษณะด้านหน้าท่ี คุณลักษณะด้านท่ีมา และคุณลักษณะด้านอื่นๆ โดยการออกแบบแบบบันทึก
ข้อมูลคุณลักษณะของภาชนะดินเผา สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 การสร้างแบบบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
   1.2.1.1 ศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาชนะดินเผาจาก
เอกสาร หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ เพื่อรวบรวมประเด็นท่ีส าคัญมาเป็นแนวทางในการร่างแบบ
บันทึกข้อมูล ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย 
   1.2.1.2 สร้างแบบบันทึกข้อมูลให้เหมาะสมกับลักษณะข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา 
   1.2.1.3 น าแบบบันทึกข้อมูลท่ีสร้างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบเนื้อหาภายในแบบบันทึกข้อมูล 
   1.2.1.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกข้อมูล แล้วน าไปบันทึกข้อมูล  
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  1.2.2 ลักษณะของแบบบันทึกข้อมูล จะแสดงข้อมูลคุณลักษณะของภาชนะดินเผาท่ี
พบในกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยในหัวข้อต่างๆ โดยแบบบันทึกข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงจากเกณฑ์
การจ าแนกหลักฐานโบราณคดี (สุรพล นาถะพินธุ, 2559) ร่วมกับแนวคิดกลุ่มสารสนเทศของภาชนะ
ดินเผา โดย (Olin, 1982) และผลการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมบางส่วน ท าให้แบบบันทึก
ข้อมูลคุณลักษณะของภาชนะดินเผาประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของประกรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
หัวข้อจ านวน 3 หัวข้อ ดังนี้ 

ล าดับ หมายถึง เลขแสดงล าดับของงานวิจัยท่ีศึกษา 
  ชื่อ หมายถึง ช่ือของงานวิจัยท่ีศึกษา 
  ปี หมายถึง ช่วงเวลาท่ีมีการด าเนินการศึกษางานวิ จัยงานช้ินนั้น ระบุเป็น
พุทธศักราช 
  ส่วนที่ 2 สารสนเทศเพือ่การจัดจ าแนก และวิเคราะหข์้อมูลเบื้องตน้ เป็นการบันทึก
เกี่ยวกับคุณลักษณะสารสนเทศของภาชนะดินเผา ท่ีได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้นจากลักษณะทาง
กายภาพของภาชนะดินเผาเอง หรือก็คือ คุณลักษณะด้านรูปลักษณ์ของภาชนะดินเผา ประกอบไป
ด้วยหัวข้อย่อยได้ 3 หัวข้อดังนี้ 

 ด้านการตกแต่ง หมายถึงคุณลักษณะใดๆ ก็ตามท่ีระบุถึงวิธีการการตกแต่งหรือ
ลักษณะท่ีปรากฏบนผิวของภาชนะดินเผา 

 ด้านการจ าแนกรูปทรง หมายถึงคุณลักษณะใดๆก็ตามท่ีใช้ระบุถึงลักษณะ หรือ
เกี่ยวข้องกับรูปร่าง หรือรูปทรงของภาชนะดินเผา สามารถก าหนดเป็นหัวข้อย่อยได้ 4 หัวข้อ ดังนี้ 

  - ช่ือภาชนะดินเผา หมายถึงคุณลักษณะท่ีใช้เรียกภาชนะดินเผาท่ีมีสภาพ
สมบูรณ์ หรือสามารถสันนิษฐานลักษณะท่ีสมบูรณ์ได้ 

  - ช้ินส่วนภาชนะดินเผา หมายถึงคุณลักษณะท่ีใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆ 
ของภาชนะดินเผา 

  - คุณลักษณะท่ีสามารถวัดหรือนับได้  หมายถึงคุณลักษณะใดๆท่ีเกี่ยวข้อง
กับลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา และสามารถวัดได้ด้วยระบบหน่วยวัดมาตรฐาน 

  - คุณลักษณะอื่นๆ หมายถึงคุณลักษณะใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะรูปทรง
ของภาชนะดินเผา แต่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในข้างต้นได้ 

 ด้านการจ าแนกตามเทคโนโลยี หมายถึง คุณลักษณะใดๆก็ตามท่ีเกี่ยวข้อง หรือระบุ
ถึงวิธีการ หรือกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา สามารถก าหนดเป็นหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ ดังต่อนี้ 

- การขึ้นรูปภาชนะดินเผา หมายถึงคุณลักษณะท่ีใช้เรียกวิธีการ และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตภาชนะดินเผาในขั้นตอนการขึ้นรูปทรงของภาชนะ 

  - ลักษณะเนื้อของภาชนะดินเผา หมายถึงคุณลักษณะใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ใช้อธิบายสภาพเนื้อดินของภาชนะดินเผาอันเป็นผลจากขั้นตอนในการผลิตภาชนะดินเผาท่ีไม่ใช่การ
ตกแต่ง 

  - คุณลักษณะอื่นๆ  หมายถึงคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการ
ผลิตภาชนะดินเผา แต่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ในข้างต้นได้ 
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  ส่วนที่ 3 สารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และศึกษาวิจัย เป็นการบันทึก
เกี่ยวกับคุณลักษณะสารสนเทศของภาชนะดินเผา ท่ีไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
เหมือนในข้างต้น แต่น าเอาคุณลักษณะด้านรูปลักษณ์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง จนได้กลุ่ม
คุณลักษณะกลุ่มนี้ขึ้นมา โดยประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้ 
  ด้านอายุ หมายถึง คุณลักษณะใดๆก็ตามท่ีระบุถึงอายุ หรือช่วงเวลาของในการผลิต 
หรือใช้งานภาชนะดินเผาในกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 

ด้านหน้าที ่หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ี หรือวิธีการใช้งานของภาชนะ
ดินเผา สามารถก าหนดเป็นหัวข้อย่อย 5 หัวข้อ ดังต่อนี้ 

  - สามัญ หมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงถึงหน้าท่ีของภาชนะดินเผาในระดับ
ท่ัวไป 

  - เศรษฐกิจ หมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงว่าภาชนะดินเผาเป็นตัวแทนของ
การผลิตในระดับอุตสาหกรรม หรือการค้า 

  - การปกครอง หมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงว่าภาชนะดินเผาเป็นตัวแทน
ของระบบการปกครองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

  - ความเช่ือ หมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงว่าภาชนะดินเผาเป็นตัวแทนของ
ความเช่ือของวัฒนธรรม 

  - อื่นๆ หมายถึงคุณลักษณะท่ีแสดงถึงการใช้งาน แต่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่ม
คุณลักษณะในข้างต้นได้ 

 ส่วนที่  4 สารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา เป็นการบันทึกเกี่ยวกับ
คุณลักษณะสารสนเทศของภาชนะดินเผาท่ีได้จากแนวคิดกลุ่มสารสนเทศของภาชนะดินเผา สามารถ
ระบุเป็น 2 หัวข้อ คือ 

 ด้านที่มา หมายถึง คุณลักษณะท่ีระบถุึงแหล่งท่ีมาของภาชนะดินเผา  
ด้านอื่นๆ หมายถึงคุณลักษณะใดๆก็ตามท่ีไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มคุณลักษณะใน

ข้างต้นได้ 
  
  อย่างไรก็ตามการก าหนดกรอบแนวคิดของแบบบันทึกคุณลักษณะภาชนะดินเผาชุด
นี้มีข้อจ ากัดเฉพาะคุณลักษณะภาชนะดินเผาเบื้องต้นท่ีเกิดจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพเท่านั้น 
ไม่ได้คลอบคลุมถึงคุณลักษณะอันเกิดจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาทางศิลาวรรณา หรือ
การใช้สารเคมีเข้ามาร่วมในการศึกษา ส่งผลให้คุณลักษณะอันเกิดจากกระบวนการเหล่านั้นไม่ได้ถูก
วิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาอีกขั้นหนึ่งหลังจากการขุด
ค้นทางโบราณคดี แต่งานวิจัยช้ินนี้ความสนใจเฉพาะคุณลักษณะท่ีได้จากการขุดค้นเท่านั้น 
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ภาพท่ี 27 แสดงหัวข้อแบบบันทึกส าหรับวิเคราะห์คุณลักษณะภาชนะดินเผา 
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1.3 การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยทางโบราณคดีจ านวน  82 รายการ ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 
พ.ศ.2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2560 จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกโดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก
พร้อมการอ่านด้วยตนเอง ก่อนจะท าการวิเคราะห์และรายงานผลต่อไปตามล าดับ 
2. การศกึษาเปรยีบเทยีบ PISA และโครงสรา้งขอ้มูลภาชนะดนิเผาในการขดุคน้พืน้ทีช่มุชนเลือ่นฤทธิ ์
และการทดสอบบนัทกึขอ้มูลลงใน PISA  
 การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาท่ี
พัฒนาขึ้น หรือ PISA กับโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีได้ใช้งานจริงในการขุดค้นทางโบราณคดีใน
พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ รวมไปถึงการทดลองใส่ข้อมูลท่ีได้จากการขุดค้นลงใน PISA เพื่อตรวจสอบว่า
โครงสร้างสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมีปัญหา หรือจุดบกพร่องในส่วนใดหรือไม่ และน ามาพัฒนา PISA ใน
ขั้นต่อไป 
 

2.1 ขอบเขต และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
  ในขั้นตอนการศึกษาเปรียบเทียบ PISA และโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาในการขุดค้นพื้นท่ี
ชุมชนเล่ือนฤทธิ์ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ีหนึ่ง คือการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูล โดยก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามา
ศึกษาเปรียบเทียบ คือโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ในปี พ.ศ.
2557-2558 ท่ีปรากฏอยู่ในรายงานผลการด าเนินงานโครงการขุดค้นทางโบราณคดีพื้นท่ีชุมชนเล่ือน
ฤทธิ์ ประกอบไปด้วยโครงสร้างข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผา
เนื้อดิน ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง และตารางแสดงผลการวิเคราะห์ภาชนะ
ดินเผาเนื้อกระเบ้ือง 
 ส่วนท่ีสอง คือการทดลองใส่ข้อมูลลงใน PISA เพื่อศึกษาถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้งาน 
โดยข้อมูลท่ีน ามาทดลองนี้ คือข้อมูลเกี่ยวกับเศษภาชนะดินเผาท่ีพบจากการขุดค้นพื้นท่ีชุมชนเล่ือน
ฤทธิ์เช่นเดียวกัน โดยมีประชากรท้ังส้ิน 1,337 รายการ แต่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบ
ท้ังส้ิน 227 รายการ อันเป็นข้อมูลเศษภาชนะดินเผาท่ีได้จากพื้นท่ีหลุมขุดค้นหมายเลข A03 ท้ังหมด 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาในขั้นตอนนี้ คือ โครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาในงาน
โบราณคดี หรือ PISA ท่ีได้จากการพัฒนาในขั้นตอนการศึกษาคุณลักษณะภาชนะดินเผา 
 

2.3 วิธีศึกษาเปรียบเทียบ 
ผู้วิจัยท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง PISA กับโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ขุดค้น

แหล่งโบราณคดีเล่ือนฤทธิ์ ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2560 ถึง 31 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดย
แบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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1) การศึกษาเปรียบเทียบหัวข้อคุณลักษณะระหว่าง PISA และโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผา
ท่ีใช้ขุดค้นแหล่งโบราณคดีเล่ือนฤทธิ์ เพื่อศึกษาว่าโครงสร้างข้อมูลท้ังสองแบบมีหัวข้อเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร  

2) ทดลองใส่ข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์แต่ละรายการลง
ใน PISA เพื่อทดลองการใช้งานกับข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นจริง 

3) อภิปลายผลท่ีได้จากการทดลองใส่ข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผาลงใน PISA ว่ามีปัญหาใน
การใช้งานหรือไม่  

4) สรุปผลท่ีได้จากการศึกษาเปรียบเทียบ รวมไปถึงการเสนอแนวทางในการใช้งาน PISA ใน
อนาคตต่อไป 
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บทที่ 4 
การวเิคราะหค์ุณลกัษณะของภาชนะดนิเผา 

 
 ในบทนี้ จะน าเสนอการวิเคราะห์คุณลักษณะของภาชนะดินเผาจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ระยะท่ี 1 คือ งานวิจัยของนักศึกษาคณะโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี ท่ีพบจากฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 82 รายการ การวิเคราะห์ใน
ครั้งนี้มี จุดประสงค์เพื่อรวบรวมคุณลักษณะสารสนเทศของภาชนะดินเผาจากรายงาน ท่ีไ ด้
ท าการศึกษาและวิจัยภาชนะดินเผาด้วยวิธีการศึกษาทางโบราณคดี โดยจะน าเสนอผลการศึกษาใน
หัวข้อดังต่อไปนี้ 
 
1. ลกัษณะทัว่ไปของงานวจิยั 
 จากการส ารวจเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผาของคณะโบราณคดี พบว่ามี
งานวิจัยต้ังแต่ปี พ.ศ.2515 ถึงปี พ.ศ.2556 สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 จากกลุ่มประชากรท้ังหมด 82 รายการ สามารถแบ่งเป็นงานวิจัยระดับปริญญาศิลปศาสตร
บัณฑิตจ านวน 64 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77 ระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 15 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 19 และระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจ านวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4 
โดยผู้วิจัยได้แสดงจ านวนรวมงานวิจัยในทุกๆ 5 ปี ได้ดังนี้  
  

 
ภาพท่ี 28 จ านวนเอกสารงานวิจัยภาชนะดินเผาของภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
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จากภาพท่ี 28 สามารถแจกแจงได้ว่า ในช่วง พ.ศ.2515-2520 มีงานวิจัยจ านวน 2 รายการ 
ในช่วงพ.ศ.2521-2525 มีงานวิจัยจ านวน 3 รายการ ในช่วงพ.ศ.2526-2530 มีงานวิจัยจ านวน 10 
รายการ ในช่วงพ.ศ.2531-2535 มีงานวิจัยจ านวน 1 รายการ ในช่วงพ.ศ.2536-2540 มีงานวิจัย
จ านวน 6 รายการ ในช่วงพ.ศ.2541-2545 มีงานวิจัยจ านวน 20 รายการ ในช่วงพ.ศ.2546-2550 มี
งานวิจัยจ านวน 19 รายการ ในช่วงพ.ศ.2551-2556 มีงานวิจัยจ านวน 21 รายการ โดยช่วงเวลาท่ีมี
งานวิจัยเกี่ยวกับภาชนะดินเผาน้อยท่ีสุดคือพ.ศ.2531-2535 ในขณะท่ีช่วงเวลาท่ีมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
ภาชนะดินเผามากท่ีสุด พ.ศ.2551-2556 
 อย่างไรก็ตาม แม้งานวิจัยจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาชนะดินเผาเหมือนกัน แต่ก็มีวิธี
การศึกษาท่ีแตกต่างกันออกไป งานวิจัยบางช้ินใช้วิธีการศึกษามากกว่าหนึ่งวิธี โดยสามารถสรุปวิธีการ
ท่ีใช้ในการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
 
 วิธีการศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา หมายถึง การศึกษารูปลักษณ์ภายนอก
ของภาชนะดินเผาโดยการสังเกต ได้แก่ การศึกษารูปแบบ เทคนิคการตกแต่ง หรือสีผิวของภาชนะดิน
เผา นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการวัดสัดส่วนต่างๆ การช่ังน้ าหนัก และการนับจ านวนช้ินด้วย อย่างไรก็
ตามนักโบราณคดีอาจเลือกกรอบความคิดท่ีจะเน้นไปท่ีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ยกตัวอย่าง 
งานวิจัยท่ีเลือกกรอบแนวคิดในการจ าแนกและศึกษาภาชนะดินเผา แบบ Functional classification 
(R08) หรือ งานวิจัยเลือกกรอบการศึกษา Seriation (R79) แต่ท้ายท่ีสุดวิธีการศึกษาเหล่านี้ก็ศึกษา
จากลักษณะกายภาพของภาชนะดินเผาเช่นเดียวกัน 
 นักโบราณคดีจะน าคุณลักษณะท่ีวิเคราะห์ได้ไปเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีใกล้เคียงกัน เพื่อช้ีให้เห็นถึงความเหมือนหรือความแตกต่างจากรูปแบบของภาชนะดินเผา และ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีท่ีเปรียบเทียบ จากงานวิจัยท้ังหมด 82 รายการพบว่ามี
งานวิจัยท่ีใช้วิธีการศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 79 รายการ 
 
 วิธีการศิลาวรรณา (petrograpic analysis) หมายถึง วิธีการท่ีใช้ศึกษาและบรรยายลักษณะ
แร่และจ าแนกชนิดของหิน แร่ ดิน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงเนื้อดินหรือวัสดุ
ท่ีใช้ในการท าภาชนะดินเผา ท าให้สามารถวิเคราะห์เทคโนโลยีในการผลิตภาชนะดินเผา การเตรียม
ดิน รวมไปถึงแหล่งท่ีมาของดินท่ีน ามาผลิตภาชนะดินเผาได้  ยกตัวอย่างงานวิจัยท่ีน าตัวอย่างมา
วิเคราะห์เป็นจ านวน 39 ตัวอย่าง (R34) แม้ผลการศึกษาจะออกมาในลักษณะของการศึกษาแร่ต่างๆ 
ภายในวัสดุ แต่การวิจัยก็ท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา เช่นรูปแบบการตกแต่ง
ควบคู่ไปด้วย และผลการศึกษาก็ไปช่วยสนับสนุนข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับข้ันตอนการเตรียมดินเพื่อผลิต
ภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีถ้ าผีแมน จากงานวิจัยท้ังหมด 82 รายการพบว่ามีงานวิจัยท่ีใช้วิธี
ศิลาวรรณาในการศึกษาภาชนะดินเผา 12 รายการ (R26 R28 R31 R32 R34 R35 R50 R52 R61 
R75 R78 และ R80) 
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 การศึกษาด้วยวธิีการทางวทิยาศาสตร์วธิอีื่นๆ นอกจากการศึกษาด้วยวิธีการศิลาวรรณา นัก
โบราณคดีได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ ของภาชนะดินเผา 
ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยท่ีมีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อดินด้วยวิธีการ ICP (R28) หรือ 
งานวิจัยท่ีใช้วิธี X-ray Fluorescence (XRF) ในการหาค่าอายุของภาชนะดินเผา (R53) เป็นต้น จาก
งานวิจัยท้ังหมด 82 รายการพบว่ามีงานวิจัยท่ีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในศึกษาภาชนะดินเผา 
6 รายการ (R05 R09 R12 R28 R53 และ R70)  
 
 การศึกษาด้วยกรอบแนวคิดทางมานษุยวิทยา หมายถึง วิธีการศึกษาภาชนะดินเผาท่ีปรับมา
จากกรอบแนวคิดทางด้านมานุษยวิทยา เช่น การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี โดยการศึกษา
ในลักษณะนี้จะเป็นการศึกษาวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม หรือวัฒนธรรมของกลุ่มคนท่ียังหลงเหลือใน
ปัจจุบัน และน าไปเปรียบเทียบกับหลักฐานในอดีต จากงานวิจัยท้ังหมด 82 รายการพบว่ามีงานวิจัยท่ี
ใช้วิธีการศึกษาด้วยกรอบแนวคิดทางมนุษยวิทยา ในศึกษาภาชนะดินเผา 2 รายการ (R37 และ R40) 
 จากการส ารวจเอกสาร พบว่าการวิจัยทางโบราณคดีมักจะให้ความส าคัญในการศึกษา
คุณลักษณะด้านรูปลักษณ์ ด้วยการบรรยายลักษณะต่างๆ ของภาชนะดินเผาในด้านรูปแบบ การ
ตกแต่ง และลักษณะท่ีเห็นหรือวัดได้ ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ หรือการศึกษา
เปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ทางโบราณคดีในด้านต่างๆ ต่อไป  
  
2. การวเิคราะหค์ณุลกัษณะภาชนะดนิเผา 

หลังจากผู้วิ จัยได้ส ารวจเอกสารเบื้องต้นแล้ว ผู้วิ จัยจึงได้ท าการวิเคราะห์และบันทึก
คุณลักษณะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผา โดยอาศัยเครื่องมือท่ีออกแบบจากการทบทวน
วรรณกรรม คือ แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะของภาชนะดินเผา โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์คุณลักษณะ
ภาชนะดินเผาจากงานวิจัยของนักศึกษาคณะโบราณคดี ลงในโปรแกรม microsoft excel ดังภาพท่ี 
29 และจะขอน าเสนอผลท่ีได้จากการศึกษาในล าดับต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 



  63 

 
 

ภาพท่ี 29 ตัวอย่างการบันทึกคุณลักษณะลงในแบบบันทึก  
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2.1 สารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
สารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หมายถึง กลุ่มของคุณลักษณะ

ภาชนะดินเผาท่ีนักโบราณคดีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการจัดจ า แนกภาชนะดินเผา
เหล่านั้นออกเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่เพื่อท าการศึกษาต่อไป โดยคุณลักษณะภาชนะดินเผาในกลุ่มนี้จะ
เป็นลักษณะทางกายภาพ หรือส่ิงท่ีสังเกตได้จากตัวของภาชนะดินเผาเอง  

จากการส ารวจงานวิจัยท่ีใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าคุณลักษณะท่ีนักโบราณคดีใช้เพื่อ
จุดประสงค์ของสารสนเทศกลุ่มเพื่อการจัดจ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น มักจะอยู่ในลักษณะ
ของการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา อย่างไรก็ตาม จากกรอบการศึกษาในการจัดจ าแนกหลักฐานทาง
โบราณคดี ได้แบ่งประเด็นท่ีใช้ในการจ าแนกหลักฐานออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1)การตกแต่งภาชนะ
ดินเผา 2)รูปทรง หรือรูปแบบของภาชนะดินเผา และ 3)เทคโนโลยีในการผลิตภาชนะดินเผา ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงขออธิบายคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีพบตามล าดับดังนี้ 
 

2.1.1 ตกแต่งบนผิวภาชนะดินเผา 
การตกแต่งบนผิวภาชนะดินเผา หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการท่ีใช้

ตกแต่งภาชนะดินเผาวิธีต่างๆ และผลท่ีได้จากวิธีการเหล่านั้นซึ่งจะปรากฎอยู่บนพื้นผิวของภาชนะดิน
เผา จากการส ารวจงานวิจัย ผู้วิจัยพบว่าคุณลักษณะด้านการตกแต่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม 
ดังต่อไปนี้ 

2.1.1.1 การระบุวิธีการตกแต่งภาชนะ หมายถึง การส่ือถึงวิธีการ หรือการ
กระท าของคนต่อภาชนะดินเผาเพื่อการตกแต่ง และท าให้เกิดลวดลาย หรือลักษณะต่างๆบนผิวของ
ภาชนะ (R27 R38 และ R55) โดยคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการตกแต่งนี้ จะมีลักษณะ เช่น การ
ขูดขีด การขัดผิว การรมควัน การเขียนสี หรือในบางกรณีก็มีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
เช่น การกดประทับด้วยเครื่องมือปลายแหลม การกดประทับด้วยเครื่องมือปลายแบน (R75)  
 

2.1.1.2 การระบุช่ือลวดลายบนภาชนะ หมายถึง การอธิบายถึงลักษณะ
ต่างๆบนภาชนะดินเผาท่ีเป็นผลจากการตกแต่ง โดยการอธิบายลักษณะเหล่านี้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
และแตกต่างกัน ดังจะยกตัวอย่างดังนี้ 

การใช้วิธีการมาเรียกช่ือลวดลาย เช่น ลายขูดขีด ลายเชือกทาบ ลายจัก
สาน (R23 R36 และ R55) 

การเรียกชื่อลวดลายโดยการเปรียบเทียบกับส่ิงต่างๆ เช่น ลายรูปสัตว์ ลาย
พันธุ์พฤกษา ลายลูกคล่ืน ลายซี่หวี ลายประทับรูปหอย (R15) 

การเรียกชื่อลวดลายด้วยรูปทรงทางเลขาคณิต (R46) ท่ีอธิบายคุณลักษณะ
ด้านลวดลายออกเป็น กลุ่มลวดลายอิสระแบบสมมาตร และกลุ่มลวดลายอิสระแบบไม่สมมาตร 

ในกรณีการเขียนสี และการเคลือบ นอกจากนั้น คุณลักษณะด้านนี้ยังรวม
ไปถึงการอธิบายถึงลักษณะของน้ าเคลือบ สีของน้ าเคลือบ หรือลักษณะอื่นๆ ท่ีปรากฎด้วย (R21)  
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2.1.2 รูปทรง หรือรูปแบบของภาชนะดินเผา  
รูปทรง หรือรูปแบบของภาชนะดินเผา หมายถึง คุณลักษณะท่ีใช้เรียกลักษณะ

รูปร่าง ช้ินส่วน หรือขนาดต่างๆ ของภาชนะดินเผาท่ีพบ หรือใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย จากการศึกษา
พบว่า สามารถจัดกลุ่มการใช้คุณลักษณะด้านรูปทรง ได้ดังต่อไปนี้ 

2.1.2.1 การเรียกช่ือของภาชนะดินเผา หมายถึง การก าหนดช่ือให้ภาชนะ
ต่างๆท่ีมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป เช่น หม้อ จาน ไห กระปุก หรืออ่าง เป็นต้น โดยคุณลักษณะ
เหล่านี้จะใช้เรียกภาชนะดินเผาท่ีมีลักษณะสมบูรณ์มากเพียงพอ หรือสามารถสันนิษฐานรูปร่างใน
สภาพสมบูรณ์ได้ สามารถยกตัวอย่างรูปแบบในการเรียกได้ดังนี้ 

ช่ือธรรมดา เช่น หม้อ จาน ไห (R41 R15 และ R62)  
ช่ือรวมกับลักษณะพิเศษ เช่น ไหปากแตร ไหส่ีหู (R35) หรือ ชามลายดอก

เบญจมาศขอบหยัก (R58) 
ช่ือเฉพาะ เช่น เครื่องถ้วยสังคโลก เครื่องถ้วยเซลาดอน (R15 และ R78) 

 
2.1.2.2 การเรียกชิ้นส่วนของภาชนะดินเผา หมายถึง คุณลักษณะท่ีใช้เรียก

ส่วนต่างๆของภาชนะดินเผา เนื่องจากนักโบราณคดีมักจะพบหลักฐานประเภทนี้ในสภาพช ารุด
เสียหายและพบเป็นส่วนๆมากกว่าพบในลักษณะภาชนะเต็มใบ อีกท้ังการเรียกเป็นช้ินส่วนยังสามารถ
ใช้อธิบายถึงลักษณะของภาชนะดินเผาได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยคุณลักษณะด้านช้ินส่วน มี
หลักๆ คือ ฝา ปาก คอ บ่า/ไหล่ สัน ล าตัว ก้น/ฐาน (R76 และ R81) แต่ช้ินส่วนเหล่านี้ก็มีลักษณะ
ย่อยท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ปากผายออก คอทรงเว้า หรือก้นทรงพระจันทร์เส้ียว (R11 และ R28) 
ในบางกรณีมีการก าหนดรูปทรงของภาชนะโดยใช้สัญลักษณ์แทนรูปแบบ โดยอาจใช้เป็นตัวเลข
ร่วมกับตัวอักษร (R19 และ R68)  

 
2.1.2.3 คุณลักษณะท่ีสามารถวัดหรือนับได้ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ

ของภาชนะดินเผาท่ีสามารถวัดได้ด้วยระบบหน่วยวัดมาตรฐาน เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นรอบวง
ปาก น้ าหนัก และจ านวนช้ินเป็นต้น (R17 R22 และ R71)  

 
2.1.2.4 ด้านอื่นๆ จากการศึกษาพบคุณลักษณะด้านรูปทรงท่ีไม่สามารถจัด

เข้ากลุ่มข้างต้นได้ คือ สภาพ/ความสมบูรณ์ หมายถึง สภาพของภาชนะดินเผาท่ีพบว่าสมบูรณ์หรือไม่ 
มีส่วนไหนท่ีแตกหักเสียหายหรือไม่ (R41 R47 R52 และ R64)  
 

2.1.3 เทคโนโลยีที่ใช้ผลิตภาชนะดินเผา   
คุณลักษณะด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ผลิตภาชนะดินเผา หมายถึง คุณลักษณะท่ีบ่งบอกถึง

กระบวนการ หรือลักษณะการผลิตภาชนะดินเผาท่ีท าการศึกษา จากการส ารวจเอกสารพบว่าสามารถ
จัดกลุ่มคุณลักษณะได้ดังนี้ 

2.1.3.1 เทคนิคการขึ้นรูป หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการขึ้นรูป
ของภาชนะดินเผา มีการลงข้อมูลด้วยวิธีการ คือ การขึ้นรูปอิสระ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน และการ
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ขึ้นรูปด้วยการพิมพ์ (R55 และ R39) แต่ในบางกรณีจะลงข้อมูลด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้ช่วยในการผลิต
ภาชนะ เช่น ไม้หวี ไม้ลาย หินดุ และการใช้ขดดิน (R27 และ R40) 

 
2.1.3.2 วัสดุ หรือลักษณะของเนื้อดินของภาชนะดินเผา  หมายถึง

คุณลักษณะท่ีได้จากการสังเกตเนื้อวัสดุของภาชนะดินเผา สามารถแบ่งเป็นประเภท เป็น เนื้อดิน เนื้อ
แกร่ง และเครื่องเคลือบ (R55 และ R09) ในขณะท่ีงานวิจัยบางส่วนได้แบ่งเป็นเนื้อหยาบ เนื้อละเอียด 
(R39) หรืองานวิจัยท่ีอธิบายถึงส่วนผสมของเนื้อดิน (R13) 

อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะด้านวัสดุไม่เพียงแต่อธิบายถึงส่วนผสมหรือ
ลักษณะของเนื้อวัสดุเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสีของเนื้อภาชนะ ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะสีผิวนอก สีเนื้อดิน 
หรือสีผิวด้านในด้วย (R22 และ R82)  
 
 2.2 สารสนเทศเพือ่การสงัเคราะห์ขอ้มลู และศกึษาวิจยั 
 สารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และศึกษาวิจัย หมายถึง คุณลักษณะท่ีนักโบราณคดีได้
จากการน าภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการจัดจ าแนก เช่น การตกแต่ง หรือรูปแบบ ไปศึกษาด้วยวิธีการอื่นๆ 
หรือศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อสังเคราะห์เป็นคุณลักษณะขึ้นมา จากการวิเคราะห์
งานวิจัย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะดังนี้ 
 

2.2.1 ด้านอายุสมัย 
คุณลักษณะด้านอายุสมัย คือ คุณลักษณะท่ีแสดงถึงอายุของภาชนะดินเผา ถือเป็น

หนึ่งในจุดประสงค์ของงานโบราณคดี เพราะการระบุอายุของภาชนะดินเผาสามารถใช้เป็นตัวแทนใน
การระบุอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีท่ีพบภาชนะดินเผาอีกด้วย นักโบราณคดีใช้คุณลักษณะของ
ภาชนะดินเผาหลายประการเพื่อเปรียบเทียบและก าหนดอายุภาชนะดินเผา เช่น ลักษณะการเขียนสี 
รูปแบบของภาชนะ หรือแม้แต่สัญลักษณ์บางประการ 

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา พบว่ามีการใช้รูปแบบในการลงข้อมูล
ด้านอายุสมัยท่ีแตกต่างกัน โดยมีการมีการลงข้อมูลคุณลักษณะด้านอายุสมัยใน 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

2.2.1.1 การลงข้อมูลคุณลักษณะด้วยตัวเลข หมายถึง การใช้สัญลักษณ์
ตัวเลขในการแทนค่าอายุท่ีสามารถระบุได้ โดยมีรูปแบบในการใช้มากมาย ดังจะยกตัวอย่างท่ีพบจาก
การศึกษา ดังนี้ 
   การระบุค่าอายุท่ีได้จากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะมีลักษณะเป็นตัวเลข
พร้อมค่าความคลาดเคล่ือน โดยจะระบุเป็นตัวเลขพร้อมค่าความคลาดเคล่ือน เช่น 3210+-520 ปี 
เป็นต้น (R28 R02 และ R39) 
   การระบุเวลาย้อนกลับไปจากเวลาปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น 2500-1000 ปี
มาแล้วนับจากปัจจุบัน (R80) 

การระบุเวลาโดยใช้ศักราช เช่น 100 ปีก่อนคริสตกาลในงานวิจัย R18 หรือ 
พุทธศตวรรษท่ี 12 (R81) 
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2.2.1.2 การลงข้อมูลคุณลักษณะด้วยตัวอักษร หมายถึง การใช้ยุคสมัย
ต่างๆท่ีมีการแบ่งเกณฑ์จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ มาระบุช่วงอายุของภาชนะดินเผาท่ีพบ โดย
เกณฑ์ท่ีได้ก็มีหลากหลาย ดังจะยกตัวอย่างดังนี้ 

การระบุด้วยชื่อยุคสมัย เช่น ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ 
กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ เช่น สมัยวัฒนธรรมทวารวดี สมัยวัฒนธรรมเขมร 

(R79 R39 และ R25) 
ราชวงศ์จีน มักจะใช้กับเครื่องถ้วยจีนท่ีพบในแหล่งท่ีได้ระบุอายุสมัยของ

เครื่องถ้วยด้วยคุณลักษณะย่อยเป็นราชวงศ์ เช่น ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง (R24 R48 และ R83) 
 

2.2.2 การวิเคราะห์หน้าที่ของภาชนะดินเผา 
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีของภาชนะดินเผา หมายถึง คุณลักษณะท่ีส่ือถึง

หน้าท่ีการใช้งานของภาชนะดินเผาท่ีพบ แม้ในกรอบแนวคิดในการจ าแนกหลักฐานทางโบราณคดีจะ
ระบุว่าสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือใช้ในระดับสามัญ เศรษฐกิจ การปกครอง และความเช่ือ แต่
ในกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาไม่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจน ในบางกรณีมีการลงข้อมูลในลักษณะ
บรรยายเชิงพรรณนา (R25) ท่ีมีการระบุประโยชน์ใช้สอยของภาชนะดินเผาว่า เป็นภาชนะท่ีใช้ในการ
หุงต้ม หรือเก็บอาหาร ในขณะท่ีภาชนะดินเผาอีกช้ินหนึ่งระบุว่า สันนิษฐานว่าเป็นภาชนะใส่น้ าหรือ
อาจจะใช้ครอบปิดปากคนโท ในขณะท่ีงานวิจัยบางช้ินระบุเพียงใช้ในครัวเรือน หรือใช้ในพิธีกรรม
เท่านั้น (R13)  จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่ามีการใช้คุณลักษณะย่อยดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ประโยชน์ใช้สอย หมายถึง ลักษณะการใช้ประโยชน์จากภาชนะช้ิน
นั้นๆ บางครั้งมีการระบุอย่างละเอียดเช่น ใช้บรรจุน้ า หรือใช้บ่มผลไม้ แต่บางครั้งก็ระบุแบบคร่าวๆ 
เช่น การใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือ ใช้ในพิธีกรรม เป็นต้น (R17 R18 R25)  

 
2.2.2 แหล่งผลิต/แหล่งเตา หมายถึง สถานท่ีท่ีใช้ผลิตภาชนะดินเผาขึ้นมา 

มักใช้กับภาชนะดินเผาท่ีเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจ และมีคุณลักษณะท่ีสามารถระบุแหล่งผลิตได้ เช่น 
เครื่องถ้วยจีน หรือเครื่องถ้วยสังคโลก เป็นต้น (R3 R48 R53) 

 
2.2.3 ความแพร่หลาย หมายถึง ภาชนะดินเผาท่ีพบ มีการพบรูปแบบท่ี

เหมือนกันในแหล่งโบราณคดีอื่นๆ หรือในพื้นท่ีอื่นๆใดบ้าง (R18) 
 
2.2.4 กลุ่มลุ่มน้ า หมายถึง กลุ่มลุ่มน้ าท่ีใช้ภาชนะดินเผารูปแบบเดียวกัน 

เช่นกลุ่มลุ่มน้ าเจ้าพระยา กลุ่มลุ่มน้ าแม่กลอง เช่น กลุ่มลุ่มน้ าของ กลุ่มห้วยแม่ละนา กลุ่มลุ่มน้ าลาง 
เป็นต้น (R34) 
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2.3 สารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา 
สารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา หมายถึง คุณลักษณะท่ีไม่ปรากฎบนภาชนะดินเผา 

แต่นักโบราณคดีได้ก าหนดคุณลักษณะเหล่านี้ขึ้น เพื่อช่วยในการจัดการภาชนะดินเผาให้มีความเป็น
ระเบียบ และน าไปใช้ประกอบการศึกษา โดยพบว่ามีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  2.3.1 ต าแหน่งท่ีพบ หมายถึง บริเวณท่ีพบภาชนะดินเผาในหลุมขุดค้น โดยสามารถ
วัดได้หลายวิธี แต่ส่วนมากจะใช้การวัดจากผนังหลุมสองด้าน และความลึกของหลุม (R63 และ R52) 
   2.3.1.2 กริด หมายถึง วิธีการก าหนดต าแหน่งวิธีหนึ่งภายในหลุมขุดค้นทาง
โบราณคดีในลักษณะ 2 มิติ โดยการแบ่งพื้นผิวของหลุมขุดค้นออกเป็นส่ีส่วนเท่าๆกัน และเรียกช่ือ
พื้นท่ีแต่ละส่วนโดยใช้ช่ือทิศเป็นตัวก าหนด คือ กริดด้านตะวันออกเฉียงเหนือ กริดด้านตะวันตกเฉียง
เหนือ กริดด้านตะวันตกเฉียงใต้ และกริดด้านตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ค าย่อ คือ NEQ NWQ SEQ 
และ SWQ ตามล าดับ วิธีการนี้ใช้ก าหนดพื้นท่ีท่ีพบหลักฐานทางโบราณคดี หรือภาชนะดินเผาท่ีพบใน
หลุมขุดค้นแบบคร่าวๆ (R59) 
   2.3.1.3 ระดับช้ันวัฒนธรรม หมายถึง การก าหนดระดับความลึกอีกวิธีหนึ่ง
ของนักโบราณคดี โดยการศึกษาลักษณะของผนังช้ันดินควบคู่ด้วย เพื่อศึกษาช้ันดินวัฒนธรรมหรือช้ัน
ดินท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ และพบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต โดยเรียกเป็นช้ัน
วัฒนธรรมท่ี 1 2 3 ตามล าดับข้ึนมาจากก้นหลุม พบในงานวิจัยหมายเลข (R17 R79 R64) 
   2.3.1.4 ระดับช้ันสมมติ หมายถึง วิธีการหนึ่งท่ีนักโบราณคดีก าหนดเพื่อ
จ าแนกภาชนะดินเผาจากระดับความลึกจากผิวดิน มีระดับท่ีแตกต่างกันตามแต่ท่ีนักโบราณคดีจะ
ก าหนด เช่น ทุกๆ 5 เซนติเมตร ทุกๆ 10 เซนติเมตร หรือทุกๆ 20 เซนติเมตร โดยจะเรียกด้วย
หมายเลข เช่น ระดับสมมติท่ี 1 2 3 ไปตามล าดับ (R24 R64 R71)  
 
  2.3.2 เลขทะเบียน หมายถึง เลขท่ีใช้ระบุแทนตัวภาชนะดินเผาแต่ละช้ิน มีการ
ก าหนดท่ีแตกต่างกันไป (R71 R72) 
 
  2.3.3 ทะเบียนถุง หมายถึง หมายเลขถุงท่ีบรรจุภาชนะดินเผา หรือเศษภาชนะดิน
เผาท่ีสามารถขุดได้จากแหล่งโบราณคดี (R79) 
 
  2.3.4 แหล่งท่ีพบ หมายถึง แหล่งโบราณคดีท่ีพบภาชนะดินเผาช้ินท่ีศึกษา (R02) 
 

2.3.5 โบราณวัตถุท่ีพบร่วมหรือหลักฐานอื่นๆท่ีพบร่วม หมายถึง หลักฐานทาง
โบราณคดีชนิดอื่นๆท่ีพบร่วมกันในหลุมขุดค้น หรือในบริเวณใกล้เคียงกับภาชนะดินเผาท่ีศึกษา (R42 
R63) 
 

จากคุณลักษณะท้ังหมด สามารถน ามาสรุปเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 สารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
ด้านการตกแต่ง 
ก า ร ร ะ บุ วิ ธี ก า ร
ตกแต่งภาชนะ 
การใช้วิธีการท่ีมนุษย์
ท า ก า รตกแ ต่ ง ต่ อ
ภาชนะดินเผา 
 
 

- วิธีการ เช่น การขูดขีด การขัดผิว การรมควัน 
- วิธีการและอุปกรณ์ เช่น การกดด้วยเครื่องมือปลายแหลม 

การระบุชื่อลวดลาย
บนภาชนะ 
การอธิบายลักษณะท่ี
พบบนภาชนะดินเผา
อันเป็นผลจากการ
ตกแต่ง 
 
 

- การใช้ช่ือของวิธีการ เป็นตัวแทนช่ือของลวดลายบนภาชนะ เช่น ลายขูด
ขีด ลายเชือกทาบ  
- การเรียกช่ือลวดลายโดยการเปรียบเทียบกับส่ิงต่างๆ เช่น ลายรูปสัตว์ 
ลายพันธุ์พฤกษา ลายลูกคล่ืน ลายซี่หวี  
- การเรียกชื่อลวดลายด้วยรูปทรงทางเรขาคณิต  
- ลักษณะของน้ าเคลือบ สีของน้ าเคลือบ หรือสีท่ีใช้เขียนสี 
 

ด้านรูปทรง 
ชื่อภาชนะดินเผา 
การใช้ช่ือเรียกแทน
รูปร่าง หรือลักษณะ
ของภาชนะดินเผา 
 

- ช่ือธรรมดา เช่น หม้อ จาน ไห  
- ช่ือรวมกับลักษณะพิเศษ เช่น ไหปากแตร ไหส่ีหู  
- ช่ือเฉพาะ เช่น เครื่องถ้วยสังคโลก เครื่องถ้วยเซลาดอน  
 

ชิ้นส่วนภาชนะดิน
เผา 
ก า ร เ รี ย ก ช้ิ น ส่ ว น
ต่างๆ ของภาชนะดิน
เผา 
 

- ช่ือช้ินส่วน เช่น - ช่ือเฉพาะ เช่น เครื่องถ้วยสังคโลก เครื่องถ้วยเซลาดอน 
- ช่ือช้ินส่วนพร้อมลักษณะขยาย เช่น ปากผายออก ก้นรูปจันทร์เส้ียว 
- การก าหนดสัญลักษณ์แทน เช่น ปากรูปแบบ R01 R02  

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่
สามารถวดัหรอืนบัได้ 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี
สามารถวัดไ ด้ ด้ วย
ร ะ บ บ ห น่ ว ย วั ด
มาตรฐาน 
 

- คุณลักษณะท่ีใช้การวัด เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางปากภาชนะ ความกว้าง 
ความสูง น้ าหนัก 
- คุณลักษณะท่ีใช้การนับ เช่น จ านวนช้ิน 
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ด้านอื่นๆ 
 

สภาพ/ความสมบูรณ์ – ระบุด้วย สมบูรณ์, ไม่สมบูรณ์ 
 

ด้านเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผา   
การขึ้นรูปภาชนะดิน
เผา 
วิธีการท่ีมนุษย์ใช้ใน
ก า ร ปั้ น  ห รื อ ขึ้ น
รูปร่างภาชนะดินเผา 
 

- วิธีการขึ้นรูปภาชนะดินเผา เช่น การขึ้นรูปอิสระ การขึ้นรูปด้วยขดดิน 
การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 
- อุปกรณ์ท่ีช่วยในการผลิต เช่น ไม้หวี ไม้ลาย หินดุ 
 

ลักษณะเนื้อภาชนะ 
ลั ก ษ ณะ เ นื้ อ ดิ น ท่ี
สามารถสังเกตได้ 

- เนื้อดิน เนื้อแกร่ง และเครื่องเคลือบ 
- เนื้อหยาบ เนื้อละเอียด  
- ลักษณะส่วนผสมในเนื้อดิน 
 

สีเนื้อดิน 
สี ข อ ง เ นื้ อ ดิ น ท่ี
สามารถสังเกตได้ 
 

- สีผิวด้านนอก 
- สีเนื้อดินแกนกลาง 
- สีผิวด้านใน 

 
ตารางท่ี 3 สารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และศึกษาวิจัย 
ด้านอายุสมัย 
ก า ร ล ง ข้ อ มู ล
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ ว ย
ตัวเลข 
 
 

- การระบุค่าอายุท่ีได้จากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น 3210+-520 ปี  
- การระบุเวลาย้อนกลับไปจากเวลาปัจจุบัน เช่น 2500 ปีมาแล้ว 
- การระบุเวลาโดยใช้ศักราช เช่น 100 ปีก่อนคริสตกาล หรือ พุทธศตวรรษ
ท่ี 16 
 

ก า ร ล ง ข้ อ มู ล
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ ว ย
ตัวอักษร 
 

- ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ 
- กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ เช่น สมัยวัฒนธรรมทวารวดี สมัยวัฒนธรรมเขมร  
- ราชวงศ์จีน เช่น ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง 
 

หน้าที่ของภาชนะดินเผา 
ประโยชน์ใช้สอย 
ลักษณะหน้าท่ี หรือ
วิธีการใช้งานภาชนะ
ดินเผา 
 
 

-ระบุด้วยการพรรณนา 
-หน้าท่ีใช้งาน เช่น บรรจุน้ า บ่มผลไม้ 
-หน้าท่ีเชิงสังคม เช่น พิธีกรรม ระดับสามัญ หรือ ระบบเศรษฐกิจ 
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แหล่งเตา/แหล่งผลิต 
พื้น ท่ี ท่ีผลิตภาชนะ
ดินเผาช้ินนั้นขึ้น 
 

-ระบุด้วยการพรรณนา ช่ือเมือง ช่ือพื้นท่ี หรือช่ือวัฒนธรรมเจ้าของแหล่ง
ผลิต 
เช่น แหล่งเตาเต๋อฮั่ว แหล่งเตาสุโขทัย เป็นต้น 

ความแพร่หลาย 
สถานท่ี พื้น ท่ี หรือ
แหล่งโบราณคดีท่ีพบ
ในลักษณะเดียวกัน
เป็นจ านวนมาก 
 

-ระบุด้วยการพรรณนา เช่น “….พบได้ท่ัวไปท้ังในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เช่น บ้านเก่า และถ้ าเขาสามเหล่ียม จังหวัดกาญจนบุรี ซับ
จ าปา จังหวัดลพบุรี...”  
 

กลุ่มลุ่มน้ า 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ใ ช้
แบ่งกลุ่มของภาชนะ
ดินเผา หรือกลุ่มของ
วัฒนธรรมอีกรูปแบบ
หนึ่ง 
 

-ระบุด้วยการพรรณนา เช่น กลุ่มลุ่มน้ าของ กลุ่มห้วยแม่ละนา กลุ่มลุ่มน้ า
ลาง เป็นต้น 
 

 
ตารางท่ี 4 สารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา 
แหล่งที่พบ 
แหล่งโบราณคดีท่ีพบ
ภ า ช น ะ ดิ น เ ผ า ท่ี
ท าการศึกษา 
 
 
 

- ระบุโดยใช้ช่ือของแหล่งโบราณคดี 

ต าแหน่งที่พบ - ระดับสมมติ  
- ระดับช้ันวัฒนธรรม  
- กริด  
 

วัตถุที่พบร่วม 
หลักฐานอื่นๆท่ีพบ
อยู่ภายในภาชนะดิน
เผา หรืออยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน 
 

- ระบุด้วยชื่อวัตถุ และการพรรณนา 
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ทะเบียนถุง 
หมายเลขท่ีระบุถุงท่ี
บรรจุภาชนะดินเผา 
 

- ระบุด้วยหมายเลขท่ีก าหนด 

ทะเบียนวัตถุ 
เลขท่ีใช้ระบุแทนตัว
ภาชนะดินเผาแต่ละ
ช้ิน 
 

- ระบุด้วยหมายเลขท่ีก าหนด ซึ่งมีความแตกต่างกันแล้วแต่ท่ีมา 

 
การศึกษาและรวบรวมคุณลักษณะภาชนะดินเผาจากงานวิจัยของนักศึกษาคณะโบราณคดี 

เพื่อพัฒนาเป็นโครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผานงานโบราณคดี หรือ PISA (Pottery Information 
Structure for Archaeology) พบว่านักโบราณคดีจะให้ความส าคัญกับรายละเอียดและข้อมูลจากตัว
ภาชนะ หรือเศษภาชนะดินเผาเสมอ สังเกตได้จากการบรรยายเชิงพรรณนาโดยละเอียดต่อ
คุณลักษณะต่างๆ ของภาชนะดินเผา ไม่ว่าจะเป็นลักษณะรูปร่าง สีของตัวภาชนะ วิธีการตกแต่ง หรือ
แม้แต่ร่องรอยบางประการ เช่น รอยนิ้วท่ีปรากฏอยู่บนผิวด้านในของภาชนะ ในบางครั้งก็มีการ
ถ่ายภาพและวาดรูปภาชนะด้วยลายเส้นดินสอ เนื่องจากรายละเอียดเล็กๆ เหล่านี้สามารถน าไปศึกษา
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ เพื่อสร้างเป็นความรู้ขั้นต่อไปได้อีกมาก ดังนั้น การ
ออกแบบ PISA จึงเลือกน าข้อมูลส่วนนี้มาน าเสนอในส่วนแรก โดยประกอบไปด้วยคุณลักษณะภาชนะ
ดินเผาดังต่อไปนี้ 

ด้านการการตกแต่ง คือคุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับการตกแต่งภาชนะดินเผา สามารถแบ่งเป็น
คุณลักษณะย่อยคือ วิธีการตกแต่ง และลวดลายบนภาชนะ 

ด้านรูปทรง คือคุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับลักษณะกายภาพของภาชนะดินเผา สามารถแบ่งเป็น
คุณลักษณะย่อยคือ ช่ือภาชนะดินเผา ช้ินส่วนภาชนะ คุณลักษณะท่ีสามารถวัดหรือนับได้ และสภาพ
ภาชนะ 

ด้านเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผา คือคุณลักษณะเกี่ยวกับวิธีการผลิตภาชนะดินเผา 
สามารถแบ่งเป็นคุณลักษณะย่อยคือ การขึ้นรูปภาชนะดินเผา ลักษณะเนื้อ และสีเนื้อดิน  

ถัดมา หลังจากท่ีนักโบราณคดีอธิบายลักษณะของภาชนะโดยละเอียดแล้ว จะท าการอธิบาย
ความรู้ท่ีได้ โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆ หรือใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษา และได้
น าคุณลักษณะของภาชนะดินเผาบางส่วนมาใช้ในการอธิบาย เช่นการน าคุณลักษณะด้านการตกแต่ง
บนภาชนะดินเผามาศึกษาเปรียบเทียบกับภาชนะดินเผาในแหล่งโบราณคดีอื่นๆ เพื่ออธิบายถึง
คุณลักษณะด้านอายุสมัย เป็นต้น ดังนั้นใน PISA จึงเสนอข้อมูลในกลุ่มสารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์
ข้อมูล และศึกษาวิจัย เป็นส่วนท่ีสอง ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

ด้านอายุสมัย คือคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับอายุสมัยของภาชนะดินเผา สามารถแบ่งเป็น
คุณลักษณะย่อยคือ การลงข้อมูลคุณลักษณะด้วยตัวเลข และการลงข้อมูลคุณลักษณะด้วยตัวอักษร 
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ด้านบริบทอื่นๆ คือคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีได้จากการศึกษาในด้านอื่นๆ นอกจากด้าน
อายุสมัย คือ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งเตา/แหล่งผลิต ความแพร่หลายของภาชนะดินเผานแต่ละพื้นท่ี 
และกลุ่มลุ่มน้ าท่ีพบ 

ส่วนสุดท้ายคือสารสนเทศส าหรับจัดการภาชนะดินเผา นักโบราณคดีจะเป็นผู้ก าหนดข้อมูล
เหล่านี้ขึ้นมา เพื่อใช้อ้างอิงข้อมูล จัดเก็บภาชนะดินเผาให้เป็นระบบ หรือบางครั้งก็น ามาร่วมวิเคราะห์
เพื่อใช้สร้างความรู้ขึ้นมา จึงน าเสนอไว้ในส่วนสุดท้าย โดยประกอบไปด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

แหล่งท่ีพบ คือช่ือของแหล่งโบราณคดีท่ีพบภาชนะ หรือเศษภาชนะดินเผา 
ต าแหน่งท่ีพบ คือต าแหน่งท่ีพบภาชนะ หรือเศษภาชนะดินเผาภายในหลุมขุดค้น สามารถ

แบ่งเป็นระบบย่อยต่างๆ คือ ระดับสมมติ ระดับช้ันวัฒนธรรม และกริด 
วัตถุท่ีพบร่วม คือหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ท่ีพบร่วมกับภาชนะ หรือเศษภาชนะดินเผา 

เช่น กระดูกมนุษย์ หรือร่องรอยผิดวิสัย เป็นต้น 
ทะเบียนถุง คือเลขประจ าถุงท่ีบรรจุภาชนะ หรือเศษภาชนะดินเผาช้ินนั้น โดยอาจจะมี

ส่วนประกอบเป็นตัวเลขร่วมกับตัวอักษร 
ทะเบียนวัตถุ คือเลขท่ีนักโบราณคดีใช้อ้างถึงภาชนะ หรือเศษภาชนะดินเผาแต่ละช้ินอย่าง

เฉพาะเจาะจง 
จากการพัฒนาโครงสร้างส่วนต่างๆ PISA จึงมีรูปแบบดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5 โครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาในงานโบราณคดี หรือ Pottery Information 
Structure for Archaeology (PISA) 
 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ  
ลวดลายบนภาชนะ  

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา  
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา  

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก  เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น  เซนติเมตร 
สูง  เซนติเมตร 
หนา  เซนติเมตร 
กว้าง  เซนติเมตร 
ยาว  เซนติเมตร 
จ านวน  ชิ้น 
น้ าหนัก  กรัม 

สภาพภาชนะ  
ด้านเทคโนโลยี
การผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา  
ลักษณะเน้ือ  

สีเน้ือดิน  
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย  
แหล่งเตา/แหล่งผลิต  

ความแพร่หลาย  
กลุ่มลุ่มน้ า  

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ  
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ  

ระดับชั้นวัฒนธรรม  
กริด  

วัตถุที่พบร่วม  
ทะเบียนถุง  
ทะเบียนวัตถุ  
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 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา และวิเคราะห์คุณลักษณะภาชนะดินเผาใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผา ซึ่งมีข้อจ ากัดคือ คุณลักษณะภาชนะดิน
เผาท่ีปรากฎอยู่ภายในงานวิจัยได้ถูกนักโบราณคดีคัดเลือกเอาคุณลักษณะท่ีตนเองต้องการ และตัด
ทอนคุณลักษณะบางประการท้ิงไป ดังนั้นหลังจากพัฒนาโครงสร้างข้อมูลได้ดังภาพแล้ว ขั้นต่อไป
ผู้วิจัยจะน าโครงสร้าง PISA ไปศึกษาเปรียบเทียบกับโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการใช้งาน
ในการขุดค้นทางโบราณคดีจริง เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีน ามาเปรียบเทียบนี้มี
จุดประสงค์เพื่อบันทึกคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นให้ได้ครอบคลุมมากท่ีสุด  

ผู้วิจัยจึงเลือกโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการใช้งานในการขุดค้นทางโบราณคดี มา
ศึกษาเปรียบเทียบกับ PISA ท่ีได้พัฒนาขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาว่ามีความเหมือน หรือแตกต่าง
กันหรือไม่ อย่างไร รวมไปถึงการทดลองน าข้อมูลมาบันทึกลงใน PISA เพื่อสังเกตว่าสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ครบถ้วนหรือไม่ หรือมีปัญหาในการใช้งานอย่างไร เพื่อพัฒนา PISA ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 
ผลการเปรยีบเทยีบ PISA และโครงสรา้งขอ้มลู 

ที่ใช้ในการขดุคน้ทางโบราณคดพีืน้ทีชุ่มชนเลือ่นฤทธิ์ 
 

 จากการออกแบบโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาทางโบราณคดีในบทท่ีแล้ว บทนี้ผู้วิจัยจะ
น าเสนอการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาทางโบราณคดีท่ีได้พัฒนาขึ้น กับ
โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีนักโบราณคดีใช้ในการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ 
รวมไปถึงการทดลองใส่ข้อมูลจากพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ลงในโครงสร้างการบันทึกท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบ 
เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของโครงสร้างการบันทึกข้อมูล  
  
1.ประวตัพิืน้ที่ชมุชนเลือ่นฤทธิ ์และการศกึษาทางโบราณคดทีี่ผา่นมา 
 ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประวัติชุมชนเล่ือนฤทธิ์ และการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นท่ีโดย
สรุป ดังต่อไปนี้ 
 

1.1 ประวัติพื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ 
ชุมชนเล่ือนฤทธิ์ต้ังอยู่บริเวณถนนเยาวราช ส่ีแยกวัดตึก แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันพื้นท่ีแห่งนี้ เป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวไทย ชาวไทยเช้ือสายจีน และ
ชาวไทยเช้ือสายอินเดียเป็นจ านวนมาก 

 

 
ภาพท่ี 30 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของชุมชนเล่ือนฤทธิ์ 
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ภาพท่ี 31 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ 

 
 จากการศึกษาผ่านเอกสารฉบับต่างๆ พบว่าพื้นท่ีบริเวณชุมชนเล่ือนฤทธิ์ เริ่มมีพัฒนาการ
ต้ังแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในฐานะพื้นท่ีอยู่อาศัยของชาวจีน ชาวญวน และบ้านพักของขุนนาง นัก
โบราณคดีได้แบ่งพัฒนาการทางพื้นท่ีออกเป็น 5 ช่วงเวลา (กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, 2557) โดย
ผู้วิจัยจะขออธิบายประวัติโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
 ช่วงเวลาท่ีหนึ่ง พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ก่อนการตัดถนนเยาวราช หรือช่วงเวลาก่อน พ.ศ.2443 
ในช่วงเวลานี้ พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ในปัจจุบันและบริเวณโดยรอบเป็นท่ีต้ังบ้านของขุนนางตระกูล
ต่างๆ รวมไปถึงต้นตระกูลของคุณหญิงเล่ือนด้วย ในเวลาต่อมาคุณหญิงเล่ือนได้แต่งงานกับหลวงฤทธิ์
นายเวร (พุฒ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีบริเวณนี้ จนกระท่ังหลวงฤทธิ์นาย
เวรถึงแก่กรรม ท่ีดินบริเวณนี้จึงตกเป็นของคุณหญิงเล่ือนแต่เพียงผู้เดียว  
 ช่วงเวลาท่ีสอง พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์กับการตัดถนนเยาวราช หรือช่วงเวลา พ.ศ.2443 – 
2452 เป็นช่วงท่ีมีการตัดถนนเยาวราช ท าให้พื้นท่ีย่านส าเพ็งได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ี
พื้นท่ีของคุณหญิงเล่ือนถูกถนนตัดผ่าน ท าให้พื้นท่ีแบ่งออกเป็นสองส่วน คุณหญิงเล่ือนได้ขายพื้นท่ี
บางส่วนให้กรมพระคลังข้างท่ี จากนั้นจึงปลูกเรือนแถวไม้และโรงละครขึ้นแต่สุดท้ายก็ประสบปัญหา
ขาดทุน ท าให้คุณหญิงเล่ือนต้องย้ายออกจากพื้นท่ีและขายท่ีดินส่วนท่ีเหลือท้ังหมดให้แก่กรมพระคลัง
ข้างท่ี 
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ภาพท่ี 32 แผนท่ีแสดงการตัดถนนเยาวราชผ่านท่ีดินของคุณหญิงเล่ือน 

 

 
ภาพท่ี 33 แผนท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ จากแผนท่ี พ.ศ.2450 ท่ีมา ดัดแปลงจาก (บริษัทสยามอินเตอร์แอด

ไวเซอรี่ แอนด์ แมเนจเมนท์, 2556) 
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 ช่วงเวลาท่ีสาม พื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์กับการสร้างตึกในรูปแบบตะวันตก หรือในช่วง พ.ศ.2452 – 
2500 ในช่วงเวลานี้กรมพระคลังข้างท่ีได้รื้ออาคารชุดเดิมท่ีคุณหญิงเล่ือนสร้างออกไป และได้สร้าง
อาคารชุดใหม่ซึ่งเป็นอาคารชุดท่ียังปรากฎในปัจจุบันขึ้นในช่วงหลังปี พ.ศ.2452 หลังจากสร้างอาคาร
เสร็จแล้ว จึงมีประชาชนเข้ามาเช่าอาคารเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือท าการค้าขาย โดยพบหลักฐานเป็น
จารึกระบุระเบียบการช าระเงินภายในชุมชนเล่ือนฤทธิ์ท่ีมีท้ังภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ 
อันแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนท่ีใช้ภาษาหลากหลาได้อาศัยอยู่ภายในชุมชนเล่ือนฤทธิ์ในช่วงเวลานั้น 
 

 
ภาพท่ี 34 แสดงจารึกระบุระเบียบการช าระเงินภายในชุมชนเล่ือนฤทธิ์ 

 
 ช่วงท่ีส่ี พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์และกิจการค้าผ้าม้วน หรือในช่วง พ.ศ.2500 – 2546 ในช่วง
เวลานี้พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์อยู่ภายใต้ความดูแลของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีการ
กล่าวถึงพื้นท่ีบริเวณนี้ว่า เวิ้งท่านเล่ือนฤทธิ์ ในบันทึกของขุนวิจิตรมาตรา (ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า 
กาญจนาคพันธุ์), 2542) ก่อนจะจดทะเบียนเป็นชุมชนอย่างเป็นทางการในวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.
2540 ในช่วงเวลานี้เองทางรัฐบาลได้ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ีหนึ่ง ท าให้เกิดอุตสาหกรรม
ค้าขายผ้าเข้ามาในชุมชนและท าให้ชุมชนกลายเป็นย่านค้าผ้าม้วนดังเช่นในปัจจุบัน 
 พื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์ยุคปัจจุบัน หรือช่วงหลัง พ.ศ.2546 เป็นช่วงเวลาท่ีการค้าภายในชุมชนเล่ือน
ฤทธิ์เริ่มซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด คนในชุมชนมีท้ังคนจีน อินเดีย และคนไทย ก่อนจะรวมตัวกันเป็น
บริษัทเอกชนเพื่อด าเนินการซ่อมแซมและอนุรักษ์อาคารภายในพื้นท่ีดังเช่นในปัจจุบัน  
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 1.2 การขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ที่ผ่านมาในอดีต 
 พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ได้มีการศึกษาและด าเนินงานเกี่ยวกับโบราณคดี โดยมีการขุดค้นทาง
โบราณคดีจ านวน 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 
  1.2.1 การขุดค้นทางโบราณคดีพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ โดยบริษัทสยามอินเตอร์แอดไว
เซอรี่ แอนด์ แมเนจเมนท์ ในปี พ.ศ.2556 โดยการขุดค้นในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบหลักฐาน
ทางโบราณคดีท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารตึกแถว และระบบรากฐานอาคาร 
รวมไปถึงการศึกษาร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ท่ีพบ ประกอบกับในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา
ยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่ภายในชุมชน ดังนั้นการขุดค้นในครั้งนี้จึงเน้นไปท่ีพื้นท่ีบริเวณริมผนังภายใน
อาคารเพื่อศึกษาลักษณะการก่อสร้างฐานอาคารภายในชุมชนเล่ือนฤทธิ์ (บริษัทสยามอินเตอร์แอดไว
เซอรี่ แอนด์ แมเนจเมนท์, 2556)  

1.2.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการขุดค้นทางโบราณคดีพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ 
โดยการศึกษาครั้งนี้เริ่มด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ.2557 – 2558 เนื่องจากมีโครงการอนุรักษ์อาคาร
ภายในชุมชนให้เป็นอาคารประวัติศาสตร์ การศึกษาครั้งนี้มีการก าหนดพื้นท่ีในการการขุดค้นกระจาย
ไปท่ัวบริเวณถนนของพื้นท่ีชุมชนเนื่องจากผู้คนภายใน ชุมชนได้ย้ายออกจากพื้นท่ีแล้ว ท าให้พบ
หลักฐานทางโบราณคดีเป็นจ านวนมาก ท้ังในลักษณะของโบราณวัตถุเช่นภาชนะดินเผา และเศษ
กระเบ้ืองประเภทต่างๆ รวมไปถึงร่องรอยทางโบราณคดีของชุมชนเล่ือนฤทธิ์ในอดีต เช่น ถนนเส้นเก่า
ภายในชุมชน และรากฐานอาคารห้องแถวชุดเดิมสมัยคุณหญิงเล่ือน (เมธินี จิระวัฒนา และคณะ, 
2558) 

ผู้วิจัยจึงเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผาภายในรายงานฉบับนี้ มาเป็นข้อมูล
ส าหรับทดสอบแบบแผนโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีผู้วิจัยได้ท าการออกแบบไว้ในบทก่อนหน้า 
โดยจะน าเสนอรายละเอียดข้อมูลในหัวข้อถัดไป 
 
2. โครงสรา้งขอ้มูลภาชนะดนิเผาจากการขดุคน้พืน้ที่ชมุชนเลือ่นฤทธิ์ 
 จากการขุดค้นทางโบราณคดีพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก
ภาชนะดินเผาท้ังหมดรวม 1,337 รายการ โดยข้อมูลจะแสดงในส่วนภาคผนวกในรูปตารางแสดงผล
การวิเคราะห์ช้ินส่วนภาชนะดินเผา โดยแบ่งประเภทของภาชนะดินเผาออกเป็น 3 ประเภท คือ เศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อดิน (earthenware) จ านวน 366 รายการ เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง 
(stoneware) จ านวน 169 รายการ และเศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง (porcelain) จ านวน 802 
รายการ พบว่ามีการบันทึกคุณลักษณะท้ังหมด 14 คุณลักษณะดังนี้ 
 1) รหัสวัตถุ หมายถึง รหัสประจ าตัวของเศษภาชนะดินเผาแต่ละช้ิน มีการลงข้อมูลด้วย 
เครื่องหมาย # ประกอบกับตัวเลขจ านวน 4 หลัก คุณลักษณะนี้พบในตารางวิเคราะห์ช้ินส่วนภาชนะ
ดินเผาท้ังสามประเภท 
 2) เลขที่ถุง หมายถึง รหัสประจ าถุงท่ีบรรจุโบราณวัตถุแต่ละช้ิน มีการก าหนดรหัสด้วยตัวเลข 
1-3 หลัก คุณลักษณะนี้พบในตารางวิเคราะห์ช้ินส่วนภาชนะดินเผาท้ังสามประเภท 
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 3) พื้นที่ หมายถึง รหัสประจ าหลุมขุดค้นแต่ละหลุมท่ีพบเศษภาชนะดินเผาแต่ละช้ิน มีการ
ก าหนดรหัสด้วยตัวอักษร A และ B ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลัก ได้แก่ A1-A10 และ B1-B2 
คุณลักษณะนี้พบในตารางวิเคราะห์ช้ินส่วนภาชนะดินเผาท้ังสามประเภท 
 4) ระดับ (cm.dt.) หมายถึง ระดับช้ันสมมติท่ีแสดงถึงระดับความลึกท่ีพบเศษภาชนะดินเผา
แต่ละช้ิน มีการก าหนดหน่วยด้วย cm.dt. ซึ่งเป็นหน่วยความลึกของวิชาโบราณคดี มีการก าหนด
ตัวเลขเป็นช่วง เช่น 60-80 80-100 หรือ 90-110 เป็นต้น คุณลักษณะนี้พบในตารางวิเคราะห์ช้ินส่วน
ภาชนะดินเผาท้ังสามประเภท 
 5) รูปแบบ หมายถึง การเรียกช่ือท่ีแทนรูปร่างของเศษภาชนะดินเผาท่ีพบ มีการลงข้อมูลโดย
ใช้ตัวอักษรเขียนช่ือภาชนะ เช่น ภาชนะ ในกรณีท่ีไม่สามารถทราบได้ว่าเศษภาชนะดินเผาท่ีพบเป็น
ภาชนะชนิดใด และยังมีตัวอย่างช่ือภาชนะอื่นๆ เช่น ขวด หม้อตาล ฝากระปุก เป็นต้น คุณลักษณะนี้
พบในตารางวิเคราะห์ช้ินส่วนภาชนะดินเผาท้ังสามประเภท 
 6) ชิ้นส่วน หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆของภาชนะ ประกอบไปด้วย ปาก คอ ไหล่ ล าตัว ก้น 
ฝา และอื่นๆ ในขณะท่ีส่วนปาก มีการแบ่งย่อยเป็น โค้งเข้า ผายออก ต้ังตรง มีการลงข้อมูลโดยการ
ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท่ีเป็นช้ินส่วนนั้นๆ ของภาชนะ คุณลักษณะนี้พบในตาราง
วิเคราะห์ช้ินส่วนภาชนะดินเผาท้ังสามประเภท 
 7) การตกแตง่ หมายถึง ลักษณะการตกแต่งท่ีปรากฎอยู่บนเศษภาชนะดินเผาท่ีพบ มีการท า
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท่ีก าหนด โดยภาชนะดินเผาแต่ละประเภทก็จะมีหัวข้อท่ีแกต่างกัน
ออกไป เช่น ตารางวิเคราะห์ภาชนะดินเผาเนื้อดินประกอบไปด้วยหัวข้อ เชือกประทับ กดประทับ 
และทาน้ าดิน ในขณะตารางวิเคราะห์ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้องจะประกอบไปด้วยหัวข้อ เคลือบ 
เขียนสีบนเคลือบ เขียนสีใต้เคลือบ และพิมพ์ลายใต้เคลือบ 
 8) รายละเอยีดการตกแต่งอื่นๆ หมายถึง ช่องส าหรับระบุวิธีการตกแต่งท่ีไม่ได้มีการก าหนด
ในข้างต้น โดยการเขียนระบุส้ันๆ เช่น ขูดขีด รมด า หรือเคลือบบางส่วน เป็นต้น อย่างไรก็ตามใน
ตารางวิเคราะห์ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้องจะเปล่ียนเป็นการเป็นการอธิบายลักษณะลวดลายบน
ภาชนะแทน เช่น ลายอักษรจีน ลายเส้น หรือลายทิวทัศน์เป็นต้น    

9) ลักษณะ หมายถึง การอธิบายลักษณะเนื้อดินของเศษภาชนะดินเผา มีการลงข้อมูลโดย
การท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องท่ีก าหนด คือ เนื้อละเอียด และเนื้อหยาบ พบในตาราง
วิเคราะห์ภาชนะดินเผาเนื้อดินเท่านั้น 

10) สี มีความหมายอยู่ 2 กรณี คือเป็นสีผิวของเศษภาชนะดินเผา หรือเป็นสีของลวดลายท่ี
ประดับตกแต่งบนผิวของภาชนะดินเผา เนื่องจากไม่มีการอธิบายท าให้ผู้อ่านสับสนได้พบในตาราง
วิเคราะห์ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบ้ืองเท่านั้น 

11) ขนาด หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะต่างๆท่ีสามารถวัดได้ด้วยระบบการวัด ใช้หน่วย
เป็น เซนติเมตร ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางปาก เส้นผ่านศูนย์กลางก้น ความสูง 
ความหนา ความกว้าง ความยาว คุณลักษณะนี้พบในตารางวิเคราะห์ช้ินส่วนภาชนะดินเผาท้ังสาม
ประเภท 

12) จ านวน (ชิ้น) หมายถึง การอธิบายจ านวนของเศษภาชนะดินเผาใน 2 กรณี กรณีแรก 
เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีสามารถประกอบรวมเป็นเป็นภาชนะดินเผาได้ และกรณีท่ีสอง คือ เศษ
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ภาชนะดินเผาท่ีมีลักษณะการตกแต่ง และเป็นประเภทช้ินส่วนเหมือนกัน จะรวบข้อมูลลงในรายการ
เดียวกัน โดยลงข้อมูลเป็นตัวเลขในหน่วยช้ิน คุณลักษณะนี้พบในตารางวิเคราะห์ ช้ินส่วนภาชนะดิน
เผาท้ังสามประเภท 

13) น้ าหนัก (กรัม) หมายถึง น้ าหนักของเศษภาชนะดินเผาท่ีสามารถช่ังได้ ลงข้อมูลเป็น
ตัวเลขในหน่วยกรัม คุณลักษณะนี้พบในตารางวิเคราะห์ช้ินส่วนภาชนะดินเผาท้ังสามประเภท 

14) หมายเหต ุหมายถึง ช่องส าหรับส่ข้อคิดเห็น ลักษณะพิเศษ หรือบันทึกช่วยจ าต่างๆ ของ
นักโบราณคดี  

 
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาแต่ละประเภทท่ีใช้ในการขุดค้นพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์

แต่ละประเภทก็ไม่ได้มีคุณลักษณะท้ัง 14 รายการดังท่ีกล่าวไปข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน ประกอบไปด้วยคุณลักษณะจ านวน 13 

รายการ ได้แก่ รหัสวัตถุ เลขท่ีถุง พื้นท่ี ระดับ รูปแบบ ช้ินส่วน การตกแต่ง รายละเอียดการตกแต่ง
อื่นๆ ลักษณะ ขนาด จ านวน น้ าหนัก และหมายเหตุ 
 โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกร่ง ประกอบไปด้วยคุณลักษณะจ านวน 12 
รายการ ได้แก่ รหัสวัตถุ เลขท่ีถุง พื้นท่ี ระดับ รูปแบบ ช้ินส่วน การตกแต่ง รายละเอียดการตกแต่ง
อื่นๆ ขนาด จ านวน น้ าหนัก และหมายเหตุ 
 โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาประเภทเนื้อกระเบื้อง ประกอบไปด้วยคุณลักษณะจ านวน 13 
รายการ ได้แก่ รหัสวัตถุ เลขท่ีถุง พื้นท่ี ระดับ รูปแบบ ช้ินส่วน การตกแต่ง รายละเอียดการตกแต่ง
อื่นๆ สี ขนาด จ านวน น้ าหนัก และหมายเหตุ 
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ภาพท่ี 35 ตารางภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน 
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ภาพท่ี 36 ตารางภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกร่ง 
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ภาพท่ี 37 ตารางภาชนะดินเผาประเภทเนื้อกระเบ้ือง 



  86 

 จากรายละเอียดของคุณลักษณะต่างๆ ท่ีกล่าวไปในข้างต้น พบว่านักโบราณคดีได้บันทึก
คุณลักษณะของภาชนะดินเผาแต่ละประเภทด้วยคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น 
คุณลักษณะเกี่ยวกับสี จะมีบันทึกเฉพาะเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อกระเบ้ืองเท่านั้น ในขณะท่ีไม่มี
การบันทึกคุณลักษณะเกี่ยวกับสีในเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน และเศษภาชนะดินเผาประเภท
เนื้อแกร่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงแสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีนักโบราณคดีใช้กับเศษภาชนะดินเผาแต่
ละประเภทลงนตารางเปรียบเทียบ โดยจะขออธิบายหัวข้อและสัญลักษณ์ท่ีใช้ในตาราง ดังนี้ 
 คุณลักษณะ หมายถึง ช่ือของคุณลักษณะภาชนะดินเผา 
 คุณลักษณะย่อย หมายถึง รายละเอียดปลีกย่อยท่ีอยู่ภายต้คุณลักษณะภาชนะดินเผา 
 เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) หมายถึง ปรากฎอยู่ในช่องคุณลักษณะย่อย แสดงให้เห็นว่าไม่มี
คุณลักษณะย่อยอยู่ภายใต้คุณลักษณะภาชนะดินเผา 
 เครื่องหมาทับ ( / ) หมายถึง โครงสร้างภาชนะดินเผาแต่ล่ะประเภทท่ีมีสัญลักษณ์นี้ แสดงว่า
มีการใช้คุณลักษณะภาชนะดินเผาในโครงสร้าง 
 เครื่องหมายกากบาท ( X ) หมายถึง โครงสร้างภาชนะดินเผาแต่ล่ะประเภทท่ีมีสัญลักษณ์นี้ 
แสดงว่าไม่มีการใช้คุณลักษณะภาชนะดินเผาในโครงสร้าง    
 
ตารางท่ี 6 คุณลักษณะท่ีนักโบราณคดีใช้กับโครงสร้างข้อมูลเศษภาชนะดินเผาแต่ละประเภท 

คุณลกัษณะ คุณลกัษณะยอ่ย ภาชนะดนิ
เผาเนือ้ดนิ 

ภาชนะดนิ
เผาเนือ้แกรง่ 

ภาชนะดนิเผาเนือ้
กระเบือ้ง 

รหัสวตัถุ  
เลขทะเบียนประจ าวัตถุ 
ส าหรับการอ้างอิงใน
รายงานหรือการวิเคราะห์
ขั้นอื่นๆ 
 

- / / / 

เลขทีถ่งุ 
เลขแสดงถุงท่ีเก็บวัตถุช้ิน
นั้น 

- / / / 

พืน้ที ่
รหัสประจ าหลุม หรือ
สถานท่ีท่ีขุดวัตถุช้ินนั้น
ขึ้นมาได้ 

- / / / 

ระดบั 
ระดับความลึกท่ีเจอวัตถุ
ช้ินนั้น ใช้หน่วย cm.dt. 
หน่อยอ้างอิงเฉพาะของ
งานโบราณคดี 

- / / / 
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คุณลกัษณะ คุณลกัษณะยอ่ย ภาชนะดนิ
เผาเนือ้ดนิ 

ภาชนะดนิ
เผาเนือ้แกรง่ 

ภาชนะดนิเผาเนือ้
กระเบือ้ง 

รปูแบบ 
ช่ือเรียกภาชนะช้ินนั้นใน
กรณีเต็มใบ เช่น หม้อ 
ชาม แจกัน หรือเศษ
ภาชนะดินเผา 
 

- / / / 

ชิน้สว่น 
รูปแบบของช้ินส่วนท่ีพบ
ในกรณีเป็นเศษภาชนะ
ดินเผา 
 
 
 
 
 

-ปาก 
-คอ 
-ไหล่ 
-ล าตัว 
-ก้น 
-ฝา 

-อื่นๆ 

/ / / 

การตกแตง่ 
ลักษณะการตกแต่งท่ีพบ
บนเศษภาชนะดินเผาท่ี
ขุดพบ 

- -เชือกทาบ 
-กดประทับ 
-ทาน้ าดิน 

 

-เคลือบ 
-ไม่เคลือบ 

 

-เคลือบ 
-เขียนสีบนเคลือบ 
-เขียนสีใต้เคลือบ 

-พิมพ์ลายใต้
เคลือบ 

รายละเอยีดการตกแตง่
อืน่ๆ 
ช่องส าหรับระบุวิธีการ
ตกแต่งท่ีแตกต่างจากช่อง
ท่ีก าหนดมาในข้างต้น 
 

- / / -ระบุเป็นลวดลาย
ท่ีพบบนผิว

ภาชนะ 

ลักษณะ 
ลักษณะของเนื้อดินจาก
เศษภาชนะดินเผา 
 

-เนื้อหยาบ 
-เนื้อละเอียด 

/ x x 

สี 
สีของลาย หรือเนื้อของ
ภาชนะดินเผาท่ีขุดพบ 
 

- x x / 
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คุณลกัษณะ คุณลกัษณะยอ่ย ภาชนะดนิ
เผาเนือ้ดนิ 

ภาชนะดนิ
เผาเนือ้แกรง่ 

ภาชนะดนิเผาเนือ้
กระเบือ้ง 

ขนาด 
การวัดระยะขนาดของ
ภาชนะดินเผาหรือเศษ
ภาชนะดินเผาแต่ละช้ิน 
หน่วยเป็น เซนติเมตร 

-เส้นผ่าน
ศูนย์กลางปาก 

-เส้นผ่าน
ศูนย์กลางก้น 

-สูง 
-หนา 
-กว้าง 
-ยาว 

/ / / 

จ านวน 
ปริมาณของเศษภาชนะ
ดินเผาท่ีพบ หน่วยเป็น
ช้ิน 

- / / / 

น้ าหนกั 
ปริมาณน้ าหนักของเศษ
ภาชนะดินเผา หรือ
ภาชนะดินเผาท่ีพบ 
หน่วยเป็นกรัม 

- / / / 

หมายเหต ุ
ช่องส าหรับบันทึกข้อมูล
อื่นๆ หรือบันทึกช่วย
จ าอื่นๆ 

- / / / 

 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า แม้จะเป็นหลักฐานประเภทภาชนะดินเผา
เช่นเดียวกัน แต่นักโบราณคดีก็มีความสนใจในรายละเอียดของคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป 
เนื่องจากภาชนะดินเผาแต่ละประเภทมักจะมีลักษณะร่วมท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น ภาชนะดินเผาเนื้อ
กระเบื้อง ส่วนมากจะเป็นเครื่องถ้วยจีน ท่ีวิธีการตกแต่งและสีท่ีใช้สามารถบ่งบอกถึงอายุสมัยและ
แหล่งผลิตได้ ดังนั้นนักโบราณคดีจึงก าหนดหัวข้อ “สี” และ “รายละเอียดการตกแต่งอื่นๆ” เพิ่มเติม
ขึ้นมาจากภาชนะดินเผากลุ่มอื่นๆ ในขณะท่ีภาชนะดินเผาเนื้อดินพบว่ามีลักษณะเนื้อดินท่ีหยาบหรือ
ละเอียด เนื่องจากการเผาด้วยอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีภาชนะดินเผาอีกสองประเภทจะมีเนื้อ
ละเอียดเหมือนกันหมด เนื่องจากมีการเผาด้วยอุณภูมิสูง ดังนั้นภายในโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผา
ประเภทเนื้อดินจึงมีการก าหนดคุณลักษณะหัวข้อ “ลักษณะ” เพื่ออธิบายลักษณะของเนื้อดินเป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการบันทึกคุณลักษณะของภาชนะดินเผาท่ีพบนโครงสร้างข้อมูลภาชนะ
ดินเผาท้ังสามประเภท ยกตัวอย่างเช่น เลขท่ีถุง พื้นท่ี หรือระดับท่ีพบภาชนะดินเผา ซึ่งสามารถเทียบ
ได้กับสารสนเทศพื่อการจัดการภาชนะดินเผาของ PISA เนื่องจากในการท างานโบราณคดีมีแนวทางน
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การจัดการภาชนะดินเผาเหมือนกันหมดทุกประเภท จึงมีการก าหนดหัวข้อคุณลักษณะเหมือนกัน
ท้ังหมด 
 
3. ผลการเปรยีบเทยีบระหวา่ง PISA และโครงสรา้งขอ้มูลภาชนะดนิเผาทีใ่ชใ้นการขุดคน้พืน้ทีเ่ลือ่น
ฤทธิ ์
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท้ังสองแบบ พบว่า
โครงสร้าง PISA ประกอบไปด้วยหัวข้อคุณลักษณะจ านวนท้ังส้ิน 22 รายการ ในขณะท่ีโครงสร้าง
ข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์มีคุณลักษณะจ านวน 14 รายการ โดยสามารถ
วิเคราะห์ออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ 
 
 3.1 สารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  

เมื่อจัดกลุ่มคุณลักษณะตามหมวดหมู่เดียวกัน โครงสร้าง PISA จะประกอบไปด้วยหัวข้อ
คุณลักษณะจ านวนท้ังส้ิน 9 รายการ ในขณะท่ีโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นพื้นท่ี
เล่ือนฤทธิ์มีคุณลักษณะจ านวน 9 รายการเช่นเดียวกัน แต่มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน และสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ดังตารางนี้ 
 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบคุณลักษณะภาชนะดินเผาในกลุ่มสารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนก และวิเคราะห์
ข้อมูลเบ้ืองต้น 

PISA โครงสรา้งภาชนะดนิเผาเลือ่นฤทธิ์ 
ด้านการตกแต่ง คุณลักษณะด้านการตกแต่ง

ด้วยวิธี 
การตกแต่ง, รายละเอียดการตกแต่งอื่นๆ, สี 

คุณลักษณะด้านการตกแต่ง
ด้วยลวดลาย 

ด้านลักษณะ
กายภาพ 

ช่ือภาชนะดินเผา รูปแบบ 
ช้ินส่วนภาชนะดินเผา ช้ินส่วน 

คุณลักษณะท่ีสามารถวัดหรือ
นับได้ 

ขนาด, จ านวน, น้ าหนัก 

สภาพภาชนะ - 
เทคโนโลยีการ
ผลิตภาชนะดิน

เผา 

การขึ้นรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเนื้อ ลักษณะ 

สีเนื้อดิน - 
 
 จากตารางจะเห็นได้ว่า แม้จะมีจ านวนคุณลักษณะเท่ากัน แต่เมื่อน ามาจัดกลุ่มแล้ว พบว่า
โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นในพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์ยังขาดคุณลักษณะบางประการไป 
เช่น การขึ้นรูปภาชนะดินเผา เนื่องจากพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์มีอายุสมัยในช่วงรัตนโกสินทร์ ดังนั้น
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วิธีการขึ้นรูปภาชนะดินเผาท่ีพบนการขุดค้นส่วนใหญ่ใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน นักโบราณคดีจึง
เลือกท่ีจะไม่บันทึกคุณลักษณะของภาชนะดินเผาในหัวข้อดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นทางโบราณคดีพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์ก็
มีคุณลักษณะของกลุ่มนี้มากท่ีสุด เมื่อเทียบกับสารสนเทศอีกสองกลุ่มท่ีเหลือ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ท่ี
นักโบราณคดีต้องการบันทึกรายละเอียดเบื้องต้นของภาชนะดินเผาให้ได้มากท่ีสุดจากการขุดค้นทาง
โบราณคดีในครั้งนี้ และได้น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผาด้วยการบรรยายลักษณะของ
ภาชนะดินเผาและประเภท โดยจะเลือกภาชนะดินเผาท่ีมีลักษณะเด่น หรือมีสภาพสมบูรณ์ มาเป็น
ตัวแทนของภาชนะดินเผาท่ีพบท้ังหมด 
 
 3.2 สารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และศึกษาวิจัย 
 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง PISA และโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้น
พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ ท าให้เห็นว่าไม่มีคุณลักษณะในกลุ่มสารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และ
ศึกษาวิจัยอยู่ในตารางอยู่เลย แต่คุณลักษณะในกลุ่มนี้จะไปปรากฎอยู่ภายในรายงานในลักษณะการ
บรรยายโดยการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของภาชนะดินเผาท่ีพบในพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ กับ
คุณลักษณะของภาชนะดินเผาจากแหล่งอื่นท่ีมีการศึกษาเรื่องของอายุสมัยไว้แล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย 
การก าหนดอายุด้วยตัวเลข ยุคสมัย และแหล่งเตา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 8 แสดงการก าหนดอายุและแห่ลงเตาภาชนะดินเผาเนื้อกระเบ้ือง 

กลุม่ภาชนะ แหลง่เตา สมยั อาย ุ
เขียนสีครามใต้เคลือบ 

ลายทิวทัศน์ 
เต๋อฮั่ว ราชวงศช์ิง ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 

เขียนสีบนเคลือบ ลายช่อ
ดอกไม้ 

เต๋อฮั่ว ราชวงศช์ิง กลางพุทธศตวรรษที่ 25 

เขียนสีคราบต้เคลือบ 
ลายมังกร 

เต๋อฮั่ว ราชวงศช์ิง ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 24 

เขียนลายใต้เคลือบ เต๋อฮั่ว ราชวงศช์ิง ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 

เขียนลายใต้เคลือบ
รูปอักษรจีนสลับลายก้าน

ขด 

เต๋อฮั่ว ราชวงศช์ิง ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 

จานเชิงลายเห็ดหลินจือ
ในช่องกระจกคดโคง้ 

เต๋อฮั่ว ราชวงศช์ิง ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 25 

เขียนสีลายตัวอักษรจีน
ประดิษฐ์ 

กลุ่มเตาในมณฑลกว่างตง 
หรือฝูเจี้ยน 

สมัยสาธารณรัฐ พ.ศ.2454-2492 

ชามเน้ือกระเบื้องลาย
ดอกไม้ 

กลุ่มเตาในมณฑลกว่างตง 
หรือฝูเจี้ยน 

- พุทธศตวรรษที่ 25 

ตกแต่งด้วยอักษร
สันสกฤต หรืออักษรจีน 

- - ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 25 
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3.3 สารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา 
เมื่อจัดกลุ่มคุณลักษณะตามหมวดหมู่เดียวกัน โครงสร้าง PISA จะประกอบไปด้วยหัวข้อ

คุณลักษณะจ านวนท้ังส้ิน 6 รายการ ในขณะท่ีโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นพื้นท่ี
เล่ือนฤทธิ์มีคุณลักษณะจ านวน 4 รายการเท่านั้น สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบคุณลักษณะภาชนะดินเผาในกลุ่มสารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา 

PISA โครงสรา้งภาชนะดนิเผาเลือ่นฤทธิ์ 
แหล่งท่ีพบ พื้นท่ี 

ต าแหน่งท่ีพบ ระดับสมมติ ระดับ (cm.dt.) 
ระดับช้ัน
วัฒนธรรม 

- 

กริด - 
วัตถุท่ีพบร่วม - 
ทะเบียนถุง รหัสถุง 
ทะเบียนวัตถุ รหัสวัตถุ 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาจากพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์ 

มีจ านวนคุณลักษณะน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ PISA โดยคุณลักษณะจะเน้นไปท่ีกลุ่มสารสนเทศเพื่อการ
จัดจ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และสารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา ในขณะท่ี
คุณลักษณะกลุ่มสารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และศึกษาวิจัย จะไม่ได้ก าหนดอยู่ภายใน
โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาเล่ือนฤทธิ์  

สาเหตุท่ีโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาจากพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์ไม่ก าหนดหัวข้อคุณลักษณะกลุ่ม
สารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และศึกษาวิจัย เนื่องจากจุดประสงค์ในการท างานคือการบันทึก
ข้อมูลเบื้องต้นของภาชนะดินเผา ก่อนจะน าไปศึกษาในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นหัวข้อ
คุณลักษณะในโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาจากเล่ือนฤทธิ์จึงมีคุณลักษณะกลุ่มสารสนเทศเพื่อการจัด
จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีสารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล 
และศึกษาวิจัยจะไม่ปรากฏอยู่ในส่วนของโครงสร้างข้อมูล แต่ปรากฏในลักษณะการบรรยายเชิง
พรรณาหลังจากท าการวิเคราะห์หลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
4. ผลการทดสอบใส่ขอ้มลูลงใน PISA  
 หลังจากการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลคุณลักษณะดินเผาท่ีได้จากการศึกษา
ผลงานวิจัย กับตารางบันทึกข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์แล้ว ผู้วิจัยได้
เลือกน าข้อมูลภาชนะดินเผามาใส่ลงใน PISA เพื่อศึกษาว่า PISA สามารถรองรับข้อมูลภาชนะดินเผา
ท่ีได้จากการขุดค้นหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้เลือกข้อมูลภาชนะดินเผา จากหลุมขุดค้น A3 จ านวน 300 
รายการ และบันทึกลงในตารางดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 10 ตัวอย่างการใส่ข้อมูลภาชนะดินเผาจากหลุมขุดค้น A3 ใน PISA 
คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูจากภาชนะดินเผาเลือ่นฤทธิ ์

สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15 cm. 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.6 cm. 
สูง - cm. 
หนา 0.2 cm. 
กว้าง - cm. 
ยาว - cm. 
จ านวน 6 ชิ้น 
น้ าหนัก 60 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิเต้ากวงถึง
จักรพรรด์ิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เต่าเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0030 

 
 หลังจากท าการบันทึกข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นในพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ลงใน 
PISA แล้ว ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นท่ีได้จากการทดสอบ ดังต่อไปนี้ 
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 4.1 หัวข้อคุณลักษณะที่โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาในเลื่อนฤทธิ์ไม่มีการบันทึก  
 หลังจากท่ีผู้วิจัยบันทึกข้อมูลภาชนะดินเผาลงใน PISA แล้ว พบว่ามีคุณลักษณะภาชนะดิน
เผาบางประการท่ีไม่มีการบันทึกเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น สภาพภาชนะ และวิธีการขึ้นรูปภาชนะท้ังท่ี
หัวข้อเทคโนโลยีการขึ้นรูป เป็นหนึ่งในหัวข้อคุณลักษณะกลุ่มรูปลักษณ์ท่ีนักโบราณคดีต้องระบุเป็น
พื้นฐานในการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ จุดนี้ได้แสดงให้เห็นว่านักโบราณคดีได้เลือกท่ีจะไม่
บันทึกคุณลักษณะบางประการจริง 
 สาเหตุท่ีนักโบราณคดีเลือกท่ีจะไม่บันทึกวิธีการขึ้นรูปภาชนะดินเผาในพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์
เนื่องจาก การศึกษาทางประวัติศาสตร์ก่อนการขุดค้นแสดงให้เห็นว่า พื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์เริ่มมีการ
ใช้งานพื้นท่ีราว พ.ศ.2325 หรือช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยในช่วงเวลานี้  เทคโนโลยีการขึ้นรูป
ภาชนะดินเผาใช้วิธีการขึ้นรูปโดยแป้นหมุนเป็นส่วนใหญ่แล้ว ในขณะท่ีวิธีการขึ้นรูปวิธีอื่นๆ มักจะพบ
และมีศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีการใช้งานในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีจึงเลือกท่ีจะไม่บันทึก
คุณลักษณะเกี่ยวกับวิธีขึ้นรูปภาชนะดินเผาในพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ 
 จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆ ท่ีเข้ามามีผลต่อการตัดสินใจของนักโบราณคดีในการ
เลือก หรือไม่เลือกบันทึกหัวข้อคุณลักษณะภาชนะดินเผา เช่น อายุการใช้งานของพื้นท่ีท่ีท าการขุดค้น 
เป็นต้น ประเด็นนี้สามารถน าไปศึกษาต่อไปได้ว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหรือไม่ท่ีส่งผลต่อการเลือก
หรือไม่เลือกบันทึกคุณลักษณะของหลักฐานทางโบราณคดี  
  
 4.2 การเพิ่มเติมหัวข้อคุณลักษณะลงใน PISA  

การบันทึกข้อมูลลงใน PISA พบว่ามีข้อมูลบางส่วนท่ีไม่สามารถบันทึกลงไปได้ เช่น ข้อสังเกต
เพิ่มเติมของนักโบราณคดีต่อภาชนะดินเผาแต่ละรายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาชนะดินเผารายการนั้น
มีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างออกไปจากภาชนะดินเผาอื่นๆ 

นอกจากหัวข้อในข้างต้นแล้ว ยังมีรายละเอียดของหัวข้อคุณลักษณะอื่นๆ อีก เช่น 
คุณลักษณะแหล่งท่ีพบ โดยนรายงานฉบับนี้ได้ใส่ช่ือหลุมขุดค้นท่ีพบภาชนะดินเผารายการนั้นลงไป 
แต่ในงานโบราณคดียังมีการระบุแหล่งท่ีพบในอีกหลายลักษณะ ต้ังแต่การใช้ระบบการปกครองใน
ปัจจุบัน คือ จังหวัด อ าเภอ ต าบล หรือการให้ช่ือแหล่งโบราณคดี เป็นต้น  
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ภาพท่ี 38 แสดงข้อสังเกตของนักโบราณคดีต่อภาชนะบางช้ินท่ีไม่สามารถใส่ลงใน PISA ได้ 
 
 สาเหตุท่ี PISA ยังมีหัวข้อคุณลักษณะไม่ครอบคลุมข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้น
ทางโบราณคดี เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อพัฒนา PISA เป็นรายงานศึกษาวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผา ดังนั้นภายในรายงานจึงเลือกเฉพาะคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีงานวิจัย
ช้ินนั้นสนใจ เช่น การศึกษาเฉพาะช้ินส่วนปากภาชนะ หรือการศึกษาเฉพาะแหล่งท่ีสนใจ เป็นต้น 
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติท่ีจะไม่ครอบคลุมข้อมูลท่ีได้จากการขุดค้นท้ังหมด อย่างไรก็ตามในรายงานการ
ด าเนินงานทางโบราณคดีเองก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น รายงานการขุดค้น และ
รายงานการส ารวจ ซึ่งก็มีการก าหนดรายละเอียดของคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีแตกต่างกัน อัน
จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา PISA ต่อไป 
 
 4.3 ความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล 
 หลังจากบันทึกข้อมูลลงใน PISA แล้ว ผู้วิจัยพบว่าการรวบรวมข้อมูลบางประการสามารถท า
ได้ยากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาชนิดเดิม เช่น การรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนช้ิน หรือ การรวมข้อมูลน้ าหนัก เป็นต้น เนื่องจากด้วยจ านวนคุณลักษณะภาชนะดินเผาของ 
PISA ท าให้การบันทึกข้อมูลเพียงรายการเดียวต้องใช้กระดาษหน้ากระดาษหนึ่งหน้า ในขณะท่ี
โครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาของพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์สามารถบันทึกข้อมาภาชนะดินเผาได้มากกว่ายี่สิบ
รายการ ดังนั้นการรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนช้ินหรือน้ าหนักจึงสามารถท าได้สะดวกกว่า PISA 
 
5. ความรู้ทางโบราณคดทีีไ่ดจ้ากการบนัทกึขอ้มลูลงใน PISA 
 หลังจากท าการกรอกข้อมูลลงในตาราง และท าการศึกษาเพิ่มเติมแล้ว ทางผู้วิจัยสามารถสรุป
ข้อมูลใหม่บางส่วนขึ้นมาได้ ดังนี้ 
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 ในพื้นท่ี A3 มีระเบียนเครื่องถ้วยจ านวน 227 รายการ นับเป็น 551 ช้ิน น้ าหนัก 15,970 
กรัม เป็นภาชนะดินเผาเนื้อดิน 67 รายการ นับเป็น 184 ช้ิน น้ าหนัก 6580 กรัม ภาชนะดินเผาเนื้อ
แกร่ง 29 รายการ นับเป็น 59 ช้ิน น้ าหนัก 2605 กรัม และภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง 131 รายการ 
นับเป็นชิ้น 346 ช้ิน น้ าหนัก 6785 กรัม สามารถแจกแจงลงในตารางตามระดับความลึกได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 11 จ านวนภาชนะดินเผาต่อน้ าหนักในแต่ละระดับความลึก 

ระดับความลึก  
(cm.dt.) 

ภาชนะดินเผาเนื้อดิน 
(ช้ิน/กรัม) 

ภาชนะดินเผาเนื้อ
แกร่ง 

(ช้ิน/กรัม) 

ภาชนะดินเผาเนื้อ
กระเบ้ือง 
(ช้ิน/กรัม) 

ระดับท่ี ① 60-80 32/830 18/410 119/2206 
ระดับท่ี ② 80-100  64/1355 22/410 135/2586 
ระ ดับ ท่ี  ③  100 -
120 

28/645 10/735 27/745 

ระ ดับ ท่ี  ④  120 -
140 

9/935 6/1020 17/310 

ระ ดับ ท่ี  ⑤  140 -
160 

26/935 - 6/180 

อื่นๆ 25/1880 3/30 42/758 
 
 นอกจากการวิเคราะห์ทางสถิติในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบและก าหนด
อายุสมัยให้ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้องบางส่วนท่ีสามารถท าได้ และน ามาแจกแจงในและระดับความ
ลึก พบว่าสามารถก าหนดอายุได้ 22 รายการ อยู่ในระดับความลึกระดับ ① 60-80 cm.dt. 5 
รายการ ระดับ ② 80-100 cm.dt. 6 รายการ ระดับ ③ 100-120 cm.dt. 3 รายการ ระดับ 
④ 120-140 cm.dt. ระดับ ⑤ 3 รายการ 140-160 cm.dt. 1 รายการ และไม่ทราบระดับความ
ลึก อีก 4 รายการ สามารถก าหนดอายุได้ตามตารางดังนี้  
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ตารางท่ี 12 แจกแจงภาชนะดินเผาแต่ละสมัยในระดับความลึกท่ีต่างกัน 
ระดับความลึก (cm.dt) จ านวน (รายการ) สมัย อายุ 

ระดับ ① 60-80  1 ยุคสาธารณรัฐ พุทธศวรรษที่ 25 
2 ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิ

ถงจื้อ 
ปลายพุธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 25 

2 ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิ
เต้ากวงถึงจักรพรรด์ิเสียน
เฟิง 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 25 
 

ระดับ ② 80-100  4 
 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิ
ถงจื้อ 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 25 

2 ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิ
เต้ากวงถึงจักรพรรด์ิเสียน
เฟิง 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 25 
 

ระดับ ③ 100-120  1 
 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิ
ถงจื้อ 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 25 

1 ราชวงศช์ิง สมัย
จักรพรรด์ิถงจื้อถึง
จักรพรรด์ิเซวียนถง 

ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 25 
 

1 ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิ
เต้ากวงถึงจักรพรรด์ิเสียน
เฟิง 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 25 
 

ระดับ ④ 120-140  3 
 
 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิ
เต้ากวงถึงจักรพรรด์ิเสียน
เฟิง 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 25 
 

ระดับ ⑤ 140-160  1 ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิ
เต้ากวงถึงจักรพรรด์ิเสียน
เฟิง 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 25 
 

อื่นๆ  3 
 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิ
เต้ากวงถึงจักรพรรด์ิเสียน
เฟิง 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 25 
 

1 ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรด์ิ
ถงจื้อ 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 
ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 25 

 
 จากการศึกษาพบว่าภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้องสามารถก าหนดอายุได้ราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ซึ่งสอดคล้องกับประวัติของพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ โดยใน
ระดับความลึกท่ี 120 cm.dt. ลงไปจะไม่พบเครื่องถ้วยในสมัยราชวงศ์ชิงสมัยจักรพรรด์ิถงจ้ือ แต่จะ
พบเครื่องถ้วยในสมัยราชวงศ์ชิงสมัยจักรพรรด์ิเต้ากวงถึงจักรพรรด์ิเสียนเฟิงแทน 
 อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาในพื้นท่ีจ ากัดเพียงหลุมขุดค้นเพียงหลุม
เดียวเท่านั้น ท าให้สามารถศึกษาเปรียบเทียบได้เฉพาะในระดับความลึก หากมีการศึกษาจากพื้นท่ี
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ท้ังหมดน่าจะสามารถท าการวิเคราะห์ได้ว่าพบภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้องนแต่ละสมัยมากน้อย
เพียงใดในแต่ละหลุมขุดค้น 
 
6. การอภปิรายผล 

หลังจากการเปรียบเทียบหัวข้อคุณลักษณะภาชนะดินเผาระหว่าง PISA และโครงสร้างข้อมูล
ภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์ พบว่าหัวข้อคุณลักษณะภาชนะดินเผาของ PISA มี
จ านวนมากกว่าหัวข้อคุณลักษณะภาชนะดินเผาในโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้น
พื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์เป็นจ านวน 8 รายการ และไม่พบคุณลักษณะภาชนะดินเผากลุ่มสารสนเทศเพื่ อ
การศึกษาและวิจัย ในโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์ สาเหตุท่ีเป็น
เช่นนี้ เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์ได้รับการออกแบบเพื่อ
จุดประสงค์ในด้านการบันทึกข้อมูลภาชนะดินเผาเบื้องต้นภายหลังการขุดค้นทางโบราณคดีก่อนจะ
น าไปศึกษาในขั้นต่อไปส่งผลให้คุณลักษณะในโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นพื้นท่ี
เล่ือนฤทธิ์จะอยู่ในกลุ่มสารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนกเบื้องต้น และกลุ่มสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาชนะดินเผามากกว่า 
 จากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าจ านวนหัวข้อคุณลักษณะภาชนะดินเผา ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
ครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูล แต่จะส่ือถึงจุดประสงค์ของการออกแบบหรือพัฒนาโครงสร้าง
ข้อมูลแต่ละช้ินเสียมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อแบ่งกลุ่มหัวข้อคุณลักษณะภาชนะดินเผาออกเป็นกลุ่ม
สารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มสารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล 
และศึกษาวิจัย และกลุ่มสารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา ตาม PISA แล้ว จะสามารถแสดงให้
เห็นถึงจุดประสงค์ของโครงสร้างข้อมูลแต่ละแบบได้มากยิ่งขึ้น คือยิ่งมีหัวข้อในกลุ่มไหนเยอะ ก็แสดง
ว่าโครงสร้างข้อมูลนี้มีจุดประสงค์ตามกลุ่มนั้น 
 แม้ PISA จะมีจ านวนคุณลักษณะของภาชนะดินเผาท่ีมากกว่าโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผา
ท่ีใช้ในการขุดค้นทางโบราณคดีพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์ แต่เมื่อผู้วิจัยได้ทดลองใส่ข้อมูลภาชนะดินเผาท่ี
ได้จากการขุดค้นลงไปแล้ว ยังพบว่ามีปัญหาในการบันทึกข้อมูลอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงข้อมูลใน
คุณลักษณะแหล่งท่ีพบ เนื่องจากการขุดค้นทางโบราณคดีมีการก าหนดจุดท่ีพบโบราณวัตถุในราย
ระดับ ต้ังช่ือภูมิภาค ประเทศ จังหวัด อ าเภอ เขต ต าบล ช่ือสถานท่ีท่ีพบ รวมไปถึงหลุมท่ีพบด้วย ท่ี
วิชาโบราณคดีมีการระบุแหล่งท่ีพบในหลายระดับนี้ ก็เนื่องมาจากสามารถใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบ
เพื่อสร้างความรู้ได้ ต้ังแต่การเปรียบเทียบในพื้นท่ีขุดค้นเดียวกัน เช่น เครื่องถ้วยชนิดนี้พบบริเวณใด
ของพื้นท่ีท่ีมีการขุดค้นบ้าง หรือการศึกษาเปรียบเทียบในระดับประเทศ เช่น เครื่องถ้วยจีนท่ีพบใน
ประเทศไทย และประเทศจีนมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ เป็นต้น  
 สาเหตุท่ีคุณลักษณะภาชนะดินเผาภายใน PISA ไม่สามารถครอบคลุมคุณลักษณะภาชนะดิน
เผาท่ีพบในการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์ เนื่องจาก PISA ได้รับการออกแบบมาจาก
คุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีได้จากงานวิจัยของนักโบราณคดี ซึ่งคุณลักษณะภาชนะดินเผาภายใน
งานวิจัยจะถูกตัดทอนให้เหลือเพียงคุณลักษณะท่ีนักโบราณคดีผู้วิจัยต้องการ หรือสนใจเพียงเท่านั้น 
ด้วยเหตุผลนี้เอง ท าให้เมื่อน า PISA มาทดสอบกับข้อมูลท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีมี
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จุดประสงค์เพื่อการบันทึกข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้น ท าให้คุณลักษณะภาชนะดินเผา
บางส่วนภายใน PISA ไม่ครอบคลุมคุณลักษณะท้ังหมด 
 ดังนั้น PISA จึงต้องปรับหัวข้อส่วนนี้ให้มีความครอบคลุม และสามารถรองรับข้อมูลจากแหล่ง
โบราณคดีท่ีมีความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มช่องช่ือแหล่ง ช่ือหลุม เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี
คุณลักษณะท่ีต้องมีการก าหนดนิยามให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสับสนในการใช้งาน 
PISA กับข้อมูลทางโบราณคดีท่ีตนมี 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก PISA มีจ านวนคุณลักษณะจ านวนมาก หลังจากท่ีบันทึกข้อมูลท่ีมีลง
ไปแล้ว ยังสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อบันทึกคุณลักษณะอื่นๆ ลงไปในส่วนท่ียังว่างอยู่ได้ ท าให้
สามารถระบุข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างครั้งนี้ท่ีสามารถระบุอายุสมัย และแหล่งผลิตของเครื่อง
ถ้วยจีนท่ีพบได้ และน ามาสู่การศึกษาเปรียบเทียบว่าในแต่ละระดับความลึกพบเครื่องถ้วยจีนอายุ
เท่าไหร่ และอยู่ในรัชสมัยใดบ้าง 
 ปัญหาอีกข้อท่ีพบ คือปริมาณของคุณลักษณะท่ีมีจ านวนมากจนต้องบันทึกประมาณหนึ่งช้ิน
ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ หากน าไปใช้บันทึกข้อมูลขณะขุดค้นท่ีต้องเจอเศษภาชนะดินเผาเป็นร้อย หรือ
เป็นพันช้ินย่อมท าให้จัดการได้ยาก และนักโบราณคดีมักจะบันทึกเฉพาะคุณลักษณะในกลุ่ม
สารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนกเบื้องต้น และสารสนเทศเพื่อการจัดการเท่านั้น ดังนั้น PISA จึงเหมาะ
ส าหรับเป็นตัวอย่างให้นักโบราณคดีเลือกน าคุณลักษณะไปออกแบบโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ี
เหมาะสมกับการขุดค้นแต่ละครั้งมากกว่า 
 นอกจากจะเป็นตัวอย่างให้นักโบราณคดีเลือกคุณลักษณะไปออกแบบโครงสร้างข้อมูลภาชนะ
ดินเผาของตนเองแล้ว PISA ยังเหมาะส าหรับการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นระบบฐานข้อมูลภาชนะ
ดินเผา โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีต่างๆ และน ามาบันทึกลงในโครงสร้ างข้อมูล
เดียวกัน เนื่องจากมีการจัดจ าแนกกลุ่มของคุณลักษณะแล้ว ท าให้ข้อมูลภาชนะดินเผาสามารถน ามา
ศึกษาเปรียบเทียบได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากจะต้องน าไปใช้เพื่อเก็บข้อมูลในจ านวนมาก 
เช่น แหล่งโบราณคดีท้ังประเทศ คงจะต้องให้ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบระบบ
ในการใส่ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผล มากกว่าจะบันทึกข้อมูลท้ังหมดลง
ในตัวกระดาษ 
 ข้อจ ากัดในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างข้อมูลในครั้งนี้ คือข้อมูลท่ีใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับทดสอบกับ PISA เป็นข้อมูลของภาชนะดินเผาท่ีมาจากแหล่งโบราณคดีแห่งเดียว และ
มีอายุสมัยในยุคใกล้เคียงกัน ท าให้ข้อมูลของภาชนะดินเผาท่ีได้มีความหลากหลายไม่มากนัก ดังนั้น
ควรเพิ่มข้อมูลคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีมีอายุสมัยหลากหลายมากขึ้น และมาจากแหล่งโบราณคดี
อื่นๆ ท่ีแตกต่างกัน เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงสร้าง PISA ให้สามารถครอบคลุมคุณลักษณะภาชนะดิน
เผาได้มากยิ่งขึ้น 
 แม้ว่า PISA จะถูกออกแบบมาจากแนวคิดการท างานในวิชาโบราณคดี แต่โครงสร้างข้อมูล
ช้ินนี้ก็สามารถใช้งานโดยกลุ่มคนอื่นๆ ได้ เช่นนักจัดการข้อมูล ผู้ออกแบบฐานข้อมูล หรือผู้ช่วยนัก
โบราณคดี อย่างไรก็ตามควรจะมีการศึกษาถึงกลุ่มผู้ใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อ PISA ต่อไป
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลช้ินนี้ให้ใช้งานได้ประโยชน์มากท่ีสุดในอนาคต 
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บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ 

 โบราณคดี คือวิชาท่ีศึกษาและสร้างความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ในอดีต ผ่านการศึกษาคุณลักษณะ
ท่ีหลากหลายและแตกต่างกันของหลักฐานทางโบราณคดี โดยหลักฐานท่ีนักโบราณคดีพบส่วนใหญ่น
แหล่งโบราณคดี คือ เศษภาชนะดินเผา นักโบราณคดีต้องบันทึก ศึกษา และวิเคราะห์คุณลักษณะ
ต่างๆ ของเศษภาชนะดินเผาเพื่อสร้างความรู้ จึงน ามาสู่ปัญหาของการวิจัยครั้งนี้ว่า นักโบราณคดี
ศึกษาคุณลักษณะภาชนะดินเผาเพื่อน าไปใช้ตามจุดประสงค์ใดในการท างานทางโบราณคดี โดย
การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะหลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา
เท่านั้น 
 จากปัญหาของการวิจัยน ามาสู่จุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ การรวบรวมและวิเคราะห์
คุณลักษณะภาชนะดินเผา เพื่อพัฒนาโครงสร้างคุณลักษณะภาชนะดินเผา หรือ PISA (Pottery 
Information Structure for Archaeology) โดยโครงสร้างคุณลักษณะภาชนะดินเผานี้จะรวบรวม
คุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีนักโบราณคดีใช้ในการศึกษาวิจัย และจุดประสงค์อีกข้อหนึ่งคือการศึกษา
เปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลท่ีได้จากจุดประสงค์ข้อแรก กับโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีได้จาก
การขุดค้นในพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์   
 จากจุดประสงค์สองข้อในข้างต้น น ามาสู่วิธีการท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็นสามข้อดังต่อไปนี้ 
 ข้อท่ีหนึ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ และตัวอย่างการศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อ
รวบรวมข้อมูล และความรู้ทางทฤษฎีเพื่อศึกษาคุณลักษณะภาชนะดินเผาในบื้องต้น และก าหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาต่อไป 
 ข้อท่ีสอง หลังจากท่ีทบทวนวรรณกรรมและก าหนดกรอบแนวคิดแล้ว ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับรวบรวมและวิเคราะห์คุณลักษณะภาชนะดินเผาเป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดิน
เผาของนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 82 เล่ม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
โครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาในงานโบราณคดี หรือ PISA 
 ข้อท่ีสาม หลังจากพัฒนา PISA ขึ้นมาได้แล้ว ผู้วิจัยจึงน าโครงสร้างข้อมูลท่ีได้มาศึกษา
เปรียบเทียบกับโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อดูความเหมือน
หรือแตกต่างกันระหว่างโครงสร้างภาชนะดินเผาท้ังคู่ รวมไปถึงการทดสอบ PISA เมื่อใช้งานกับข้อมูล
ภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี 
 ผลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า สารสนเทศทางโบราณคดี คือ ข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีประเภทต่างๆ สามารถเปล่ียนรูปแบบได้ และนักโบราณคดีใช้ข้อมูล
เหล่านี้ใน การตอบจุดประสงค์บางประการในงานโบราณคดี เช่น การสร้างความรู้ท่ีเกี่ ยวข้องกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต หรือการจัดการหลักฐานทางโบราณคดีเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา และยัง



  100 

แสดงให้เห็นอีกว่ามีผู้ท่ีประยุกต์คุณลักษณะภาชนะดินเผาเพื่อการจัดการข้อมูล และความรู้หลังจาก
นักโบราณคดีท าการศึกษาเสร็จแล้วในรูปแบบฐานข้อมูลดิจิทัล 
 นอกจากนั้น การทบทวนวรรณกรรมยังช่วยสร้างแบบบันทึกส าหรับวิเคราะห์คุณลักษณะ
ภาชนะดินเผาจากกลุ่มตัวอย่าง หรือก็คืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาชนะดินเผาของนักศึกษาคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 82 เล่ม 
 ผลท่ีได้จากการการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่าคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีนักโบราณคดีใช้ใน
การศึกษาวิจัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามจุดประสงค์การใช้งานของนักโบราณคดี 
ดังต่อไปนี้ 
 1) สารสนเทศเพื่อการจัดจ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น หมายถึง กลุ่มคุณลักษณะทาง
กายภาพของภาชนะดินเผา นักโบราณคดีมักใช้คุณลักษณะกลุ่มนี้ในการศึกษาภาชนะดินเผาใน
เบื้องต้น หรือใช้ในการจัดจ าแนกภาชนะดินเผาออกเป็นกลุ่ม ประกอบไปด้วย ด้านการตกแต่ง ด้าน
รูปทรง และด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิตภาชนะดินเผา 

2) สารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และศึกษาวิจัย หมายถึงคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ี
นักโบราณคดีได้จากการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณลักษณะในกลุ่มต่างๆ และสรุปเป็น
ความรู้ออกมา ประกอบไปด้วย อายุสมัย แหล่งผลิต ประโยชน์ใช้สอย กลุ่มลุ่มน้ า และความแพร่หลาย 

3) สารสนเทศเพื่อการจัดการภาชนะดินเผา คุณลักษณะกลุ่มนี้ไม่ได้มีอยู่กับภาชนะดินเผามา
ต้ังแต่แรก แต่นักโบราณคดีเป็นผู้ก าหนดขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการศึกษา หรือจัดการภาชนะดิน
เผาท่ีพบ ประกอบไปด้วยแหล่งท่ีพบ ต าแหน่งท่ีพบ วัตถุท่ีพบร่วม ทะเบียนถุง และทะเบียนวัตถุ  
 จากการศึกษาในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า นักโบราณคดีใช้งานคุณลักษณะของภาชนะดินเผาใน
หลายระดับ นับต้ังแต่การจ าแนกภาชนะดินเผาออกเป็นหมวดหมู่ ไปจนถึงการจัดการภาชนะดินเผา
หลังเสร็จส้ินการศึกษาแล้ว อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่ายังมีคุณลักษณะภาชนะดินเผาอีกเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในส่วนของคุณลักษณะภาชนะดินเผาในกลุ่มสารสนเทศเพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล และ
ศึกษาวิจัย ท่ีไม่ได้กล่าวในงานวิจัยช้ินนี้ เช่น คุณลักษณะเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของแร่ภายในเนื้อ
ภาชนะดินเผาในการศึกษาด้วยวิธีศิลาวรรณา สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจากข้อจ ากัดของงานวิจัยท่ี
ก าหนดกรอบแนวคิดในการรวบรวมคุณลักษณะภาชนะดินเผาจากการศึกษาด้วยวิธีการทางโบราณคดี
เบ้ืองต้น และไม่คลอบคลุมไปยังการศึกษาภาชนะดินเผาด้วยวิธีการอื่นๆ อีกมากมาย 

แม้จะสามารถพัฒนา PISA ขึ้นมาได้แล้ว แต่คุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีอยู่ภายในโครงสร้าง
ชุดนี้ได้มาจากงานวิจัยของนักโบราณคดีเท่านั้น ซึ่งมีการตัดทอนและคัดเลือกเฉพาะคุณลักษณะบาง
ประการมาใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยจึงน า PISA มาศึกษาเปรียบเทียบกับโครงสร้างข้อมูลภาชนะดินเผาท่ี
ใช้ในการขุดค้นทางโบราณคดีนพื้นท่ีชุมชนเล่ือนฤทธิ์เมื่อปี พ.ศ.2557-2558 เพื่อพัฒนาและทดลองใช้
งาน PISA กับคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีจริง 
 ผลการศึกษาพบว่า แม้ PISA จะมีจ านวนคุณลักษณะภาชนะดินเผามากกว่าโครงสร้างข้อมูล
ภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการขุดค้นพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์ แต่ก็ยังประสบปัญหาในการใช้งานอยู่บ้าง ยกตัวอย่าง
เช่น รายละเอียดหัวข้อคุณลักษณะท่ีควรเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ท้ังหมดในกรณีนี้คือ
คุณลักษณะเกี่ยวกับช่ือพื้นท่ีท่ีพบภาชนะดินเผา ควรจะมีให้บันทึกในส่วนของ ช่ือจังหวัด อ าเภอ ไป
จนถึงช่ือแหล่งโบราณคดี หรือช่ือหลุมขุดค้นท่ีพบ นอกจากปัญหาในข้างต้น ยังพบปัญหาในการใช้งาน
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บางส่วนคือจ านวนคุณลักษณะภาชนะดินเผาของ PISA ท าให้ต้องบันทึกข้อมูลภาชนะดินเผาหนึ่งช้ิน
ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ ดังนั้นหากพบเศษภาชนะดินเผาเป็นจ านวนมาก หรือใช้คนในการประมวลผล
ข้อมูลท้ังหมดอาจท าให้ข้อมูลตกหล่น ไม่ครบถ้วน หรือผิดเพี้ยนได้ 
 ผลการศึกษาในส่วนนี้มีความสอดคล้องกับผลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีพบว่า ฐานข้อมูล
เกี่ยวกับภาชนะดินเผามีคุณลักษณะเกี่ยวกับสถานท่ีต้ังนหลายระดับ ต้ังแต่ระบบการอ้างอิงพิกัด
ภายในหลุมขุดค้นของภาชนะ หรือเศษภาชนะดินเผา ไปจนถึงพิกัดท่ีต้ังของแหล่งโบราณคดีในระดับ
ภูมิภาค ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักโบราณคดีควรห้ความส าคัญต่อคุณลักษณะด้านสถานท่ีต้ัง เพราะเป็น
คุณลักษณะท่ีใช้ในการค้นคืนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลหลังจากท่ีนักโบราณคดีท าการศึกษาไปแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีได้จากการ
ด าเนินงานทางโบราณคดีมีเป็นจ านวนมาก อันเป็นผลจากวิธีการศึกษาของนักโบราณคดี และนัก
โบราณคดีก็น าคุณลักษณะเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากการ
สร้างความรู้เพียงเท่านั้น แต่ยังใช้ในการจัดการภาชนะดินเผาและอ านวยความสะดวกนอกเหนือจาก
กระบวนการศึกษาในวิชาโบราณคดี เช่นการจัดเก็บและจัดแสดงภาชนะดินเผาในพิพิธภัณฑ์อีกด้วย 
จากการรวบรวมครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาโครงสร้างสารสนเทศภาชนะดินเผาในงานโบราณคดี หรือ PISA 
(Pottery Information Structure in Archaeology)  ขึ้ น ม า โดย โคร งสร้ า งข้ อมู ล ท่ี ร วบรวม
คุณลักษณะภาชนะดินเผาชุดนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับนักโบราณคดีใช้เพื่อเลือก
คุณลักษณะภาชนะดินเผาท้ีองการไปออกแบบโครงสร้างข้อมูลท่ีตอบสนองต่อจุดประสงค์ของตนเอง
ได้ต่อไปในอนาคต 
 
ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
 การวิจัยในครั้งนี้ยังมีประเด็นต่างๆ ท่ีน าไปศึกษาและวิจัยได้ต่อไป โดยสามารถแบ่งออกได้
เป็นประเด็นดังนี้ 
 1) งานวิจัยช้ินนี้ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะหลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะ
ดินเผาเท่านั้น แต่หลักฐานทางโบราณคดียังมีหลักฐานประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องมือโลหะ กระดูก หรือ
แม้แต่สถานท่ี เช่น หลุมฝังศพ เป็นต้น ดังนั้นหลักฐานทางโบราณคดีประเภทอื่นๆ จะมีคุณลักษณะ
เหมือน หรือแตกต่างกันหรือไม่ และอย่างไร 
 2) จากการทดลองใช้ PISA กับข้อมูลคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นพื้นท่ีชุมชน
เล่ือนฤทธิ์ พบว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุการใช้งานในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ หรือตั้งแต่ พ.ศ.2325 
มาจนถึงปัจจุบัน ท าให้ข้อมูลคุณลักษณะภาชนะดินเผามีอายุในช่วงยุคสมัยเดียวเท่านั้น หากน า PISA 
ไปทดลองกับข้อมูลคุณลักษณะภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ท่ีมีอายุสมัยแตกต่างกัน เช่น 
แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ หรือแหล่งโบราณคดีในยุคสมัยทวารวดี จะช่วยให้ PISA ได้
ทดลองกับข้อมูลคุณลักษณะของภาชนะดินเผาท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น 
 3) ผู้วิจัยเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ท่ีบันทึกคุณลักษณะภาชนะดินเผาท่ีได้
จากการขุดค้น เนื่องจากในขั้นตอนการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง PISA และโครงสร้างข้อมูลภาชนะ
ดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นพื้นท่ีเล่ือนฤทธิ์พบว่ามีปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อการเลือกบันทึกข้อมูล
คุณลักษณะภาชนะดินเผา  
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1) นักโบราณคดีสามารถใช้ PISA ในฐานะดัชนีอ้างอิงเพื่อน าไปออกแบบโครงสร้างข้อมูลภาชนะดิน
เผาท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์ หรือการท างานทางโบราณคดีในแต่ละครั้ง  
 2) นักสารสนเทศสามารถใช้ PISA ในการจัดการข้อมูลท่ีได้หลังจากนักโบราณคดีได้
ท าการศึกษาเสร็จส้ินแล้ว เช่น การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูลภาชนะดินเผา หรือใช้เพื่อพัฒนา
เครื่องมือส าหรับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผา 
 3) บุคคลท่ัวไปสามารถใช้ PISA เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะดิน
เผาในงานโบราณคดีได้ 
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รหัส :   R01 
ชื่องานวิจัย :  ภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ท่ีซับจ าปา  
ชื่อผู้วิจัย :  อาทิตย์ แก้วผลึก 
ปีที่ศึกษา:  2515 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  ศึกษารูปแบบและลวดลายของภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีซับจ าปา 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
ผลการศึกษา :  รูปแบบภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีซับจ าปาแบ่งเป็น 2 สมัย 
  สมัยท่ี 1 ช้ันดินระดับ 0-45 เซนติเมตร  

ภาชนะดินเผาส่วนใหญ่เป็นหม้อปากกว้าง มีขอบด้านใน เนื้อหยาบ 
ส่วนมากจะไม่ขัดผิว  

ชามปากกว้างและชามปากแคบ เนื้อหยาบ ส่วนมากไม่ขัดผิว สีของภาชนะ
มีสีผิวน้ าตาลปนแดง สีแดง สีขาวนวล ลายท่ีพบมีลายเชือกทาบ ลายขีดเป็นตา
ส่ีเหล่ียมข้าวหลามตัด นอกจากนั้นยังมีลายเล็บจิก ลายกดรูปส่ีเหล่ียมเล็กๆ 

 
  สมัยท่ี 2 ช้ันดินระดับ 60-115 เซนติเมตร เป็นช้ันดินท่ีมีการฝังศพอย่างหนาแน่น  

พบภาชนะปากสูงมีฐาน ท่ีปากมีรอยขัดทุกใบ สันในปากก็หายไป ท่ีไหล่มี
การตกแต่งเป็นลายงู ตัวภาชนะเป็นลายเชือกทาบ 

หม้อปากกว้างแบบไม่มีฐาน ขัดผิวบริเวณปากท้ังภายในและภายนอกทุกใบ 
ลายเชือกทาบ สีของภาชนะมีสีน้ าตาล สีแดง  

 
รหัส :   R02 
ชื่องานวิจัย :  เทคนิคการท าภาชนะดินเผาสมัยหินใหม่ท่ีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  สมชาย ณ นครพนม 
ปีที่ศึกษา:  2518 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  ศึกษาเทคนิคการผลิตภาชนะดินเผาของมนุษย์ยุคหินใหม่ท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า 
วิธีการศึกษา :  1.การศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้น 
  2.การศึกษา เทคนิคการท าภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้น 
ผลการศึกษา :  ยุคสมัยหินใหม่ในพื้นท่ีบ้านเก่า และภาชนะดินเผาท่ีพบมีอายุราว 3000 ปีมาแล้ว 
ลักษณะของภาชนะดินเผาคล้ายคลึงกับภาชนะดินเผาสมัยหินใหม่ในวัฒนธรรมก่อนลุง -ชาน และ
วัฒนธรรมลุงชาน โดยภาชนะดินเผาสมัยหินใหม่ท่ีบ้านเก่ามีเทคนิคในการท าอยู่ในขั้นสูง พบภาชนะ
ดินเผาสีด าขัดมันเป็นเงา เทคนิคปั้นด้วยมือ มีการรมควันผิว และเผาน้ าดินเคลือบ ภาชนะดินเผาท่ีมี
ลักษณะเด่นคือ หม้อ 3 ขา 
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รหัส :   R03 
ชื่องานวิจัย :  เครื่องถ้วยจีนท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย  
ชื่อผู้วิจัย :  ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน 
ปีที่ศึกษา : 2524 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  ศึกษาเครื่องถ้วยจีนในประเทศไทย 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพระหว่างภาชนะดินเผาไทยและเครื่อง
ถ้วยจีน เช่น ลวดลาย หรือวิธีการผลิตเป็นต้น 
ผลการศึกษา :  เครื่องถ้วยจีนมาความส าคัญ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาด้านต่างๆได้ ท้ัง
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โดยการศึกษาคุณลักษณะต่างๆของเครื่องถ้วยจีนยังท าให้ได้ความรู้
อื่นๆด้วย เช่น ศึกษาความเช่ือผ่านลวดลายบนภาชนะ 
 
รหัส :   R04 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาภาชนะดินเผาในหลุมขุดค้นเป็นปราสาท ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 
ชื่อผู้วิจัย :  ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 
ปีที่ศึกษา :  2525 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  เพื่อศึกษาภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นจากแหล่งโบราณคดีเนินปราสาท 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  สามารถแบ่งอายุสมัยการใช้งานได้ 5 สมัย 
  สมัยท่ี 1 สมัยแรกเริ่มก่อตั้งชุมชนบริเวณเนินปราสาท 

ภาชนะดินเผาถูกผลิตขึ้นใช้เองในท้องถิ่น มีลักษณะเนื้อดินหยาบ ปั้นด้วย
มือและแป้นหมุน เผาด้วยอุณหภูมิต่ า รูปแบบภาชนะประกอบไปด้วย 

หม้อก้นกลม ประดับลายขูดขีด และลายเชือกทาบหยาบ 
อ่าง ไห และตะครัน 
เครื่องเคลือบ พบเครื่องถ้วยแบบเขมร และแบบชิงไป๋ของจีน 
 

  สมัยท่ี 2 เริ่มก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย 
   พบหม้อก้นกลม ท่ีมีรูปแบบปากและลวดลายแตกต่างกันเพิ่มมากขึ้น พบ
อ่าง ชาม ถ้วย  

ท่ีมีการแต่งผิวโดยการขัดมันหรือรมควัน  คือพวกกาน้ า คนโท 
พบภาชนะเครื่องหินจ าพวก ไห มากขึ้น 
พบเครื่องเคลือบจากจีนมากขึ้น และพบเครื่องเคลือบลายคราม และเครื่อง

เคลือบอันณัม จากแหล่งเตาต่างประเทศ 
พบเครื่องสังคโลก 
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  สมัยท่ี 3 สมัยอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรือง 
   พบภาชนะดินเผารูปแบบคล้ายกับสมัยก่อนหน้า แต่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
   เครื่องเคลือบสุโขทัยมีความหนาแน่นน้อย คาดว่าคนไม่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
   พบเครื่องเคลือบเขียวไข่กาจ านวนมาก และเครื่องเคลือบลายเขียนสีนอก
เคลือบ 
 
  สมัยท่ี 4 สมัยสุโขทัยเริ่มหมดอ านาจ  
   พบว่าความหนาแน่นของภาชนะดินเผาลดลง ไม่พบรูปแบบภาชนะใหม่ๆ 
 
  สมัยท่ี 5 สมัยสุดท้ายในการอยู่อาศัยบริเวณแหล่งโบราณคดีเนินปราสาท 
   พบเศษภชนะดินเผาลดลง พบเศษกระเบื้องหนาแน่นมากขึ้น คาดว่าเป็น
การพังทลายจากส่ิงก่อสร้างในอดีต 
 
รหัส :   R05 
ชื่องานวิจัย :   ภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นท่ีบ้านท่ามะนาว ต าบลวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
พ.ศ. 2525 
ชื่อผู้วิจัย :  นพบาล อาระวานิส 
ปีที่ศึกษา :  2525 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  เพื่อศึกษาภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นจากแหล่งโบราณคดีบ้านท่ามะนาว 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  การวิเคราะห์เนื้อดินทางวิทยาศาสตร์ 
ผลการศึกษา :  รูปแบบของภาชนะท่ีท่ามะนาวมีลักษณะใกล้เคียงกับท่ีบ้านเก่า และถ้ าสามเหล่ียม 
เทคนิคการผลิต มีความเจริญพอสมควร มีเทคนิคปานกลาง มีการเคลือบภาชนะด้วยน้ าดินข้นสีแดง 
(red slip) มีการขัดมัน (polishing) ผิวภาชนะส่วนผสมของเนื้อดินมีออกไซด์เข้าไปมาก ท าให้สีผิว
ของภาชนะมีสีแดงมากกว่าสีน้ าตาลหรือเหลือง ภาชนะเปราะบาง เนื่องจากไม่มีการผสมอลูมินาใน
เนื้อดิน และสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านท่ามะนาวไม่เอื้อให้มีดินชนิดนี้อยู่ อย่างไรก็ตามชุมชนแห่งนี้
รู้จักการหุงหาอาหาร และอาจมีการเพาะปลูกประกอบด้วย 
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รหัส :   R06  
ชื่องานวิจัย :  ภาชนะดินเผา ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีบ้านหลุมเข้า ต าบล
หลุมเข้า อ าเภอหนองหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
ชื่อผู้วิจัย :  ชวลิต ทองอู๋ 
ปีที่ศึกษา :  2526 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  วิ เคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านหลุมเข้า ด้วยทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
วิธีการศึกษา :  1.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาเชิงปริมาตร และลักษณะทางกายภาพ 
  2.การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงภาชนะดินเผาตามล าดับช้ันดินธรรมชาติ 
  3.การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาตามทฤษฏีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
ผลการศึกษา :  การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาเพียงปัจจัยเดียวไม่สามารถสะท้อนถึงระบบวัฒนธรรมได้
อย่างละเอียด 
  ลักษณะการเปล่ียนแปลงภาชนะท่ีหลุมเข้า มี 3 ลักษณะ 
  1.เปล่ียนจากอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น เชือกทาบ S-twist ในช้ันดินท่ี 3 มี
มากกว่า S-twist slip แต่ในช้ันดินท่ี 2 เชือกทาบ S-twist กลับมีน้อยกว่า S-twist slip 
  2.การเปล่ียนแปลงจากลักษณะท่ัวไป กลายเป็นซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น ช้ันดิน 3 ไม่พบ
การทาน้ าดินและขัดมัน แต่ช้ันดินท่ี 2 กลับเริ่มพบเทคนิคการตกแต่งท่ีว่านี้ 
  3.การเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ  
 
รหัส :   R07 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค ต าบลท่า
แค อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  สุณี ศิริพานิช 
ปีที่ศึกษา :  2528 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  เพื่อรวบรวมและศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผาตามล าดับการทับถมของช้ันดิน
ธรรมชาติ เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงของรูปแบบภาชนะดินเผา และความสัมพันธ์ระหว่างภาชนะ
ดินเผาของแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแคกับแหล่งโบราณคดีอื่น 
วิธีการศึกษา :  1.ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  2.ศึกษาความสัมพันธ์ของภาชนะดินเผาระหว่างช้ันดิน 
  3.ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีท่าแคกับแหล่งอื่นๆ 
ผลการศึกษา :  สามารถก าหนดช้ันวัฒนธรรมได้ 3 สมัย 
  สมัยท่ี 1 พบเศษภาชนะดินเผาเพียงเล็กน้อย และมีปริมาณหนาแน่นขึ้นในช่วงช้ัน
ดินท่ี 6 พบภาชนะรูปแบบต่างๆ เช่น TK.6 TK.11 และอื่นๆ  
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  พบภาชนะทรงพาน การตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ ลายขูดขีดสลับด้วยลายจ้ิมจาก
วัตถุ การเคลือบน้ าดินสีแดงกับสีนวล 
  ภาชนะทรงหม้อ ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ ร่วมกับการตกแต่งวิธีอื่นๆ 
  ภาชนะทรงชามขนาดใหญ่ และทรงอ่าง ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบและลายขูดขีด 
และเทคนิคผสม มีการเคลือบน้ าดินสีแดงและสีนวล 
  สมัยท่ี 2 พบว่ามีรูปแบบของภาชนะดินเผาเพิ่มมากขึ้นจากช้ันดินก่อนหน้า คือ หม้อ
และไหท่ีมีคอในแนวต้ังตรง ขอบปากหนานูนออกด้านนอก และชามก้นกลมท่ีขอบปากกลมมนท้ัง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีการตกแต่งด้วยการขัดมันสีด า เนื้อภาชนะเป็นเนื้อแกร่งมีทรายผสมอยู่
มาก พบตะคันดินเผา และหูภาชนะ 
  สมัยท่ี 3 มีการเปล่ียนแปลงของรูปแบบภาชนะดินเผาอย่างชัดเจน คือรูปแบบ
ภาชนะดินเผาในสมัยท่ี 1 และสมัยท่ี 2 ลดลง ในขณะท่ีภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งขัดผิวมีมากขึ้น และยัง
พบภาชนะรูปแบบใหม่ คือ หม้อปากกว้าง มีสันท่ีบ่าภาชนะก้นกลม แบบ TK.55 และกาน้ าทรงกลม 
และอื่นๆ ซึ่งพบในแหล่งโบราณคดีท่ีเป็นชุมชนสมัยทวารวดี เช่น ท่ีซับจ าปา ลพบุรี และ บ้านคูเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี 
 
รหัส :   R08 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย ต าบลชอนม่วง อ าเภอบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  เกศินี ศิลป ี
ปีที่ศึกษา :  2528 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  เสนอแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ภาชนะดินเผา แบบ Functional classification 
วิธีการศึกษา :  การ ศึกษา ลักษณะทางกายภาพ โดยใ ช้กรอบแนว คิด ด้ าน  Functional 
classification 
ผลการศึกษา :  ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์พบว่า หน้าท่ีส่วนใหญ่ของภาชนะจัดเป็นเพียงกลุ่มๆ เดียว 
(mono cluster) แสดงให้เห็นว่ามีหน้าท่ีท่ีใกล้เคียงกันอย่างมาก สันนิษฐานว่า มีการเลือกภาชนะดิน
เผาบางแบบบางหน้าท่ีเท่านั้น น าไปฝังรวมกับวัตถุอื่นๆ ในหลุมฝังศพ 
 
รหัส :   R09 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาภาชนะดินเผาท่ีต าบลบ้านคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี ท่ีได้จากการขุดค้น
ระหว่างปี 2524-2525  
ชื่อผู้วิจัย :  เอ็นดู นิลกุล 
ปีที่ศึกษา :  2528 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  เพื่อท่ีจะศึกษารูปแบบ ส่วนประกอบทางโครงสร้าง และเทคโนโลยีของภาชนะดิน
เผาในหลายรูปแบบต่างๆ กับของภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีในบริเวณนี้ 
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วิธีการศึกษา :  การวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาทางเคมี 
  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาขึ้นรูปด้วยมือ และแป้นหมุน เนื้อภาชนะมีท้ังหยาบและละเอียดปะปน
กันไป สีของภาชนะ มีสีออกน้ าตาล สีเทา สีด า สีส้ม นอกจากภาชนะดินเผาของคูบัว ยังพบเครื่อง
เคลือบจีนสมัยราชวงศ์เหม็ง และหยวนร่วมด้วย 
  ผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผา 
  กลุ่มเนื้อหยาบ ลักษณะเนื้อดินมีองค์ประกอบประเภทเนื้อทรายมากกว่าเนื้อดิน เช่น 
หม้อใบใหญ่ ชาม โอ่ง และไห ส่วนใหญ่ผิวเรียบไม่ตกแต่ง แต่บางส่วนก็ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ ลาย
ปั้นแปะ ลายประทับ องค์ประกอบทางเคมีมีซิลิกาสูงถึง 67.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณอลูมินา 15.8 
เปอร์เซ็นต์ 
  กลุ่มเนื้อละเอียด พบอลูมินา 18.8 เปอร์เซ็นต์ และทราย 70.8 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้
เห็นว่าช่างมีการเตรียมดิน เนื้อดินละเอียดท าให้แต่งลายได้สวยงาม โดยใช้มีดหรือเครื่องมือปลาย
แหลม ภาชนะกลุ่มนี้ ได้แก่ชามใบเล็ก หม้อใบเล็ก กาน้ า มีการตกแต่งด้วยลายกดเป็นรูปสามเหล่ียม 
ลายขุดเป็นร่อง ลายเขียนสี เป็นต้น 
 
รหัส :   R10 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเทคนิคการผลิตภาชนะดินเผาแหล่งขุดค้นบ้านเชียงปีพ.ศ. 2518 ต าบล
บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
ชื่อผู้วิจัย :  จุฑารัตน์ ขุนทอง 
ปีที่ศึกษา :  2529 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  ศึกษาภาชนะดินเผา จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  การผลิตภาชนะดินเผาของบ้านเชียงใช้วัสดุหลัก 3 อย่าง คือ ควอทซ์ กร๊อก และ
วัสดุท่ีได้จากพืช แบ่งได้เป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม กลุ่ม 1 ประกอบด้วยดินเหนียว ทราย ควอทซ์และกรวด
เม็ดเล็กๆ ไม่มีแกลบข้าวและฟางข้าว จัดเป็นประเภทเนื้อแกร่ง กลุ่ม 2 ประกอบด้วยดินเหนียวและ
ควอทซ์ ไม่มีแกลบและฟางข้าว มีจุดประสีขาว จัดเป็นประเภทเนื้อแกร่ง กลุ่ม 3 ประกอบด้วยทราย
ละเอียด ดินเหนียว และแกลบข้าว มีฟางข้าวบ้างแต่มีปริมาณน้อย กลุ่ม 4 ประกอบด้วยดินเหนีบว 
ทราย และส่วนผสมของแกลบข้าง ฟางข้าว ตลอดจนเส้นใยพืชในปริมาณมาก เนื้อดินพรุน และหยาบ 
กลุ่มท่ี 5 มีลักษณะคล้ายกลุ่ม 3 แต่มีความพรุนมากกว่ากลุ่ม 3 แต่ไม่เท่ากลุ่ม 4 
  ภาชนะดินเผาท่ีพบสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ยุค ยุคท่ี 1 และ 2 มีอายุประมาณ 
5600-5900 ปีมาแล้ว เป็นจ าพวกเศษภาชนะดินเผาลายขูดขีดสีเทาหรือสีด าขัดมัน และเศษภาชนะ
ดินเผาลายเชือกทาบ 
  ยุคท่ี 3 อายุราว 4000 ปีมาแล้ว เป็นจ าพวกเศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบมีลาย
ขูดขีดเป็นวงขด 
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  ยุคท่ี 4 อายุราว 3200-3600 ปีมาแล้ว เป็นจ าพวกเศษภาชนะดินเผาลายเขียนสี 
และเศษภาชนะดินเผาลายขูดขีดแล้วเขียนสี 
  ยุคท่ี 5 อายุราว 2500-3000 ปีมาแล้ว เป็นจ าพวกเศษภาชนะดินเผาลายเขียนสี 
  ยุคท่ี 6 อายุราว 2300-1700 ปีมาแล้ว เป็นจ าพวกเศษภาชนะดินเผาเคลือบน้ า
โคลนสีแดง 
   
รหัส :   R11 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเศษภาชนะดินเผาเฉพาะท่ีมีลายเขียนสีหลุม D5 และ D6 แหล่งขุดค้น
บ้านเชียง พ.ศ. 2518 อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อผู้วิจัย :  นิภาวรรณ ศิริบ ารุงสุข 
ปีที่ศึกษา :  2529 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเศษภาชนะนี้ให้ครอบคลุมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ได้ศึกษาจากเศษภาชนะดินเผาท่ีมีลายขูดขีดร่วมกับการเขียนสี และเศษภาชนะดิน
เผาท่ีมีลายเขียนสี พบว่ามีเทคนิคการปั้นขึ้นรูปด้วยมือ ตกแต่งผิวขณะขึ้นรูปด้วยหินดุและไม้ลาย มี
การเผากลางแจ้ง เทคนิคการเขียนลวดลายคล้ายภาชนะท่ีบ้านปูลู คือใช้พู่กันเขียนโดยอิสระ เศษ
ภาชนะส่วนใหญ่ท่ีเขียนสีมีการเคลือบผิวด้วยน้ าโคลนสีขาวหรือสีนวล บางช้ินมีการทาสีท่ีผิวด้านใน 
  จากการศึกษาพบเศษภาชนะดินเผาจ านวน 154 แบบ ขอบปาก 52 แบบ สันมน คอ
ภาชนะ 3 แบบ ก้นแบบกลมรูปพระจันทร์เส้ียว และฐานอีก 3 แบบ ลักษณะเนื้อดินสามารถแบ่งเนื้อ
ดินเป็น 5 กลุ่ม ภาชนะดินเผาลายเขียนสีท่ีพบมีลักษณะไม่เหมาะสมกับการหุงต้มอาหาร แต่พบใน
หลุมฝังศพเป็นส่วนมาก จึงสันนิษฐานว่าภาชนะดินเผารูปแบบนี้จะใช้เนื่องในพิธีส าคัญ มากกว่าใช้น
ชีวิตประจ าวัน 
 
รหัส :   R12 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเครื่องถ้วยจากการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีเมืองนครไทย อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก 
ชื่อผู้วิจัย :  ปราณี แจ่มขุนเทียน 
ปีที่ศึกษา :  2529 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบ การตกแต่งผิว และเนื้อภาชนะของเศษเครื่องถ้วย และศึกษา
รูปทรงสันนิษฐานของเครื่องถ้วยโดยการเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ 
  2.เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโบราณ
เมืองนครไทย ว่าเป็นชุมชนร่วมสมัยกับชุมชนใดและเป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ระดับเมืองหรือไม่ 
วิธีการศึกษา :  1.การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  2.ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อเครื่องถ้วยโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
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ผลการศึกษา :  ในช้ันท่ีอยู่อาศัยท่ี 1 ใช้วิธีการขึ้นรูปภาชนะด้วยมือ การตกแต่งแต่งผิวภาชนะด้วย
ลายประทับ เช่น ลายเชือกทาบและลายเส่ือทาบ นิยมใช้ภาชนะประเภทชามหรือจานเป็นภาชนะเนื้อ
แกร่งเคลือบผิวเฉพาะภายนภาชนะ 
  ช้ันอาศัยท่ี 2-3 การขึ้นรูปนิยมใช้แป้นหมุน เป็นภาชนะท่ีผลิตอย่างมีคุณภาพท้ังเนื้อ
ภาชนะและการตกแต่งผิวด้วยลวดลายต่าง แสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญของช่าง 
  การศึกษาเปรียบเทียบพบว่า เครื่องถ้วยในช้ันดินท่ี 1-2 มีลักษณะคล้ายเครื่องถ้วยท่ี
ผลิตจากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลัย 
 
รหัส :   R13 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาไหเท้าช้างในประเทศไทย 
ชื่อผู้วิจัย :  ยุพดี บุณฑริกมาศ 
ปีที่ศึกษา :  2529 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อรวบรวมและศึกษารูปแบบ เทคนิค ลวดลาย และเนื้อไหเท้าช้าง 
  2.เพื่อท่ีจะศึกษาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับภาชนะประเภทไหนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึง
สมัยอยุธยา 
  3.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยกับประเทศเขมร 
  4.เพื่อท่ีจะศึกษาแหล่งผลิตภาชนะดินเผาในภาคตะวันออกฉียงเหนือ และประเภท
ของภาชนะท่ีผลิต 
  5.เพื่อศึกษาถึงความแพร่กระจายของไหเท้าช้างในดินแดนประเทศไทย 
  6.เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและอิทธิพลท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตไหเท้าช้าง 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของไหเท้าช้าง 
ผลการศึกษา :  ไหเท้าช้าง มีลักษณะส าคัญคือ ฐานสูงมีเชิงเป็นช้ัน ตกแต่งด้วยเส้นนูน เรียงซ้อนกัน
เป็นช้ัน ไหบางใบมีการตกแต่งด้วยการจ าลองรูปสัตว์ เช่น ช้าง ม้า กวาง นก โดยมากเป็นภาชนะเนื้อ
แกร่ง เคลือบสีน้ าตาลท้ังเคลือบมันและเคลือบด้าน เริ่มพบครั้งแรกอย่างเด่นชัดในสมัยลพบุรี ต่อมา
ในสมัยสุโขทัยมีการดัดแปลงให้งดงามขึ้น ไม่หนาเท่าสมัยลพบุรี นิยมตกแต่งบริเวณไหล่ด้วยหูหลอก
และลายขูดขีด ต่อมาในสมัยหลังมีการตัดทอนส่วนต่างๆออกไป เช่นฐานเต้ีย ผายออกเล็กน้อย 
ตกแต่งด้วยเส้นนูนเป็นช้ัน 
  ไหเท้าช้างมีท้ังคอส้ันและยาว ล าตัวมีลักษณะคล้ายไข่ ทรงกลม ฐานตกแต่งด้วยเส้น
นูนลายคล่ืน ลายสีเหล่ียมแนวนอน และไม่มีการตกแต่ง 
  เนื้อภาชนะแบ่งได้เป็น 9 ประเภท 
  1.กลุ่มเนื้อผสมแกลบ 
  2.กลุ่มเนื้อผสมฟางข้าวหรือเถ้าไม้ 
  3.กลุ่มเนื้อควอทซ์และหินฟันม้า 
  4.กลุ่มเนื้อควอทซ์ 
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  5.กลุ่มเนื้อคล้ายข้ีแร่ 
  6.กลุ่มเนื้อที่มีการสานตัวเป็นเส้น 
  7.กลุ่มเนื้อที่ประสานตัวระหว่างศิลาแลง ควอทซ์และหินฟันม้า 
  8.กลุ่มเนื้อควอทซ์ท่ีเคลือบเป็นแผ่นบางๆประสานตัวเป็นเส้นขนาน 
  9.กลุ่มเนื้อคอวทซ์และศิลาแลง 
 
รหัส :   R14 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเขาเฒ่า 5 
ต าบลบางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
ชื่อผู้วิจัย :  รุ่งนภา ส่ือวีระชัย 
ปีที่ศึกษา :  2530 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปทรง เทคนิคการท า หรือการตบแต่งลวดลายบนเศษภาชนะดินเผาใน
แต่ละระดับช้ันดิน ซึ่งท าให้สามารถจ าแนกและจัดกลุ่มได้ตามความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน 
  2.เพื่อศึกษาวิวัฒนาการความเปล่ียนแปลงของภาชนะดินเผาท้ังทางด้านรูปแบบ 
คุณภาพ เทคนิคและความนิยม มีพัฒนาการการท าแบบง่ายไปสู่การซับซ้อนกว่าหรือไม่ อย่างไร 
  3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับเศษภาชนะดินเผาท่ีได้จากการส ารวจในบริเวณใกล้เคียง 
  4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการของเศษภาชนะดินเผากับวิวัฒนาการ
ในการใช้ทรัพยากรทางทะเลร่วมด้วย 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  คนกลุ่มนี้ใช้ภาชนะดินเผาท้ังแบบเก็บสะสมอาหาร เช่น โอ่งไห และแบบท่ีใช้
ประกอบอาหารท่ัวไป เช่น จานชาม พบปริมาณโอ่งไหมากกว่าภาชนะประเภทอื่น เทคนิคการผลิต
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน มากกว่ามือ นิยมการตกแต่งด้วยเชือกทาบมากท่ีสุด และพบ
การเคลือบน้ าดินในกลุ่มภาชนะเนื้อหยาบ คาดว่าใช้เพื่อปกปิดรูพรุนมากกว่าความสวยงาม 
 
รหัส :   R15 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเครื่องถ้วยจากการขุดค้นทางโบราณคดี ในบริเวณพระราชวังโบราณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีพ.ศ. 2525-2526 
ชื่อผู้วิจัย :  ประจวบ เอี่ยมผู้ช่วย 
ปีที่ศึกษา :  2530 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบแต่ละชนิดของเศษเครื่องถ้วยท่ีได้จากแหล่งท่ีศึกษา 
  2.เพื่อศึกษาเทคนิคการท าเครื่องถ้วย วิวัฒนาการรูปแบบและลวดลาย โดยการ
เปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ 
  3.เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณสมัยอยุธยากับชุมชนอื่นๆในด้าน
วัฒนธรรมและการค้าขาย 
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  4.เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  แบ่งระยะการใช้งานได้ 5 ระยะ 
  ระยะท่ี 1 พบเครื่องถ้วยเป็นส่วนน้อย สามารถแบ่งรูปแบเครื่องถ้วยชนิดไม่เคลือบ
เนื้อธรรมดา ได้แก่ 1)เศษภาชนะจ าพวกเครื่องใช้สอย ได้แก่ หม้อก้นกลมมีลายตกแต่งกดประทับลาย
เชือกทาบ ลายฟันปลา ลายเส้นผสมต่างๆ 2)ไม่เคลือบเนื้อแกร่ง ได้แก่ถ้วย อ่าง และครก พบการ
ตกแต่งคอและไหล่ภาชนะ เช่น ลายช่อดอกไม้ ลายธรรมชาติ พบเศษเครื่องถ้วยสังคโลกลักษณะ
แจกันเคลือบน้ าดินสีขาว ซึ่งแสดงถึงการติดต่อกับแหล่งเตาสุโขทัย 
  ระยะท่ี 2 พบเศษภาชนะดินเผาปะปนกันอิฐและกระเบื้อง แบ่งออกเป็นกลุ่มเครื่อง
ถ้วยไม่เคลือบ คือ 1)เครื่องดินเนื้อดินธรรมดา มีลวดลายตกแต่งหลายชนิด 2)เครื่องดินเนื้อแกร่งพบ
ลวดลายการตกแต่งบริเวณไหล่ เช่น ลายคล่ืน ลายรูปหอยแครง ลายจุดประและลายรูปเสมา กลุ่ม
เครื่องถ้วยเคลือบได้แก่ เครื่องสังคโลก สีน้ าตาลเข้ม จ าพวกกระปุก ไห ถ้วย ชาม เขียนลายใต้เคลือบ
สีน้ าตาลรูปปลาและพันธุ์พฤกษา พบเครื่องลายครามเขียนลายใต้เคลือบสีน้ าเงินจากจีนตอนใต้ 
  ระยะท่ี 3  
  การแบ่งรูปแบบ 
  1.เครื่องถ้วยไม่เคลือบ 
   1.1เครื่องดินเผาเนื้อธรรมดา ได้แก่เครื่องใช้สอย เช่น หม้อข้าว จาน ชาม 
ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน หนา เนื้อหยาบ เผาในอุณหภูมิต่ า ตกแต่งด้วยลายกดประทับหรือการกดลวด
ลาย พบลายเชือกทาบ ลายลูกคล่ืน 
   1.2 เครื่องดินเนื้อแกร่ง 
  2.เครื่องถ้วยชนิดเคลือบ 
   2.1เครื่องถ้วยสังคโลก 
   2.2เครื่องถ้วยจีน 
 
รหัส :   R16 
ชื่องานวิจัย :  เอกสารการค้นคว้าเฉพาะบุคคลเรื่อง การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีใช้ในพิธี
กรรมการฝังศพท่ีพบในเมืองโบราณนคร จ าปาศรี ต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
(กรณีศึกษาเฉพาะเนินฝังศพ หมายเลข 1) 
ชื่อผู้วิจัย :  สุชาติ ยุทธานันท์ 
ปีที่ศึกษา :  2535 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ เทคนิคการผลิต ของภาชนะดินเผาท่ีใช้ร่วมกับพิธีกรรมฝัง
ศพ ท่ีจะบ่งบอกถึงหน้าท่ีและประโยชน์ใช้สอยของภาชนะดินเผา 
  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผากับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
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ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาท่ีใช้ในพิธีกรรมในชุมชนโบราณนครจ าปาศรี ส่วนหญ่เป็นภาชนะดิน
เผาเนื้อธรรมดา อุณหภูมิการเผาประมาณ 1000-1200 องศาเซลเซียส ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนและช้ดิน
ท่ีได้จากพื้นท่ีกล้เคียงบริเวณชุมชน และใช้วิธีเผากลางแจ้ง 

การฝังศพครั้งท่ี 1 ภาชนะดินเผาแบ่งได้ 5 รูปแบบ 1) รูปทรงหม้อปากกว้าง 2) 
รูปทรงกลม 3) รูปทรงขนาดเล็ก ถ้วย กระปุก ขัน ภาชนะดินเผาพิเศษ 2 ประเภท 4) รูปทรงกลมมี
ลายเขียนสี 5) รูปทรงคล้ายชามก้นต้ืน ส่วนใหญ่เป็นเนื้อดินธรรมดา อุณหภูมิ 1000-1200 เนื้อดิน
ละเอียดมาก ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน และใช้ขดดินยาว เทคนิคเผากลางแจ้ง ผิวส่วนใหญ่เรียบ ตกแต่ง
ด้วยลายเชือกทาบ เขียนสีน้ าตาลแดง มีการทาน้ าดิน  
  ภาชนะดินเผาท่ีช้การฝังศพครั้งท่ี 2  มี 2 ประเภท 1) ทรงรี รูปไข่ 2) ทรงกลม ซึ่ง
คล้ายคลึงกับภาชนะดินเผาท่ีบ้านยะวิก จังหวัดสุรินทร์ และเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  จากการศึกษาประเพณีการฝังศพแสดงให้เห็นว่า ประเพณีการฝังศพครั้งท่ีหนึ่งมักจะ
พบในพื้นท่ีแอ่งสกลนครมากกว่าแอ่งโคราช แต่ประเพณีการฝังศพครั้งท่ีสองมักจะพบนแอ่งโคราช
มากกว่าแอ่งสกลนคร ท าให้สันนิษฐานว่า กลุ่มคนในช่วงแรกจะต้ังถิ่นฐานในแอ่งสกลนครพร้อมความ
เช่ือการฝังศพครั้งท่ีหนึ่ง ต่อมาได้มีการอพยพลงมายังแอ่งโคราชพร้อมกับเปล่ียนแปลงความเช่ือมา
เป็นการฝังศพครั้งท่ีสอง 
 
รหัส :   R17 
ชื่องานวิจัย :  ภาชนะดินเผาในแหล่งโบราณคดีลุ่มแม่น้ าชี กรณีศึกษาภาชนะดินเผาท่ีได้จากการ
ขุดค้นเมืองฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อผู้วิจัย :  ประอร ศิลาพันธุ์ 
ปีที่ศึกษา :  2536 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นเมืองฟ้าแดดสงยาง 
  2.เพื่อศึกษาเทคนิคในการผลิตและการตกแต่งภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้น 
  3.เพื่อศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ คติความเช่ือ เศรษกิจ และการติดต่อกับชุมชน
อื่นๆ 
  4.เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบภาชนะดินเผากับแหล่งอื่นๆ 
  5.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ของเมืองฟ้าแดดสงยางกับเมืองอื่นๆในลุ่มแม่น้ า
ชี 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ในระยะท่ี 1 พบรูปแบบการตกแต่งภาชนะเช่นเดียวกับแหล่งก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลาย คาดว่าน่าจะน ามาจากแหล่งอื่น 
  ระยะท่ี 2 พบร่องรอยการผลิตภาชนะดินเผาในชีวิตประจ าวัน เช่น หม้อ คนโท อ่าง 
มีการตกแต่งด้วยการทาน้ าดิน ลายขูดขีด ลายกดรูปรูกลม  
  ระยะท่ี 3 มีรูปแบบภาชนะดินเผาท่ีมากท่ีสุด เช่น รูปแบบภาชนะดินเผาเช่น กาน้ า
หรือหม้อมีพวย หม้อมีสันและตะคันดินเผาแบบต่างๆ 
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  ระยะท่ี 4 พบรูปแบบการตกแต่งสืบต่อมาจากระช้ันท่ี 3 และพบเศษภาชนะดินเผา
เคลือบสีน้ าตาลอมเขียว แบบเซระมิคส์บุรีรัมย์ 
  ระยะท่ี 5 พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง จากเตาสุโขทัย และเคลือบแบบพอร์ซเลน
จากจีน พบภาชนะดินเผาประเภทหม้อก้นกลม คนโท อ่าง ไหปาก 2 ช้ัน ไหปากผายเป็นต้น 
 
รหัส :   R18 
ชื่องานวิจัย :  เอกสารการค้นคว้าเฉพาะบุคคลเรื่อง การวิเคราะห์รูปแบบและลวดลาย การตกแต่ง
ภาชนะดินเผาสมัยทวาราวดีท่ีบ้านดงเมือง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  มงคล วิชัย 
ปีที่ศึกษา :  2537 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อได้ทราบรูปแบบของภาชนะดินเผาและเปรียบเทียบกับภาชนะดินเผาจาก
แหล่งอื่นๆ 
  2.เพื่อทราบความสัมพันธ์กับแหล่งอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง 
  3.เพื่อทราบภาพรวมทางประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ได้รูปแบบภาชนะดินเผา 10 ประเภท 1) หม้อก้นกลม 2) หม้อมีสัน 3) ไห 4) ชาม 
5) ภาชนะตกแต่งด้วยปุ่ม 6) ถ้วยมีเชิง 7) ภาชนะมีพวย 9) ตะคัน 10) เสวียน แต่สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่ม 
  กลุ่มท่ีหนึ่ง เป็นกลุ่มท่ีมีรูปแบบมาต้ังแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ภาชนะในกลุ่มนี้ เช่น 
หม้อก้นกลม หม้อมีสัน และภาชนะท่ีมีการตกแต่งด้วยปุ่ม 
  กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มท่ีมีรูปแบบในสมัยทวารวดี เช่น ภาชนะจ าพวกไหท่ีใช้นโอกาส
พิเศษ และภาชนะมีพวย 
  จากภาชนะดินเผาท้ังสองกลุ่ม แสดงห้เห็นว่ามีกลุ่มชนท่ีอาศัยในบริเวณบ้านดงเมือง
ต้ังแต่ก่อนท่ีวัฒนธรรมทวารวดีจะแพร่กระจาย ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมทวารวดีแพร่กระจายเข้ามาแล้ว 
ชุมชนในพื้นท่ีบ้านดงเมืองจึงรับเอามาและปรับเข้ากับวัฒนธรรมของตน 
 
รหัส :   R19 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาในหลุมขุดค้น s18 w24 แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่
ชัยมงคล ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ชื่อผู้วิจัย :  จิราพร เพชรหยอย 
ปีที่ศึกษา :  2538 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของภาชนะดินเผาด้านรูปแบบ และเทคนิคการผลิตภาชนะ
ดินเผา 
  2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบภาชนะดินเผา กับศพท่ีฝัง 
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  3.เพื่อศึกษาอายุสมัยของแหล่งโบราณคดี 
  4.เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของภาชนะดินเผา กับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  พบภาชนะดินเผา 9 รูปแบบ 1) ภาชนะดินเผาทรงกลมคล้ายหม้อ แบ่งย่อยเป็น ทรง
กลมใหญ่ ทรงกลมเล็ก ทรงกลมปากผาย ทรงกลมปากหักมุม ทรงกลมปากผายไหล่มีสัน 2) ภาชนะ
ดินเผาทรงกระปุก แบ่งย่อยเป็น กระปุกมีเชิง กระปุกก้นเรียบ 3) ภาชนะดินเผาทรงถ้วย 4) ขัน 5) 
ชาม แบ่งย่อยเป็น ชามไหล่โค้ง ชามไหล่หักมุม 6) ทรงบาตร แบ่งย่อย บาตรมีเชิง บาตรก้นเป็นรูกลม 
7) ทรงพาน แบ่งย่อย พานไหล่โค้ง พานไหล่หักมุม 8) ไห 9) อ่าง  
  เมื่อศึกษาร่วมกับโครงกระดูกในหลุมฝังศพ สามารถแบ่งสมัยในแหล่งโบราณคดีบ้าน
ใหม่ชัยมงคลออกเป็น 2 สมัย 
  สมัยท่ีหนึ่ง ช่วงยุคส าริด ในช่วงนี้โครงกระดูกจะหันศรีษะไปส่ีทิศทาง คือทิศ
ตะวันออก ตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ และทิศใต้ มีการฝังภาชนะดินเผาร่วมกับโครงกระดูก 
  สมัยท่ีสอง ช่วงยุคเหล็ก ในช่วงนี้ โครงกระดูกจะหันศรีษะไปสองทิศ คือทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตก ภาชนะดินเผาทรงไห และอ่างมีลักษณะเด่น และมีรูปแบบ
หลากหลาย  
 
รหัส :   R20 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบภาชนะดินเผาในหลุมขุดค้น s16 w23 แหล่งโบราณคดี
บ้านใหม่ชัยมงคล ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ชื่อผู้วิจัย :  ประพนธ์ กรณีกิจ 
ปีที่ศึกษา :  2538 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีอยู่และไม่อยู่ในหลุมฝังศพ 
  2.เพื่อศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปภาชนะดินเผา 
  3.เพื่อศึกษาการตกแต่งภาชนะดินเผา 
  4.เพื่อศึกษาลวดลายบนภาชนะดินเผา 
  5.เพื่อศึกษาอายุชุมชน 
  6.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  แบ่งภาชนะดินเผาได้ 6 แบบ 1) ทรงกลม ย่อย กลมปากผายออก กลมขนาดใหญ่
ปลายขอบกลม ทรงกลมขนาดใหญ่ปากผายปลายขอบหักมุม 2) ทรงกลมมีเชิง 3) ทรงชาม 4) ทรงขัน 
5) ทรงกะลา 6) ทรงกระบอก การตกแต่งผิวภาชนะดินเผาสามารถแบ่งได้เป็น 17 แบบ 
  หลังจากศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาร่วมกับลักษณะการฝังศพ พบว่าสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 สมัย ดังนี้ 
  สมัยท่ีหนึ่ง ยุคส าริด มีการหันศรีษะของศพไปทางทิศเหนือ มีรูปแบบภาชนะดินเผา
เฉพาะ คือภาชนะดินเผาทรงกลมมีเชิง มีการตกแต่งผิวด้วยการทาน้ าดินสีแดง 
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  สมัยท่ีสอง ช่วงยุคเหล็ก มีการฝังศพโดยการหันศรีษะไปทางตะวันออกเฉียงใต้ มีการ
ทุบภาชนะให้แตกเพื่อรองก้นและผนังหลุมศพ 
 
รหัส :   R21 
ชื่องานวิจัย :  การแยกประเภทภาชนะดินเผาชนิดแจกันปากผายจากแหล่งเรือจมกลางอ่าวไทย 
หมายเลข 31 
ชื่อผู้วิจัย :  ทิพารัตน์ ภู่พลับ 
ปีที่ศึกษา :  2540 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.ศึกษารายละเอียดทางกายภาพ เช่น รูปทรง ความสูง น้ าหนัก ฯลฯ ของแจกัน
ปากผายจากแหล่งเรือจมกลางอ่าวไทย หมายเลข 31 
  2.ศึกษาแจกันปากผายจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ว่ามีลักษณะเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร 
  3.หาข้อสรุปว่าลักษณะทางกายภาพใดเป็นลักษณะเด่นของแจกันปากผายท่ีผลิต
จากแหล่งเตาระหว่างเตาแม่น้ าและเตาศรีสัชนาลัย 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  การแบ่งประเภทแจกันสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ และเมื่อแบ่งกลุ่มย่อยตามสี
จะได้รวมเป็น 9 กลุ่มย่อย โดยแจกันเหล่านี้ผลิตจากเตาแม่น้ าน้อย และแหล่งเตาศรีสัชนาลัย โดย
ลักษณะเด่นของแจกันจากเตาแม่น้ าน้อย คือมีการท าฐานรองรับให้กับแจกันขนาดเล็ก แต่ไม่มี
ฐานรองรับให้กับแจกันขนาดใหญ่ ตัวแจกันไม่มีการตกแต่งลวดลาย ในขณะท่ีแจกันจากแหล่งเตา
ศรีสัชนาลัยจะมีฐานรองรับแจกันทุกขนาด มีลายเส้นบริเวณไหล่ภาชนะ 
 
รหัส :   R22 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากบ้านใหม่ชัยมงคล อ าเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค์โดยวิธีศิลาวรรณนา 
ชื่อผู้วิจัย :  บัณฑิตย์ สมประสงค์ 
ปีที่ศึกษา :  2540 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของรูปแบบ และการตกแต่งภาชนะดินเผาท่ีพบร่วมกับ
การฝังศพสมัยส าริด และเหล็กท่ีได้จากการขุดค้นในแหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล 
  2.เพื่อศึกษาเทคนิค และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในการผลิตภาชนะดินเผา 
ในแหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล 
  3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของแหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล กับ
แหล่งโบราณคดีใกล้เคียง 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพ 

วิธีการศิลาวรรณา 
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ผลการศึกษา :  เนื้อภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล แบ่งอัตราส่วนผสมได้ 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มเนื้อดอก กลุ่มเนื้อดอกห่างๆ และกลุ่มเนื้อดอกห่างๆ แบบมีเนื้อควอรตซ์  
  ภาชนะดินเผาทรงกลมมีเชิง ทรงพาน ทรงบาตร จะอยู่ในหลุมฝังศพสมัยแรก 
ในขณะท่ีภาชนะดินเผาทรงก้นกลม ทรงชาม ทรงขัน ทรงกระบอก และทรงอ่าง จะถูกฝังนหลุมฝังศพ
สมัยหลัง อุณหภูมิในการเผาภาชนะสมัยแรกไม่เกิน 550 องศา แต่ในสมัยหลังมีการใช้อุณหภูมิในการ
เผาไม่เกิน 450 องศา 
 
รหัส :   R23 
ชื่องานวิจัย :  เอกสารประกอบการค้นคว้าเฉพาะบุคคล การศึกษาภาชนะดินเผาในเชิงปริมาณ
จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีอู่ทอง พ.ศ.2541 
ชื่อผู้วิจัย :  ทุลนรี มีแก้ว 
ปีที่ศึกษา :  2541 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผา จากปากของภาชนะท่ีพบ อีกท้ังศึกษา
ลวดลายและการตกแต่งท่ีปรากฎจากการขุดค้นท่ีแหล่งโบราณคดีนี้ 
  2.น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษารูปแบบ และเทคนิคการตกแต่งท่ีได้มาจากการศึกษา
ในด้านความเปล่ียนแปลงของรูปแบบและปริมาณ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงช้ันวัฒนธรรม 
  3.เพื่อศึกษาถึงความนิยมในการใช้ภาชนะดินเผาในประเภทต่างๆ ของประชาชนท่ี
แหล่งโบราณคดีอู่ทองนี้ 
  4.ศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีอื่นในวัฒนธรรมทวารวดี เพื่อให้ทราบถึง
ความเหมือนหรือความต่างในด้านความนิยมใช้ภาชนะดินเผารูปแบบต่างๆ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  พบภาชนะประเภท ไห หม้อก้นกลม หม้อมีสัน ชาม จานมีเชิง หม้อน้ า/คนโท 
ภาชนะมีพวย อ่าง ตะคัน ฝาหรือจุก นอกจากภาชนะท่ีกล่าวไปในข้างต้นยังมีภาชนะแบบอื่นๆ เช่น 
ภาชนะมีพวย หม้อมีสัน จานมีเชิง  
  จากการศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีพบในพื้นท่ี มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาชนะดิน
เผาในวัฒนธรรมทวารวดี และสามารถก าหนดอายุได้ว่ามีอายุใกล้เคียงกับเมืองจันเสน เมืองอู่ตะเภา 
เมื่องนครปฐมโบราณ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงวัฒนธรรมทวารวดีแทบท้ังส้ิน 
 
รหัส :   R24 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเครื่องเคลือบและเครื่องถ้วยจีนท่ีพบจากการขุดค้นแหล่ง โบราณคดีใน
วิทยาลัยเกษตรกรรมเก่า อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อผู้วิจัย :  ภัทรารมณ์ ข าจิตต์ 
ปีที่ศึกษา :  2541 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
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จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาถึงแหล่งท่ีผลิตภาชนะดินเผาประเภทเครื่องเคลือบ และเครื่องถ้วยจีนท่ี
พบในแหล่งขุดค้น 
  2.เพื่อทราบถึงความแตกต่างระหว่างพื้นท่ีต าแหน่งหลุมขุดค้นท้ัง 5 กระจายอยู่ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  การศึกษาเครื่องเคลือบสามารถสรุปแหล่งผลิตได้ คือ แหล่งผลิตในประเทศ ได้แก่ 
แหล่งเตาแม่น้ าน้อย แหล่งเตาสังคโลก แหล่งเตาสันก าแพง แหล่งผลิตต่างประเทศได้แก่เวียดนามและ
จีน โดยสามารถแบ่งได้เป็นราชวงศ์ คือ ซุ่งภาคใต้ หยวน หมิง ชิง  
 
รหัส :   R25 
ชื่องานวิจัย :  เอกสารประกอบสัมมนาเรื่อง การศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.
เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กรณีศึกษารูปแบบภาชนะดินเผา และประเพณีการฝังศพท่ีพบจากการขุดตรวจ
หลุม PK.TP.1 และการขุดกู้ โบราณวัตถุ 
ชื่อผู้วิจัย :  กรวลัย ทองมะโรงสี 
  ปรียานุช จุมพรม 
  ภัทราวดี ดีสมโชค 
  วิรุณี แร่ทอง 
  ศศธร เจริญพันธ์ 
ปีที่ศึกษา :  2542 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.ศึกษารูปแบบและเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนภาชนะดินเผา จากหลักฐานท่ีได้
จากการด าเนินงานในแหล่งโบราณคดีเมืองบัว 
  2.เพื่อให้ทราบถึงวัฒนธรรม ความเช่ือเกี่ยวกับการปลงศพ ของกลุ่มชนโบราณท่ีใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
  3.เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของโบราณวัตถุช้ินพิเศษในแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว 
  4.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบหลักฐานท่ีพบในแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว กับ
แหล่งโบราณคดีอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงท่ีมีอายุร่วมสมัย และมีรูปแบบหลักฐานท่ีคล้ายกันโดยศึกษา
เปรียบเทียบในเรื่องภาชนะดินเผา และพิธีการปลงศพ 
  5.เพื่อรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ส าหรับประกอบการศึกษาเปรียบเทียบ และ
อ้างอิงทางโบราณคดีต่อไป 
  6.เพื่อเป็นการอนุรักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติท่ีก าลังจะถูกท าลาย 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  สรุปแหล่งโบราณคดีเมืองคูบัว 
  ระยะท่ี 1 ราวก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย พุทธศตวรรษท่ี 3-8 พบหลักฐานการฝัง
ศพครั้งท่ี 1 
  ระยะท่ี 2 สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น หรือร่วมทวารวดี ต้นพุทธศตวรรษท่ี 8-17 
โดยใช้ภาชนะดินเผาประเภทร้อยเอ็ดแวร์ ในชุมชนพบร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีและเขมร 
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  แต่เมื่อพิจารณาจากการฝังศพ พบว่ามีรูปแบบถึง 5 รูปแบบ และสามารถแบ่งได้เป็น 
3 ระยะ 

ระยะแรก คติด้ังเดิมคือการฝังแบบนอนหงายเหยีดยาว 
ระยะสอง การฝังศพในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ 
ระยะสาม พบการฝังศพครั้งท่ีสอง โดยการน ากระดูกมากองรวมกัน หรือ การฝังโดย

น ากระดูกมาใส่นภาชนะดินเผามีฝาปิด  
 
รหัส :   R26 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดี บ้านลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี โดยวิธีศิลาวรรณนา 
ชื่อผู้วิจัย :  สิริพร ศักดิ์ศรชัย 
ปีที่ศึกษา :  2542 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบส่วนประกอบในเนื้อภาชนะดินเผาท่ีพบร่วมกับศพและท่ีพบ
ในช้ันท่ีอยู่อาศัยว่าเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  ศึกษาด้วยวิธีการศิลาวรรณา 
ผลการศึกษา :  องค์ประกอบของภาชนะดินเผามีเม็ดแร่ควอรตซ์ เฟลด์สปาร์ และเหล็กออกไซด์ 
  รูปแบบภาชนะ แบ่งเป็นภาชนะเนื้อดอก และเนื้อดอกห่างๆ เทคโนโลยีการผลิตใช้
ทรายผสมดินเหนียวเพื่อลดความเหนียวลง แต่ไม่มีการก าหนดอัตราส่วนแน่นอน แหล่งวัตถุดิบท่ีใช้ไม่
ไกลจากแหล่งท่ีพักมากนัก ภาชนะท่ีผลิตเพื่อพิธีฝังศพก็ไม่ได้มีกรรมวิธีในการผลิตท่ีพิเศษกว่าภาชนะ
ช้ินอื่นๆ 
 
รหัส :   R27 
ชื่องานวิจัย :  R27การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน อ าเภอโป่งน้ า
ร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  จักรินรัฐ นิยมค้า 
ปีที่ศึกษา :  2542 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบ การตกแต่ง และเทคโนโลยีในการผลิตภาชนะดินเผาท่ีได้จาก
การขุดค้นในแหล่งโบราณคดีบ้านคลองบอน เพื่อจัดล าดับช้ันทางวัฒนธรรม 
  2.เพื่อศึกษาถึงความนิยมในการตกแต่งลวดลายลงบนภาชนะดินเผา ของชุมชนใน
บริเวณบ้านคลองบอน โดยอาศัยการเปล่ียนแปลงของลวดลายบนผิวภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้น
เป็นตัวก าหนด 
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  3.เพื่อศึกษาถึงสภาพวิถีชีวิตของชุมชนโบราณ และความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆโดย
เปรียบเทียบรูปแบบของภาชนะและการตกแต่งลวดลายลงบนผิวภาชนะดินเผา ท่ีได้จากการขุดค้น
แหล่งโบราณคดีแห่งอื่นๆ 
  4.เพื่อเป็นการน าวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานทาง
โบราณคดี และยังเป็นการสร้างข้อมูลพื้นฐานให้เป็นมาตรฐานเป็นอย่างเดียวกัน สามารถน ากลับมาใช้
ศึกษาและตรวจสอบใหม่ได้ในอนาคต 
  5.เพื่อท าให้ข้อมูลทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาชนะดินเผามีความเด่นชัดเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังน าเอาผลการศึกษามาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการสร้างภาพในอดีตของแหล่ง และยังน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
ประจ าแหล่งขุดค้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมงานทางด้านวิชาการ และการท่องเท่ียว 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาภายในหลุมแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 1.ไหปากแคบคอรูป
ทรงกระบอกตัวภาชนะป่องก้นกลม 2.หม้อปากกว้างทรงลึกมีสันมน 3.ภาชนะทรงกระบอกปากผาย 
4.ชามปากกว้างทรงกรวยมีฐานเต้ีย 5.ไหปากแคบคอทรงกระบอกมีสันท่ีคอและฐานเต้ีย 
  จากการวิเคราะห์โดยวิธีศิลาวรรณาท าให้ทราบว่ามีการเลือกหาวัตถุดิบในท้องถิ่น 
ขึ้นรูปภาชนะดินเผาด้วยมือ และเผากลางแจ้ง การเปรียบเทียบระหว่างภาชนะในหลุมฝังศพ ไม่พบว่า
มีความแตกต่างมากเป็นพิเศษ 
  ชุมชนในพื้นท่ีมีขนาดไม่หญ่มากนัก รู้จักใช้ทรัพยากรรอบตัว รูปแบบภาชนะดินเผา
ต่างจากแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี แต่มีความคล้ายคลึงบางส่วน คาดว่าแหล่งโบราณคดีท้ังสองน่าจะ
อยู่ร่วมสมัยกัน 
 
รหัส :   R28 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีปราสาทพนมวัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อผู้วิจัย :  ดวงกมล อัศวมาศ 
ปีที่ศึกษา :  2542 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาลักษณะองค์ประกอบทางเคมีของภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นใน
ด้านองค์ประกอบเนื้อดินและส่วนผสม รวมถึงแร่ธาตุต่างๆด้วย 
  2.เพื่อศึกษารูปแบบ เทคโนโลยีการผลิต และ การตกแต่งของภาชนะดินเผาท่ีได้จาก
แหล่งโบราณคดีปราสาทพนมวัน ตามล าดับทับถมของช้ันดิน 
  3.เพื่อศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ของแหล่งโบราณคดีปราสาทพนม
วัน โดยอาศัยการเปล่ียนแปลงของภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้น เป็นตัวก าหนดหลักและ
โบราณวัตถุประเภทอื่นๆเป็นหลักฐานประกอบ 
  4.เพื่อศึกษาวิวัฒนาการความเปล่ียนแปลงของภาชนะดินเผาท้ังด้านรูปแบบคุณภาพ 
เทคนิคและความนิยม ว่ามีการพัฒนาหรือไม่อย่างไร 
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  5.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งโบราณคดีปราสาทพนมวันกับแหล่งโบราณคดี
บริเวณใกล้เคียงในพื้นท่ีแอ่งโคราช 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  ศึกษาด้วยวิธีศิลาวรรณา 
  ศึกษาองค์ประกอบเคมีของภาชนะดินเผาด้วยวิธี ICP 
ผลการศึกษา :  รูปแบบภาชนะแหล่งโบราณคดีปราสาทพนมวัน แบ่งเป็น 7 รูปแบบ และ 1 รูปแบบ
ย่อย 
  สมัยท่ี 1 มี 6 แบบ ขึ้นรูปด้วยมือ เผากลางแจ้งด้วยอุณหภูมิต่ า 
  สมัยท่ี 2 ภาชนะพิมายด า จ านวน 2 แบบ Type 6 และ Type 7 ขึ้นรูปด้วยแป้น
หมุน เผากลางแจ้งด้วยอุณหภูมิต่ า สามารถก าหนดอายุได้ราว 370 ปีก่อน ค.ศ. – ค.ศ.230 
  หน้าท่ีการใช้งานสรุปว่าเป็นภาชนะส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป 
 
รหัส :   R29 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านโพน ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อผู้วิจัย :  นลรัตน์ คุ้มสุพรรณ 
ปีที่ศึกษา :  2542 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผาท้ังในส่วนท่ีเป็นลักษณะของกลุ่มลุ่มน้ าสวย 
และส่วนท่ีอยู่ในวัฒนธรรมบ้านเชียง 
  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาชนะดินเผาของ
ท้ังสองกลุ่ม คือภาชนะดินเผาของลุ่มน้ าสวย และภาชนะดินเผาแบบบ้านเชียง 
  3.เพื่อหาหลักฐานมาสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อสมมติฐานเดิมท่ีกล่าวว่าภาชนะดินเผา
ท่ีบริเวณล าน้ าสวยนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มภาชนะดินเผาแบบบ้านเชียง 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  แหล่งโบราณคดีบ้านโพน อยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ร่วมกัยวัฒนธรรมบ้านเชียง
ตอนต้น ราว 5600-3000 ปีมาแล้ว จนถึงสมัยล้านช้าง โดยอาศัยการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
ภาชนะดินเผา โดยการตกแต่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่มีรูปแบบของภาชนะคล้ายคลึงกัน 
 
รหัส :   R30 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นท่ีแหล่งโบราณคดีบ้าน ลุ่มสุ่ม 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  เจตน์กมล วงษ์ท้าว 
ปีที่ศึกษา :  2542 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
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จุดประสงค์ :  1.ท าการศึกษารูปแบบและเทคนิคการผลิตของภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นท่ี
แหล่งโบราณคดีบ้านลุ่มสุ่มในปี พ.ศ.2542 ท่ีผ่านมาโดยทางกายภาพท่ีตามนุษย์สามารถสังเกตได้ 
  2.ท าการศึกษาวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของชุมชนบ้านลุ่มสุ่มในอดีตกับชุมชน
ใกล้เคียง 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  จากภาชนะดินเผา แสดงให้เห็นว่าชุมชนบ้านลุ่มสุ่มในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีการ
หุงต้มอาหารแล้ว และการฝังภาชนะดินเผาร่วมกับศพยังแสดงให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้มีระบบคติความ
เช่ือเรื่องโลกหลังความตาย โดยลักษณะเทคโนโลยีการผลิตของชุมชนแห่งนี้มีความคล้ายคลึงกับแหล่ง
โบราณคดีบ้านเก่า และถ่ าเขาสามเหล่ียม โดยแหล่งโบราณคดีบ้านลุ่มสุ่มน่าจะมีอายุในช่วงสมัยหิน
ใหม่ตอนปลาย 
 
รหัส :   R31 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาท่ีเมืองโบราณนครจ าปาศรี ต าบลกู่สันตรัตน์ อ าเภอนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีศิลาวรรณนา 
ชื่อผู้วิจัย :  สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี 
ปีที่ศึกษา :  2543 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบของเนื้อภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นเมืองโบราณ
นครจ าปาศรี 
  2. เพื่ อ เปรียบเทียบเนื้ อภาชนะดินเผา ท่ีใ ช้ ในพิธีกรรมฝังศพ และ ท่ีใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวันท่ีได้จากการขุดค้นเมืองโบราณนครจ าปาศรี ว่าได้มีการเตรียมเนื้อดินท่ีจะน ามาใช้ท า
ภาชนะดินเผาในแต่ละอย่างเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ 
  3.เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงความเปล่ียนแปลงของภาชนะดินเผาในแต่ละช้ันวัฒนธรรมว่า
มีการเปล่ียนแปลงส่วนผสมของเนื้อภาชนะดินเผา เทคนิคการผลิตและการตกแต่งภาชนะดินเผา(ใน
กรณีท่ีมีการทาน้ าดินและการเขียนสี)หรือไม่ 
  4.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของเนื้อภาชนะดินเผาระหว่างแหล่ง
โบราณคดีโบราณคดีเมืองโบราณนครจ าปาศรี และแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงยาง 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
  การศึกษาด้วยวิธีการศิลาวรรณา 
ผลการศึกษา :  ลักษณะเนื้อของภาชนะดินเผาเมืองโบราณนครจ าปาศรีสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
กลุ่ม 1.ส่วนผสมของแร่ควอตซ์มากกว่าพืช 2.ส่วนพสมของพืชมากกว่าแร่ควอตซ์ 3.มีส่วนผสมของแร่
ควอตซ์อย่างเดียว 4.ส่วนผสมของแร่ควอตซ์และพืชเท่ากัน  
  เทคนิคการขึ้นรูป ใช้แป้นหมุนมาต้ังแต่แรกเริ่ม เผาในอุณหภูมิไม่เกิน 400 -550 
องศา ภาชนะดินเผาท่ีใช้ในหลุมฝังศพและท่ีพักอาศัยมีเทคนิคการผลิตท่ีคล้ายคลึงกัน  
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รหัส :   R32 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านลุ่มสุ่ม อ าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี 2 ปี พ.ศ. 2543 โดยวิธีศิลาวรรณา 
ชื่อผู้วิจัย :  ธนกร เลิศอนันต์ 
ปีที่ศึกษา :  2543 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาเนื้อภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านลุ่มสุ่มครั้งท่ี 
2 
  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อของภาชนะดินเผาท่ีพบในการขุดค้นแหล่งโบราณคดี
บ้านลุ่มสุ่มในปี พ.ศ.2542(ครั้งท่ี1) กับการขุดค้นในปีพ.ศ.2543(ครั้งท่ี2) และหาความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยีในการผลิตภาชนะดินเผาท่ีพบจากการขุดค้นท้ัง 2 ครั้ง ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  การศึกษาด้วยวิธีศิลาวรรณา 
ผลการศึกษา :  ผลจากการศึกษาคาดว่าแหล่งโบราณคดีบ้านลุ่มสุ่มในปี พ.ศ.2542(ครั้งท่ี1) กับการ
ขุดค้นในปีพ.ศ.2543(ครั้งท่ี2) ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากในการขุดค้นครั้งท่ี 2 ภาชนะดินเผามี
ปริมาณแร่ควอร์ทมากกว่าถึงเท่าตัว ในขณะท่ีการขุดค้นครั้งแรกภาชนะดินเผามีความละเอียด
มากกว่า 
 
รหัส :   R33 
ชื่องานวิจัย :  ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนหริภุญไชย ในแอ่งเชียงใหม่ ล าพูน กรณีศึกษา
จากภาชนะดินเผา 
ชื่อผู้วิจัย :  จินตนา จุติมานนท์ 
ปีที่ศึกษา :  2543 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาขอบเขตการแพร่กระจายของชุมชนร่วมสมัยในวัฒนธรรมหริภุญไชย ใน
แอ่งเชียงใหม่-ล าพูน จากการกระจายตัวของภาชนะดินเผา 
  2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนร่วมสมัยวัฒนธรรมหริภุญไชยในแอ่งเชียงใหม่-
ล าพูน จากหลักฐานด้านภาชนะดินเผา 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางการภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาแบบหริภุญไชยมีรูปแบบภาชนะ 9 แบบ แบ่งได้ 2 หน้าท่ี คือ
ชีวิตประจ าวัน และพิธีกรรม ลักษณะเนื้อดินละเอียด ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ในช่วงต้นพบภาชนะดินเผา
ประเภทหม้อมีสันซึ่งส่ือถึงวัฒนธรรมทวารวดีท่ีแพร่เข้ามา ในขณะท่ีรูปแบบภาชนะดินเผาท่ีพบเฉพาะ
วัฒนธรรมหริภุญไชยนั้นคือเชิงเทียน อายุของวัฒนธรรมหริภุญไชยในช่วงท่ีมีชุมชนร่วมสมัย
แพร่กระจายมากท่ีสุดคือ พุทธศตวรรษท่ี 17-18 
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รหัส :   R34 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีประเภทถ้ าผีแมน สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย ในเขตอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีศิลาวรรณา 
ชื่อผู้วิจัย :  วีรศักดิ์ แคล้วค าพุฒ 
ปีที่ศึกษา :  2543 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อท าการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของเศษดินเผาท่ีพบในแหล่งโบราณคดี
ประเภทถ้ าผีแมน 
  2.เพื่อท าการศึกษาถึงโครงสร้างภายในของเศษภาชนะดินเผาโดยวิธีศิลาวรรณา 
  3.เพื่อท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์กันทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีประเภท
ถ้ าผีแมนจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  ศึกษาด้วยวิธีศิลาวรรณา 
ผลการศึกษา :  รูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีถ้ าผีแมนมี 2 แบบ คือภาชนะทรงหม้อก้นกลมปากผาย 
และภาชนะทรงชามก้นต้ืน พบว่าปริมาณแร่ของภาชนะท้ังสองแบบมีความใกล้เคียงกัน ในด้านเทคนิค
การผลิตก็คล้ายคลึงกัน และไม่มีการเติมทรายในขั้นตอนการเตรียมดิน ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน เผาด้วย
อุณหภูมิไม่เกิน 500 องศา  
 
รหัส :   R35 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์ภาชนะดินเผากลุ่มท่ีเช่ือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ จากแหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย
ท่ีได้จากการขุดค้นแหล่งเรือจม เปรียบเทียบกับภาชนะดินเผาท่ีได้จากเตาแม่น้ าน้อย ด้วยวิธี
ศิลาวรรณา 
ชื่อผู้วิจัย :  เกรียงไกร วิทยาอนิวรรตน์ 
ปีที่ศึกษา :  2543 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาเทคโนโลยีในการผลิตตลอดจนถึงเทคนิคในการตกแต่งผิวภาชนะดินเผา
กลุ่มท่ีเช่ือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งเตาแม่น้ าน้อยท่ีได้จากการขุดค้นแหล่งเรือสีชัง 3 และภาชนะดิน
เผาท่ีได้จากแหล่งเตาแม่น้ าน้อย 
  2.เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของเนื้อดิน แร่ธาตุและส่วนผสมของเนื้อ
ภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณาของภาชนะดินเผากลุ่มท่ีเช่ือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งเตาแม่น้ า
น้อยท่ีได้จากการขุดค้นแหล่งเรือสีชัง 3 และภาชนะดินเผาท่ีได้จากแหล่งเตาแม่น้ าน้อย 
  3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาชนะดินเผากลุ่มท่ีเช่ือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่ง
เตาแม่น้ าน้อยท่ีได้จากการขุดค้นแหล่งเรือสีชัง 3 และภาชนะดินเผาท่ีได้จากแหล่งเตาแม่น้ าน้อย 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  ศึกษาด้วยวิธีศิลาวรรณา 
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ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาแม่น้ าน้อยขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การตกแต่งภาชนะดิน
เผาสามารถแบ่งออกได้เป็นสามวิธี คือ การเคลือบผิวภาชนะ ลายกดประทับ และการขุดรอบภาชนะ 
  เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบภาชนะดินเผา สามารถแบ่งได้เป็นสามแบบ ดังนี้  

1) เศษภาชนะดินเผาท่ีมีรูปทรงเป็นไหส่ีหู เนื้อแกร่ง เคลือบหรือไม่เคลือบผิว ซึ่ง
เหมือนกับไหส่ีหูของแหล่งเตาแม่น้ าน้อย 
  2) เศษภาชนะดินเผาในรูปแบบอ่าง เนื้อแกร่ง ผิวเรียบ มีลักษณะคล้ายอ่างจาก
แหล่งเตาแม่น้ าน้อย 
  3) เศษภาชนะรูปแบบไห ขนาดใหญ่ เนื้อแกร่ง ไม่เคลือบผิว ไม่สามารถระบุได้ว่า
เป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งเตาแม่น้ าน้อยหรือไม่ 
 
รหัส :   R36 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาแหล่งเตาเผาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะดินเผา แหล่งเตาเมืองน่าน 
บ้านบ่อสวก ต าบลสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ชื่อผู้วิจัย :  อมรรัตน์ ชูพูล 
ปีที่ศึกษา :  2544 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อส ารวจปริมาณการกระจายตัวของเตาเผา 
  2.เพื่อจ าแนกรูปแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มเตา 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาในเมืองน่านได้แก่ แหล่งเตาจ่ามนัส และเตาสุนัน โดยเตา
จ่ามนัสสามารถก าหนดอายุได้ราว พ.ศ.1772-1892 ส่วนเตาสุนันมีอายุราว พ.ศ.1983-2103 โดยรวม
คือ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 22  
  รูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ จานเคลือบ ชามเคลือบ ครก ไหปากแตร ไหขอบปากสอง
ช้ัน เครื่องถ้วยเขียนสีด าใต้เคลือบลักษณะคล้ายเครื่องถ้วยจากกลุ่มเตาเวียงกาหลง 
 
รหัส :   R37 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเกี่ยวกับระบบนิเวศของภาชนะดินเผาท่ี
บ้านหัวบึง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อผู้วิจัย :  สุรีรัตน์ บุบผา 
ปีที่ศึกษา :  2544 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาลักษณะการจัดแบ่งพื้นท่ีภายนกระบวนการผลิตภาชนะดินเผาภายใน
ชุมชนท่ีสัมพันธ์กับการแบ่งงานภายในครอบครัวภายใต้เงื่อนไขของเพศและวัย 
  2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตภาชนะดินเผากับระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติและระบบนิเวศทางสังคม 
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  3.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
ภาชนะดินเผากับระบบนิเวศว่าแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมโดยท่ัวๆ ไปอย่างไร
บ้าง 
  4.ท าการสังเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อน าเสนอตัวแบบเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดิน
เผา เพื่อน าไปช่วยในการแปลความและท าความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศของภาชนะดินเผาในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายช่วงสังคมหมู่บ้านเกษตรกรรมในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะการจัดแบ่งพื้นท่ีภายในกระบวนการผลิตภาชนะดินเผา รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับการผลิตภาชนะดินเผาภายในชุมชนหนึ่งๆ 
วิธีการศึกษา :  การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ 
ผลการศึกษา :  พบว่าปัจจัยของระบบนิเวศท่ีส่งผลต่อการผลิตภาชนะดินเผาคือสภาพภูมิอากาศ 
ได้แก่ น้ าฝน อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ โดยวงจรการผลิตภาชนะเริ่มในช่วงฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว 
มากกว่าการผลิตในฤดูฝนหรือฤดูหนาว นอกจากปัจจัยนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่นอีก เช่น สถานะหรือความ
ต้องการทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 
รหัส :   R38 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
ชื่อผู้วิจัย :  ชนาธิป ไชยานุกิจ 
ปีที่ศึกษา :  2544 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบ ลวดลาย และการตกแต่งผิวภาชนะดินเผาท่ีพบในแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
  2.เพื่อศึกษาอายุสมัยของชุมชนท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวในอดีต โดยศึกษา
จากรูปแบบภาชนะดินเผา เปรียบเทียบกับแหล่งโยราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใกล้เคียงอื่นๆใน
พื้นท่ีแถบภาคกลางของประเทศไทย 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  การศึกษารูปแบบภาชนะ สามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบใหญ่ 17 รูปแบบย่อย 
รูปแบบมีลักษณะคล้ายคลึงกับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง เช่น แหล่งโบราณคดีซับจ าปา 2 (ซับล าใย) 
และแหล่งโบราณคดีท่าแค ท าให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวมีอายุในยุค
โลหะ โดยเฉพาะในยุคเหล็ก 
 
รหัส :   R39 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว ต าบลเมืองบัว อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อผู้วิจัย :  สุภาวดี อินทรประเสริฐ 
ปีที่ศึกษา :  2545 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 



  131 

จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบ และเทคนิคการตกแต่งลวดลายบนภาชนะดินเผา จากหลักฐาน
ท่ีได้จากการด าเนินงานในแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว 
  2.เพื่อให้ทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ คติความเช่ือ พิธีกรรมของชุมชนโบราณ
แห่งนี้ ตลอดจนการติดต่อกับชุมชนโบราณอื่นๆ 
  3.เพื่อเปรียบเทียบภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดค้นกับภาชนะดินเผาในชุมชน
โบราณใกล้เคียง 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  แหล่งโบราณคดีแห่งนี้สามารถแบ่งช้ันวัฒนธรรมได้เป็น 3 สมัย 

ช้ันวัฒนธรรมท่ี 1 2600-1800 ปีมาแล้ว พบเศษภาชนะดินเผาเคลือบน้ าโคลนสีแดง
เข้ม มีการฝังศพในลักษณะหงายเหยีดยาว 

ช้ันวัฒนธรรมท่ี 2 1800-1000 ปีมาแล้ว อยู่ในสมัยทวารวดีกับเขมรก่อนเมืองพระ
นคร พบเศษภาชนะดินเผาท่ีหลากหลาย คาดว่ามีความสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดีบ้านโพนเงิน 
   
รหัส :   R40 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี กรณีศึกษาข้ันตอนการผลิตภาชนะดินเผา
หมู่บ้านกวน ต าบลหารแก้ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อผู้วิจัย :  จิตสุภา วิกรานต์ 
ปีที่ศึกษา :  2545 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการผลิตภาชนะดินเผาในปัจจุบันท่ีเป็นแบบพื้นบ้านของ
หมู่บ้านกวน ต าบลหารแก้ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  2.เพื่อเปรียบเทียบวิธีการผลิตภาชนะดินเผาตามแนวทางของการศึกษาทางชาติพันธุ์
วรรณนาทางโบราณคดี โดยเปรียบเทียบข้ันตอนวิธีการผลิตภาชนะดินเผาของบ้านกวนกับวิธีการผลิต
ภาชนะดินเผาท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีท่ีได้ท าการศึกษาไว้แล้วและแหล่งผลิตอื่นๆท่ียังคงมีการผลิต
อยู่ในปัจจุบันที่วิธีการผลิตยังคงเป็นวิธีแบบด้ังเดิมอยู่ 
วิธีการศึกษา :  การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยกรอบแนวคิดในการศึกษาชาติพันธุ์วรรณนา 
ผลการศึกษา :  หมู่บ้านกวน ผลิตภาชนะดินเผาสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือภาชนะดินเผา
บรรจุน้ า และภาชนะดินเผาส าหรับหุงต้มอาหาร วัตถุดิบหาจากพื้นท่ีในบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้าน ยังไม่
มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย ส่วนใหญ่เป็นหน้าท่ีของผู้หญิง จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า
ขั้นตอนการผลิตภาชนะดินเผาในแต่ละหมู่บ้านมีการใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 
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รหัส :   R41 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ต าบลห้วยขุน
ราม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  กรรณิการ์ เปรมใจ 
ปีที่ศึกษา :  2545 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีพบร่วมกับโครงกระดูกจากแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
  2.เพื่อศึกษาถึงความนิยมของรูปแบบภาชนะดินเผาในการอุทิศให้กับศพของคนใน
ชุมชนโบราณท่ีอาศัยอยู่ ณ ช่วงสมัยนั้นท่ีบ้านโป่งมะนาว 
  3.เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายใน
ภาคกลางของประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษาพบว่าภาชนะดินเผา เป็นภาชนะเนื้อดินธรรมดา แบ่งได้เป็น 7 
รูปแบบ พบว่ารูปแบบหม้อก้นกลมเจอมากท่ีสุด เมื่อศึกษาตามรูปทรงเรขาคณิต สามารถแยกภาชนะ
ได้เป็น 21 แบบ การตกแต่งภาชนะมีท้ังหมด 8 วิธี  
  จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะกับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง พบว่า
ภาชนะดินเผาของบ้านโป่งมะนาว มีบางรูปแบบท่ีไม่เหมือนแหล่งโบราณคดีอื่น สังคมของแหล่ง
โบราณคดีโป่งมะนาวเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนทางสังคม และมีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีอื่นๆ  
 
รหัส :   R42 
ชื่องานวิจัย :  ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ กรณีศึกษา แหล่งโบราณคดี
บ้านโพนเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
ชื่อผู้วิจัย :  พิทักษ์ สุขพิพัฒนามงคล 
ปีที่ศึกษา :  2545 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.ศึกษาถึงรูปแบบต่างๆ ของภาชนะดินเผา ท่ีปรากฏในแหล่งเตาโบราณคดีบ้านโพน
เงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
  2.เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของภาชนะดินเผา ท่ีพบในแหล่ง
โบราณคดีแห่งนี้ กับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง (แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 
จ.ร้อยเอ็ด) 
  3.ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาขั้นต่อๆไป (ท้ังท่ีเป็นภาชนะดินเผา และวัตถุ
ชนิดอื่นๆ) ท่ีเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ 
  4.เป็นข้อมูลท่ีใช้สนับสนุน ผลการศึกษาในเรื่องอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในกลุ่ม
ทุ่งกุลาร้องไห้ 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
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  การศึกษาโดยใช้วิธี Quantitative Typology 
ผลการศึกษา :  แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเงิน อายุสมัยในช่วงแรกคือ 2500-1500 ปีมาแล้ว ในช่วง
ก่อนประวัติศาสร์ตอนปลาย ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ในสมัยหลังคือ 1100-800 ปีมาแล้ว หรือในสมัย
วัฒนธรรมเขมร ใช้เป็นท่ีฝังศพ โดยแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีมีความสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ 
เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว เป็นต้น จากการศึกษารูปแบบปากคาดว่าบ้านโพนเงินน่าจะมีการ
ผลิตภาชนะด้วยนเอง 
 
รหัส :   R43 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีใช้ในพิธีกรรมการฝังศพท่ีแหล่งโบราณคดีโนนป่า
ช้าเก่า หมู่ 8 บ้านกระเบ้ือง ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (กรณีศึกษาเฉพาะ
ในหลุมขุดค้น A4) 
ชื่อผู้วิจัย :  ศรัญญา เจริญสมถวิล 
ปีที่ศึกษา :  2546 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาถึงรูปแบบต่างๆ ของภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการฝังศพครั้งท่ี 2 แหล่ง
โบราณคดีโนนป่าช้าเก่า 
  2.เพื่อศึกษาความนิยมของรูปแบบภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการฝังศพครั้งท่ี 2 ของคนใน
ดินแดนแถบนี้ ณ ช่วงสมัยนั้นท่ีโนนป่าช้าเก่า 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  แหล่งโบราณคดีโนนป่าช้าเก่า สามารถก าหนดอายุได้ในสมัยเหล็ก อายุประมาณ 
1800-1500 ปีมาแล้ว แหล่งโบราณคดีมีประเพณีฝังศพโดยการเรียงกระดูกผู้ตายลงในภาชนะดินเผา 
การศึกษารูปแบบภาชนะสามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ  
 
รหัส :   R44 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาท่ีใช้ในพิธีกรรมการฝังศพท่ีแหล่งโบราณคดีโนนป่า
ช้าเก่า หมู่ 8 บ้านกระเบ้ือง ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (กรณีศึกษาเฉพาะ
ในหลุมขุดค้น C1) 
ชื่อผู้วิจัย :  วรพรรณ บูรณศิลปิน 
ปีที่ศึกษา :  2546 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการฝังศพครั้งท่ีสองของแหล่ง
โบราณคดีโนนป่าช้าเก่า 
  2.เพื่อให้ทราบถึงความนิยมรูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการฝังศพครั้งท่ีสอง
ของแหล่งโบราณคดีต่างๆท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 
  3.เพื่อให้ทราบถึงเทคนิควิธีการผลิตภาชนะดินเผาในสมัยโบราณ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
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ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือภาชนะดินเผารูปไข่ และ
ภาชนะดินเผาทรงกลม สามารถก าหนดอายุเบื้องต้นได้ 1800-1500 ปีมาแล้ว รูปแบบภาชนะคล้าย
กับแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว 
 
รหัส :   R45 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์รูปแบบภาชนะดินเผาแบบมีสันสมัยทวารวดีท่ีพบในแหล่งโบราณคดี
บ้านพรหมทินใต้ ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  บชพรรณ คุณะศรี 
ปีที่ศึกษา :  2547 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.ศึกษารูปแบบต่างๆของหม้อมีสันท่ีปรากฏในแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ 
  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบท่ีหลากหลายของหม้อมีสันในแหล่งโบราณคดีบ้าน
พรหมทินใต้ 
  3.เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการศึกษาข้ันต่อๆไป ท่ีเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีนี้ 
  4.เพื่อเป็นข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนผลการศึกษาในเรื่องอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมใน
ชุมชนโบราณบ้านพรหมทินใต้ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  รูปแบบภาชนะดินเผาสามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบหลัก และ 4 รูปแบบย่อย การ
ตกแต่งภาชนะดินเผามี 6 วิธี คือ ผิวเรียบ ทาบ ขูดขีด กด ขัดผิว เขียนสี เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบ
กับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง พบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับแหล่งโบราณคดีจันเสนในสมัยทวารวดี 
 
รหัส :   R46 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาและล าดับอายุจากลวดลายบนผิวภาชนะดินเผาในหลุมฝังศพกลุ่ม
วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยปลาย กรณีศึกษาจากการขุดค้นหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน ต าบลบ้านเชียง 
อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อผู้วิจัย :  อัตถสิทธิ์ สุขข า 
ปีที่ศึกษา :  2547 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบ จัดจ าแนกรูปแบบ และล าดับอายุสมัยจาการศึกษาลวดลาย
เขียนสีบนผิวภาชนะดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีขุดพบในหลุมขุดค้นวันดโพธิ์ศรี แหล่งโบราณคดีบ้าน
เชียง 
  2.เพื่ออธิบายส่ิงแวดล้อม และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลายท่ีมีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดยการศึกษาจากลวดลายเขียนสีบน
ภาชนะดินเผา 
  3.เพื่อพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผา ท่ีสามารถน าไปใช้กับการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ทางโบราณคดีระหว่างภูมิภาค 
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วิธีการศึกษา :  การศคศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  การฝังศพในสมัยบ้านเชียงตอนปลายไม่มีรูปแบบชัดเจนมากหนัก รูปแบบของ
ภาชนะท่ีโดดเด่นคือการเขียนสีบนน้ าดินสีนวล ลวดลายกลุ่มวงกลมหรือวงรี ภาพรวมสันนิษฐานว่า
ผู้ผลิตท่ีลอกเลียนจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยพัฒนาการของชุมชนสามารถแบ่งได้เป็น 5 ช่วง
ระยะเวลา 
 
รหัส :   R47 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ ต าบลหลุม
ข้าว อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  นฤมล จุลเจริญ 
ปีที่ศึกษา :  2547 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีพบร่วมกับโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดี
บ้านพรหมทินใต้ 
  2.เพื่อศึกษาประเพณีการใช้ภาชนะดินเผาในการอุทิศให้กับศพของคนในชุมชน
โบราณท่ีอาศัยอยู่ในช่วงยุคเหล็ก 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษาภาชนะดินเผา 14 ใบ ประกอบด้วย ทรงพาน ทรงชาม ทรงหม้อ ทรง
กระปุก และทรงถ้วย  สามารถระบุแหล่งท่ีพบได้ใน 2 ส่วน คือพบในหลุมฝังศพ และพบนอกหลุมฝัง
ศพ ภาชนะเป็นภาชนะดินเผาเนื้อดิน สันนิษฐานอายุในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย  
 
รหัส :   R48 
ชื่องานวิจัย :  การใช้เครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนามในการก าหนดอายุหลักฐานทาง
โบราณคดีและรูปแบบศิลปะ กรณีศึกษาลวดลายปูนปั้นประดับบนโบราณสถานในประเทศไทย
ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-24 
ชื่อผู้วิจัย :  ปริวรรต ธรรมาปรีชากร 
ปีที่ศึกษา :  2547 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อเน้นความส าคัญของการใช้เครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนาม ในฐานะท่ี
เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ 
  2.เพื่อน าเสนอผลการวิจัยทางโบราณคดีใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วย
เวียดนามท่ีเกิดขึ้นในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ทาง
วิชาการต่างๆมากมาย 
  3.เพื่อช้ีให้เห็นถึงผลการวิจัยทางโบราณ๕ดีใหม่ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดอายุ
ลวดลายปูนปั้นประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-24 ซึ่งได้รับแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์จากลวดลายบนเครื่องถ้วยลายครามจีนและเครื่องถ้วยลายครามเวียดนาม 
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โดยผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามท้ังนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะสามารถน าข้อมูลท่ีได้จาก
การวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ระยะเวลาของเครื่องถ้วยเวียดนามสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะ 
  1.กลางพุทธศตวรรษท่ี 18 หรือต้นพุทธศตวรรษท่ี19 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 
ระยะสือบทอดงานศิลปกรรมของอาณาจักรท่ีล่มสลาย 
  2.ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 ระยะรับอิทธิพลจากงาน
ศิลปกรรมภายนอกอย่างชัดเจนและเข้าสู่ยุคทองของอาณาจักร 
  3.ปลายพุทธศวรรษท่ี 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 22 ระยะการหาเอกลักษ์ของ
ตนเอง 
  4.ปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงต้นพุทธศวรรษท่ี 24 ระยะสืบทอดและพัฒนาเป็น
ศิลปะไทยอย่างแท้จริง 
 
รหัส :   R49 
ชื่องานวิจัย :  การค้าเครื่องถ้วยระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-23 ตอนต้น 
ชื่อผู้วิจัย :  ศจีพรรณ ศรีกัลยา 
ปีที่ศึกษา :  2547 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการค้าเครื่องสังคโลกจากอยุธยาไปยังญี่ปุ่น ในพุทธศตวรรษท่ี 
21-23 ตอนต้น 
  2.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการค้าเครื่องถ้วยฮิเซ็นจากญี่ปุ่นมาสู่อยุธยา ในพุทธศตวรรษท่ี 
21-23 ตอนต้น 
วิธีการศึกษา :  การส ารวจเอกสาร 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ พบว่ามีการน าเครื่องถ้วยฮิเซ็นมายังอยุธยาใน 
พ.ศ.2209-2220 จ านวน 4 เท่ียว โดยพบเครื่องถ้วยฮิเซ็นในแหล่งโบราณคดีพระราชวังโบราณ เกาะ
เรียนท่ีต้ังหมู่บ้านญี่ปุ่น และ บ้านหลวงรับราชฑูต จังหวัดลพบุรี 
 
รหัส :   R50 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี โดยวิธีศิลาวรรณา 
ชื่อผู้วิจัย :  หฤทัย อรุณสวัสด์ิฤกษ์ 
ปีที่ศึกษา :  2548 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อภาชนะดินเผาระหว่างภาชนะดินเผาทรงพานและทรง
ชามด้วยวิธีการทางศิลาวรรณา 
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  2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อภาชนะดินเผากับการเลือกวัตถุดิบน ามาผลิต
ภาชนะทรงพานและทรงชาม 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  ศึกษาด้วยวิธีการศิลาวรรณา 
ผลการศึกษา :  องค์ประกอบภายในเนื้อภาชนะดินเผาท้ังสองประเภท ประกอบไปด้วย ควอตซ์และ
เม็ดแร่เหล็ก ส่งผลให้เนื้อมีสีน้ าตาลแดง มีการขึ้นรูปภาชนะด้วยแป้นหมุน เผาด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 
500 องศาเซลเซียส แหล่งวัตถุดิบน่าจะอยู่ไม่ไกลแหล่งโบราณคดี จากการศึกษาท้ังหมดพบว่าแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่งมะนาวเป็นสถานท่ีฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชุมชนมีความเช่ือเรื่องชีวิตหลัง
ความาย 
 
รหัส :   R51 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเศษปากภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัดลพบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  ฤต นากช่ืน 
ปีที่ศึกษา :  2548 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบและการตกแต่งลวดลายต่างๆของปากภาชนะดินเผา ท่ีพบ ณ 
แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ 
  2.เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการศึกษาขั้นต่อไป ส าหรับแหล่งโบราณคดีบ้านพรหม
ทินใต้ 
  3.เปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบของเศษปากภาชนะดินเผาท่ีค้นพบกับแหล่ง
โบราณคดีอื่นๆ ท่ีใกล้เคียงเพื่อหาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  รูปแบบปากภาชนะสามารถแบ่งได้เป็น 20 รูปแบบใหญ่ และ 17 แบบย่อย สามารถ
เปรียบเทียบได้เป็นภาชนะคือ หม้า พาน ชาม ถ้วย แหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีรูปแบบปากท่ีหลากหลาย 
แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีการผลิตช้ันสูง และการติดต่อสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ท่ีส่งอิธิพล
ของรูปแบบปากภาชนะมายังแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ 
 
รหัส :   R52 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี โดยวิธีศิลาวรรณนา 
ชื่อผู้วิจัย :  อภิรัฐ เจะเหล่า 
ปีที่ศึกษา :  2548 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางแร่ในเนื้อภาชนะดินเผาแต่ละรูปแบบ ท่ี
พบในหลุม S2 จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ โดยวิธีศิลาวรรณา 
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  2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของเนื้อภาชนะดินเผากับหน้าท่ีการใช้งานภาชนะดินเผา
แต่ละรูปแบบ 
  3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้กับ
แหล่งโบราณคดีใกล้เคียง 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 

ศึกษาด้วยวิธีศิลาวรรณนา 
ผลการศึกษา :  องค์ประกอบหลักสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ แร่ดินท่ีมีเหล็กออกไซด์ แร่เม็ด
เด่ียว และช้ินส่วนของหิน โดยวัตถุ้นก าเนิดดินน่าจะอยู่บริเวณเขาทับควาย และเขาวงพระจันทร์ 
ภาชนะดินเผาในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน มีการเผากลางแจ้ง โดยอุณหภูมิ
น่าจะสูงกว่า 450 องศาเซลเซียส แต่อาจไม่ถึง 550 องศาเซลซียส 
 
รหัส :   R53 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาและอนุรักษ์เครื่องถ้วยท่ีได้จากแหล่งเรือจมโบราณใกล้เกาะกระ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ชื่อผู้วิจัย :  อรุณี แซ่เล้า 
ปีที่ศึกษา :  2548 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อฝึกเสริมทักษะในการอนุรักษ์หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาท่ีได้
จากแหล่งโบราณคดีใต้น้ า 
  2.เป็นการศึกษาวิเคราะห์หาแหล่งผลิตเครื่องถ้วยจากแหล่งเรือจมโบราณใกล้เกาะ
กระ โดยใช้แนวทางในการศึกษาเรื่องการค้าเครื่องถ้วยในสมัยโบราณและเส้นทางการค้าเครื่องถ้วย 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  วิธี X-ray Fluorescence (XRF) 
ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ มาจากแหล่งเตาทุเรียงเมืองสุโขทัย แหล่ง
เตาเครื่องสังคโลกท่ีเมืองศรีสัชนาลัย แหล่งเตาแม่น้ าน้อย และแหล่งเทางอนใต้ของจีน สามารถ
สันนิษฐานอายุแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้ว่าอยู่ในช่วงพุทธศวรรษท่ี 21-22 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 
รหัส :   R54 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่าน สุโขทัย ล้านนา พุทธศตวรรษท่ี 19-22 
จากหลักฐานด้านเครื่องถ้วยบ่อสวก 
ชื่อผู้วิจัย :  กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์ 
ปีที่ศึกษา :  2548 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบของเครื่องถ้วยบ่อสวก 
  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปทรง การตกแต่ง และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
เครื่องถ้วยบ่อสวกกับเครื่องถ้วยสุโขทัยและเครื่องถ้วยล้านนา 
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วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  เครื่องถ้วยบ่อสวกมีลักษณะคล้ายคลึงเครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยเวียงบัว เครื่อง
ถ้วยสันก าแพง เครื่องถ้วยวังเหนือ และเครื่องถ้วยเวียงกาหลง สามารถก าหนดอายุได้ในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 19 ถึง้นพุทธศตวรรษท่ี 20 ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับเส้นทางความสัมพันธ์ของเมือง
สุโขทัยกับเมืองใกล้เคียง  
 
รหัส :   R55 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาไม่เคลือบจากหลุมขุดค้น N6W1 ในโครงการศึกษา ขุด
ค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื้นท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย 
ชื่อผู้วิจัย :  ธัญพร ล้ิมสวัสด์ิ 
ปีที่ศึกษา :  2549 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบและเทคนิคการผลิตภาชนะดินเผาชนิดไม่เคลือบท่ีได้จากการขุด
ค้น 
  2.เพื่อศึกษาหน้าท่ีการใช้งานของภาชนะดินเผาชนิดไม่เคลือบท่ีพบในหลุมขุดค้น 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  พื้นท่ีการศึกษาสามารถแบ่งช้ันวัฒนธรรมได้ 3 ระดับ 
  ช้ันวัฒนธรรมท่ี 1 พบเศษภาชนะเนื้อดินเป็นส่วนใหญ่ ขึ้นรูปด้วยมือ นิยมภาชนะดิน
เผาเนื้อเรียบไม่มีการตกแต่ง 
  ช้ันวัฒนธรรมท่ี 2 ลักษณะภาชนะท่ีพบคล้ายคลึงกับช้ันวัฒนธรรมก่อนหน้า แต่พบ
เทคนิคการทาน้ าดินผสมการขัดมัน และการรมควันภาชนะเพิ่มขึ้นมา 
  ช้ันวัฒนธรรมท่ี 3 ลักษณะภาชนะท่ีพบคล้ายคลึงกับช้ันวัฒนธรรมก่อนหน้า แต่มี
การตกแต่งด้วยการกดประทับมากท่ีสุด แต่ไม่พบเทคนิคการรมควันและการทาน้ าดินผสมการขัดมัน
ในระดับช้ันนี้แล้ว 
 
รหัส :   R56 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์รูปแบบจากเศษภาชนะดินเผาท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีบึงคอกช้าง 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
ชื่อผู้วิจัย :  เยาวนิจ เจริญพืช 
ปีที่ศึกษา : 2549 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.ทราบถึงรูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีพบจากแหล่งขุดค้นท่ีแหล่งโบราณคดีบึงคอก
ช้าง 
  2.เปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบึงคอกช้างกับแหล่ง
โบราณคดีร่วมสมัยทวารวดีท่ีพบในประเทศไทยเพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดี 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
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ผลการศึกษา :  สามารถแบ่งกลุ่มภาชนะดินเผาได้ดังนี้ 
  กลุ่มท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นกลุ่มภาชนะดินเผาท่ีพบมากท่ีสุด จ าพวกหม้อก้นกลม 
หม้อมีสัน ไห ชาม เป็นต้น 
  กลุ่มท่ีใช้ในโอกาสพิเศษหรือพิธีกรรม จ าพวกหม้อกุณฑี หม้อพรมน้ า ภาชนะทรง
พาน หม้อ ไห มีเนื้อละเอียด ลักษณะสวยงาม 
 
รหัส :   R57 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์รูปแบบและลวดลายเครื่องถ้วยจีนลายคราม ของหลุมขุดค้น N6W1 
ในโครงการการศึกษา ขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื้นท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 
ชื่อผู้วิจัย :  รมย์ กนิษฐานนท์ 
ปีที่ศึกษา : 2549 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  ศึกษาลักษณะรูปแบบและลวดลายของเศษเครื่องถ้วยจีนลายครามท่ีได้จากการขุด
ค้นเพื่อน ามาก าหนดอายุสมัยและแหล่งเตาท่ีผลิต 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ดัง่อไปนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 ช้ินส่วนเครื่องถ้วยจีนทรงกะลา ก าหนดอายุได้กลางถึงปลายพุทธศตวรรษ
ท่ี 23 
  กลุ่มท่ี 2 ภาชนะดินเผาเขียนอักษรภาษาสันสกฤต โอม มีอายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 23 ถึงต้นพุธศตวรรษท่ี 24 
  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มชามและจานโถขนาดใหญ่ ไม่ตกแต่งลวดลายด้านนอก แต่ตกแต่งด้าน
ใน ก าหนดอายุได้ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 
  กลุ่มท่ี 4 ชามเขียนลายผลท้อและเห็ด มีอายุราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 
  กลุ่มท่ี 5 เป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถระบุอายุสมัยได้ 
 
รหัส :   R58 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบเครื่องถ้วยท่ีพิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทรจีน ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
ชื่อผู้วิจัย :  สุขตา พุ่มพฤกษ์ 
ปีที่ศึกษา :  2549 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อท าการศึกษาลักษณะรูปแบบของเครื่องถ้วยท่ีพิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทรจีน 
  2.เพื่อท าการศึกษา และวิเคราะห์ลวดลายของเครื่องถ้วย ท่ีพิพิธภัณฑ์บ้านขุนสมุทร
จีน 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
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ผลการศึกษา :  สามารถแบ่งภาชนะดินเผาได้ 8 กลุ่มใหญ่ คือ ชาม จาน ถ้วย จานเชิง โถว ฝา
ภาชนะ และช้อนกระเบ้ือง โดยภาชนะเหล่านี้สามารถแบ่งย่อยได้อีก 19 รูปแบบย่อย สามารถก าหนด
อายุได้ในสมัยราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ายคลึงภาชนะดินเผาท่ีพบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดลพบุรี 
 
รหัส :   R59 
ชื่องานวิจัย :  ความเป็นไปได้ในการก าหนดอายุสมัยช้ันทับถมทางวัฒนธรรมในแหล่งโบราณคดี
พระราชวังจันทน์โดยพิจารณาจากเครื่องถ้วยจีนท่ีพบในหลุมชุดค้น SQ.1 และ SQ.2 (พื้นท่ีการขุด
ค้น-ขุดแต่งพระราชวังจันทน์ ปีพ.ศ.2546) 
ชื่อผู้วิจัย :  จิรัฏฐ์ จากยางโทน 
ปีที่ศึกษา :  2550 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.ท าให้ทราบอายุสมัยของเครื่องถ้วยจีนท่ีได้จากหลุมขุดค้น SQ.1 และ SQ.2 
  2.ท าให้ทราบอายุสมัยของช้ันทับถมทางวัฒนธรรมของหลุมขุดค้น SQ.1 และ SQ.2 
แหล่งโบราณคดีพระราชวังจันทน์ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  หลุมขุดค้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สมัย คือ 
  สมัยอยุธยา ในระดับความลึกประมาณ 180-310 cm.dt. พบเครื่องถ้วยเขียนลาย
ครามใต้เคลือบในสมัยราชวงศ์หมิง และเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาสุโขทัย ศรีสัชนาลัย 
  สมัยรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับความลึก 180 cm.dt. ขึ้นมา พบเครื่องถ้วยจีน
ราชวงศ์หมิงเช่นเดียวกัน แต่พบวัตถุในปัจจุบันอยู่ในระดับความลึกนี้ด้วย 
 
รหัส :   R60 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังถึงสมัยราชวงศ์สุ้งท่ีพบในการขุดค้นแหล่ง
โบราณคดีเมืองขีดขิน ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  ทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ 
ปีที่ศึกษา :  2550 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.ศึกษารูปแบบ แหล่งผลิต และอายุสมัยของเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังถึงสมัย
ราชวงศ์สุ้งท่ีพบในแหล่งโบราณคดีเมืองขีดขิน ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
  2.หาความสัมพันธ์ของเครื่องถ้วยจีนท่ีมีอายุร่วมสมัยว่ามีการพบในแหล่งโบราณคดี
แห่งอื่นๆ ในประเทศไทยหรือไม่ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  การศึกษาพบว่าเครื่องถ้วยจีนราชวงศ์สุ้งท่ีพบในเมืองขีดขิ่น สามารถก าหนดอายุได้
ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 14- ต้นพุทธศวรรษท่ี 17 ซึ่งน่าจะตรงกับเมืองขีดขินในช่วงรอยต่อสมัย
ทวารวดี และสมัยลพบุรี 
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  เครื่องถ้วยจีนร่วมสมัยอยุธยาในเมืองขีดขิ่นที่พบ ตรงกับสมัยราชวงศ์หยวน ก าหนด
อายุได้กลางพุทธศวรรษท่ี 19 และเครื่องถ้วยราชวงศ์ชิง ก าหนดอายุราวพุทธศวรรษท่ี 23 เป็นต้น  
 
รหัส :   R61 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาภาชนะดินเผาประเภทไหจากเตาจ่ามนัสและเตาสุนันท่ีแหล่งเตาเผาเมือง
น่าน บ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน โดยวิธีศิลาวรรณนา 
ชื่อผู้วิจัย :  ภัทรมุข พงษธา 
ปีที่ศึกษา : 2550 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบ (typology) เทคโนโลยีการผลิต และการตกแต่งภาชนะดินเผา
ประเภทไห ท่ีได้จากแหล่งเตาเมืองน่าน บ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน เช่น รูปทรง รูปแบบ และ
การตกแต่ง การขึ้นรูป ขนาด และสี 
  2.เพื่อศึกษาลักษณะองค์ประกอบของแร่ท่ีพบในภาชนะดินเผาประเภทไห โดยเลือก
ศึกษาเครื่องปั้นดินเผารูปแบบไหท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่างจากเตาจ่ามนัสและเตาสุนัน โดยวิธีศิลา
วรรณนา 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  ศึกษาด้วยวิธีศิลาวรรณนา 
ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาท่ีได้จากแหล่งเตาจ่ามนัส และแหล่งเตาสุนัน คือ ไหปากช้ันเดียว และ
ไหปากสองช้ัน มีการตกแต่งเติมดินบริเวณไหล่ภาชนะอันเป็นเอกลักษณ์ของภาชนะดินเผาจากแหล่ง
แห่งนี้ เทคโนโลยีการผลิต คือมีการเตรียมดินก่อนการปั้นภาชนะ และมีการร่อนดินก่อนอีกด้วย 
อุณหภูมิการเผาอยู่ระหว่าง 900-1200 องศาเซลเซียส 
  จากการศึกษาท้ังหมดพบว่า ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาจ่ามนัส และแหล่งสุนันมี
เทคโนโลยีการผลิตเหมือนกันทุกด้าน แต่เนื่องจากอุณหภูมิการเผาท่ีไม่สูงมากนัก ภาชนะดินเผาท่ีได้
จึงมีลักษณะเป็นภาชนะดินเผาเนื้อดิน หรือเนื้อแกร่ง 
   
รหัส :   R62 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบเศษภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดี
หนองราชวัตร ต าบลหนองราชวัตร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จากหลุมขุดค้นท่ี 1 และ 
3 ในการขุดค้นปี พ.ศ. 2551 
ชื่อผู้วิจัย :  ณัฐพงศ์ ศิริวัฒนพิเวษฐ์ 
ปีที่ศึกษา : 2551 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อจ าแนกประเภทเศษภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร ตาม
ลักษณะการตกแต่งและเทคโนโลยีการผลิต 
  2.เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผาท่ีวิเคราะห์ได้ กับแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า 
จ.กาญจนบุรี 



  143 

วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  แหล่งโบราณคดีแห่งนี้สามารถแบ่งช้ันวัฒนธรรมได้เป็น 2 ช้ัน 
  ช้ันวัฒนธรรมท่ี 1 พบเศษภาชนะดินเผา แต่ไม่พบหลักฐานอื่นๆ ท าให้ไม่สามารถ
สันนิษฐานการใช้งานได้ แต่คาดว่าเป็นช่วงเริ่มแรกที่มีการเข้ามาใช้งาน 
  ช้ันวัฒนธรรมท่ี 2 เป็นช้ันท่ีใช้เป็นพื้นท่ีฝังศพ จากการศึกษาภาชนะดินเผา พบว่า
สามารถประกอบรวมเศษภาชนะได้เป็นภาชนะจ านวน 6 ใบ มีการตกแต่งด้วยการทาน้ าดิน และลาย
เชือกทาบเสียเป็นส่วนใหญ่ เมื่อศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผา พบว่าภาชนะดินเผาท่ีใช้ในชีวิตประ
วัน และท่ีใช้อุทิศในการฝังศพมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 
รหัส :   R63 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง 
จังหวัดสุโขทัย 
ชื่อผู้วิจัย :  แพรวชมพู ชุณหอุไร 
ปีที่ศึกษา : 2551 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ และแหล่งผลิตภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการบรรจุกระดูกหลังการ
เผาท่ีโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง 
  2.เพื่อศึกษาคติความเช่ือ ลักษณะทางสังคมภายใน ความเล่ือมล้ าของบุคคลของ
ชุมชนโบราณท่ีประกอบพิธีกรรมปลงศพท่ีโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาท่ีใช้บรรจุกระดูกในพื้นท่ีโบราณสถานวัดโบสถ์ท่ีศึกษา ท้ังหมดเป็น
ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ภาชนะส่วนใหญ่เป็นจ าพวกไหปากแตร โดยภายในจะบรรจุกระดูกท่ีผ่านการ
เผาแล้ว และบางส่วนมีการบรรจุส่ิงของร่วมด้วย สามารถก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 18-19 
 
รหัส :   R64 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาประเภทหม้อมีสันสมัยทวารวดีท่ีพบในแหล่ง
โบราณคดีเมืองขีดขิน ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  สุจิตรา แสวงการ 
ปีที่ศึกษา : 2551 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของเศษภาชนะดินเผาแบบมีสัน ท่ีปรากฏในแหล่งโบราณคดี
เมืองขีดขิน 
  2.เพื่อศึกษาถึงความนิยมในการใช้ภาชนะดินเผาแบบมีสัน ของคนในชุมชนท่ีแหล่ง
โบราณคดีเมืองขีดขิน 
  3.เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการศึกษาภาชนะดินเผาแหล่งโบราณคดีเมืองขีดขิน 
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  4.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในวัฒนธรรมทวารวดี เพื่อให้
ทราบถึงความเหมือนหรือความต่าง ในด้านรูปแบบ การตกแต่ง และความนิยมในการใช้ภาชนะดิน
เผาแบบมีสัน 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษา สามารถแบ่งกลุ่มสันภาชนะได้ 5 รูปแบบ และรูปแบบปากภาชนะอีก 
3 รูปแบบ โดยสามารถสันนิษฐานได้ว่า ภาชนะดินเผาประเภทสันแหลม น่าจะเป็นรูปแบบท่ีเก่าแก่ท่ีสุ
ด้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีการใช้งานเรื่อยมาจนถึงสมัยทวารวดี การตกแต่งท่ีพบมากท่ีสุด 
คือการตกแต่งลายเชือกทาบและขูดขีด 
  เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผากับแหล่งโบราณคดีเมืองเสมา 
พบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับช่วงการอยู่อาศัยในสมัยท่ี 2 ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-15 ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาท่ีเมืองเสมามีความเจริญสูงสุด จึงอาจส่งอิทธิพลรูปแบบภาชนะดินเผามายังเมืองขีดขิน
ได้ 
 
รหัส :   R65 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเครื่องถ้วยจีนท่ีพบจากการขุดค้นบริเวณโรงเรียนราชินี เฉพาะพื้นท่ีขุดค้น 
Area1 
ชื่อผู้วิจัย :  เมษา จีระเศรษฐ 
ปีที่ศึกษา : 2551 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อให้ได้ทราบถึงลักษณะรูปแบบและลวดลายเครื่องถ้วยจีนท่ีได้จากการขุดค้นใน
บริเวณพื้นท่ีโรงเรียนราชินี 
  2.เพื่อให้ทราบถึงอายุสมัยของเครื่องถ้วยจีนท่ีพบ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษาทางเอกสารพื้นท่ีโรงเรียนราชินีมีการใช้งานต้ังแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมา
ถึงปัจจุบัน แต่จากการขุดค้นยังไม่พบหลักฐานสมัยอยุธยา จากการศึกษาเครื่องถ้วยจีนพบว่ามีรูปแบบ
ท่ีแตกต่างกันไปสวนใหญ่เป็นจาน จานเชิง ชาม สามารถแบ่งกลุ่มภาชนะได้ 14 ประเภท ก าหนด
อายุนช่วงราชวงศ์ชิง 12 ประเภท อายุราวกลางถึงปลายพุทธศวรรษท่ี 23 และต้นถึงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 อีกกลุ่มในสมัยสาธารณรัฐ 2 ประเภท ก าหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 25  
 
รหัส :   R66 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเครื่องถ้วยจีนท่ีพบบริเวณพื้นท่ีสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) 
ชื่อผู้วิจัย :  วรรณชนก เหรียญทอง 
ปีที่ศึกษา : 2551 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อให้ได้ทราบถึงลักษณะรูปทรงและลวดลายเครื่องถ้วยจีนท่ีพบบริเวณพื้นท่ี
สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) 
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  2.เพื่อให้ทราบอายุสมัยและแหล่งผลิตเครื่องถ้วยจีนท่ีพบ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษาสามารถแบ่งภาชนะตามลักษณะการกแต่งได้ 5 กลุ่ม ได้แก่  

1.กลุ่มเคลือบขาว ไม่มีการตกแต่ง มาจากกลุ่มเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน อายุราวต้นถึงกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 23  

2.กลุ่มเคลือบสีเขียว พบภาชนะประเภทจาน ชาม และกระถาง มาจากกลุ่มเตาจ่ิง
เต๋อเจ้ิน และกลุ่มเตาในเขตปกครองพิเศษเทษบาลนครเซี้ยงไฮ้ ก าหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 
24- ต้นพุทธศตวรรษท่ี 25  

3.กลุ่มเคลือบสีน้ าตาล พบภาชนะประเภทกระถาง สันนิษฐานว่ามาจากกลุ่มเตาใน
เขตปกครองพิเศษเทษบาลนครเซี้ยงไฮ้ ก าหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24- ต้นพุทธศตวรรษท่ี 
25  

4.กลุ่มเขียนสีน้ าเงินใต้เคลือบ พบภาชนะประเภทจาน ชาม ถ้วย อ่าง มีลักษณะ
ลวดลายท่ีหลากหลาย มาจากแหล่งเตาหลายๆท่ี เช่น กลุ่มเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน หรือ กลุ่มเตาเต๋อฮั่ว ก าหนด
อายุได้ต้ังแต่กลางพุทธศตวรรษท่ี 23 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 

5.กลุ่มเขียนสีบนเคลือบ พบภาชนะประเภทจาน ชาม ถ้วย โถ มาจากแหล่งเตา
หลายๆท่ี เช่น กลุ่มเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน หรือ กลุ่มเตาสืออวน ก าหนดอายุได้ต้ังแต่กลางพุทธศตวรรษท่ี 23 
– ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษท่ี 25 
 
รหัส :   R67  
ชื่องานวิจัย :  รูปแบบและความหมายทางวัฒนธรรมของรูปนกและหงส์บนเครื่องถ้วยศรีสัชนาลัย
และเครื่องถ้วยล้านนา 
ชื่อผู้วิจัย :  อัสดา เย็นเจริญ 
ปีที่ศึกษา : 2551 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  ทราบถึงความหมายทางคติความเช่ือและสัญลักษณ์บนเครื่องถ้วยว่ามีความหมายใน
เชิงสัญลักษณ์ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเอกสาร กับหลักฐานทางโบราณคดี 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษาพบว่าลวดลายสัตว์ปีกมีอยู่หลากหลายประเภท เช่น นกยูงไก่ฟ้า หรือ
นกเป็ดน้ าเป็นต้น ซึ่งแต่ละลวดลายก็มีอิทธิพลและความหมายท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนชาติ 
เช่น หงส์ ในประเทศจีนหมายถึงคุณธรรม ในขณะท่ีอินเดียจะส่ือถึงความงาม เป็นต้น 
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รหัส :   R68 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเครื่องถ้วยเตาเผานายแผ้วแหล่งเตาพะเยาท่ีเวียงบัว ต าบลแม่กา อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา 
ชื่อผู้วิจัย :  จตุพร ทิพย์โพธิ์ 
ปีที่ศึกษา : 2552 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาและจัดรูปแบบของเครื่องถ้วยท่ีมาจากแหล่งเตาเวียงบัว 1 (เตานาย
แผ้ว) 
  2.เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบและลวดลายกับเครื่องถ้วยของแหล่งเตาเวียงบัว 2 (เตา
พ่ออุ้ยแต๋ง และกลุ่มเตาเก๊ามะเฟือง) 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  แหล่งเตาเวียงบัวสามารถก าหนดอายุการใช้งานได้ในช่วง พ.ศ.1823-1843 หรือราว
ต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยมีการผลิตภาชนะหลายรูปแบบ เช่น จาน ชาม ไห กระปุก การตกแต่งมี
การเคลือบ 3 สี คือสีเขียวอ่อน สีเขียว และสีน้ าตาล และมีการตกแต่งลวดลายท้ังหมด 14 ลาย ด้าน
เทคนิคการผลิตแหล่งเตาเวียงบัวสามารถควบคุมไฟให้มีอุณหภูมิสูงได้ ส่งผลให้สามารถผลิตภาชนะ
ดินเผาเนื้อแกร่ง และมีการเคลือบท่ีสวยงาม 
 
รหัส :   R69 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาเปรียบเทียบศิลปะเครื่องถ้วยเวียดนามและเครื่องถ้วยสุโขทัยประเภทลาย
เขียนสีจากหลักฐานทางโบราณคดี 
ชื่อผู้วิจัย :  ณัฐพงษ์ แมตสอง 
ปีที่ศึกษา :  2552 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลวดลายเครื่องถ้วยเขียนสีด าใต้เคลือบของสุโขทัย กับ
ลวดลายจากเครื่องถ้วยเขียนลายสีของเวียดนาม 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าภาชนะดินเผาจากท้ังสองแหล่งมีลักษณะคล้ายคลึง
กัน น าไปสู่ข้อสันนิษฐานว่า อาณาจักสุโขทัยมีการติดต่อกับเวียดนามต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-22 
อันส่งผลให้ลักษณะภาชนะดินเผามีความคล้ายคลึงกัน ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-21 การค้า
เครื่องถ้วยเจริญมากยิ่งขึ้น การผลิตเครื่องถ้วยของสุโขทัยจึงมีการผลิตมากขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะ
เครื่องถ้วยเขียนสีด าใต้เคลือบของสุโขทัย 
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รหัส :   R70 
ชื่องานวิจัย :  พัฒนาการของเครื่องถ้วยเขมรสมัยเมืองพระนคร 
ชื่อผู้วิจัย :  ปริวรรต ธรรมาปรีชากร 
ปีที่ศึกษา :  2552 
ระดับการศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาพัฒนาการของเครื่องถ้วยเขมรสมัยเมืองพระนคร โดยการวิเคราะห์
รูปทรง ประเภท ลักษณะ วิธีการขึ้นรูป วัสดุท่ีช่วยจัดวาง วิธีจัดวางเผาภายในเตา รูปแบบเตา 
ตลอดจนผลการก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒนาการเทคโนโลยีการผลิต อัน
น าไปสู่การก าหนดอายุเครื่องถ่วยเขมรอย่างเป็นระบบและถูกต้องมากขึ้น 
  2.เพื่อช้ีให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการผลิตท้ังจากภายในและจากภายนอก ได้แก่
เครื่องถ้วยจาม เครื่องถ้วยจีนปลายสมัยห้าราชวงศ์และสิบแคว้นถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง รูปทรงของเครื่อง
โลหะ ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สัตว์น าเข้าจากต่างประเทศ ความเช่ือและคติ
ของพุทธและพราหมณ์-ฮินดู ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการผลิต 
  3.เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยของเครื่องถ้วยเขมรสมัยพระนคร 
  4.เพื่ออธิบายบทบาทของเครื่องถ้วยเขมรบางรูปทรงท่ีอาจสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
วิถีการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี จากเครื่องถ้วยท่ีมีการวิเคราะห์เคมีไว้แล้ว 
ผลการศึกษา :  พัฒนาการของเครื่องถ้วยเขมรมีมาต้ังแต่ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อเข้าสู่สมัยพระ
นครจึงเริ่มมีการผลิตท่ีบริเวณเทือกเขาพนมกุเลนในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 16 ก่อนท่ีกลุ่มเตา
ทางเหนือของเขาพนมดงเร็กถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทศตวรรษท่ี 16-18  

เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพนมกุเลน พบว่ามีความสัมพันธ์
กับเครื่องถ้วยจีนในราชวงศ์ซ่งเหนือถึงราชวงศ์ซ่งใต้ 
 
รหัส :   R71 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขาจากแหล่งโบราณคดีหนองราช
วัตร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  ประภาสิริ อุปเทศวิศาล 
ปีที่ศึกษา : 2552 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อจัดรูปแบบภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขาท่ีได้จากการขุดค้นในแหล่ง
โบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน หรือความต่างของหม้อสามขาจากแหล่งโบราณคดี
หนองราชวัตร กับแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี และวัฒนธรรมยางเชา และลุงชานใน
ประเทศจีน 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
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ผลการศึกษา :  หม้อสามขาจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือขา
ทรงกรวยแหลม และขาทรงกรวยป้อม การตกแต่งนิยมลายเชือกทาบในบริเวณก้น และพบว่าหม้อ
สามขาทรงกรวยป้อมมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับของประเทศจีน ในขณะท่ีในประเทศไทยก็พบหม้อสาม
ขารูปแบบพิเศษอันแสดงถึงความนิยมในท้องถิ่นด้วย 
 
รหัส :   R72 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีชายฝ่ังทะเลในภาคใต้ก่อนพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 ของประเทศไทย 
ชื่อผู้วิจัย :  ปิลันธน์ ไทยสรวง 
ปีที่ศึกษา : 2552 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบ(typology) การตกแต่ง(decoration) และเทคโนโลยีในการ
ผลิตภาชนะดินเผา ในแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง 
  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผาในแหล่งโบราณคดีภูเขาทองกับแหล่ง
โบราณคดีเขาสามแก้ว และแหล่งโบราณคดีคลองท่อม 
  3.เพื่อศึกษษความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโบราณคดีภูเขาทองกับชุมชนร่วมสมัยใน
คาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยและชุมชนร่วมสมัยในประเทศใกล้เคียง 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ภาชนะดิน
เผากลุ่มพื้นเมือง และภาชนะดินเผาจากต่างชาติ 
  กลุ่มพื้นเมืองมีลักษณะเป็นเนื้อหยาบ ประกอบด้วยจาน ชาม ไห โอ่ง มีการตกแต่ง
ง่ายๆ เช่น ลายเส่ือทาบ และลายเครื่องจักสานเป็นต้น 
  กลุ่มภาชนะดินเผาจากต่างชาติ มาจากอินเดีย ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 5-
7 และเปอร์เซียท่ีสามารถก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-14 แสดงให้เห็นว่าแหล่งโบราณคดี
แห่งนี้น่าจะมีการติดต่อกับชุมชนอินเดียในช่วงเริ่มต้นต้ังถิ่นฐาน ก่อนจะพัฒนาเป็นเมืองท่าในเวลา
ต่อมา 
 
รหัส :   R73 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงประวัติศาสตร์
ตอนต้นแหล่งโบราณคดีบ้านพราน ต.เขาสมอคอน อ. ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
ชื่อผู้วิจัย :  จิตรา ไชยกิจพิเชษฐ์ 
ปีที่ศึกษา : 2553 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษารูปแบบปากภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึง
ประวัติศาสตร์ตอนต้นท่ีปรากฏในแหล่งโบราณคดีบ้านพราน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 
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  2.เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบปากภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีในเขต
จังหวัดลพบุรีและพื้นท่ีใกล้เคียง 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษารูปแบบปากภาชนะ สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ปากโค้งเข้า 
ปากต้ังตรง และปากโค้งออก โดยภาชนะท่ีปากต้ังตรงและโค้งเข้ามีการทาน้ าดินเข้มข้นน้อย จาก
การศึกษาสรุปได้ว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นสถานท่ีฝังศพ ดังนั้นภาชนะดินเผาท่ีพบจึงเป็นของอุทิศ 
ไม่ใช้ภาชนะดินเผาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัส :   R74 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาลวดลายภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีโรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 
ชื่อผู้วิจัย :  ธนภณ เกียรติกุล 
ปีที่ศึกษา : 2553 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.จัดจ าแนกประเภทย่อยของเศษภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายขีดผสมลายกด
ประทับท่ีพบในการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 
  2.แปลความหมายผลการจ าแนกเศษภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยลายขีดผสมลายกด
ประทับ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  ภาชนะดินเผาในแหล่งโบราณคดีมีการตกแต่งด้วยลายกดประทับด้วยเชือก และลาย
ขีดเป็นส่วนใหญ่ มีจ านวนมากถึงร้อยละ 75 และมีลายอื่นๆลดหล่ันกันมา เช่น ลายกดประทับแบบ
เกล็ดปลา หรือกลุ่มลวดลายผสม เป็นต้น 
 
รหัส :   R75 
ชื่องานวิจัย :  ศิลาวรรณนากับการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี 
ชื่อผู้วิจัย :  ดวงกมล อัศวมาศ 
ปีที่ศึกษา : 2553 
ระดับการศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาการผลิตภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีแบบหม้อมีสันในทุกขั้นตอน และท า
เป็นดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี 
  2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนทวารวดีในภูมิภาคต่างๆ 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
  ศึกษาด้วยวิธีศิลาวรรณนา 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษาภาชนะดินเผาในแต่ละภูมิภาคสามารถสรุปได้ดังว่า สันของหม้อมีสัน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ สันแหลม สันมน และสันพิเศษ โดย สันแหลมได้รับความนิยมมาก
ท่ีสุดในทุกภูมิภาค ในขณะท่ีการตกแต่งมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน จึงพอสรุปความสัมพันธ์ของแต่ละ
ภูมิภาคจากลักษณะภายนอกได้ว่ามีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน แต่เมื่อดูผลจากศิลาวรรณากลับพบว่าดิน
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ท่ีใช้ในการผลิตมักจะอยู่ใกล้แหล่งท่ีอยู่อาศัยของตน และมีการเตรียมดิน รวมไปถึงส่วนผสมของดินท่ี
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละภูมิภาค ในด้านเทคโนโลยีการเผา จากการศึกษาศิลาวรรณาพบว่าการ
เผาภาชนะเป็นการเผากลางแจ้ง อุณหภูมิไม่เกิน 400-550 องศาเซลเซียส วิธีการผลิตยังคงรูปแบบมา
จากสมัยก่อนประวัติติศาสตร์ แต่มีการปรับปรุงวิธีเพิ่มขึ้นตามแต่ละภูมิภาค 
 
รหัส :   R76 
ชื่องานวิจัย :  การวิเคราะห์รูปแบบเครื่องถ้วยจีนท่ีได้จากแหล่งเรือจมเกาะกระ อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชื่อผู้วิจัย :  ปฏิพัทธ์ สุขสุวรรณ์ 
ปีที่ศึกษา : 2553 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  ศึกษารูปแบบเครื่องถ้วยจีนท่ีได้จากแหล่งโบราณคดีเรือจมเกาะกระ เพื่อก าหนด
อายุของเครื่องถ้วยจีนท่ีถูกขุดค้นจากแหล่งโบราณคดีเรือจมเกาะกระ ว่าอยู่ในสมัยใด 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  จากการวิเคราะห์พบว่า เป็นเครื่องถ้วยท่ีผลิตในสมัยราชวงศ์หมิง หรือราวปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 21 และสามารถระบุรายละเอียดได้ว่าอยู่ในสมัยจักรพรรดิเจียจ้ิง เนื่องจากพบลาย
อักษร โช่ว ซึ่งแปลว่ามีอายุยืนนาน  
 
รหัส :   R77 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาการแพร่กระจายของการบริโภคเครื่องถ้วยสังคโลกบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18-22 
ชื่อผู้วิจัย :  โก มูไก 
ปีที่ศึกษา : 2553 
ระดับการศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของการบริโภคเครื่องถ้วยสังคโลกในพื้นท่ีการศึกษา 
  2.เพื่อศึกษารูปแบบและประโยชน์ใช้สอยของเครื่องถ้วยสังคโลกในพื้นท่ีการศึกษา 
  3.เพื่อจัดล าดับอายุสมัยของเครื่องถ้วยสังคโลกในพื้นท่ีการศึกษา 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา (เน้นเชิงปริมาณ) 
ผลการศึกษา :  การบริภคเครื่องถ้วยสังคโลกในพื้นท่ีบริเวณภาคกลางสามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค
ดังต่อไปนี้ 
  ช่วงก่อนการส่งออก (ต้นพุทธศตวรรษท่ี 18 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 20) เป็นช่วงท่ี
บริเวณภาคกลางตอนบนเริ่มผลิตเครื่องถ้วยสังคโลกเพื่อตอบสนองความต้องการในท้องถิ่น  
  ช่วงระยะแรกของการส่งออก (กลางพุทธศตวรรษท่ี 20) เป็นช่วงท่ีเครื่องถ้วยสังค
โลกเริ่มแพร่ลงมายังภาคกลางตอนล่างในฐานะสินค้า เริ่มปรากฎแหล่งเตาสุโขทัย 
  ช่วงระยะเจริญรุ่งเรืองของการส่งออก (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20) เป็นช่วงท่ีเครื่อง
ถ้วยสังคโลกถูกส่งออกไปค้าขายยังต่างประเทศ และถูกพัฒนาจนมีคุณภาพสูงสุด 
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  ช่วงระยะการถดถอยของการส่งออก (กลางพุทธศตวรรษท่ี 21) เป็นช่วงท่ีคุณภาพ
ของเครื่องถ้วยสังคโลกลดลง แต่ยังมีการผลิตเครื่องถ้วยชนิดใหม่ขึ้นมา พื้นท่ีภาคกลางเริ่มหันกลับไป
บริโภคเครื่องถ้วยจีนเพิ่มขึ้น 
  ช่วงระยะสุดท้ายของการส่งออก (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-พุทธศตวรรษท่ี 23) เป็น
ช่วงท่ีพื้นท่ีบริเวณภาคกลางบริโภคเครื่องถ้วยจีนมาก พบเครื่องถ้วยจีนในปริมาณท่ีหนาแน่น ในขณะ
ท่ีเครื่องถ้วยสังคโลกกลับมาบริโภคในท้องถิ่นเสียมากกว่า 
   
รหัส :   R78 
ชื่องานวิจัย :  การจัดจ าแนกภาชนะดินเผาท่ีได้จากการขุดตรวจท่ีโนนวัดสูงเมืองฟ้าแดดสงยาง 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อผู้วิจัย :  สาริศ วัฒนากาล 
ปีที่ศึกษา : 2554 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  เพื่อจัดจ าแนกความหลากหลายทางคุณลักษณะของภาชนะดินเผาในช้ันวัฒนธรรม
ทวารวดีบริเวณหลุมขุดตรวจโนนวัดสูง 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  สันนิษฐานว่าพื้นท่ีท่ีศึกษามีการใช้งานในสมัยอยุธยา โดยช้ันดินด้านบนมีลักษณะ
การรบกวน แต่ยังพบโบราณวัตถุในปริมาณหนาแน่นเล็กน้อย 
  ในระดับช้ันดินถัดมา เป็นช้ันวัฒนธรรมทวารวดี พบโบราณวัตถุในปริมาณความ
หนาแน่นปานกลาง สันนิษฐานว่าพื้นท่ีในสมัยทวารวดีมีการใช้งานเบาบางสลับการท้ิงร้าง 
 
รหัส :   R79 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชือก ต าบลเดิด อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีศิลาวรรณา 
ชื่อผู้วิจัย :  พงษ์พิศิษฏ์ กรมขันธ์ 
ปีที่ศึกษา : 2554 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาเนื้อของภาชนะดินเผาของแหล่งโบราณคดีบ้านเชือก ท่ีได้จากการขุดค้น
ปี พ.ศ.2553 
  2.เพื่อศึกษาเทคนิค และเทคโนโลยีในการผลิตภาชนะดินเผาของแหล่งโบราณคดี
บ้านเชือก 
  3.เพื่อศึกษาความแตกต่างของเนื้อภาชนะดินเผาแต่ละรูปแบบของแหล่งโบราณคดี
บ้านเชือก 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 

วิธีการศิลาวรรณนา 
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ผลการศึกษา :  จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผาได้แก่ 
รูปแบบชาม หม้อก้นกลม และหม้อมีเชิง มีการขึ้นรูปด้วยมือและแป้นหมุน จากการศึกษารายละเอียด
เนื้อดินพบว่า มีการเตรียมดินก่อนการปั้น และน่าจะมีการบดเศษภาชนะดินเผาแล้วน ามาผสมเพื่อลด
การหดตัวของเนื้อดิน สุดท้ายเผาด้วยอุณหภูมิประมาณ 500-1200 องศาเซลเซียส 
 
รหัส :   R80 
ชื่องานวิจัย :  การก าหนดอายุและจัดล าดับช้ันวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง 
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จากการศึกษาภาชนะดินเผาท่ีพบในหลุมขุดค้นท่ี 4 ด้วยวิธี 
Seriation 
ชื่อผู้วิจัย :  ศิวพร ธีรสรเดช 
ปีที่ศึกษา : 2553 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  เพื่อก าหนดอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ จากการศึกษาเศษภาชนะดินเผาและจัดล าดับช้ันวัฒนธรรมภายในพื้นท่ีบริเวณหลุมขุดค้น
ท่ี 4 (TP.4) ด้วยวิธี Seriation 
วิธีการศึกษา :  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา (seriation) 
ผลการศึกษา :  จากการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งระดับช้ันดินได้ 8 ล าดับ และแบ่งช่วงเวลาได้เป็น 3 
ช่วง ดังต่อไปนี้ 
  ช่วงท่ี 1 ระดับช้ันดิน 8 ถึงระดับช้ันดินท่ี 5 เป็นระท่ีมีการอยู่อาศัยช่วงแรก เป็นช้ัน
ดินท่ีพบปริมาณเศษภาชนะดินเผาสูงท่ีสุด 
  ช่วงท่ี 2 ระดับช้ันดิน 4 ถึงระดับช้ันดินท่ี 2 เป็นช่วงท่ีพบว่าปริมาณเศษภาชนะดิน
เผาลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
  ช่วงท่ี 3 ระดับช้ันดิน 1 พบว่าปริมาณเศษภาชนะดินเผาเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงท่ี  2 
โดยทุกช่วงสามารถก าหนดอายุสมัยได้ในช่วงทวารวดี 
 
รหัส :   R81 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาช้ินส่วนภาชนะดินเผาท่ีพบจากการขุดค้นเมืองศรีเทพในปี พ.ศ. 2552 
ด้วยวิธีศิลาวรรณา 
ชื่อผู้วิจัย :  สาธิต เรืองสุวรรณ 
ปีที่ศึกษา : 2555 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.เพื่อศึกษาเนื้อของภาชนะดินเผาของแหล่งโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ท่ีได้จากการขุดค้นในปีพ.ศ.2552 
  2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีในการผลิตภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลายและสมัยทวารวดีท่ีได้จากการขุดค้นในปี พ.ศ.2552 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
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  วิธีศิลาวรรณนา 
ผลการศึกษา :  การผลิตภาชนะดินเผามีการใช้ดินท้ังจากบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ี และมีการน าดินจาก
พื้นท่ีห่างไกลมาใช้ด้วย การเผาเป็นการเผากลางแจ้ง อุณหภูมิประมาณ 700-800 องศาเซลเซียส และ
มีการผสมทรายและแกลบข้าวลงในเนื้อดินก่อนเผา 
รหัส :   R82 
ชื่องานวิจัย :  การศึกษาภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อผู้วิจัย :  ปัญญาภรณ์ พราหมณ์โต 
ปีที่ศึกษา : 2556 
ระดับการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จุดประสงค์ :  1.ศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีพบในแหล่งโบราณคดีบริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา 
  2.ศึกษาต าแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีพบในแหล่งโบราณคดีบริเวณเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา 
  3.ศึกษาคติความเช่ือการปลงศพของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
วิธีการศึกษา :  ศึกษาลักษณะทางกายภาพของภาชนะดินเผา 
ผลการศึกษา :  พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจ านวน 267 ใบ พบเป็นเนื้อดินธรรมดา 194 ใบ ส่วนใหญ่
พบนอกเกาะเมือง มีรูปแบบเป็นหม้อข้าว หม้อก้นกลม และหม้อทะนน พบภาชนะดินเผาเนื้อหิน 60 
ใบ พบในบริเวณนอกเกาะเมืองในรูปทรงตลับและกระปุกเคลือบสี และสุดท้ายพบเป็นภาชนะเนื้อ
ละเอียดจ านวน 8 ใบ ในรูปทรงกระปุกและโถ โดยภาชนะเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือของชาว
อยุธยา และประเพณีวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
 

ลวดลายบนภาชนะ - 
ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 

ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 
คุณลักษณะที่สามารถวัด

หรือนับได้ 
เส้นผ่านศูนย์กลางปาก – เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1.8 เซนติเมตร 
กว้าง 5.7 เซนติเมตร 
ยาว 7.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 75 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน ,เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 cm.dt. 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 12 
ทะเบียนวัตถุ #0001 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ รมด า 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 24 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 14 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 19 ชิ้น 
น้ าหนัก 460 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 12 
ทะเบียนวัตถุ #0002 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 11 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 5 ชิ้น 
น้ าหนัก 65 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 12 
ทะเบียนวัตถุ #0003 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 17 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 12 
ทะเบียนวัตถุ #0004 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 40 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 12 
ทะเบียนวัตถุ #0005 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ไหล่ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก  เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น  เซนติเมตร 
สูง  เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 3 เซนติเมตร 
ยาว 4.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 12 
ทะเบียนวัตถุ #0006 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ทาน้ าดิน 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา กา 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 3.2 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.5 เซนติเมตร 
สูง 13.3 เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 215 กรัม 

สภาพภาชนะ เต็มใบ 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0007 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ รมด า 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว, ก้น, อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 26 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 14 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 12 ชิ้น 
น้ าหนัก 315 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0008 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 21 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 40 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0009 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 11 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 2.9 เซนติเมตร 
ยาว 7.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0010 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 21 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 6.6 เซนติเมตร 
ยาว 11.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0011 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ รมด า 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 21 ชิ้น 
น้ าหนัก 190 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0012 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ กดประทับ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.9 เซนติเมตร 
กว้าง 4.6 เซนติเมตร 
ยาว 5.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0013 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 2.1 เซนติเมตร 
ยาว 4.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0014 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเชือกทาบ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา กระปุก 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 3.2 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 2.6 เซนติเมตร 
สูง 2.6 เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 30 
ทะเบียนวัตถุ #0015 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ฝา 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ฝา 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 12.2 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 145 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 30 
ทะเบียนวัตถุ #0016 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 10 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 5 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 30 
ทะเบียนวัตถุ #0017 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 9 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 4.5 เซนติเมตร 
ยาว 5.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 30 
ทะเบียนวัตถุ #0018 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 22 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 8.8 เซนติเมตร 
ยาว 6.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 30 
ทะเบียนวัตถุ #0019 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ รมด า 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 18 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 75 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 30 
ทะเบียนวัตถุ #0020 

 
 
 
 
 
 
 



  175 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 30 
ทะเบียนวัตถุ #0021 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 3.6 เซนติเมตร 
ยาว 5.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 30 
ทะเบียนวัตถุ #0022 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ทาน้ าดิน 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ขวด 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 1.7 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 4.9 เซนติเมตร 
สูง 4.2 เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 40 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 38 
ทะเบียนวัตถุ #0023 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง  เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 6 ชิ้น 
น้ าหนัก 80 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 38 
ทะเบียนวัตถุ #0024 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 9 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 38 
ทะเบียนวัตถุ #0025 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 21 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 38 
ทะเบียนวัตถุ #0026 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 3.7 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 4 เซนติเมตร 
ยาว 6.8 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 38 
ทะเบียนวัตถุ #0027 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ขูดขีด 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ไหล่, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 5 ชิ้น 
น้ าหนัก 40 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 38 
ทะเบียนวัตถุ #0028 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 6 ชิ้น 
น้ าหนัก 45 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 38 
ทะเบียนวัตถุ #0029 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 3 เซนติเมตร 
กว้าง 10 เซนติเมตร 
ยาว 12.4 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 270 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 38 
ทะเบียนวัตถุ #0030 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ กดประทับ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 5.1 เซนติเมตร 
ยาว 7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 38 
ทะเบียนวัตถุ #0031 

 
 
 
 
 
 
 



  186 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ขูดขีด 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา หม้อตาล 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13.8 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 14.9 เซนติเมตร 
สูง 7.1 เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 415 กรัม 

สภาพภาชนะ เต็มใบ 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 48 
ทะเบียนวัตถุ #0032 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 16 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร 
กว้าง 5.5 เซนติเมตร 
ยาว 8.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 60 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 48 
ทะเบียนวัตถุ #0033 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากโค้งเข้า 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 18 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 48 
ทะเบียนวัตถุ #0034 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ กดประทับ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา หม้อ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร 
กว้าง 3.8 เซนติเมตร 
ยาว 14.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 255 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 48 
ทะเบียนวัตถุ #0035 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร 
กว้าง 5 เซนติเมตร 
ยาว 6.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 40 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 48 
ทะเบียนวัตถุ #0036 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 2.5 เซนติเมตร 
ยาว 3.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 5 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 55 
ทะเบียนวัตถุ #0037 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 70 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 55 
ทะเบียนวัตถุ #0038 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 4.5 เซนติเมตร 
ยาว 6.8 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 55 
ทะเบียนวัตถุ #0039 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 55 
ทะเบียนวัตถุ #0040 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ กดประทับ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ไหล่, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 4 ชิ้น 
น้ าหนัก 135 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 55 
ทะเบียนวัตถุ #0041 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 8 ชิ้น 
น้ าหนัก 35 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 55 
ทะเบียนวัตถุ #0042 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 60 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 55 
ทะเบียนวัตถุ #0043 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.9 เซนติเมตร 
กว้าง 4 เซนติเมตร 
ยาว 7.4 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 40 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 55 
ทะเบียนวัตถุ #0044 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เชือกทาบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากโค้งเข้า 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง 8.7 เซนติเมตร 
ยาว 5.7 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0045 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 12 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง 7.6 เซนติเมตร 
ยาว 5.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0046 

 
 
 
 
 
 
 



  201 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เชือกทาบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0047 

 
 
 
 
 
 
 



  202 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ กดประทับ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร 
กว้าง 6.5 เซนติเมตร 
ยาว 5.5 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0048 

 
 
 
 
 
 
 



  203 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0049 

 
 
 
 
 
 
 



  204 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห ์

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 4.7 เซนติเมตร 
ยาว 2.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 5 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0050 

 
 
 
 
 
 
 



  205 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1.9 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 85 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 64 
ทะเบียนวัตถุ #0051 

 
 
 
 
 
 
 



  206 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ รมด า 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 27 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 18 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 10 ชิ้น 
น้ าหนัก 290 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 64 
ทะเบียนวัตถุ #0052 

 
 
 
 
 
 
 



  207 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 15 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 410 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 64 
ทะเบียนวัตถุ #0053 

 
 
 
 
 
 
 



  208 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 14 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร 
กว้าง 8.9 เซนติเมตร 
ยาว 4.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 45 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 77 
ทะเบียนวัตถุ #0054 

 
 
 
 
 
 
 



  209 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบด้านใน 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 13 เซนติเมตร 
สูง 1.3 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 4.7 เซนติเมตร 
ยาว 3.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 77 
ทะเบียนวัตถุ #0055 

 
 
 
 
 
 
 



  210 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ฝา 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ฝา 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.2 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 86 
ทะเบียนวัตถุ #0056 

 
 
 
 
 
 
 



  211 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 19 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร 
กว้าง 1.9 เซนติเมตร 
ยาว 7.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 86 
ทะเบียนวัตถุ #0057 

 
 
 
 
 
 
 



  212 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ทาน้ าดิน 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 8 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 4.6 เซนติเมตร 
ยาว 9.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 90 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 86 
ทะเบียนวัตถุ #0058 

 
 
 
 
 
 
 



  213 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 4 เซนติเมตร 
ยาว 6.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 86 
ทะเบียนวัตถุ #0059 

 
 
 
 
 
 
 



  214 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เติมดิน 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ฝากระปุก? 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ฝา 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง 2.6 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 6.7 เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 45 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0060 

 
 
 
 
 
 
 



  215 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 7.2 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 3.8 เซนติเมตร 
สูง 2.2 เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 35 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0061 

 
 
 
 
 
 
 



  216 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 16 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.8 เซนติเมตร 
กว้าง 11.8 เซนติเมตร 
ยาว 8.4 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 100 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 103 
ทะเบียนวัตถุ #0062 

 
 
 
 
 
 
 



  217 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 5 เซนติเมตร 
ยาว 5.6 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 103 
ทะเบียนวัตถุ #0063 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เชือกทาบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.8 เซนติเมตร 
กว้าง 5.2 เซนติเมตร 
ยาว 5.6 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 103 
ทะเบียนวัตถุ #0064 

 
 
 
 
 
 
 



  219 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ขูดขีด 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา หม้อตาล 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 12.5 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 14.5 เซนติเมตร 
สูง 8 เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 450 กรัม 

สภาพภาชนะ เต็มใบ 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 108 
ทะเบียนวัตถุ #0065 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ขูดขีด 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา หม้อตาล 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากโค้งเข้า, ไหล่, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 15 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 95 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือหยาบ 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 108 
ทะเบียนวัตถุ #0066 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ - 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 23 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.9 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 955 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือดิน, เน้ือละเอียด 

สีเน้ือดิน - 
คณุลกัษณะ

กลุม่ที่
วิเคราะหจ์าก

รปูลกัษณ ์

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 109 
ทะเบียนวัตถุ #0067 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา กา 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 6.4 เซนติเมตร 
ยาว 10.6 เซนติเมตร 
จ านวน 4 ชิ้น 
น้ าหนัก 70 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 12 
ทะเบียนวัตถุ #0001 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ไหล่, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 9 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 12 
ทะเบียนวัตถุ #0002 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 12 ชิ้น 
น้ าหนัก 75 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0003 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 3.5 เซนติเมตร 
ยาว 6.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 35 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0004 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 3.3 เซนติเมตร 
ยาว 10.1 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0005 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ, ขูดขีด 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1.3 เซนติเมตร 
กว้าง 4.1 เซนติเมตร 
ยาว 7.8 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 60 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 20 
ทะเบียนวัตถุ #0006 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 2.9 เซนติเมตร 
ยาว 5.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 30 
ทะเบียนวัตถุ #0007 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ฝา 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 3.9 เซนติเมตร 
ยาว 4.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 38 
ทะเบียนวัตถุ #0008 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 6.2 เซนติเมตร 
ยาว 7.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 39 
ทะเบียนวัตถุ #0009 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ, รมด า 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 5.6 เซนติเมตร 
ยาว 6.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 48 
ทะเบียนวัตถุ #0011 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากโค้งเข้า 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 3.9 เซนติเมตร 
ยาว 4 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0012 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 2.8 เซนติเมตร 
ยาว 5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0013 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 7 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 3.7 เซนติเมตร 
ยาว 4.4 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 72 
ทะเบียนวัตถุ #0014 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากโค้งเข้า 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 31 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1.1 เซนติเมตร 
กว้าง 11.9 เซนติเมตร 
ยาว 4.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 200 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 77 
ทะเบียนวัตถุ #0015 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 14 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร 
กว้าง 8.7 เซนติเมตร 
ยาว 4.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 45 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 77 
ทะเบียนวัตถุ #0016 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 45 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 77 
ทะเบียนวัตถุ #0017 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ไหล่ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร 
กว้าง 3 เซนติเมตร 
ยาว 4.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A3 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 86 
ทะเบียนวัตถุ #0018 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 9 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 3.2 เซนติเมตร 
ยาว 9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 96 
ทะเบียนวัตถุ #0019 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 96 
ทะเบียนวัตถุ #0020 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง  เซนติเมตร 
หนา 1.1 เซนติเมตร 
กว้าง 9.6 เซนติเมตร 
ยาว 7.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 90 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 96 
ทะเบียนวัตถุ #0021 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 20 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร 
กว้าง 7.4 เซนติเมตร 
ยาว 7.8 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 70 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0022 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 29 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1.2 เซนติเมตร 
กว้าง 6.5 เซนติเมตร 
ยาว 6.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 80 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0023 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 5.7 เซนติเมตร 
สูง 5.3 เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 8 เซนติเมตร 
ยาว 8.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 65 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0024 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง 8.7 เซนติเมตร 
ยาว 8.6 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 70 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0025 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.9 เซนติเมตร 
กว้าง 4 เซนติเมตร 
ยาว 5.6 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0026 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 355 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0027 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก  เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น  เซนติเมตร 
สูง  เซนติเมตร 
หนา 0.9 เซนติเมตร 
กว้าง 15 เซนติเมตร 
ยาว 8.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 130 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 103 
ทะเบียนวัตถุ #0028 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ ไม่เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 790 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 103 
ทะเบียนวัตถุ #0029 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, สีขาว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ก้น  

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 7.2 เซนติเมตร 
สูง 5.5 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 150 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0003 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ สีน้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายตัวอักษร 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ถ้วย 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 14 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 6 ชิ้น 
น้ าหนัก 55 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

กลางพุทธศตวรรษที่ 25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ยุคสาธารณรัฐ 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต มณฑลกว่างตง หรือมณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0004 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ สีเขียว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ถ้วย 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 16 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 5 เซนติเมตร 
สูง 6.8 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 8 ชิ้น 
น้ าหนัก 75 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาจิ่งเต๋อเจิ้น เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น เมืองเจียงซี 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0005 

 
 
 
 
 
 
 



  253 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, สีขาว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ถ้วย 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 4 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0006 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, สีน้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 14 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 5 ชิ้น 
น้ าหนัก 75 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิถงจื้อ 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เต่าเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0007 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, สีขาว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 16 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง 2.4 เซนติเมตร 
ยาว 2.5 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 5 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0008 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, หลายสี 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 16 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 2.6 เซนติเมตร 
ยาว 3.4 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0009 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, สีน้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเรขาคณิต 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 11 ชิ้น 
น้ าหนัก 45 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0010 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, สีน้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายทิวทัศน์ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 11 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 80 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0011 

 
 
 
 
 
 
 



  259 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, สีขาว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 13 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 5 ชิ้น 
น้ าหนัก 240 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0012 

 
 
 
 
 
 
 



  260 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ สีขาว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ไหล่, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 9 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0013 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายต้เคลือบ, สีน้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 4 ชิ้น 
น้ าหนัก 190 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0014 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, แดง 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ช้อน 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง  เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 1.1 เซนติเมตร 
ยาว 2.6 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 1 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0015 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา พวยกา 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 4.1 เซนติเมตร 
ยาว 4.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 13 
ทะเบียนวัตถุ #0016 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.6 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง 8.9 เซนติเมตร 
ยาว 9.6 เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 60 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0017 

****มีอักษรจีน 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, สีขาว 
ลวดลายบนภาชนะ ไม่ทราบลาย 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, คอ, ไหล่, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 10 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 52 ชิ้น 
น้ าหนัก 210 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0018 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 18 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิถงจื้อ 

 
ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 

แหล่งเตา/แหล่งผลิต เต่าเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 
ความแพร่หลาย - 

กลุ่มลุ่มน้ า - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0019 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 18 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 7.3 เซนติเมตร 
สูง 5.6 เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 4 ชิ้น 
น้ าหนัก 170 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0020 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, ฟ้า 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบ้ไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 34 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 4.6 เซนติเมตร 
ยาว 6.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0021 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, เทา, เขียว 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.7 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 9.9 เซนติเมตร 
ยาว 11.4 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 160 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิถงจื้อ 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เต่าเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0022 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต่างๆ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 11 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 5 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0023 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, หลายสี 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต่างๆ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0024 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, แดง 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ช้อน 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง 4.5 เซนติเมตร 
ยาว 9.8 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0025 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีต้เคลือบ, เขียว 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ช้อน 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 4.5 เซนติเมตร 
ยาว 11.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เต่าเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0026 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, ด า 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต้นไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 7 เซนติเมตร 
สูง 6 เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 245 กรัม 

สภาพภาชนะ เต็มใบ 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0027 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 12 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 2 เซนติเมตร 
สูง 5.5 เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 180 กรัม 

สภาพภาชนะ เต็มใบ 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิถงจื้อ 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เต่าเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0028 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 10.7 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 5.5 เซนติเมตร 
สูง 4.4 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 5 ชิ้น 
น้ าหนัก 125 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0029 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.6 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 6 ชิ้น 
น้ าหนัก 60 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เต่าเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 21 
ทะเบียนวัตถุ #0030 

 
 
 
 
 
 
 



  278 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, สีน้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายรูปสัตว์ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 14 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 7 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 31 
ทะเบียนวัตถุ #0031 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, หลายสี 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15.2 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.8 เซนติเมตร 
สูง 5.2 เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 180 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 31 
ทะเบียนวัตถุ #0032 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา จาน 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 23 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 5.7 เซนติเมตร 
ยาว 12 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 40 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 31 
ทะเบียนวัตถุ #0033 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, ด า 
ลวดลายบนภาชนะ ลายตัวอักษร 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ฝา 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 3.1 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง 3 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 31 
ทะเบียนวัตถุ #0034 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง 1.7 เซนติเมตร 
ยาว 1.8 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 1 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 31 
ทะเบียนวัตถุ #0035 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 4 เซนติเมตร 
ยาว 8.5 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 31 
ทะเบียนวัตถุ #0036 

 
 
 
 
 
 
 



  284 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, ขาว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 8 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 31 
ทะเบียนวัตถุ #0037 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 2.7 เซนติเมตร 
ยาว 2.8 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 31 
ทะเบียนวัตถุ #0038 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายทิวทัศน์ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 4.6 เซนติเมตร 
สูง 5.6 เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 7 ชิ้น 
น้ าหนัก 155 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 39 
ทะเบียนวัตถุ #0039 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายคน 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 7 เซนติเมตร 
สูง 4.4 เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 39 
ทะเบียนวัตถุ #0040 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายรูปสัตว์ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 12.2 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 5.5 เซนติเมตร 
สูง 4.8 เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 150 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 39 
ทะเบียนวัตถุ #0041 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, เขียว 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15.1 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.2 เซนติเมตร 
สูง 6 เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 260 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิถงจื้อ 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 39 
ทะเบียนวัตถุ #0042 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 10 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 39 
ทะเบียนวัตถุ #0043 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, ด า 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก – เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 2.2 เซนติเมตร 
ยาว 5.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 39 
ทะเบียนวัตถุ #0044 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายทิวทัศน์ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ฝา 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 5 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 39 
ทะเบียนวัตถุ #0045 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, หลายสี 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต้นไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง 4.5 เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 4.2 เซนติเมตร 
ยาว 7.5 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 39 
ทะเบียนวัตถุ #0046 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต้นไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 8 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 55 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 49 
ทะเบียนวัตถุ #0047 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต้นไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 6.5 เซนติเมตร 
ยาว 7.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 60 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 49 
ทะเบียนวัตถุ #0048 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, หลายสี 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ถ้วย 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 3 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 2.5 เซนติเมตร 
ยาว 5.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 49 
ทะเบียนวัตถุ #0049 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, เขียว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ถ้วย 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 7.6 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 2.9 เซนติเมตร 
สูง 4 เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 60 กรัม 

สภาพภาชนะ เต็มใบ 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 49 
ทะเบียนวัตถุ #0050 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 14 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 2.4 เซนติเมตร 
ยาว 3.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 49 
ทะเบียนวัตถุ #0051 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, ด า 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 10 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 2.3 เซนติเมตร 
ยาว 4.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 49 
ทะเบียนวัตถุ #0052 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 9 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร 
กว้าง 1.9 เซนติเมตร 
ยาว 3.8 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 49 
ทะเบียนวัตถุ #0053 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าตาล 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ไหล่ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 3.2 เซนติเมตร 
ยาว 5.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 120-140 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 49 
ทะเบียนวัตถุ #0054 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 12 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 1.5 เซนติเมตร 
ยาว 6 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 56 
ทะเบียนวัตถุ #0055 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง 2 เซนติเมตร 
ยาว 2.4 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 56 
ทะเบียนวัตถุ #0056 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 4 เซนติเมตร 
ยาว 6 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 56 
ทะเบียนวัตถุ #0057 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต้นไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 14 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 7 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 5.8 เซนติเมตร 
ยาว 10.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 110 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 56 
ทะเบียนวัตถุ #0058 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเมฆ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 7 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 2.4 เซนติเมตร 
ยาว 7.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 56 
ทะเบียนวัตถุ #0059 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา แจกัน 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 1.9 เซนติเมตร 
ยาว 3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 140-160 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 56 
ทะเบียนวัตถุ #0060 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 5.7 เซนติเมตร 
ยาว 3.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0061 

 
 
 
 
 
 
 



  309 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, น้ าตาล 
ลวดลายบนภาชนะ ไม่ทราบลาย 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 10 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 4.4 เซนติเมตร 
ยาว 2.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0062 

 
 
 
 
 
 
 



  310 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 3.4 เซนติเมตร 
ยาว 5.6 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0063 

 
 
 
 
 
 
 



  311 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 0.9 เซนติเมตร 
ยาว 3.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 1 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 63 
ทะเบียนวัตถุ #0064 

 
 
 
 
 
 
 



  312 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายในวงกลม 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ถ้วย 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 9 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 4.1 เซนติเมตร 
สูง 6.2 เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง 6 เซนติเมตร 
ยาว 7.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 55 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 65 
ทะเบียนวัตถุ #0065 

 
 
 
 
 
 
 



  313 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, หลายสี 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต้นไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ชาม 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 7 เซนติเมตร 
สูง 5.5 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 6 เซนติเมตร 
ยาว 14.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 80 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 65 
ทะเบียนวัตถุ #0066 

 
 
 
 
 
 
 



  314 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 14 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6 เซนติเมตร 
สูง 6.3 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 100 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิถงจื้อ 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 65 
ทะเบียนวัตถุ #0067 

 
 
 
 
 
 
 



  315 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต้นไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 3.6 เซนติเมตร 
สูง 6 เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 130 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 65 
ทะเบียนวัตถุ #0068 

 
 
 
 
 
 
 



  316 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต่างๆ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 9 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 65 
ทะเบียนวัตถุ #0069 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายัวอักษร 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 14 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 65 
ทะเบียนวัตถุ #0070 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต้นไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 7 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 3.6 เซนติเมตร 
ยาว 6.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 65 
ทะเบียนวัตถุ #0071 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 9 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 2.2 เซนติเมตร 
ยาว 3.4 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 65 
ทะเบียนวัตถุ #0072 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายทิวทัศ์ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.6 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 5.9 เซนติเมตร 
ยาว 10.4 เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 65 
ทะเบียนวัตถุ #0073 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 9 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 10 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 4 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 72 
ทะเบียนวัตถุ #0074 

 
 
 
 
 
 
 



  322 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, หลายสี 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 30 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 55 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 72 
ทะเบียนวัตถุ #0075 

 
 
 
 
 
 
 



  323 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต่างๆ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 5 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 72 
ทะเบียนวัตถุ #0076 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 72 
ทะเบียนวัตถุ #0077 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, น้ าตาล 
ลวดลายบนภาชนะ ไม่ทราบลาย 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง 1.3 เซนติเมตร 
ยาว 1.6 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 1 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 72 
ทะเบียนวัตถุ #0078 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, ด า 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 3 เซนติเมตร 
ยาว 3.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 72 
ทะเบียนวัตถุ #0079 

 
 
 
 
 
 
 



  327 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร 
กว้าง 4.7 เซนติเมตร 
ยาว 5.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 40 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 72 
ทะเบียนวัตถุ #0080 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 18 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 73 
ทะเบียนวัตถุ #0081 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 2.5 เซนติเมตร 
ยาว 3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 5 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 73 
ทะเบียนวัตถุ #0082 

 
 
 
 
 
 
 



  330 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 24 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 3 เซนติเมตร 
ยาว 3.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 73 
ทะเบียนวัตถุ #0083 

 
 
 
 
 
 
 



  331 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, ฟ้า 
ลวดลายบนภาชนะ ลอยดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา จาน 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 11 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 4 ชิ้น 
น้ าหนัก 55 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 73 
ทะเบียนวัตถุ #0084 

 
 
 
 
 
 
 



  332 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 4.8 เซนติเมตร 
ยาว 5.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 73 
ทะเบียนวัตถุ #0085 

 
 
 
 
 
 
 



  333 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 5.4 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 40 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 73 
ทะเบียนวัตถุ #0086 

 
 
 
 
 
 
 



  334 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 10 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 2.3 เซนติเมตร 
ยาว 3.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 73 
ทะเบียนวัตถุ #0087 

 
 
 
 
 
 
 



  335 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา แจกัน 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ไหล่ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา  0.4เซนติเมตร 
กว้าง 7.9 เซนติเมตร 
ยาว 12.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 110 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 73 
ทะเบียนวัตถุ #0088 

 
 
 
 
 
 
 



  336 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิถงจื้อ 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 73 
ทะเบียนวัตถุ #0089 

 
 
 
 
 
 
 



  337 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 4 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 73 
ทะเบียนวัตถุ #0090 

 
 
 
 
 
 
 



  338 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 14 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 8.8 เซนติเมตร 
ยาว 6.6 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0091 

 
 
 
 
 
 
 



  339 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, เขียว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ช้อน 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 3.8 เซนติเมตร 
ยาว 6.3 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0092 

 
 
 
 
 
 
 



  340 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ฝา 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง 4.7 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 8.1 เซนติเมตร 
ยาว 19.7 เซนติเมตร 
จ านวน 16 ชิ้น 
น้ าหนัก 185 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0093 

 
 
 
 
 
 
 



  341 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 3.2 เซนติเมตร 
ยาว 3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0094 

 
 
 
 
 
 
 



  342 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, ขาว 
ลวดลายบนภาชนะ ไม่ทราบลาย 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 18 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 35 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0095 

 
 
 
 
 
 
 



  343 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, คราม 
ลวดลายบนภาชนะ ลายบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 3.1 เซนติเมตร 
ยาว 5.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0096 

 
 
 
 
 
 
 



  344 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, เขียว 
ลวดลายบนภาชนะ ลายใบไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 17 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 4.4 เซนติเมตร 
ยาว 2.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0097 

 
 
 
 
 
 
 



  345 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต่เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ไม่ทราบลาย 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 2.9 เซนติเมตร 
สูง 1.8 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 7.7 เซนติเมตร 
ยาว 8.2 เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0098 

 
 
 
 
 
 
 



  346 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น, ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 5.7 เซนติเมตร 
สูง 2.2 เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง 7.9 เซนติเมตร 
ยาว 8.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 100 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสียนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0099 

 
 
 
 
 
 
 



  347 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 2 เซนติเมตร 
สูง 1.2 เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 3.2 เซนติเมตร 
ยาว 2.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0100 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ไม่ทราบลาย 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 10 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 0.6 เซนติเมตร 
ยาว 7.6 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0101 

 
 
 
 
 
 
 



  349 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 9.6 เซนติเมตร 
สูง 5.3 เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร 
กว้าง 12.4 เซนติเมตร 
ยาว 13.5 เซนติเมตร 
จ านวน 5 ชิ้น 
น้ าหนัก 310 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0102 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายพรรณพฤกษา 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง 3.3 เซนติเมตร 
ยาว 5.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0103 

 
 
 
 
 
 
 



  351 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, เขียว, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายพรรณพฤกษา 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 3.4 เซนติเมตร 
ยาว 2.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 60-80 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 78 
ทะเบียนวัตถุ #0104 

 
 
 
 
 
 
 



  352 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ, หลายสี 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ถ้วย 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 4 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 2.7 เซนติเมตร 
สูง 2.7 เซนติเมตร 
หนา 0.1 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0105 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต้นไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 5.7 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 5 เซนติเมตร 
สูง 4.9 เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 3 ชิ้น 
น้ าหนัก 70 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0106 

 
 
 
 
 
 
 



  354 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 7 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 3.6 เซนติเมตร 
ยาว 6.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 25 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0107 

 
 
 
 
 
 
 



  355 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 14 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 2.5 เซนติเมตร 
ยาว 5.7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0108 

 
 
 
 
 
 
 



  356 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายตัวอักษร 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 5 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 5.2 เซนติเมตร 
ยาว 6.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 40 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0109 

 
 
 
 
 
 
 



  357 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 8 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 5.9 เซนติเมตร 
ยาว 6.8 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 45 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0110 

 
 
 
 
 
 
 



  358 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, หลายส ี
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา พาน 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 11 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.8 เซนติเมตร 
กว้าง 11.6 เซนติเมตร 
ยาว 12.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 355 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0111 

 
 
 
 
 
 
 



  359 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 8 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 3.2 เซนติเมตร 
ยาว 3.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0112 

 
 
 
 
 
 
 



  360 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, เขียว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.3 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 8.3 เซนติเมตร 
ยาว 10 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 85 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0113 

 
 
 
 
 
 
 



  361 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, เขียว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 5 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง 3.7 เซนติเมตร 
ยาว 4.1 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0114 

 
 
 
 
 
 
 



  362 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต่างๆ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 4 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 87 
ทะเบียนวัตถุ #0115 

 
 
 
 
 
 
 



  363 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 8 เซนติเมตร 
สูง 0.7 เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 4.3 เซนติเมตร 
ยาว 8.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 30 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิถงจื้อ 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 97 
ทะเบียนวัตถุ #0116 

 
 
 
 
 
 
 



  364 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, หลายสี 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต้นไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 11 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 97 
ทะเบียนวัตถุ #0117 

 
 
 
 
 
 
 



  365 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 17 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง 4.5 เซนติเมตร 
ยาว 7.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 55 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 97 
ทะเบียนวัตถุ #0118 

 
 
 
 
 
 
 



  366 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, เขียว 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.6 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 5.6 เซนติเมตร 
ยาว 7 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 50 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 97 
ทะเบียนวัตถุ #0119 

 
 
 
 
 
 
 



  367 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต่างๆ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 97 
ทะเบียนวัตถุ #0120 

 
 
 
 
 
 
 



  368 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 4.6 เซนติเมตร 
กว้าง 5.1 เซนติเมตร 
ยาว 0.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 97 
ทะเบียนวัตถุ #0121 

 
 
 
 
 
 
 



  369 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายต่างๆ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 7 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 97 
ทะเบียนวัตถุ #0122 

 
 
 
 
 
 
 



  370 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, หลายสี 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้ 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ช้อน 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา อื่นๆ 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก  เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น  เซนติเมตร 
สูง  เซนติเมตร 
หนา 0.3 เซนติเมตร 
กว้าง 4.6 เซนติเมตร 
ยาว 6.4 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 80-100 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 97 
ทะเบียนวัตถุ #0123 

 
 
 
 
 
 
 



  371 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ 
ลวดลายบนภาชนะ - 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 23 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร 
กว้าง 4.6 เซนติเมตร 
ยาว 3.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0124 

 
 
 
 
 
 
 



  372 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, คราม 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้และบุคคล 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 6.8 เซนติเมตร 
ยาว 4.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0125 

 
 
 
 
 
 
 



  373 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายพรรณพฤกษา 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ถ้วย 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง, ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 6 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 3 เซนติเมตร 
สูง 4.2 เซนติเมตร 
หนา 0.2 เซนติเมตร 
กว้าง 4.9 เซนติเมตร 
ยาว 4.8 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 102 
ทะเบียนวัตถุ #0126 

 
 
 
 
 
 
 



  374 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายอักษรจีน 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.7 เซนติเมตร 
กว้าง 4.5 เซนติเมตร 
ยาว 5.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิง สมัยจักรพรรดิถงจื้อถึงจักรพรรดิ
เซวียนถง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน หรือ

แหล่งเตานมณฑลกว่างตง 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 104 
ทะเบียนวัตถุ #0127 

 
 
 
 
 
 



  375 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ไม่ทราบลาย 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 13 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 3.7 เซนติเมตร 
ยาว 5.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 104 
ทะเบียนวัตถุ #0128 

 
 
 
 
 
 
 



  376 

 
คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 

สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ลายดอกไม้, คลื่น 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากต้ังตรง 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 9 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา - เซนติเมตร 
กว้าง - เซนติเมตร 
ยาว - เซนติเมตร 
จ านวน 2 ชิ้น 
น้ าหนัก 15 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุธศตวรรษที่ 
25 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

ราชวงศช์ิงสมัยจักรพรรดิเต้ากวงถึง
จักรพรรดิเสีนเฟิง 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต เตาเต๋อฮั่ว เมืองเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 104 
ทะเบียนวัตถุ #0129 

 
 
 
 
 
 



  377 

 
คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 

สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, น้ าตาล 
ลวดลายบนภาชนะ เคลือบลาน 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 12 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 5.9 เซนติเมตร 
ยาว 6 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 20 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 104 
ทะเบียนวัตถุ #0130 

 
 
 
 
 
 



  378 

 
คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 

สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีบนเคลือบ  
ลวดลายบนภาชนะ ไม่ทราบลาย 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 4.2 เซนติเมตร 
ยาว 4.9 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 10 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 104 
ทะเบียนวัตถุ #0131 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 

สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เขียนสีใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
ลวดลายบนภาชนะ ไม่ทราบลาย 

ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ล าตัว 

คุณลักษณะที่สามารถวัด
หรือนับได้ 

เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 4.2 เซนติเมตร 
ยาว 3.5 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 5 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ 100-120 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 104 
ทะเบียนวัตถุ #0132 

 
 
 
 
 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ พิมพ์ลายใต้เคลือบ, น้ าเงิน 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ลวดลายบนภาชนะ ลายเส้น 
ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา จาน 

ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ปากผายออก 
คุณลักษณะที่สามารถวัด

หรือนับได้ 
เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 18 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น - เซนติเมตร 
สูง 2.2 เซนติเมตร 
หนา 0.4 เซนติเมตร 
กว้าง 7.7 เซนติเมตร 
ยาว 8.2 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 35 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 109 
ทะเบียนวัตถุ #0133 

 
 
 
 
 
 
 

คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
ด้านการตกแต่ง วิธีการตกแต่งภาชนะ เคลือบ, เขียว 
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คณุลกัษณะจากโครงสรา้งคณุลกัษณะภาชนะดินเผา ข้อมลูคณุลกัษณะในรายงาน 
สารสนเทศ
เพือ่การจดั
จ าแนก และ
วิเคราะห์

ข้อมลูเบือ้งต้น 

ลวดลายบนภาชนะ - 
ด้านรูปทรง ชื่อภาชนะดินเผา ภาชนะ 

ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ก้น 
คุณลักษณะที่สามารถวัด

หรือนับได้ 
เส้นผ่านศูนย์กลางปาก - เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้น 6.7 เซนติเมตร 
สูง - เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร 
กว้าง 6.9 เซนติเมตร 
ยาว 8.3 เซนติเมตร 
จ านวน 1 ชิ้น 
น้ าหนัก 70 กรัม 

สภาพภาชนะ - 
ด้านเทคโนโลยีที่
ใช้ผลิตภาชนะ

ดินเผา 

การข้ึนรูปภาชนะดินเผา - 
ลักษณะเน้ือ ภาชนะดินเผาเน้ือกระเบื้อง 

สีเน้ือดิน - 
สารสนเทศ
เพือ่การ

สงัเคราะห์
ข้อมลู และ
ศกึษาวจิยั 

ด้านอายุสมัย การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวเลข 

- 

การลงข้อมูลคุณลักษณะ
ด้วยตัวอักษร 

- 

ด้านบริบทอื่นๆ ประโยชน์ใช้สอย - 
แหล่งเตา/แหล่งผลิต - 

ความแพร่หลาย - 
กลุ่มลุ่มน้ า - 

สารสนเทศ
เพือ่การ

จดัการภาชนะ
ดินเผา 

แหล่งที่พบ A03 
ต าแหน่งที่พบ ระดับสมมติ - 

ระดับชั้นวัฒนธรรม - 
กริด - 

วัตถุที่พบร่วม - 
ทะเบียนถุง 109 
ทะเบียนวัตถุ #0134 



 



 

ประว ัติผู้เขียน 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ชนน วัฒนะกูล 

วัน เดือน ปี เกิด 01 ตุลาคม 2534 
สถานที่เกิด ลพบุรี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 355 หมู ่6 ต.ะเลชุบศร อ.เมือง จังหวัดลพบุรี 15000 
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 7 "ประเทศ

ไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน" 
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