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The objective of the study is to explain the movement of distribution and
consumption of Sangkhalok ceramics in Central Thailand during the 13th to the 16th century.
The Sangkhalok ceramics, defined as products from kiln sites in Si Satchanalai and Muang
Sukhothai, Sukhothai Province, lower north of Thailand, were discovered from several
archaeological sites in Central Thailand. These finds were systemically collected, classified
and analyzed by means of archaeological method. Archaeological data from other sites, such
as Sangkhalok ceramics from sunken ships, and historical documents concerning the
movement are discussed.
These findings obtained. Two different kinds of utilization of Sangkhalok ceramic:
that is, as a container and a commodity, had been distributed and consumed in different
manners from place to place and from time to time.
Before the full-scale export of
Sangkhalok wares in the 15th century, main production of Sangkhalok ceramic was a large
unglazed stoneware jar used as a container (including a burial jar/reliquary). These jars were
locally made and were transported from several kilns to all regions. The presence of these
jars indicates the prevalent consumption of local people in Thailand; they were not for export
outside the country. However, some of them were also found at some places near the Gulf of
Thailand by the early 14th century. This phenomenon may be open to interpretation.
Regarding Sangkhalok ware as a commodity, it is evident that in the early 15th
century onward glazed wares from Si Satchanalai kilns were rapidly developed; i.e. high
quality celadon was widely produced during the mid-15th century, and increased in number
and became the major product to be exported and played a prominent part in the Southeast
Asian market.
Production of Sangkhalok large jars was reduced due to the fact that people in
the central Thailand preferred to consume large jars as container from other sources. This is
exemplified by the increasing of consumption of Mae Nam Noi large jars and the decreasing
of Sangkhalok large jars as appeared at Chan Palace site in Phitsanulok during the period of
being a satellite of Ayutthaya kingdom in the mid-15th century.
The return of Chinese blue-and-white wares in the Southeast Asian Market in the
late 15th century, which is exemplified by the Chinese wares found predominantly in several
sunken ships, caused the decline of the consumption of Sangkhalok ceramics in the
Southeast Asian market. Though the Chinese blue-and- white wares replaced Sangkhalok
ceramics in this respect and became preferable items to people in the capital, Ayutthaya, in
the late 15th to the early 16th century, Sangkhalok ceramics were still mainly consumed by
people in Phitsanulok. Finally, the Chinese blue-and –white wares became the dominant
ceramic in Phitsanulok’s market from the mid- to late 16th century.
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เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามที่ขุดพบจากแหลงเตา Riyaowan
ในกลุมแหลงเตาหลงฉวน .....................................................................
เครื่องถวยหลงฉวน (Longquan) ชนิด Celadon สมัยราชวงคซงุ ตอนใต-หยวน
ที่ขดุ พบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.254647 (1) .......................................................................................................
เครื่องถวยหลงฉวน (Longquan) ชนิด Celadon สมัยราชวงคซงุ ตอนใต-หยวน
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กลุมแหลงโบราณคดีเมือง Hakata หมายเลข 62 จังหวัด Fukuoka
ประเทศญี่ปุน (1) ที่ขุดพบจากโบราณสถานการฝงศพ 史縄祖 มณฑล
เจอเจี่ยงที่ไดปลงศพในปพ.ศ.1817 (2) ..................................................
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชาม ที่ขุดพบจากแหลงเรือ Sinan
แถบเกาหลีใต (พ.ศ.1866) ....................................................................
เครื่องถวยผูเถีย่ นชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47..........................................................
เครื่องถวยจีนสมัยราชวงคหยวน ที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (1)............................................................
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เครื่องถวยจิง่ เตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนจากประเทศซีเลีย ขนาด
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ขุดคน SQ.1 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก (1) ................ 286
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ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชัน้ ดินทางโบราณคดีชั้นที่ 2 (245-380 cmdt.) ในหลุม
ขุดคน G.4 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก (3) ..................
เครื่องถวยศรีสชั นาลัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (1)...........................
เครื่องถวยศรีสชั นาลัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (2)...........................
เครื่องถวยศรีสชั นาลัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (3)...........................
เครื่องถวยศรีสชั นาลัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (4)...........................
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จันทน เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (1) ..........................................
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวทีข่ ุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (2) ..........................................
เครื่องถวยสุโขทัยที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ในป
พ.ศ.2546-47 ......................................................................................
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบที่ขดุ พบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (1) ....................................................
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบที่ขดุ พบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (2) ....................................................
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบที่ขดุ พบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (3) ....................................................
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบที่ขดุ พบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (4) ....................................................
เครื่องถวยจิง่ เตอเจิ้นชนิดลายคราม (1-10) สมัยราชวงคหมิงตอนตน และชนิด
เคลือบสีขาวทีข่ ุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
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เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามที่ขุดพบจากโบราณสถานสุสาน
宋晟เมือง 南京 ซึ่งมีการขุพบจารึกหนาสุสานกลาวถึงการลงศพในป
พ.ศ.1950............................................................................................
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สมัยราชวงคหมิงตอนตนที่ขุดพบจาก
โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 .............
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามที่ขุดพบจากจากหลุมหมายเลข
SK01 ในการขุดคนบริเวณ Kyounouchi โบราณสถาน Shuri Jyou
จังหวัด Okinawa บนเกาะ Okinawa ภาคใตของประเทศญี่ปุน ................
เศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชัน้ ดินวัฒนธรรมสมัยอยุธยา (ชัน้ ดินที่ 2 และ 3
240-390 cmdt.) ของหลุมขุดคน G.2 โบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (1) ....................................................
เศษภาชนะดินเผาที่ขดุ พบจากชัน้ ดินวัฒนธรรมสมัยอยุธยา (ชัน้ ดินที่ 2 และ 3
240-390 cmdt.) ของหลุมขุดคน G.2 โบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (2) ....................................................
เศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชัน้ ดินวัฒนธรรมสมัยอยุธยา (ชัน้ ดินที่ 2 และ 3
240-390 cmdt.) ของหลุมขุดคน G.2 โบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (3) ....................................................
เศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชัน้ ดินวัฒนธรรมสมัยอยุธยา (ชัน้ ดินที่ 2 และ 3
240-390 cmdt.) ของหลุมขุดคน G.2 โบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (4) ....................................................
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด N155W170 ของโบราณสถาน
พระราชวังจันทน ..................................................................................
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากบริเวณพืน้ ทีก่ ริต N150W175 N155W170
N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47(1).............................................................
เครื่องถวยสังคโลกที่ขดุ พบจากบริเวณพื้นที่กริต N150W175 N155W170 N155
W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ในปพ.ศ.2546-47(2)............................................................................
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เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากบริเวณพืน้ ทีก่ ริต N150W175 N155W170
N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47(3)............................................................. 364
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เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาประเภทชามขนาดเล็ก
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เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาประเภทชาม เสนผาศูนยกลาง
ของปาก 23.0 เซนติเมตร...................................................................... 385
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก (2) ...................................................... 386
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาประเภทพาน เสนผาศูนยกลาง
ของปาก 23.0 เซนติเมตร...................................................................... 388
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้าํ ดินขาวที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47(1) ........................................... 392
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (1) .......................................... 393
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทน .................................................................................. 394
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน 395
เครื่องถวยจิง่ เตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงคหมิงตอนตนที่ขุดพบจาก
โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ........................................ 396
เครื่องถวยจิง่ เตอเจิ้นชนิดลายคราม (10-14) และชนิดเคลือบสีขาว (15) สมัย
ราชวงศหมิงตอนตนที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก ............................................................................................ 397
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เครื่องถวยเวียดนามที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ใน
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เครื่องถวยเวียดนามที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ใน
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ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานหมายเลข 7 โบราณสถานพระราชวังจันทน
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ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานหมายเลข 7 โบราณสถานพระราชวัง
จันทนเมืองพิษณุโลก ในปพ.ศ.2546-47 (2) ...........................................
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริต N135W260 N135W265 N140
W260 และ N140W165 โบราณสถานพระราชวังจันทน (1) .....................
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริต N135W260 N135W265 N140
W260 และ N140W165 โบราณสถานพระราชวังจันทน (2) .....................
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริต N135W260 N135W265 N140
W260 และ N140W165 โบราณสถานพระราชวังจันทน (3) .....................
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวทีข่ ุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก (1) .....................................................................
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวทีข่ ุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก (2) .....................................................................
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวทีข่ ุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก (3) .....................................................................
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวทีข่ ุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก (4) .....................................................................
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก (1) .....................................................................
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก (2) .....................................................................
เครื่องประดับสถาปตยกรรมศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนที่ขุดพบจาก
โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ........................................
เครื่องถวยศรีสชั นาลัยชนิดเคลือบสองสีที่ขดุ พบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก.....................................................................................
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ...........................................................
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก (1) ......................................................
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เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก (2) ...................................................... 435
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก (3) ...................................................... 436
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก........................................................................... 437
เครื่องถวยจีนลายครามสมัยราชวงคหมิงตอนกลาง (1)..................................... 438
เครื่องถวยจีนลายครามสมัยราชวงคหมิงตอนกลาง (2)..................................... 439
เครื่องถวยจีนลายครามสมัยราชวงคหมิงตอนปลาย ......................................... 440
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตรที่บรรจุกระดูกมนุษย
ภายใน โบราณสถานวัดมณฑป ในเขตอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร............. 442
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตรที่บรรจุกระดูกมนุษย
ภายใน โบราณสถานวัดกรุสี่หอง ในเขตอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร............ 445
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชัน้ ดินที่ 2 ในหลุมขุดคนที่ 2 โครงการขุดแตงและบูรณะ
เสริมความมัน่ คงกําแพงเมือง กําแพงเพชร ป 2548 .................................. 451
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชัน้ ดินที่ 2 ในหลุมขุดคนที่ 2 โครงการขุดแตงและบูรณะ
เสริมความมัน่ คงกําแพงเมือง กําแพงเพชร ป 2548 (1)............................. 452
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชัน้ ดินที่ 2 ในหลุมขุดคนที่ 2 โครงการขุดแตงและบูรณะ
เสริมความมัน่ คงกําแพงเมือง กําแพงเพชร ป 2548 (2)............................. 453
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จังหวัดสิงหบุรี ....................................................................................... 456
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมทิง้ เศษภาชนะดินเผาในหลุม Trench 7 โบราณสถาน
วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี (1)........................................................ 462
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมทิง้ เศษภาชนะดินเผาในหลุม Trench 7 โบราณสถาน
วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี (2)........................................................ 463
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมทิง้ เศษภาชนะดินเผาในหลุม Trench 7 โบราณสถาน
วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี (3)........................................................ 464
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ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุม Trench 22 โบราณสถาน
วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี (1)........................................................ 465
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุม Trench 22 โบราณสถาน
วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี (2)........................................................ 470
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบในชัน้ ดินอยูอาศัยกอการกอสรางโบราณสถาน (270-330
cmdt.) โบราณสถานหมูบา นโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยา......................... 472
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชัน้ ดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 หลุมขุดคนที่ 3 โบราณสถาน
วัดตะไกร พระนครศรีอยุธยา .................................................................. 473
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบจากดานทิศใตฐานเจดีย วัดจงกลม
พระนครศรีอยุธยา................................................................................ 476
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบรอบฐานเจดีย วัดจงกลม
พระนครศรีอยุธยา................................................................................ 477
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือฐาน
โบราณสถานหมายเลข 7...................................................................... 477
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบรอบฐานวิหาร วัดจงกลม
พระนครศรีอยุธยา................................................................................ 479
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบดานทิศใขของฐานวิหาร วัดขมิ้น
พระนครศรีอยุธยา................................................................................ 481
กระปุกลายเบญจรงคบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบดานทิศเหนือของฐาเจดีย
วัดขมิ้น พระนครศรีอยุธยา.................................................................... 481
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบรอบฐานพะอุโบสถ วัดชาง
พระนครศรีอยุธยา................................................................................ 482
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวทีพ่ บรอบฐานเจดีย วัดชาง พระนครศรีอยุธยา 483
ภาชนะดินเผาตะนันบรรจุกระดูกผูตายทราพบที่ลานดานหนาฐานของวิหาร วัด
แมหมายใต เมืองกาญจนบุรีเกา ............................................................ 484
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกผูตายทีพ่ บที่ลานดานทิศตะวันออกของเจดีย วัด
แมหมายใต เมืองกาญจนบุรีเกา ............................................................ 485
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เครื่องถวยเวียดนามบรรจุกระดูกผูตายที่พบรอบฐานของเจดีย วัดขุนแผน
เมืองกาญจนบุรีเกา ..............................................................................
ภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกผูตาย วัดขุนแผน เมืองกาญจนบุรีเกา ...................
ผังแสดงสภาพบริเวณเนินดินเผาหมายเลข ก.น.42 ใกลุมแหลงเตาเผาศรีสัชนาลัย
สภาพการทับถมชั้นดินในดินเผาหมายเลข ก.น.42 ...........................................
ผังเตาชนิดระบายความรอนผานในระดับแนวนอนเตาหมายเลข ก.น.110 ในเนิน
ดินเตาหมายเลข ก.น.42.......................................................................
สภาพที่ขดุ พบของเตาหมายเลข ก.น.61 บานเกาะนอย ในกลุมแหลงเตาเผา
ศรีสัชนาลัย..........................................................................................
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากภายในหองบรรจุภาชนะ เตาหมายเลข ก.น.61 ในกลุม
แหลงเตาศรีสชั นาลัย ............................................................................
รูปแสดงวิธีการตั้งเรียงเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงในการเผา ...
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทตลับสที่ขุดพบจากกลุมแหลงเตา Nan`an
มณฑลฝูเจี้ยน สมัยราชวงศซุงตอนเหนือ (พ.ศ.1503 - 1670)...................
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทตลับสที่ขุดพบจากไดมีการขุดพบจาก
โบราณสถานสุสาน เมือง Nanchang มณฑลเกียวชีในประเทศจีนในป
พ.ศ.1721 (ค.ศ.1178) เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 3.6 เซนติเมตร .......
เครื่องถวยจิง่ เตอเจิ้นชนิดลายคราม ประเภทแจกันขนาดใหญ 1 คู ในคอลเลคชัน
ของมูลนิธิ Percival David ประเทศอังกฤษ มีคําจารึกทีก่ ลาวถึงอายุทสี่ ั่ง
ใหผลิตภาชนะใบคูนี้ พ.ศ.1894.............................................................
ผังเตาชนิดระบายความรอนผานในระดับแนวนอนเตาหมายเลข 36 เปนเตาทํา
จากแผนดินเหนียวแตที่ปลอยไฟกอดวยอิฐ แหลงเตาบานเกาะนอย
ต.หนองออ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย .......................................................
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เครื่องถวยสังคโลกเปนชื่อเครื่องปนดินเผาชนิดหนึ่ง ผลิตในสังคมสยามสมัยโบราณ
เมื่อใชคําวา “สังคโลก” คําเดียว คนไทยบางคนเขาใจความหมายเหมือนกันกับเครื่องปนดินเผาทั่วไป
คําวา“สังคโลกจีน” และ“สังคโลกญี่ปุน” จึงนาจะเกิดจากความเขาใจความหมายของ “สังคโลก” แบบ
นั้น ซึ่งแสดงวาเครื่องถวยสังคโลกเปนชื่อภาชนะดินเผาที่มีความคุนเคยมากสําหรับคนไทย ใน
การศึกษานี้ ผูวิจัยกําหนดความหมายของ “เครื่องถวยสังคโลก” วา ”เครื่องถวยทุกชนิดที่ผลิตใน
กลุมแหลงเตาเผาเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย” (แผนที่ 1)
ในการอธิบายประวัติศาสตรของเครื่องถวยสังคโลก เรื่องที่ถูกเลาใหฝงบอยมาก คือ
เครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาออกในสมัยโบราณ เชน
การผลิตเครื่องปนดินเผาสัง คโลกที่สุโขทัยและศรีสัชนาลัยนั้น แมริเ ริ่มสมัยเมื่อง
สุโขทัยยังเปนเมืองหลวงของแควง แตเมื่อมีการตั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีตรงปากอาวที่ติดตอ
กับทะเลได และกลายเปนเมืองทาสําคัญสําหรับการคาทางทะเลในนานน้ําเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ปรากฏวาเครื่องปนดินเผาสังคโลกและเครื่องปนดินเผาชนิดอื่น ๆ กลับเปนสินคาสําคัญ เปนที่
ตองการของสังคมในภาคพื้นนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบรรดาประเทศหมูเกาะหลายริวกิว และ
เกาหลี ความรุงเรืองดานการคาทางทะเลของกรุงศรีอยุธยานี้เองเปดโอากสใหรัฐสงเสริมและขยาย
เครือขายการผลิต จนเรียกไดวาเกิดเปนชุมชนอุตสาหกรรม ผลิตเครื่องปนดินเผาสังคโลกเปน
สินคาขายทั้งในการคาทางบกและทะเล1
ผูวิจัยลงความคิดเห็นวาคําอธิบายนี้สะทอนใหเห็นถึงลักษณะความเปนมาของการศึกษา
เครื่องถวยสังคโลกเปนอยางดี คือการเนนการอธิบายเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาออกในสมัยอยุธยา
แตเ มื่อหัน กลับ มาทบทวนความเปนมาของการศึกษาเครื่องถว ยสังคโลกภายในประเทศไทย
ผลการศึกษาที่ถูกเผยแพร คือเฉพาะผลการขุดคนศึกษาแหลงผลิตเครื่องถวยสังคโลกเทานั้น ถึงแมวา
จะเก็บขอมูลทางโบราณคดีโดยดําเนินงานการขุดคนขุดแตงแหลงโบราณคดีหลายแหลงภายในประเทศ
ไทยทุกปแลว แตยังไมเสนอผลงานการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคในประเทศไทย
1

โครงการศูนยสุโขทัยศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
สารานุกรมสุโขทัยศึกษา (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539), 237.
1

2

แผนที่ 1 แสดงตําแหนงของแหลงผลิตเครื่องถวยสังคโลกและบานเมืองตาง บริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทย
ผูวิจัยสันนิษฐานวา สําหรับอุตสหากรรมเครื่องถวยสังคโลก ตลาดภายในประเทศ
นาจะเปนตลาดสําคัญกวาตลาดตางประเทศตลอดชวงเวลาของการผลิต โดยเฉพาะชวงกอนการ
สงออกเครื่องถวยสังคโลก เครื่องถวยสังคโลกเกือบทั้งหมดเปนสินคาสําหรับทองถิ่นเทานั้น

3
ดังนั้น ผูวิจัยจึงลงความคิดเห็นวาในการศึกษาคนควาเครื่องถวยสังคโลก ความรูเรื่อง
เกี่ยวกับลักษณะการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกภายในประเทศไทย คงเปนกุญแจสําคัญมาก
อี ก ทั้ ง เมื่ อ 2 ทศวรรษก อ นเป น ต น มา มี นั ก วิ ช าการที่ ไ ด เ สนอทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
ความสัมพันธระหวางการขาดแคลนเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิงตอนตนกับพัฒนาการของการ
ผลิตเครื่องถวยไทยและเวียดนาม โดยเฉพาะ Roxanna M. Brown เสนอผลการศึกษาการขาด
แคลนเครื่องถวยจีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากการวิเคราะหเครื่องถวยนานาชาติที่ขุด
พบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําหลายแหลงวามีชวงเวลาการขาดแคลนเครื่องถวยจีนในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 2 ชวงเวลาตางกัน ระยะแรกมีอายุปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ระยะที่สองมีอายุ
ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 – ตนพุทธศตวรรษที่ 212 แตสันนิษฐานไดวาแมแตเฉพาะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเทานั้น ยอนไดมีอิทธิพลของการขาดแคลนเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิงตอน
ตนคนละภูมิภาค โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางของประเทศไทยมีแหลงผลิตภาชนะดินเผาที่ผลิต
สินคาออกหลายแหลง ผูวิจัยลงความคิดเห็นวาสามารถที่จะตรวจสอบทฤษฎีนี้ไดโดยการศึกษา
การบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
เมื่อทบทวนประวัติการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องถวยสังคโลกที่ผานมา ไมตองสงสัยวา
ผลงานการขุดคนทางโบราณคดีสําคัญ 2 เรื่องไดเสนอพื้นฐานความรูเพื่อใหกาวหนาการศึกษา
ทางโบราณคดีเกี่ยวกับเครื่องถวยสังคโลก คือผลงานการขุดคนศึกษาแหลงเตาเผาศรีสัชนาลัย
และผลงานการขุดคนแหลงเรือจมอยูใตน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตั้งแตปพ.ศ.2523 เปนตนมา โครงการกําหนดอายุเครื่องถวยไทย (Thai Ceramic
Dating Project: TCDP) ดวยความรวมมือระหวางกองโบราณคดี กรมศิลปากรและหอศิลปะแหง
รัฐออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยอาดิเลด (The University of Adelede) ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปน
โครงการโบราณคดีเครื่องถวยไทย (Thai Ceramic Archeological Project: TCAP) ดําเนินงาน
การสํารวจและขุดคนแหลงเตาเผาบานเกาะนอย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งทําใหเรา
ทราบถึงเรื่องราวพัฒนาการของวิธีการผลิตเครื่องถวยสังคโลกทุกดาน เชน โครงสรางตัวเตาเผา
วิธีการตั้งเรียงภาชนะดินเผาในหองบรรจุภาชนะ เปนตน
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R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,Toward
a Chronology of Thai Trade Ware (Bangkok: The Siam Society under Royal Patronage,
2009), 69-70.

4
ทราบถึงเรื่องราวพัฒนาการของวิธีการผลิตเครื่องถวยสังคโลกทุกดาน เชน โครงสรางตัวเตาเผา
วิธีการตั้งเรียงภาชนะดินเผาในหองบรรจุภาชนะ เปนตน3
สวน ตั้งแตปพ.ศ.2517 เปนตนมา ในการขุดคนทางโบราณคดีแหลงเรือจมอยูใ ตนา้ํ ใน
อาวไทยหลายแหง ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนหรักฐานสําคัญใน
การศึกษาเครื่องถวยสังคโลดหลายดาน เชน การกําหนดอายุสมัยของการผลิตเครื่องถวยสังคโลก
เปนตน4
ดวยเหตุนี้ ในการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องถวยสังคโลกที่ผานมาสวนใหญจึงมักเนนการ
อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของการผลิตเครื่องถวยสังคโลก และลักษณะที่เปนสินคาออก ผูวิจัยจึง
มีความคิดเห็นวาการศึกษาเครื่องถวยสังคโลกที่เปนสินคาสําหรับตลาดภายในประเทศยังเปนเรื่อง
สําคัญเทากับการศึกษาเครื่องถวยสังคโลกที่เปนสินคาออก เนื่องจากวามีการขุดพบเครื่องถวย
สังคโลกในประเทศไทยเปนจํานวนมาก
นัก วิช าการบางทา นไดอ ธิบ ายว า ความต อ งการตอ เครื่อ วถ ว ยสั ง คโลกในท องถิ่ น
ใกลเคียงจากแหลงผลิตเครื่องถวยสังคโลกคงเปนปจจัยสวนหนึ่งที่กอใหเกิดแหลงผลิตสังคโลก
พัฒนาขึ้น
ศรีศักร วัลลิโภดม กลาววา “ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการผลิตเครื่องถวย
สังคโลก คือการผลิตขึ้นเพื่อใชในทองถิ่นกอน” และกลาวถึงเครื่องถวยสังคโลกประเภทประดับ
สถาปตยกรรมเปนสินคาสําหรับเฉพาะเมืองโบราณตางๆ ที่ตั้งอยูใกลเคียงจากแหลงที่ผลิต เชน
เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย พิษณุโลก กําแพงเพชร อุตรดิตถ เปนตน5
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สายันต ไพรชาญจิตร, “ขอเสนอเพื่อการพิจารณาใหมเรื่องการผลิตและการคาเครื่อง
ถวยสังคโลกทีม่ ากอนสมัยพอขุนรามคําแหง,” สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย, บรรณาธิการ
โดย ชาญวิทย เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2545),
286-314.
4
กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม: โครงการโบราณคดีใตนา้ํ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2531, และ กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม 2: เครื่องถวยจากทะเล (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2533).
5
ชาญวิทย เกษตรศิริ และสุภาภรณ จรัลพัฒน (บรรณาธิการ), การคาสังคโลก:
รายงานการสัมมนาวิเคราะหเรือโบราณทีค่ นพบในอาวไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2526), 159-162.

5
ดร.อมรา ศรีสุชาติ ไดอธิบายถึงความสําคัญของความตองการเครื่องถวยสังคโลกใน
กลุมเมืองชั้นใน (ศรีสัชนาลัย สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร) ตอพัฒนาการอุตสาหกรรมเครื่อง
ถวยสังคโลกวา “ตลาดเครื่องถวยสังคโลกในเขตแดนประเทศไทยแบงออกไดเปน 2 ภูมิภาคตาม
ชนิ ด และลั ก ษณะต า งๆ ของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลก ได แ ก กลุ ม เมื อ งชั้ น ในและเมื อ งรอบ ใน
ขณะเดียวกัน เครื่องถวยสังคโลกที่เปนเครื่องประดับสถาปตยกรรมเปนสินคาสําหรับเฉพาะใน
กลุมเมืองชั้นใน”6
จากแนวความคิดเห็นเหลานี้
เราทราบวาการวิเคราะหเครื่องถว ยสังคโลกที่
แพรกระจายบริเวณภาคกลางของประเทศไทยมีความสําคัญเพื่อแสดงถึงเรื่องราวพัฒนาการของ
การผลิตเครื่องถวยสังคโลกโดยตอบสนองความตองการในวัฒนธรรมทองถิ่น
อีกทั้งตั้งแต 2 ทศวรรษกอนเปนตนมา มีนักวิชาการที่ไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางการขาดแคลนเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิงตอนตนกับพัฒนาการของการผลิต
เครื่องถวยไทยและเวียดนาม โดยเฉพาะ Dr. R. Brown ไดทําการวิเคราะหเครื่องถวยที่ขุดพบจากแหลง
เรือจมอยูใตน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และลงความคิดเห็นวามีชวงสมัยของการขาดแคลนเครื่อง
ถวยจีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 2 ชวงสมัยตางกัน ระยะแรกมีอายุปลายพุทธศตวรรษที่ 19
ระยะที่สองมีอายุในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 – ตนพุทธศตวรรษที่ 21 ในการศึกษาแพรกระจาย
ของเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทย7 การตรวจสอบทฤษฎีนี้ยังเปนประเด็น
สําคัญประการหนึ่ง
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการแพรกระจายของการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกในพื้นที่ที่ศึกษา
2. เพื่อศึกษารูปแบบและประโยชนใชสอยของเครื่องถวยสังคโลกในพื้นที่ที่ศึกษา
3. เพื่อจัดลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกในพื้นที่ที่ศึกษา
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ทราบการแพรกระจายของการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกในพื้รที่ที่ศึกษา
2. ทราบรูปแบบและประโยชนใชสอยของเครื่องถวยสังคโลกในพื้นที่ที่ศึกษา
3. ทราบลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกในพื้นที่ที่ศึกษา
สมมติฐานของการศึกษา
การจัดลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 1)
ในการศึกษาเรื่องนี้ ผูวิจัยจะตั้งลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกโดยใชขอมูลที่ได
จากการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา และนํามาใชในการกําหนดอายุสมัยกลุมภาชนะดินเผา
รวมทั้งเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินทางโบราณคดี หรือกลุมภาชนะดินเผาที่ถูกบรรจุ
ภายในกรุในสมัยเดียวกัน หรือกลุมภาชนะดินเผาที่ถูกทิ้งพรอมกันในอดีต
ในการกําหนดอายุสมัยของการผลิตเครื่อวถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดี
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ผูวิจัยตั้งขอสมมุติฐานวาเครื่องถวยสังคโลกที่เปนสินคาออกทุก
ชนิดสามารถเทียบกันกับผลิตภัณฑสําหรับตลาดภายในประเทศไทยได ดังนั้น ในการกําหนดอายุ
สมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ถาหาก
จะไดมีตัวอยางตัวนองเดียวที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา สามารถที่จะกําหนดอายุ
อยางชัดเจนไดโดยเปรียบเทียบกับคาอายุของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา
ในการศึกษาเรื่องนี้ ผูวิจัยจะตั้งลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกตั้งแตชวงกอน
การสงออกจนถึงชวงระยะสิ้นสุดของการสงออกโดยแบงแยกชวงเวลาตามลักษณะเครื่องถวยสังคโลก
ไดเปน 5 ชวงดังตอไปนี้
1. ชวงกอนการสงออก
: ตนพุทธศตวรรรษที่ 18-ตนพุทธศตวรรษที่ 20
2. ชวงระยะแรกของการสงออก
: กลางพุทธศตวรรษที่ 20
3. ชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก: ปลายพุทธศตวรรษที่ 20
4. ชวงระยะการถดถอยของการสงออก : กลางพุทธศตวรรษที่ 21
5. ชวงระยะสุดทายของการสงออก : ปลายพุทธศตวรรษที่ 21-พุทธศตวรรษที่ 23
1. ชวงกอนการสงออก: ตนพุทธศตวรรษที่ 18-ตนพุทธศตวรรษที่ 20
ชวงกอนการสงออกหมายความวาเปนชวงที่เครื่องถวยสังคโลกยังไมเริ่มสงออกอยาง
จริงจัง สําหรับอายุสมัยของเริ่มตนผลิตเครื่องถวยสังคโลก จากการกําหนดอายุเครื่องถวยสังคโลก
ที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ของแหลงโบราณคดีเนินปราสาท เมืองสุโขทัย ยอนกลับไปถึงตน
พุทธศตวรรษที่ 18 ได สวนผูวิจัยกําหนดอายุของการเริ่มสงออกในกลางพุทธศตวรษที่ 20
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ภาพที่ 1 ลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลก (ชนิดเคลือบสีเขียวที่ผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย)
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2. ชวงระยะแรกของการสงออก : กลางพุทธศตวรรษที่ 20
ชวงระยะแรกของการสงออกหมายความวาเปนชวงที่เครื่องถวยสังคโลกไดเริ่มถูก
สงออก ในชวงสมัยนี้ ไดเกิดแหลงผลิตเครื่องถวยสังคโลกกลุมใหมขึ้นมาดานทิศเหนือของตัวเมือง
สุโขทัย ซึ่งเรียกวา “แหลงเตาสุโขทัย”
ในชวงนี้ เครื่องถวยสังคโลกประกอบดวย 6 ชนิด ไดแก เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดไมเคลือบ ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีเขียว เครื่อง
ถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ และชนิดเคลือบใสบนน้ําดินขาว ในกลุมเครื่องถวยสังคโลก 6
ชนิดนี้ รอยกี๋ 3 หรือ 5 ขาหลงเหลืออยูที่สวนกนดานในของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใต
เคลือบสีเขียวและชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดใหญเปนลักษณะเปนพิเศษของผลิตภัณฑ
ในชวงนี้
3. ชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก: ปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ตั้งแตชวงระยะแรกของการสงออกเปนตนมา แหลงเตาศรีสัชนาลัยไดพัฒนา
คุณภาพของเครื่องถวยสังคโลกอยางตอเนื่องจนกระทั่งการผลิตเครื่องถวยสังคโลกที่มีคุณภาพสูงสุด
โดยเฉพาะ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
เมื่อรวบรวมตัวอยางของเครื่องถวยสังคโลกที่มีคุณภาพสูงสุดในขอมูลที่ไดจาก
แหลงเรือจมอยูใตน้ํา พบวาในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําเหลานี้ เครื่อง
ถวยสังคโลกกลายเปนสินคาหลักในปริมาณ ซึ่งเรียกชวงนี้วา “ชวงระยะเจริญรุง เรืองของการ
สงออก” ซึ่งมีอายุไดปลายพุทธศตวรรษที่ 20
4. ชวงระยะของการถดถอยของการสงออก: กลางพุทธศตวรรษที่ 21
ในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําที่มีอายุในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21 เครื่องถวยสังคโลกยังคงมีปริมาณพอสมควร แตในสมัยนี้ สังเกตไดวาเครื่องถวย
สังคโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงในลักษณะ 2 ประการ ประการที่หนึ่ง คือการลดคุณภาพลงของเครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ประการที่สอง คือการเริ่มปรากฏเครื่องถวยสังคโลกประเภท
รูปทรงขนาดเล็กเปนจํานวนหนึ่ง เชน ประเภทกระปุก ตลับ และขวดขนาดเลก
สวนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยังไดเกิดเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาแลว
คือความฟนฟูเครื่องถวยจีนกลับมาถูกคาขาย ในความฟนฟูเครื่องถวยจีนนี้ เครื่องถวยชนิดลาย
ครามประเภทถวย-ชาม-จานเปนผลิตภัณฑหลัก และเครื่องถวยสังคโลกพยายามปรับตัวโดยเริ่ม
ผลิตเครื่องถวยประเภทที่มีขนาดเล็กเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแขงขันกับเครื่องถวยจีนในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ผูวิจัยใหชื่อเรียกหลังชวงเจริญรุงเรืองของการสงออกวา “ชวงระยะของการ
ถดถอยของการสงออก” ซึ่งมีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21
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5. ชวงระยะสุดทายของการสงออก: ปลายพุทธศตวรรษที่ 21-พุทธศตวรรษที่ 23
ถัดลงมาเปนชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 การเริ่มปรากฏเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดลายสีดําใตเคลือบขึ้นมา ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนแปลงสุดทายจนกระทั่งสิ้นสุดของการสองออก
เครื่องถวยสังคโลกในพุทธศตวรรษที่ 23 ผูวิจัยใหชื่อเรียกชวงนี้วา “ชวงระยะสิ้นสุดของการ
สงออก” ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21-พุทธศตวรรษที่ 23
ความหลากหลายของลักษณะการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทย
ผูวิจัยตั้งขอสมมุติฐานวาทั้งลักษณะความตองการและลักษณะการบริโภคเครื่องถวย
สังคโลกคงมีความแตกตางกันในแตละทองถิ่น เชน ในเริ่มตนของการผลิตเครื่องถวยสังคโลกใน
กลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัย ผูวิจัยสันนิษฐานวาความตองการตอภาชนะดินเผาในทองถิ่นคงเปน
ปจจัยหลักที่กอใหเกิดการผลิตเครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะความตองการในบริเวณเมืองสุโขทัย
เมืองศรีสัชนาลัยและบานเมืองใกลเคียง สวนในชวงสมัยเดียวกัน บริเวณภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทยยังไมไดเกิดความตองการตอเครื่องถวยสังคโลกขึ้นมา เนื่องจากวาบริเวณนี้ไดบริโภค
ภาชนะดินเผาเนื้อแกรงที่ผลิตจากแหลงเตา 2 แหงแลว ไดแก แหลงเตาบานบางปูนและแหลงเตา
แมน้ํานอย สําหรับเครื่องถวยประเภทชามและจาน บริเวณนี้สามารถหาซื้อเครื่องถวยจีนไดงาย
กวาเครื่องถวยสังคโลกโดยติดตอคาขายกับตางประเทศ
เมื่อมองเห็นลักษณะการแพรกระจายของเครื่องถวยจากแงความคิดของลักษณะการ
บริโภคเครื่องถวยสังคโลกนี้ บริเวณภาคกลางของประเทศไทยแบงออกไดเปน 2 ภูมิภาคดังตอไปนี้
1. บริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ไดแก “ภูมิภาคศูนยกลางการ
แพรหลายของเครื่องถวยสังคโลกในประเทศไทย”
บริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยเปนบริเวณที่แหลงผลิตของเครื่องถวย
สังคโลกตั้งอยู ไดแก กลุมแหลงเตาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ผูวิจัยสันนิษฐานวาในการศึกษาการ
แพรกระจายการบริโภคของเครื่องถวยสังคโลก บริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยเปน
ตลาดที่ไดมีความตองการตอเครื่องถวยสังคโลกเปนผลิตภัณฑหลักในปริมาณอยางตอเนื่องใน
ตลอดชวงเวลาของการผลิต
แหลงผลิตเครื่องถวยสังคโลกไดผลิตเครื่องถวยสังคโลกประเภทรูปทรงหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความตองการตอภาชนะดินเผาในบริเวณนี้ เครื่องถวยสังคโลกบางประเภทถูกผลิต
เปนสิ่นคาสําหรับเฉพาะตลาดภายในบริเวณนี้เทานั้น เชน เครื่องประดับสถาปตยกรรม ทอน้ําดิน
เผา และภาชนะประเภทไหขนาดใหญที่ใชในการฝงศพ เปนตน ในชวงกอนการสงออกเครื่องถวย
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สังคโลก บานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย คงมีลักษณะการบริโภคเครื่อง
ถวยสังคโลกเหมือนกัน ถึงแมวาโบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก ไดรับภาชนะดินเผา
บานบางปูนเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ ซึ่งนํามาจากบริเวณภาคกลางตอนลาง แตเครื่องถวย
สังคโลกยังเปนผลิตภัณฑหลักในการบริโภคภาชนะดินเผาโดยมีประโยชนใชสอยอยางกวางขวาง
เชนเดียวกันกับบานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
เมื่อถัดลงมาเปนชวงตนพุทธศตวรรษที่ 20 ไดมีเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นมา
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย คือการขยายอํานจของอยุธยาไปทางเหนือจนกระทั่งกรุงสุโขทัย
ไดตกเปนเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา อยุธยาคงจะสามารถควบคุมเสนทางลําน้ําเจาพระยาตอ
แมน้ํานานไดโดยมีความปลอดภัยและความสงบ อันเปนปจจัยที่จะทําใหเครื่องถวยสังคโลกเริ่ม
สงออกอยางมั่นคงได นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้ยังไดมีอิทธิพลตอการแพรกระจาย
เครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทยอีกดวย ไดแก ลักษณะการบริโภคเครื่องถวย
สังคโลกในเมืองพิษณุโลกและเมืองกําแพงเพชร ซึ่งเปนลักษณะแตกตางกันไปจากบานเมืองอื่นๆ
ในบริเวณนี้ เชน เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และเมืองบางขลัง เปนตน
ทั้ง เมือ งพิษ ณุ โ ลกและเมือ งกํา แพงเพชรเปน เมือ งที่ตั้ ง อยูริ ม แม น้ํ า สายใหญ ที่
สามารถเชื่อมตอกับกรุงศรีอยุธยาอยางสะดวก จึงคงมีความสําคัญเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญเพื่อ
ปกครองแวนแควนสุโขทัย เมื่อสังเกตระดับคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกที่
ขุดพบจาก 2 เมืองนี้ พบวาที่เมืองพิษณุโลก คิดเปน 66.1％ที่เมืองกําแพงเพชร คิดเปน 40.8％
สวนแหลงโบราณคดีที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางตัวเมืองสุโขทัยยังคงไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลก
อยางหนาแนนเหมือนเดิม (80.0-96.8％)
สําหรับเมืองพิษณุโลก การขุดพบเครื่องถวยจีน ภาชนะดินเผาบานเตาไห และ
ภาชนะดินเผาบานบางปูนไดเปนปจจัยที่กอใหเกิดคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลก
ลดระดับลง สวนที่เมืองกําแพงเพชร การขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอยไดเปน
ปจจัยเชนกัน ผูวิจัยสันนิษฐานวาการขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอยเปนจํานวน
มากจากบางเมือง 2 เมืองนี้คงจะสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางการคาขายกับภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะเรื่องราวการนําเขามาของเครื่องถวยตางภูมิภาคที่ตางกันระหวางเมือง
พิษณุโลกกับเมืองกําแพงเพชรไดมีอิทธิพลตอการอุปโภคบริโภคเครื่องถวยสังคโลกคนละเมือง คือ
เครื่องถวยสังคโลกชนิดเคลือบตางๆนําเขามาทั้ง 2 เมืองอยางหนาแนนเหมือนกัน แตสําหรับ
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภทไห อางและครก ไดมีการขุดพบเปนจํานวนมากจาก
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โบราณสถานพระราชวังจันทน สวนที่เมืองกําแพงเพชร ภาชนะดินเผาประเภทไห อาง และครก
สวนใหญนําเขามาจากแหลงเตาบานบางปูนและแมน้ํานอย
การขุดพบเครื่องถวยจีนจากโบราณสถานพระราชวังจันทนยังเปนหลักฐานที่แสดง
วาเมืองพิษณุโลกยังคงมีบทบาทนาที่เปนฐานะศูนยกลางทางการคาขายบริเวณภาคกลางตอนบน
อยางตอเนื่องจากชวงกอนการสงออก สวน เมืองกําแพงเพชรไมไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีน ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาในชวงนี้ เมืองกําแพงเพชรนาจะเปนจุดยุทธศาสตรทางทหารและทางคมนาคม แต
ไมไดเปนศูนยกลางทางการคาขายขนาดใหญโตเทากับเมืองพิษณุโลก เนื่องจากวาไมไดมี
บานเมืองใหญเปนศูนยกลางการบริโภคอุปโภคบริเวณลุมแมน้ําปง
2. บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย “ภูมิภาคลอมรอบศูนยกลาง
ของการแพรหลายของเครื่องถวยสังคโลกในประเทศไทย”
บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยนี้เปนภูมิภาคที่ไดรับเครื่องถวยสังคโลก
ตามเสนทางลําน้ําสายใหญ เชน แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําแมครอง เปนตน
ผูวิจัยคาดเดาวาเครื่องถวยสังคโลกแพรเขามาภาคกลางตอนลางตั้งแตชวงกอน
การสงออกเครื่องถวยสังคโลก แตไดถูกจํากัดประโยชนใชสอยใหเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ
เทานั้น
เครื่องถวยสังคโลกที่แพรหลายในภูมิภาคเหลานี้ยังเปนสินคาเพื่อการตอบสนอง
ความตองการจากทางวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นเชนเดียวกับในภาคกลางตอนบน เชน เครื่องถวย
ที่ใชในการฝงศพ แตผูวิจัยมีความเห็นวาแหลงผลิตเครื่องถวยสังคโลกไมไดผลิตสินคาแบบพิเศษ
สําหรับเฉพาะความตองการจากวัฒนธรรมในภูมิภาคเหลานี้ แตเปนการผลิตหลากหลายรูปแบบ
เชน เครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพตามโบราณสถานในเขตพระนครศรีอยุธยาประกอบดวย
ภาชนะประเภทตลั บ และกระปุ ก ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะประเภทรู ป ทรงดี ย วกั น กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น
สินคาออกในชวงสมัยเดียวกัน
อิทธิพลที่ไดจากเคลื่อนไหวของเครื่องถวยสังคโลกที่สงออกและเครื่องถวยจีน
นําเขามาตอการแพรกระจายเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ผูวิจัยสันนิษฐานวาการแพรกระจายและลักณะการบริโภคของเครื่องถวยสังคโลก
บริเวณภาคกลางของประเทศไทยคงจะเปลี่ยนแปลงโดยมีความสัมพันธกับเคลื่อนไหวของเครื่อง
ถวยสังคโลกที่สงออกและเครื่องถวยจีนที่นําเขามา เชน การเริ่มสงออกเครื่องถวยสังคโลกคงจะให
โอกาสที่กอใหเกิดขยายขอบเขตเครื่องถวยสังคโลกที่แพรกระจายถึงบริเวณภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทยอยางจริงจัง สวนเมื่อเกิดความฟนฟูของเครื่องถวยจีนกลับมาถูกคาขายในตลาด
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เอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังพุทธศตวรรษที่ 21 เครื่องถวยสังคโลกคงถดถอยในปริมาณที่ถูก
คาขาย ไมเพียงแคตลาดตางประเทศเทานั้น ในตลาดบริเวณภาคกลางของประเทศไทยคงมีความ
ถดถอยเชนกัน
ขอบเขตของการศึกษา
พื้นที่ที่ทําการศึกษา ไดแก บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ระยะเวลา อยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 18-22
รายชื่อแหลงโบราณคดีที่ที่ไดเก็บขอมูลโดยทําวิจัย
1. โบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง เมืองสุโขทัย
2. โบราณสถานวัดโบสถ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3. วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี
4. โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
รายชื่อแหลงโบราณคดีที่เก็บขอมูลโดยอางอิงจากรายงานการขุดคนแหลง
โบราณคดี
1. แหลงโบราณคดีเนินปราสาท เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
2. หลุมทดสอบ TP. Ⅰ Zone B เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
3. โบราณสถานวัดหนาพระธาตุ จังหวัดสิงหบุรี
4. โบราณสถานวัดมณฑป ในเขตอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร
5. โบราณสถานวัดกรุสี่หอง ในเขตอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร
6. ในหลุมขุดคนที่ 2 ในครงการอนุรักษและพัฒนามรดกโลกเมืองกําแพงเพชรและ
กลุมเมืองบริวาร พ.ศ.2547
7. กําแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี
8. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
9. โบราณสถานหมูบานโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยา
10. โบราณสถานวัดเจายา พระนครศรีอยุธยา
11. โบราณสถานวัดตะไกร พระนครศรีอยุธยา
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รายชื่อแหลงโบราณคดีที่เก็บขอมูลในการจัดลําดับอายุสมัยชองเครื่องถวย
สังคโลก
1. กลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2. แหลงเรือรางเกวียนในบริเวณอาวไทย
3. แหลงเรือ Turiang ในแถบมาเลเซีย
4. แหลงเรือเกาะสีชัง 2 ในบริเวณอาวไทย
5. แหลงเรือ Nanyang ในแถบมาเลเซีย
6. แหลงเรือ Longquan ในแถบมาเลเซีย
7. แหลงเรือเกาะคราม จังหวัดชลบุรี
8. แหลงเรือ Royal Nanhai ในแถบมาเลเซีย
9. แหลงเรือประแสร (ระยอง) ในบริเวนอาวไทย
10. แหลงเรือ Phu Quoc/Dam ในแถบเวียดนาม
11. แหลงเรือ Pandanan ในแถบฟลปิ ปนส
12. แหลงเรือ Belanakan ในแถบอินโดนีเซีย
13. แหลงเรือกลางอาว ในบริเวณอาวไทย
14. แหลงเรือสมัยในบริเวณอาวไทย
15. แหลงเรือพัทยาในบริเวณอาวไทย
16. แหลงเรือเกาะสีชัง 3 ในบริเวณอาวไทย
17. แหลงเรือ Brunei ในแถบบรูไน
18. แหลงเรือ Lena Shoal ในแถบฟลิปปนส
19. แหลงเรือ Santa Cruz ในแถบฟลิปปนส
20. แหลงเรือ Singtaiในแถบมาเลเซีย
21. แหลงเรือ Xuande ในแถบมาเลเซีย
22. แหลงเรือเกาะกระดาดในบริเวณอาวไทย
ขั้นตอนของการศึกษา
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวางแผนโครงการหลักออกเปน 2 สวน คือ การ
เก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังละเอียดตอไปนี้
การเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลประกอบดวยการเก็บขอมูลเอกสารและการเก็บขอมูลจากการวิจัย
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ภาชนะดินเผาโดยตรงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติและสํานักงานโบราณคดีในประเทศไทย
การเก็ บ ข อ มู ล เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง (Document Research) หมายถึ ง การรวบรวม
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธ เชน รายงานวิจัย รายงานการขุดคนและขุดแตงทั้งที่
พิมพเผยแพรและยังไมไดพิมพเผยแพร บทความ หนังสือ ขอมูลเอกสารเหลานี้จะชวยในการแปล
ความหลักฐานทางโบราณคดีจากการเก็บขอมูลจากการวิจัยชิ้นสวนภาชนะดินเผาโดยตรง
การเก็บขอมูลจากการวิจัยภาชนะดินเผาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติและสํานักงาน
โบราณคดีในประเทศไทยหมายถึงการเก็บขอมูลจากการวิจัยชิ้นสวนภาชนะดินเผาที่ไดจากการขุด
คนและขุดแตงแหลงโบราณดีโดยกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแลว ซึ่งขอมูลเหลานี้
เก็บในคลังของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและสํานักงานโบราณคดีในประเทศไทย
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลจากการวิจัยภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงโบราณดีในพื้นที่ที่ทําการศึกษา
เป น ชุ ด ข อ มู ล สํ า หรั บ การวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Analysis) ซึ่ ง มี ก ารนั บ จํ า นวน
(ปริมาณ) และการคํานวณอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในแตละชั้นดินทาง
โบราณคดี และการตีความบริบทของการเปลี่ยนแปลงคาอัตราสวนความหนาแนนเครื่องถวยสังคโลก
ตามชวงสมัยในแตละทองถิ่น
ในการวิเ คราะหเ ชิง ปริมาณเครื่องถวยสังคโลก ผูวิจัย ใหความสํา คัญตอลักษณะ
ประเภทการใชงานของแหลงโบราณคดี เชน แหลงโบราณคดีที่มีการตั้งถิ่นฐาน แหลงโบราณคดีที่
มีการฝงศพ โบราณสภานพระราชวัง โบราณคสถานในพื้นที่วัด เปนตน ในการวิเคราะหเครื่องถวย
สังคโลกโดยเปรียบเทียบระหวางแหลงโบราณคดี พยายามคัดเลือกแหลงโบราณคดีที่มีลักษณะ
ประเภทการใชงานเหมือนกัน
การสรุปการศึกษา
เปนการรวบรวมผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบ อธิบายเพื่อใหเห็นถึงเรื่องราวการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกและความหลากหลายของลักษณะการบริโภค
เครื่องถวยสังคโลกในแตละทองถิ่นบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในชวงสมัยเดียวกัน และบริบทที่
จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของลักษณะการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณ
ภาคกลางของประเทศไทย โดยประกอบกับการวิเคราะหเอกสารโบราณที่เกี่ยวของ

บทที่ 2
กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาลักษณะการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
จากหลักฐานทางโบราณคดี ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การศึกษาทางอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลก
และวิธีการจําแนกภาชนะดินเผาตามลักษณะประโยชนใชสอยกอน มีวิธีการศึกษาดังตอไปนี้
การจําแนกภาชนะดินเผาที่ขุดพบตามลักษณะของประโยชนใชสอย
ในการศึกษาลักษณะการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
สมัย สุโ ขทัย และอยุธ ยา การกํ า หนดลัก ษณะประโยชน ใชส อยของเครื่ องถว ยสัง คโลกเป น ข อ
วิเคราะหสําคัญเพื่อบอกลักษณะความตองการตอเครื่องถวยสังคโลกในแตละทองถิ่น โดยเครื่อง
ถวยสังคโลกที่ถูกคาขายระหวางภูมิภาคในภาคกลางของประเทศไทยอาจแบงออกได 4 อยาง
ดวยกัน ตามลักษณะประโยชนใชสอย ดังตอไปนี้
ภาชนะดินเผาที่ถูกผลิตเปนสินคาธรรมดา
ผลิตภัณฑชนิดนี้อาจประกอบดวยภาชนะประเภทถวย ชาม จาน อาง ครก ไห โอง
พาน หมอรูปทรงตาง ๆ เปนตน ผูวิจัยสันนิษฐานวาปจจัยสําคัญที่ทําใหเปนที่นิยมในการคาขาย
เครื่องถวยสังคโลกเหลานี้ คือ ความสมดุลระหวางคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑในแตละ
ภูมิภาค เพราะฉะนั้น ขอบเขตที่เครื่องถวยสังคโลกแพรหลาย จึงสะทอนใหเห็นถึงขอบเขตที่มี
ความตองการตอเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคา
ภาชนะดินเผาที่ใชในพิธีกรรมทางศาสนา
ภาชนะประเภทไหและโองยังมีประโยชนใชสอยในพิธีกรรมทางศาสนา เชน การใช
เปนโกศในการฝงศพ การบรรจุภายในกรุเจดียรายเปนพุทธบูชา เปนตน นอกจากนี้ ประเภท ตลับ
แจกัน กระปุก และพานยังมักใชในโอกาสพิเศษอีกดวย
เครื่องประดับสถาปตยกรรม (ภาพที่ 2)
การผลิตเครื่องประดับสถาปตยกรรมสังคโลกที่ใชในศาสนาสถานและพระราชวังยัง
เปนบทบาทสําคัญของแหลงผลิตเครื่องถวยสังคโลกอีกดวย ซึ่งประกอบดวยประติมากรรมลอยตัว
ที่ใชตั้งแตตกแตงบริเวณอาคาร (ยักษ ชอฟา นาค มกร บราลี กระเบื้องหลังคา โคมไฟ) จนถึง
อุปกรณที่เกี่ยวกับระบบชลประทาน (ทอน้ําดินเผา)
15
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ภาพที่ 2 เครื่องประดับสถาปตยกรรมสังคโลก
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ผูวิจัยสันนิษฐานวาเครื่องประดับสถาปตยกรรมสังคโลกคงแพรกระจายขอบเขตแคบ
กวาที่แพรกระจายเครื่องถวยสังคโลกชนิดที่ถูกผลิตเปนสินคาธรรมดาที่กลาวมาขางตน เนื่องจาก
ชางสังคโลกอาจผลิตเครื่องประดับสถาปตยกรรมเหลานี้เพื่อตอบสนองความตองการเปนพิเศษ
เชน ในการกอสรางศาสนาสถานและพระราชวัง เปนตน เพราะฉะนั้นตลาดสําหรับเครื่องประดับ
สถาปตยกรรมสังคโลกนี้จึงอาจถูกจํากัดเฉพาะในกลุมเมืองที่สามารถสั่งสินคาตอฝายผูผลิต
โดยตรงได เชน กลุมเมืองใกลเคียง (เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย พิษณุโลก อุตรดิตถ และกําแพงเพชร 1)
และศู น ย ก ลางทางการค า ขาย ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ฝ า ยผู ผ ลิ ต เครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกโดยตรง
(พระนครศรีอยุธยา)
แตในกรศึกษาเรื่องนี้ ผูวิจัยจะเนนการอธิบายการแพรกระจายการบริโภค “เครื่อง
ถวย” สังคโลก ดังนั้น ผูวิจัยจะกลาวถึงลักษณะแพรกระจายเครื่องประดับสถาปตยกรรมสังคโลก
ในโอกาสอื่น ๆ
ภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ (Container)
ในการศึกษาลัษณะประโยชนใชสอยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดี
ภาชนะดินเผาประเภทไหหรือโองไดมีประโยชนใชสอยอยางกวางขาวทั้งในชีวิดประจําวันและใน
โอกาศเปนพิศษ โดยเฉพาะประโยชนใชสอยของประเภทไหหรือโองเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ
(Container) เปนประโยชนใชสอยสําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งบรรจุสินคาไวภายในภาชนะดินเผาเหลานี้
เพื่อการขนสงสินคา ภายในภูมิภาคหรือระหวางภูมิภาค
ผูวิจัยสันนิษฐานวาในกลุมเครื่องถวยสังคโลก ภาชนะดินเผาประเภทไหหรือโองขนาด
ใหญของแหลงเตาศรีสัชนาลัยที่แพรกระจายตามบานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
(พระนครศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรี เมืองราชบุรี) สวนใหญ คงมีบทบาทหนาที่เปนภาชนะดินเผา
บรรจุภัณฑ
ในการศึกษาลักษณะประโยชนใชสอยของภาชนะดินเผาจากแหลงเตาเผาแมน้ํานอย
รองศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร ไดใหความคิดเห็นวา “ภาชนะดินเผาประเภทไห 4 หู ที่มี
ขนาดต า งๆ จากแหล ง เตาแม น้ํ า น อ ย ที่ พ บในแหล ง เรื อ จมนั้ น มี ห น า ที่ เ ป น “ภาชนะบรรจุ
(Container)” ซึ่งรวมทั้งประโยชนใชสอยเพื่อเก็บอาหารและน้ําจืดสําหรับลูกเรือ” จากขอสังเกตุนี้
รองศาสตราจารยสายันตสันนิษฐานอีกดวยวา “ภาชนะดินเผาประเภทไหจากแมน้ํานอยเหลานี้จะ

1

อมรา ศรีสุชาติ, “การคาสังคโลกศรีสัชนาลัยในสมัยโบราณ,” สังคโลก ศรีสัชนาลัย
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2530), 95.
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ถูกผลิตเพื่อขายใหพอคาที่จะขนสงสินคาโดยบรรจุภายใน”2
จากการศึกษาลักษณะประโยชนใชสอยของภาชนะดินเผาจากแหลงเตาเผาแมน้ํา
นอย เขาใจไดวาภาชนะดินเผาประเภทไหของแหลงเตาแมน้ํานอยและแหลงเตาบานบางปูนที่ขุด
พบจากแหลงโบราณคดีบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในสมัยเดียวกัน ยังไดมีประโยชนใชสอย
เปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑเชนเดียวกัน
ผูวิจัยสันนิษฐานอีกดวยวา จากการศึกษาเครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะดินเผาบรรจุ
ภัณฑที่แพรกระจายบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ยังสามารถอธิบายถึงลักษณะการบริโภค
ของเครื่องถวยสังคโลกอีกดานหนึ่งได ซึ่งมีบริบทของการคาขายตางกันไปจากการคาขายเครื่องถวย
สังคโลกเปนสินคาธรรมดา (เครื่องถวยชาม จาน กระปุก เปนตน) เนื่องจากวาเมื่อภาชนะดินเผา
ประเภทไหเหลานี้ไดถูกขนสงระหวางภูมิภาค ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการขนสงของภาชนะดินเผา
ประเภทไห คือสินคาตางๆถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไห
จากลักษณะประโยชนใชสอยของภาชนะประเภทไห ผูวิจัยสันนิษฐานวาปริมาณ
ความหนาแนนของภาชนะประเภทไหและโองแพรหลายในภูมิภาคอื่นๆ (เชน การแพรหลายของ
ภาชนะประเภทไหที่ผลิตจากแหลงเตาแมน้ํานอยและบานบางปูนในแควนสุโขทัย) ถือเปนภาชนะ
ดินเผาบรรจุภัณฑ (Container) ซึ่งสะทอนให็เห็นถึงความหนาแนนของความสัมพันธติดตอคาขาย
ระหวางชุมชนโบราณและศูนยกลางการคาขายตั้งอยูใกลเคียงจากแหลงผลิตภาชนะดินเผาบรรจุ
ภัณฑ ในขณะเดียวกัน ขอบเขตที่ภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑแพรหลายคงแสดงถึงขอบเขตสินคา
พื้นเมืองสงออก ซึ่งจะมีความแตกตางบริบททางการคาขายจากสินคาธรรมดา (เครื่องถวย ชาม จาน
เปนตน)
ความสําคัญของการวิเคราะหภาชนะดินเผากลุม อื่นที่ผลิตภายในประเทศไทย
ในการศึกษาเรื่องราวของการคาขายเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศ
ไทย อิทธิพลไดจากเคลื่อนไหวของภาชนะดินเผากลุมอื่นที่ผลิตภายในประเทศไทยในสมัยเดียวกัน
ยังเปนประเดนสําคัญอีกดวย โดยเฉพาะ ภาชนะดินเผาบานบางปูง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาชนะดินเผา
แม น้ํ า น อ ย จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี และภาชนะดิ น เผาบ า นเตาไห จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก คงจะถู ก ค า ขาย
ประกอบกับเครื่องถวยสังคโลกในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องนี้
2

สายันต ไพรชาญจิตร, รายงานการสํารวจและขุดคนเตาแมนา้ํ นอย ตําบลเชิงกลัด
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี (กรุงเทพฯ: โครงการโบราณคดีประเทศไทย ฝานวิชาการ
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2531), 68-69.
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ผูวิจัยจะกลาวถึงภาชนะดินเผา 3 กลุมนี้โดยเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของเครื่องถวยสังคโลก
เชนลักษณะประโยชนใชสอย ปริมาณความหนาแนนที่ขุดพบ เปนตน
ในที่นี้ จะอธิบายพื้นฐานความรูเกี่ยวกับภาชนะดินเผา 3 กลุมนี้โดยอางอิงผลงานการ
ขุดคนศึกษาแหลงเตาเผาคนละชนิด ดังตอไปนี้
ภาชนะดินเผาบานบางปูน
แหลงเตาเผาบานบางปูนตั้งอยูในเขตบานบางปูน หมูที่ 3 ตําบลพิหารแดง อําเภอเมือง
จังหวัดสุ พรรณบุรี รุง 14 องศา 30 ลิปดา 8 ฟ ลิ ปดาเหนื อ แวง 100 องศา 5 ลิ ปดา 58 ฟลิ ปดา
ตะวันออก พิกัดกริด47 PPS 204053) แผนที่ทหารลําดับชุด L70 17 ระวาง 5038 Ⅲ พิมพครั้งที่ 1 –
RTSD
สภาพภูมิศาสตรโดยทั่วไปของแหลงเตาเผาบานบางปูน ตั้งอยูริมแมน้ําสุพรรณบุรีฝง
ตะวันตก อยูสูงจากระดับน้ํากะเลประมาณ 7 เมตร เปนที่นาสังเกตวาบริเวณแหลงเตาเผาตั้งอยูในบ
ริเาณที่สูงกวาบริเวณโดยรอบ ซึ่งเหมาะสมที่จะตั้งชุมชนโดยเฉพาะเปนแหลงตั้งเตาเผาในบริเวณริม
แมน้ํา
ในดําเนินการทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรในปพ.ศ.25303 ไดพบกลุมเตาจํานวน
10 เตา ในการขุดคนแหลงเตาเผาบานบางปูน ไดพบเตาเผาแบบเตาดินกอ (slab kiln) จํานวน 10
เตา ในพื้นที่ 10 ×10 เมตร เปนเตาระบายความรอนเฉียงขึ้น (Cross Draft kiln) ขนาดยาว 5 เมตร
กวาง 2 เมตร โดยเฉลี่ยลักษณะกลุมเตาคอนขางหนาแนน
ในสวนของภาชนะดินเนื้อไมแกรง (Earthenware and Stoneware) สวนใหญนิยม
การประทับลวดลาย โดยเฉพาะลายในกรอบสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมที่สวนไหลภาชนะ เปนรูป
บุคคล ชาง มา กระตายและหงล เปนตน ลักษณะลายบงบอกถึงเรื่องราวตาง ๆ เปนตนวา
1. พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
2. พระราชพิธีคลองชาง
3. การสงครามดวยกระบวนชาง มาศึกและไพรราบ
4. การตอสูของบุคคลหรือนักรบ
5. การลาสัตว
6. การแตงกายของบุคคล
3

โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคกลาง), รายงานการขุดคนเตาเผาบานสมุน
และบานบางปูน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2530). และ กรมศิลปากร, แหลงเตาเผาบานบางปูน
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531).
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และลวดลายบางอยางถูกใชอยางตอเนื่องมาจากสมัยกอน คือ ทวารวดี
ในการศึกษาขุดคนที่เตาเผาบานบางปูนครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2542 ดําเนินการกําหนด
อายุโดยวิธีคารบอน 14 จากคาอายุเหลานี้ดวยวิธีคารบอน 14 ผูรายงานกลาววายืนยันวาแหลง
เตาเมืองสุพรรณบุรีที่บานบางปูนทําการผลิตเครื่องปนดินเผามาตั้งแตเมื่อประมาณ พุทธศตวรรษ
ที่ 16-17 และดําเนินกิจกรรมสืบเนื่องมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 20-21
ตารางที่ 1 แหลงเรือสําเภาโบราณที่จมอยูใตน้ําที่พภาชนะประเภทไหจากเตาบานบางปูน
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อของแหลงเรือสําเภาโบราณที่จมอยูใตน้ํา
เรือรางเกวียน
เรือเกาะสีชัง 2
Turiang4
Bakau
Longquan5
เรือเกาะครามหรือสัตหีบ
Phu Quock

ประเทศ
ไทย
ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเชีย
มาเลเซีย
ไทย
เวียดนาม

อายุสมัยที่เรือจม
พุทธศตวรรษที่ 20 ตอนตน
พุทธศตวรรษที่ 20 ตอนกลาง
พุทธศตวรรษที่ 20 ตอนกลาง
พุทธศตวรรษที่ 20 ตอนกลาง
พุทธศตวรรษที่ 20 ตอนกลาง
พุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย

สวนในการรวบรวมตัวอยางที่กําหนดอายุได ซึ่งคนพบจากแหลงเรือสําเภาโบราณที่จม
อยูใตน้ํา (ตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวาชวงเวลาที่ภาชนะดินเผาจากเตาบานบางปูนใชเปน“ภาชนะ
กักเก็บ(Container)”และสงออกไปขายตางประเทศจากเมืองสุพรรณบุรีมีอายุแคพุทธศตวรรษที่
20 เทานั้น ตอมาพุทธศตวรรษที่ 21-22 ไมไดพบภาชนะดินเผาเตาบานบางปูนเลย
สวนในการขุดคนในบริเวณเขตพระนครศรีอยุธยา พบภาชนะประเภทไหจากเตาบาน
บางปูนในชั้นดินสมัยหลังเพราะฉะนั้น จึงสันนิษฐานไดวาในพุทธศตวรรษที่ 21 แหลงเตาบานบาง
ปูนยังคงผลิตภาชนะประเภทไหอยู จากการวิเคราะหที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา หลังจาก
พุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา เมืองสุพรรณบุรีคงจะขาดการติดตอคาขายกับตางประเทศโดย
สิน้ เชิง จึงหมายถึงวาเมืองสุพรรณบุรีขาดความสัมพันธทางการคากับตางประเทศ
4

R. Brown, and Sten Sjostrand, Turiang: A Fourteenth Century Shipwreck in
Southeast Asian Waters (Pasadena: Pacific Asia Museum, 2000).
5
R. Brown, and S. Sjostrand, Maritime Archaeology and Shipwreck Ceramics
in Malaysia (Kuala Lumpur: Department of Museum and Antiquities, 2001).
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ภาชนะดินเผาแมน้ํานอย
ผูวิจัยเคยเสนอความดิดเห็นวาภาชนะดินเผาแมน้ํานอย โดยเฉพาะภาชนะเคลือบสี
น้ําตาลเขมประเภทไหทรงสูงมีหู 4 หูขนาดใหญ คงจะเริ่มปรากฏในขอมูลไดจาดการขุดคนแหลง
เรือสําเภอจมอยูใตน้ําอยางจริงจังตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ดังนั้นสันนิษฐานดวย
วาการเริ่มผลิตภาชนะดินเผาที่แหลงเตาแมน้ํานอยจะไมหางยอนกลับไปจากชวงนี้6 สวนเทาที่ทํา
การวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก และเมือง
กําแพงเพชร ที่กลาวมาขางตน ที่ทั้ง 2 แหลงนี้ ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยเริ่มปรากฏตั้งแตกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เปนตนมา อยางไรก็ตาม เราถือไดวาการแรกเริ่มของผลิตในแหลงเผาแมน้ํานอย
นาจะรวมสมัยเดียวกันกับระยะแรกของการสงออกเครื่องถวยสังคโลก
ในผลงานการขุดคนศึกษาแหลงเตาแมน้ํานอย เปนที่นาสังเกต คือการผลิตภาชนะดินเผา
ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหทรงสูงขนาดใหญมากมาย เนื่องจากวาภาชนะดินเผาเหหลานั้นได
ขุดพบจากแหลงเรืวสําเภาจมอยูใตน้ําและแหลงโบราณคดีตางประเทศทั่วเอเชียตั้งแตประเทศญี่ปุน
จนถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตมในตะวันออกกลาง และสันนิษฐานไดดวยวาภาชนะดินเผาแมน้ํา
นอยประเภทไหที่แพรกระจายทั่วเอเชียสวนใหญนาจะเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ (Container)
ซึ่งใชบรรจุสินคาเพื่อขนสงสินคาตางประเทศ
ผูวิจัยเชื่อวา ขอบเขตที่ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยถูกขนสงไปเปนภาชนะดินเผาบรรจุ
ภัณฑไมเพียงแคตางประเทศเทานั้น ยังถูกขนสงไปภายในภูมิภาครวมทั้งภาคกลางตอนบนของ
ประเทศไทยอยางหนาแนน และภาชนะดินเผาแมน้ํานอยถูกขนสงไปทั่วภาคกลางของประเทศไทย
คงมีอิทธิพลตอการคาขายเครื่องถวยสังคโลก
ดว ยสาเหตุ นี้ ผู วิ จั ย จะกล า วถึ ง ผลงานการขุ ด ค น ศึ ก ษาแหล ง เตาแม น้ํ า น อ ยและ
ผลิตภัณฑที่ขุดพบ ซึ่งเปนพื้นฐานความรูเพื่อเขาใจบริบทการแพรกระจายของภาชนะดินเผาแมน้ํา
นอยและเครื่องถวยสังคโลกในภาคกลางของประเทศไทย
แหลงเตาแมน้ํานอย
แหลงเตาแมน้ํานอยตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ํานอย เขตบานโคกหมอ หมูที่ 7
ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี แมน้ํานอยแยกจากแมน้ําเจาพระยาในเขตเหนือ
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไหลผานอําเภอบางระจัน อําเภอคายบางระจัน อําเภอทาชาง
6

Ko Mukai, “The Study on Brown Glazed Strage Jars, exported from Thailand,”
Trade ceramics studies, No.23, (Tokyo: Japan Society for the study of Oriental Trade
Cermaics, 2003), 90-105.
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จังหวัดสิงหบรี อําเภอโพธิ์ทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง และไหลขนานกับแมน้ํา
เจาพระยาผานอําเภอผักไห อําเภอบางบาล และมารวมกับแมน้ําเจาพระยาในเขตอําเภอเสนาและ
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมความยาวราว 100 กิโลเมตร ตําแหนงที่ตั้งของแหลง
เตาแมน้ํ า น อยเชื่ อ มตอ กั บ พระนครศรีอ ยุธ ยาโดยเส น ทางลํา น้ํา สายใหญ (แมน้ํ า น อย-แม น้ํ า
เจาพระยา)
ในปพ.ศ.2531 นักโบราณคดีจากกรมศิลปากร ไดทําการขุดคนแหลงเตาแมน้ํานอย
พบเตาเผากอดวยอิฐแบบระบายความรอนเฉียงขึ้น (crossdraft kiln) ซึ่งเปนเตาอิฐใหญที่สุดใน
ประเทศไทย ซึ่งชื่อเรียกวาเตาหมายเลข 2 โครงสรางดานบนคลายกับสวนโคงของหลังเตาหรือ
ประทุนเรือ ขนาดยาว 14 เมตร กวาง 5.60 เมตร สรางอยูบนเนินดินถมเหลือซากเตาเกา7 ซึ่งมี
รูปแบบและโครงสรางเหมือนกันกับเตาเผาศรีสัชนาลัยแบบเตาอิฐบนดินรุงหลัง แตเตาในแหลง
เตาศรีสัชนาลัยมีขนาดยอมกวาเตาเผาแมน้ํานอย8 ในปพ.ศ.2531 โครงการโบราณคดีประเทศไทย
(ภาคกลาง) ไดดําเนินงานขุดคนเตาเผาแมน้ํานอย หมายเลข 2 ตออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคางไว และเตา
หมายเลข 1 และ 4
ผลิตภัณฑของแหลงเตาแมน้ํานอย
ในการขุดคนแหลงเตาแมน้ํานอย 2 ครั้งนี้ ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผา เครื่องประดับ
สถาปตยกรรมรวมทั้งทอน้ําดินเผาที่ใชในระบบการชลประทานและระบายน้ํา ภาชนะดินเผาที่ขุด
พบมีภาชนะเนื้อดินธรรมดาและเนื่อแกรง สําหรับภาชนะเนื้อแกรงประกอบดวยชนิดไมเคลือบและ
ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม ลักษณะของภาชนะดินเผาแมน้ํานอยโดยทั่วไป ผลิตเพื่อตองการปริมาณ
มากกวาคุณภาพหรือความสวยงาม9 เนื่องจากวาในผลิตภัณฑหลัก 3 อยางประกอบดวยกันเปน
สินคาไมใหความสําคัญตอคุณภาพหรือความสวยงามในการใชงาน ไดแก ภาชนะดินเผาใชใน
ครัวเรือน (ไห ครก และอาง) ภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑภายใน และเครื่องประทับสถาปตยกรรม
รวมทงทอน้ําดินเผาที่ใชในระบบการชลประทานและระบายน้ํา แตผลิตภัณฑกลุมสุดทายยังไมเริ่ม
ปรากฏขึ้นมาในชวงนี้ ซึ่งจะกลาวถึงบทตอไปนี้
ถาหากจะเนนการอธิบายของการผลิตภาชนะภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑในแหลงเตา
7

สายันต ไพรชาญจิตร, รายงานการสํารวจและขุดคนเตาแมนา้ํ นอย ตําบลเชิงกลัด
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุร,ี 34.
8
เรื่องเดียวกัน, 35.
9
จารึก วิไลแกว, เตาแมน้ํานอย 2, เซระมิคสในประเทศไทย ชุดที่ 5 (กรุงเทพฯ:
โครงการโบราณคดีประเทศไทย ฝายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2533).
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แมน้ํานอย เงื่อนไขสําคัญของแหลงเตาในการผลิต คือตําแหนงที่ตั้งของแหลงเตา โดยเฉพาะความ
สัมพันธิ์กับบริเวณการอุบโภคบริโภคภาชนะภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ ไดแกพระนครศรีอยุธยา
เปนศนยกลางการคาขายทั้งตางประเภทและภายในภูมิภาค
การที่กรุงศรีอยุธยาตั้งอยูในบริเวณที่เปนที่รวมของแมน้ําหลายสายและใกลปากน้ํา
อาวไทย ซึ่งเปนเสนทางออกทะเลไดทางแมน้ําเจาพระยาโดยตรงทําใหเปนจุดศูนยกลางในการ
ควบคุมและติดตอกับเมืองอื่น ๆ ที่อยูเหนือขึ้นไป โดยเฉพาะในชวงหลังสถาปนาอาณาจักรกรุงศรี
อยุธยาขึ้นแลวในปพ.ศ.1893 กรุงศรีอยุธยามีกําลังเขมแข็ง จึงสามารถควบคุมพื้นที่เสนทางออก
ทะเลในเขตภาคกลางทั้งหมด จึงทําใหเปนศูนยกลางในการติดตอคาขายกับตางประเทศ
ในกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป น จุ ด ศู น ย ก ลางการค า ขาย ได มี สิ น ค า ที่ นํ า เข า ส ง มาจาก
ตางประเทศเปนปริมาณมาก สินคาเหลานี้บางสวนกลายเปนสินคาสําหรับทั้งภายในภูมิภาคและ
นอกภูมิภาคโดยแบงแจกเปนสวนปริมาณตามความตองการของฝายบริโภค ในขณะนั้น คงเกิด
ความตองการตอภาชนะดินเผาสําหรับบรรจุสินคาขึ้นมา อีกทั้งกรุงศรีอยุธยาคงพยายามเก็บ
รวบรวมผลผลิตของปามาจากบริเวนภาคกลางจนถึงภาคกลางตอนบนของประเทศไทยเพือเพื่อ
คาขายกับตางประเทศ ในเหตุการณนั้น ยังเกิดความตองการตอภาชนะดินเผาสําหรับบรรจุสินคา
ขึ้ น มาเช น กั น นอกจากนี้ ในกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ยั ง ได มี ก ารค า ขายสิ น ค า ชนิ ด ต า ง ๆ สํ า หรั บ ชาว
พระนครศรีอยุธยาอีกดวย ในสถานการณเหลานี้ กรุงศรีอยุธยาจึงตองมีกลุมอุตสาหกรรมเตาเผา
ขนาดใหญ ขึ้ น บริ เ วณที่ อ ยู ใ กล เ คี ย งจากอยุ ธ ยาโดยเชื่ ม ต อ กั น เส น ทางลํ า น้ํ า สายใหญ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของผูใชและการขยายตัวทางการคาขายทั้งภายในและตางประเทศ10
ภาชนะดินเผาบานเตาไห จังหวัดพิษณุโลก11
แหลงเตาบานเตาไห ตั้งอยูบานครองเตาไห หมูบานริมฝงตะวันออกแมน้ํานาน ตําบล
หัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยูริมฝงดานทิศตะวันออกแมน้ํานาน ทางดานทิศเหนือ
นอกเมืองพิษณุโลก
ในการดําเนินการขุดคนทางโบราณคดีโดยโครงการโบราณคดีเครื่องถวยไทย (T.C.A.P)
โครงการรวมไทย – ออสเตรเลียในปพ.ศ. 2517 มีการขุดพบตัวเตา 2 เตา กอซอนกัน เปนเตาสราง
ดวยอิฐประเภทระบายความรอนไหลผานในแนวนอน (Crossdraft kilns) ใหชื่อเรียกวา เตาหมายเลข 1
(PK.1) และเตาหมายเลข 2 (PK.2) โบราณวัตถุที่พบจากการขุดคนนี้จํานวนถึง 140,000 ชิ้น
10

เรื่องเดียวกัน, 88.
11
ประโชติ สังขนุกิจ, “การขุดคนเตาบานเตาไห,” ศิลปากร 32, 5 (พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2531) : 34-42.
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เตาเผาทั้ง 2 เตามีลักษณะรูปรางโดยทั่วไป ใกลคลึงกับเตาที่สุโขทัยและศรีสัชนาลัย
โดยเฉพาะสัตสวนความกวางยาวและรูปแบบ อาจมีรายละเอียดขอปลีกยอย แตกตางกันไปบาง
เชน วิธีการเรียงอิฐในการกอ ความลาดเอียงของพื้นหองบรรจุภาชนะ และขนาดอิฐ เตาหมายเลข 1
วัดดานในไดยาว 7.50 เมตร กวาง 3.50 เมตร สูงประมาณ 50 เซนติเมตรมีรองรอยการซอมอยาง
นอย 1 ครั้ง มีความลาดเอียงของพื้นหองบรรจุภาชนะประมาณ 10 องศา อิฐมีขนาดหนา 3.2
เซนติเมตร กวาง 16 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร
ในการขุดคนแหลงเตาบางเตาไหครั้งนั้น ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาหลายชิ้น ซึ่งมี
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และภาชนะดินเาเนื้อดินแกรง ภาชนะดินเผนเนื้อดินธรรมดาพบ
หนาแนนในชั้นดินที่ทับถม ภายหลังเลิกการใชเตาแลว สวนภาชนะดินเาเนื้อดินแกรงสวนใหญพบ
ในชั้นดินเดิม โดยเฉพาะชิ้นสวนของประเภทไหขนาดใหญขุดพบจากบริเวณหองบรรจุภาชนะ
สวนลางของเตาหมายเลข 1 จากเหตการณนี้ ประโชติ สังขนุกิจ ซึ่งเปนผูรายงานสันนิษฐานวาเตา
หมายเลข 1 นี้ใชสําหรับเผาไหเปนหลักมากกวาผลิตภัณฑอยางอื่น ภาชนะดินเผาเนื้อดินแกรงที่
ขุดพบมากที่สุด คือไหปากกวางมีหูทําเปนรูปคลายหวง รองลงไปคือไหปากแตร
ในภาชนะดิน เผาบานเตาไห สักษณะเดนชัด คือการขดประทับเครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณบนผิวภาชนะ เทาที่พบมีจํานวนทั้งสิ้น 137 ชนิด ปรากฏอยูบนภาชนะดินเผาเนื้อแกรง
103 ชนิดและอีก 34 ชนิดพบที่ภาชนะดินเผาเนื่อดินธรรมดา เครืองหมายบางชนิดมีพ บทั้ง ที่
ภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อดินธรรมดา
ในการขุดคนครั้งนั้น มีการขุดพบเศษเครื่องถวยศรีสัชนาลัยเคลือบสีเขียวและเครื่อง
ถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบในชั้นดินเดียวกันกับเตาหมายเลข 1 แสดงใหเห็นวาชวงเวลา
กิจกรรมของแหลงเตาหมายเลข 1 ระยะหนึ่งคงจะรวมสมัยเดียวกันกับเครื่องถวยสังคโลกชนิด
เหลานี้
สําหรับปญหาเกียวกับอายุสมัยของการสิ้นสุดการผลิตในแหลงเตาบานเตาไห ยังไม
คนพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถกําหนดอายุสมัยของการสิ้นสุดการผลิตในแหลงเตาบาน
เตาไห แตอยางนอยที่สุด แหลงเตาบานเตาไหคงจะทํากิจกรรมอยางตอเนื่องจนถึงในชวงกลาง
พุทธศตวรรษที่ 21 จากการขุดพบภาชนะดินเผาบางเตาไหชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตรจาก
แหลงเรืออาวไทย 1 ซึ่งกําหนดอายุไดในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21
เพราะฉะนั้น ภาชนะดิน เผาบา นเตาไหจึง คงเปน ผลิตภัณฑที่ถูก ผลิต ในชว งเวลา
ยาวนาน แต ผู วิ จั ย ไม ส ามารถแสดงเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะของภาชนะดิ น เผาบ า นเตาไหตาม
กาลเวลาเนื่องจากวายังไมกาวหนาเกี่ยวกับการศึกษาทางอายุของภาชนะดินเผาบานเตาไห

บทที่ 3
แหลงโบราณคดีที่ไดทําการวิเคราะหในการศึกษาเรือ่ งนี้
กอนที่จะทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีบริเวณภาค
กลางของประเภทไทย ผูวิจัยจะอธิบายเรื่องราวชุดขอมูลและแหลงโบราณคดีที่จะทําการวิเคราะห
ในการศึกษาเรื่องนี้ ดังตอไปนี้
3.1 แหลงเรือจมอยูใตน้ําและเครื่องถวยสังคโลกทีไ่ ดมีการขุดพบ
3.1.1 แหลงเรือรางเกวียน
แหลงเรือรางเกวียนจมอยูในแนวรองน้ําคราม หางจากฝงบานบางเสร อําเภอสัตหีบ
ไปทางตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร และหางจากเกาะรางเกวียนไปทางเหนือราว 800 เมตร
(แผนที่ 6) ในระดั บ ความลึ ก ราว 21 เมตร แหล ง เรื่ อ รางเกวี ย นถู ก รบกวนจากนั ก ดํ า น้ํ า นอก
กฎหมายมาเป น เวลานาน การสํา รวจและขุดค น ศึก ษาแหลง เรือรางเกวีย นระหวา งในปพ .ศ.
2521-2524 โดยโครงการโบราณคดีใตน้ํา
ในการขุดคนแหลงเรือรางเกวียน มีการคนพบโบราณวัตถุหลากหลาย1 ภาชนะดินเผา
ที่ขุดพบจากแหลงเรือรางเกวียนนํามาจากแหลงผลิตหลายแหง เชน เครื่องถวยจีน เครื่องถวย
เวียดนามและเครื่องถวยไทย สําหรับภาชนะดินเผาที่ผลิตในประเทศไทยแบงออกตามแหลงที่ผลิต
ไดเปน 3 กลุม ไดแก ภาชนะดินเผาบานบางปูน ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาระบุไมไดถึงแหลง
ผลิต และเครื่องถวยสังคโลก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง: ในการขุดคนแหลงเรือรางเกวียน
ในปพ.ศ.2521-2524 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 14 ใบ ไดแก (ภาพที่ 3)2เครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทจานขนาดใหญ 2 ใบ และประเภทกระปุก 9 ใบ
ป
1

กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม: โครงการโบราณคดีใตนา้ํ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2531), 77-83.
2
กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม: โครงการโบราณคดีใตนา้ํ , 91, กลาววาเครื่องถวย
ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทขวดมีหู 2 หู 3 ใบนี้ผลิตจากแหลงเตาแมนา้ํ นอย แตผูวิจัยลง
ความคิดเห็นวาเปนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยเนื่องจากลักษณะรูปทรงหูสองหูสว นไหล
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นอกจากเหลานี้ ยังไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทขวด
อีก 3 ใบดวย
ประเภทจานขนาดใหญ 1 ใบมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 24.5 เซนติเมตร
มีกนแบน ไมมีฐาน ปากกวาง ขอบปากมวนเขาดานใน มีสันเตี้ยโดยรอบลําตัวตอนบนดานใน เนื้อ
ดินแกรงหยาบสีน้ําตาลแดง เคลือบสีเขียวแกมเหลือง (1) ประเภทจานขนาดใหญอีก 1 ใบมีขนาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 25.6 เซนติเมตร กนแองโคงขึ้น เนื้อดินสีนวล เคลือบสีเขียวแกมเทา
มีการตกแตงดวยการขูดสลักรองกวางขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบลําตัวดานใน ขอบปากและ
ดานนอกของภาชนะไมเคลือบ (2)3 ประเภทกระปุกมีกระปุกมีหู 4 หูขนาดกลาง 1 ใบ (4) กระปุกมี
หู 2 หูขนาดเล็ก 9 ใบ (3) สวนประเภทขวดทั้ง 3 ใบมีหู 2 หูสวนคอ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทขวดมีหู 2 หู 3 ใบมีรูปทรง 2 อยาง คือ ลําตัวทรงกระบอก 2 ใบ (8)
และลําตัวทรงลูกมะละกอสองหู 1 ใบ (7)4
ภาชนะดินเผาบานบางปูน : นอกจากเครื่องถวยสังคโลกเหลานี้ ยังมีภาชนะดินเผา
ที่ผลิตภายในประเทศไทยอีก 2 ชนิด ไดแก ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาระบุไมไดแหลงผลิต
ประเภทหมอกนกลม ฝาปด เตาเชิงทราน ครก อาง กระปุก กาน้ํามีพวยและภาชนะดินเผาที่ผลิต
จากแหลงเตาบานบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี ประเภทไหขนาดใหญเปนจํานวน 4 ใบ ซึ่งมีเนื้อแกรง
สีเทา ไมเคลือบ5
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon (ภาพที่ 4): ในการขุดคนแหลงเรือรางเกวียน ได
มีการขุดพบเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon เปนจํานวนหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยประเภทชาม จาน
กระปุก เปนตน มีเนื้อดินละเอียดแกรงเปนเทาอมขาว น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุนเปนสี
3

สําหรับประเภทจานใบนี้ Roxanna Brown เปนผูเชี่ยวชาญเครื่องถวยในดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ลงความคิดเห็นวาจัดเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,Toward a
Chronology of Thai Trade Ware (Bangkok: The Siam Society under Royal Patronage,
2009), 86.
4
กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม: โครงการโบราณคดีใตนา้ํ , 91, กลาววาเครื่องถวย
ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทขวดมีหู 2 หู 3 ใบนี้ผลิตจากแหลงเตาแมนา้ํ นอย แตผูวิจัยลง
ความคิดเห็นวาเปนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยเนื่องจากลักษณะรูปทรงหูสองหูสว นไหล
5
กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม 2: เครื่องถวยจากทะเล (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2533), 42.
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เขียวอมเหลือง
ประเภทชาม 1 ใบมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 18.3 เซนติเมตร ความสูง
7.8 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งใบยกเวนภายในเชิง กนมีเชิง ลําตัวพอง ขอบปากบานออก มีการ
ตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายกานขดดอกบัวโดยรอบลําตัวดานนอก (9) ประเภทจาน 1 ใบมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 25.0 เซนติเมตร ความสูง 4.9 เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะทรง
เตี้ย เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวนภายในเชิง กนกวางมีเชิงเตี้ย ลําตัวพอง
ปากกวาง ขอบปากบานออกและทรงมนกลมหนา มีการตกแตงดวยการกดประทับเปนลายชอ
ดอกบัวบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และมีลายขูดรองขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบลําตัว
ดานใน (10) ประเภทกระปุก 1 ใบมีขนาดความสูง 9.8 เซนติเมตร เปนกระปุกมีหู 2 หูแตชํารุดหัก
หาย มีกนแบนเรียบ ลําตัวทรงกลม คอแคบ ขอบปากมีสันดานนอก มีการตกแตงดวยการกด
ประทับโดยใชแมพิมพเปนลายนูนมังกรไฟ ลูกแกวและลายคลื่นโดยรอบลําตัว (12)
เครื่องถวยเวียดนาม (ภาพที่ 4, 5): เครื่องถวยเวียดนามที่ขุดพบประกอบดวยชนิด
ลายสีดําใตเคลือบ ชนิดลายครามและชนิดเคลือบสีเขียว6 ทั้ง 3 ชนิดมีลักษณธเนื้อดินคลายคลึง
กัน ซึ่งมีเนื้อดินละเอียดคอนขางแกรง เปนสีนวล น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส มีแตกราน
เครื่ อ งถ ว ยเวี ย ดนามชนิ ด ลายสี ดํ า ใต เ คลื อ บมี ป ระเภทชามและจานขนาดใหญ
ประเภทชามมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 16.7 เซนติเมตร ความสูง 7.8 เซนติเมตร เปน
ภาชนะทรงสูง กนมีเชิง ลําตัวตอนลางพอง ปากกวาง ขอบปากบานออก มีลายสีดําใตเคลือบเปน
ลายชอดอกไมภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และลายกานขดเปน
หวั ด ๆโดยรอบขอบปากด า นในและลํ า ตั ว ด า นนอก (16) ประเภทจานขนาดใหญ มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 27.9 เซนติเมตร ความสูง 6.0 เซนติเมตร สวนกน 8.7 เซนติเมตร
เคลือบผิวทั้งใบยกเวนบริเวณกนดานนอก มีการทาน้ําดินสีสนิมเล็กภายในเชิง มีรอยกี๋เม็ดทรง
สามเหลี่ยม 6 จุดลอมรอบลายชอดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน เปนภาชนะทรงเตย
กนมีเชิงหนาเตี้ย ปากกวางและพับแผออก ขอบปากหนา มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายชอดอกไม
ภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และมีลายกานขดบนขอบปาก (11)

6

กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม 2: เครื่องถวยจากทะเล, & R. Brown, The Ming
Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,Toward a Chronology of Thai Trade
Ware.
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เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายครามมีประเภทชาม จาน และพาน (15)7 ประเภทชามมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 17.7 เซนติเมตร ความสูง 7.8 เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะทรง
สูง มีการทาน้ําดินสีสนิมเหล็กภายในเชิง กนมีสูง ลําตัวตอนลางพอง ปากกวาง ขอบปากบานออก
มีลายครามเปนลายชอดอกไมวางเรียงภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดาน
ใน และลายก า นขดโดยรอบขอบปากด า นในและลํ า ตั ว ด า นนอก (13) ประเภทจานมี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 11.7-13.7 เซนติเมตร ความสูง 2.5-3.8 เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะ
ทรงเตี้ย บางใบมีการทาน้ําดินสีสนิมเหล็กภายในเชิง มีรอยกี๋เม็ดทรงสามเหลี่ยม 6 จุดบริเวณ
ศูนยกลางของภาชนะดานใน กนมีเชิงหนาเตี้ย ลําตัวหุบเขาดานใน ขอบปากบานออก บางใบขอบ
ปากทําเปนทรงซี่เฟอง มีลายครามเปนลายชอดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (14)
3.1.2 แหลงเรือ Turiang ในแถบมาเลเซีย
แหลงเรือ Turiang อยูทะเลจีนใตบริเวณที่หางจากฝงทะเลคาบสมุทรมาเลเชียดาน
ทิศตะวันออกในแนวรองน้ําลึกประมาณ 42 เมตร (แผนที่ 7) เมื่อดําเนินงานการสํารวจและการขุด
คนแหลงเรือ Turiang โดยนาย Sten Sjostrand ในปพ.ศ.2541 ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาชนิด
หลากหลายเปนจํานวนประมาณ 1,200 ใบ รวมกับซากตัวเรือ ซึ่งซากตัวเรือที่เหลืออยูมีขนาดยาว
ประมาณ 18 เมตร กวาง 5 เมตร ตัวเรือถูกรบกวนแลว และมีภาชนะดินเผาบางสวนกระจาย
รอบตัวเรืออยางกวางขวาง8

7

สําหรับประเภทพาน Roxanna Brown กลาววาคงเปนผลิตภัณฑจากประเทศจีน
R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,Toward
a Chronology of Thai Trade Ware, 94.
8
R. Brown, and S. Sjostrand, Turiang: A Fourteenth Century Shipwreck in
Southeast Asian Waters (Pasadena: Pacific Asia Museum, 2000), 9-16} & R. Brown, The
Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,Toward a Chronology of Thai
Trade Ware, 39.
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แผนที่ 4 แผนที่แสดงตําแหนงของแหลงเรือ Turiang ในแถบมาเลเซีย และแหลงเตาเผาที่ไดมีการ
ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang ในแถบมาเลเซีย
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang: ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลง
เรือ Turiang ประกอบดวย เครื่องถวยสังคโลก (แหลงเตาศรีสัชนาลัยและสุโขทัย) ภาชนะดินเผา
บานบางปูน เครื่องถวยจีน และเครื่องถวยเวียดนาม ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยภาชนะดินเผาได
โดยความรวมมือจากนาย Sten Sjostrand ในปพ.ศ.25449
เครื่องถวยสังคโลก: เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang แบงออกตาม
ชนิดเคลือบไดเปน 4 ชนิด ไดแก ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสี
น้ําตาลเขม ซึ่งผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย และชนิดลายสีดําใตเคลือบใสที่ผลิดจากแหลงเตา
9

Ko Mukai, “The Initial Phase of Thai Exported Ceramics,” The Journal of
Sophia Asian Studies, Earthenware and Glazed Ceramics in Southeast Asia, No.23,
(Tokyo: Institute of Asian Cultures, Sophia University, 2005) : 39-54.
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สุโขทัย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 7): เครื่องถวยศรีสัช
นาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวไดมีการขุดพบประเภทจานขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปาก 24.4-25.3 เซนติเมตร ความสูง 6.2-6.9 เซนติเมตร มีเนื้อดินแกรงหยาบเปนสีเทา
หรือสีเทาออน มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดใหญเปนปริมาณมาก มีการทาน้ําดินสีขาวทั้ง
ดานในและดานนอกยกเวนที่สวนกนดานนอก น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน มีแตกราน มัก
เปนสีเทาอมเขียวออน เคลือบผิวภาชนะบริเวณเดียวกันกับการทาน้ําดินสีขาว กนกวางมีเชิงเตี้ย
สามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง ขอบปากพับแผออก มีรอยกี๋ 3 หรือ 5 ขาที่สวนกนดานในและมี
รอยกี๋ทอทรงวงแหวนกวางภายในเชิง มีการตกแตงดวยลายสีดําใตเคลือบเปนลายชอดอกไม
ภายในลายเสนทรงวงแหวนขนาน 2 – 4 ชั้นรอบกนดานใน นอกจากนี้ ยังมีลายเสนขนาน 2-4 เสน
ที่สวนปากดานใน และที่สวนลําตัวดานนอก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 7): เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีเขียวประกอบดวยประเภทกระปุก โถขนาดเล็ก ขวด และแจกัน ซึ่งมีลักษณะทั้งเนื้อดิน
และน้ํายาเคลือบคลายคลึงกันกับของชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวที่กลาวมาขางตน แตไมไดมี
การทาน้ําดินสีขาว ประเภทกระปุกมีขนาดเล็ก (5-7 :สูง 7.1-9.5 เซนติเมตร) และขนาดใหญ (8,
9 :สูง 12.2-13.8 เซนติเมตร) กนแบน ลําตัวทรงกลม คอสั้น สวนปากตรง มีหู 2 หูปนแปะตาม
แนวตั้งที่สวนไหล นอกจากกลุมผิวเรียบไมมีลวดลายแลว (5, 9) ยังมีกลุมที่มีการตกแตงดวยขูดขีด
เปนลายเสนกวางตามแนวตั้ง 2 ชั้นที่สวนไหลและสวนลําตัวตอนลาง (9) ประเภทโถขนาดเล็กมี
ขนาดความสูง 14.4 เซนติเมตร กนมีเชิงคอนขางสูง ลําตัวทรงกลม คอสั้น ปากกวาง ฝาปดมีจุก
จับทรงดอกบัวตูม มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายเสนกวางขนานกันตามแนวตั้ง 2 ชั้นบริเวณ
ลําตัว (10) ประเภทขวดมีหู 2 หู มีขนาดความสูง 18.7 เซนติเมตร กนมีเชิงเตี้ย ลําตัวทรงกระบอก
คอสั้น ปากบานออก มีการปนแปะหู 2 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล มีการตกแตงดวยการขูดรอง
ขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบลําตัว (11) ประเภทแจกันแบงออกตามลักษณะรูปทรงและลวดลาย
ไดเปน 2 กลุม ไดแก แจกันคอสูง (12) และแจกันคอสั้น (13,14) ประเภทแจกันคอสูงมีขนาดความ
สูง 23.7 เซนติเมตร มีเชิงเตี้ย ปลายเชิงกวางออก ลําตัวตอนลางพอง คอสูง ปากแตร มีการตกแตง
ดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบบัวตามแนวตั้งโดยรอบลําตัว ประเภทแจกัน
คอสั้นมีขนาดความสูง 23.4-26.6 เซนติเมตร มีกนแบนบางและมีเชิงเตี้ยบาง ลําตัวตอนลางพอง
คอสั้น ปากบานออก มีลักษณะการตกแตงที่เหมือนกันกับประเภทขวดมีหู 2 หู
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ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 8): ภาชนะดินเผา
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประกอบดวยประเภทกระปุกขนาดเล็ก ขวดขนาดเล็กทรงสูง
และไหปากแตรมีหู 4 หู มีเนื้อดินแกรงหยาบกวาทั้งชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวและชนิดเคลือบสี
เขียว มีสวนผสมของเม็ดทรายสีแดงขนาดใหญและเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญเปนปริมาณมาก
ประเภทกระปุกขนาดเล็กมีความสูง 7.9 เซนติเมตร ลักษณะรูปทรงเหมือนกันกับชนิดเคลือบสี
เขียว (15) ประเภทขวดขนาดเล็กทรงสูงมีขนาดความสูง 12.9-14.4 เซนติเมตร กนมีฐานแบนเรียบ
ลําตัวทรงกระบอก คอสั้น ปากบานออก มีการปนแปะหู 2 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล (16-18) มีการ
ตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายเสนกวางตามแนวตั้งโดยรอบลําตัว (17) ซึ่งเปนลวดลายที่มีลักษณะ
เดียวกันกับชนิดเคลือบสีเขียวประเภทขวด ประเภทไหปากแตรมีหู 4 หูที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Turiang มีขนาดความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร (19, 20) ทั้งแหลงเตาศรีสัชนาลัยและแมน้ํานอย
ไดผลิตภาชนะเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหมีหู 4 หูในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-22 ภาชนะเคลือบสี
น้ําตาลเขมประเภทไหมีหู 4 หูจากแหลงเตา 2 แหลงนี้ มีกฎเกณฑทางขนาดของภาชนะ 3 ขนาด
ไดแก ขนาดเล็ก (ความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร) ขนาดกลาง (ความสูงประมาณ 45 เซนติเมตร)
และขนาดใหญ (ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร) ตามกฎเกณฑเหลานี้ ประเภทไหปากแตรมีหู 4
หูที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang จัดเปนกลุมขนาดเล็ก
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ (ภาพที่ 11): เครื่องถวยสุโขทัยชนิด
ลายสีดําใตเคลือบประกอบดวยประเภทจานขนาดใหญ ชาม กระปุก และแจกัน มีเนื้อดินแกรง
หยาบเปนสีครีม มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญเปนปริมาณมากและเม็ดทรายสีดํา
ขนาดเล็กเปนปริมาณนอย มีการทาน้ําดินสีขาวใตเคลือบ แลวมีการตกแตงดวยการลายสีดําใต
เคลือบ น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส แตบางครั้งเปลี่ยนเปนประเภทเคลือบขุน
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทจานขนาด
ใหญ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 21.2 – 24.8 เซนติเมตร มีการทาน้ําดินสีขาวทั้งดาน
ในและดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก เคลือบผิวภาชนะบริเวณเชนกัน กนมีเชิงคอนขางเตี้ย
ปากกวาง ขอบปากพันแผออก มีรอยกี๋ 5 ขาที่สวนกนดานใน ซึ่งเปนรอยกี๋แบบงบน้ําออยใชวาง
ภาชนะซอนบนภาชนะใบอื่นเชนเดียวกันกับเครื่องเคลือบศรีสัชนาลัยประเภทจานขนาดใหญ มี
ลายสีดําใตเคลือบเปนลายปลาหนึ่งตัวภายในลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะ
ดานใน (21-25) ซึ่งเปนลวดลายหลักของประเภทจานขนาดใหญ นอกจากนี้ ยังมีลายชอดอกไมอกี
ดวย (26) รอบปากดานในและลําตัวดานนอกมีลายเสนขนาน 2-3 เสน ประเภทแจกันคอสูงทั้ง 2
ใบ
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ใบ (27, 28: สูง 23.0-24.5 เซนติเมตร) มีเชิงคอนขางเตี้ย ลําตัวตอนลางพอง คอสูง ปากแตร มี
ลายสีดําใตเคลือบเปนลายชอดอกไมโดยรอบลําตัวตอนบน ประเภทกระปุกขนาดเล็กมีขนาด
ความสูง 8.5 เซนติเมตร กนมีเชิงเตี้ย ลําตัวทรงกลม คอสั้น ปากแคบ มีหู 2 หูปนแปะตามแนวตั้งที่
สวนไหล มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายกานขดระหวางลายเสนขนานรอบไหลดานนอก (29)
ภาชนะดินเผาบานบางปูนไมเคลือบ (ภาพที่ 9, 10): ภาชนะดินเผาบานบางปูน
ไมเคลือบมีรูปแบบ 2 แบบประกอบดวยกัน ไดแก ประเภทโองขนาดใหญทรงสูงและไหปากแตร
ประเภทโองขนาดใหญทรงสูงมีขนาดความสูง 46 เซนติเมตร มีเนื้อดินหยาบ ไมคอยแกรง เปนสี
เทา กนแบนเรียบ มีไหลกวางมาก คอสั้น ปากบานออก ขอบปากมีสันและรองดานบน มีการปน
แปะปุมขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม 4 ปุมที่สวนไหล มีการตกแตงดวยการกดประทับเปนลายคลาย
เสมารอบสวนไหล และขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายคลื่น 2 ชั้นโดยรอบลําตัวตอนบน
(ภาพที่ 9)10 ประเภทไหปากแตรถูกพังเสียหายสวนปาก คอสูง ไหลยกตั้งกวาง กนสอบแคบมีฐาน
เตี้ย มีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชซี่หวีเปนลายจุดๆ ตามแนวนอนระหวางลายเสนขีด
ขนาน 2-3 เสนรอบลําตัวตอนบน (ภาพที่ 10)
เครื่องถวยตางประเทศ (ภาพที่ 12-17): ในการขุดคนแหลงเรือ Turiang ไดมีการ
ขุ ด พบเครื่ อ งถ ว ยต า งประเทศประกอบด ว ยเครื่ อ งถ ว ยจี น 4 ชนิ ด (เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด
Celadon เครื่องเคลือบสีดํา เครื่องเคลือบสีเขียวอมเทา และเครื่องเคลือบสีเขียวมะกอก) และ
เครื่องถวยเวียดนาม 3 ชนิด (ชนิดลายสีดําใตเคลือบ และชนิดเคลือบสีเขียว และชนิดเคลือบสี
น้ําตาล)
เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด Celadon (ภาพที่ 12-14): เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด
Celadon มีน้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน ไมมีแตกราน สีเคลือบสวนใหญมักเปนสีเขียวออน
หรื อ สี เ ขี ย วอมเทา แต บ างครั้ ง เป น สี เ ขี ย วอมฟ า เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด Celadon ที่ ขุ ด พบ
ประกอบดวยประเภทจาน จานขนาดใหญ และโถปากกวางพรอมฝาปด
ประเภทจาน (ภาพที่ 12) มี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางของส ว นปาก 22.5-26.0
เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกเปนรูปวงแหวนภายในเชิง ประเภทจานที่ขุด
พบสวนใหญมีปากพับแผออก ขอบปากโคงเขาดานใน (40) มีขอบปากขูดสลักทําเปนรูปปกกา
บาง (31) มีการตกแตงดวยการขูดขีดสลักเปนลายชอดอกบัว (37) และดวยการกดประทับแมพิมพ
ลายนูนเปนลายชอดอกไม (31, 32, 34-36) ลายชอดอกโบตั๋น (38, 39) และตัวอกษรจีน (33)
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นอกจากนี้ ยังมีการตกแตงดวยขูดขีดสลักเปนรองกวางขนานตามแนวตั้ง (31, 34-40) และลาย
กานขด (30) โดยรอบลําตัวดานใน บางครั้งมีการตกแตงดวยขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปน
ลายเสนขนานตามแนวตั้ง (32)

ภาพที่ 14 เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทโถปากกวางพรอมฝาปดที่ขุดพบจากแหลง
เรือ Turiang ประเทศมาเลเซีย (ที่มา Brown and Sjstrand 2000)
ประเภทจานขนาดใหญ (ภาพที่ 13) มีขนาดเสนผานศูนยกลางสวนปาก 32.8-43.8
เซนติเมตร ประเภทจานขนาดใหญที่มีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกับประเภทจาน (41) ประเภทจาน
ขนาดใหญที่มีกนกวาง (42) มีปากพับแผออก มีการตกแตงดวยขูดขีดสลักเปนลายชอดอกบัวที่
สวนกนดานใน (43) มีทั้งลักษณะรูปทรงและการตกแตงลวดลายคลายคลึงกันกับประเภทจาน
ประเภทจานขนาดใหญแบบปากทรงปกกามีกนกวาง กนมีเชิง ปากพันแผออก มีการตกแตงดวย
ขูดสลักเปนรองกวางขนานตามแนวตั้งที่สวนลําตัวดานในกอน แลวขูดสลักเปนลายกานขดดอกบัว
บริเวณเดียวกันที่หลัง ขอบปากถูกสลักทําเปนรูปปกกา(44)
ประเภทโถปากกวางมีขนาดความสูง 28.0 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 7-8 kg11 สวนลําตัว
ขึ้นรูปโดยใชแปน หมุนและเอาแผนกลมลงปดที่สวนกน ปากกวา ง คอสั้น สวนไหลพ อง มีเชิง
คอนขางสูง มีการตกแตงดวยขูดสลักใตเคลือบเปนลายกานขดดอกโบตั๋นที่สวนลําตัวตอนบน และ
มีลายกลีบดอกบัวตามแนวตั้งที่สวนลําตัวตอนลาง (ภาพที่ 14)
11
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เครื่ อ งถ ว ยจี น ชนิ ด เคลื อ บสี ดํ า (ภาพที่ 15): เครื่ อ งถ ว ยจี น ชนิ ด เคลื อ บสี ดํ า
ประกอบดวยประเภทกระปุกขนาดเล็ก ถวยขนาดเล็ก โถ อาง และไหขนาดเล็ก มีเนื้อดินละเอียด
ไม ค อ ยแกร ง เป น สี ค รี ม น้ํ า ยาเคลื อ บเป น ประเภทเคลื อ บขุ น ไม มี แ ตกราน เป น สี น้ํ า ตาลเข ม
ประเภทกระปุกขนาดเล็กมีกนแบน ลําตัวทรงกลม คอสั้น ปากตรง มีการปนแปะหู 2 หูตามแนวตั้ง
บริเวณไหล (45) ประเภทถวยขนาดเล็กมีฐานแคบสูง ปากบานออก (46-48) ประเภทโถมีเชิงเตี้ย
ลําตัวทรงกระบอก ปากโคงเขาดานใน (49, 50) ประเภทอางทรงสูงมีการเคลือบผิวเฉพาะดานใน
ดานเดียว กนแบน ปากกวาง ขอบปากหนากวาลําตัวทําเปนรูปสี่เหลี่ยมในภาพดานตัด (51)
ประเภทไหขนาดเล็กมีปากแคบบานออก กนแบน ลําตัวทรงกลมแบน มีการปนแปะหู 2 หูตาม
แนวนอนบริเวณไหลบาง (52) มีหู 4 หูบาง (53) จากลักษณะตางๆที่กลาวมาแลว เครื่องเคลือบสี
ดําเหลานี้นาจะผลิตจากแหลงเตาบริเวณจีนตอนใต
เครื่องถวยจีนชนิดตางๆ ที่ผลิตจากจีนตอนใต (ภาพที่ 16): เครื่องถวยจีนตอน
ใตประกอบดวยชนิดเคลือบสีเขียวอมเทา และชนิดเคลือบสีเขียวมะกอก เครื่องถวยชนิดเคลือบสี
เขียวอมเทาที่ขุดพบเปนประเภทจานขนาดเล็กประเภทรูปทรงเดียว มีขนาดเสนผาศูนยกลางของ
สวนปาก 12.0 – 12.6 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนที่สวนกนดานนอก บาง
ใบปาดน้ํายาเคลือบออกเปนรูปทรงวงแหวนที่สวนกนดานใน (54-56) ปากกวาง กนมีเชิงเตี้ย
เครื่องเคลือบสีเขียวมะกอกประเภทไห กนแบนเรียบ ลําตัวตอนบนพอง ไมมีคอ ปาก
มวนออก มีการปนแปะหู 4 หูตามแนวนอนบริเวณไหล เทาที่สังเกตลักษณะเนื้อดินแลว เครื่อง
เลือบสีเขียวมะกอกคงผลิตแหลงเตาเผาแหลงเดียวกันกับชนิดเคลือบสีเขียวอมเทา ซึ่งนาจะผลิต
บริเวณจีนตอนใต
เครื่องถวยเวียดนาม (ภาพที่ 17): ในการขุดคนแหลงเรือ Turiang ไดมีการขุดพบ
เครื่องถวยเวียดนามเปนจํานวนนอยกวาเครื่องถวยไทยและจีน ซึ่งประกอบดวยชนิดลายสีดําใต
เคลือบ ชนิดเคลือบสีเขียว และชนิดเคลือบสีน้ําตาล ซึ่งเปนประเภทชามทั้งสิ้น ในจํานวน 3 ชนิด
เครื่องเคลือบ ทั้งชนิดลายสีดําใตเคลือบ (61, 62) และชนิดเคลือบสีเขียว (63, 64) นาจะเปน
ผลิตภัณฑจากแหลงเตาเผาแหลงเดียวกัน เนื่องจากความเหมือนกัน ของลักษณะรูปทรงและ
ลักษณะรอยกี๋ 5 ขาสวนกนดานใน ชนิดลายสีดําใตเคลือบมีลายชอดอกเบญจมาศที่สวนกนดาน
ในและลายกา นขดโดยรอบปากดา นในและลํา ตัว ด า นนอก ลวดลายทั่ ว ไปเขี ย นอยา งหวั ด ๆ
สําหรับชนิดเคลือบสีน้ําตาลมีเชิงเปนรูปสามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง ปากกวางมาก มีขอบปาก
พับแผออกบาง มีขอบปากโคงเขาดานในบาง มีกี๋เม็ดติดอยู 4 เม็ดรอบสวนกนดานใน (65, 66)
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3.1.3 แหลงเรือเกาะสีชัง 2 ในบริเวณอาวไทย
แหลงเรือเกาะสีชัง 2 อยูใตทองทะเลระดับน้ําลึกประมาณ 25-27 เมตร ณ ที่หมาย
ประมาณ รุง 13 องศา 8 ลิปดา 24 ฟลิปดาเหนือ และแวง 100 องศา 45 ลิปดา 46 ฟลิปดา
ตะวันออก ในทองที่บานเกาะสีชัง ตําบลเกาะสีชัง กิ่งอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (แผนที่ 5)

แผนที่ 5 แผนที่แสดงตําแหนงของแหลงเรือเกาะสีชัง 2 ในบริเวณอาวไทย และแหลงเตาเผาที่ไดมี
การขุดพบจากแหลงเรือเกาะสีชัง 2 ในบริเวณอาวไทย
โครงการโบราณคดีใตน้ํา แผนกโบราณคดีทะเล พิพิธภณฑสถานออสเตรเลียตะวันตกรวมกัน
สํารวจแหลงเรือสีชัง 2 ในปพ.ศ.2525 2528 2529 และดําเนินการขุดตรวจหาซากเรือในปพ.ศ.
2530 และ 2531 ในการขุดตรวจ พบวาตัวเรือสีชัง 2 เหลือเฉพาะสวนทองเรือที่ฝงอยูใตพื้นทราย
สภาพโครงสรางไมที่เหลืออยูคอนขางดี ไมเปลือกเรือบางแผนมีความหนาถึง 0.15 เมตร กวาง
0.25 เมตร ไมทองเรือสวนใหญยังอยูในตําแหนงเดิม ตัวเรือที่พบมีความยาว 13.60 เมตร กวาง
ประมาณ 3.00-4.00 เมตร ไมพบกระดูกงู ไมกระดานปูทองเรือมี 10 แผน ปูเรียงในแนวขนานกับ
กระดานเปลือกเรือ ซึ่งมี 2 ชั้น จากการพิจารณาตัวเรือที่เหลืออยู สรูปไดวาเรือสีชัง 2 เปนเรือ
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สําเภาทองแบนขนาดความยาวไมเกิน 18-20 เมตร กวาง 4-5 เมตร มีเปลือกเรือ 2 ชั้น ลักษณะ
การตอและเทคนิคการตรึงยึดโครงสรางเปนแบบเรือตะวันออก
ในการขุดตรวจ มีการขุดพบโบราณวัตถุไมมากนัก โดยเฉพาะภาชนะดินเผาสวนใหญ
พบเปนกลุมอยูนอกตัวเรือทางดานทิศใต ซึ่งประกอบดวย ภาชนะดินเผา เหรีญจีน กอนตะกั่ว
ทรงกระบอก กอนดีบุก กนเตาปูนสําริด งาชาง เปนตน12 ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะ
สีชัง 2 ประกอบดวยเครื่องถวยสังคโลก ซึ่งผลิตจากทั้งแหลงเตาศรีสัชนาลัยและแหลงเตาสุโขทัย
ภาชนะดินเผาบานบางปูนและเครื่องถวยจีน ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยภาชนะดินเผาไดโดยความ
รวมมือจากกลุมงานโบราณคดีใตน้ํา จังหวัดจันทบุรี ในปพ.ศ.2543 และโดยความรวมมือจาก
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกาญจนาภิเศก จังหวัดปทุมธานี ในปพ.ศ.2552
เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 18-20): เครื่องถวยสังคโลกขุดพบจากแหลงเรือเกาะสี
ชัง 2 แบงออกตามลักษณะเคลือบไดเปน 4 ชนิด เชนเดียวกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang ไดแก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเข็ม
และเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบใส
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 18): เครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวประกอบดวยประเภทชามขนาดใหญ จานขนาดใหญ
และขาตั้งภาชนะ มีเนื้อดินแกรงหยาบ เปนสีเทาหรือสีเทาอมขาว มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดํา
ขนาดใหญปริมาณมาก มีการทาน้ําดินสีขาวใตเคลือบ น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส มีแตก
ราน สีเคลือบเปลี่ยนตั้งแตสีครีมจนถึงสีเขียวมะกอกอมเทา
ประเภทชามขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 27.8 เซนติเมตร มีปาก
บานออก มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายกานขดโดยรอบปากดานในและลําตัวดานนอก (1)
ในบรรดาชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว 3 ประเภทนี้ ประเภทจานขนาดใหญมีการขุด
พบเปนจํานวนมากที่สุด มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 24.0-29.2 เซนติเมตร กนกวางมี
เชิงเตี้ย ปากกวาง ของปากพับแผออก มีลายสีดําใตเคลือบเปนกลีบบัวภายในคลายใบไมหอยหัว
ลงที่สวนลําตัวดานนอก (2-4) ลายชอดอกไมที่สวนกนดานใน (3, 6) และลายปลาคูวายวนที่สวน
กนดานใน (7) และลายชอดอกไมที่สวนกนดานใน (3, 6)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 19): เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะสีชัง 2 ประกอบดวยประเภทจานและจานขนาดใหญ
ซึ่งมีเนื้อดินคอนขางหยาบเปนสีเทาอมขาว มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดใหญปริมาณมาก
12
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เมื่อเปรียบเทียบลักษณะเนื้อดินกับชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว พบวาชนิดเคลือบสีเขียวมีเนื้อ
ดินคอนขางละเอียดกวา จึงไมมีการทาน้ําดินสีขาวบนผิวภาชนะชนิดเคลือบสีเขียว น้ํายาเคลือบ
เปนประเภทเคลือบขุนเปนสีเขียวมะกอกอมเทากรือสีเทาอมเขียวออน เคลือบผิวทั้งดานในและ
ดานนอกยกเวนภายในเชิง ประเภทจาน (9) และประเภทจานขนาดใหญ (10-14) แบงออกตาม
ลักษณะรูปทรงขอบปากไดเปน 2 กลุมยอย ไดแก แบบปากบานออก (9, 10) และแบบปากพับแผ
ออก (11-14) ทั้ง 2 แบบนี้มีเชิงเตี้ยและปลายเชิงหุบเขาดานใน มีการตกแตงดวยขูกขีดลายเสน
หรือลายเสนขนานตามแนวตั้งโดยรอบลําตัวดานใน (9, 10, 12-14) นอกจากนี้ ยังมีลายขูดขีดเปน
ลายดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (9, 10, 13, 14) ดานนอกของภาชนะไมมีการ
ตกแตง
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 19): ผู วิ จั ย สามารถทํ า
การวิจัยไดชิ้นสวนไหลของประเภทขวด 1 ชิ้น (15) มีเนื้อดินแกรงหยาบ เปนสีเทาอมน้ําตาล มี
สวนผสมของเม็ดทรายสีแดงขนาดใหญปริมาณมากและเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญปริมาณมาก มี
การปนแปะหูตามแนวตั้งที่สวนไหล
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบและชนิดเคลือบใสบนน้ําดินขาว
(ภาพที่ 19, 20): ทั้ง 2 ชนิดนี้มีลักษณะเนื้อดินเหมือนกัน คือเนื้อดินหยาบคอนขางแกรงเปนสี
เทาหรือสีเทาอมน้ําตาล มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญปริมาณมากและเม็ดทรายสีดาํ
ขนาดเล็กปริมาณมากดวย มีการทาน้ําดินสีขาวบนผิวภาชนะกอนและเคลือบผิวทีหลัง ประเภท
ชามบางใบไมมีการตกแตงลวดลาย ทั้งแบบลายสีดําและแบบเรียบไมมีลวดลายของประเภท
ชามมีลักษณะรูปทรงเดียวกัน มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 14.8-21.8 เซนติเมตร กนมี
เชิงสูง ปากกวาง ขอบปากบานออก ลวดลายหลักของประเภทชาม คือลายชอดอกไมบริเวณ
สวนกนดานใน (21-23) นอกจากนี้ยังมีลายเสนจุดไขปลาคูขนานโดยรอบปากดานใน (19,20)
ลายกานขด (20) และลายคลายหัวลูกศร (19) โดยรอบลําตัวดานนอก
ประเภทชามขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 25.8-30.6 เซนติเมตร
ความสูง 9.0 เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะทรงสูง กนมีเชิงสูง ลําตัวตอนลางพอง ปากกวาง ขอบปาก
บานออก มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายกานขดและลายเสนจุดไขปลาคูขนานโดยรอบลําตัวดาน
นอก และลายคลา ยลูกศรโดยรอบปากดานใน มีลวดลายหลัก เปน ลายชอดอกไมวางภายใน
ลายเสนวงแหวน 2-3 เสนบริเวณกนดานใน
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ประเภทจานขนาดใหญ (31-33) มีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกันกับเครื่องถวยศรีสัช
นาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขยว แตยังมีสวนที่มีลักษณะรูปทรงแตกตางกันอยางชัดเจน คือ
เครื่องถวยสุโขทัยมีเชิงสูงกวาของศรีสัชนาลัย สําหรับลวดลายของประเภทจานขนาดใหญ มีลาย
กานขดและลายเสนจุดไขปลาคูขนานโดยรอบปากดานบนและลําตัวดานนอกและลายชอดอกไม
วางภายในลายเสนขนานวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน ซึ่งเปนลวดลายหลัก
ภาชนะดินเผาบานบางปูนไมเคลือบ (ภาพที่ 21): ในการขุดคนแหลงเรือเกาะสีชัง
2 ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบประเภทโองขนาดใหญ มีขนาดความสูง
74.0 เซนติเมตร มีเนื้อดินหยาบแกรงเปนสีเทาออน กนแบนเรียบ ลําตัวตอนบนกวางที่สุดบริเวณ
ไหลยกตั้ง คอสั้นแคบ ปากบานออกขอบปากมีสันและรองดานบน มีการปนแปะหูทรงสามเหลี่ยม
ขนาดเล็ก 3 หูบริเวณไหล มีการตกแตงดวยการกดประทับเปนลายคลายเสมาโดยรอบไหล13

Scale 1/8

ภาพที่ 21 ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบประเภทโองที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะสีชัง 2
ในบริเวณอาวไทย (ที่มา กรมศิลปากร 2533)
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กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม 2: เครื่องถวยจากทะเล, 41.
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เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon (ภาพที่ 22): เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะสีชัง 2 ประกอบดวยประเภทชาม (34-42) และประเภทจานขนาดใหญ
(43-53)
ประเภทชามขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 14.8-17.6 เซนติเมตร
เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวนหรือทรงกลมภายในเชิง บางใบปาดน้ํายา
เคลือบออกทรงกลมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (38, 40, 42) ประเภทชามเปนภาชนะ
ทรงสูง มีเชิงสูงและแคบ ลําตัวตอนลางพอง ขอบปากมนกลมบานออก มีการตกแตงดวยการกด
ประทับเปนลายชอดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน บางใบมีการตกแตงดวยการกด
ประทับเปนลายกลีบบัวหรือกานขดโดยรอบลําตัวดานใน (34, 35)
ประเภทจานขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 23.8-33.6 เซนติเมตร
เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวนภายในเชิง ประเภทจานขนาดใหญที่ขุดพบ
สวนใหญมีปากพับแผออกและมีเชิงสามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง แตบางใบมีเชิงสี่เหลี่ยมบาง
รูปทรงขอบปากมีความหลากหลาย เชน ขอบปากโคงเขาดานใน (43, 44, 47) ขอบปากตัดตรง
(45, 46) และขอบปากมีการตกแตงดวยสลักเปนรูปปกกา (49) มีการตกแตงดวยขูดขีดสลักรอง
กวางขนานตามแนวตั้งโดยรอบลําตัวดานใน และดวยขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายเสน
ขนานกันตามแนวตั้งและเปนลายกานขดโดยรอบลําตัวดานใน นอกจากเหลานี้ยังมีการตกแตง
ดวยกดประทับเปนลายชอดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน

52

53
3.1.4 แหลงเรือ Nanyang ในแถบมาเลเซีย
แหล ง เรื อ Nanyang อยู บ ริ เ วณห า งจากเกาะ Tioman ประมาณ 10 ไมล ท ะเล
ประเทศมาเลเชียในแนวรองน้ําลึกประมาณ 400 เมตร (แผนที่ 6) เมื่อทําการสํารวจแหลงเรือแหงนี้
ในปพ.ศ.2538 นาย Sten Sjostrand ไดเก็บภาชนะดินเผาประมาณ 408 ใบที่กระจายรอบตัวเรือ
Nanyang (ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวางประมาณ 5 เมตร) ซึ่งยังระบุสภาพทั่วไปของ
แหลงเรือแหงนี้ไมไดเนื่อจากวายังไมทําการขุดคนอยางจริงจัง
ภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ Nanyang ในแถบมาเลเซี ย : จากการ
วิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุดพบ นาย Sten Sjostrand สันนิษฐานวาเรือ Nanyang คงบรรทุก
ภาชนะดินเผาเปนสินคาจํานวน 10,000-15,000 ใบและภาชนะดินเผาที่ถูกบรรทุกสวนใหญคง
เปนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ในการสํารวจครั้งนี้ นอกจากเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
แลว ยังมีการขุดพบภาชนะดินเผาอีก 3 ชนิดดวย ไดแก เครื่องถวยสุโขทัยประมาณ 20 ใบ เครื่อง
ถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทพวยกาขนาดเล็ก 1 ใบและเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีน้ําตาล
ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยภาชนะดินเผาที่ขุดพบไดโดยความรวมมือจากนาย Sten Sjostrand ในป
พ.ศ.254414 จะอธิบายลักษณะของภาชนะดินเผาที่ขุดพบใหละเอียดดังตอไปนี้
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แผนที่ 6 แผนที่แสดงตําแหนงของแหลงเรือ Nanyang ในแถบมาเลเซีย และแหลงเตาเผาที่ไดมี
การขุดพบจากแหลงเรือ Nanyang ในแถบมาเลเซีย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 23-25): เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือ Nanyang ประกอบดวยประเภทชาม ชามขนาดใหญ จาน
ขนาดใหญ โถ แจกัน กระปุกขนาดเล็กและขนาดใหญ มีเนื้อดินแกรงละเอียดเปนสีเทาอมขาว มี
สวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กปริมาณนอย น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส มีแตกราน
เคลือบผิวคอนขางหนาเปนสีเขียวอมฟาหรือสีเขียวออน
ประเภทจานขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 24.9-28.4 เซนติเมตร
ซึ่งมีขนาดใหญกวาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang และเกาะสีชัง 2 กนมีเชิงสูงกวาที่ขุดพบจาก
แหลงเรือเกาะสีชัง 2 แตบางใบยังคงมีเชิงเตี้ยอยู (1, 2) ลําตัวคอนขางพอง มีปากพับแผออก ขอบ
ปากโคงเขาดานใน บางใบมีการขูดสลักขอบปากทําเปนรูปปกกา มีการตกแตงดวยขูดขีดโดยใช
เครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายดอกไมรูปทรงตางๆ ภายในลายเสนวงกลม 2-3 เสนที่สวนกนดานใน
สําหรับบริเวณลําตัวดานในมีลายดอกไม (1-5) ลายเลียนแบบลายเครื่องจักสาน (6) และลายกลีบ
ดอกบัว (7, 8) ประเภทจานขนาดใหญที่ขุดพบสวนใหญไมมีการตกแตงดานนอกของภาชนะ
ยกเวนประเภทจานขนาดใหญ 1 ใบ (9) ซึ่งมีการตกแตงดวยการขูดสลักเปนลายกลีบบัว สําหรับ
ลําตัวดานในมีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายใบไมและลายดอกไมที่
สวนกน มีการตกแตงดวยสลักขอบปากทําเปนรูปทรงปกกา
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ประเภทชามขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 15.0 - 21.3 เซนติเมตร
(10, 11) ประเภทชามมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 17.6-25.8 cm (12-14) ประเภทชามทั้ง
2 ขนาดนี้เปนภาชนะทรงสูง กนมีเชิงสูง ลําตัวตอนลางพอง ขอบปากบานออก มีการตกแตงลวดลาย
เฉพาะดานใน ซึ่งมีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายใบไม (10, 12) ลาย
ดอกไม (11, 13) และลายกลีบบัว (14) โดยรอบลําตัวดานในและลายดอกไมวางภายในลายเสน
ขนานกันทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน
ประเภทโถมีลําตัวทรงกระบอก เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนภายในเชิง
และปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลาย
เลียนแบบลายเครื่องจักสานโดยรอบลําตัวดานนอกและเต็มพื้นที่ดวยลายซี่หวีตามแนวตัง้ และลาย
กลีบดอกบัวที่ซองวางของลายเครื่องจักสาน (15)
ประเภทกระปุกขนาดเล็กทรงกลม (16, 17) กนแบน ลําตัวทรงกลม ขอบปากสั้นๆ
ประเภทกระปุกขนาดใหญทรงกลม (18-21) กนมีเชิงเตี้ย กระปุกขนาดเล็กทุกใบและขนาดใหญ
บางใบ (19) มีการตกแตงแบบเดียวกัน คือมีลายรองกวางขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบสวนไหล
และสวนลําตัวตอนลาง ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang (ภาพที่ 26)
สวนสังเกตไดวามีประเภทกระปุกขนาดใหญมีลักษณะการตกแตงแบบใหม (20, 21) คือ การ
ตกแตงลายกลีบดอกไมหรือลายกลีบบัวโดยรอบไหล ซึ่งประเภทกระปุกที่มีการตกแตงแบบนี้ถูก
ผลิตที่แหลงเตาศรีสัชนาลัยอยางตอเนื่องจนถึงในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 26): ในการสํารวจ
แหลงเรือ Nanyang ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเปนจํานวนหนึ่ง
ซึ่งประกอบดวยประเภทกระปุกขนาดใหญ และประเภทไหทรงสูงหู 4 หู15 มีเนื้อดินหยาบแกรงเปน
สีเทาเขม น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน เปนสีน้ําตาลดํา
ประเภทกระปุก ขนาดใหญมีข นาดความสูง 16.0-20.0 เซนติเมตร กนแบนเรีย บ
ลําตัวทรงกลม ประเภทกระปุกขนาดใหญ 1 ใบมีคอสั้น ปากบานออก ขอบปากงุมเขาดานใน มี
การปนแปะหู 4 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล ประเภทกระปุกขนาดใหญอีก 1 ใบมีคอสูง ปากแตร มี
การปนแปะหู 3 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล (23)

15

R. Brown, & S. Sjostrand, Maritime Archaeology and Shipwreck Ceramics
in Malaysia (Kuala Lumpur: Department of Museum and Antiquities, 2002), pl.35.
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ประเภทไหทรงสูงหู 4 หู มีขนาดความสูง 28.5 เซนติเมตร ซึ่งจัดเปนประเภทไหทรงสูง
ขนาดเล็ ก เชน กั น กั บ ที่ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ Turiang แตลั ก ษณะรูป ทรงส ว นคอของแหลง เรื อ
Nanyang มีความแตกตางกันไปจากที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang คือประเภทไหที่ไดจากแหลงเรือ
Turiang มีคอสูง ปากแตร สวนประเภทไหที่ไดจากแหลงเรือ Nanyang มีคอสั้น ปากบานอก (24)
3.1.5 แหลงเรือ Longquan ในแถบมาเลเซีย
แหลงเรือ Longquan ไดคนพบในปพ.ศ 2539 อยูบริเวณหางจากฝงทะเลดานทิศ
ตะวันออกของสมุทรามาเลเชียประมา 23 ไมลทะเลในแนวรองน้ําลึกประมาณ 23 เมตร (แผนที่ 7)
แหลงเรือแหงนี้ไดสํารวจเบื้องตนเทานั้น ยังไมทําการขุดคนอยางจริงจัง ผูวิจัยสามารถทําการวิจัย
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบไดโดยความรวมมือจากนาย Sten Sjostrand ในปพ.ศ.254416

แผนที่ 7 แผนที่แสดงตําแหนงของแหลงเรือ Longquanในแถบมาเลเซีย และแหลงเตาเผาที่ไดมี
การขุดพบจากแหลงเรือ Longquan
16

Ko Mukai, “The Initial Phase of Thai Exported Ceramics,” The Journal of
Sophia Asian Studies, Earthenware and Glazed Ceramics in Southeast Asia, 39-54.
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ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Longquan ในแถบมาเลเซีย: ในบรรดา
ภาชนะดินเผาที่ไดมีการขุดพบจากแหลงเรือ Longquan เครื่องถวยสังคโลกเปนผลิตภัณฑที่ขุดพบ
มากที่สุด ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเข็ม และ
เครื่ อ งถ ว ยสุ โ ขทั ย ชนิ ด ลายสี ดํ า ใต เ คลื อ บใส นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารขุ ด พบภาชนะดิ น เผาอี ก
หลากหลายดวย เชน ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีดําและชนิดเคลือบสีขาว เปนตน
เครื่องถวยสังคโลก: เครื่องถวยสังคโลกประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเข็ม เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบใสและชนิด
เคลือบใสบนน้ําดินขาว ถึงแมวาไมไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภท
จานขนาดใหญแบบที่มีรอยกี๋ 3 หรือ 5 ขาที่สวนกนดานใน แตจากความคลายคลึงกันกับขอมูลจาก
แหลงเรือ Nanyang ในดานลักษณะรูปทรงและการตกแตงลวดลาย ผูวิจัยสันนิษฐานวาพวกเครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือ Longquan ยังจัดอยูไดในกลุมเดียวกัน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 27, 28): เครื่องถวยศรีสัชนา
ลัยชนิดเคลือบสีเขียวประกอบดวยประเภทชามขนาดเล็ก ชาม จานขนาดใหญ กระปุกทรงกลม
ขนาดเล็ก กระปุกทรงกลมขนาดใหญ และขวด มีเนื้อดินแกรงละเอียดเปนสีเทาอมขาวหรือสีเทา
ออน มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กปริมาณนอย น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใสบาง
ประเภทขุนบาง มีแตกราน สีเคลือบเปนสีเขียวอมฟาหรือสีเขียวออน เคลือบผิวคอนขางหนา ทั้ง
ลักษณะเนื้อดินและน้ํายาเคลือเหลานี้เปนแบบเดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Nanyang
ประเภทจานขนาดใหญที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ Longquan มี รู ป แบบ 2 แบบตาม
ลักษณะรูปทรงสวนปาก ตือประเภทจานขนาดใหญแบบปากบานออกและประเภทจานขนาดใหญ
แบบปากพับแผออก ประเภทจานขนาดใหญแบบปากบานออกมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวน
ปาก 24.4 เซนติเมตร ความสูง 7.8 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนสวนกน
ดานนอก กนมีเชิงเตี้ย ปากกวาง ขอบปากบานออกเพียงเล็กนอย ซึ่งเปนลักษณะรูปทรงคลายคลึง
กับประเภทชาม (1) ประเภทจานขนาดใหญแบบปากพับแผออกมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวน
ปาก 24.5-26.4 เซนติเมตร ความสูง 7.9-8.9 เซนติเมตร ผนังสวนกนมีความหนามาก กนมีเชิงเล็ก
เตี้ย ลําตัวพอง ปากกวางและพับแผออก ขอบปากงุมเขาดานในใหยกตั้ง (2-5) มีการตกแตงดวย
การขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบบัว (1, 2, 5) และลายครีบดอกไม (2, 4) โดยรอบ
ลําตัวดานในและมีลายกลีบดอกไมภายในลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชณะดาน
ใน สําหรับดานนอกของภาชนะผิวเรียบไมมีการตกแตง
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ประเภทชามขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 12.8 เซนติเมตร ความสูง
7.0 เซนติเมตร กนมีเชิงคอนขางสูง ปากบานออก (6) ประเภทชามมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวน
ปาก 21.7 เซนติเมตร ความสูง 10.8 เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะทรงสูง ผนังสวนกนมีความหนามาก
และมีเชิงเล็ก ปากกวาง ขอบปากบานออก (8) ทั้งประเภทชามขนาดเล็กและชามมีการตกแตงเฉพาะ
ดานในดานเดียว มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายดอกไม (6) และลาย
กลีบบัวโดยรอบลําตัวดานใน และมีลายดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (8)
ประเภทกระปุกขนาดใหญ (10-14) มีขนาดความสูง 16.2-19.7 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาด
ใหญกวาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Nanyang (14.4-15.1 เซนติเมตร) กนมีเชิงกวาง ลําตัวทรงกลม
ขอบปากบานออก บางใบมีขอบปากโคงเขาดานใน (10) ลักษณะการตกแตงลวดลายบางใบมีความ
คลายคลึงกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang และ Nanyang เชน มีการตกแตงดวยขูดสลักเปน
รองกวางขนานกันตามแนวตั้ง 2 ชั้นโดยรอบไหลและลําตัวตอนลาง (11) แตลักษณะการตกแตง
ลวดลายของปนะเภทกระปุกขนาดใหญสวนใหญทําดวยฝมือปราณีตสูงกวาขอมูลจากแหลงเรือ
Turiang และ Nanyang เชน ลายกลีบใบไมดวยการขูดขีดโดยใชซี่หวีรอบสวนไหล (13, 14)
ประเภทแจกัน 1 ใบเปนผลิตภัณฑสัญรักษณที่แสดงคุณภาพของผลิตภัณฑสูงสุดที่
ถูกบรรทุกภายในแหลงเรือ Nanyang คือน้ํายาเคลือบสีเขียวอมฟา กนมีเชิงกวาง คอสูง ปากแตร
มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกานขดดอกบัวโดยรอบลําตัวดาน
นอก (19) ผูวิจัยคิดวาชางศรีสัชนาลัยคงผลิตเครื่องเคลือบสีเขียวที่มีคุณภาพสูงสุดในชวงตอไปนี้
ซึ่งเปนระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก (ปลายพุทธศตวรรษที่ 20) แตจากสังเกตขอมูลที่ไดจาก
แหลงเรือ Longquan นี้ สันนิษฐานวาเทคนิควิธีการผลิตและฝมือตางๆ ของชางศรีสัชนาลัยคง
พัฒ นาขึน ไปถึง ระดับสู ง สุด แลว ในชว งนี้ ซึ่ ง มีลัก ษณะคลา ยคลึง กั น กัก ที่ขุดพบจากแหล ง เรื อ
Nanyang ในดานลักษณะรูปทรง วิธีการตกแตง และลวดลายที่ถูกใชในทั้งประเภทจานขนาดใหญ
ชาม ชามขนาดใหญ และกระปุกขนาดเล็ก
ส ว น สํ า หรั บ ประเภทขวดยั ง มี ลั ก ษณะเหมื อ งนเดิ ม กั น กั บ ที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ
Turiang และ Nanyang ในดานรูปทรงและการตกแตงลวดลาย ไดแก กนกวาวมีเชิงเตี้ย คอสั้นๆ
และการตกแตงดวยการขูดสลักเปนลายรองกวางขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบลําตัวดานนอก (15,
16) ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang และ Nanyang
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบและเคลือบใสบนน้ําดิน (ภาพที่ 29):
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดํา ใตเคลือบและเคลือบใสบนน้ําดิน มีลักษณะเนื้อดินและน้ํา ยา
เคลือบเหมือนกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะสีชัง 2 และ Turiang มีการทาน้ําดินสีขาวบนผิว
กก
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ภาชนะและลายสีดําใตเคลือบใส ประเภทชามบางใบเรียบไมมีลวดลาย มีขนาดเสนผาศูนยกลางของ
สวนปาก 11.9-15.4 เซนติเมตร ความสูง 5.2-6.6 เซนติเมตร กนมีเชิงคอนขางเตี้ย ลําตัวพอง ปากกวาง
ขอบปากบานออก สวนสําหรับการตกแตงลวดลาย มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายตัวปลาวางภายใน
ลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานในและลายกานขดโดยรอบลําตัวดานนอก
ประเภทจานขนากใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 24.4-25.1 เซนติเมตร
ความสูง 6.4-7.4 กนมีเชิงคอนขางเตี้ย ปากกวางมาก บางใบมีปากพับแผออก ขอบปากงุมเขา
ดานใน มีลายสีดําใตเปนตัวปลา (29, 31, 33) หรือลายชอดอกไม (30, 32) ภายในลายเสนวงกลม
2-3 เสนที่สวนกนดานใน และมีลายเสนขนาน 2-3 เสนโดยรอบลําตัวดานนอก ซึ่งแสดงวาลักษณะ
ทางดานรูปทรงและการตกแตงลวดลายของเครื่องถวยสุโขทัยที่ขุดพบจากแหลงเรือ Longquan มี
ความคลายคลึงกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะสีชัง 2 และแหลงเรือ Turiang เปนอยางดี
เครื่ อ งถ ว ยจี น (ภาพที่ 30): เครื่ อ งถ ว ยจี น ที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ Longquan มี
จํา นวนนอย ซึ่ง ประกอบดว ยเครื่อ งถว ยหลงฉวนชนิด Celadon เครื่อ งเคลือบสีดําและเครื่อ ง
เคลือบสีขาว สําหรับเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon มีประเภทจานและชาม (34-38) ทั้ง 2
ประเภทนี้มี ข นาดเล็ก กวา และมีก ารตกแตง หยาบกวา ที่ ขุด พบจากแหลง เรือ เกาะสี ชัง 2 และ
Turiang สวนทั้งเครื่องเคลือบสีดําประเภทกระปุก 2 ใบ (39, 40) และเครื่องเคลือบสีขาวประเภท
ชาม (41) นาจะผลิตจากบริเวณจีนตอนใต

ภาพที่ 30 เครื่องถวยจีนชนิดจากแหลงเรือ Longquan
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3.1.6 แหลงเรือเกาะคราม จังหวัดชลบุรี
เมื่อราวกลางเดือนกันยายนในปพ.ศ.2517 ผูสอขาวหนังสือพิมฑประชาชาติรายวัน ได
เสนอขาวและบทครามเกี่ยวกับการคนพบเรือสินคาสังคโลก ณ บริเวณอาวพัทยา จังหวัดชลบุรี (แผน
ที่ 8) กรมศิลปากรไปสํารวจและสรุปวาอันเปนทรัพยสินที่มีคาทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของชาติไทย สมควรที่จะไดทําการสํารวจและเก็บรักษาไดเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

แผนที่ 8 แผนที่แสดงตําแหนงของแหลงเรือเกาะคราม
เจาหนาที่กรมศิลปากรและกองทัพเรือ ไดดําเนินการสํารวจที่บรเวณอาวสัตหีบทางใต
เกาะคราม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2517 – 28 มกราคม 2518 เปนเวลา 4 เดือน พบโบราณวัตถุตางๆ
เปนจํานวนประมาณ 3,954 ชิ้น ซึ่งเปนงานปฏบัติทางโบราณคดีใตน้ําเปนตรั้งแรกในประเทศไทย
ต อ จากนี้ กรมศิ ล ปากรดํ า เนิ น งานป ฏิ บั ติ ง านอย า งต อ เนื่ อ งโดยความร ว มมื อ กั บ
กองทัพเรือ และรัธบาลประเทศเดนมารก เมื่อวันที่ 9 – 25 เมษายน พ.ศ.2518 จากการสํารวจทาง
โบราณคดีใตน้ําโดยรวมมือระหวางไทย – เดนมารกในบริเวณอาวสัตหิบ พบวาแหลงเรือจมแหลง
ที่ 1 ซึ่งเรียกกันวาแหลงเรือเกาะคราม หรือแหรงเรือสัตหีบ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะ
ครามประมาณ 7 ไมลทะเล (แผนที่ 8) ความลึกของน้ําประมาณ 120 ฟุด (34-40 เมตร) สภาพ
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โดยทั่วไปเปนเนินดินทรายกวางประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 35 เมตร ความยาวของเรือจะทํามุม
เปนแนวเยื้องจากทิศเหนือประมาณ 10 องศา รอบๆ เนินทรายใตทองทะเลมีเศษภาชนะดินเผาที่แตก
กระจัดกระจายอยูมาก ภาชนะดินเผาบางกลุมเกาะตัวกันเปนกอนดวยหินปูนและปะการัง แสดงให
เห็นวาเดิมที่การบรรทุกสินคาดังกลาวคงวางเรียงกันเปนชั้นๆและเปนกลุมๆตามชนิดของวัตถุ
สภาพของเนิ น ทรายดั ง กล า วนี้ จ ะพบแนวไม เ รี ย งขวางเป น ระยะๆ ส ว นกว า งสุ ด
ประมาณ 7 เมตร และความยาวประมาณ 26.15 เมตร สวนแนวไมที่เรียงขวางเปนระยะๆนี้แบง
ออกไดเปน 13 แนว คณะสํารวจโบราณคดีไทย – เดนมารกไดเก็บตัวอยางวัตถุหลักฐาน เชนเศษ
ภาชนะดินเผาแบบตางๆ น้ําทะเลในระดับลึก 120 ฟุด รอบๆลําเรือและเศไมจากสวนของเรือ
นักวิชาการหลายทานไดทําการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะ
ครามมาแลว โดยเฉพาะ บทความของ R. Brown เปนบทความกลาวถึงเครื่องถวยสังคโลกชนิด
ตางๆอยางละเอียดโดยแสดงปริมาณของภาชนะดินเผาที่ขุดพบในแตละชนิด17
ในการสํารวจแหลงเรือเกาะครามครั้งแรก เมื่อปพ.ศ.2517-2518 โดยกรมศิปลากร
ไดมีหลักฐานโบราณวัตถุชนิดตางๆเปนจํานวน 3,954 ใบ ตอจากนั้น ไดดําเนินงานการสํารวจและ
การขุ ด ค น ตอ โดยร ว มมือ กั บ นั ก โบราณคดี ใ ต น้ํ า ชาวเดนมาร ก ในป พ .ศ.2518 และเก็ บ ข อ มู ล
เพิ่มเติมอีกดวย ซึ่งทราบไดวาจํานวนทั้งสิ้นของโบราณวัตถุที่เก็บในการปกิบัตงานทางโบราณคดี
สองครั้งมีจํานวนมากกวา 3,954 ใบ
ผูวิ จั ย สามารถทํ า การวิ จั ย ภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ เกาะครามได เ ป น
จํานวน 441 ใบ โดยความรวมมือจากกลุมงานโบราณคดีใตน้ํา จังหวัดจันทบุรีในปพ.ศ.2543 และ
โดยความรวมมือจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพ ฯ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัยในปพ.ศ.2544 ซึ่งจากหมายทะเบียนโบราณวัตถุเหลานี้ พบวา
ภาชนะดินเผาที่ผูวิจัยไดทําวิจัยแลวสวนใหญเปนขอมูลไดจากดําเนินการสํารวจและการขุดคน
สองครั้งนั้นในปพ.ศ.2517-2518 ซึ่งถือไดวาในจํานวนของโบราณวัตถุที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะ
ครามเปนจํานวนมากกวา 3,954 ใบ จํานวนของภาชนะดินเผาที่ผูวิจัยทําไดแลว (441 ใบ) เปน
ขอมูลสวนหนึ่งเล็กนอย18 เพราะฉะนั้น ในการวิเคราะหเชิงปริมาณความหนาแนนเกี่ยวกับเครื่อง
17

R. Brown, “Preliminary report of the Ko Khram sunken ship,” Oriental Art,
21, 4 (1975) : 356-370.
18
Ko Mukai, “The Prosperous Phase of Thai Exported Ceramics,” Journal of
Southeast Asian Archaeology, No. 28, (Tokyo: Japan Society for Southeast Asian
Archaeology, 2008), 19-32.
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ถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม ผูวิจัยพยายามคาจํานวนภาชนะดินเผาในแตละชนิด
ที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามในบทความของ R. Brown19เขามาใชรวมกันกับขอมูลที่ผูวิจัยได
เก็บแลว
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

41

เคลือบสีเขียว
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เครื่องถวยสังคโลก
ลายสีดําใตเคลือบ
สุโขทัย
ชนิดไมเคลือบ
ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม(จีนตอนใต)
เครื่องถวยจีน
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยเวียดนามตอนเหนือชนิดลายคราม
เครื่องถวยเวียดนาม เครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีเขียวออน
เครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีน้ําตาลออน
ภาชนะดินเผาแหลงที่ผลิตระบุไมได
ศรีสัชนาลัย

(ปริมาณ/ใบ)

1,547
100
175
10
72
×
×
1
988
29
25
2,988

จากผลงานการจําแนกภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือโดย R. Brown ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 เราทราบไดวาภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามประกอบดวยผลิตภัณฑที่
นําเขามาจากแหลงเตาหลายแหง ไดแก แหลงเตาศรีสัชนาลัย สุโขทัย Binh Dinh (ภาคกลางของ
ประเทศเวียดนาม) และแหลงเตาในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เปนตน
เครื่องถวยสังคโลก: ในการสําตวจและการขุดคนแหลงเรือคราม มีการขุดพบเครื่อง
ถวยสังคโลกเปนจํานวน 1,817 ใบ อัตราสวนความหนาแนนในบรรดาภาชนะดินเผาที่ขุดพบ คิด
เปน 46 ％ ซึ่งถือไดวา เครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาหลักในสินคาที่ถูกบรรทุกภายในเรือเกาะคราม
19

356-370.

R. Brown, “Preliminary report of the Ko Khram sunken ship,” Oriental Art,
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เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบประกอบดวยภาชนะดินเผาชนิดตางๆ ดังตอไปนี้
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขีย (ภาพที่ 32-35): เครื่องถวยสศรีสัชนา
ลัยประกอบดวยชนิดเคลือบสีเขียว 1547 ใบ ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม 114 ใบ มีเนื้อดินแกรง
ละเอียดเปนสีเทาออนหรือสีขาวแบงออก มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดใหญเปนปริมาณนอย
น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส มีแตกราน เปนสีเขียวอมเทาหรือสีเขียวอมฟา
ในกลุมเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม
ประเภทรูปทรงหลักในปริมาณความหนาแนน คือประเภทจานขนาดใหญ (655 ใบ) ซึ่งมีขนาด
เสนผาศูนยกลางสวนปาก 22.0 – 32.0 เซนติเมตร โดยเฉพาะ ประเภทจานขนาดใหญที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปากประมาณ 26 เซนติเมตร และ 29 เซนติเมตรมีการขุดพบอยา ง
หนาแนน นอกจากเหลานี้ ยังมีภาชนะประเภทจานขนาดใหญที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวน
ปากใหญกวา 30 เซนติเมตรอีกจํานวนหนึ่งดวย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดใหญสามารถแบงออก
ตามลักษณะรูปทรงสวนปากไดเปน 2 กลุมยอยได กลุมแรก คือประเภทจานขนาดใหญแบบปาก
ตรง (20) กลุมที่สอง คือประเภทจานขนาดใหญแบบปากพับแผออก ทั้งสองกลุมนี้ เคลือบผิวทั้ง
ดานในและดานนอกยกเวนบริเวณกนดานนอก บริเวณกนของประเภทจานขนาดใหญมีความหนา
มาก กนมีเชิงคอนขางเตี้ย ปากกวางมาก ถาหากจะเปนกลุมประเภทจานขนาดใหญแบบปากตรง มี
การสลักใตขอบปากดานนอกใหขอบปากหนากวาผนังสําตัว ขอบปากมนตรง สวนในกลุมประเภท
จานขนาดใหญแบบปากพับแผออก บางทีมีขอบปากยกตั้งบาง บางใบสลักทําเปนทรงปกกา ขนาด
เสนผาศูนยกลางของรอยกี๋ทรงวงแหวนที่เหลืออยูภายในเชิงประมาณ 3.0 – 7.2 เซนติเมตร
วิธีการตกแตงลวดลายของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว คือการขูดขีดรอง
กวางและการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายเสนขนานกันใตเคลือบสีเขียว ทั้งสองวิธีการ
ตกแตงนี้ถูกใชเขาดวยกันในภาชนะดินเผาหนึ่งใบทําใหเกิดความหลากหลายของลวดลายขึ้นมา
การตกแตงลวดลายดานในของประเภทจานขนาดใหญแบงออกตามวิธีการวางเรียงลวดลายได
เปนสองแบบยอย (ภาพที่ 31)
แบบที่หนึ่ง คือลวดลายแบบชั้นเดียว ซึ่งมีการตกแตงดวยการขูดขีดรองขนานกัน 2 –
3 รองใตขอบปากและรอบกนดานใน แลววางเรียงลวดลายตางๆระหวางรองขนานสองชุดนี้ เชน
ลายกานขดดอกบัว กลีบดอกบัว ดอกไม เปนตน ในการตกแตงลวดลายแบบที่หนึ่ง มีลวดลาย
บางอยางที่ถูกใชสืบตอกันมาจากชวงระยะแรกของการสงออก เชน ลายดอกไมลายกลีบดอกบัว
และลายเสนขนานกันตามแนวตั้ง (ภาพที่ 31-1)
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(1)

(2)

ภาพที่ 31 แสดงวิธีการวางเรียงลวดลายของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยเคลือบสีเขียวประเภทจาน
ขนาดใหญ (1) ลวดลายแบบชั้นเดียว (2) ลวดลายแบบสองชั้น
แบบที่สอง คือลวดลายแบบสองชั้น ซึ่งมีการตกแตงดวยขูดขีดรองขนานกัน 2 – 3 รอง
ลงไปสามสวน ไดแก ใตขอบปาก ลําตัวตอนบน และรอบกนดานใน ใหบริเวณลําตัวดานในแบง
ออกชั้นบนกับชั้นลาง แลววางเรียงลวดลายลูกคลื่นหรือลายกลีบดอกบัวภายในชั้นบน บางทียังมี
การวางเรียงลวดลายภายในชั้นลางอีกดวย แมแตจะเปนลวดลายรูปแบบเดียวกัน โดยฉะเพาะ
ลายกานขดดอกบัว กลีบดอกบัวในลวดลายแบบที่สอง ถาหากจะสังเกตรายละเอียด พบวามี
ความแตกตางกันคนละใบ ลวดลายแบบสองชั้นนี้ เปนลวดลายแบบใหมที่เริ่มปรากฏในชวงนี้
วิธีการตกแตงลวดลายแบบสองชั้น นี้ยัง ถูก ใชตอ ประเภทรูปทรงอื่น ๆอีก ดว ย เชน
ประเภทชาม ชามขนาดใหญ กระปุกขนาดใหญ และโถขนาดใหญพรอมฝาปด
สําหรับบริเวณกนดานในของประเภทจานขนาดใหญ มีลวดลายหลากหลาย เชน
ดอกไม ดอกบัว กลีบใบไมซอนกัน เปนตน การตกแตงลวดลายบริเวณลําตัวดานนอกของประเภท
จานขนาดใหญ ทําดวยการขูดขีดรองกวางขนานกันตามแนวตั้ง และลายกลีบดอกบัว บางทีขูดขีด
โดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบดอกบัว ประเภทจานขนาดใหญที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปากใหญกวา 30 เซนติเมตร สวนใหญมีการสลักขอบปากทําเปนทรงปกกา
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ประเภทจานขนาดเล็กมีการขุดพบเปนจํานวน 26 ใบ ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางของ
สวนปาก 16.0 – 17.5 เซนติเมตร ยังมีรูปแบบสองแบบตามลักษณะรูปทรงสวนปากเชนเดียวกัน
กับประเภทจานขนาดใหญ ไดแก ประเภทจานขนาอดเล็กแบบปากตรง (21, 22) และประเภทจาน
ขนาดเล็กแบบปากพับแผออก (23) ทั้งสองแบบนี้ มีฐานสูงแตเชิงเตี้ย มีกากตกแตงดวยการขูดขีด
โดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบดอกบัวบริเวณลําตัวดานใน (22) และลายกลีบดอกไม
ภายในลายเสนขนานกันโดยรอบบริเวณกนดานใน สําหรับบริเวณลําตัวดานนอก มีลายขูดสลัก
รองกวางขนานกันตามแนวตั้ง
ในบรรดาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม
ประเภทชาม (26-32) เปนประเภทรูปทรงที่มีการขุดพบเปนจํานวนที่สุดรองจากประเภทจานขนาด
ใหญ ซึ่งมีการขุดพบทั้งสิ้น 357 ใบ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 13 -16 เซนติเมตร
ความสูง 7- 9 เซนติเมตร ซึ่งถือเปนภาชนะทรงสูง กนมีเชิงสูง ปากตรง บางใบมีการขูดสลักใตขอบ
ปากใหหนากวาผนังลําตัว (28-32) ไมไดมีประเภทชามที่มีปากบานออกเชนที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Nanyang และ Longquan ในชวงระยะแรกของการสงออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเตรื่
องมื อ คล า ยซี่ ห วี เ ป น ลายกลี บ ดอกไม หรื อ ลายดอกบั ว ภายในลายเส น ทรงวงแหวนบริ เ วณ
ศูน ยกลางของภาชนะดา นใน สําหรับบริเวณลํา ตัว ดา นนอก มีการขูดรองกวา งขนานกัน ตาม
แนวตั้ง หรือลายกลีบบัว ประเภทถวยมักไมมีการตกแตงลวดลาย (24, 25)
ประเภทชามขนาดใหญมีการขุดพบทั้งสิ้น 65 ใบสวนใหญมีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน
กับประเภทชาม แตบางใบมีปากบานออก (36) การตกแตงลวดลายของประเภทชามขนาดใหญมี
ความคลายคลึงกันกับประเภทจานขนาดใหญ ซึ่งมีลวดลายบริเวณลําตัวดานในสองแบบ ไดแก
ลวดลายแบบชั้นเดียว (33, 34, 36) และลวดลายแบบสองชั้น (35) สําหรับบริเวณศูนยกลางของ
ภาชนะดานใน มีลายกลีบดอกไม ลายกลีบบัว สําหรับบริเวณลําตัวดานนอก มีลายกลีบดอกบัว
แต บ างที ไ ม มี ก ารตกแต ง ลวดลายเรี ย บเช น เดี ย วกั น กั บ ที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ Nanyang และ
Longquan ในแถบมาเลเซีย ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะแรกของการสงออก
ประเภทพาน 1 ใบที่ผูวิจัยไดทําวิจัยแลวเปนขอมูลที่ไมไดกลาวถึงในบทความของ R.
Brown เนื่องจากวาประเภทพานใบนี้ไดจากการขุดคนในปพ.ศ.2520 20 น้ํายาเคลือบเปนประเภท
20

เพ็ญศัก จักษุจินดา โฮวิทซ, “วิเคราะหหลักฐานจากเรือสินคาโบราณ 3 ลํา: จาก
เกาะกระดาด พัทยา สัตหีบ,” การคาสังคโลก: รายงานการสัมมนาวิเคราะหเรือโบราณที่คนพบใน
อาวไทย, บรรณาธิการโดย ชาญวิทย เกษตรศิริ และสุภาภรณ จรัลพัฒน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2526), 49.
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ขุนเปนสีเขียวอมฟา เคลือบผิวดานในและดานนอกยกเวนภายในเชิง มีเชิงทรงกรวย ปากกวาง
ขอบปากบานออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายชอดอกไมภายใน
ลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และลายเสนขนานกันเปนลายลูกคลื่น
รอบสวนปากดานใน สําหรับบริเวณลําตัวดานนอก มีลายกลีบดอกบัว และมีลายเสนกวางขนาน
กันตามแนวตั้งรอบเชิงดานนอก (37)
ในการขุดคนแหลงเรือเกาะคราม เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภท
กระปุกขนาดเล็กมีการขุดพบเปนจํานวน 130 ใบ ฐานแบนเรียบ ลําตัวทรงกลม คอสั้น ปากบาน
ออก มีขอบปากโคงเขาดานในบาง (38) ขอบปากตรงบาง (41) และขอบปากบานออกบาง (40,
41) มีการตกแตงดวยการขูดสลักรองกวางขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบไหล หรือลําตัวตอนลาง
บางทีวางเรียงทั้งสองบริเวณ
ประเภทกระปุก ขนาดใหญมีการขุด พบทั้ง สิ้น 65 ใบ มีข นาดความสูง 12.5 – 14
เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกวาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Nanyang และ Longquan ในแถบมาเลเซีย
ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะแรกของการสงออก กนมีเชิงเตี้ย ลําตัวทรงกลม คอแคบสั้น ปากบานออก
มีการปนแปะหูสองหูตามแนวตั้งบริเวณไหล มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวี
เปนลายดอกไม (43) กลีบดอกบัว (45) และลายกานขด (42) ระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบ
ไหล
ประเภทขวดขนาดเล็กมีการขุดพบ 20 ใบ กนมีเชิง ลําตัวทรงกระบอก คอสั้น ปาก
บานออก มีการตกแตงดวยการขูดสลักรองกวางขนานกันตามแนวตั้งรอบลําตัวดานนอก มีการปน
แปะหู 2 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล
ประเภทโถขนาดใหญ พ ร อ มฝาป ด มีก ารขุด พบ 13 ใบ ซึ่ง มี รู ป แบบสองแบบตาม
ลักษณะรูปทรงลําตัว ไดแก ประเภทโถรูปแบบลําตัวทรงกลม (47, 48) และประเภทโถรูปแบบ
ลําตัวทรงกระบอก (46) ประเภทโถขนาดใหญทั้งสองรูปแบบนี้เคลือบผิวทั้งใบยกเวนบริเวณกน
ดานนอก และปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปากเพื่อรองรับฝาปด ประเภทโถรูปแบบลําตัวทรงกลมมี
เชิงหนาเตี้ย ลําตัวตอนบนพอง คอสั้นกวาง ขอบปากตั้งตรง สวนฝาปดมีจุกจับทรงดอกบัวตูม
(47) มีการตกแตงดวยการขูดขีดรองขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบไหลและลําตัวตอนลาง ซึ่งเปน
ลักษณะลวดลายเดียวกันกับประเภทโถรูปแบบลําตัวทรงกระบอก 1 ใบ (46) ประเภทโถรูปแบบ
ลําตัวทรงกลมอีก 1 ใบมีการตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนขนานกันตามแนวนอนโดยรอบไหลและ
ลําตัวตอนลางใหบริเวณลําตัวดานนอกแบงออกเปนสามสวน และวางเรียงลายกลีบบัวชั้นบน ลาย
ดอกไมชั้นกลาง และลายกลีบดอกบัวโดยขูดรองกวางขนานกันตามแนวตั้งในชั้นลาง สวนประเภท
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โถรูปแบบลําตัวทรงกระบอกมีเชิงเตี้ย ลําตัวตอนลางพอง ไมมีคอ ปากตั้งตรงโดยโคงเขาดานใน
เพียงเล็กนอย ระบุไมไดลักษณะรูปทรงของฝาปดอยางใด
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 36-39): ในการขุดคน
แหลงเรือเกาะคราม มีการขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมเปนจํานวน 89
ใบ ประเภทรูปทรงที่ขุดพบสวนใหญ ประกอบดวยประเภทไหทรงสูงมีหู 4 หู ขนาดเล็ก 68 ใบ (ความ
สูง 31 – 35 เซนติเมตร) และประเภทไหทรงสูงมีหู 4 หู ขนาดใหญ 4 ใบ (ความสูง 62 เซนติเมตร)
ประเภทไหขนาดเล็กที่ขุดพบสวนใหญมีคอสั้น ซึ่งเปนลักษณะรูปทรงเหมือนกันกับที่ขุดพบจากแหลง
เรือ Nanyang ในแถบมาเลเซีย ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะแรกของการสงออก นอกจากเหลานี้ยังมีการ
ขุดพบประเภทไหปากแตรหนึ่งใบอีกดวยจากแหลงเรือเกาะคราม ประเภทไหทรงสูงมีหู 4 หูขนาด
ใหญมีขนาดความสูง 62 เซนติเมตร กนแบนเรียบ ลําตัวตอนบนพอง ปากแตร ขอบปากดานบนทํา
เปนสัน
นอกจากประเทไหทรงสูงมีหู 4 หูเหลานี้ ยังมีการขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทรูปทรงอีกหลากหลาย ยกตัวอยางเชน กระปุกขนาดใหญมีหู 2 หู (51)
กระปุกขนาดเล็ก (49) กระปุกรูปทรงกระบอก (50) กระปุกปากกวางมีหู 3 หู (52) และประเภทขวดมี
หู 2 หู (53)
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ (ภาพที่ 40): ในการขุดคนแหลงเรือ
เกาะคราม มีการขุดพบเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบเปนจํานวน 185 ใบ ซึ่งถือไดวมี
จํานวนไมมากหนัก เครื่องถวยสุโขทัยที่ขุดพบสวนใหญเปนชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทจาน
ขนาดใหญ ชาม และชามขนาดใหญ นอกจากนี้ ในบทความของ Roxanna Brown ยังมีรายการ
เกี่ยวกับภาชนะดินเผาไมเคลือบประเภทครก 5 ใบและประเภทกุณฑี 5 ใบเปนผลิตภัณฑจาก
แหลงเตาสุโขทัยอีกดวย แตผูวิจัยไมไดทําวิจัยภาชนะดินเผาเหลานี้
เครื่องถวยสุโขทัยที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทจานขนาดใหญ (151 ใบ) มีขนาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 24.5 – 28.0 เซนติเมตร มีเนื้อดินหยาบแกรงเปนสีน้ําตาลแดงหรือสี
เทา มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญเปนปริมาณมาก มีการทาน้ําดินขาวทั้งดานในและ
ดานนอก ยกเวนบริเวณกนดานนอก น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใสเปนสีเขียวออน เคลือบ
ผิวบริวณเชนเดียวกันกับน้ําดินขาว ลักษณะเหลานี้ไมเปรี่ยนแปลงจากชวงแรกของการสงออก
ผนังบริเวณกนหนากวาขอมูลที่ไดจากแหลงเรือ Nanyang และ Longquan ซึ่งจัดอยูไดในชวง
ระยะแรกของการสงออก กนมีเชิงเตี้ย ปากกวางและพับแผออก ขอบปากยกตั้ง มีการตกแตงดวย
การลายสีดําใตเคลือบเปนลายตัวปลาตัวเดียวภายในลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของ
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การเขียนลายสีดําใตเคลือบเปนลายตัวปลาตัวเดียวภายในลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของ
ภาชนะดานใน เมื่อเปรียบเทียบลักษณะรูปทรงลวดลายตัวปลากับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang และ
Longquan ในช วงระยะแรกของการส งออก ตั วปลาของแหล งเรื อเกาะครามมี ความอ วนขึ้ นกว า
ลายเสนทรงวงแหวนที่ลอมรอบลายตัวปลาที่สวนทองถูกใชแทนลายเสนแสดงโครงเสนที่สวนทองของ
ลายตัวปลา ลายกานขดทั่วลําตัวดานในเปนลักษณะลวดลายที่เริ่มปรากฏขึ้นมาในชวงนี้ (68)
ประเภทชาม (6 ใบ) และชามขนาดใหญ (18 ใบ) ทั้งสองประเภทรูปทรงมีเชิงคอนขาง
สูง ปากบานออก มีลายตัวปลาตัวเดียวหรือลายชอดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน
(65) และมีลายจุดๆระหวางลายเสนขนานกันรอบปากดานบน (67)
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบประเภทไห (ภาพที่ 40): ผูวิจัยสามารถทํา
การวิจัยภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบประเภทไห 1 ใบได ซึ่งเปนขอมูลที่ไมไดกลาวถึงใน
บทความของ R. Brown เนื่องจากวาภาชนะดินเผาใบนี้ไดจากการขุดคนในปพ.ศ.2530 นี้ซึ่งพังเสียหาย
สวนปาก มีเนื้อดินหยาบไมแกรง เปนสีเทาเขม กนสอบแคบมีฐานเตี้ย ไหลกวาง คอสูง มีการปนแปะปุม
สามเหลี่ยม 4 ปุมบริเวณไหล มีการตกแตงดวยการกดประทับเปนลายรูปใบไมรอบคอ และลายซี่หวีเปน
จุดๆ รอบไหล (69) ภาชนะดินเผาบานบางปูนประเภทไหที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามนี้เปนหลักฐาน
ที่มีอายุสมัยสุดทายในบรรดาภาชนะดินเผาบานบางปูนที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา
เครื่องถวยตางประเทศ: ในการขุดคนแหลงเรือเกาะคราม มีการขุดพบเครื่องถวย
ตางประเทศเปนจํานวนหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon และเครื่องเคลือบ
สีน้ําตาลเขมที่นาจะผลิตจากแหลงเตาจีนตอนใต และเครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม และ
เครื่องถวย Go Sanh (Champa) ภาคกลางของประเทศเวียดนาม
เครื่องถวย Go Sanh ภาคกลางของประเทศเวียดนาม (ภาพที่ 41): แหลงเตา
Go Sanh เปนแหลงเตาแหงหนึ่งของกลุมแหลงเตาที่แพรกระจายอยางกวางขวางในมณฑล Binh
Dinh ภาคกลางของประเทศเวียดนาม ศาสตราจารย Yoji Aoyagi มหาวิทยาลัย Sophia ประเทศ
ญี่ปุนและคณะไดดําเนินงานการสํารวจและการขุดคนศึกษาแหลงเตา Go Sanh โดยความรวมมือ
จาก the Binh Dinh Provincial Museum และ the Archaeological Institute in Hanoi ในปพ.ศ.
2536-2537 ซึ่งทําใหเราทราบถึงพัฒนาการเทคโนโลยี่วิธีการผลิตเครื่องถวยและความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑของแหลงเตา Go Sanh
ศาสตราจารย Yoji Aoyagi พยายามหาเครื่องถวย Go Sanh ที่ขุดพบจากแหลง
โบราณคดีในทั่วเอเชีย ปรากฏใหเห็นวาเครื่องถวย Go Sanh แพรกระจายอยางกวางขวางตั้งแต
ประเทศญี่ปุนจนถึงประเทศอียิปตในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 – 22
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ในการขุดคนแหลงเรือเกาะคราม มีการขุดพบเครื่องถวย Go Sanh เปนจํานวน 1,017
ใบ ซึ่งประกอบดวยชนิดเคลือบสีเขียวออน 988 ใบ และชนิดเคลือบสีน้ําตาลออน 29 ใบ เครื่อง
ถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีเขียวออน 988 ใบทั้งหมดเปนประเภทจาน ซึ่งแบงออกตามขอบเขต
ของการเคลือบผิวไดเปน 3 กลุม กลุมที่หนึ่ง คือแบบการปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวนบริเวณ
ศูนยกลางของภาชนะดานใน ซึ่งเปนแบบที่มีการขุดพบมากที่สุด เปนภาชนะทรงเตี้ย กนมีเชิง
คอนขางสูงรูปทรงสามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง ปากกวาง ขอบปากมนบานออก และหนากวา
ผนังของลําตัว (78-81) กลุมที่สอง คือเคลือบผิวทั้งใบยกเวนบริเวณกนดานนอก ประเภทจานแบบ
นี้มีขนาดเล็กกวาแบบอื่น จึงสันนิษฐานไดวาประเภทจานแบบนี้คงถูกวางเรียงบนสุดของกลุม
ประเภทจานที่ถูกซอนกันในการเผา ลักษณะรูปทรงมีความคลายคลึงกันกับกลุมที่หนึ่ง (76, 77)
กลุมที่สาม คือแบบที่มีรองกี๋เม็ด 5 จุดรอบกนดานในและปลายเชิง ซึ่งมีการขุดพบหนึ่งใบเทานั้น
กนมีเชิงคอนขางหนา รูปสี่เหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง ผนังลําตัวคอนขางหนากวากลุมอื่นๆ ขอบ
ปาดมนบานออก (75)
เครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีน้ําตาลออน มีประเภทชาม 25 ใบ และประเภทไห
ปากกวาง 4 ใบ ประเภทชามมีรองรอยการปาดน้ํายาเคลือบออกอยางหวัดๆ บริเวณศูนยกลางของ
ภาชนะดานใน มีเชิงสามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง ปากกวาง ขอบปากมนตรง (72) ประเภทไห
ปากกวาง 3 ใบ มีลําตัวทรกระบอก กนแบน คอกวางสั้น ขอบปากพับแผออกเปนสามเหลี่ยม มี
การปนแปะหู 4 หู บริเวณไหล (82, 83) เคลือบผิวที่สวนปากดานในและดานนอกของภาชนะแต
ไมถึงที่สวนกน บางใบมีการตกแตงดวยการขูดขีดบนชั้นน้ํายาเคลือบออกเปนลายกานขดรอบ
ลําตัวดานนอก (82) ประเภทไหปากกวางหนึ่งใบมีลําตัวทรงกลมแบน (84)
เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม (ภาพที่ 40): ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยเครื่อง
ถวยเวียดนามชนิดลายครามประเภทกระปุกขนาดเล็กหนึ่งใบได ซึ่งเปนขอมูลที่ไมไดกลาวถึงใน
บทความของ Roxanna Brown มีขนาดความสูง 6.1 เซนติเมตร กนมีเชิงเตี้ย ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
แลวมีก ารกดประทับดวยแมพิมพทําเปนลําตัวทรงฟก ไมมีคอ ปากกวางโคงเขาดานใน มีการ
ตกแตงดวยการลายครามตามแนวตั้งเปนระยะๆรอบลําตัวดานนอกทําเปนกระจกสี่เหลี่ยม และ
วางเรียงลายดอกไม และลายลูกคลื่นภายในกระจกนั้นโดยสลับกัน (71)
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon (ภาพที่ 40): ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยเครื่อง
ถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทจานหนึ่งใบได ซึ่งเปนขอมูลที่ไมไดกลาวถึงในบทความของ
Roxanna Brown มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 22.6 เซนติเมตร น้ํายาเคลือบเปน
ประเภทเคลือบขุนเปนสีเขียวอมเทา ไมมีแตกราน เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกเปน
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ทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และภายในเชิงเปนทรงวงกลม ประเภทจานใบนี้
เปนภาชนะทรงเตี้ย กนมีเชิงเตี้ย ขอบปากมนบานออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนขนาน
กันสองเสนวางเรียงตามแนวตั้งรอบลําตัวดานใน (70)
ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมที่นาจะผลิตจากแหลงเตาในจีนตอนใต
(ภาพที่ 41): ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมที่นาจะผลิตจากแหลงเตาในจีนตอนใตไดมี
การขุดพบเปนจํานวน 72 ใบ ซึ่งประกอบดวยประเภทกระปุกปากแคบมีหู 4 หู 40 ใบ (73) และ
ประเภทกระปุกปากกวาง 32 ใบ (74)
3.1.7 แหลงเรือ Royal Nanhai ในแถบมาเลเซีย
แหลงเรือ Royal Nanhai จมอยูในแนวรองน้ําลึกประมาณ 46 เมตร หางจากเมืองกวัน
ตัน (Kuantan) ตั้งอยูชายฝงทะเลดานทิศตะวันออกของคาบสมุทรมาเลย ไปทางทิศตะวันออกราว
40 ไมลทะเล (แผนที่ 9) ซึ่งถูกคนพบในปพ.ศ.2538 ตอจากนั้นในปพ.ศ.2541 ไดดําเนินงานการขุด
คนแหลงเรือ Royal Nanhai โดย Sten Sjostrand และการขุดคนเสร็จทั้งสิ้นในปเดียวกัน ในการ
ขุดคนแหลงเรือ Royal Nanhai ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาเปนจํานวน 21,332 ใบ ภาชนะดิน
เผาที่ขุดพบสวนใหญเปนเครื่องถวยสังคโลก ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
เขียว (15,596 ใบ) และชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (จํานวนที่ขุดพบระบุไมได) นอกจากนี้ ยังมีการขุด
พบเครื่องถวยชนิดตางๆอีกดวย เชน เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม (6 ใบ) เครื่องถวยหลงฉ
วนชนิด Celadon (1 ใบ) เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม (2 ใบ) และภาชนะดินเผาชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขมที่นาจะผลิตจากแหลงเตาในจีนตอนใต (140 ใบ) เปนตน ผูวิจัยสามารถทํา
การวิจัยภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai ไดเปนจํานวน 321 ใบโดยความ
รวมมือจากนาย Sten Sjostrand ในปพ.ศ.254421
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แผนที่ 9 แผนที่แสดงตําแหนงขอแหลงเรือ Royal Nanhai
เครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลก: ในจํ า นวนของภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ Royal
Nanhai ทั้งสิ้น 21,332 ใบ เครื่องถวยสังคโลกเปนผลิตภัณฑที่มีการขุดพบมากที่สุด โดยเฉพาะ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว มีการขุดพบเปนจํานวน 15,596 ใบ อัตรลาสวนความ
หนาแนนของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวคิดเปน 73 ％ เชนเดียวกันกับแหลงเรือเกาะ
คราม ซึ่งถือไดวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวเปนสินคาหลักในกลุมภาชนะดินเผาที่
ถูกบรรทุกภายในเรือ Royal Nanhai และเรือเกาะคราม (ตารางที 3)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 42-45): เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai มีทั้งลักษณะเนื้อดินและลักษณะน้ํายา
เคลือบเหมือนกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม ซึ่งประกอบดวยประเภทจานขนาดใหญ จาน
ชาม ชามขนาดใหญ กระปุกขนาดใหญ กระปุกขนาดเล็ก และโถพรอมฝาปด
ประเภทจานขนาดใหญมีการขุดพบเปนจํานวน 4,446 ใบ ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของส ว นปาก 22.4 – 30.6 เซนติ เ มตร ในกลุ ม ประเภทจานขนาดใหญ นี้ ภาชนะที่ มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 28 - 29 เซนติเมตรมีการขุดพบอยางหนาแนน
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ในกลุมเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดใหญที่ขุดพบจาก
แหลงเรือเกาะครามสามารถแบงออกไดตามลักษณะรูปทรงสวนปากเปนสองกลุมยอยที่กลาว
มาแลว แตสําหรับขอมูลจากแหลงเรือ Royal Nanhai ไมไดมีการขุดพบประเภทจานขนาดใหญ
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai

เคลือบสีเขียว

???
15,596

เคลือบสีน้ําตาลเขม

100+α

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
ศรีสัชนาลัย
เครื่องถวยสังคโลก

ลายสีดําใตเคลือบ
ชนิดไมเคลือบ
ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม(จีนตอนใต)
เครื่องถวยจีน
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยเวียดนามตอนเหนือชนิดลายคราม
เครื่องถวยเวียดนาม เครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีเขียวออน
เครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีน้ําตาลออน
ภาชนะดินเผาแหลงที่ผลิตระบุไมได
(ปริมาณ/ใบ)
สุโขทัย

140
6
1
2

21,332

แบบขอบปากตรง มีประเภทจานขนาดใหญแบบขอบปากทรงปกกาแบบเดียว ซึ่งมี
ลักษณะเดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม ไดแก บริเวณกนมีความหนามาก กนมีเชิง
คอนขางเตี้ย ปากกวางมาก ปากพับแผออก และบางใบขอบปากยกตั้ง บางใบสลักทําเปนทรงปกกา
ขนาดเสนผาศูนยกลางของรอยกี๋ทรงวงแหวนที่เหลืออยูภายในเชิงประมาณ 4.9 – 7.0 เซนติเมตร
ลักษณะการตกแตงลวดลายของประเภทจานขนาดใหญที่ขุดพบจากจากแหลงเรือ
Royal Nanhai มีความคลายคลึงกันกับที่ขุดพบจาดแหลงเรือเกาะคราม ไดแก การตกแตง
ลวดลายดานในของประเภทจานขนาดใหญแบงออกตามวิธีการวางเรียงลวดลายไดเปนสองกลุม
กลุมที่หนึ่ง คือลวดลายแบบชั้นเดียว ซึ่งมีการตกแตงดวยการขูดขีดรองขนาน 2 – 3 รองใตขอบ
ปากและรอบกนดานใน ตอจากนี้วางเรียงลายกลีบดอกบัวและดอกไม แตไมไดมีลายกานขด
รูปทรงตางๆเชนที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม
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กลุมที่สอง คือลวดลายแบบสองชั้น ซึ่งมีการตกแตงดวยการขูดขีดรองขนาน 2 – 3
รองใตขอบปาก ลําตัวตอนบน และรอบกนดานในแบงออกเปนสองชั้นลําตัวดานใน ตอจากนี้ วาง
เรียงลายลูกคลื่นรูปทรงตางๆ ภายในชั้นบน บางใบยังมีการวางเรียงลายกลีบดอกบัวหรือลายกาน
ขดดอกบัวเพิ่มเติมภายในชั้นลาง สําหรับบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน วางเรียงลวดลาย
ดอกบัว ดอกไม แตประเภทจานขนาดใหญที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai สวนใหญไมมี
ลวดลายบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน
มีการตกแตงลวดลายบริเวณลําตัวดานนอกทําดวยการขูดขีดรองกวางขนานกันตาม
แนวตั้ง หรือลายกลีบดอกบัว บางทีมีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชซี่หวีเปนลายกลีบดอกบัว มี
การสลักขอบปากทําเปทรงปกกา
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal
Nanhai มีรูปแบบสามแบบตามลักษณะรูปทรงสวนปาก ไดแก ประเภทจานแบบปากพับแผออก
(17) ประเภทจานแบบปากตรง (18) ประเภทจานแบบปากบานออก ขอบปากแหลม (19)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชามที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal
Nanhai สามารถแบงออกตามลักษณะรูปทรงไดเปนสามกลุม กลุมที่หนึ่ง คือภาชนะทรงสูง ลําตัว
ตอนลางพองกวาง ปากบานออก ขอบปากแหลม ไมมีการตกแตงลวดลายบริเวณลําตัวดานนอก
(20-25) กลุมที่สอง คือภาชนะทรงคอนขางเตี้ย ลําตัวตอนลางไมพอง ปากกวาง ขอบปากบาน
ออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชซี่หวีเปนลายลูกคลื่นระหวางลานฃยเสนขนานกันสองชั้น
รอบปากดานใน สําหรับบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน ไมมีการตกแตงลวดลาย มีลายเสน
กวางขนานกันตามแนวตั้งรอบลําตัวดานนอก (26-31) กลุมที่สาม คือภาชนะทรงเตี้ย ปากกวาง มี
การสลักใตขอบปากดานนอกทําเปนขอบปากตรงมีความหนากวาผนังลําตัว มีการตกแตงดวยการ
ขูดขีดโดยใชซี่หวีเปนลายลูกคลื่นระหวางลายเสนขนานกันสองชั้นรอบขอบปากดานใน สําหรับ
บริเวณลําตัวดานนอก มีการตกแตงดวยการขูดรองกวางขนานกันตามแนวตั้ง ซึ่งเปนลักษณะการ
ตกแตง ลวดลายคลายคลึง กับ กลุม ที่สอง (32-34) แตประเภทชามหนึ่ง ใบในกลุมที่สามมีก าร
ตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายกลีบดอกบัวบริเวณลําตัวดานนอก (33) สําหรับบริเวณภายใน
ลายเสนวงแหวนดานใน ไมมีการตกแตงลวดลาย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุกขนาดเล็กขุดพบจากแหลง
เรือ Royal Nanhai เปนจํานวน 10,221 ใบ อัตราสวนความหนาแนนของประเภทกระปุกในบรรดา
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบ คิดเปน 47.9 ％ มีขนาดความสูง 6 – 7 เซนติเมตร กนมีฐานสูงแบนเรียบไม
มีเชิง ลําตัวมักเปนทรงกลม บางทีมีลําตัวทรงกรวยและทรงกลมแบน คอสั้น ปากโคงเขาดานใน มี
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การปนแปะหู 2 หู ตามแนวตั้งบริเวณไหล มีการตกแตงดวยการขูดรองกวางขนานกันตามแนวตั้ง
รอบลําตัวดานนอก ประเภทกระปุกขนาดเล็กที่มีลําตัวทรงกลมแบนหนึ่งใบมีการตกแตงดวยการ
ขูดขีดโดยใชซี่หวีเปนลายกลีบดอกบัวรอบไหลดานนอก (36)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุกขนาดใหญที่ขุดพบจากแหลง
เรือ Royal Nanhai เปนจํานวน 125 ใบ ซึ่งไดมีการขุดพบจากชั้นดินบนตัวทองเรือสําเภา มีขนาด
ความสูง 15.5 – 18.0 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญกวาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม กนกวางมี
เชิงเตี้ย ลําตัวทรงกลม คอแคบสั้น ขอบปากโคงเขาดานใน มีการปนแปะหู 2 หู ตามแนวตั้งบริเวณ
ไหล มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชซี่หวีเปนลายลูกคลื่น (37, 39) ลายกลีบดอกบัว (38) และ
ลายดอกบัว (40) รอบไหลระหวางลายเสนขนานกันสองชั้น บางใบยังมีการตกแตงเพิ่มเติมดวย
การขูดรองกวางขนานกันตามแนวตั้งรอบลําตัวดานนอกอีกดวย ซึ่งเปนลักษณะลวดลายเปนพิเศษ
ที่ไมมีการขุดพบในกลุมประเภทกระปุกขนาดใหญจากแหลงเรือเกาะคราม
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทขวดขนาดเล็กมีการขุดพบทั้งสิ้น
628 ใบ กนมีเชิง ลําตัวทรงกระบอก คอสั้น ปากบานออก มีการตกแตงดวยการขูดสลักรองกวาง
ขนานกันตามแนวตั้งรอบลําตัวดานนอก มีการปนแปะหู 2 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล
เครื่องถวยศรีสัช นาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทโถพรอมฝาปดมีก ารขุดพบเปน
จํานวนนอย มีขนาดความสูง 18.5 – 18.7 เซนติเมตร เคลือบผิวดานนอกของภาชนะ แตไมถึงที่
สวนกน และบริเวณคอดานใน ปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก กนมีเชิงคอนขางสูง ลําตัวทรงกลม
คอกวาง ขอบปากยกตั้งตรง ฝาปดมีจุกจับทรงดอกบัวตูม มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชซี่หวี
เปนลายลูกคลื่นรอบไหลระหวางลายเสนขนานกันสองชั้น (41)
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 45-48): ภาชนะดิน
เผาศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บสี น้ํ า ตาลเข ม ที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ Royal Nanhai ประกอบด ว ย
ประเภทกระปุกขนาดเล็ก กระปุกขนาดใหญ อาง และไหทรงสูงมีหู 4 หู ทั้งลักษณะเนื้อดินและ
น้ํายาเคลือบเหมือนกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม
ประเภทกระปุกขนาดเล็กมีลักษณะรูปทรงที่แตกตางกันไปจากประเภทกระปุกขนาด
เล็กชนิดเคลือบสีเขียว กนมีฐานแบนไมมีเชิง ลําตัวทงกลม ทั้งคอและปากคอนขางกวางกวาชนิด
เคลือบสีเขียว มีการปนแปะหู 3 หูตามแนวตั้งบริเวณไหลยังเปนความแตกตางกันไปจากชนิด
เคลือบสีเขียว ซึ่งมีหู 2 หู
ประเภทกระปุกขนาดใหญมีขนาดความสูง 10 – 18 เซนติเมตร กนมีฐานแบน ลําตัว
ทรงกลม คอสั้นและกวาง ปากบานออกและขอบปากโคงเขาดานใน มีการปนแปะหู 2 หู ตาม
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แนวตั้งบริเวณไหล แตบางใบมีหู 3 หู (43-45) ลักษณะรูปทรงของประเภทกระปุกขนาดใหญที่
กลาวมาแลวยังมีความแตกตางกันไปจากชนิดเคลือบสีเขียว ประเภทอางหนึ่งใบเปนภาชนะทรง
สูง มีรอยกี๋เม็ดทรงกลมเล็ก 3 จุดบริเวณรอบกนดานใน ซึ่งเปนลักษณะพิเศษ กนแบนเรียบ คอ
กวางและสั้น ขอบปากบานออก (42)
ประเภทไหทรงสูงมีหู 4 หู มีการขุดพบประมาณ 100 ใบ ซึ่งสามารถแบงออกตาม
ขนาดของภาชนะไดเปนสองกลุม ไดแก ประเภทไหขนาดเล็ก (ความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร)
และไหขนาดใหญ (ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร) ในกลุมประเภทไหทรงสูงขนาดเล็กที่ขุดพบ
จากแหลงเรือ Royal Nanhai ทั้งหมดมีคอสั้น ไดแก กนแบนเรียบ ลําตัวทรงกระบอก มีไหลไม
กวา ง คอกวา งและสั้น ปากบานออก ขอบปากมนหนากวา ผนัง คอ มีการปน แปะหู 4 หู ตาม
แนวนอนบริเวณไหล ซึ่งไมมีประเภทไหปากแตรเชนที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม
ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยประเภทไหทรงสูงขนาดใหญสองใบได ประเภทไหทรงสูง
ขนาดใหญใบที่หนึ่ง (49) มีขนาดความสูง 61.2 เซนติเมตร กนแบนเรียบ ลําตัวตอนบนพอง คอ
กวาง ปากแตร ขอบปากดานในทําเปนสัน มีการขูดขีดลายเสนขนานกันบริเวณไหลไหวกอนที่จะมี
การปนแปะหู 4 หู ตามลายเสนขนานกันนั้น ประเภทไหทรงสูงขนาดใหญใบที่สอง (50) มีขนาด
ความสูง 57.2 เซนติมตร กนแบนเรียบ ลําตัวตอนกลางพองแตบริเวณไหลไมยกตั้ง คอแคบ ปาก
พับแผดานออก มีการขูดขีดลายเสนขนานกันบริเวณไหลไหวกอนที่จะมีการปนแปะหู 4 หู ตาม
ลายเสนขนานกันนั้น ถึงแมวาประเภทไหทรงสูงขนาดใหญสองใบนี้มีลักษณะรูปทรงที่แตกตางกัน
อยางชัดเจน แตจากการลังเกตลักษณะเนื้อดินของทั้งสองใบนาจะเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตา
ศรีสัชนาลัยแหงเดียวกัน
เครื่องถวยตางประเทศ (ภาพที่ 49): ในการขุดคนแหลงเรือ Royal Nanhai ไดมี
การขุดพบเครื่องถวยตางประเทศเปนจํานวนหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลาย
คราม 6 ใบ เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทจาน 1 ใบ เครื่องถวยเวียดนามชนิดลาย
ครามประเภทตลับ 2 ใบ และภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมที่นาจะผลิตจากแหลงเตาใน
จีนตอนใต
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทจานขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปาก 25.4 เซนติเมตร กนมีเชิงแหลม ปลายเชิงหุบเขาดานใน ปากกวาง ขอบปากแหลม
บานออก มีลายครามรูปตัวกิเลนบริเวณกนดานใน ลายชอดอกไม 4 ชุดบริเวณลําตัวดานใน ลาย
สี่เหลี่ยมขนมเปยกรอบสวนปากดานใน และลายกานขดดอกไมรอบลําตัวดานนอก (51)
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ภาพที่ 47 ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai ประเทศมาเลเซีย (6)

ภาพที่ 48 ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai ประเทศมาเลเซีย (7)
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เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทชาม 5 ใบ มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน
ได แ ก ก น มี เ ชิ ง สู ง ตรง ลํ า ตั ว ตอนล า งพอง ปากบานออก ขอบปากแหลม ลวดลายครามของ
ประเภทชามประกอบดวยลวดลายรูปแบบหลากหลาย มีลายตนเหมยประกอบกับพระจันทรเลี้ยว
วงเดือน (52, 55, 57) หรือชอดอกไม (53) บริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน มีลายประแจจีน
(52) หรือลายสี่เหลี่ยมขนมเปยก (53) บริเวณสวนปากดานใน มีลายกานขดดอกไม (52) ลาย
ดอกบัว (53) ลายกานขดประกอบกับกระเชาดอกไม (54) หรือลายภาพทิวทัศนภูเขาประกอบกับ
เมฆ (55,57) บริเวณลําตัวดานนอก
เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด Celadon ประเภทจานขนาดเล็ ก หนึ่ ง ใบมี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 11.6 เซนติเมตร น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุนเปนสีเขียว
มะกอก ไมมีแตกราน เคลือบผิวทั้งใบยกเวนภายในเชิง (58) นอกจากนี้ ยังมีการขุดพบเครื่องถวย
เวียดนามชนิดลายครามประเภทตลับ 2 ใบและภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภท
กระปุกเปนจํานวน 140 ใบ ซึ่งนาจะเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาในจีนตอนใตเชนเดียวกันกับที่ขุด
พบจากแหลงเรือเกาะคราม
3.1.8 แหลงเรือประแสร (ระยอง) ในบริเวนอาวไทย (ภาพที่ 50, 51)
แหลงเรือประแสร (ระยอง) จมอยูในแนวรองน้ําลึกประมาณ 45 เมตร บริเวณที่หาง
จากปากน้ําแมน้ําประแสร ตําบลประแสร อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่หมายแหลงอยูที่รุง 11
องศา 50 ลิปดา 10 ฟลิปดาเหนือ และแวง 101 องศา 47 ลิปดา 00 ฟลิปดาตะวันออก (แผนที่ 9)
ในปพ.ศ.2519 โครงการโบราณคดีใตน้ํา ดําเนินการสําตวจแหลงเรือประแสร พบตัวเรือ ซึ่งเปนไม
โครงสรางเรือ แตระบุไมไดขนาดตัวเรือที่เหลืออยู
ในการสํารวจครั้งนั้น ไดเก็บหลักฐานทางโบราณวัตถุเปนจํานวนนอย ซึ่งมีเครื่องถวย
สังคโลกและเครื่องถวยจีน เครื่องถวยสังคโลกที่เก็บไวประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีเขียว และเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบมีประเภทชาม (1, 2) และประเภท
จานขนาดใหญ (3) ประเภทชามมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 17 – 18 เซนติเมตร ผนัง
สวนกนคอนขางหนา กนมีเชิงเตี้ย มีขอบปากตรง ซึ่งเปนรูปแบบที่มีลักษณะเดียวกันกับประเภท
ชามที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม และประเภทชามกลุมที่สามที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal
Nanhai ประเภทชามหนึ่งใบเรียบไมมีลวดลาย (1) ประเภทชามอีกใบหนึ่ง มีการตกแตงดวยการ
ขูดขีดเปนลายดอกไมภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานในและลายกานขด
ดิกบัวโดยรอบลําตัวดานใน สําหรับบริเวณลําตัวดานนอก มีลายกลีบบัว (2)
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ประเภทจานขนาดใหญมีเนื้อดินสีเทาอมชมพู น้ํายาเคลือบเปนสีเขียว มีผนังกนหนา
มาก กนมีเชิงเตี้ย ปากกวางและพับแผออก ขอบปากยกตั้ง มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลาย
ดอกไมภายในลายเสนวงแหวนขนาดเล็กบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และลายเสนเฉียง
ขนานกันโดยรอบลําตัวตอนบนดานใน สําหรับลําตัวดานนอก มีการตกแตงดวยการขูดรองเปน
ลายกลีบบัว มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปากประมาณ 30 เซนติเมตร (3)
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบที่ขุดพบมีประเภทชามขนาดใหญ (4) และ
ประเภทจานขนาดใหญ (5-8) มีเนื้อดินหยาบ มีสวนผสมของเม็ดทรายมีขนาด 1 – 1.5 มิลลิเมตร สี
เนื้อดินเปนสีชมพูอมแดง ประเภทชามขนาดใหญเปนภาชนะทรงสูง กนมีเชิงหนา ลําตัวตอนลางพอง
ขอบปากบานออก มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปากประมาณ 23 เซนติเมตร มีลายเขียนสีดําใต
เคลือบเปนลายตัวปลาอวนตัวเดียวภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน สวน
ทองของตัวปลาแทนใชลายเสนวงแหวนลอมรอบตัวปลาแสดงโครงเสนของสวนทองตัวปลา
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทจานขนาดใหญ ทั้ง 4 ใบที่ถูกแสดง
เปนภาพลายเสนในภาพที่ 51 มีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกัน ไดแก ผนังกนหนามาก กนมีเชิงเตี้ย
ปากกวางและพับแผออก และมีขอบปากยกตั้ง การตกแตงลวดลายสีดําสําหรับประเภทจานขนาด
ใหณมีแบบสองแบบ แบบที่หนึ่งเปน คือลายตัวปลาตัวเดียววางเรียงภายในลายเสนวงแหวน
บริเวณศูนยกลางของภาชนะดานในเปนลวดลายหลัก (5, 6) ซึ่งเปนลักษณะลวดลายเหมือนกัน
กับประเภทชาม อีกแบบหนึ่ง คือนอกจากลายตัวปลาเชนกันกับแบบที่หนึ่งแลว ยังมีลายชอดอกไม
หรือกานขดดอกไมวางเรียงรอบลําตัวดาน ซึ่งเขียนเต็มพื้นที่ (7, 8)
3.1.9 แหลงเรือ Phu Quoc/Dam ในแถบเวียดนาม
แหลงเรือ Phu Quoc/Dam จมอยูในมณฑล Kien Giang ภาคใตของประเทศ
เวียดนาม ซึ่งถูกคนพบในปพ.ศ.2534 มีขนาดตัวเรือที่สันนิษฐานความยาวประมาณ 25 เมตร
ความกวาง 6 เมตร ภาชนะดินเผาที่เก็บไดเปนจํานวน 15,880 ใบ สวนใหญเปนเครื่องถวยศรีสัช
นาลัยชนิดเคลือบสีเขียว เทาที่สังเกตภาพถายที่แสดงในหนังสือของ Roxanna Brown22 มีเครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดใหญ ชามขนาดเล็ก และกระปุกขนาดเล็ก
ประเภทชามขนาดเล็กมีรูปแบบสองแบบตามลักษณะรูปทรงสวนปาก ไดแก ประเภทชามแบบ
ปากบานออก และประเภทชามแบบปากตรง ทั้งสองแบบนี้มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลาย
22

R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,
Toward a Chronology of Thai Trade Ware.
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ดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และมีกาารตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือ
คลายซี่หวีเปนลายลูกคลื่นระหวางลายเสนขนานกันบริเวณปากดานใน สําหรับลําตัวดานนอกมี
รองกวางขนานกันตามแนวตั้ง ประเภทจานขนาดใหญมีปากพับแผออก และสลักขอบปากทําเปน
ทรงปกกา มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายดอกไมภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลาง
ของภาชนะดานใน สําหรับลําตัวดานนอก มีรองกวางขนานกันตามแนวตั้งเชนเดียวกันกับประเภท
ชาม ประเภทกระปุกขนาดเล็กที่ขุดพบสวนใหญมีปนแปะหู 2 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล มีลําตัว
รูปทรงหลากหลาย เชน ทรงกลม ทรงกลมแบน ทรงกระบอก และทรงกรวย เปนตน บางใบมีการ
ตกแตงดวยการขูดรองกวางขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบไหลหรือลําตัว หรือทั้งสองบริเวณนี้
3.1.10 แหลงเรือ Pandanan ในแถบฟลิปปนส (ภาพที่ 52-54)
แหลงเรือ Pandanan ในแถบฟลิปปนสถูกคนพบในปพ.ศ.2534 และดําเนินการขุดคน
ในปพ.ศ.2538 ในการขุดคนครั้งนั้น พบวาตัวเรือดังเดิมนาจะมีขนาดความยาว 25 – 30 เมตร
ความกวาง 6 - 8 เมตร และไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาเปนจํานวน 4,722 ใบ ในจํานวนภาชนะ
ดินเผาที่ขุดพบ เครื่องถวย Go Sanh เปนผลิตภัณฑหลักในปริมาณ ซึ่งมีการขุดพบเปนจํานวน
3,228 ใบ (68.4 ％) ส ว นเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกมี ก ารขุ ด พบเป น จํ า นวน 12 ใบเท า นั้ น 23 ซึ่ ง
ประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชามขนาดเล็ก (1) เครื่องถวยสุโขทัย
ชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทจานขนาดใหญ (2) และประเภทชาม (3)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชามขนาดเล็ก (1) มีเชิงคอนขางเตี้ย
ลําตัวตอนลางไมพอง ปากตรง มีการขูดสลักใตของปากดานนอกใหขอบปากมีความหนากวาผนัง
ลําตัว มีการตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนขนานกันโดยรอบปากดานในและบริเวณกนดานใน มี
ขนาดเส็นผาศูนยกลางของสวนปาก 12.4 เซนติเมตร ความสูง 5.9 เซนติเมตร เครื่องถวยสุโขทัย
ชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทจานขนาดใหญเปนภาชนะทรงเตี้ย กนมีเชิง ปากกวาง ขอบปาก
พับแผออก สวนประเภทชามเปนภาชนะคอนขางสูง กนมีเชิง ลําตัวตอนลางพอง ขอบปากบาน
ออก สําหรับการตกแตงลวดลาย ทั้งประเภทจานขนาดใหญและชามมีลักษณะลวดลายเดียวกัน
ไดแก มีลายตัวปลาตัวเดียววางภายในลายเสนวงแหวนสวนกนดานใน ซึ่งเปนลายตัวปลาแบบ
อวนเชนเดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามและประแสร นอกจากเครื่องถวยสังคโลก ยังมี
การขุดพบภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหทรงสูงมีหู 4 หู ขนาดเล็ก
(4) และขนาดกลาง (5) แตระบุไมไดถึงจํานวนที่ขุดพบ
23

Ibid., 44.
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ในจํานวนของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Pandanan หลักฐานสําคัญเพื่อ
กําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Pandanan คือเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิด
ลายคราม ซึ่งสันนิษฐานวาจะถูกบรรทุกในเรือลํานี้ประมาณ 30 – 60 ใบ24 มีประเภทชามขนาด
เล็ก และประเภทจานขนาดใหญ ประเภทชามขนาดเล็ก กนมีเชิงสูง ปลายเชิงหุบเขาดานใน ลําตัว
ตอนลางพอง ขอบปากแหลมบานออก เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง มีลาย
ครามเป น ลายดอกไม (10, 12) ลายตั ว อั ก ษรจี น “ฝู ” ซึ่ ง เป น ตั ว อั ก ษรมงคลที่ มี ค วามหมาย
“ความสุข” (11) ลายตนเหมย (9) และลายวัชระคูวางภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลาง
ของภาชนะดานใน สําหรับลําตัวดานนอก มีลายกานขดโบตั๋น (12) ลายกานขดดอกบัว (11) ลาย
ตนเหมย (9) และลายภาพทิวทัศนภูเขาประกอบกับเมฆ (10, 13)
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทจาน (เสนผาศูนยกลางของสวนปาก
14–21 เซนติเมตร) มีเชิงเตี้ย ปลายเชิงหุบเขาดานในเชนเดียวกันกับประเภทชามขนาดเล็ก ขอบ
ปากแหลมบานออก มี ล ายครามเป น ลายตั ว กิ เ ลน (8) วางภายในลายเส น วงแหวนบริ เ วณ
ศูนยกลางของภาชนะดานใน สําหรับลําตัวดานนอกมีลายกานขดดอกโบตั๋น บางใบมีขอบปากพับ
แผดานนอกและมีการสลักขอบปากทําเปนทรงปกกา
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทจานขนาดใหญ (เสนผาศูนยกลางของ
สวนปาก 35–36 เซนติเมตร) กนกวางมีเ ชิงเตี้ย ประเภทจานขนาดใหญหนึ่งใบมีปากทรง(7)
ประเภทจานขนาดใหญอีกใบหนึ่งมีปากพับแผออก (6) มีลายครามเปนลายตัวกิเลิน (7) และลาย
ตัวปลาประกอบกับดอกบัว (6) วางภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน มี
ลายกานขดองุน ลายกานขดดอกโบตั๋นโดยรอบลําตัวดานใน และมีลายกานขดดอกไมโดยรอบ
ลําตัวดานนอก (6) นอกจากเหลานี้ ยังมีการขุดพบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภท
ชามขนาดใหญสมัยราชวงศหยวนหนึ่งใบ (16) อยางไรก็ตาม เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม
ที่ขุดพบจากแหลงเรือ Pandanan สวนใหญมีลักษณะเดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal
Nanhai
ในการขุดคนแหลงเรือ Pandanan มีการขุดพบเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
จํานวนหนึ่ง แตระบุไมไดถึงจํานวนที่ขุดพบ มีประเภทจาน จานขนาดเล็ก ชามประกอบดวยกัน
ประเภทจานขนาดเล็กมีรูปแบบสองแบบ ไดแก ประเภทจานขนาดเล็กแบบปากตรง และแบบปาก
บานออกทรงปกกา (15) ประเภทจานขนาดใหญมีปากพับแผออก มีการสลักของปากทําเปนทรง
ปกกา มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายกานขด นอกจากเหลานี้ ยังมีเครื่องถวยเวียดนามชนิด
24

Ibid.
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ลายครามและชนิดลายสีบนเคลือบ เครื่องถวยพมาชนิดเคลือบสีเขียว และเครื่องถวยจีนชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทตลับที่มีลักษณะเดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือประแสร
3.1.11 แหลงเรือ Belanakan ในแถบอินโดนีเซีย (ภาพที่ 55)25
แหลงเรือ Belanakan ในแถบอินโดนีเซียไดถูกคนพบในปพ.ศ.2533 แตแหลงเรือแหง
นี้ไดถูกลอบขุดทําลายเอาภาชนะดินเผาไปจํานวนมากแลว สันนิษฐานกันวาแหลงเรือสําเภาลํานี้
คงบรรทุกภาชนะดินเผาประมาณ 40,000 ใบอยางดั้งเดิม และคงมีเครื่องถวยสังคโลกในปริมาณ
80 ％ เครื่องถวยเวียดนาม 18 ％ และเครื่องถวยจีน 2 ％ ประกอบดวยกัน26 เครื่องถวยสังคโลกที่
ขุดพบจากแหลงเรือ Belanakan เปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ไมมี
เครื่องถวยสุโขทัย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวมีประเภทจานขนาดใหญ ขวดขนาดเล็ก และ
ตุกตารูปคนขี่มา ประเภทจานขนาดใหญมักมีเชิงคอนขางเตี้ย ปากกวางและพับแผออก ขอบปาก
ยกตั้งหรือมีการสลักขอบปากทําเปนทรงปกกา มีรอยกี๋ทอภายในเชิง มีการตกแตงดวยการขูดขีด
โดยใชเครื่องมือคลายวี่หวีเปนลายลูกคลื่นระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบลําตัวตอนบนดานใน
ซึ่งเปนลวดลายแบบสองชั้น สําหรับบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานในมีลายเสนทรงวงแหวน
ขนาดเล็กๆ เทานั้น ไมมีลวดลายภายในลายเสนวงแหวน ซึ่งเปนลักษณะคลายคลึงกันกับที่ขุดพบ
จากแหลงเรือ Royal Nanhai สําหรับบริเวณลําตัวดานนอก มีรองกวางขนานกันตามแนวตั้ง
ประเภทขวดขนาดเล็ก มีลําตัวทรงถังเบียร คอสั้น ปากบานออก มีการปนแปะหู 2 หู
ตามแนวตั้งบริเวณไหล นอกจากเครื่องถวยสังคโลก ยังมีการขุดพบ ภาชนะดินเผาชนิดแมน้ํานอย
เคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหทรงสูงมีหู 4 หู เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม และเครื่องถวย
จีนชนิดลายครามอีกดวย

25

Ibid.
26
Brown อางอิงคาอัตราสวนของภาชนะดินเผาในแตละชนิดดวยสัมภาษณจาก Sten
Sjostrand, Trinh Cao Tuong และ Willy Atmajuana พวกเขาไดสังเกตภาชนะดินเผาที่ขุดพบ
อางถึงใน Ibid.
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3.1.12 เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบแหลงเรืออาวไทย
แหลงเรืออาวไทย จมอยูกลางอาวที่ประมาณรุง 11 องศา 37 ลิปดาเหนือ แวง 100
องศา 59 ลิปาตะวันออก หรือระยะทางประมาณ 55 ไมลทะเลทางใตของเกาะจางและประมาณ
70 ไมลทะเลทางตะวันออกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ (แผนที่ 11)27 เมื่อปพ.ศ.2534 ทหารเรือ
จากกองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบไดยึดภาชนะดินเผา 477 ใบจากเรือประมงไทย ตอมาในป
พ.ศ.2535 ทหารเรือยึดโบราณวัตถุจากเรือ Australia Tide ในขณะที่กําลังการคนหาโบราณวัตถุที่
อยูใตทะเลลึกถึง 220 ฟุต ขอมูลเกี่ยวกับตัวเรือไดจากการศึกษาวีดีโอของเรือ Australia Tide
พบวาซากเรือดังกลาวเปนเรือสําเภาขนาดความยาวประมาณ 40 เมตร มีระวางบรรทุก 19 ระวาง
ไมโครงสรางจําเรือ ไมกั้นระวางและโครงสรางสวนลางของลําเรือยูในสภาพดี

แผนที่ 11 แผนที่แสดงตําแหนงของแหลงเรืออาวไทย

27

สายันต ไพรชาญจิตร, “ความเคลื่อนไหวของโบราณคดีใตน้ํา ในประเทศไทย และ
หลักฐานทางพาณิชยนาวีสมัยกรุงศรีอยุธยา,” ศิลปากร, 35, 2 (2535) : 46-47.
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โบราณวัตถุที่ไดจากการจับกุมเรือประมงไทยและเรือ Australia Tide มีจํานวนอยาง
นอย 10,760 ใบ สวนใหญ (10,287 ใบ) เปนภาชนะดินเผา ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยไทย 9,947
ใบ เครื่องถวยเวียดนาม 329 ใบ เครื่องถวยจีน 9 ใบ นอกจากนี้มีภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
ประเภทหมอกนกลม และฝาปดเปนจํานวนหนึ่ง (ภาพที่ 56, 57) หุนกลองไมขนาดเล็ก 1 ใบ ปน
ใหญมือ 1 กระบอก ปนรายแคมสําริด 2 กระบอก และชิ้นสวนแครไมไผาจํานวนหนึ่งติดอยูกับไห
ขนาดเล็ก28
ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยภาชนะดินเผาและเก็บขอมูลไดโดยความรวมมือจากกลุม
งานโบราณคดีใตน้ํา จังหวัดจันทบุรีในปพ.ศ.2543 สําหรับการเก็บโบราณวัตถุจากเรือ Australia
Tide และการวิเคราะหโบราณวัตถุไดจากแหลงเรืออาวไทย นักวิชาการหลายทานกลาวถึงขอมูล
กลุมนี้มาแลว29
ในการกําหนดอายุสมัยงเรืออาวไทย เคยมีผูที่ไดทําการศึกษามาแลว จารึก วิไลแกว
ไดทําการกําหนดอายุสมัยงเรืออาวไทยโดยตั้งขอสังเกตวาแมแหลงเรืออาวไทยจะบรรทุกเครื่อง
ถวยสังคโลกเปนจํานวนมากกวา 6,000 ใบ แตสวนใหญเปนเครื่องถวยขนาดเล็ก เชน ตลับ ขวด
ขนาดเล็ก สวนเครื่องถวยขนาดใหญเชนโถ จาน ชาม และแจกันนั้นมีเพียงเล็กนอย ซึ่งชี้หเห็นถึง
ความขาดแคลนหรือการผลิตที่นอยลงของแหลงเตาศรีสัชนาลัย และโยงเขากับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นวาเมืองสวรรคโลกนาจะรางลงเมื่อสมเด็จพระนเรศวรโปรดฯ ใหยาย
ผูคนออกจากเมืองนี้ และไดสันนิษฐานอีกดวยวาเรือลํานี้นาจะอยูในระหวางปลายพุทธศตวรรษที่
21 ถึง ตน พุทธศตวรรษที่ 22 แตไมเกินพ.ศ.2127 เพราะหลังจากพ.ศ.2127 แลว สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช โปรดใหเทครัวเมืองเหนือทั้งปวง (สวรรคโลก พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร) ลง

28

เรื่องเดียวกัน, 47.
29
จารึก วิไลแกว, “มรดกใตทองทะเลไทย,” ศิลปากร, 35, 2 (2535) : 8-33, สายันต
ไพรชาญจิตร, “ความเคลื่อนไหวของโบราณคดีใตน้ํา ในประเทศไทย และหลักฐานทางพาณิชย
นาวีสมัยกรุงศรีอยุธยา,” ศิลปากร, 34-70, พิริยะ ไกรฤกษ, “การกําหนดอายุเครื่องถวยสังคโลก,”
สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย, 176-219, Ko Mukai, “Chronology of Si Satchanalai glazed
ware, North-Central Thailand, based on material found from wrecksites,” Trade ceramics
studies, No.21, Japan Society for the study of Oriental Trade Cermaics, (Tokyo, 2001),
75-89., & R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia ,Toward a
Chronology of Thai Trade Ware.
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มายังกรุงศรีอยุธยา เพื่อมารับศึกพมา30สวน สายันต ไพรชาญจิตร สันนิษฐานวา เรือสําเภาลํานี้
จมลงเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ 2031
เครื่องถว ยสังคโลก: เครื่องถวยสัง คโลกที่ไดจากแหลง เรืออา วไทยทั้งหมดเปน
ผลิตภัณฑจากแหลงเตาศรีสัชนาลัยเปนจํานวน 6,525 ใบ ซึ่งประกอบดวยชนิดเคลือบสีเขียว ชนิด
เคลือบสีขาวขุน และเคลือลบสองสี (เคลือบสีขาวขุนกับเคลือบสีน้ําตาล) เครื่องถวยศรีสัชนาลัยได
จากแหลงเรืออาวไทยสวนใหญเปนชนิดเคลือบสีเขียว สวนทั้งชนิดเคลือบสีขาวขุนและชนิดเคลือบ
สองสีมีจํานวนนอย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 57-62): เครื่องถวยศรีสัชนา
ลัยชนิดเคลือบสีเขียวประกอบดวยประเภทรูปทรงหลากหลาย คือ ประเภทจานขนาดเล็ก ชาม
ขนาดเล็ก ชาม จาน ขวดขนาดเล็ก โถขนาดตางๆ กระปุกทรงกลม 2 หู ขวดทรงแจกัน คณโฑ
กุณฑี ตุกตา เปนตน ในบรรดาประเภทรูปทรงหลากหลายนี้ ประเภทรูปทรงไดมีจํานวนมากกวา
100 ใบ คือ ประเภทชาม กระปุกทรงกลม 2 หู ขวดขนาดเล็ก และโถขนาดตางๆ เครื่องถวยศรีสัช
นาลัยชนิดเคลือบสีเขียวมีเนื้อดินหยาบแกรง เปนสี grayish white มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดํา
ขนาดใหญเปนปริมาณมาก น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใสเปนสี olive gray และ greenish
gray มีแตกราน
ประเภทชามขนาดเล็กไดมี แค 2 ใบมีข นาดเสน ผา ศูน ยก ลางของสว นปาก 14.7
เซนติเมตร ความสูง 6.5 เซนติเมตร กนมีเชิงคอนขางหนา ปลายเชิงกวางออก ลําตัวตอนลางพอง
ปากกวาง ขอบปากบานออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบ
บัวบริเวณลําตัวดานใน และลายเสนขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบสวนกนดานใน มีลายสลักขอบ
ปากทําเปนทรงซี่เฟอง (8)
ประเภทชามที่ไดจากแหลงเรืออาวไทยมีลักษณะรูปทรง 3 แบบ รูปแบบที่ 1 คือ
ประเภทชามทรงสูง ซึ่งเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 19.0-20.0 เซนติเมตร ความสูง 8.5-9.0
เซนติเมตร กนมีเชิงสูง ปลายเชิงกวางออก ลําตัวไมพองขอบปากตรง (9) ประเภทชามรูปแบบที่ 2
คือประเภทชามแบบปากบานออก กนมีเชิงสูง ปลายเชิงกวางออก ปากกวาง ของปากมวนออก
(10-19) ประเภทชามรูปแบบที่ 3 คือ ประเภทชามแบบปากพับแผออกมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปาก 20.0-24.0 เซนติเมตร ขนาดเสนผาศูนยกลางของรอยกี๋ทอทรงวงกลมภายในเชิง
ห
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จารึก วิไลแกว, “มรดกใตทองทะเลไทย,” ศิลปากร, 29.
31
สายันต ไพรชาญจิตร, “ความเคลื่อนไหวของโบราณคดีใตน้ํา ในประเทศไทย และ
หลักฐานทางพาณิชยนาวีสมัยกรุงศรีอยุธยา,” ศิลปากร, 51.
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ภาพที่ 60 ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือกลางอาว (60)
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2.8-4.2 เซนติเมตร สวนใหญมีขนาดประมาณ 4.0 เซนติเมตร ทั้งสวนกนและลําตัวมีลักษณะ
รูปทรงเหมือนกันกับประเภทชามแบบปากบานออก ปากกวางและพับแผออก ขอบปากยกตั้ง
ประเภทชามแบบปากบานออกและแบบปากพับแผออก (20-23) ประเภทชามทั้ง 3 รูปแบบมี
ลักษณะการตกแตงลวดลายเหมือนกัน คือ การตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวี
เป น ลายเส น ขนานตามแนวตั้ ง และลายตารางโดยรอบลํ า ตั ว ด า นใน บางใบมี ล ายกลี บ บั ว
(9)บริเวณกนดานในมีลายเสนขนานกันวงแหวน 2 ชั้นเทานั้น ดานนอกของลําตัวไมมีการตกแตง
ลวดลาย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทขวดขนาดเล็กมีลักษณะรูปแบบ 2
แบบ คือประเภทขวดขนาดเล็กทรงสูง (25, 26) และขวดขนาดเล็กทรงน้ําเตา (27, 28) ประภทขวด
ขนาดเล็ ก ทรงสู ง มี จํ า นวนมากกว า 2,000 ใบ มี ข นาดความสู ง 11.0-13.0 เซนติ เ มตร
เสนผาศูนยกลางของสวนลําตัวกวางที่สุด 6.0-8.0 เซนติเมตร กนมีเชิง ปลายเชิงกวางออก ลําตัว
ตอนลางพอง บริเวณไหลไมยกตั้ง คอแคบสั้นๆ ปากบานออก ขอบปากมวนเขาดานใน มีการปน
แปะหู 2 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล มีลายเสนขูดขีดขนานกันหลายชั้นโดยรอบบริเวณไหล (25, 26)
ประเภทขวดขนาดเลกทรงน้ํ า เต า มี จํ า นวน 23 ใบ มี ข นาดความสู ง 11.0-13.0 เซนติ เ มตร
เสนผาศูนยกลางของลําตัวกวางที่สุด 7.0-8.0 เซนติเมตร กนมีเชิง ปลายเชิงกวางออก ลําตัว
ตอนลางพอง คอคอดและคอยๆพองออกเปนประเปาเรียวขึ้นเปนปากมวนออก มีการปนแปะหู 2
หูตามแนวตั้งบริเวณไหล มีลายเสนขูดขีดขนานกันหลายชั้นโดยรอบบริเวณไหล (27,28)
ทั้งลักษณะรูปแบบและขนาดของประเภทโถมีความหลากหลาย ประเภทโถขนาดเล็ก
ทรงกระปุกมีขนาดความสูง 6.0-7.0 เซนติเมตร กนมีเชิง ลําตัวทรงกลมแบน บริเวณไหลยกตั้ง คอ
สั้น ปากยกขึ้ตรง สวนฝาปดทรงกรวย มีจุกจับทรงดอกบัวตูม มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใช
เครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบดอกไมโดยรอบไหล และลายซี่หวีขนานกันตามแนวตั้งบริเวณ
ลําตัวตอนลาง (30,31)
ประเภทโถทรงกลมมีขนาดเล็ก (32-34: ความสูง 12.5-15.0 เซนติเมตร) และขนาด
ใหญ (36: ความสูง 16.6-18.7 เซนติเมตร) ทั้งลักษณะรูปทรงและการตกแตงลวดลายเปนแบบ
เดียวกัน คือกนมีเชิง ปลายเชิงกวางออก ลําตัวพอง ไมมีคอ ขอบปากโงเขาดานใน ฝาปดสําหรับโถ
ขนาดเล็กเปนทรงกรวยเชนกันกับโถทรงกระปุก มีจุกจับทรงดอกบัวตูม สวนฝาปดสําหรับโถทรง
กลมขนาดใหญมีสวนยอดราบ มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายเสน
ขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบ (34) และลายตาราง (32,36) ลําตัวดานนอกของสวนฝาปดยังมีลาย
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ตารางโดยรอบ นอกจากนี้ ยังมีประเภทโถขนาดใหญทรงสูงอีกดวย32
ประเภทกระปุ ก ทรงกลมขนาดใหญ 2 หู (29, 37) มี จํ า นวน 208 ใบ มี ค วามสู ง
14.0-18.0 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนลําตัวกวางที่สุด 12.0-16.0 เซนติเมตร กนมีเชิง
เตี้ย ลําตัวทรงกลม คอแคบ ปากบานออก ขอบปากมวนเขาดานใน มีการปนแปะหู 2 หูตาม
แนวตั้งบริเวณไหล มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบบัวระหวาง
ลายเสนขนานกันโดยรอบไหล
ประเภทขวดทรงแจกัน (38, 39) มีขนาดเล็ก (ความสูง 12.8 เซนติเมตร) และขนาด
ใหญ (ความสูง 19.0 เซนติเมตร) ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญมีเชิง ปลายเชิงกวางออก ลําตัว
ตอนลางพอง คอไมสูง ปากแตร ขนาดใหญบางใบมีปากทรงถวย (39) มีการตกแตงดวยการขูด
ขีดโดยใชเครื่องมือคลายซีหวีเปนลายเสนขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบลําตัว ทั้งบริเวณไหลและ
ลําตัวตอนลางมีลายเสนขนานกันหลายชั้น
ประเภทคณโฑแบงออกตามขนาดของภาชนะไดเปน 3 กลุม ขนาดเล็กมีความสูง
8.0-9.0 เซนติเมตร ขนาดกลางมีความสูงประมาณ 10.0 เซนติเมตร และขนาดใหญมีความสูง
16.0-16.5 เซนติเมตร (40) ซึ่งมีลักษณะรูปทรงเหมือนนทั่ว 3 ขนาด คือกนมีเชิงคอนขางเตี้ย
ปลายเชิงกวางออก ลําตัวทรงกลมแบน คอสูง ปากแตร ขอบปากพับแผออก มีลายเสนขนานกัน
หลายชั้นโดยรอบไหล บางใบมีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบ
บัวโดยรอบไหลและมีลายตารางบริเวณลําตัว (40)
ประเภทกุณฑีทรงหงสมี 2 ใบ (41) กนมีเชิง ลําตัวทรงกลม พวยเปนรูปหงส คอแคบสูง
ปากทําเปนทรงถวย มีที่จับ นอกจากเหลานี้ ยังมีตุกตารูปทรงตางๆอีกดวย เชน รูปบคคล ชาง นก
เปนตน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน (ภาพที่ 63): ในจํานวนเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยที่ไดจากแหลงเรืออาวไทย มีเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนเปนจํานวนหนึง่
แตมีจํานวนนอยกวาชนิดเคลือบสีเขียว ซึ่งมีประเภทรูปทรงหลากหลาย คือประเภทจานขนาดเล็ก
กระปุกขนาดเล็ก ขวดขนาดเล็ก คณโฑ ขวดทรงน้ําเตา ตลับ และโถขนาดเล็ก ซึ่งประเภทรูปทรง
สวนใหญเปนภาชนะที่มีขนาดเล็ก ลักษณะเนื้อดินของชนิดเคลือบสีขาวขุนมีความคลายคลึงกัน
กับชนิดเคลือบสีเขียว แตสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดใหญเปนปริมาณนอยกวาชนิดเคลือบสี
เขียว น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน เปนส grayish white และ pale bluish white มีแตกราน
32

พิริยะ ไกรฤกษ, “การกําหนดอายุเครื่องถวยสังคโลก,” สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับ
เอเชีย, ภาพที่ 6.
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เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนประเภทตลับมีขนาดเล็ก (เสนผาศูนยกลาง
กวางที่สุด 6.0 เซนติเมตร) ขนาดกลาง (เสนผาศูนยกลางกวางที่สุด 10.0 เซนติเมตร) และขนาด
ใหญ (เสนผาศูนยกลางกวางที่สุด 18.0 เซนติเมตร) เคลือบผิวดานนอกของภาชนะยกเวนสวนกน
บางใบเคลือบสีน้ําตาลดานใน ประเภทตลับ 3 ขนาดมีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน คือ กนมีเชิงเตี้ย
ลําตัวทรงกลมแบน สําหรับฝาปดมีจุกจับทรงดอกบัวตูมบาง (42, 43) ไมมีจุกจับบาง(44, 45) ผิว
เรียบไมการตกแตงลวดลาย
ประเภทกระปุก ขนาดเล็กแบง ออกตามขนาดของภาชนะไดเ ปน 2 กลุม ประเภท
กระปุกขนาดเล็ก (ความสูง 3.0-4.5 เซนติเมตร) และขนาดใหญ (ความสูง 7.0-8.0 เซนติเมตร)
ประเภทกระปุกทั้ง 2 ขนาดนี้มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน คือ กนมีเชิง บริเวณไหลกวางที่สุด คอ
แคลสั้นๆ ขอบปากตรง ประเภทกระปุกแบบนี้ไดมีจํานวนมากกวา 700 ใบ นอกจากนี้ยังมีประเภท
กระปุกคอทรงกระบอก 12 ใบ (47) และกระปุกทรงผลไม 1ใบ (46) อีกดวย
ในบรรดาประเภทรูปทรงตางๆ ของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยเคลือบสีขาวขุนประเภท
รูปทรงที่มีขนาดคอนขางใหญ 3 ประเภท ไดแก คณโฑ ขวดทรงน้ําเตา (48) และโถและขนาด
กลาง33 ประเภทคณโฑมีลักษณะรูปทรงเหมือนกับชนิดเคลือบสีเขียว แตมีจํานวนนอยกวา 34 ใบ
ประเภทขวดทรงน้ําเตามีขนาดความสูง 21.5 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนลําตัวกวางที่สดุ
13.0 เซนติเมตร กนมีเชิงคอนขางหนา ปลายเชิงกวางออก ลําตัวทรงกลมแบน คอคอด และคอยๆ
พองออกเปนกระเปาะเรียวตั้งขึ้นเปนปากตรง
ตุกตาดินเผาเคลือบสองสีที่ผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย: แมแตตุกตาดินเผา
แตเปนขอมูลสําคัญที่ทําใหทราบถึงการเริ่มปรากฏชนิดเคลือบใหมเชนเดียวกันกับชนิดเคลือบสี
ขาวขุน ซึ่งเปนลักฐานที่บงบอกถึงอายุสมัยเริ่มแรกของชนิดเคลือบสองสี เปนตุกตารูปมาศึก 1 ใบ
มีความสูง 40 เซนติเมตร พรอมดวยจาตุรงคบาท มีคนขี่และมีภาชนะตั้งอยูบนหลังมา เคลือบสี
ขาวขุนทั้งใบยกเวนฐานและเคลือบสีน้ําตาลสวนตา mane และหาง
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอย (ภาพที่ 64-75): ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยที่ไดจากแหลง
เรืออาวไทยเปนจํานวนประมาณ 3,500 ใบ ซึ่งประกอบดวยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสี
น้ําตาลเขม ในการอธิบายลักษณะตางๆของภาชนะดินเผาแมน้ํานอยนี้ ผูวิจัยอธิบายตามลักษณะ
รูปทรง เนื่องจากวาภาชนะดินเผาแมน้ํานอยประเภทรูปทรงสวนใหญมีทั้งชนิดไมเคลือบและชนิด
เคลือบโดยมีกษณะรูปทรงเดียวกัน
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เรื่องเดียวกัน, ภาพที่ 24.
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ประเภทกระปุกทรงกลมขนาดเล็ก (49-51) บางใบมีเชิงเตี้ย (51) แตสวนใหญมีฐาน
แบนเรียบ ลําตัวทรงกลม คอกวาง ปากมวนออก ประเภทกระปุกทรงกระบอก (52-54) ชนิดเคลือบ
สีน้ําตาลเขมไดมีจํานวนมากกวา 400 ใบ มีขนาดความสูงประมาณ 15.0 เซนติเมตร กนแบนเรียบ
ลําตัวทรงกระบอก คอกวาง ปากมวนออก
ประเภทขวดหรือคณโฑที่ไดจากแหลงเรืออาวไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนชนิดเคลือบ
สีน้ําตาลเขม แบงออกตามขนาดของภาชนะไดเปน 3 กลุม ประเภทขวดหรือคณโฑขนาดเล็ก (55:
ความสูง 7.0-8.0 เซนติเมตร) และขนาดกลาง (56: ความสูง 11.0-12.0 เซนติเมตร) กนมีฐาน
ลําตัวทรงกลมแบน คอสูงและปากแตร สวนประเภทขวดหรือคณโฑขนาดใหญ (57: ความสูง
14.0-15.0 เซนติเมตร) มีกนแบนเรียบ ซึ่งเปนสวนที่มีลักษณะรูปทรงตางกันไปจากขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง สวนทั้งลําตัวและคอ-ปากมีลักษณะรูปทรงเชนกันกับขนาอเล็กและขนาดกลาง
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยประเภทอาง มีการขุดพบเปนจํานวนประมาณ 1,600 ใบ
ประเภทอางขนาดกลาง (58-60) ไดมีจํานวนมากกวา 400 ใบ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวน
ปาก 18.0-21.0 เซนติเมตร กนแบนเรียบบาง (58, 59) มีฐานแบนเรียบบาง (60) ลําตัวทรงกลม
แบน คอกวาง ปากมวนออก นอกจากนี้ ยังมีประเภทอางแบบไหลกวางอีกดวย (59-66) กนกวาง
ขนาดใหญมีฐาน บริเวณไหลกวางที่สุด คอกวาง ปากมวนออก ขอบปากมนกลม มีการตกแตงดวย
การขูดขีดลายเสนขนานกันหลายชั้นโดยรอบไหล
ประเภทกุ ณ ฑี 2 ใบเป น ชนิ ด ไม เ คลื อ บ ซึ่ ง มี ข นาดเล็ ก 1 ใบ (67: ความสู ง 18.0
เซนติเมตร) กนมีฐานแบนเรียบ ลําตัวทรงกลมแบน พวยพองมาก คอแคบสูง ปากแตร ขอบปากมี
สันดานนอก ประเภทกุณฑีขนาดใหญ 1 ใบ (68: ความสูง 28.5 เซนติเมตร) กนแบนเรียบ ลําตัว
ตอนกลางกวางที่สุด พวยพองมาก คอคอนขางแคบและสูง ปากแตร ขอบปากมีลันดานบน
ภาชนะดินเผาแมน้ํา นอยชนิดไมเคลือบประเภทครกขนาดใหญไดมี 1 ใบมีขนาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 23.2 เซนติเมตร กนมีฐานสูง ปากกวาง ขอบปากโคงเขาดานใน
เพียงเล็กนอย มีการตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนขนานกันโดยรอบปากดานนอก (69)
นอกจากเหลานี้ ยังไดมีประเภทรูปทรงหลากหลายเปนจํานวนนอยคนละประเภท เชน
ประเภทแจกัน ลอดจนขาตั้งภาชนะ กาน้ํา อางพรอมฝาปด เปนตน ประเภทแจกันชนิดเคลือบสี
น้ํา ตาลเข ม ได มีแ ค 1 ใบเท า นั้น ก น มี ฐ านสู ง ลํ า ตั ว ตอนล า งพอง คอสู ง และมี สั น โดยรอบคอ
ปากแตร (70) ประเภทลอดจนขาตั้งภาชนะยังมีแค 1 ใบเทานั้น มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 25.5
เซนติเมตร ซึ่งนาจะเปนลอดจนขาตั้งภาชนะสําหรับประเภทไหขนาดใหญ (71) ประเภทกาน้ําแบบ
พิเศษ ไมมีปาก มีเฉพาะพวย เคลือบสีน้ําตาลเขม (72)
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ในบรรดาประเภทรูปทรงของภาชนะดินเผาแมน้ํานอยที่ไดจากแหลงเรืออาวไทย
ภาชนะดินเผาประเภทไหทรงสูงเปนประเภทรูปทรงไดมีจํานวนที่สุก (ประมาณ 1,800 ใบ) ซึ่ง
เคลือบสีน้ําตาลเขม มีหู 4 หู ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหทรงสูง 4 หู มีขนาด
เล็กที่มีขนาดความสูง 30.0-32.0 เซนติเมตร (73, 74) ขนาดกลางที่มีขนาดความสูง 40.0-45.0
เซนติเมตร (75, 76) และขนาดใหญมีขนาดความสูง 65.0-66.0 เซนติเมตร (77, 78) ซึ่งคิดเปน
80 ％ คือขนาดเล็ก ประเภทไหทรงสูง 4 หูขนาดเล็ก กนแบนเรียบ ลําตัวทรงกรบอก คอไมแคบ
และไมสูง ปากมวนออก ของปากมนกลมหนา มีการปนแปะหู 4 หูตามแวนนอนโดยรอบไหล
ภาชนะดินเผาประเภทไหทรงสูงขนาดกลาง มีลําตัวกวาง กานแบนเรียบลําตัวทรงไข ลําตัวตอนบน
กวางที่สุด บริเวณไหลยกตั้งเพียงเล็กนอย คอแคบไมคอยสูง ปากมวนออก ขอบปากมนกลมหนา
มีการปน แปะหู 4 หู ตามแนวนอนโดยรอบไหล มีการตกแตง ดวยการขูดขีดลายเสนขนานกัน
โดยรอบไหล ภาชนะดินเผาประเภทไหทรงสูง 4 หูขนาดใหญเรียบ ลําตัวตอนบนกวางที่สุด บริเวณ
ไหลยกตั้ง คอแคบคอนขางสูง ปากพับแผออก ขอบปากมนกลมหนา มีการปนแปะหู 4 หู ตาม
แนวนอนโดยรอบไหล
ภาชนะดินเผาบานเตาไห (ภาพที่ 76): ในกลุมภาชนะดินเผาที่ไดจากแหลงเรืออาว
ไทย มีภาชนะดินเผาบานเตาไห 1 ใบ ซึ่งเปนชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร (79) มีขนาดความ
สูง 26.0 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 14.0 เซนติเมตร มีเนื้อดินแกรงหยาบ เปนสี
dark reddish brown กนมีฐานแบนเรียบ ลําตัวทรงไข คอสูง ปากแตร มีการปนแปะลายตัว “อุ”
โดยรอบคอ และยังมีการปนแปะลายตัวอุคูประกบกัน 3 ชุดบริเวณไหล ขอบฐานมีการตกแตงดวย
ขูดสลักรองขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบ ซึ่งมีตัวอยางตัวนองเดียวที่ขุดพบจากแหลงเตาบานเตา
ไห
เครื่องถวยเวียดนาม (ภาพที่ 76): เครื่องถวยเวียดนามที่ไดจากแหลงเรืออาวไทยมี
จํ า นวน 329 ใบ ซึ่ ง มี ช นิ ด เคลือ บสี ขาว ชนิด ลายคราม และชนิ ดลายสี บ นเคลือบ เครื่ องถว ย
เวียดนามชนิดเคลือบสีขาวมี 2 ใบ คือประเภทถวย (80) และกระปุก (81) สวนชนิดลายครามและ
ชนิดลายสีบนเคลือบรวบรวมเปนจํานวนมากกวา 300 ใบ สวนใหญประกอบดวยประเภทจาน
ขนาดเล็ก (244 ใบ) ตุกตา จานขนาดเล็ก (82,83) มีลักษณะรุปทรงและขนาดเหมือนกันระหวาง
ชนิดลายครามกับชนิดลายสีบนเคลือบ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 8.0-9.0 เซนติเมตร
ความสูง 4.0 เซนติเมตร กนกวางมีเชิงเตี้ย ลําตัวทรงแบน ปากโคงเขาดานใน และขอบปากมวน
ออก มีลายครามหรือลายสี (สีแดงและสีเขียว) เปนลายชอดอกไม (83) และนกกระจอกคู (82)
บริ เ วณศู น ย ก ลางของภาชนะด า นใน และมี ล ายกลี บ บั ว โดยรอบลํ า ตั ว ด า นนอก เครื่ อ งถ ว ย

138
เวียดนามประเภทกระปุก 3 ใบ (84) มีขนาดความสูง 7.0 เซนติเมตร กนกวางมีเชิงเตี้ย ลําตัวทรง
กลม คอแคบสั้นๆ ปากยกขึ้น ขอบปากมนกลม มีลายครามเปนลายกานขดดอกไมโดยรอบลําตัว
ดานนอก บริเวณไหลมีลายกลีบบัว ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญในการกําหนดอายุโดยเปรียบเทียบกับ
ขอมูลที่ไดจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําในสมัยเดียวกัน
เครื่องถวยจีน (ภาพที่ 77-79): เครื่องถวยจีนที่ไดจากแหลงเรืออาวไทยเปนจํานวน
9 ใบ ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยได 7 ใบ ซึ่งมีเครื่องถวยชนิดลายครามประเภทชาม 1 ใบ (86)
ประเภทจานขนาดเล็ก 1 ใบ (85) และประเภทไห 1 ใบ (87) ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาล
ประเภทไห 4 ใบ (88-91)
เครื่องถวยชนิดลายครามประเภทจานขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก
12.0 เซนติเมตร ความสูง 3.5 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกฐาน เปน
ภาชนะทรงเตี้ย กนมีฐานหลุม ปากโคงเขาดานในเพียงเล็กนอย มีลายครามเปนลายตัวอักษรจีน
“โซว (寿 ) ซึ่งเปนตัวอักษรมงคลที่มีความหมาย “เรื่องมงคล”วางเรียงภายในลายเสนวงแหวน
บริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (85)
เครื่องถวยชนิดลายครามประเภทชามมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 19.1
เซนติเมตร ความสูง 8.4 เซนติเมตร เคลือบทั้งใบและปาดน้ํา ยาเคลือ บออกปลายเชิง ลํา ตัว
ตอนลางพอง ขอบปากบานออก มีลายครามเปนลายดอกโบตั๋นวางเรียงภายในลายเสนวงแหวน
บริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และมีลายกานขดดอกโบตั๋นโดยรอบลําตัวดานนอก เครื่อง
ถวยชนิดลายครามประเภทไหมีลายครามแคลายเสนขนานกัน 2 เสน โดยรอบคอ ไหล ลําตัว
ตอนลางเทานั้น (86)
นอกจากชนิดลายครามแลว ยังมีชนิดเคลือบสีน้ําตาลประเภทไห (88-91) และชนิด
เคลือบสีน้ําเงินประเภทพวยกาอีก 1 ใบดวย ซึ่งมีขนาดความสูง 20.2 เซนติเมตร บริเวณพวยชํารุดหัก
หายแลว34

34

สายันต ไพรชาญจิตร, “ความเคลื่อนไหวของโบราณคดีใตน้ํา ในประเทศไทย และ
หลักฐานทางพาณิชยนาวีสมัยกรุงศรีอยุธยา,” ศิลปากร, 48.
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3.1.13 แหลงเรือสมุย (ประเทศไทย)
แหลง เรื อ สมุย คน พบเมื่อ ในปพ .ศ.2526 ซึ่ ง จมอยูใ นร องน้ํา ระหวา งเกาะแตนกั บ
เกาะสมุยในระดับความลึก 60-65 ฟุต (แผนที่ 12) โครงการโบราณคดีใตน้ําไดทําการสํารวจและ
ขุดคนศึกษาในปพ.ศ.2527 ในการขุดคนครั้งนั้น พบวาตัวเรือไมมีกระดูกงู กระดานเปลือกเรือตอ
ครึงยึดโดยตรงเขารับไมกั้นระวาง ลักษณะเปนเรือขนาดเล็กแลนเลียบชายฝง ความยาวไมเกิน 15
เมตร ปากเรือกวาง 4-5 เมตร
หลักฐานทางโบราณวัตถุที่พบ ไดแก ภาชนะดินเผา ฉาบสําริด 1 คู เตาปูนสําริด โตะ
หินกลมทรงเตี้ยมีสามขา ลูกมะพราว เปนตน

แผนที่ 12 แผนที่แสดงตําแหนงขอแหลงเรือเรือสมุยและพัทยา
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 80, 81) ประกอบดวยประเภท
ชาม กระปุกทรงกลมขนาดใหญ 2 หู และขวดขนาดเล็กทรงน้ําเตา ประเภทชามแบงออกตาม
สักษณะรูปทรงไดเปน 2 แบบ แบบที่หนึ่ง คือประเภทชามแบบทรงสูง มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปาก 20.0-20.8 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก
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ภาชนะทรงสูง กนมีเชิง ปากตรง แบบที่สอง คือประเภทชามปากพับแผออก รูปทรงประเภทชาม
แบบนี้คลายกับประเภทจานขนาดใหญ กนมีเชิง ปากพับแผออก ขอบปากยกตั้ง ประเภทชามทั้ง 2
รูปแบบมีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายเสนขนานกันตามแนวตั้ง (2)
ลายตาราง (3, 4) โดยรอบลําตัวดานใน สําหรับลําตัวดานนอกเรียบไมมีการตกแตง ซึ่งมีลักษณะ
เทียบไดกับที่ไดจากแหลงเรืออาวไทย นอกจากประเภทชามแลว ทั้งประเภทขวดเล็กทรงสูง (5)
และขวดเล็กทรงน้ําเตา (6, 7) และกระปุกทรงกลมขนาดใหญ 2 หู (8)เทียบไดกับที่ไดจากแหลง
เรืออาวไทย
ภาชนะดิ นเผาแม น้ํ าน อยชนิ ดเคลื อบสี น้ํ าตาลเข ม: ตามปกติ ภาชนะดิ นเผา
ประเภทไหมักเปนหลักฐานที่ไมเหมาะกับการกําหนดอายุโดยเปรียบเทียบ เนื่องจากวามีความ
ยากลําบากที่สังเกตเปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆตามกาลเวลา ภาชนะดิเผาแมน้ํานอยที่ขุดพบจาก
แหลงเรือสมุยเปนภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหทรงสูงมีหู 4 หู ขนาดเล็ก (ความ
สูง 25.0 เซนติเมตร) ขนาดกลาง (ความสูง 45 เซนติเมตร) ขนาดใหญ (ความสูง 58-60 เซนติเมตร)
และประเภทคนโถปากแตร ทั้ง 2 ประเภทมีลกั ษณะรูปทรงเหมือนกับที่ไดจากแหลงเรืออาวไทย35
เครื่องถวยจีน (ภาพที่ 82): เครื่องถวยจีนที่ไดมีการขุดพบจากแหลงเรือสมุย มี
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon และเครื่องถวยชนิดลายคราม เทาที่สังเกตภาพถายของเครื่อง
ถวยชนิด Celadon ที่ขุดพบจากแหลงเรือสมุย มีประเภทชามเปนจํานวน 3 ใบ แบงออกตามแหลง
ที่ผลิตไดเปน 2 กลุม กลุมที่หนึ่ง คือเครื่องถวยชนิด Celadon ประเภทชามแบบปากบานออกมี
น้ํายาเคลือบสีเขียวออน เคลือบผิวทั้งใบนกเวนภายในเชิง กนมีเชิงหนาเตี้ย ปากกวาง ขอบปาก
บานออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายกลีบดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน
และลายประแจจีนโดยรอบปากดานนอก ซึ่งนาจะเปนผลิตภัณฑของแหลงเตาหลงฉวน (9) กลุมที่
สอง คือเครื่องถวยชนิด Celadon ประเภทชามแบบปากตรง 2 ใบมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวน
ปาก 13.8 เซนติเมตร ความสูง 6.4-7.4 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งใบยกเวนภายในเชิง กนมีเชิงไมคอย
สูง ปากกวาง ขอบปากตรง มีการตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนเปนลายกลีบบัวโดยรอบลําตัวดาน
นอก (10, 11)เทาที่สังเกตลักษณะรูปทรงและการตกแตงลวดลาย ประเภทชามแบบปากตรงทั้ง 2
ใบนี้นาจะเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาที่กระจายในมณฑลกวางตุงในสมัยราชวงศหมิง36
35

กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม, โครงการโบราณคดีใตน้ํา.
36
Zeng Guany, “longquan type Celadon Ware made on Guangdong
Province,” Ancient Ceramic Kiln Technology In Asia, Ho Chuimei edited. Centre of Asian
Studies, (Hong Kong: University of Hong Kong, 1990), 30-43.
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ภาพที่ 81 ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือสมุย (2)
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ภาพที่ 82 ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือสมุย (3)
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เครื่องถวยลายครามที่ขุดพบจากแหลงเรือสมุย มีประเภทชามและจาน ประเภทชามมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 14.7-15.1 เซนติเมตร ความสูง 6.8-7.1 เซนติเมตร เคลือบผิว
ทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง กนมีเชิงสูง ลําตัวตอนลางพอง ปากกวาง ขอบปากบาน
ออก มีลายครามเปนลายวัชระคูวางเรียงศูนยกลางของภาชนะดานใน บริเวณลําตัวดานนอกมี
ลายกานขดดอกไม (12) สําหรับลําตัวดานในมีลายเมฆ 4 ชุดวางเรียงเปนระยะๆ (13) และลาย
กานขด (12) ขอบปากดานในมีลายตัว อักษรสันสกฤตระหวง ลายเสน ขนานกันโดยรอบ (13)
ประเภทจานทั้ง 2 ใบนาจะแบบเดียวกัน กลาวคือมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 19.7-20.0
เซนติเมตร ความสูง 4.0-4.1 เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะทรงเตี้ย เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายา
เคลือบออกปลายเชิง กนกวางมีเชิงเตี้ย ปากโคงเขาดานในเพียงเล็กนอย ขอบปากมนกลม มีลาย
ครามเปนลายโขหินประกอบกับลายกานขดดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน ทั้งลําตัว
ดานในและดานนอกมีลายกานขดดอกไมเปนหวัดๆ 37
3.1.14 แหลงเรือพัทยาในบริเวณอาวไทย
แหลงเรือพัทยาจมอยูใตทองทะเลอาวไทยบริเวณกึ่งทางระหวางหาดพัทยากับเกาะ
ลาน ที่หมายประมาณรุง 12 องศา 54 ลิปดา 54 ฟลิปดาเหนือ และแวง 100 องศา 50 ลิปดา 06
ฟลิปดาตะวันออก ที่ระดับลึกประมาณ 26 เมตร (แผนที่ 12) กรมศิลปากรไดทําการขุดคนศึกษา
เมื่อปพ.ศ.2525 โดยรวมกับ The Western Australian Maritime Mseum พบวาโครงสรางตัวเรือที่
มีกระดูกงู มีเปลือกเรือถึง
โบราณวัตถุที่ขุดพบจากแหลงเรือพัทยามีจํานวนไมมากนัก ไดแก ภาชนะดินเผาหมอ
กนกลม ประเภทฝาปด ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหทรงสูง เครื่อง
ถวยจีนลายคราม เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ตะกั่วนม แผนเหล็ก เปนตน38
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 83): เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือพัทยามีประเภทชาม (1-5) และกระปุกทรงกลมขนาดใหญ
(6) ไมไดร ายงานถึง ลัก ษณะเนื้อดิน และน้ํา ยาเคลือบ มีข นาดเสน ผา ศูน ยก ลางของสว นปาก
19.8-25.8 เซนติเมตร ประเภทชามมีรูปแบบ 3 แบบตามลักษณะรูปทรงสวนปาก ประเภทชาม
37

กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม, โครงการโบราณคดีใตน้ํา, 87, และ R. Brown,
The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia ,Toward a Chronology of Thai
Trade Ware, Pl. 63.
38
กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม, โครงการโบราณคดีใตน้ํา, 112-116.
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แบบที่หนึ่ง คือประเภทชามแบบปากตรงหรือแบบทรงสูง (1,2) ปากตรงหรือโคงเขาดานในเพียง
เล็กนอย ขอบปากดานนอกทําเปนสัน 3-4 ชันโดยรอบ มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือ
คลายซี่หวีเปนลายตารางบริเวณลําตัวดานใน สําหรับบริเวณลําตัวดานนอก มีการตกแตงดวยการ
ขูดขีดสลักรองกวางขนานกันตามแนวตั้ง (2) ลักษณะขอบปากที่มีสันโดยรอบปากดานนอกและ
การตกแตงดานนอกของประเภทชามแบบปากตรงเปนลักษณะที่สังเกตไดประเภทชามในชวง
ระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
ประเภทชามแบบที่สอง คือประเภทชามแบบปากบานออกนาจะเปนภาชนะทรงสูง
ปากบานออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายตารางบริเวณลําตัว
ดานใน สําหรับบริเวณดานนอก ไมมีการตกแตงยกเวนลายขูดขีดขนานกันใตขอบปาก (3)
ประเภทชามแบบที่สาม คือประเภทชามแบบปากพับแผออก นาจะเปนภาชนะทรงสูง
ลําตัวคอนขางพอง ปากพับแผออก ขอบปากยกตั้ง มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือ
คลายซี่หวีเปนลายตารางบริเวณลําตัวดานใน (4, 5)
ประเภทกระปุกทรงกลมขนาดใหญที่แสดงในภาพวาดเปนชิ้นสวกน ทั้งสวนคอและ
ปากชํารุดหักหาย กนมีกวางมีเชิงหนาเตี้ย ลําตัวตอนลางพอง บริเวณไหลนาจะไมยกตั้ง มีการ
ตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนขนานกันหลายชั้นโดยรอบไหล (6)
จากลักษณะรุปทรงและการตกแตงลวดลายของเครื่องถวยศรีสัชนาลัย พบวาลักษณะ
ทุกสวนมีความคลายคลึงกันกับที่ไดจากแหลงเรืออาวไทย ยกเวนประเภทชามแบบปากตรง ซึ่งมี
สันโดยรอบปากดานนอกและมีการตกแตงดวยขูดรองขนานกันตามแนวตั้งบริเวณลําตัวดานนอก
ซึ่งเปนลักษณะของประเภทชามในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 84-86): ภาชนะดิน
เผาแมน้ํา นอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมไดมีก ารขุดพบภาชนะดิน เผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสี
น้ําตาลเขมประเภทไหทรงสูง 4 หูขนาดเล็ก (7: ความสูง 28 เซนติเมตร) ขนาดกลาง (8, 9 : ความ
สูง 43 เซนติเมตร) และขนาดใหญ (10-13: ความสูง 56.0-60.4 เซนติเมตร) เชนที่ไดจากแหลงเรือ
อาวไทย ไมไดมีผลิตภัณฑจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย
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3.1.15 แหลงเรือ Lena Shoal และ Santa Cruz ประเทศฟลิปปนส และแหลง
เรือ Brunei Junk ประเทศบรูไน (ภาพที่ 87-90)
นอกจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา 2 แหลงในบริเวณอาวไทยแลว ยังมีแหลงเรือจม
อยูใตน้ําอีก 3 แหลงที่ขุดพบเครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
เขียว ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับที่ไดจากแหลงเรืออาวไทย ไดแก แหลงเรือ Lena Shoal Santa Cruz
ประเทศฟลิปปนส และแหลงเรือ Brunei Junk ประเทศบรูไน
สําหรับภาชนะดินเผาที่ไดขุดพบจากแหลงเรือ 3 แหลงนี้ R. Brown ไดทําการ
วิเคราะหรายละเอียดและสรุปวาแหลงเรือ 3 ลํานี้สามารถรวบรวมใหเปนกลุมเดียวกันได ซึ่งทาน
เรียกวา Honzhi period group wreck sites (สมัยรัชการของจักรพรรดิหงจิ้อ: พ.ศ.2031-2048)
ในสมัยราชวงศหมิง โดยกลาวถึงลักษณะจุดรวมกันในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบดังตอไปนี้
ในผลงานการวิเคราะหโดย R. Brown เปนที่นาสังเกต คือเครื่องถวยจีนชนิดลาย
ครามคงเป น สิ น ค า หลั ก ในปริ ม าณที่ บ รรทุ ก ภายในแหล ง เรื อ สํ า เภาจมอยู ใ ต น้ํ า 3 แหล ง นี้39
ยกตัวอยางเชน ในการขุดคนแหลงเรือ Brunei ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาทั้งสิ้น 13,500 ใบ และ
ในจํานวนภาชนะดินเผาที่ขุดพบหลานี้ มีจํานวนของเครื่องถวยจีนชนิดลายครามและชนิดเคลือบสี
ขาว 5,060 ใบ (37.5 ％)40
สวนสําหรับเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา 3 แหลงนี้ มี
จํานวนนอย41 นอกจากเหลานี้ ยังไดมีการขุดพบเครื่องถวยเวียดนามและภาชนะดินเผาแมน้ํานอย
เปนจํานวนมากอีกดวย เครื่องถวยเวียดนามที่ขุดพบสวนใหญเปนชนิดลายครามประเภทรูปทรง
ขนาดเล็ก เชน กระปุก ตลับ เปนตน สวนภาชนะดินเผาแมน้ํานอยที่ขุดพบสวนใหญเปนภาชนะ
ประเภทไหทรงสูง 4 หู

39

R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,
Toward a Chronology of Thai Trade Ware, 62.
40
Pengiran Haji Hasim bin Pengiran Haji Mohd. Jadid Pengiran Dr. Karim bin
Pengiran Haji Othman, A Catalogue Selected Artifacts from the Brunei Shipwreck
(Brunei: Brunei Museum, 2000).
41
R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,
Toward a Chronology of Thai Trade Ware, 62.
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3.1.16 แหลงเรือ Singtai ในแถบมาเลเซีย
แหลงเรือ Singtai จมอยูใตทองทะเลลึกประมาณ 53 เมตร หางจากดานทิศตะวันออก
ของเกาะ Palan Redang ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมมลายูไปประมาณ 12 ไมลทะเล
ซึ่งถูกคนพบในปพ.ศ. 2544 และไดทําการขุดสํารวจในปเดียว (แผนที่ 13)

แผนที่ 13 แผนที่แสดงตําแหนงแหลงเรือ Singtai ในแถบมาเลเซีย
ในการขุดสํารวจแหลงเรือ Singtai ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาดังตอไปนี42้
เครื่องถวยสังคโลก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
ประเภทตลับ กุณฑีทรงชาง
42

R. Brown, & S. Sjostrand, Maritime Archaeology and Shipwreck Ceramics
in Malaysia, pl. 35, & R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast
Asia ,Toward a Chronology of Thai Trade Ware, 44.
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เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน
ไหแบบไมมีคอหู 4 หู
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาล
ประเภทขวดขนาดเล็กทรงสูง
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
ประเภทชาม
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ประเภทกระปุกทรงกระบอก อาง ไหทรงสูงหู 4 หู
เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 91, 92): เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Singtai ประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ ชนิดเคลือบสีขาวขุน ชนิด
เคลือบสีน้ําตาล และเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบมีประเภทตลับ กุณฑีทรงชาง ประเภท
ตลับมีขนาดเล็ก (1: ความสูง 8.7 เซนติเมตร) และขนาดใหญ (2: ความสูง 11.7 เซนติเมตร) ตลับทั้ง
2 ขนาดมีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน คือกนมีเชิงสามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง ปลายเชิงกวางออก
ลําตัวทรงกลมแบน มีจุกจับทรงดอกบัวตูม มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายกานขดพันธุไมโดยรอบลําตัว
ตอนบน นอกจากรูปแบบนี้ ยังมีประเภทตลับขนาดใหญอีก 1 ใบดวย (เสนผาศูนยกลางของสวนปาก
13.5 เซนติเมตร) ซึ่งมีลายสีดําเปนลายชองกระจกสี่เหลี่ยมและมีลายชอดอกไมและลายตรางวาง
เรียงสลับกันภายในชองกระจก ประเภทกุณฑีทรงชางสวนปากชํารุดหักหาย มีขนาดความสูงสวนที่
เหลื อ อยู 9.8 เซนติ เ มตร ก น มี เ ชิ ง รู ป ทรงเหมื อ นกั น กั บ ประเภทตลั บ ลํ า ตั ว ทรงกลม คอแคบ
ทรงกระบอก มีพวยทรงสวนศีรษะของชางและหาง มีลายสีดําเปนลายขาชางเปนตน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลประเภทขวดขนาดเล็กทรงสูงมีขนาดความสูง
15.0 เซนติเมตร กนมีเชิงเตี้ย ลําตัวตอนลางพอง คอแคบสั้นๆ ปากบานออก ขอบปากหุบเขาดานใน มี
การปนแปะหู 2 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล (4) ซึ่งเปนรูปแบบที่ถูกผลิตเปนชนิดเคลือบสีเขียวมาแลว
ตั้งแตชวงระยะการถดถอยของการสงออก แตถัดลงมาเปนชวงนี้ เปลี่ยนเปนชนิดเคลือบสีน้ําตาล
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนประเภทประเภทโถหู 4 หูพรอมฝาปดมี
ขนาดความสูง 17.1 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนลําตัวกวางที่สุด 18.0 เซนติเมตร กนมี
เชิงเตี้ย ลําตัวทรงกลมแบน บริเวณไหลยกตั้ง คอกวาง มีการปนแปะหู 4 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล
สวนฝาปดมีจุกจับทรงดอกบัวตูม (5)
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เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทชามมีขนาดเสนผาศูนยกลางของ
สวนปาก 19.2 -19.5 เซนติเมตร ความสูง 7.5 เซนติเมตร (7, 8) มีการทาน้ําดินสีขาวกอนเคลือบ
ผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก และเคลือบผิวบริเวณเชนกัน กนมีเชิง ปลายเชิง
กวางออก ปากกวาง ขอบปากบานออกเพียงเล็กนอย มีลายสีดํา 2 ประเภท คือการตกแตงดวย
การลายชองกระจกสี่เหลี่ยม (6) และการตกแตงดวยการพิมพ็ลายคลายดอกพิกุลโดยรอบลําตัวทั้ง
ดานในและดานนอก (7)
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 92, 93): ภาชนะดิน
เผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมที่ขุดพบจากแหลงเรือ Singtai ประกอบดวยประเภทกระปุก
ทรงกระบอก (8) อาง (9, 10) และไหทรงสูงหู 4 หู (11-13) ทั้งประเภทกระปุกทรงกระบอกและ
ประเภทอางขนาดเล็กและขนาดกลางมีลักษณะรูปทรงเหมือนกันกับที่ขุดพบจากแหลวเรืออาวไทย
ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะของการถดถอยของการสงออก สวนประเภทไหหู 4 หูเปนรูปแบบไมมีคอ
ซึ่งเปนประเภทไหรูปแบบใหมที่เริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตชวงนี้เปนตนมา แบงออกตามขนาดของ
ภาชนะไดเปน 3 ขนาด ประเภทไหขนาดเล็กมีขนาดความสูง 24.3 เซนติเมตร (11) ขนาดกลางมี
ขนาดความสูง 33.0 เซนติเมตร (12) และขนาดใหญมีขนาดความสูง 46.0 เซนติเมตร (13) กน
แบนเรียบ ลําตัวทรงถังเบียร ลําตัวตอนกลางกวางที่สุด บริเวณไหลไมยกตั้ง ไมมีคอ ปากกวาง
ขอบปากมวนออกและมนกลมหนา มีลายขูดขีดลายเสนขนานกันโดยรอบไหลและมีการปนแปะหู
4 หูบนลายเสนขนานกัน
3.1.17 แหลงเรือ Xuande ในแถบมาเลเซีย
แหลงเรือ Xuande จมอยูใตทองทะเลลึกประมาณ 52 เมตร หางจากฝงทะเลดานทิศ
ตะวันออกของแหลมมลายูไปประมาณ 60 ไมลทะเล ซึ่งถูกคนพบในปพ.ศ. 2539และไดทําการขุด
สํารวจในปเดียว (แผนที่ 13)
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แผนที่ 14 แผนที่แสดงตําแหนงแหลงเรือ Xuande ในแถบมาเลเซีย
ในการขุดสํารวจแหลงเรือ Xuande ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาดังตอไปนี้43
เครื่องถวยสังคโลก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
กระปุกขนาดเล็กทรงกลม ตลับ โถ แจกัน กระปุกขนาดเล็กทรงน้ําเตา ชาม
ขนาดเล็ก
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ ชาม
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ไหแบบไมมีคอหู 4 หู
เครื่องถวยจีนชนิดลายคราม
แจกัน, จานขนาดใหญ จานขนาดเล็ก ชาม ชามขนาดเล็ก กระปุก กุณฑี กามีพวย
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว จาน
เครื่องถวยจีนชนิดลายสีบนเคลือบ ชาม
43

Sten Sjostand, “The Xuande Wreck Ceramics,” Oriental Art, 43,2 (1997) : 7-14.
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เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 94,95): เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Xuande ประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบและเครื่องถวยสุโขทัยชนิด
ลายสีดําใตเคลือบ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ: เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสี
ดํ า ใต เ คลื อ บมี ป ระเภทหลากหลาย ประเภทตลั บ มี ข นาดความสู ง 6-12 เซนติ เ มตร
เสนผาศูนยกลางของสวนลําตัวกวางที่สุด 10.0-18.0 เซนติเมตร ซึ่งสามารถแบงออกตามลักษณะ
รูปทรงไดเปน 2 กลุม คือประเภทตลับแบบมีเชิง และแบบกนแบน ประเภทตลับแบบมีเชิง มีเชิง
คอนขางสูง ปลายเชิงกวางออก ลําตัวทรงกลมแบน สวนฝาปดมีจุกจับทรงมังคุด1 ใบ แตสวนใหญ
มีจุกจับทรงดอกบัวตูม ประเภทตลับแบบกนแบน รูปทรงทั้งสวนลําตัวและสวนฝาปดเหมือนกันกับ
แบบมีเชิง มีลายสีดําเปนลายกานขดพันธุไมโดยรอบลําตัวตอนบน
ประเภทกระปุกขนาดเล็กทรงกลมมีความสูง 3.5-4.5 เซนติเมตร เทาที่สังเกตภาพถาย
แลวมีประเภทรูปแบบ 3 แบบ คือประเภทกระปุกขนาดเล็กทรงน้ําเตา ประเภทกระปุกขนาดเล็ก
แบบมีเชิง และประเภทกระปุกขนาดเล็กแบบกนแบน ประเภทกระปุกขนาดเล็กทรงน้ําเตามีขนาด
ความสูง 9.8 เซนติเมตร กนมีเชิง ลําตัวทรงกลมแบน บริเวณไหลพอง คอแคบ ขอบปากบานออก
มีลายสีดําเปนลายเสนขนานกันตามแนวนอน 3 ชุดตั้งแตโดยรอบคอ ไหล และลําตัวตอนลาง และ
มีลายพูขนานกัน 3 เสนตามแนวนอนโดยรอบไหล และเปนลายกานขดพันธุไมโดยรอบลําตัว (6,
7)
ประเภทแจกันมีขนาดความสูง 20.8 เซนติเมตร กนมีเชิง ลําตัวตอนลางพอง คอแคบ
ปากทําเปนทรงถวย มีลายสีดําเปนลายชองกระจกสี่เหลี่ยม และวางเรียงลายตารางและลายกาน
ขดพันธุไมภายในกระจกโดยสลับกัน (8) ประเภทโถขนาดเล็กมีขนาดความสูงประมาณ 10.0
เซนติเมตร กนมีเชิง ปลายเชิงกวางออก ลําตัวทรงกลม ไมมีคอ ขอบปากหุบเขาดานใน มีลายกาน
ขดพันธุไมโดยรอบลําตัว (9)
ประเภทชามขนาดเล็ ก มี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางของส ว นปาก 13.1 เซนติ เ มตร
ลักษณะรูปทรงสวนกนระบุไมได ปากบานออก มีลายกานขดพันธุไมโดยรอบลําตัวดานใน และมี
ลายดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (11)
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ: เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใต
เคลื อ บประเภทชามมี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางของส ว นปาก 14.4-20.4 เซนติ เ มตร ก น มี เ ชิ ง
ปากกวาง ขอบปากบานออก มีรอยกี๋เม็ด 6 จุดสวนกนดานใน มีลายสีดําเปนลายชองกระจก
สี่เหลี่ยมโดยรอบลําตัวดานนอก และมีลายจักรบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (12, 13)
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ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม: ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขมที่ขุดพบมีประเภทไหแบบไมมีคอหู 4 หูและประเภทขวดทรงสูง เทาที่สังเกต
การนํามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย สังเกตไดประเภท
ไหแบบไมมีคอขนาดเล็กและขนาดกลาง และประเภทขวดทงสูงมีหู 2 หูบริเวณไหล
เครื่องถว ยจีน (ภาพที่ 96-98): ในการขุดคนแหลง เรือ Xuande ไดมีการขุด พบ
เครื่องถวยจีนเปนจํานวนมากกวา 200 ใบ มีชนิดลายคราม ชนิดเคลือบสีขาว และชนิดลายสีบน
เคลือบ เครื่องถวยจีนลายครามมีประเภทรูปทรงหลากหลาย เชน
จานขนาดเล็ก: ขนาดเสนผาศูนยกลางสวนปาก 10.2 เซนติเมตร
จาน: ขนาดเสนผาศูนยกลางสวนปาก 14.0-19.0 เซนติเมตร
ชาม: ขนาดเสนผาศูนยกลางสวนปาก 14.0 เซนติเมตร
จานขนาดใหญ: ขนาดเสนผาศูนยกลางสวนปาก 31.0-33.0 เซนติเมตร
กุณฑี: ขนาดความสูง 15.0-17.0 เซนติเมตร
แจกัน: ขนาดความสูง 17.0 เซนติเมตร
กระปุกขนาดเล็ก
ประเภทจานขนาดเล็ก (14) กนมีฐานหลุม ปากโคงเขาดานใน มีลายครามเปนลาย
กลีบดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน สําหรับลําตัวดานนอกมีลายใบทองโดยรอบ
ประเภทจานมีรูปแบบ 2 แบบ แบบที่ 1 คือประเภทจานปากพับแผออก (15) มีลายครามเปนลาย
กิเลนและสิงหโตวางบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน ประเภทจานแบบที่ 2 คือประเภทจาน
ปากโคงเขาดานใน (16, 17) มีลายครามเปนลายโขดหินโดยลอมรอบดวยลายกานขดดอกไม
บริเวณลําตัวดานในและลายกานขดดอกไมโดยรอบลําตัวดานนอก ประเภทจานขนาดใหญ 1 ใบมี
เครื่องหมายตรา “大明年造” ซึ่งหมายความวา “การผลิตสมัยราชวงศหมิง” ภายในเชิง
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องถวยจีนที่มีเครื่องหมายตราอีกแบบหนึ่ง คือ “大明宣徳年製”
ซึ่งหมายความวา “การผลิตสมัยรัชกาลจักรพรรดิซวนเตอ” (พ.ศ.1969-1978)
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3.1.18 แหลงเรือเกาะกระดาดในบริเวณอาวไทย
แหลงเรือเกาะกระดาดจมอยูใตน้ําระดับลึกประมาณ 3 เมตร ที่บานเกาะกระดาด
ตําบลเกาะหมาก อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ที่หมายประมาณรุง 11 องศา 52 ลิปดา 22 ฟลิป
ดาเหนือ และแวง 102 องศา 32 ลิปดา 53 ฟลิปดาตะวันออก (แผนที่ 15) คณะโบราณคดีใตน้ํา
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดทําการสํารวจ และขุดคนศึกษาแหลงเรือเกาะกระดาด 4 ครั้งดวยกัน
คือในปพ.ศ.2520 2521 2522 และ 2523 ในการสํารวจและขุดคนไมพบตัวเรือที่เปนรูปรางชัดเจน
พบแตชิ้นสวนไมโครงสรางเรือชํารุด

แผนที่ 15 แผนที่แสดงตําแหนงแหลงเรือเกาะกระดาดในบริเวณอาวไทย
โบราณวัตถุสําคัญที่พบในบริเวณแหลงเรือเกาะกระดาด ไดแก เครื่องถวยสังคโลก ซึ่ง
เปนเครื่องถวยศรีสัชนาลัย ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
เครื่องถวยจีนชนิดลายคราม เปนตน ตามรายงานการขุดคนแหลงเรือเกาะกระดาด44 ในการขุดคน
44

J. Green, R. Harper, and Prishanchittara The excavation of the Ko Kradat
Wreck site Thailand 1979-1980, Department of Maritime Archaeology (Perth: Western
Australian Museum, 1981).
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ศึกษาในปพ.ศ.2523 ไดเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวน 4,486 ชิ้น ที่ขุดพบสวนใหญเศษภาชนะดิน
เผาเนื้อแกรง ดังตอไปนี้
ระบุไมได
เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
507 ชิ้น
เครื่องถวยสังคโลก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ 415 ชิ้น
(กระปุกขนาดเล็กทรงกลม ตลับ ชาม)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาล 80 ชิ้น
(กระปุกขนาดเล็กทรงน้ําเตา ขวดขนาดเล็กทรงสูงหู 2 หู)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน 12 ชิ้น
(สวนฝาปดสําหรับกระปุก จานขนาดเล็ก)
ระบุไมได
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
(ไหแบบไมมีคอหู 4 หู อาง ขวด แจกัน)
52 ชิ้น
เครื่องถวยจีนชนิดลายคราม
(จาน จานขนาดใหญ ชาม)
ระบุไมได
เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม
(สวนฝาปดของประเภทตลับ)
เครื่องถวยสังคโลก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีน้ําตาล (ภาพที่ 99): เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
ลายสีน้ําตาลที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะกระดาดมีประเภทกระปุกประเภทเดียว ซึ่งมีการตกแตง
ดวยการลายสีน้ําตาล แตไมเคลือบผิว ประเภทกระปุกมีความสูง 3.8-4.2 เซนติเมตร มีรูปแบบ 2
แบบ คือประเภทกระปุกขนาดเล็กกนแบนเรียบ (1) และประเภทกระปุกขนาดเล็กกนมีเชิง (2, 3)
ประเภทกระปุกขนาดเล็กทั้ง 2 รูปแบบมีลายจุดๆโดยรอบลําตัว
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาล (ภาพที่ 99): เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีน้ําตาลประกอบดวยประเภทกระปุกขนาดเล็กทรงน้ําเตา (4) และประเภทขวดขนาด
เล็กทรงสูงหู 2 หู (5) ประเภทกระปุกขนาดเล็กทรงน้ําเตามีขนาดความสูง 6.0 เซนติเมตร กนมีเชิง
ลําตัวทรงกลม คอแคบ ปากบานออก มีการปนแปะหู 2 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล ประเภทขวด
ขนาดเล็กทรงสูงหู 2 หู กนมีเชิง ลําตัวทรงสูง คอคอด ปากบานออก ขอบปากหุบเขาดานใน
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เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ (ภาพที่ 99): เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิ ด ลายสี ดํา ใต เ คลื อ บที่ขุ ด พบจากแหลง เรือ เกาะกระดาดมีป ระเภทรูป ทรงหลากหลาย คื อ
ประเภทขวดขนาดเล็กทรงแจกัน (12, 13) ประเภทกระปุกขนาดเล็กทรงกลม (8, 9) ประเภทขวด
ขนาดเล็กแบบคอสูง (11) ประเภทกระปุกขนาดเล็ก (10) ประเภทชาม (14) และประเภทตลับ
(15-23)
ประเภทขวดขนาดเล็กทรงแจกัน มีความสูง 10.6-11.0 เซนติเมตร กนมีเชิง ลําตัว
ตอนลางพอง คอไมสูงมีสัน ปากบานออก มีลายพูขนาบดวยลายเสนขนาน 3 หรือ 4 เสนตาม
แนวนอน และลายใบไมระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบลําตัวตอนบน ประเภทกระปุกขนาดเล็ก
ทรงกลมมีขนาดความสูง 7.6 เซนติเมตร กนมีเชิง ลําตัวทรงกลม คอแคบสั้น ปากบานออก มีลาย
เชนเดียวกันกับประเภทขวดขนาดเล็กทรงแจกัน ประเภทขวดขนาดเล็กแบบคอสูงชํารุดสวนกนหัก
หาย ลําตัวทรงกลม คอสูงทรงกระบอก มีลายกานขดเปนหวัดๆ โดยรอบไหล ประเภทกระปุกขนาด
เล็ก มีลักษณะรูปทรงและขนาดเหมือนกันกับชนิดลายสีน้ําตาล มีลายกลีบดอกบัวซอนกันโดยรอบ
ไหล ประเภทชามเปนชิ้นสวนปากเทานั้น ปากตรง ขอบปากมนกลมหนา มีลายชอดอกไมระหวาง
ลายเสนขนานกันทั้งบริเวณลําตัวดานนอกและขอบปากดานใน
ประเภทตลับแบงออกตามลักษณะรูปทรงสวนจุกจับไดเปน 3 รูปแบบ คือ ประเภท
ตลับแบบทรงมังคุด ประเภทตลับแบบจุกจับทรงดอกบัวตูม และประเภทตลับไมมีจุกจับ ประเภท
ตลับทั้ง 3 รูปแบบประกอบดวย 2 ขนาด ประเภทตลับขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวน
ลําตัวกวางที่สุด 4-5 เซนติเมตร กนแบนเรียบไมมีเชิง ลําตัวทรงกลมแบน สวนประเภทตลับขนาด
ใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนลําตัวกวางที่สุด 10-14 เซนติเมตร กนมีเชิง ปลายเชิงกวาง
ออกลักษณะลวดลายเหมือนกันทั่วรูปแบบ 3 แบบ เชน ลายกลีบบัว ลายชองกระจกรูปสี่เหลี่ยม
ลายเครือเถาพรรณไมสลับกับลายขีดเขียนเปนตาราง และลายชองกระจกรูปกลีบบัว
เครื่องถวยสศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน (ภาพที่ 99): เครื่องถวยสศรีสัชนา
ลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนที่แสดงในภาพวาดมีสวนฝาปดสําหรับกระปุกและประเภทจานขนาดเล็ก
(6) ฝาปดสําหรับกระปุกมีจุกจับทรงดอกบัวตูม ประเภทจานขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปาก 11.0 เซนติเมตร ความสูง 3.0 เซนติเมตร กนมีเชิง ปลายเชิงกวางออก ปากกวาง
ขอบปากมวนออก (7)
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอย: ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยที่มีการขุดพบจากแหลงเรือ
เกาะกระดาดมีประเภทรูปทรงหลากหลาย เชน ประเภทไหทรงสูงหู 4 หู ฝาปด อาง อางพรอมฝา
ปด เตาเชิงกราน ขวดทรงแจกัน ซึ่งสันนิษฐานไดวามีจํานวนที่ขุดพบมากกวาเครื่องถวยสังคโลก

176

177

178
ในภาชนะดินเผาแมน้ํานอย ประเภทรูปทรงที่นาสังเกต คือประเภทไหทรงสูงหู 4 หู ซึ่ง
มีรูปแบบ 2 แบบ คือประเภทไหทรงสูงหู 4 หูมีสวนคอ ประเภทไหทรงสูงหู 4 หูอีกรูปแบบ คือ
ประเภทไหทรงสูงหู 4 หูไมมีสวนคอ ผูวิจัยเคยเสนอความคิดเห็นวาประเภทไหทรงสูงไมมีสวนคอ
นาจะเปนผลิตภัณฑใหมที่เริ่มปรากฏตั้งแตชวงนี้เปนตนมา45
เครื่องถวยจีนลายคราม (ภาพที่ 100): ในการขุดคนแหลงเรือเกาะกระดาด ไดมี
การขุดพบเครื่องถวยจีนชนิดลายครามเปนจํานวน 52 ชิ้น เทาที่สังเกตภาพถายของเครื่องถวยจีน
เหลานี้แลว พบวามีประเภทชาม จาน และเครื่องถวยเวียดนามประเภทตลับ (สวนฝาปด)
เครื่องถวยจีนลายครามประเภทชาม กนมีเชิง ปากตรง บางใบมีเครื่องหมายตรา “來
保長春” และ “大明年造” ภายในเชิง โดยเฉพาะชิ้นสวนกนของประเภทจาน 1 ชิ้น มีเครื่องหมาย
ตรา “大明嘉靖年製” ซึ่งหมายความวา “การผลิตสมัยรัชกาลจักรพรรดิเจี้ยจิ้ง (พ.ศ. 2065-2109)”
นอกจากนี้ ยังสังเกตไดเครื่องถวยเวี่ยดนามชนิดลายครามประเภทตลับ 1 ชิ้นอีกดวย
ซึ่งเปนชิ้นสวนฝาปด ดานนอกของฝาปดมีลายครามเปนลายชองกระจกรูปทรงกลีบบัว46
3.2 แหลงโบราณคดีบริเวณตัวเมืองสุโขทัยและเครือ่ ถวยสัฃคโลกที่ขุดพบ
3.2.1 แหลงโบราณคดีเนินปราสาท เมืองสุโขทัย
แหลงโบราณคดีเนินปราสาทตั้งอยูในตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสโขทัย
(แผนที่ 17) ซึ่งจัดเปนโบราณสถานในบริเวณใจกลางตัวเมืองสุโขทัย ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออก
ของวัดมหาธาตุ ทิศตะวันออกของเนินปราสาทติดกับบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง
บริเวณแหลงโบราณคดีเนินปราสาทมีลักษณะเปนที่สี่เหลี่ยมขนาดกวางยาวประมาณ 200 เมตร
ภายในบริเวณมีสระน้ําขนาดใหญ 2 สระตรงบริเวณมุมของเนินทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต ตัว
สิ่งกอสรางเนินปราสาทมีฐานอิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 1 ฐาน สูงประมาณ 1.50 เมตร ซึ่งเดิมเขาใจกัน
วาเปนสวนฐานของปราสาทที่ประทับ (แผนที่ 15)

45

Ko Mukai, “The Study on Brown Glazed Storage Jars, exported from
Thailand,” Trade ceramics studies, No.23 (Tokyo: Japan Society for the study of Oriental
Trade Ceramics, 2003), 90-105.
46
J. Green, R. Harper, and Prishanchittara The excavation of the Ko Kradat
Wreck site Thailand 1979-1980, 39.
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แหลงโบราณคดีเนินปราสาทนับเปนแหลงที่สําคัญแหลงหนึ่งภายในตัวเมืองสุโขทัย
ซึ่งตั้งอยูในเขตโบราณสถานบริเวณใจกลางเมืองสุโขทัย เพราะฉะนั้น นักวิชาการหลายทานจึงได
เสนอขอสมมุติฐานหลากหลายเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของแหลงโบราณคดีเนินปราสาทนี้ไวตาม
แนวความคิดเห็นตางๆ
ตามแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 แหลง
โบราณคดีเนินปราสาทหมายถึงซากโบราณสถานที่เหลือเฉพาะสวนฐาน คือลานปราสาท และ
ปราสาทนั้นทําดวยไม ใชเสาตั้งไมใชปกลงไปในดิน จึงไมมีอะไรเหลืออยูเลยและแปลงตะวันออก
นาจะใชเปนพระราชวังของพระเจากรุงสุโขทัย47
เนินปราสาทตามแนวความคิดของสมเด็จกรมพระยาราชนุภาพ ไมเปนที่ประทับของ
พระเจาแผนดิน แตใชเปนที่สําหรับประกอบพระราชพิธีและใชเปนที่ศึกษาพระปริญัติธรรมของ
พระสงฆ48อยางไรก็ดี ตามความเห็นของนักปราชญ สวนใหญเชื่อวาบริเวณนี้เปนเขตพระราชวัง 49
ในป พ .ศ.2496 ที่ เ นิ น ปราสาทได ทํ า การขุ ด แต ง บู ร ณะครั้ ง แรกในป พ .ศ.2510
คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชรไดทําการขุดแตง
แหลงโบราณคดีเนินปราสาทเพื่อหาที่ตั้งวังเมืองสุโขทัย
ในการขุดแตงปพ.ศ.2510 พบวาการกอซอมทับแนวฐานเดิมภายในฐานกออิฐ และ
พบแนวกออิฐตรงดานทิศเหนือของเนินนี้ เมื่อขุดลึก 80 เซนติเมตร พบหินบดยาสมัยทวารวดีตาม
แบบที่พบที่อูทอง และบนเนินปราสาทพบขี้เถาปนกระดูกดวย จากการพบหลักฐานโบราณคดี
เหลานี้ คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชรไดสรุป
แลววาเนินปราสาทเปนหนาวัดมหาธาตุ เพื่อวางไวเปนที่ประกอบพระราชพิธีหลวงตาง ๆ50
47

พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกลาเจาอยูหวั , เที่ยวพระรวง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2519), 60-61.
48
กรมศิลปากร, สัมมนาประวัติศาสตรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: หางหุน สวนจํากัดศิวพร,
2507), 23-24.
49
ศักดิ์ชัย สายสิงห, “การศึกษาภาชนะดินเผาจากหลุมขุดคนเนินปราสาท ตําบลเมือง
เกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย,” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525), 2.
50
คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร,
รายงานการสํารวจและขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย, พ.ศ.2508-2512, ม.ป.ท.,
2512.
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โครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยไดดําเนินงานการขุดคนแหลงโบราณคดีเนิน
ปราสาทในปพ.ศ.2524 โดยทําการขุดคน 2 หลุม คือหลุม T.P.Ⅱกับหลุม T.P.Ⅲ ซึ่งอยูใน Zone D
(แผนที่ 15) ในการศึกษาเรื่องนี้ ผูวิจัยอางอิงมาจากผลการศึกษาภาชนะดินเผาในหลุม T.P.Ⅱ ที่มี
ขนาด 4 × 4 เมตรโดยนายศักดิ์ชัย สายสิงห51 ชั้นดินธรรมชาติที่ทับถมในหลุมขุดคนประกอบดวย
ชั้นดินธรรมชาติ 12 ชั้นและชั้นดินแทรก 8 ชั้น จากการพิจารณาลักษณะชั้นดินธรรมชาติและ
โบราณวัตถุที่ขุดพบในแตละชั้นดินประกอบกัน ไดแบงชั้นดินทางโบราณคดี 5 ชั้นดังตอไป
ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1: ชั้นดินธรรมชาติที่ 7, 7a และ 8 (ชั้นดินอาศัยลางสุด)
ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2: ชั้นดินธรรมชาติที่ 6, 6a, 6b และ 6c
ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3: ชั้นดินธรรมชาติที่ 3b, 4 และ 5
ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 4: ชั้นดินธรรมชาติที่ 3a
(ชัน้ ดินอาศัยบนสุด)
ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 5: ชั้นดินธรรมชาติที่ 3
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีเนินปราสาทในปพ.ศ.2524
พบวาแหลงโบราณคดีเนินปราสาทเปนโบราณสถานสําคัญตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยอยางตอเนื่อง
เป น ต น ว า ในชั้ น ดิ น ที่ อ ยู อ าศั ย ชั้ น ที่ 1 ปรากฏร อ งรอยการอยู อ าศั ย เป น หลุ ม เสาที่ มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 50 เซนติเมตร ความลึกประมาณ 1 เมตร จํานวน 5 หลุม วางตัว “T”
หางกันประมาณ 1.5 เมตร กนหลุมเสามีภาชนะดินเผาที่มีสภาพคอนขางสมบูรณเนื้อแกรงเปน
หมอทรงมะตูม อางทรงสูงขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะเปนคติคานิยมบางอยางในการกอสรางบานเรือน
เมื่อเปรียบเทียบขนาดหลุมเสากับที่ขุดพจากแหลงโบราณคดีอื่นๆในบริเวณเมืองสุโขทัย พบวา
ขนาดหลุมเสาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยชั้นที่ 1 ของแหลงโบราณคดีเนินปราสาทคอนขางใหญ
กวาที่พบจากแหลงโบราณคดีอื่นๆ นอกจากนี้ ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ยังมีการขุดพบโบราณวัตถุ
ชิ้นพิเศษที่อาจใชในโอกาสเปนพิเศษอยางหนาแนนอีกดวย เชน ฝาตลับภาชนะทําจากเขาสัตว หวี
2 ปลาย เขาสัตว เขาสัตว (ควาย) เปนตน
ลักษณะรองรอยกิจกรรมของมนุษยและโบราณวัตถุชิ้นพิเศษที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 1 สนับสนุนขอสมมุติษฐานเกี่ยวกับบทบาทเปนพิเศษของเนินปราสาทที่ไดเสนอไว เชน
พระราชวัง เปนที่ประกอบพระราชพิธีหลวงตางๆ ดังทุงพระสุเมรุ ดวยเหตุนี้ สันนิษฐานอีกดวยได
วามีการขุดพบภาชนะดินเผาที่มีประโยชนใชสอยเปนพิเศษอยางหนาแนนจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่
1 ของเนินปราสาท
51

ศักดิ์ชัย สายสิงห, “การศึกษาภาชนะดินเผาจากหลุมขุดคนเนินปราสาท ตําบลเมือง
เกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย,”.
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เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 (ภาพที่ 101): จากตารางที่
4 ซึ่ง แสดงปริม าณเศษภาชนะดิน เผาที่ขุ ด พบจากชั้น ดิน ที่ อยู อ าศั ย ที่ 1 แหล ง โบราณคดี เ นิ น
ปราสาท พบวาในบรรดาภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง ภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหลง
เตาศรีสัชนาลัย (เครื่องถวยสังคโลก) เปนผลิตภัณฑชนิดที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด (79 ชิ้น) คิดเปน
รอยละ 49.1 ซึ่งมีชนิดไมเคลือบชนิดเดียว รองลงมาคือเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวจํานวน 47
ชิ้น นอกจากเหลานี้ ยังมีการขุดพบเครื่องถวยแบบเขมรชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมเปนจํานวน 31
ชิ้น
ตารางที่ 4 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 แหลงโบราณคดีเนิน
ปราสาท เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
เครื่องถวยสังคโลก (ศรีสัชนาลัย) ชนิดไมเคลือบ
เครื่ อ งถว ยเขมรชนิด เคลือ บสี น้ําตาลเข ม(จากแหล งเตาบา น
กรวด
เครื่องถวยจีนชนิด Celadon
เครื่องถวยจีน
เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาว
(ปริมาณ/ชิ้น)

2,463
79
31
4

79(49.1％)

82
（50.9％)

47
2,624

161(100％)

คาของจํานวนมาอางอิงจาก(ศักดิ์ชัย สายสิงห 2525)

เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2: เมื่อถัดขึ้นมาเปนชั้นดินที่
อยูอาศัยที่ 2 แหลงโบราณคดีเนินปราสาทยังคงเปนสถานที่เพื่อใชในพิธีหลวงหรือเปนพระราชวัง
อยางตอเนื่องจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 รวมทั้งชั้นแทรก มีสวนปกคลมอยู
ในบริเวณกวางระหวางชั้นดินที่ 6 (ชั้นตินที่อยูอาศัยที่ 1) และ 7(ชั้นตินที่อยูอาศัยที่ 2) ลักษณะ
เชนนั้นอาจจะเปนการเผาพื้นที่แถบนี้ครั้งหนึ่งกอนจะมีอยูอาศัยตอมา (หรือกอนที่จะมีการใชเปนที่
สําหรับประกอบกับพระราชพิธีก็เปนได) นอกจากนี้ ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ยังพบรองรอยของ
หลุมเสา 3 หลุมกวางประมาณ 40 เซนติเมตร ความลึกประมาณ 1 เมตร ทีรองรอยของการใชอิฐ
และวัสดุเหลือใชฝงถมปดหลุมไว
ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 140 ชิ้น คิดเปน
รอยละ 66.0 ในบรรดาภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 แหลงโบราณคดีเนิน
ปราสาท เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

1,695

ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เครื่องถวยสังคโลก เครื่องถวยศรีสัชนาลัย เคลือบแบบเชลียง
ลายสี ดํ า ใต เ คลื อ บสี
เขียว
เครื่องถวยจีนชนิด Celadon
เครื่องถวยจีน
เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาว
ลายครามสมัยราชวงศหยวน
(ปริมาณ/ชิ้น)

116
10
10

140(66.0%)

4
9
48

72(34.0％)

15
1,907

212(100％)

คาของจํานวนมาอางอิงจาก(ศักดิ์ชัย สายสิงห 2525)

เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 (ภาพที่ 102): ชั้นดินที่อยู
อาศัยนี้ ไดแก ชั้นดินที่ 3 4 และ 5 ไดระดับ 80 – 140 cmdt. มีความหนาประมาณ 70 เซนติเมตร
เปนชั้นดินที่รวมปนทรายสีน้ําตาลแกมเทาเขม เปนชั้นดินที่มีกิจกรรมในการกอสรางที่อยูอาศัย
เดนชัดสืบตอจากชวงการอยูอาศัยที่ 2 ดวยกันรื้อถอนเสาอาคาร ทั้งถมหลุมเสาเหลานั้นดวยเศษอิฐ
แลงหิน และถมพื้นที่บริเวณนั้นหนาประมาณ 70 เซนติเมตร จากนั้นจึงกอสรางอาคารแหงใหมทับลง
ไป และอาจจะกลาวไดวาชั้นดินในชวงนี้เปนชวงชั้นดินกอสรางอาคารไปจนถึงสรางอาคารเสร็จ
ปรากฏรองรอยของหลุมเสาขนาดเล็กฝงตัวในดินถม มีขนาดกวาง 30 เซนติเมตร และ
ลึกประมาณ 70 เซนติเมตร คงจะเปนเสาไม รวมไปถึงเครื่องบนของหลังคามีตะปูเหล็กเปนตัวยึด
หลังคามุงดวยกระเบื้อง นอกจากนี้ยังใชอิฐเปนสวนประกอบในการกอสรางอีกดวย
นอกจากภาชนะดินเผาแลว ยังปรากฏรองรอยของกี๋แบบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตเครื่อง
ถวยสุโขทัย ภาชนะทําจากหินขนาดเล็ก เบี้ยเครื่องมือเหล็กพวกมีด ตะปูยึดอาคาร และแหนบ
สําริด พวกกระดูกสัตว พบวามีรองรอยของการเผาไฟใชเปนอาหาร พบเตาและหอยน้ําจืดทั่วไป
ในจํานวนเศษภาชนะดินเผาทั้งสิ้น 3,468 ชิ้นที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ของ
แหลงโบราณคดีเนินปราสาท ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาเปนภาชนะดินเผาชนิดที่ขุดพบเปน
จํานวนที่สุด (2,858 ชิ้น)
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ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลก 7 ชนิดที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ภาชนะดินเผา
ศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบเปนชนิดที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด (289 ชิ้น) รองลงมาเปนเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบเปนจํานวน 55 ชิ้น
ตารางที่ 6 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 แหลงโบราณคดีเนิน
ปราสาท เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

2,858

ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เคลือบแบบเชลียง
เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
เครื่องถวยสังคโลก
ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
เคลือบสีเขียว
ลายสีดําใตเคลือบใส
เครื่องถวยสุโขทัย
ลายสีดําใตเคลือบ
เครื่องถวยจีนชนิด Celadon
เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาว
เครื่องถวยจีน
ลายครามสมัยราชวงศหยวน
ลายสีบนเคลือบสมัยราชวงศหมิง
(ปริมาณ/ชิ้น)

289
19
33
2

488(80.0%)

36
55
54
49
44

122(20.0％)

27
2
3,468

610(100％)

คาของจํานวนมาอางอิงจาก(ศักดิ์ชัย สายสิงห 2525)

ภาชนะดิน เผาศรีสั ช นาลั ย ชนิด ไมเ คลือ บ: ภาชนะดิน เผาศรี สั ช นาลัย ชนิด ไม
เคลือบที่ขุดพบประกอบดวยประเภทไห ครก ฝาปด อาง และหนอทรงน้ําเตา (3) ซึ่งเปนประเภท
รูปทรงที่ใชในครัวเรือน ประเภทครกมีขอบปากหุบเขาดานใน มีการตกแตงดวยการขูดรองขนาน
กัน 4 รองโดยรอบขอบปากดานนอก (2)
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม: ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมไดมีการขุดพบทั้งสิ้น 19 ชิ้น ซึ่งเปนประเภทไห
เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บแบบเชลี ย ง: เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด
เคลือบแบบเชลียงประเภทจานขนาดใหญ ซึ่งจัดเปนผลิตภัณฑในชวงกอนการสงออก ยังคงมี
จํานวนพอสมควร (33 ชิ้น) สามารถแบงออกตามขอบเขตเคลือบผิวไดเปน 2 กลุม (Type A, B)
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Type A เปนภาชนะประเภทจานขนาดใหญเคลือบผิวดานในดานเดียว Type B เปนภาชนะ
ประเภทจานขนาดใหญเคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก เทาที่สังเกตรูปทรงของภาชนะดินเผา
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทจานขนาดใหญกลุม A เปนภาชนะทรงเตี้ย
กนมีเชิงเตี้ย มีขอบปากงุมเขาดานใน ปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก (4)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบใส: ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลก 4
ชนิด ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 เปนตนมา เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใต
เคลือบเปนชนิดที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุดในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 (55 ชิ้น) ซึ่งเกือบทั้งหมดเปน
ประเภทจานขนาดใหญ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําประเภทจานขนาดใหญ (Type A) 2
ชิ้นมีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกันกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทจาน
ขนาดใหญ Type A ซึ่งนาจะเปนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวรูปแบบ
เดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว: เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
เขียวยังเปนชนิดที่เริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 เปนตนมา ซึ่ง 3 สวนใหญเปน
ประเภทถวย-ชาม สําหรับลักษณะตางๆของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชาม
1 ชิ้นที่แสดงในภาพลายเสน (5) ดังจะอธิบายรายละเอียดในการกําอายุภาชนะดินเผา
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ: เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใต
เคลือบไดมีการขุดพบเปนจํานวน 54 ชิ้น ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนประเภทจานขนาดใหญ สําหรับ
ลักษณะตางๆของเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทจานขนาดใหญ 1 ใบที่แสดงใน
ภาพลายเสน (6) ดังจะอธิบายรายละเอียดในการกําอายุภาชนะดินเผา
เครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 (ภาพที่ 102): ในชนดินที่อยู
อาศัยที่ 3 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนเปนจํานวน 122 ชิ้น (20.0％) ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวย
หลงฉวนชนิด Celadon 49 ชิ้น เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาว 44 ชิ้น เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลาย
คราม 27 ชิ้น และชนิดลายสีบนเคลือบ 2 ชิ้น ซึ่งถือไดวาเครื่องถวยจีน 2 อยางแรกเปนผลิตภัณฑ
หลักในปริมาณในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon: เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของเครื่องถวยหลงฉ
วนชนิ ด Celadon ที่ ขุ ด พบประกอบด ว ยประเภทจานขนาดใหญ 52และประเภทชาม 53 ซึ่ ง เป น
52

ในรายงานการขุดคนศึกษา ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงหเรียกวาชาม Type A และ Type B
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ในรายงานการขุดคนศึกษา ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงหเรียกวาเครื่องเคลือบ Celadon
จากมณฑลภาคใตของจีน
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ลักษณะดังเดิมในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ประเภทจานขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวน
ปาก 17 – 29 เซนติเมตร ปากพับแผออก ขอบปากมนยกตั้ง (10) บางใบมีการขูดสลักขอบปากทํา
เปนรูปทรงปกกา (9)
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว: เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทชามที่ขุด
พบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 แบงออกไดเปน 3 รูปแบบ แบบที่หนึ่ง คือประเภทชามปากบานออก
กนมีเชิง ปากบานออก ขอบปากแหลม น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส เปนสีเหลือง สีน้ําตาล
ออก และสีฟาออน เคลือบผิวดานในยกเวนสวนกนและดานนอกหรือเคลือบผิวเฉพาะดานนอก (8)
แบบที่สอง คือประเภทชามคลายคลึงรูปทรงจานขนาดใหญ เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก
และปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก ขอบปากตัดตรง มีการตกแตงดวยกดประทับโดยใชแมพิมพ
เปนลายกลีบดอกบัวโดยรอบลําตัวดานนอก ซึ่งนาจะผลิตจากแหลงเตาเตอฮั่วและผูเถียนใน
มณฑลฝู เ จี้ ย น (7) ประเภทชามแบบที่ ส าม คื อ ประเภทชามที่ มี ลํ า ตั ว คล า ยกั บ ประเภทตลั บ
ทรงกระบอก
เครื่ อ งถ ว วยจิ่ ง เต อ เจิ้ น ชนิ ด ลายครามได มี ก ารขุ ด พบเป น จํ า นวน 27 ชิ้ น ซึ่ ง เป น
ประเภทชาม มีขอบปากบานออกบาง ขอบปากตรงบาง
3.2.2 หลุมทดสอบ TP.I Zone B เมืองสุโขทัย ปงบประมาณ 2524 เมืองสุโขทัย
ในที่นี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีที่มี
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนธรรมดาบริเวณเมืองสุโขทัยในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เพื่อทราบลักษณะเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในบริเวณการตั้งถิ่นฐานของชุมชนธรรมดา
โดยเปรียบเทียบกับโบราณสถานที่ใชในกิจพิธีทางศาสนาภายในบริเวณใจกลางตัวเมืองสุโขทัย
หลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B อยูหางจากกําแพงเมืองชั้นในดานทิศตะวันออกประมาณ
150 เมตร และหางจากถนนจรดวิถีถองไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตร (แผนที่ 16) โครงการ
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยไดดําเนินการขุดคนทางโบราณคดี ในพื้นที่ Zone B จํานวน 1 หลุม
ซึ่งเรียกวา หลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B
เมื่อสิ้นสุดการขุดคนแลว สามารถแบงชั้นดินที่ทับถมกันตามธรรมชาติไดเปนชั้นดิน
หลัก7 ชั้น และชั้นดินแทรก 4 ชั้น จากการพิจารณาลักษณะชั้นดินธรรมชาติและโบราณวัตถุที่ทับ
ถมอยูในแตละชั้นดินประกอบกัน สามารถแบงออกชั้นดินที่อยูอาศัยไดเปน 4 ชั้นและมีชั้นที่ถูกทิ้ง
รางกับชั้นดินสมัยปจจุบันอีกอยางละ 1 ชั้น
ชั้นดินที่อยูอาศัยชั้นที่ 1
ชั้นดินที่ Ⅴ
ชั้นดินที่อยูอาศัยชั้นที่ 2
ชั้นดินที่ Ⅳ, Ⅴa และ Ⅲb

189
ชั้นดินที่อยูอาศัยชั้นที่ 3
ชั้นดินที่ Ⅲa
ชั้นดินที่อยูอาศัยชั้นที่ 4
ชั้นดินที่ Ⅱ
ชั้นดินที่ปราศจกการอยูอาศัย
ชั้นดินที่ Ⅰ
ชั้นดินที่อยูอาศัยชั้นที่ 1 เปนชั้นดินที่เริ่มปรากฏรองรอยการอยูอาศัยและตั้งถิ่นฐาน
บริเวณแหลงขุดคน Zone B ซึ่งมีรองน้ําเกาหรือคูน้ําที่ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปสูทิศ
ตะวันออก นอกจากโบราณวัตถุที่ขุดพบ ยังมีการขุดพบเศษถานไม กระดูกสัตวและมีอินทรีวัตถุ
สลายตัวแลวผสมอยูในเนื้อดิน
เครื่องถวยสัง คโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ในหลุมทดสอบ TP.Ⅰ
Zone B: ในการขุดคนชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ของการขุดคนทางโบราณคดีหลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone
B เมื อ งสุ โ ขทั ย ป ง บประมาณ 2524 ได มี ก ารชุ ด พบเศษภาชนะดิ น เผาทั้ ง สิ้ น 4,112 ชิ้ น
ประกอบดวยภาชนะเนื้อดินธรรมดา 2,853 ชิ้น เนื้อแกรง 1,162 ชิ้น และเนื้อกระเบื้อง 97 ชิ้น
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ (ภาพที่ 103): เมื่อสังเกตภาชนะดิน
เผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องรวมทั้งหมด 1,259 ชิ้น พบวาสวนใหญเปนชนิดไมเคลือบ54 ซึ่งมีการ
ขุดพบเปนจํานวน 935 ชิ้น มีเนื้อดินแกรงหยาบ เปนสีเทา สีเทาเขม มีประเภทรูปทรงไหปากแตร
ครก กระปุก และฝาปด การตกแตงสําหรับประเภทไหปากแตรทําดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือ
คลายซี่หวีเปนลายลูกคลื่น ลายจุดๆ บางทีมีลายขดประทับเปนลายวงแหวน ลายทรงตัวอักษร “S”
เขารวมดวยกับลายซี่หวี มีการปนแปะปุมสามเหลี่ยมบนลายเสนขนานกันโดยรอบไหล มีสิ่งที่นา
เสียดายวาไมไดมีตัวอยางที่สามารถที่จะสรางรูปทรงสันนิษฐานได ถาหากจะอางอิงตัวอยางที่ขุด
พบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 (ภาพที่ 105-1) พบวาลักษณะรูปทรงของประเภทไหปากแตรมีความ
คลายคลึงกันกับที่ขุดพบจากเตาหมายเลข ก.น.61 แหลงเตาบานเกาะนอย ศรีสัชนาลัย ไดแก กน
มีฐานแบนเรียบ ลําตัวตอนบนพองและคอยๆสอบจนถึงลําตัวตอนลาง คอคอนขางสูง ปากแตร
ขอบปากทําเปนสันดานใน มีการตกแตงดวยการขูดรองขนานกันโดยรอบไหล และมีการปนแปะ
ปุมบนลายเสนขนานกัน จากลักษณะรูปทรง การตกแตงลวดลายและเนื้อดิน ผูวิจัยสันนิษฐานวา
กลุมภาชนะดินเผาเนื้อแกรงชนิดไมเคลือบนี้นาจะเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย

54

ในรายงานการขุดคน ใชชื่อเรียกวา P.S.I และ P.S.II

190

191
ตารางที่ 7 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ในการขุดคนทาง
โบราณคดีหลุมทดสอบ TP.IZone B เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
เครื่องถวยสังคโลก

เครื่องถวยจีน

2,853

ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
เคลือบแบบเชลียง
เคลือบสีน้ําตาล
ชนิด Celadon
ชนิดเคลือบสีขาว
ชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน
(ปริมาณ/ชิ้น)

935
128

1.162

(92.3％)

88
11
89
7

97

(7.7％)

1
4,112

1,259 (100％）

คาของจํานวนมาอางอิงจาก(โครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 2525)

ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม55: ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ไดมีการขุดพบเปนจํานวน 128 ชิ้นจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 มีเนื้อดินแกรงหยาบ สีเคลือบมีสี
น้ําตาลหรือน้ําตาลดํา มีประเภทไหขนาดใหญ ไหขนาดกลาง และกระปุก ซึ่งมีภาชนะรูปทรงสวน
ใหญมีลักษณะคลายคลึงกับชนิดไมเคลือบ ดังนั้น ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมจึงนาจะ
เปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาศรีสัชนาลัยเชนกัน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง (ภาพที่ 104): ในหนังสือรายงาน
การขุดคน เครื่องเคลือบเซลาดอน (Celadon) ที่ผลิตภายในประเทศไทยแบงออกตามลักษณะเนื้อ
ดินและน้ํายาเคลือบไดเปน 2 กลุมยอย ไดแก เครื่องเคลือบเซลาดอนจากเตาสันกําแพงและเครื่อง
เคลือบเซลาดอนจากเตาบานเกาะนอย ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ไดมีการขุดพบเครื่องเคลือบเซลา
ดอนจากเตาสันกําแพงกลุมหนึ่งกลุมเดียว (88 ชิ้น) ไมไดขุดพบเครื่องเคลือบเซลาดอนจากเตา
บานเกาะนอย ซึ่งเริ่มปรากฏตั้งแตชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 เปนตนมา
ในหนังสือรายงานการขุดคนนี้ กลาวถึงลักษณะตางๆของเครื่องเคลือบเซลาดอนจาก
เตาสันกําแพงดังตอไปนี้ คือ เนื้อดินหยาบ มีสวนผสมของหินบดคอนขางหยาบ เผาไฟอุณหภูมิไม
สูง เนื้อเครื่องหิน มีสวนผสมของแรโลหะประเภทเหล็ก เมื่อเผาแลวทําใหเนื้อดินเปนสีแดง สี
55

ในรายงานการขุดคน ใชชื่อเรียกวา P.G.I
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น้ําตาลแดง (สีสนิมเหล็ก) และมีสีเทาเขม สีเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน สีเคลือบมีสีเขียวเขม สี
น้ําตาลอมเขียว สีเขียวเทา สีเหลืองออน มักจะเคลือบสีผิวเฉพาะดานในดานเดียว มักจะเคลือบผิว
ดานนอกดวยเคลือบใสไมมีสี มักมีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายเสนหยาบๆโดยรอบ และขูด
เปนเสนโคง คลื่นดานในภาชนะประเภทชามแลวเครลือบทับ56 จากการสังเกตภาพลายเสนของ
ประเภทจานขนาดใหญ จะอธิบายลักษณะรูปทรงไดวากนกวางมีเชิงเตี้ย มีการสลักขอบเชิงดาน
นอกใหแบงแยกออกจากลําตัวตอนลางอยางชัดเจน ลําตัวยืนตรง ใตขอบปากดานในมีสันเตี้ย
ขอบปากมนกลมหนาโคงเขาดานในเพียงเล็กนอย ที่ขอบปากดานบนไมเคลือบ มีรอยการประทับ
กันขณะเขาเตาเผา และมีรอยประกบกันที่กนดวย แทจริงแลววาเทาที่เก็บขอมูลบริเวณตัวเมือง
สุโขทัยแลว ยังไมมีผลงานการขุดคนที่วาไดมีการขุดพบเครื่องถวยสันกําแพงจากแหลงโบราณคดี
แหลงเดียวหรือจากชั้นดินที่อยูอาศัยชั้นเดียว อนึ่ง จากลักษณะตางๆของเครื่องเคลือบเซลาดอน
จากแหลงเตาสันกําแพงที่กลาวถึงในหนังสือรายงานการขุดคนมีความคลายคลึงกันกับเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงดวย จากขอสังเกตเหลานี้ ผูวิจัยจึงสันนิษฐานวาเครื่องเคลือบ
เซลาดอนจากแหลงเตาสันกําแพงสวนใหณนาจะเปนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบ
เชลียง57 และคาปริมาณของเครื่องเคลือบเซลาดอน (P.G.Ⅳ) สวนใหญที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 1 และ 2 คงจะแสดงคาปริมาณของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
เครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ในหลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B
(ภาพที่ 104): ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ของการขุดคนทางโบราณคดีหลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B
เมืองสุโขทัย ไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนทั้งสิ้น 97 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยชนิด Celadon
ซึ่งสวนใหญเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาหลงฉวน 89 ชิ้น และเครื่องเคลือบสีขาว 7 ชิ้น และเครื่อง
ถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน 1 ชิ้น ซึ่งเปนชิ้นสวนลําตัวของประเภทชาม มีเนื้อ
ดินแกรงคอนขางหยาบ น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส มีแตกราน ผนังลําตัวหนา มีลายสี
ครามเปนลายองุนดานใน และลายกลีบบัวดานนอก (2) นอกจากนี้ แสดงภาพลายเสนของเครื่อง
ถวยจีนประเภทชามอีก 2 ใบที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 แตระบุไมไดวาเปนชนิดเคลือบใด
(3, 4)
56

โครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย, รายงานการขุดคนทางโบราณคดีหลุม
ทดสอบ T.P.1 Zone B ปงบประมาณ 2524, อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2525), 52-53.
57
ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 6.
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ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ในหลุมทดสอบ TP.1 ZONE B เมืองสุโขทัยในปพ.ศ.
2524: ในชั้นดินที่อยูอาศัยชั้นที่ 2 (ชั้นดินที่ Ⅳ Ⅴa และ Ⅲb) ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีของ
การอยูอาศัยอยางตอเนื่องจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ไดแก เศษภาชนะดินเผา ถานไม ถานเมล็ด
ขาว กระดูกสัตว เบาหลอมโลหะถวยตะครันดินเผา เครื่องมือเหล็ก เศษเครื่องสําริด เศษกระเบื้อง
ดิ น เผา เศษเครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บแบบเชลี ย ง 58 และเครื่ อ งถ ว ยจี น นอกจาก
โบราณวัตถุเหลานี้ ยังปรากฏหลุมเสาบานบนผนังดานทิศใต ลักษณะเนื้อดินของชั้นดินที่อยูอาศัย
ชั้นที่ 2 มีสวนผสมของอินทรีวัตถุที่สลายตัวแลวมาก มีรองรอยของกองไฟหลายชั้นแสดงใหเห็น
การอยูอาศัยที่ถาวรและคอนขางหนาแนน
เมื่อพิจารณาปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในบรรดาเศษภาชนะดิน
เผาเนื่อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 (3,386 ชิ้น) มีการขุดพบเครื่องถวย
สังคโลกในปริมาณ 3,277 ชิ้น ราวรอยละ 96.8％ ซึ่งตีความไดวาในปริมาณพวกเศษภาชนะดิน
เผาทั้งแบบเนื้อดินแกรงและแบบเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบ เครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะดินเผาชนิด
หลักที่ใชในโอกาสประจําวัน
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ในหลุมทดสอบ TP.1
ZONE B (ภาพที่ 105): เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 สวนใหญเปน
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบดังเดิม (2,383 ชิ้น) ซึ่งประกอบดวยประเภทไหปากแตร
(1) ครก อาง (2) และฝาปด รองลงมาเปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ประเภทไหเปนจํานวน 469 ชิ้น ซึ่งถือไดวาเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2
สวนใหญประกอบดวยภาชนะดินเผาชนิด 2 ชนิดนี้ประเภทไห-ครก-อาง
สวน เครื่องถวยสังคโลกประเภทถวย-ชาม-จานประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบแบบเชลียง ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดขุดพบอยางตอเนื่องจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 และ
เครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใตเคลือบ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 2 เครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใตเคลือบนาจะประกอบดวยผลิตภัณฑจากแหลงเตา
ศรีสัชนาลัยกับแหลงเตาสุโขทัย (3)
สวน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวยังไมปรากฏในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 259
ซึ่งถือไดวาเครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใตเคลือบอาจเริ่มปรากฏขึ้นมากอนชนิดเคลือบสีเขียว
58

ในรายงานการขุดคน จัดเปนเครื่องเคลือบสันกําแพง แตศาสตราจารยสายันต
ไพรชาญจิตรลงความคิดเห็นวาจัดเปนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงในสัมภาษณ
59
เริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 เปนตนมา

194

195
ตารางที่ 8 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ในการขุดคนทาง
โบราณคดีหลุมทดสอบ TP.I Zone B เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

เครื่องถวยสังคโลก

เครื่องถวยจีน

7,054

ไมเคลือบ
เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช เคลือบสีน้ําตาลเขม
นาลัย
เคลือบแบบเชลียง
ลายสีดําใตเคลือบ
เครื่องถวยสุโขทัย
ชนิด Celadon
ชนิดเคลือบสีขาว
ลายครามสมัยราชวงศหมิง
(ปริมาณ/ชิ้น)

2,383
469
312

3,277(96.8％)

113
144
4

109(3.2％)

8
10,487

3,386(100%)

คาของจํานวนมาอางอิงจาก(โครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 2525)

เทาที่สังเกตภาพลายเสนแสดงรูปทรงของเครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใตเคลือบ
ประเภทชามที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ซึ่งเปนชิ้นสวนกนของเครื่องถวยสุโขทัยประเภทจาน
ขนาดใหญ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนกนประมาณ 9 เซนติเมตร ทาน้ําดินสีขาวดานในและ
ดานนอกของภาชนะยกเวนสวนกนดานนอก มีลายสีดําใตบนน้ําดินสีขาวเปนลายตัวปลาตัวหนึ่งวาง
ภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน กนมีเชิงคอนขางสูง ลําตัวตอนลางพอง
เครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ในหลุมทดสอบ TP.1 ZONE B
(ภาพที่ 105): ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนเปนจํานวน 156 ชิ้น ซึ่ง
ประกอบดวยเครื่องถวยชนิด Celadon 144 ชิ้น ชนิดเคลือบสีขาว 4 ชิ้น และเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นช
นิดรายครามสมัยราชวงศหมิง 8 ชิ้น
ในกลุมเครื่องถวยจีนชนิด Celadon เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon นาจะเปน
ผลิตภัณฑหลักในปริมาณ นอกจากนี้ยังมีการขุดพบเครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียวประเภท
ชาม 1 ใบอี ก ด ว ยโดยสั ง เกตลั ก ษณะรู ป ทรงภาชนะในรายการขุ ด ค น (4) ซึ่ ง มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปากประมาณ 18.0 – 20.0 เซนติเมตร ความสูง 6.5 เซนติเมตร เคลือบ
ผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวนบริเวณ
ศูน ยก ลางของภาชนะด า นใน สี เ คลือ บเปน สีฟ า ครี ม ภาชนะเปน ทรงสู ง กน มีเ ชิง คอ นข า งสู ง
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ปากกวาง ขอบปากบานออกเพียงเล็กนอย ลักษณะรูปทรงและขอบเขตผิวเคลือบของประเภทชาม
ใบนี้เทียบไดกับผลิตภัณฑจากแหลงเตาผูเถียนมณฑลฝูเจี้ยน สมัยราชวงศหยวน อยางไรก็ตาม
เครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 สวนใหญเปนประเภทถวย ชาม และจาน มีประเภท
ตลับ-กระปุกเปนจํานวนนอย ซึ่งเปนลักษณะดังเดิมตั้งแตชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1
ตารางที่ 9 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ในการขุดคนทาง
โบราณคดีหลุมทดสอบ TP.I Zone B เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

เครื่องถวยสังคโลก

เครื่องถวยจีน

5,595

ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เ ค รื่ อ ง ถ ว ย แบบเชลียง+เคลือบสีเขียว
ศรีสัชนาลัย
เคลือบสีน้ําตาล

878

เ ค รื่ อ ง ถ ว ย ลายสีดําใตเคลือบ
สุโขทัย
ชนิด Celadon
ชนิดเคลือบสีขาว
ชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิง
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คาของจํานวนมาอางอิงจาก(โครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 2525)

ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ในหลุมทดสอบ TP.I Zone B เมืองสุโขทัย: ชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 3 ในหลุมทดสอบ TP.I Zone B ไดแก ชั้นดินธรรมชาติที่ I ซึ่งเปนชั้นดินหลักมีความหนา
ตั้งแต 8 เซนติเมตร บนผนังดานทิศใตจนถึงหนาที่สุดประมาณ 50-60 เซนติเมตร ผนังดานทิศ
ตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศเหนือ บนผนังดานทิศใตเปนแบบเรียบผสมแบบหลุมลึก ซึ่งขุดลง
ไปในชั้นดินลาง ๆ หลายหลุม สันนิษฐานวาเปนหลุมเสาบาน
องคประกอบชั้นดินที่สําคัญ ไดแก เศษภาชนะดินเผาถวยตะครันดินเผาขนาดเล็ก
เศษกระเบื้องดินเผา กระดูกสัตว ซึ่งพบมาก หลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ คือเครื่องถวยสังคโลก
ชนิดลายสีดดําใตเคลือบประเภทชามที่มีลายปลา และลายพันธุพฤกษา เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีเขียว (ไขกา) เครื่องถวยจีนชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิง เปนตน
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ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ในหลุมทดสอบ TP.I Zone B:
ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ในหลุมทดสอบ TP.I Zone B เมืองสุโขทัย ไดมีการขุดพบเครื่องถวยชนิด
ตางๆดังแสดงในคารางที่ 56 (ภาพที่ 106)
3.2.3 โบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย
โบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหงตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
เนิ น ปราสาทและวั ด มหาธาตุ ใ นบริ เ วณใจกลางเมื อ งสุ โ ขทั ย (แผนที่ 19) ในการขุ ด แต ง
โบราณสถานแหงนี้ในปพ.ศ.2545 ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาหลายใบที่สมบูรณจากภายในกรุ
เจดียราย นอกจากเหลานี้ ยังมีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาที่คงเคยบรรจุภายในกรุเจดียรายองค
ใดองคหนึ่งหลายชิ้นอีกดวย
ในที่นี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหภาชนะดินเผาที่เคยบรรจุภายในกรุเจดียรายเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงลักษณะประโยชนใชสอยของเครื่องถวยสังคโลกในพิธีทางศาสนาในชวงกอนการสงออก
จากการขุดแตงโบราณสถานภายในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง ปรากฏ
โบราณสถาน 2 แหง โบราณสถานหมายเลข 1 เปนเจดียประธานขนาดใหญที่มีขนาด 15 × 15
เมตร มีเจดียรายทั้งหมด 24 องค ขนาด 1.50 × 1.50 เมตร ลอมรอบเจดียประธานอยู
โบราณสถานหมายเลข 2 เปนวิหารมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 12 เมตร กวาง 8 เมตร (แผนที่
21)
โบราณสถานหมายเลข 1 มีการกอสราง 2 สมัย คือสมัยที่ 1 มีการสรางเจดียประธาน
อยูก ลาง โดยล อ มรอบดว ยเจดียร ายจํ า นวน 24 องค เจดี ยร ายมี ลัก ษณะเปน เจดี ยท รงระฆั ง
ลักษณะแบบสุโขทัย สมัยที่ 2 มีการกออิฐแนวเชื่อมองคเจดียรายในชวงฐานใหเปนฐานเดียวกัน
เชื่อมเปนองคเดียวกับเจดียประธานและมีการนําเศษอิฐหัก ชิ้นสวนปูนปน ดินบดอัดกอน แลวมี
การปูพื้น
ในการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้ โบราณวัตถุที่ขุดพบจากภายในกรุเจดียรายเปน
หลักฐานสําคัญเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาในอดีตของเมืองสุโขทัย เชน พระพิมพ
ดินเผา พระพิมพทองคํา ผอบพรอมฝาเงิน พระพุทธรูปสําริด พระพุทธรูปบุเงิน พระพุทธรูปปูนปน
พระสาวกดินเผา เปนตน นอกจากเหลานี้ ยังมีการขุดพบภาชนะดินเผาสมบูรณหลายใบอีกดวย
ซึ่งขอกลาวถึงลักษณะของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากกรุเจดียรายของโบราณสถานหมายเลข 1
ตามแหลงที่ผลิต ดังตอไปนี้
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ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากภายในกรุเจดียราย: ในการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้
มีการขุดพบภาชนะดินเผาที่สมบูรณเปนจํานวนมากจากภายในกรุเจดียราย ดังตอไปนี้
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
(ภาพที่ 107-1)
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
(ภาพที่ 107, 108)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
(ภาพที่ 108-5)
ภาชนะดินเผานานบานบอสวกชนิดเคลือบสีเขียว
(ภาพที่ 109-6)
เครื่องถวยจีนชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน
(ภาพที่ 109-7, 8)
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สมัยราชวงศหยวน (ภาพที่ 110-9)
(ภาพที่ 110)
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
(ภาพที่ 110-16, 17)
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีน้ําตาล
(ภาพที่ 110, 111)
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย
ชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตรขนาดเล็ก 1 ใบ (2) และขนาดใหญ 2 ใบ (3, 4) ประเภทไหทั้ง
สองขนาดมีเนื้อดินแกรงหยาบเปนสีสมอมแดงหรือสีสม ลักษณะรูปทรงยังเหมือนกัน คือ กนมีฐาน
แบน ลํา ตัวตอนบนพอง คอสูง ปากแตร ประเภทไหปากแตรขนาดเล็กมีขนาดความสูง 23.4
เซนติเมตร ผิวเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย สวนประเภทไหปากแตรขนาดใหญ 2 ใบมีขนาดความ
สูง 30.0 และ 35.0 เซนติเมตร มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายจุดๆ
ระหว า งลายเส น ขนานกั น โดยรอบไหล แ ละลํ า ตั ว ตอนบน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารป น แปะปุ ม
สามเหลี่ยม 4 ปุมบริเวณไหล
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงไดมีการขุดพบ 2 ใบ ไดแก ประเภท
จาน (5) และประเภทฝาปด ทั้ง 2 ใบนี้ถูกพอกปดดวยปูนที่ผิวดานนอก จึงสันนิษฐานไดวา นาจะใช
เปนฝาปดในกรุเจดียราย เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง 2 ใบนี้มีเนื้อดินหยาบแกรง
เปนสีน้ําตาลดํา น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน สีเคลือบมสีเทาดําอมเหลือง มีการทาน้ําดินสี
ขาวดานในดานเดียวและมีการเคลือบผิวดานในเชนกัน ประเภทจานปาดน้ํายาเคลือบออกขอบ
ปากโดยรอบ ขอบปากงุมเขาดานใน มีการตกแตงดวยลายขูดขีดใตเคลือบเปนคลื่นและลายเสน
ตามแนวตั้งโดยรอบผนังดานใน
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ภาชนะดินเผานานบานบอสวกชนิดเคลือบสีเขียวประเภทไหไดมีการขุดพบ 1 ใบ
(6)60 มีเนื้อดินหยาบแกรงเปนสีน้ําตาลเหลือง ทาน้ําดินสีขาวตั้งแตขอบปากดานในจนถึงสวน
ลําตัวตอนลางดานนอก แลวเคลือบผิวบริเวณเดียวกัน น้ํายาเคลือบเปนสีเขียวนวล มีกนแบน
ลําตัวตอนบนพอง ปากแตร มีการปนแปะปุมประดับรูปกนหอยคู 2 ปุมบริเวณไหล
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนไดมีการขุดพบ 2 ใบ คือ
ประเภทฝาปดสําหรับไหปากกวาง 1 ใบ (7) และประเภทถวย 1 ใบ (8) น้ํายาเคลือบเปนประเภท
เคลือบใสเปนสีขาวอมฟา ประเภทถวยเคลือบผิวทั้งใบยกเวนภายในเชิง กนมีเชิง ปลายเชิงกวาง
ออก ลําตัวพับเขาดานใน ขอบปากบานออก มีลายสีครามใตเคลือบเปนลายกานขดเบญจมาศ
โดยรอบลําตัวดานนอก และมีลายตัวอักษรจีน 寿 (show) ซึ่งเปนคํามงคลที่มีความหมาย “เรื่อง
มงคล” วางบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน ประเภทฝาปดมีการเคลือบผิวดานนอก รูปทรง
แบบประทุ น มี จุ ก ทรงดอกบั ว ตู ม มี ร ามครามเป น ลายกลี บ บั ว ตกแต ง ภายในรู ป ใบไม ห อ ย
ลงบริเวนยอด ริมฝาปดดานนอกมีลายกานขดและลายประแจจีน
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สมัยราชวงศหยวนประเภทโถปากกวางไดมีการ
ขุดพบ 1 ใบ (9) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 15.0 เซนติเมตร มีเนื้อดินสีเทาออน น้ํายา
เคลือบเปนสีเขียวออน เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิงและขอบปาก บริเวณ
ลําตัวขึ้นรูปโดยใชแปนหมุนและเอาแผนกลมลงปดสวนกน กนมีเชิงหนาคอนขางสูง ลําตัวตอนบน
พอง คอสั้น ปากกวางและหุบเขาดานใน มีการตกแตงดวยขูดสลักใตเคลือบเปนลายกลีบดอกบัว
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียวไดมีการขุดพบเปนจํานวน 6 ใบ คือประเภท
จานขนาดเล็ก 4 ใบ กระปุก 1 ใบ และตลับ 1 ใบ ซึ่งมีเนื้อดินละเอียดแกรงเปนสีเทาออน น้ํายา
เคลือบเปนประเภทเคลือบใสเปนสีเทาออนหรือสีเขียวมะกอก ประเภทจานขนาดเล็กทั้ง 4 ใบมี
การเคลือบผิวทั้งใบยกเวนสวนกนทั้งดานในและดานนอก มีรองรอยฐานของภาชนะใบอื่นที่วาง
ซอนบนภาชนะสวนกนดานใน มีเชิงเตี้ยกวางขอบปากมวนเขา ประเภทจานขนาดเล็ก 3 ใบผิว
เรียบไมมีการตกแตงลวดลาย (12-14) สวนประเภทจานขนาดเล็กอีก 1 ใบมีการตกแตงดวยการ
กดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายชอดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (15) ประเภท
จานขนาดเล็กทุกใบมีเศษปูนติดอยูสวนกน ซึ่งสันนิษฐานไดวาใชเปนฝาปดปากไหในกรุเจดีย
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สายันต ไพรชาญจิตร, กระบวนการโบราณคดีชุมชน –การวิจยั เชิงปฏิบัติการพัฒนา
แบบมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความสามารถของชุมชนทองถิน่ ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใน
จังหวัดนาน, รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2548).
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ประเภทกระปุกเคลือบผิวดานนอกยกเวนสวนกน มีกนแบบฐานราบ ลําตัวทรงกลม มี
หูทรงกระบอก 2 หูที่สวนไหล ขึ้นรูปดวยแมพิมพ มีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพ
เปนลายดอกบัวบริเวณลําตัวตอนบน และมีลายกลีบดอกบัวตามแนวตั้งโดยรอบลําตัวตอนลาง
(10) ประเภทตลับเคลือบผิวดานนอกยกเวนขอบปากและสวนกน กนมีเชิง ลําตัวทรงกระบอก ขอบ
ปากโคงเขาทําเปนสันสําหรับรองรับฝาปด (11)
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว 3 ใบที่ขุดพบแบงออกตามลักษณะเนื้อดินและ
น้ํายาเคลือบไดเปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมที่ 1 เปนประเภทจานขนาดเล็กกนมีเชิง 1 ใบมีเนื้อดินสี
ขาวละเอียดแกรง เคลือบผิวทั้งใบยกเวนสวนกนดานนอก กนมีฐานแบนเรียบ ขอบปากตรง (16)
กลุมที่ 2 เปนประเภทจานขนาดเล็กกนแบน 2 ใบมีเนื้อดินละเอียดแกรงเปนสีเทาออน น้ํายา
เคลือบเปนสีเทาออนเหมือนกัน เคลือบผิวทั้งใบยกเวนสวนกนดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออก
ขอบปากโดยรอบ ขึ้นรูปโดยใชแมพิมพ มีการตกแตงดวยการขดประทับโดยใชแมพิมพเปนรอง
ขนานตามแนวตั้งโดยรอบลําตัวดานนอก มีเศษปูนติดสวนกนดานนอก (17)
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีน้ําตาล 9 ใบ แบงออกไดเปน 3 กลุมตามลักษณะเนื้อ
ดิน กลุมที่ 1 ประกอบดวยประเภทกระปุก 1 ใบและไหปากกวาง 5 ใบ มีเนื้อดินหยาบแกรงเปนสี
เหลืองอมสมทึบ เคลือบผิวดานนอกแตไมถึงสวนกน ปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก ประเภท
กระปุกมีฐาน ลําตัวทีงกลม ไมมีคอ ขอบปากมวนออก (18) สวนประเภทไหปากกวาง มีขนาดเล็ก
(19) และขนาดใหญ (20) ซึ่งมีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน คือกนแบนเรียบ ลําตัวทรงถังเบียร ไมมี
คอ ขอบปากมนกลมหนากวาผนังของบริเวณไหล มีการปนแปะหู 4 หูบริเวณไหล
กลุมที่ 2 เปนประเภทโถปากกวาง 1 ใบ มีเนื้อดินละเอียดแกรงเปนสีสมทึบ เคลือบผิว
สวนลําตัวดานนอก ลําตัวตอนบนพอง คอสั้น ปากกวาง มีการตกแตงดวยการขูดสลักลวดลายบน
ผิวเคลือบสวนไหลและลําตัวดานนอกเปนลายกานขด (21)
กลุมที่ 3 เปนประเภทไหขนาดใหญ 2 ใบ มีเนื้อดินหยาบแกรงเปนสีน้ําตาลเทาออน
เคลือบผิวสวนลําตัวดานนอกแตไมถึงสวนกน ปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก ลําตัวตอนบนพอง
คอสั้น ขอบปากมนกลมบานออก มีการปนแปะหูตามแนวนอน 4 หูบริเวณไหล (22)
เศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบในพื้นที่โดยรอบ: ในการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้
นอกจากภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากภายในกลุมกรุเจดียรายที่กลาวมาแลว ยังมีการขุดพบเศษ
ภาชนะดินเผาเปนจํานวนมากในพื้นที่โดยรอบอีกดวย ผูวิจัยทําการวิจัยภาชนะดินเผาจํานวน
ทั้งสิ้น 2,229 ชิ้น ในการวิจัยครั้งนี้ พบวามีเศษภาชนะดินเผาที่มีรองรอย 2 ชนิดนาสังเกต ไดแก
เศษภาชนะดินเผาที่มีการพอกปดดวยเศษปูนขาวเชนเดียวกับภาชนะดินเผาที่ขุดพบภายในกรุ
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เจดีย ร าย และที่ผิ ว ภาชนะมี ลัก ษณะบวมเนื่อ งจากถู ก ไฟหรือ มีรอ งรอยการใชง านนั่ น เอง ซึ่ ง
สันนิษฐานไดวาเศษภาชนะดินเผาเหลานี้แตเดิมนาจะเปนชิ้นสวนของภาชนะดินเผาที่เคยบรรจุ
ภายในกรุเจดียรายองคใดองคหนึ่ง แตถูกขุดขึ้นมาและอาจถูกไฟไหมดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง
ภายหลัง เนื่องจากวาในกลุมเครื่องถวยที่ขุดพบจากกรุเจดีย ไมมีเครื่องถวยใบที่มีรองรอยถูกไฟ มี
การคนพบเศษภาชนะดินเผาที่มีรองรอย 2 ชนิดนี้ดังตอไปนี้
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทฝาปด (ภาพที่ 112): ชิ้นสวนขอบฝาปด
ซึ่งถูกพอกปดดวยปูนสีขาวหนาดานนอก ขุดพบจากเจดียราย NW1 มีเนื้อดินไมแกรงหยาบเปนสี
orange เปนฝาปดแบบประทุนหงาย สันนิษบานไดวาจะนําเขามาปดปากภาชนะประเภทไหใบใด
ใบหนึ่งโดยวางเรียงลักษณะกลับหัวกลับหาง
เครื่องถวยสังคโลก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทพาน (ภาพที่ 112): เครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทพานไดมีการขุดพบชิ้นสวนลําตัว 1 ชิ้นจากพื้นที่ C3D3 มีเนื้อ
ดินแกรงหยาบเปนสี yellowish gray มีเชิงทรงกระบอกสูง สําตัวทรงจาน มีการตกแตงดวยการขูก
ขีดรองขนานกันหลายรองโดยรอบเชิงและลําตัวตอนลางดานนอก มีรองรอยถูกไฟอยางรุงแรง
โดยเฉพาะ ดานในของภาชนะ
เครื่องถวยจีน
เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด Celadon (ภาพที่ 112): เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด
Celadon ไดมีการขุดพบเศษเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon 2 กลุมที่มีลักษณะรองรอยตางกัน
ประเภทไหขนาดใหญ 1 ใบ (3) ซึ่งประกอบดวยชิ้นสวนลําตัว 28 ชิ้น และชิ้นสวนไหล 1 ชิ้น (พื้นที่
C5) มีความหนา 1.3 – 2.2 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก ผิวเคลือบถูกไฟอยางรุ
งแรงและบางชิ้นมีชิ้นสวนลําตัวของเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทไหติดอยูดานนอก
มีการตกแตงดวยการปนแปะลายนูนใตเคลือบเปนลายกานขดบริเวณลําตัวตอนลางของดานนอก
ถัดลงมาเปนบริเวณลําตัวตอนลาง มีการตกแตงดวยการขูดสลักเปนลายกลีบดอกบัวโดยรอบ จาก
ลักษณะเหลานี้ สันนิษฐานไดวากลุมเศษภาชนะดินเผาหลงฉวนนี้ นาจะเคยเปนสวนหนึ่งของ
ประเภทไหขนาดใหญ
ประเภทจานขนาดใหญ (4) ถูกพอกปดดวยปูนสีขาวดานนอกของภาชนะ จึงระบุ
ไมไดถึงลักษณะรูปทรงบริเวณกนดานนอก ซึ่งสันนิษฐานไดวานาจะถูกใชเปนฝาปดของภาชนะ
ประเภทไหใหญที่ถูกบรรจุภายในกรุเจดียองคใดองคหนึ่ง บริเวนศูนยกลางของภาชนะดานในปาด
น้ํายาเคลือบออกทรงกลม ไดขุดพบจากพื้นที่ G3 ระดับ S-30cmdt.
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เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน (ภาพที่ 113-120): ใน
จํานวนเศษภาชนะดินเผาที่มีรองรอยถูกไฟบนผิวภาชนะ เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัย
ราชวงศ ห ยวนเป น ภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบเป น จํ า นวนที่ สุ ด (346 ชิ้ น ) ซึ่ ง มี ป ระเภทรู ป ทรง
หลากหลาย เชน ประเภทจานขนาดล็ก ถวย กระปุก แจกัน กา ไหปากแคบ และไหปากกวางพรอม
ฝาปด โดยเฉพาะประเภทไหขนาดใหญ 2 ประเภทไดมีการขุดพบที่ 4 – 6 ใบ โดยมีลักษณะรูปทรง
เดียวกันในแตละประเภท
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนประเภทไหปากกวาง ไดมีการ
ขุดพบเปนจํานวน 216 ชิ้น แลวพยายามสังเกตความหนาของภาชนะและลักษณะลวดลายเพื่อ
แบ ง แยกเศษภาชนะเหล า นี้ ใ ห เ ป น คนละใบ พบว า จะเคยมี ป ระเภทไหปากกว า งเป น จํ า นวน
มากกวา 4 ใบ ถาหากจะเปนใบสมบูรณ จะมีขนาดความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้ง
ดานในและดานนอกยกเวนที่สวนกน ซึ่งมีเชิงสูงหนา กนกวาง ลําตัวตอนบนพอง บริเวณไหลมีสัน
2 ชั้นโดยรอบ คอกวางสั้นๆ ปากบานออก ขอบปากพับใหยกตั้ง มีลายครามเปนลายสี่เหลี่ยมขนม
เปยก (5, 8) ลายกานขด (7) โดยรอบขอบปากดานนอก บริเวณคอมีลายลูกคลื่น (6,7) และลาย
กานขด (5) ถัดลงมาเปนสวนไหลมีลายกานขดดอกไมประกอบกับลายตัวกิเลนและลายตัวหงส
(5) หรือลายกานขดดอกโบตั๋น (5, 7-9) บริเวณลําตัวตอนบนมีลายมงคลแปดทางเตาถูกวางเรียง
ภายในกระจกทรงคลายกลีบดอกบัว (5) ลําตัวตอนกลางมีลายกานขดดอกโบตั๋นใหญ ซึ่งเปน
ลวดลายหลัก (5, 7-9) ถัดลงมาคือลายกานขดแคบๆ สําหรับบริเวณลําตัวตอนลางมีลายกลีบ
ดอกบัว (5, 7, 8) ประเภทไหปากกวางทั้ง 4 ใบเทียบไดกับตัวอยางที่มีสภาพสมบูรณ ซึ่งจัดแสดง
รักษาใน British Museum61 สวนฝาปดใบสมบูรณที่ไดมีการขุดพบจากกรุเจดียรายดานทิศใต
องคที่ 1 เปนฝาปดสําหรับประเภทไหปากกวางแบบนี้ นอกจากนี้ ยังไดมีการขุดพบชิ้นสวนฝาปด
แบบเดียวกันอีก 1 ใบดวย (6)
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนประเภทไหปากแคบไดมกี ารขุด
พบเป น จํ า นวน 79 ชิ้ น เมื่ อ พยายามสั ง เกตความหนาของภาชนะและลั ก ษณะลวดลายเพื่ อ
แบงแยกเศษภาชนะเหลานี้ใหเปนคนละใบ พบวาจะเคยมีประเภทไหปากแคบเปนจํานวนมากกวา
6 ใบ (10-15) ถาหากจะเปนใบสมบูรณ จะมีขนาดความสูงประมาณ 40 เซนติเมตร ประเภทไห
ปากแคบใบที่ 1 (10) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตัวกวางที่สุด 34.8 เซนติเมตร ความสูงของ
61

BMOA 1960.7-28:British Museum Department of Asia, Oriental antiquities
(1960) : 7-28, J. Carswell, Blue & White, Chinese Porcelain around the World (London:
The British Museum Press, 2007), pl. 56.
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สวนที่เหลืออยูประมาณ 42.9 เซนติเมตร ความหนาของผนัง 0.9-1.8 เซนติเมตร เคลือบผิวดานนอก
ดานเดียวยกเวนสวนกนดานนอก กนจะมีเชิงหนาเตี้ย ลําตัวตอนลางทรงกระบอก บริเวณไหลยกตั้ง
เทาที่ทําวิจัยแลวไมไดคนพบชิ้นสวนคอและปาก แตถาอางอิงลักษณะรูปทรงที่มีสภาพสมบูรณ
สันนิษฐานไดวามีคอแคบทรงกระบอก ขอบปากพับแผออก มีลายครามที่มีสีน้ําเงินออน เปนลายชอ
ดอกไมประกอบกับลายตัวหงสวางเรียงภายในกระจกทรงกลีบดอกบัว ถัดลงมาเปนลายกานขด
โดยรอบลําตัวตอนบน บริเวณลําตัวตอนกลางมีลายกานขดดอกโบตั๋นขนาดใหญ ซึ่งเปนลวดลาย
หลักของใบนี้ และมีลายกานขดอีกรอบหนึ่ง ถัดลงมาเปนลายกลีบดอกบัวโดยรอบลําตัวตอนลาง
ประเภทไหปากแคบใบที่ 2 (11) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตัวกวางที่สุด 23.4
เซนติเมตร ความสูงของสวนที่เหลืออยูประมาณ 23.0 เซนติเมตร ความหนาของผนัง 0.6-1.2
เซนติเมตร ลักษณะรูปทรงนาจะคลายคลึงกันกับประเภทไหปากแคบใบที่ 1 มีลายครามเปนลาย
มงคลแปดอยางถูกวางเรียงภายในกระจกทรงกลีบดอกบัวในแตละอยางโดยรอบไหล บริเวณลําตัว
ตอนบนมี ล ายก า นขดดอกไม ถั ด ลงมาเป น ลายก า นขดดอกโบตั๋ น ขนาดใหญ โ ดยรอบลํ า ตั ว
ตอนกลาง ซึ่งเปนลวดลายหลักของใบนี้ แลวมีลายกานขดแคบๆใตลายกานขดดอกโบตั๋น บริเวณ
ลําตัวตอนลางมีลายกลีบดอกบัว
ประเภทไหปากแคบใบที่ 3 (12) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตัวกวางที่สุด 27.9
เซนติเมตร ความสูงของสวนที่เหลืออยูประมาณ 35.0 เซนติเมตร ความหนาของผนัง 0.6-1.2
เซนติเมตร ขอบแขตเคลือบผิวและลักษณะรูปทรงนาจะคลายคลึงกันกับประเภทไหปากแคบใบที่
1 มีลายครามเปนลายกานขดดอกไมโดยรอบลําตัวตอนบน บรเวณลําตัวตอนกลางมีลายกลีบดอก
โบตั๋นขนาดใหญ และลายกานขดแคบๆอีกรอบหนึ่ง บริเวณลําตัวตอนลางมีลายกลีบดอกบัว
ประเภทไหปากแคบใบที่ 4 (13) เปนชิ้นสวนไหลเทานั้น มีลายกานขดแคบๆโดยรอบ
ไหล และมีลายลูกคลื่นเต็มภายในกระจกทรงกลีบดอกบัว ถัดลงมาเปนลายสี่เหลี่ยมขนมเปยก ซึ่ง
มีลักษณะลวดลายตางกันไปจากประเภทไหปากแคบใบที่ 1
สวนที่เหลืออยูของประเภทไหปากแคบใบที่ 5 (14) มีสวนตั้งแตสวนไหลจนถึงลําตัว
ตอนกลาง มีลายกานขดแคบโดยรอบไหล และมีลายชอดอกไมประกอบกับลายตัวหงสภายใน
กระจกทรงกลีบดอกบัว ถัดลงมาเปนลายกานขดแคบๆอีกรอบหนึ่ง บริเวณลําตัวตอนกลางมี
ลายกาขดดอกโบตั๋นขนาดใหญ
สวนที่เหลืออยูของประเภทไหปากแคบใบที่ 6 (15) มีสวนเฉพาะลําตัวตอนลางเทานั้น
มีลายกลีบดอกบัวที่มีลักษณะลวดลายคลายคลึงตัวอยางที่จัดแสดงรักษาใน Toguri Museum
ประเทศญี่ปุน
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ภาพที่ 119 เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม
ประเภทกาสมัยราชวงศหยวน จาก
ประเทศฟ ลิ ปป น ส ความสู ง 12.4
เซนติเมตร (Locsin, L. and Cecilia,
1967, pl.10)

ภาพที่ 120 เครื่ อ งถ ว ยจิ่ ง เต อ เจิ้ น ชนิ ด ลาย
ครามประเภทแจกัน Collection
of Topkap Saray, Istanbul 15/
1370 (Carswell, J. 2000, pl.31)

ในการขุดแตงโบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหงนี้ นอกจาก
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนประเภทไหขนาดใหญ 2 อยางนี้ ยังมีการขุด
พบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนประเภทรูปทรงขนาดเล็กหลายชิ้นอีกดวย
ซึ่งมีรองรอยถูกไฟผิวภาชนะ ไดแก ประเภทจานขนาดเล็ก ถวย กระปุก แจกัน และกาประเภทจาน
ขนาดเล็ก (16) มีลายครามเปนลายโคลงกลงจีนบริเวณลําตัวดานนอก ชิ้นสวนกนของประเภทถวย
(17) มีลายดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน ประเภทกระปุกไดขุดพบ 2 ใบ (18, 19) ซึ่งมี
ลักษณะรูปทรงเดียวกัน ไดแก ประเภทกระปุกไมมีคอ ชิ้นสวนปากของประเภทกา (20) สามารถ
กําหนดประเภทรูปทรงโดยเปรียบเทียบตัวอยางที่มีการขุดพบจากประเทศฟลิปปนส (ภาพที่ 119)
ประเภทแจกันไดมีการขุดพบเปนจํานวน 7 ชิ้น ชิ้นสวนคอ 1 ชิ้น (21) ขึ้นรูปดวยแปน
มุน แลัวกดประทับโดยใชแมพิมพใหเปนรูปทรงเหลี่ยม มีลายกานขดและลายไขมุกไฟคนละดาน
ชิ้นสวนไหล 1 ชิ้น (22) มีลายกลีบดอกบัว ชิ้นสวนลําตัวตอนลาง 1 ชิ้น (23) มีลายกลีบดอกบัว
ชิ้นสวนกนทั้ง 2 ชิ้น (24, 25) ขึ้นรูปดวยแปนมุม แลวกดประทับโดยใชแมพิมพใหเปนรูปทรงรูป
เหลี่ยมสวนเชิง (24) หรือเปนรูปทรงกลีบดอกบัวบริเวณลําตัวตอนลาง (25) มีลายครามเปนลาย
ชอดอกไมวางเรียงภายในกระจกสี่เหลี่ยมบริเวณลําตัวตอนลาง และลายกานขดแคบๆ (25) และ
ลายประแจจีน (24) โดยรอบเชิงดานนอก นอกจากชนิดลายคราม ยังไดมีการขุดพบชนิดลายสีแดง
ใตเคลือบ ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาติ่งเตอเจิ้นในสมัยราชวงศหยวน เปนชิ้นสวนไหลของ
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ประเภทแจกัน (26) น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส ไมมีแตกราน มีลายสีแดงกานขดโดยรอบ
ไหล และลายดอกไมบริเวณลําตัว
เครื่องถวย Chichou ชนิดลายสีดําใตเคลือบ (ภาพที่ 121): เครื่องถวย Chichou
ชนิดลายสีดําใตเคลือบมีการขุดพบเปนจํานวน 9 ชิ้น ซึ่งเปนประเภทไหใบเดียวกัน ซึ่งมีรองรอยที่ถูก
ไฟ มีเนื้อดินหยาบแกรงเปนสีน้ําตาลอมเทา น้ํายาเคลือบดานนอกหลุดรวงหายไปหมด สวนน้ํายา
เคลือบดานในเปนประเภทเคลือบขุนหนาเปนสีดํา ไมมีแตกราน กนมีเชิงหนาสูง ลําตัวนาจะเปน
ทรงกระบอก มีการตกแตงดวยลายเขียนสีดําใตเคลือบเปนลายคลื่นในแนวนอนสวนลําตัวตอนลาง

ภาพที่ 121 ภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากพื้ น ที่ โ ดยรอบกลุ ม เจดี ย ร าย โบราณสถานในพื้ น ที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (8)
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เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว (ภาพที่ 121): เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว
ประเภทจานขนาดเล็กขุดพบเปนจํานวน 3 ชิ้น ชิ้นสวนปาก 1 ชิ้น (30) ปนภาชนะบางมาก ขอบ
ปากตรงแหลม ซึ่งเทียบไดกับที่ขุดพบจากกรุเจดียรายดานทิศใต เจดียองคที่ 4 (16) ชิ้นสวนปาก
อีก 1 ชิ้น (31) เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก ปากกวาง
ขอบปากคอนขางพายออก มีการตกแตงดวยพิมพเปนลายกลีบบัวสวนลําตัวดานนอก ชิ้นสุดทาย
เปนชิ้นสวนกน เคลือบผิวดานในและสวนลําตัวดานนอก สวนกนดานนอกไมเคลือบ กนมีฐานเตี้ย
มีการตกแตงดวยพิมพเปนลายกลีบบัวสวนลําตัวดานนอก
3.2.4 วัดพระพายหลวง (ภาพที่ 122, 123)
ในการขุดแตงโบราณสถานวัดพระพายหลวง ไดมีการคนพบภาชนะดินเผาชนิดหลาก
หลายดังตอไปนี้
เครื่องถวยจิงเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน
โถขนาดใหญ 1 ใบ (1)
ตลับขนาดเล็ก 1 ใบ
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ถวยเล็ก 1 ใบ (2)
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
จานขนาดเล็ก 1 ใบ (3)
กระปุกขนาดเล็ก 1 ใบ (4)
เครื่องถวยเตอฮั่วชนิดเคลือบสีขาว
ตลับ 4 ใบ (5)
เครื่องถวยเขมรชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
กระปุก 1 ใบ (7)
ไหทรงเทาชาง 1 ใบ (8)
เครื่องถวยสังคโลกชนิดเคลือบแบบเชลียง
ไหปากแตร 1 ใบ (6)
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทโถขนาดใหญสมัยราชวงศหยวน (1) มี
ขนาดความสูง 21.3 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 16.5 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งใบ
ยกเวนสวนกนดานนอก สวนกนมีเชิงเตี้ย สําตัวทรงแบนตอนบนพอง คอสั้น สวนปากตรง มีการ
ตกแตงดวยลายครามใตเคลือบเปนลายกลีบบัวสวนที่ลําตัวตอนลาง ลายกานขดดอกโบตั๋นสวนที่
d
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ลํา ตัว ตอนกลาง ลายกานขดสว นที่คอ เครื่อ งถว ยสัง คโลกชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทไห
ปากแตรมีขนาดความสูง 31.5 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 18.0 เซนติเมตร ทาน้ํา
ดินขาวและน้ํายาเคลือบผิวดานนอกยกเวนสวนกนและสวนปากดานใน น้ํายาเคลือบเปนประเภท
ขุน ไมมีแตกรานเปนสีเขียวมะกอกอมเทา ปากแตร คอสูง ลําตัวตอนบนพอง กนมีฐานแบน มีการ
ตกแตงดวยขูดขีดลายเสนขนานบริเวณไหล มีลายกดประทับดวยซี่หวีเปนจุดๆและมีหู 6 หูที่ปน
แปะบริเวณไหล ถึงแมวาสภาพการคนพบของพวกภาชนะดินเผาจากโบราณสถานทั้ง 2 แหลงนี้
ระบุไมได แตตามลักษณะประเภทที่มีขนาดใหญ (ไห โถ) และสภาพที่สมบูณของภาชนะดินเผา
เหลานี้ ภาชนะดินเผาเหลานี้นาจะถูกบรรจุภายในกรุเจดียองคใดองคหนึ่ง
3.2.5 โบราณสถานวัดชนะสงคราม (ภาพที่ 124)
ที่วัดชนะสงคราม มีการคนพบเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทไหขนาด
ใหญหนึ่งใบ ซึ่งเก็บรักษาจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย มี
ขนาดสูง 37.5 เซนติเมตร เสน ผา ศูน ยก ลางของสว นปาก 12.6 เซนติเมตร น้ํา ยาเคลือบเปน
ประเภทเคลือบขุนเปนสีเขียวอมฟา มีแตกราน เคลือบผิวดานนอกยกเวนสวนกนและสวนคอดาน
ใน ปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก กนมีเชิงเตี้ย ลําตัวตอนบนพอง ไหลมีสัน ตอสั้น ปากดานนอก
มีสันเพื่อรองรับฝาปด ลําตัวดานนอกมีการตกแตงดวยปนแปะลายมังกรและลายเมฆ มีหู 4 หูตาม
แนวตั้ง ไหลแตหักหายทั้งหมดแลว
3.3 แหลงโบราณคดีบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยและเครื่อถวยสังคโลกทีข่ ุดพบ
3.3.1 โบราณสถานวัดโบสถ เมืองบางขลัง
เมืองบางขลังตั้งอยูในเขตพื้นที่การปกครอง 2 อําเภอ (อําเภอสวรรคโลกและอําเภอทุง
เสลี่ยม) จังหวัดสุโขทัย ซึ่งตั้งอยูระหวางลําน้ําสําคัญ 2 สาย คือทางดานทิศตะวันออกมีลําน้ําฟาก
ระดานหรือลําน้ําแมมอก ทางดานทิศตะวันตกเปนคลองยาง และอยูในเสนทางถนนพระรว ง
ระหวางเมืองสุโขทัยกับเมืองศรีสัชนาลัย (แผนที่ 20)
กรมศิลปากรไดศึกษาและทําการสํารวจศึกษาวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีและ
โบราณสถานเมืองบางขลังเปนระยะๆ ตั้งแตปพ.ศ.2508 เปนตนมา พบวาเมืองบางขลังมีแผนผัง
เปนรูปสี่เหลี่ยมดานไมเทา กําแพงเมืองกอดวยดิน ดานทิศเหนือและทิศใตยาวประมาณ 300 เมตร
ดานทิศตะวันออกและตะวันตกยาวประมาณ 1600 เมตร นอกจากนี้ ยังพบโบราณสถานทั้งใน
เมือง นอกเมือง และบนภูเขา (เขาเดื่อ) อีกทั้งหมด 22 แหง
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จากขอความที่กลาวถึงเมืองบางขลังในศิลาจารึกหลักที่ 2 (ศิลาจารึกวัดศรีชุม ราว
พุทธศตวรรษที่ 19-20) และในศิลาจารึกหลักที่ 3 (ศิลาจารึกนครชุม พ.ศ.1900) เขาใจวาในชวง
กลางพุทธศตวรรษที่ 18–ตน พุทธศตวรรษที่ 20 เมืองบางขลัง เปนเมือ งที่สํา คัญแหงหนึ่งของ
อาณาจักรสุโขทัย62
โบราณสถานวัดโบสถ ตั้งอยูในเขตตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย เปนโบราณสถานที่อยูนอกเมืองบางขลังทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต ซึ่งประกอบดวย
มณฑปประธานที่มีรองรอยการกอสราง 2 สมัย โดยมีกําแพงแกวขนาดใหญที่กอดวยสิลาแลงและ
อิฐลอมรอบ ดานหนามณฑปเปนวิหาร บนพื้นวิหาร พบวามีการสรางเจดียขนาดเล็กทับซอนลงไป
(แผนที่ 21)
ในการขุดแตงทางโบราณคดีที่วัดโบสถ ในปพ.ศ.2542 ไดพบหลักฐานทางโบราณคดี
สําคัญเกี่ยวกับประเพณีการฝงศพ ซึ่งเปนการฝงศพโดยบรรจุกระดูกมนุษยเผาแลวภายในภาชนะ
ดินเผาเปนจํานวนมาก นอกจากภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกเผาแลว ยังมีภาชนะดินเผาที่เกี่ยวกับ
การฝงศพชนิดหลากหลายอีกดวย เชน ประเภทถวยและจานที่ใชเปนฝาปดของไห กระปุกบรรจุ
รากฟนและกระปุกที่บรรจุภายในไหพรอมกับกระดูกเผาแลวและเครื่องใชตางๆ ที่คงเปนของผูตาย
ในการขุดแตงโบราณสถานวัดโบสถ ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพ
เปนจํานวน 177 ใบ ซึ่งสวนใหญเปนเครื่องถวยสังคโลก ผูวิจัยเชื่อวาจากการวิเคราะหเครื่องถวย
สังคโลกเหลานี้ สามารถที่จะปรากฏลักษณะประโยชนใชสอยทางดานการฝงศพของเครื่องถวย
สังคโลกไดในชุมชนโบราณตั้งอยูใกลเคียงจากเมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินธรรมดา (ภาพที่ 125) : ในกลุมภาชนะดินเผาเนื้อ
ดินที่บรรจุกระดูกพบทั้งสิ้น 14 ใบ ภาชนะเดินเผาเปนจํานวน 12 ใบถูกฝงอยูตามรอบเจดียรายที่
กอสรางบนวิหาร ซึ่งแสดงใหเห็นวานาจะเปนกลุมการฝงในสมัยหลัง สวนภาชนะดินเผาเนื้อดิน
ธรรมดาอีก 2 ใบถูกฝงอยูตามกําแพงแกวชั้นในโดยจะกอดวยอิฐลอมรอบโบราณสถานทั้งหมด ซึ่ง
สามารถจั ด เป น การฝ ง ในสมั ย แรก ผู วิ จั ย สามารถทํ า วิ จั ย ภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ดิ น ได 4 ใบ ซึ่ ง
ประกอบดวยภาชนะดินเผาเนื้อดินที่จัดเปนในสมัยหลัง 2 ใบ และภาชนะดินเผาเนือ้ ดินทีจ่ ดั เปนใน
สมัยแรก 2 ใบ
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เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของภาชนะดินเผาเนื้อดิน 2 กลุมนี้ นอกจากความแตกตาง
ตําแหนงของภาชนะดินเผาที่ถูกฝงอยู ยังมีความแตกตางของลักษณะภาชนะดินเผาเองอีกดวย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินในสมัยหลัง 2 ใบ มีเนื้อดินหยาบสีสม มีสวนผสมของเม็ดทรายขนาดใหญ
เปนปริมาณมาก ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่มีลักษณะแบบนี้ใบหนึ่งเปนภาชนะประเภทหมอ
กนกลม (1) ซึ่งขึ้นรูปโดยใชมือ และมีหินดุกับไมชวย มีการตกแตงดวยลายกดประทับบริเวณไหล
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่มีลักศณะเหมือนกันอีกใบหนึ่งเปนภาชนะประเภทหมอกนแบน (2)
ซึ่งขึ้นรูปโดยใชแปนหมุนอยางชา ๆ ไมมีการตกแตงลวดลาย
สวนภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่จัดเปนการฝงอยูในสมัยแรกทั้ง 2 ใบเปนประเภท
ไหปากแตร ซึ่งขึ้นรูปโดยใชแปนหมุน มีเนื้อดินคอนขางละเอียดเปนสีสม มีสวนผสมของเม็ดทราย
ปริมาณนอยกวากลุมภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาจัดเปนการฝงอยูในสมัยหลัง ภาชนะทั้ง 2 ใบนี้
มีการทาน้ําดินบนผิวภาชนะดานนอก
ภาชนะดินเผาใบที่สองเปนภาชนะประเภทไหปากแตรขนาดเล็ก (3: ความสูง 14.9
เซนติเมตร) ซึ่งถูกฝงอยูในกําแพงแกวดานทิศเหนือ (Grid N4) โดยพบรวมกับชิ้นสวนกนของเครือ่ ง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวประเภทชามที่ใชเปนฝาปดในการฝงศพ ภาชนะดิน
เผาประเภทไหปากแตรขนาดเล็กใบนี้มีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยเคลือบ
สีน้ําตาลเขมประเภทไหปากแตร ในการขุดคนศึกษาแหลงเตาศรีสัชนาลัย มีการขุดพบเศษภาชนะ
ดิน เผาเนื้อ ดิ น ธรรมดาในปริ ม าณมาก เช น แหลง เตาหมายเลข ก.น.61 เป น ต น ซึ่ ง เข า ใจว า
ผลิตภัณฑของแหลงเตาศรีสัชนาลัยยอมไมเพียงแคภาชนะดินเผาแบบเนื้อดินแกรงเทานั้น ยังผลิต
ภาชนะดิ น เผาเนื้อ ดิ น ธรรมดาพร อ มอีก ด ว ย ดั ง นั้ น จึ ง สั น นิ ษ ฐานไดว า ภาชนะดิ น เผาเนื้อ ดิ น
ธรรมดาประเภทไหใบนี้คงนาจะผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทไหปากแตรใบที่สองมีการขุดพบจากภายใน
กําแพงแกวดานทิศใต (4) (GridA´1´) โดยพบรวมกับกี๋งบน้ําออยรองอยูที่กนที่ใชเปนฝาปดในการ
ฝงศพ ปนเปนภาชนะบางมาก ปากแตร คอสูง ลําตัวตอนบนกวางที่สุด แตมีไหลที่ราบลงไมยกตั้ง
กนมีฐานแบน มีการปนแปะปุม 4 ปุมบริเวณไหล ซึ่งเปนลักษณะรูปทรงคลายคลึงกันกับภาชนะ
ดินเผาแบบเนื้อแกรงประเภทไหปากแตรที่ผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย โดยเฉพาะชนิดไมเคลือบ
ประเภทไหปากแตร ไดแก ปากแตร ที่สวนไหลยกตั้ง บริเวณลําตัวตอนบนพอง กนมีฐานแบน
ดังนั้น ภาชนะดินเผาเนื้อดินประเภทไหปากแตรใบนี้จึงนาจะผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัยเชนกัน
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เครื่องถวยสังคโลก
ภาชนะดิน เผาศรีสั ช นาลั ย ชนิด ไม เ คลือบ (ภาพที่ 126-130): ในการขุด แต ง
โบราณสถานวัดโบสถ ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบเปนจํานวน 111 ใบ
ซึ่งเปนชนิดที่พบมากที่สุด ในกลุมภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบนี้ ผูวิจัยสามารถทําวิจัย
ได 19 ใบ ซึ่งประกอบดวยประเภทไหปากแตร 17 ใบ ประเภทไหคอสั้น 1 ใบและประเภทไหมีฐาน
สูง 5 ชั้น 1 ใบ
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบมีเนื้อแกรงหยาบ สีเนื้อดินเปลี่ยนตั้งแตสีเทา
สีเทาแดง สีสม จนถึงสีเทาออน มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญเปนปริมาณมาก แต
ประเภทไหคอสั้น หนึ่ง ใน มีลัก ษณะเนื้อดิน แตกตา งกัน ไปจากใบอื่น ๆ ซึ่ง มีเ นื้อแกรง คอ นขา ง
ละเอียด เปนสีเทาเหลือง (19)
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลายชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตรสามารถแบงออกตาม
ลักษณะรูปทรงไดเปน 3 กลุมยอย ในจํานวนของภาชนะดินเผาศรีสัชนาลายชนิดไมเคลือบประเภท
ไหปากแตร ประเภทไหปากแตรกลุม A มีจํานวนที่สุด ซึ่งถือเปนประเภทไหแตรกลุมหลัก ประเภทไห
ปากแตรกลุม A ประกอบดวยขนาดเล็ก (ความสูง 17.6 – 23.0 เซนติเมตร) และขนาดใหญ (ความสูง
31.7 -35.9 เซนติเมตร) ปากแตร คอสูง ไหลที่ยกตั้ง บริเวณลําตัวตอนบนพอง และที่สวนกนแคบมี
ฐานแบน ประเภทไหปากแตรหลุม A ขนาดเล็กบางใบไมมีการตกแตงลวดลาย (6, 7) สวนขนาดใหญ
มีการตดแตงลวดลายชนิดหลากหลาย การตกแตงลวดลายที่มีการขุดพบมากที่สุด คือลายกดประทับ
โดยใชเครื่องมือคลายซี่หงีเปนลายจุด ๆ ระหวางลายขูดรองขนานกัน 2 – 3 รองบริเวณไหลและลําตัว
ตอนบนโดยประกอบกับการปนแปะปุมตั้งแต 2 ปุมจนถึง 10 ปุม (8) โดยรอบไหลเปนระยะๆ บางใบ
มีการตกแตงเพิ่มเติมดวยการขูดขีดลายเสนขนานกัน 3 – 4 ชั้นโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายรูป
ตางๆ เชน ลายลูกคลื่น ลายเสนตรงแนวเฉียงตัดกันเปนลายรูปขาวหลามตัด (9) บางทีมีการปนแปะ
ตัวปุม 3 ปุมเรียนกันตามแนวตั้งวาง 3 ตําแหนงรอบไหลโดยสลับกัน ปุม 1 ปุม (10) นอกจากการ
ปนแปะปุมสามเหลี่ยม ยังมีการปนแปะลายตัว “อุ” อีกดวย บางใบมีการปนแปะลายตัวอุโดยรอบคอ
(11) เมื่อมีการปนแปะลายตัวอุรอบไหลมักจะวางเรียงโดยสลับกับปุม 1 ปุม (11, 12)
ประเภทไหปากแตรกลุม B มีขนาดเล็ก (13 ความสูง 27.6 เซนติเมตร) และขนาดใหญ
(14 ความสูง 38.2 เซนติเมตร) ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญมีลกั ษณะรูปทรงเหมืองกัน ไดแก ปากแตร
คอสูงทรงกระบอก บริเวณลําตัวตอนบนกวางที่สุด ที่สวนกนกวางกวากลุม A บนสวนกนคอดเพียง
เล็กนอย กนมีฐานแบน ลักษณะรูปทรงของกลุม B มีความคลายคลึงกับภาชนะดินเผาบานบางปูน
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ชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร63 การตกแตงลวดลายในกลุม B มี 2 อยางเทานั้น ไดแก การปน
แปะปุม 4 ปุมโดยรอบไหลเปนระยะๆ และลายกดประทับโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายจุดๆ
ระหวางลายขูดรองขนานกัน 2 – 3 รองบริเวณไหลและลําตัวตอนบน ไหกลุม B ขนาดเล็กหนึ่งใบมี
การขุดพบรวมกันกับภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทฝาปด (13) สวนกลุม B ขนาดใหญหนึง่ ใบ
มีการขุดพบรวมกันกับเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดเล็กที่ผลิตจากแหลงเตาผูเถียน
มณฑลฝูเจี้ยน และเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทกระปุกหนึ่งใบ (14)
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตรกลุม C สามารถแบงออก
ตามขนาดของภาชนะไดเปนสองกลุมยอย ไดแก ขนาดเล็ก (ความสูง 23.8 เซนติเมตร) และขนาด
ใหญ (ความสูง 27.9 – 32.4 เซนติเมตร) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอื่น พบวาไหปากแตรกลุม C ทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญมีขนาดเล็กกวา ลักษณะรูปทรงของประเภทไหปากแตรกลุม C เหมือนกัน
กับกลุมอื่นโดยทั่วไป ไดแก ปากแตร คอสูง กนแบน แตถาหากเปรียบเทียบลักษณะรูปทรงอยาง
ละเอียด พบวาประเภทไหปากแตรกลุม C มีลักษณะรูปทรงเอกลักษณที่แตกตางกันจากกลุมอื่น
บาง เชน รูปทรงภาชนะโดยรวมคอนขางผอมกวา มีไหลที่ราบลงไมยกตั้ง ลักษณะการตกแตง
ลวดลายของประเภทไหปากแตรกลุม C มีความแตกตางกันไปจากกลุมอื่นๆอยางชัดเจนกวาทาง
รูปทรง ในวิธีการตกแตงดวยการปนแปะประเภทไหปากแตรกลุม C มีการปนแปะปุมหนึ่งอยาง
เทานั้น ไมมีการปนแปะตัวอุ สําหรับวิธีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีในกลุม
C มีลายลูกคลื่นและลายกดประทับเปนลายจุดๆเทานั้น
ประเภทไหปากแตรกลุม C ขนาดใหญหนึ่งใบมีการขุดพบรวมกันกับภาชนะดินเผา
เนื้อดินธรรมดาประเภทถวย ซึ่งเคยถูกใชเปนตะเกียงเนื่องจากวามีคราบเขมาขอบปากดานใน
(16) ประเภทไหปากแตรกลุม C ขนาดใหญอีกหนึ่งใบมีการขุดพบจากภายในกําแพงเกวดานทิศใต
(Grid-A´1´) โดยฝงรวมกันกับภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทฝาปดหนึ่งใบและเครื่องถวย
จีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทจานขนาดเล็กหนึ่งใบที่นาจะผลิตจากแหลงเตาเตอฮั่วหรือแหลงเตาผู
เถียน มณฑลฝูเจี้ยน (18)
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สําหรับประเภทไหปากแตรใบนี้ ผูรายงานการขุดแตงขุดคนจัดเปนผลิตภัณฑของ
แหลงเตาบานบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี ดวลักษณะการตกแตงลายขูดขีดเปนเสนตรงแนวเฉียงตัด
กันเปนรูปขาวหลามตัด แตทั้งลักษณะเนือ้ ดินและรูปทรงของไหใบนี้เทียบกับผลิตภัณฑของแหลง
เตาศรีสัชนาลัย (สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5, รายงานการขุดแตง
โบราณสถานวัดโบสถ ตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (สุขทัย: สํานักงาน
โบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติที่ 5, 2542), 18-19.
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ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหคอสั้น (ภาพที่ 130-19) มีการขุด
พบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเ คลือบประเภทไหคอสั้นหนึ่ง ไบเทนนั้น (19) ซึ่งถูกฝงอยู
ร ว มกั บ ภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ดิ น ธรรมดาประเภทฝาป ด ภายในกํ า แพงแก ว ด า นทางมุ ม ด า นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (I4-Grid) ปนเปนภาชนะบางกวาภาชนะประเภทไหปากแตร มีคอสั้น ปาก
บานออก กนแบนตัดตรง มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายลูกคลื่น 2
ชั้นระหวางลายเสนขูดขีดขนานบริเวณลําตัวตอนบนและมีการปนแปะหู 3 หูที่สวนไหล
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหมีฐานสูง 5 ชั้นมีการขุดพบหนึ่งใบ
เทานั้น (20) โดยถูกฝงรวมกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทกระปุก 1 ใบ
ภายในกํ า แพงแก ว ด า นทิ ศ เหนื อ (N1-Grid) มี ข นาดความสู ง 36.6 เซนติ เ มตร น้ํ า ยาเคลื อ บ
ธรรมชาติติดอยูที่สวนปากดานในและสวนไหลดานนอก มีปากแตร คอสูง และมีกนทําเปนฐานสูง
5 ชั้น มีการตกแตงดวยลายซี่หวี 2 ชั้น และมีการปนแปะปุม 7 ปุมรอบไหลดานนอก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 131): ในจํานวนของ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมบรรจุกระดูกภายในทั้งหมด 24 ใบที่ขุดพบจาก
โบราณสถานวัดโบสถ ผูวิจัยสามารถทําวิจัยได 16 ใบ ซึ่งประกอบดวยประเภทกระปุก 6 ใบ ไห
ปากกวาง 1 ใบ ไหปากแตร 7 ใบ และไหทรงสูงขนาดใหญ 2 ใบ ไ มีเนื้อแกรงคอนขางหยาบ สีเนื้อ
ดินเปลี่ยนตั้งแตสีสม สีเทา จนถึงสีน้ําตาลแดง มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญเปน
ปริมาณมากและสีดําเม็ดเล็กเปนปริมาณนอย น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน ไมมีแตกราน
เปนสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลดํา
ประเภทกระปุกขนาดเล็ก มีคอสั้น ลําตัวทรงกลมหรือทรงกลมแบน กนแบน บางใบมี
หู 2 หูตามแนวตั้งที่สวนไหล กระปุกบางใบถูกฝงอยูภายในไหบรรจุกระดูก (21) ประเภทไหปากกวาง
มีหู 4 หู 1 ใบ มีลักษณะรูปทรงแปลก ปากกวาง ขอบปากหุบเขา คอสั้นกวาง ลําตัวทรงกลม กนแบน
มีการปนแปะหู 4 หูตามแนวตั้งบริเวณไหล (22) ประเภทไหปากแตรทั้ง 7 ใบเปนไหขนาดเล็ก ซึ่งแบง
ออกตามลักษณะรูปทรงไดเปน 2 กลุม กลุมที่หนึ่งมีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกับประเภทไหปากแตร
กลุม A (23, 24) กลุมแรกหนึ่งใบมีการขุดพบรวมกับภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทฝาปด
สวนกลุมที่สองมีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกับประเภทไหปากแตรกลุม C (25) กลุมที่สองหนึ่งใบมี
การขุดพบรวมกับเครื่องถวยพานชนิดเคลือบสีเขียวประเภทถวยหนึ่งใบ ซึ่งใชเปนฝาปด
ประเภทไหทรงสูงขนาดใหญทั้ง 2 ใบ (26,27) พบรวมกันภายในกําแพงแกวทางมุม
ดานตะวันตกเฉัยงใต (S8-Grid) ไหทรงสูงขนาดใหญทั้ง 2 ใบ มีปากแตร ลําตัวทรงไข กนแบน
และการปนแปะหู 4 หู บริเวณไหล
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ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือแบบเชลียง (ภาพที่ 132): ภาชนะดินเผา
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือแบบเชลียงมีการขุดพบทั้งสิ้น 12 ใบ ซึ่งประกอบดวย ประเภทกระปุก 10 ใบ
ไหปากแตร 1 ใบ และพานพรอมฝาปด 1 ใบ มีเนื้อแกรงคอนขางหยาบ สีเนื้อดินเปลี่ยนตั้งแตสี
น้ําตาลแดงจนถึงสีเทาออน มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญเปนปริมาณมาก เคลือบ
น้ํายาเปนประเภทเคลือบขุน เปนสีเขียวเขม ไมมีแตกราน มีการทาน้ําดินสีขาวใตเคลือบ
ประเภทกระปุกมีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกับชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม มีคอสั้น ลําตัว
ทรงกลมหรือทรงกลมแบน กนมีฐานแบนตัดตรง กระปุกมีหู 2 หูหนึ่งใบพบวาบรรจุรากฟนภายใน
และถูกฝงประกบคูกันกับเครื่องถวยพาน (ลานนา) ชนิดเคลือบสีเขียวประเภทพานขนาดเล็ก (28)
ประเภทไหปากแตรมีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกับชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร
กลุม B มีการตกแตงดวยการขูดเปนลายลูกคลื่นและลายเสนสั้นๆตามแนวตั้งระหวางเสนขูดรอง
ขนานกันบริเวณไหล (29)
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทพานพรอมฝาปดที่ขุดพบจาก
ภายในกําแพงแกวดานทิศใต (Grid-A´1´) เปนประเภทรูปทรงแปลก ซึ่งมีการทาน้ําดินขาวและการ
เคลือบน้ํายาดานนอกของภาชนะดานเดียว ปากโคงเขาดานใน ขอบปากหุบเขา มีขอบสําหรับฝาปด
บริเวณลําตัวตอนบนกวางที่สุด ลําตัวตอนลางคอดมาก กนแคบมีฐานแบน ไมมีเชิง ทั้งฝาปดดานนอก
และที่สวนปากดานนอกมีการตกแตงดวยขูดขีดลายเสนกวางสั้นๆ ขนานกัน 3-4 เสนตามแนวตั้งเปน
ระยะๆ บริเวณกนดานนอกมีลายขูดสลักสั้นๆ ตามแนวตั้ง ภายในภาชนะดินเผา ไดมีการขุดพบกระดูก
มนุษยเผาแลวและเตาปูนสําริด ในการฝงภาชนะใบนี้ นํากระเบื้องและอิฐวางไวที่กนภาชนะเพื่อใหเกิด
ความมั่งคง (30)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 133): จากการขุด
แตงโบราณสถานวัดโบสถ มีการคนพบชิ้นสวนกนของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใต
เคลือบสีเขียวประเภทชามหนึ่งใบ (31) ซึ่งนาจะใชเปนฝาปดในการฝงศพ เนื่องจากวาพบรวมกับ
ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ธรรมดาประเภทไหปากแตรภายในกํา แพงแกว ดานทิศเหนือ (N4-Grid)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวประเภทชามใบนี้มีเนื้อแกรงสีเทา คอนขาง
หยาบ มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดใหญเปนปริมาณมาก มีการทาน้ํา ดิน สีขาวดานใน
เคลือบน้ํายาเปนประเภทเคลือบขุน มีแตกราน ชิ้นสวนของกี๋งบน้ําออยติดอยูปลายเชิง มีการลายสี
ดําใตเคลือบเปนลายพันธุพฤกษาที่สวนกนดานใน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 133): เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียวแบงออกตามลักษณะเนื้อดินและน้ําเคลือบไดเปน 2 กลุม ไดแก เครื่องเคลือบสี
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เขียวประเภทกระปุก 6 ใบ และเครื่องเคลือบสีเขียวอมฟาประเภทโถขนาดใหญพรอมฝาปด 1 ใบ
เครื่องเคลือบสีเขียวประเภทกระปุก 4 ใบพบวาถูกฝงอยูภายในไหบรรจุกระดูกมนุษย
เผาแลวที่ผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัยคนละใบ มีเนื้อดินคอนขางหยาบ เปนสีเทาออน สีน้ําตาล
แดง มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําเปนปริมาณนอย เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดเคลือบแบบเชลียง
เนื้อดินของชนิดเคลือบสีเขียวเหลานี้ละเอียดกวา มีการทาน้ําดินสีขาวใตเคลือบเชนเดียวกับเครื่อง
เคลือบแบบเชลียง มีน้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน ไมมีแตกราน เปนสีเขียวออน สีเขียว
มะกอกออน ซึ่งเปนสีเคลือบออนกวาสีเคลือบของแบบเชลียง ปากแคบ คอสั้น ลําตัวทรงกลมหรือ
ทรงกลมแบน กนมีฐานตัดตรง (32-35)
เครื่องเคลือบสีเขียวอมฟาประเภทโถขนาดใหญพรอมฝาปดพบวาถูกฝงอยูใบเดียว
ไมไดอยูรวมกันเปนกลุมภายในกําแพงแกวดานทิศเหนือ (N´6-Grid) มีเนื้อแกรงละเอียด เปนสีเทา
ออน ไมมีการทาน้ําดินขาว น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส เปนสีเขียวอมฟา ไมมีแตกราน
เคลือบผิวลําตัวดานนอกยกเวนสวนกนและผิวลําตัวดานในตั้งแตบริเวณคอจนถึงไหล ปาดน้ํายา
เคลือบออกโดยรอบบนขอบปาก สวนฝาปดถูกเคลือบดานนอก มีปากกวาง ขอบปากตรง คอสั้น
ลําตัวตอนบนกวางที่สุด กนมีเชิงเตี้ยหนา ฝาปดมีจุกจับทรงดอกตูม มีการตกแตงดวยขูดขีดโดยใช
เครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบดอกบัวเรียงตามแนวตั้งโดยรอบไหล ถัดลงมาถึงลําตัวสวนบน มี
ลายดอกไมเรียงกัน ลําตัวตอนลางมีลายกลีบดอกบัวตามแนวตั้งโดยรอบ ฝาปดมีลายกลีบดอกบัว
ตามแนวตั้ง 2 ชั้น (36)
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบสีเขียวและกี๋งบน้ําออย (ภาพที่ 134): ในการขุด
แตงโบราณสถานวัดโบสถ มีการขุดพบเครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบสีเขียว 2ใบและกี๋งบน้ําออย 1
ใบ กระปุกทั้ง 2 ใบนี้ขุดพบจากภายในกําแพงแกวดานทิศเหนือ (N4-Grid) มีเนื้อดินแกรงหยาบ
เปนสีน้ําตาลอมเทา มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญเปนปริมาณมาก และเม็ดทรายสีดํา
ขนาดใหญเปนปริมาณนอย มีการทาน้ําดินขาวกอนที่จะเคลือบผิว น้ํายาเคลือบเปนประเภท
เคลือบขุน เปนสี yellowish green ไมมีแตกราน กนมีฐานแบนตัดตรง ลําตัวทรงกลมแบน คอสั้น
มีปากบานออก (37) กระปุก 1 ใบบรรจุรากฟนภายใน นอกจากผลิตภัณฑของแหลงเตาสุโขทัย 2
ใบนี้ ยัง มีการขุดพบกี๋งบน้ําออย ซึ่งเปน อุปกรณใชในการเผาเครื่องถวยสุโขทัยโดยฝงรวมกับ
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทไหจากภายในกําแพงแกวดานทิตใต ซึ่งนาจะใชเปนฝาปดมี
เนื้อดินแกรงหยาบที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับเครื่องถวยสุโขทัย เปนรูปทรงแผนกลม ปนแปะปุม
5 ปุมดานเดียว (38)
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เครื่องถวยลานนา (ภาพที่ 134): ในกลุมภาชนะดินเผาที่เกี่ยวกับการฝงศพใน
โบราณสถานวัดโบสถ มีการขุดพบเครื่องถวยลานนา 3 ใบ ซึ่งประกอบดวยภาชนะดินเผานานบอ
สวกชนิดเคลือบสีเขียวประเภทไห 1 ใบ และเครื่องถวยพาน (จังหวัดเชียงราย) ชนิดเคลือบสีเขียว
2 ใบ (ประเภทถวยและพานขนาดเล็ก)
ภาชนะดินเผานานบอสวกชนิดเคลือบสีเขียวประเภทไหพบวาถูกฝงอยูรวมกับเครื่อง
ถวยจีน ชนิดเคลือบสีขาวประเภทจานขนาดเล็กภายในกํา แพงแกวดานทิศตะวัน ออกเฉียงใต
(B5-Grid) มีเนื้อดินแกรงละเอียด สีเนื้อดินเปลี่ยนตั้งแตสีเทาออนจนถึงสีน้ําตาลอมเทา น้ํายา
เคลือบเปนประเภทเคลือบใส เปนสีเขียวมะกอก มีแตกราน เคลือบผิวดานนอกยกเวนที่สวนกน
และที่สวนปากดานใน มีการเคลือบผิวดานนอก 2 ครั้ง กนมีเชิงกวางเตี้ย บริเวณไหลที่ราบลงไม
ยกตั้ง ปากบานออก ขอบปากมวนเขาดานใน (41)
เครื่องถวยพานชนิดเคลือบสีเขียว 2 ใบ (ประเภทถวย และพานขนาดเล็ก) มีเนื้อดิน
คอนขางละเอียด เปนสีสมออนและสีเทาออน มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณ
นอย น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน เปนสีเขียวอมเหลือง ไมมีแตกราน ประเภทถวย 1 ใบถูก
ฝงอยูรวมกับภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหปากแตรภายในกําแพง
แกวดานทิศใต (S5-Grid) ซึ่งนาจะใชเปนฝาปดในการฝงศพ (40) เคลือบทั้งใบยกเวนที่สวนฐาน
กนมีฐานแบนตัดตรง ขอบปากตรง ประเภทพานขนาดเล็ก 1 ใบถูกฝงประกบคูกันกับเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทกระปุกมีหู 2 หู เคลือบผิวทั้งใบยกเวนปลายเชิง กนมี
เชิงคอนขางสูงบานออก ลําตัวทรงกลมแบน ขอบปากโคงเขาดานใน (41) เครื่องถวยพานทั้ง 2 ใบ
นี้ ไมมีการตกแตงลวดลาย
เครื่องถวยจีน (ภาพที่ 135): จากการขุดแตงโบราณสถานวัดโบสถ มีการขุดพบ
เครื่องถวยจีน ทั้งสิ้น จํานวน 6 ใบ ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภท
กระปุก 3 ใบ เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดเล็ก 1 ใบ เครื่องเคลือบสีขาว
ประเภทจานขนาดเล็ก 2 ใบที่ผลิตจากแหลงเตาเตอฮั่วหรือผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบ Celadon: เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบ Celadon ประเภท
กระปุก 3 ใบพบวาถูกฝงอยูรวมกันเปนกลุมภายในกําแพงแกวดานทิศใต (S2-Grid) เปนภาชนะ
เนื้อกระเบื้อง น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน เปนสีเขียวออน ไมมีแตกราน เคลือบผิวทั้งใบ
ยกเวนสวนกนดานนอก ในจํานวนกระปุก 3 ใบนี้ มีกระปุกหนึ่งใบที่การตกแตงดวยพิมพเปนลาย
ดอกบัวโดยรอบลําตัวดานนอก (42) กระปุกอีก 2 ใบไมมีการตกแตงลวดลาย (43, 44)
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เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว: เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียวประเภท
จานขนาดเล็ก 1 ใบถูกฝงรวมอยูกับภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร 1
ใบ และชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทกระปุก 1 ใบภายในกําแพงแกวยมุมดานตะวันตกเฉียง
เหนือ (N´10- Grid) ซึ่งนาจะใชเปนฝาปดของไหในการฝงศพ มีเนื้อดินแกรง เปนสีเหลืองออน
น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส สีเขียวออน มีแตกราน เคลือบผิวดานในและดานนอกยกเวน
สวนกนดานนอก ปาดน้ําเคลือบออกเปนทรงวงแหวนที่สวนกนดานใน มีการตกแตงดวยการขด
ประทับโดยใชพิมพเปนลายดอกเบญจมาศบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และมีลายขูดขีด
เปนลายลูกคลื่นที่สวนลําตัวดานในและลายขูดขีดขนานกันแนวตั้งลําตัวดานนอก (45)
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบขาว: เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบขาวประเภทจานขนาด
เล็กทั้ง 2 ใบพบวาถูกฝงอยูรวมกับภาชนะประเภทไหขนาดใหญในแตละใบ ซึ่งใชเปนฝาปดในการ
ฝงศพ ประเภทจานขนาดเล็ก 1 ใบพบวาถูกฝงรวมกับเครื่องถวยนานบอสวกชนิดเคลือบสีเขียว
ประเภทไหภายในกําแพงแกวดานทิศตะวันออกเฉียงใต (B5-Grid) มีเนื้อดินแบบ กิ่งปอรซเลน
Semi Porcelain เปนสีเทาออน น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส เปนสีเหลืองออน เคลือบผิวทั้ง
ใบยกเวนที่สวนกนดานนอก กนมีเชิง ปากโคงเขาดานใน ขอบปากตรงแหลม (46)
เครื่องถวยจีนเคลือบสีขาวประเภทจานอีกหนึ่งใบพบรวมกับภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย
ชนิดไมเคลือบประเภทไหแตร 1 ใบและภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทฝาปด 1 ใบภายใน
กําแพงแกวดานทิศใต (A´1´-Grid) (43) ซึ่งนาจะใชเปนฝาปดในการฝงศพ มีเนื้อดินแบบ Semi
Porcelain สีเทาออน น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน เปนสีเหลืองออน ไมมีแตกราน เคลือบ
ผิวดานในและดานนอกยกเวนที่สวนกนดานนอก กนมีเชิง ปากโคงเขาดานใน ขอบปากตรงแหลม
(47) จากการพิจารณาลักษณะเหลานี้ เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวใบนี้นาจะผลิตจากแหลงเตา
เตอฮั่วหรือผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน
3.3.2 โบราณสภานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ประวั ติ ค วามเป น มาของโบราณสภานพระราชวั ง จั น ทน เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก:
โบราณสถานพระราชวังจันทนตั้งอยูในกําแพงเมืองพิษณุโลกฝงตะวันตก (แผนผังที่ 22) ทางดานทิศ
เหนือของวัดวิหารทองและวัดศรีสุคต ตําแหนงพิกัดภูมิศาสตรที่ 17 องศา 49 ลิปดา 55 ฟลิปดา
เหนือและ 100 องศา 15 ลิปดา 55 ฟลิปดา ตะวันออก โดยอยูในเขตการปกครองของตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่โบราณสถาน 128 ไร 2 งาน 55 ตารางวาโดยมีอาณาเขต
ติดกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้
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ทิศเหนือ
ติดตอกับคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทิศใต
ติดตอกับวัดวิหารทอง และวัดศรีสุคต
ทิศตะวันออก ติดตอกับแมน้ํานาน
ทิศตะวันตก ติดตอกับสระสองหอง
พระราชวังจันทนนับเปนพระราชวังโบราณแหงเดียวในจังหวัดพิษณุโลกที่ยังคงเหลือ
ร อ งรอยหลั ก ฐานปรากฏมาถึ ง ป จ จุ บั น ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร โ ดยมี ก ารตั้ ง ข อ
สมมุติฐานวาพระราชวังจันทนแหงนี้นาจะเคยมีการใชพื้นที่บริเวณนี้มาตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตน
มา
ในปพ.ศ.2535 กรมศิลปากรที่ 3 สุโขทัยดําเนินการขุดคนตรวจสอบทางโบราณคดีที่
พระราชวังจันทนครั้งแรก และโบราณสถานพระราชวังจันทนไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนและ
กําหนดขอบเขตโบราณสถาน
ในปพ.ศ.2546-2549 ดําเนินงานขุดคนขุดแตงและบูรณะภายในพื้นที่โบราณสถาน
พระราชวังจันทน 3 ครั้ง ในการดําเนินงานการขุดคนครั้งแรกในปพ.ศ.2546-2547 มีการขุดคนขุด
แตงในบริเวนตะวันตกเฉียงเนื้อของพระราชวังจันทนและพื้นที่สระสองหองที่อยูดานทิศตะวันตก
ของพระราชวังจันทน ในดําเนินงานขุดแตงขุดคนในปนี้ พบกลุมโบราณสถานทั้งหมดจํานวน 16
กลุม สามารถแบงลําดับสมัยในการใชพื้นที่ได 3 สมัยคือ (แผนผังที่ 23)
- สมัยสุโขทัยถึงกรุงศรีอยุธยาตอนตน
- สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงกรุงธนบุรี
- สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนถึงปจจุบัน
ผูวิจัยสามารถทําวิจัยไดเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวน 40,434 ชิ้นจากการขุดคนขุด
แตงในปพ.ศ.2546-2547 โดยความรวมมือจากสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย ตั้งแตเดือนมกราคม-สิงหาคม ปพ.ศ.2552 ในการทําวิจัยครั้งนี้
ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 11,221 ชิ้น (เครื่องถวยศรีสัชนาลัย 9,964 ชิ้น เครื่อง
ถวยสุโขทัย 1,257 ชิ้น) คิดเปนรอยละ 27.8 ในบรรดาเศษภาชนะดินเผาตางๆที่ขุดพบทั้งสิ้น เมื่อ
สังเกตความหลากหลายของเครื่องถวยสังคโลก พบวามีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกหลายชนิด
ประกอบดวยจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เชน
-ชนิดไมเคลือบ
-ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
-ชนิดเคลือบแบบเชลียง
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-ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
-ชนิดเคลือบสีเขียว
-ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟา
-ชนิดเคลือบสีขาวขุน
-ชนิดเคลือบสีน้ําตาล
-ชนิดลายสีดําใตเคลือบใส
-ชนิดเคลือบสองสี (เคลือบสีขาวขุน และเคลือบสีน้ําตาล)
ซึ่งแสดงวาโบราณสถานพระราชวังจันทนไดอุปโภคบริโภคเครื่องถวยสังคโลกในปริมาณ
หนาแนนอยางตอเนื่องตั้งแตชวงระยะเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดของการผลิตเครื่องถวยสังคโลก นอกจากนี้
ยังมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่นํามาจากแหลงที่ผลิตหลายแหงอีกดวย ตั้งแตเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศซุงใต-สมัยราชวงศชิง เครื่องถวยเวียดนาม พมา ลาว ญี่ปุน ลานนา บานบางปูน แมน้ํานอย
เตาไห จนถึงภาชนะดินเผาเตาเนื้อดินธรรมดาที่คงผลิตในพื้นเมือง ซึ่งแสดงวาเมืองพิษณุโลกเปนเมือง
ที่ภาชนะดินเผาหลากหลายนํามาเขารวมกันตามเสนทางลําน้ําสายใหญ (แมน้ํานาน)

เครื่องถวยตางประเทศ

เครื่องถวยภายในประเทศ

ตารางที่ 10 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน ในปพ.ศ.
2548-49 เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
ศรีสัชนาลัย
เครื่องถวยสังคโลก
สุโขทัย

14,585

36.10%

9964

27.80%

1257

ภาชนะดินเผาบานเตาไห

3191

7.90%

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอย

4044

10.00%

ภาชนะดินเผาบานบางปูน

642

1.50%

เครื่องถวยลานนา

67

63.90%

0.20%

เครื่องถวยจีน

6174

15.30%

เครื่องถวยเวียดนาม

211

0.50%

เครื่องถวยชนิดอื่น※

49

0.10%

ภาชนะดินเผาแหลงที่ผลิตระบุไมได

250

0.60%

(ปริมาณ/ชิ้น)

25,849

100.00%
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กราฟที่ 2 แสดงอัตราสวนความหนาแนนของภาชนะดินเผาที่ไดจากการขุดคนขุดแตงโบราณสถาน
พระราชวังจันทนในปพ.ศ.2548-2549ในแตละแหลงผลิต
วิธีการคัดเลือกชุดขอมูลสําหรับการวิเคราะหความหลากหลายของเครื่องถวย
สังคโลกที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน: ในการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุด
พบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-2547 ประกอบดวยขอมูล 2 กลุมที่นําเขามา
ใช ไดแก
1) ขอมูลที่ไดจากการขุดแตงโบราณสถาน
2) ขอมูลที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีในหลุมขุดคน (Test Pit)
เศษภาชนะดินเผาไดจากการขุดคนขุดแตงโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.
2546-2547 สวนใหญเปนขอมูลที่ไดจากการขุดแตงโบราณสถาน ซึ่งเปนจํานวน 30,398 ชิ้น สวน
ไดมีเศษภาชนะดินเผาที่ไดจากขุดคนทางโบราณคดีเปนจํานวน 10,033 ชิ้น การเก็บหลักฐานทาง
โบราณคดีตามระดับที่ใชในการขุดแตง คือ
ระดับที่ 1 ตั้งแตระดับผิวหนาดินถึงระดับ 150 cmdt.
ระดับที่ 2 ตั้งแตระดับ 150 cmdt. ถึงระดับ 180 cmdt.
ระดับที่ 3 ตั้งแตระดับ 180 cmdt. ถึงระดับ 210 cmdt.
ระดับที่ 4 ตั้งแตระดับ 210 cmdt. ถึงระดับ 240 cmdt.
แตเมื่อสังเกตความหนาของชั้นดินทับถมในการขุดคนทางโบราณคดีในหลุมขุดคน
และความลึกของโบราณสถานที่ขุดพบ ทราบไดวาขอมูลที่ไดจากการขุดแตงโบราณสถานเปน
ขอมูลที่ถูก จํากัด ซึ่ง ขุด พบจากเฉพาะชั้น ดิน ตอนบนเทา นั้น อนึ่ง ตามลักษณะระบบการเก็บ
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หลักฐานเมื่อขุดแตงโบราณสถานในสนาม ระบุไมไดวาเศษภาชนะดินเผาขุดพบจากชั้นดินทาง
โบราณคดีชั้นใด จากขอจํากัดของขอมูลที่ไดจากการขุดแตงโบราณสถานนี้ ผูวิจัยมีความคิดเก็น
วาขอมูลที่ไดจากการขุดแตงมักจะไมเหมาะสมตอการใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน การ
วิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อทราบถึงปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในบรรดาภาชนะ
เนื้อดินแกรงและกระเบื้องในแตละชวงสมัย เปนตน
ถึ ง แม ว า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการขุ ด แต ง โบราณสถานมี ข อ จํ า กั ด นี้ ก็ ต าม แต ยั ง มี
ความสําคัญเปนหลักฐานทางโบราณคดีที่วาไดเก็บจากพื้นที่กวางขวางตอการวิเคราะหเครื่องถวย
สังคโลก 2 ประการ64 ไดแก การวิเคราะหเพื่อทราบถึงความหลากหลายของเครื่องถวยสังคโลกใน
แตละสมัย ยกตัวอยางเชน เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายประเภทรูปทรงของเครื่องถวยสังค
โลกระหวางที่ขุดพบจากพื้นที่ที่ดําเนินงานการขุดแตงกับที่ขุดพบจากหลุมขุดคน พบวาพวกเครื่อง
ถวยสังคโลกที่ขุดพบจากการขุดแตงโบราณสถานมีความหลากหลายมากกวาที่ขุดพบจากหลุมขุด
คน (ตารางที่ 11)
สวนในการวิเคราะหเชิงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน ขอมูลสําคัญที่สุด คือขอมูลที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีในหลุมขุดคน ยกตัวอยางเชน
ในชวงกอนการสงออก ถาหากจะมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่จะกําหนดอายุไดในชวงนั้นอยาง
หนาแนนจากชั้นดินทางโบราณคดีชั้นใดชั้นหนึ่ง เราถือไดวาพวกภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดิน
ทางโบราณคดีชั้นนั้นสวนใหญจะมีอายุสมัยเดียวกัน (มีเงื่อนไขที่วาชั้นดินทางโบราณคดีไมไดถูก
รบกวนจากสมัยหลัง) และนําเขามาในการวิเคราะหเชิงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลก ผูวิจัย
สันนิษฐานวาผลการวิเคระหเชิงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกเหลานี้จะเปนขอมูลสําคัญเพื่อ
ปรากฏใหเห็นถึงลักษณะอุปโภคบริโภคของเครื่องถวยสังคโลกตในเมืองพิษณุโลกในชวงกอนการ
สงออก เชน เพื่อทราบถึงคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกที่ไดถูกอุปโภคบริโภค
และเพื่อ ทราบถึง ความสั ม พัน ธระหวา งลัก ษณะความต องการตอ เครื่ อ งถ ว ยสัง คโลกในเมือ ง
พิษณุโลกกับปจจัยสําคัญทางประวัติศาสตรของเมืองพิษณุโลก เปนตน

64

พื้นที่ที่ไดปฏิบตั ิงานทางโบราณคดีโบราณสถานพระราชวันทนในปพ.ศ.2546-47
คิดเปนพืน้ ที่ 15,200 ตารางเมตร
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ตารางที่ 11 แสดงเปรียบเทียบความหลากหลายรูปทรงเครื่องถวยสังคโลกในแตละประเภทเคลือบ
ระหวางที่ขุดพบจากหลุมขุดคนทางโบราณคดีกับที่ขุดพบจากพื้นที่ที่ขุดแตงโบราณสถาน
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ในการวิเคราะหเศษภาชนะดินเผาที่ไดจากการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวัง
จันทน การคัดเลือบขอมูลที่จัดอยูไดในชวงกอนการสงออกออกมาเปนการวิเคราะหขั้นตนสําคัญ
เนื่องจากวาขอมูลที่ไดจากการขุดแตงโบราณสถานสวนใหญมักจะขาดขอมูลเกี่ยวกับชั้นดินทาง
โบราณคดี ที่ ขุ ด พบ ดั ง นั้ น ในการวิ เ คราะห เ ศษภาชนะดิ น เผาที่ ไ ด จ ากการขุ ด แต ง ขุ ด ค น
โบราณสถานพระราชวังจันทนนี้ ผูวิจัยจะนําผลงานการศึกษาทางอายุสมัยของเครื่องถวยชนิด
ตางๆเขามาใชในการคัดเลือกขอมูลที่จัดอยูไดในชวงกอนการสงออกออกมา เชน เครื่องถวยจีน
และเครื่องถวยเวียดนาม นอกจากนี้ ขอมูลไดจากการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตนา้ํ ในชวงกอน
การสงออก และแหลงโบราณคดีในบริเวณใจกลางของตัวเมืองสุโขทัยบางสวน ยังเปนขอมูล
สําคัญในการคัดเลือกออกมาอีกดวย
สวนสําหรับเครื่องถวยสังคโลก ผูวิจัยไดเสนอไวแลววาในชวงนี้ เครื่องถวยสังคโลกคง
ประกอบดวยภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ ชนิดเคลือบสี้น้ําตาลเขม และชนิดเคลือบ
แบบเชลียง ยังไมเริ่มปรากฏเครื่องถวยสุโขทัยเลย นอกจากนี้ จากการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุด
พบจากแหลงเรือรางเกวียงในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 20 ที่กลาวมาขางตน พบวาภาชนะดินเผา
บานบางปูนยังไดปรากฏขึ้นมาแลว
วิธีการคัดเลือกชุดขอมูลสําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาณ: ในดําเนินการขุดแตง
ขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-2547 ไดมีการขุดคนทางโบราณคดีในหลุมขุด
คน 17 หลุม ซึ่งไดแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน คือ
1. การขุดคนในบริเวณพื้นที่ขุดแตงโบราณสถาน
2. การขุดคนในบริเวณพื้นที่สระสองหอง
ในการขุ ด ค น ทางโบราณคดี ใ นหลุ ม ขุ ด ค น เหล า นี้ ใช ร ะบบการขุ ด ค น ในแนวดิ่ ง
(Vertical Method) โดยกําหนดระดับความลึกในการขุดแตละชั้นเปนระดับความลึกสมมุติชั้นละ
10 เซนติเมตร ในการขุดคนจะเก็บโบราณวัตถุในแตละระดับชั้นสมมุติที่กําหนดไว
เมื่อคัดเลือกชุดขอมูลจากชั้นดินทางโบราณคดีเพื่อวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวย
สังคโลกในชวงกอนการสงออก ผูวิจัยตั้งขอสังเกต 3 ประการดังตอไปนี้
1. ชั้นดินทางโบราณคดีที่มีการขุดพบภาชนะดินเผาเปนจํานวนมากพอที่จะทําการ
วิเคราะหเชิงปริมาณได
2. ชั้นดินทางโบราณคดีที่มีการขุดพบภาชนะดินเผาที่สามารถกําหนดอายุไดในชวง
กอนการสงออก (ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18 – ตนพุทธศตวรรษที่ 20) อยางหนาแนน เชน เครื่อง
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ถวยจีนชนิดตางๆที่มีอายุตั้งแตสมัยราชวงศซุงตอนเหนือ – สมัยราชวงศหมิงตอนตน เครื่องถวย
เวียดนามชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดลายสีดําใตเคลือบ และชนิดลายครามแบบระยะแรก นอกจาก
เหลานี้ ปริมาณความหนาแนนเครื่องถวยสังคโลกชนิดเคลือบแบบเชลียงยังเปนขอสังเกตในการ
คัดเลือกชุดขอมูลจากชั้นดินทางโบราณคดีในหลุมขุดคน
3. ตามระบบการขุดคนในแนวดิ่งนี้ ผูวิจัยพยายามคัดเลือกชุดขอมูลจากชั้นดินทาง
โบราณคดีที่ทับถมอยูแนวนอนในลักษณะเรียบบนพื้นที่ราบเสมอกัน
จากการตรวจสอบชุดขอมูลที่ไดจากชั้นดินทางโบราณคดีในหลุมขุดคนตามขอสังเกต
เหลานี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมขอมูล 4 กลุมแลวดังตอไปนี้
-ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคน SQ.1 (ระดับ 270-470 cmdt.)
-ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลางในหลุมขุดคน SQ.2 (ระดับ 210-380 cmdt.)
-ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคน G.4 (ระดับ 210-380 cmdt.)
เครื่อ งถว ยสั ง คโลกและภาชนะดิน เผาชนิ ด อื่น ในช ว งกอ นการสงออกจาก
โบราณสถานพระราชวังจันทน: จากการวิเคราะหทางอายุของภาชนะดินเผาที่ไดจากการขุด
แตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทน พบวาไดมีการขุดพบเครื่องถวยตางประเทศที่กําหนด
อายุไดในชวงกอนการสงออกเปนจํานวนมาก ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยจีนตั้งแตสมัยราชวงศซุ
งตอนเหนื อ จนถึ ง ราชวงศ ห มิ ง ตอนต น เครื่ อ งถ ว ยเวี ย ดนาม ส ว นสํ า หรั บ เครื่ อ งถ ว ยที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศไทย มีภาชนะดินเผาบานบางปูน และเครื่องถวยสังคโลก 3 ชนิด ซึ่งประกอบดวย
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม และชนิดเคลือบแบบเชลียง
เครื่องถวยสังคโลก: ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลกที่จัดอยูในชวงกอนการสงออก 3
ชนิดนี้ ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบเปนชนิดที่มีการขุดพบเปนจํานวนที่สุด (4,069 ชิ้น)
รองลงมา คือภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (1,273 ชิ้น) เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบแบบเชลียง (696 ชิ้น) แตจากการวิเคราะหขอมูลจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา เครื่องถวย
สังคโลก 2 ชนิดแรกนาจะไดผลิตอยางตอเนื่องจนถึงหลังชวงกอนการสงออก
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ (ภาพที่ 136-138): ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย
ชนิดไมเคลือบที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทไห (3,727 ชิ้น) โดยเฉพาะไหปากแตร คอสูง กนมีฐาน
แบน นอกจากประเภทไห ยังมีประเภทรูปทรงหลากหลายอีกดวย เชน อาง ครก กระปุก ขวด พาน ฝา
ตุกตา เปนตน มีเนื้อดินแกรงหยาบ มีสวนผสมของเม็ดทรายเปนสีขาวขนาดใหญเปนปริมาณมาก ใน
การเปลี่ยนสีเนื้อดินตั้งแตสี light gray จนถึงสี weak red สีเนื้อดินที่ขุดพบมากที่สุด คือสี gray และ
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สี dark gray
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห มีการตกแตงลวดลายหลากหลาย
การตกแตงที่ขุดพบสวนใหญเปนลายขดประทับโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายจุดๆ ระหวาง
ลายเสนขนานกัน 2-3 เสนโดยรอบไหลและลําตัวตอนบน (7, 13) นอกจากนี้ ยังมีลายลูกคลื่นที่
ตกแตงดวยเครื่องมือคลายซี่หวีอีกดวย (14, 17) บริเวณไหลมีการปนแปะตัวปุมสามเหลี่ยมเปน
ระยะๆ บางใบมีการปนแปะตัวปุมนั้น 3 ปุมวางเรียงติดกันตามแนวตั้งบริเวณไหลโดยสลับกันกับ
ปุม 1 ปุม (11) ในการตกแตงดวยการปนแปะ ยังมีลายตัว “อุ” อีกดวย (12) แตมีจํานวนนอย
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทครกแบงออกตามลักษณะรูปทรง
ขอบปากไดเปน 2 กลุม ทั้ง 2 กลุมนี้มีฐานหนาแบน กนแคบ ปากกวาง ขอบปากโคงเขาดานใน
กลุมที่หนึ่งมีขอบปากมนกลมหนา (18-20) กลุมที่สองมีขอบปากมนกลมแตไมคอยหนา (22-25)
มี ก ารตกแต ง ด ว ยการขู ด ร อ งขนานกั น 2 – 3 ร อ งใต ข อบปากด า นนอก ทั้ ง 2 กลุ ม นี้ มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางสวนปาก 13.0-18.0 เซนติเมตร นอกจากเหลานี้ ยังมีประเภทครกที่มีขนาดใหญ
อีกดวย มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 26.4 เซนติเมตร ปากกวาง ขอบปากมนโคงเขาดาน
ในแตไมหนา ที่ใตขอบปากดานนอกมีการตกแตงดวยการขูดเปนรองขนานกัน 4 รองเชนกันกับ
กลุมที่สอง ประเภทอาง (26-28) มีปากกวาง ขอบปากมวนงุมออก คอสั้นมาก ที่สวนไหลมีการ
ตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายรองขนานกัน 3-4 รอง บางใบมีลายคลื่นที่สวนไหลดานนอกเพิ่มเติม
ในจํานวนของภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทหลากหลาย มีประเภท
ที่นาจะใชในโอกาสเปนพิเศษ ไดแก ประเภทฝาปดขนาดใหญ พาน และโคมไฟ ประเภทฝาปด
ขนาดใหญที่ขุดพบเปนชิ้นสวนลําตัวแค 1 ชิ้นเทานั้น (29) ซึ่งระบุไมไดวามีขนาดเทาใด บริเวณ
ยอดราบและขูดขีดเปนลายรองขนานหลายรอง คงจะมีจุกจับที่สวนยอก ประเภทพานที่ขุดพบเปน
ชิ้นสวนเชิงหนึ่งชิ้น รูปทรงเสากลม มีลายขูดขีดเปนรองขนานกันหลายรอง (33) ประเภทโคมไฟที่
ขุดพบเปนจํานวน 7 ชิ้นประกอบดวยสวนฝาปด 2 ชิ้น (30) และสวนลําตัว 5 ชิ้น (31, 32) ทั้งสอง
สวนนี้มีฉลุลาย
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 139): ภาชนะดิน
เผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมมีเนื้อดินหยาบแกรงที่มีลักษณะคลาย คลึงกับชนิดไม
เคลือบ น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน ไมมีแตกราน เปนสีน้ําตาลดํา ในบรรดาประเภท
รูปทรงของชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม ประเภทไหทรงสูง มีหู 4 หู เปน ประเภทที่มีการขุดพบเปน
จํานวนมากที่สุด (1,047 ชิ้น) ลักษณะรูปทรงประเภทไหคลายคลึงกันกับประเภทไหชนิดไมเคลือบ
ซึ่งมีลําตัวตอนบนพอง คอสูง ปากแตร สวนยังมีความแตกตางกันในลักษณะรูปทรงจากประเภท
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ไหชนิดไมเคลือบอีกดวยวาประเภทไหชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมมีกนแบน ไมมีฐาน และมักมีการปน
แปะหู 4 หูที่ขนาดใหญกวาประเภทไหชนิดไมเคลือบ นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางในลักษณะการ
ตกแตงลวดลายอีกดวยวาประเภทไหเคลือบสีน้ําตาลสวนใหญมักเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย
ยกเวนการขูดขีดรองขนานกันโดยรอบไหล นอกจากประเภทไหแลว ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมที่ขุด
พบยังมีประเภทรูปทรงหลากหลายอีกดวย ไดแก ประเภทกระปุก (27) ขวดที่มีหู 2 หรือ 3 หู (30)
ขวด (3, 4) อาง (6) ฝาปด (26) โองใหญไมมีคอ (34) และตลับ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง (ภาพที่ 140-143): ในการขุดแตง
ขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-47 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
เคลือบแบบเชลียงเปนจํานวน 695 ชิ้น เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดนี้
พบวาที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทจานขนาดใหญ (606 ชิ้น) เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบ
แบบเชลียงประเภทจานขนาดใหญที่ขุดพบสวนใหญมีการทาน้ําดินขาวดานในดานเดียวของ
ภาชนะและเคลือบผิวบริเวณเชนกัน แลัวปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปากโดยรอบ ทั้งสวนปากและ
สวนกนกวาง ขอบปากตรงมีบาง (41, 42) งุมเขาดานในมีบาง (38-40, 43, 44) บางใบมีสันเตี้ยที่
สวนลํา ตัวตอนบนดานในโดยรอบ มีกนแบนแตบางใบมีเ ชิง เตี้ย นอกจากกลุมการปาดน้ํายา
เคลื อ บออกขอบปากโดยรอบแล ว ยั ง มี ก ลุ ม การเคลื อ บผิ ว ขอบปากอี ก ด ว ย (56-58) ซึ่ ง
ประกอบดวยแบบการเคลือบผิวดานในและแบบการเคลือบทั้งดานในและดานนอก ลักษณะ
รูปทรงสวนปากของกลุมการเคลือบผิวขอบปากพับแผออกและปากโคงเขาดานใน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงมีการตกแตงดวยการขูดขีดบนผิวน้ําดิน
ขาวใตเคลือบเปนลายลูกคลื่น (45, 47, 50, 55, 69) ลายฟนเลื่อย (49, 63) และลายเสนขนานกัน
ตามแนวตั้ง (40, 43, 48, 52, 58) เปนตน บางใบมีการตกแตงดวยสลักขอบปากเปนรูปปกกา
นอกจากประเภทจานขนาดใหญแลว ยังมีการขุดพบประเภทหลากหลายอีกดวย
ไดแก ประเภทโถพรอมฝาปด ตลับ จานเล็ก กระปุก ถวย พาน ไห ขวด และฝาปด ประเภทโถ
พรอมฝาปด (70) มีปากหุบเขา มีสันรองสําหรับปดฝา มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายคลาย
หัวลูกศรในชองสี่เหลี่ยมสลับเสนตั้งดานนอก ประเภทถวย (34,35) มีเชิงสูงกวาประเภทจานขนาด
ใหญ ประเภทไหมีกนแบน (74) หรือกน มีฐาน (73) มีการตกแตงดวยการกดประทับเปนลาย
วงกลมระหวางลายเสนขนานรอบสวนลําตัวตอนลางดานนอก ประเภทพาน (75) ซึ่งเปนขอมูลทีไ่ ด
จากการขุดแตงขุดคนในปพ.ศ.2548 มีการทาน้ําดินขาวดานในของลําตัวดานเดียวและเคลือบผิว
ทั้งดานในและดานนอกของลําตัว แตไมเคลือบดานในของเชิงสูงรูปทรงกรวย มีการตกแตงดวย
การขูดขีดลายเสนขนานกัน 2 เสนเปนลายกากบาทที่สวนกนดานใน
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ภาพที่ 142 เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทนเมืองพิษณุโลก ในป พ.ศ.2546-2547 (3)

ภาพที่ 143 เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทพานที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวังจันทนเมืองพิษณุโลก ในป พ.ศ.2548 (ทะเบียนโบราณวัตถุชิ้นพิเศษ 133
ขุดพบจากพื้นที่กริด N160W170 ระดับชั้นดินสมมติ 240-250 cm.dt.
ภาชนะดินเผาบานบางปูน (ภาพที่ 144, 145): ภาชนะดินเผาบานบางปูนที่ขุดพบ
จากโบราณสถานพระราชวังจันทนมีชนิดไมเคลือบชนิดเดียว ซึ่งประกอบดวยประเภทไห โอง ครก
อาง พาน และฝาปด มีเนื้อดินหยาบไมคอยแกรง เปนสีเทาออนและสีเทาเขม มีสวนผสมของเม็ด
ทรายสีดําขนาดใหญเปนปริมาณมาก
ประเภทไหและโองเปนประเภทรูปทรงที่มีการขุดพบมากที่สุด (592 ชิ้น) แมวาไมมี
การขุดพบใบที่มีสภาพสมบูรณ แตเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลที่มีสภาพสมบูรณที่ไดจากการขุดคน
แหลงเรือจมอยูใตน้ํา พบวาประเภทไหปากแตรมีขนาดความสูง 22 – 26 เซนติเมตร ประเภทโองมี
ขนาดความสูง 67 – 82 เซนติเมตร
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ภาพที่ 145 ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก ในป พ.ศ.2546-2547 (2)
ประเภทไหปากแตร มีคอสูง ลําตัวตอนบนกวางมาก (8) กนแคบมีฐานแบนบาง (12)
มีเชิงหนาบาง (13) ตั้งแตบริเวณคอจนถึงลําตัวตอนบนมีลายกดประทับหลากหลายผสมกับลาย
จุดๆ โดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีระหวางลายเสนขูดขีดขนานกัน โดยเฉพาะ ลายประทับรูปใบโพธิ์
(16, 17, 22) ลายประทับแบบเมล็ดขาว (20, 21) และลายประทับรูปชางในครอบสี่เหลี่ยม (10)
ลวดลายเหลานี้เปนลายที่มีลักษณะเอกราชของบานบางปูน ประเภทโอง ขอบปากกวางมวนงุม
ออก (7) คอสั้น สวนกนแบนเรียบ (14)
ประเภทครก (1, 3) มีขอบปากโคงเขาดานในมนกลม กนมีฐานหนาแบน ที่ใตขอบ
ปากดานนอกมีการตกแตงดวยขูดขีดรองเปนลายเสนขนานกัน 3 - 4 เสน ประเภทอางมีปากกวาง
มาก ที่สวนไหลหุบเขาทําเปนสวนคอและโคงออกเปนปากมนกลม บางใบมีลวดลายประทับลาย
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกและลายเมล็ดขาวระหวางรองขนานกันที่สวนไหลดานนอก (4)
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เครื่องถวยจีน
เครื่ อ งถ ว ยจี น สมั ย ราชวงศ ชุ ง ตอนเหนื อ และตอนใต : ในบรรดาเครื่ อ งถ ว ย
ตางประเทศที่ไดจากการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-2547 เครื่อง
ถวยจีนที่มีอายุสมัยเกาแกที่สุด คือชิ้นสวนปากของเครื่องเคลือบสีขาวประเภทตลับ 1 ชิ้นสมัย
ราชวงศซุงตอนเหนือ (พ.ศ.1503-1670) มีเนื้อดินละเอียดแกรง เปนสีขาว น้ํายาเคลือบเปนประเภท
เคลือบขุนเปนสีขาว ไมมีแตกราน มีปากหุบเขา ขอบปากโคงเขาสูง อาจจะมีลําตัวทรงกลมหรือ
ทรงกระบอก (ภาพที่ 146) ซึ่งเปนลักษณะรูปทรงเครื่องเคลือบสีขาวประเภทตลับที่ผลิตจากแหลง
เตากระจายอยูในมณฑลกวางตุงและฝูเจี้ยนในตอนใตของประเทศจีนในสมัยราชวงศซุงตอนเนื้อ
เชน กลุมแหลงเตา Xicun มณฑลกวางตุงและกลุมแหลงเตา Nan`an มณฑลฝูเจี้ยน (ภาพที่ 147)
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ภาพที่ 146 ชิ้นสวนปากของเครื่องเคลือบสีขาวประเภทตลับสมัยราชวงศซุงตอนเหนือ (พ.ศ.15031670)ที่ขุดพบจาก Grid N85W210 (150-180cmdt.) ซึ่งนาจะผลิตจากกลุมแหลงเตา
Nan`an มณฑลฝูเจี้ยน
สําหรับเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงตอนใต (พ.ศ.1670-1822) ไดมีการขุดพบเครื่อง
ถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชาม 4 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยชิ้นสวนปาก 2 ชิ้นและชิ้นสวนกน
2 ชิ้น ชิ้นสวนปากของประเภทชาม 1 ชิ้น (2) ระบุไมไดวาจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก
เทาใด มีเนื้อดินแกรงละเอียด เปนสี light yellow น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส เปนสี olive
ไมมีแตกราน เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก ปากตรงและขอบปากแหลม มีการตกแตงดวยการ
ขูดขีดเปนลายเมฆภายในคลายใบไมหอยหัวลงรอบลําตัวดานใน ซึ่งเทียบไดกับที่ขุดพบจากกลุม
แหลงเตาหลงฉวน (ภาพที่ 148)
ชิ้นสวนปากของประเภทชามอีก 1 ชิ้นมีลักษณะเชนกันมีขนาดเสนผาศูนยกลางสวนปาก
18.8 เซนติเมตร มีเนื้อดินแกรงละเอียด เปนสี very pale brown น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน
เปนสี very pale brown ไมมีแตกราน เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก มีปากกวาง ขอบปากแหลม
บานออกเพียงเล็กนอย มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายกลีบบัวโดยรอบลําตัวดานนอก (3)
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ภาพที่ 147 เครื่ องเคลื อบสี ขาวประเภทตลั บสมั ย ภาพที่ 148 เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ประเภทชามที่ขุดพบจากแหลงเตา
ราชวงศซุงตอนเหนือ (พ.ศ.1503-1670)
Riyaowan ในกลุมแหลงเตาหลง
ที่ ขุ ด พบจากกลุ ม แหล ง เตา Nan`an
ฉวน (Kamei 1994)
มณฑลฝูเจี้ยน (Fung Ping Shan
Museum 1981)
ชิ้นสวนกนของประเภทชามทั้ง 2 ชิ้น (4, 5) มีลักษณะเดียวกัน มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนกน 5.4-5.6 เซนติเมตร มีเนื้อดินแกรงละเอียดเปนสี light gray และ light brownish gray
น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใสเปนสี olive และ olive brown มีแตกราน เคลือบผิวทั้งดานในและ
ดานนอกยกเวนที่สวนกนดานนอก มีเชิงหนาเตี้ยที่ไมเคลือบ ที่สวนกนดานในเปนราบ ผิวเรียบไมมี
การตกแตงลวดลาย
ลักษณะพิเศษของเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามในสมัยราชวงศซุง
ตอนใต โดยเฉพาะในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19 คือสีน้ํายาเคลือบเปนสีเขียวมะกอก และลักษณะ
รูปทรงของประเภทชาม คือกนมีเชิงหนา กนดานในเปนราบ ขอบปากตรงแหลม นอกจากเหลานี้ ยังมี
ลักษรณะพิเศษในการตกแตงลวดลายอีกดวยวามีการตกแตงดวยขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวี
เปนลายกานขดดอกบัวหรือเปนลายเมฆภายในคลายใบไมหอยหัวลงโดยรอบลําตัวดานใน ลําตัว
ดานนอกผิวเรียบไมมีลวดลาย เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามทั้ง 3 ชิ้นที่ขุดพบมี
ลักษณะเชนนั้น
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามแบบนี้ที่มีลักษณะแบบนี้ไดมีการขุดพบ
ร ว มกั น กั บจารึ ก หน า หลุ ม ศพที่ มี ข อความกล า วถึ ง ป ตามปฏิ ทิ น สุ ริ ย คติ ข องการลงฝ ง ศพจาก
โบราณสถานทางสุสาน 2 แหลงในประเทศจีน ไดแก โบราณสถานการฝงศพ 史縄祖 มณฑลเจอเจี่ยง
ที่ไดลงศพในปพ.ศ.1817 (ภาพที่ 150) อีกแหลงหนึ่งคือโบราณสถานทางสุสาน 麗水市潘氏墓 ที่
ไดลงศพในปพ.ศ.1818 นอกจากนี้ ในการขุดคนกลุมแหลงโบราณคดีเมือง Hakata แหลงโบราณคดี
ไดลงศพ

หลง
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ภาพที่ 150 เครื่องถวยหลงฉวน (Longquan) ชนิด Celadon สมัยราชวงศซุงตอนใต-หยวนที่ขุด
พบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนเมืองพิษณุโลก ในป พ.ศ.2546-2547 (2)

(1)

(2)

ภาพที่ 151 เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามที่ขุดพบจากหลุมหมายเลข 713 กลุม
แหลงโบราณคดีเมือง Hakata หมายเลข 62 จังหวัด Fukuoka ประเทศญี่ปุน (1) ที่
ขุดพบจากโบราณสถานการฝงศพ 史縄祖 มลฑณเจอเจี่ยงที่ไดลงศพในปพ.ศ.1817
(2) (Sato, Ichiro 2000)
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หมายเลข 62 จังหวัด Fukuoka บนเกาะ Kyushu ภาคใตของประเทศญี่ปุน มีการขุดพบเครื่องถวย
หลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชาม 3 ใบจากหลุมหมายเลข 713 ซึ่งทั้ง 3 ใบเปนแบบเดียวกันกับ
ที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนนี้เอง และในจํานวน 3 ใบนี้ มี 1 ใบที่ถูกเขียนไวปตาม
ปฏิทินสุริยคติบริเวณกนดานในของภาชนะ ซึ่งมีอายุตรงกันกับปพ.ศ.180865 (ภาพที่ 151-1) จาก
การรวบรวมตัวอยางทํานองเดียวที่สามารถกําหนดอายุอยางชัดเจนได ยืนยันไดวาเครื่องถวย
หลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน บางใบคงจะผลิต
ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19
เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน (พ.ศ.1823-1911): ถัดลงมาเปนเครื่องถวยจีน
สมัยราชวงศหยวนที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนมีชนิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น เชน
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวอมฟา (แบบชิงไป) ชนิด
เคลือบสีขาวแบบซูฝู และชนิดลายคราม เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว ภาชนะดินเผาชนิด
ไมเคลือบประเภทไหที่ผลิตจากแหลงเตา Quanzhau มณฑลฝูเจี้ยน และเครื่องถวยเตอฮั่ว
(Dehua) ชนิดเคลือบสีขาว เปนตน นอกจากเครื่องถวยจีนแลว ยังมีการขุดพบเครื่องถวยเวียดนาม
ที่คงจะมีอายุสมัยเดียวกันกับสมัยราชวงศหยวนอีกดวย ซึ่งประกอบดวยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
และชนิดลายครามแบบระยะแรก

ภาพที่ 152 เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชาม ที่ขุดพบจากแหลงเรือ Sinan แถบเกาหลี
ใต (พ.ศ.1866) (จาก Bureau of Cultural Properties Ministry of Culture and information
1985)
65

Ichiro Sato, “Chronology of Trade Ceramics found at Hakata site in the
11th-14th centuries,” Trade Ceramics Studies, No.20, Japan Society for the Study of
Oriental Trade Ceramics (2000) : 74-85.
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เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon (ภาพที่ 149, 150): ในกลุมเครื่องถวยหลงฉวน
ชนิด Celadon ที่ไดถูกผลิตอยางตอเนื่องตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 17 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 22
โดยประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆตามกาลเวลา ลักษณะมาตราฐานสําคัญในการ
คัดเลือกรูปแบบของสมัยราชวงศหยวนออกมา คือรูปทรงเชิงและขอบเขตการเคลือบผิวบริเวณเชิง
จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ในสมัยราชวงศซุงตอนใต – สมัย
ราชวงศหยวน ปรากฏวากลุมแหลงเตาหลงฉวนคงผลิตเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สอง
กลุมที่มีคุณภาพแตกตางกันในสมัยเดียวกัน ไดแก เครื่องถวย Celadon กลุมที่มีคุณภาพหยาบ
และที่มีคุณภาพดี66
เครื่องถว ยหลงฉวนชนิด Celadon กลุม ที่มีคุณ ภาพหยาบมีเ นื้อดินแกรง คอ นขา ง
ละเอียด เปนสีเทาออน สีน้ํายาเคลือบมักมีสีเขียวมะกอก เคลือบผิวบางๆทั้งดานในและดานนอก
ยกเวนสวนกนดานนอก ประเภทชามมีเชิงหนาเตี้ย สวนเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon กลุม ทีม่ ี
คุณภาพดี มีเนื้อดินแกรงละเอียดมากเปนสีขาว สีน้ํายาเคลือบมีสีเขียวไขกาหรือสีเขียวอมฟา
เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกจากปลายเชิง ชั้นน้ํายาเคลือบคอนขางหนาโดยเคลือบ
ผิว 2 – 3 ครั้ง ซึ่งเปนลักษณะเอกรักษณที่ปรากฏขึ้นเฉพาะในสมัยราชวงศซุงตอนใตตอนปลาย –
สมัยราชวงศหยวน (ตน - ปลายพุทธศตวรรษที่ 19)
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทน ไดมีการขุดพบเครื่องถวยหลงฉวน
ชนิด Celadon กลุมที่มีคุณภาพดีเปนจํานวนหนึ่ง ซึ่งจัดอยูไดในสมัยราชวงศซุงตอนใตตอนปลาย
– สมัยราชวงศหยวน ซึ่งประกอบดวยประเภทกระปุก (6-8) และจาน (13-17) ประเภทกระปุก 1
ชิ้นมีการตกแตงดวยการขูดขีดสลักใตเคลือบเปนลายกลีบบัว (6) ประเภทจาน 1 ชิ้นมีการปนแปะ
ลายตัวปลาคูที่สวนกนดานใน (14)
นอกจากเหลานี้ ยังมีเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon อีกกลุมหนึ่งที่กําหนดอายุได
ในสมัยราชวงศหยวนโดยเปรียบเทียบกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Sinan แถบเกาหลีใต มีการขุดพบ
เครื่องถวยหลงฉวนปริมาณมาก ซึ่งมีการพบรวมกันกับบันทึกที่กลาวถึงอายุของการสงออกสินคา
จากประเทศจีนในปค.ศ.1323 (พ.ศ.1866) ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญที่ยืนยันใหเห็นถึงลักษณะเครื่อง
ถ ว ยจี น รวมทั้ ง เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนที่ ไ ด ส ง ออกในสมั ย ราชวงศ ห ยวน ในการขุ ด แต ง ขุ ด ค น
โบราณสถานพระราชวังจันทน ยังไดมีการขุดพบครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ที่เทียบไดกับที่
66

Tatsuya Mori, “Ceramics Excavation from Cellars in Song and Yuan
Dynasties and a Chronological Study of Long-quan Celadon,” Trade Ceramics Studies
No.21, Japan Society for the study of oriental trade ceramics (2000) : 28-41.
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ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ Sinan อี ก ด ว ย (ภาพที่ 152) ยกตั ว อย า งเช น เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด
Celadon ประเภทชามที่มีการตกแตงดวยขูดขีดสลักเปนลายกลีบบัวกวางตามแนวตั้งโดยรอบ
ลําตัวดานนอก (9, 10) ประเภทชามที่มีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายนูน
กานขดโดยรอบลําตัวดานในและมีลายขูดขีดลายเสนขนานกันตามแนวตั้งเปนระยะๆ โดยรอบ
ลําตัวดานนอกและขอบปากทําเปนรูปทรงปกกา (11, 12)
สําหรับประเภทจานขนาดใหญ การคัดเลือกรูปแบบของสมัยราชวงศหยวนออกมามี
ความยากลําบาก เนื่องจากวาลักษณะรูปทรงและการตกแตงลวดลายประเภทจานขนาดใหญใน
สมัยราชวงศหยวนสวนใหญยังถูกนิยมใชในการผลิตอยางตอเนื่องจนถึงสมัยราชวงศหมิงตอนตน
(ตน - กลางพุทธศตวรรษที่ 20) ซึ่งถือไดวาตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 149 และ 150 (18 – 25)
บางสวนอาจจะมีอายุในสมัยราชวงศหมิงตอนตนก็เปนได
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน ซึ่งไดมี
การขุดพบสวนใหญเปนประเภทชาม จาน และกระปุก สวนประเภทโถ ไหขนาดใหญพบบางแต
จํานวนนอย ซึ่งเปนชิ้นสวนกนของประเภทโถที่มีฝาปด น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส เปนสี
light greenish gray ไมมีแตกราน ขึ้นรูปลําตัวดวยแปนมุน และเอาแผนกลมลงปดที่สวนกน มี
การตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบดอกบัวโดยรอบลําตัวตอนลาง
(26) จากลักษณะวิธีการขึ้นรูปภาชนะและสีน้ํายาเคลือบเปนลักษณะที่กําหนดอายุไดในสมัย
ราชวงศหยวน
เครื่ อ งถ ว ยผู เ ถี ย นชนิ ด เคลื อ บสี เ ขี ย ว (ภาพที่ 153): ในการขุ ด แต ง ขุ ด ค น
โบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-47 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสี
เขียวเปนจํานวน 510 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยประเภทจานขนาดเล็ก (3 ชิ้น) กระปุก (5 ชิ้น) จาน (5
ชิ้น) ถวย (1 ชิ้น) ชาม (392 ชิ้น) จานขนาดใหญ (14 ชิ้น) ขวด (2 ชิ้น) ชามขนาดเล็ก (80 ชิ้น) จาก
ปริมาณของเครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียวในแตละประเภทรูปทรง เขาใจวาที่ขุดพบสวน
ใหญประกอบดวยประเภทชามเล็ก ชาม และจานขนาดใหญ
ในการขุดคนศึกษาแหลงเตาผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยนในปพ.ศ.2519 ปรากฏวาแหลงเตา
แหลงนี้ไดผลิตเครื่องถวย 2 ชนิดประกอบดวยกัน ไดแก ชนิดเคลือบสีขาวและชนิดเคลือบสีเขียว
ออน ในรายงานการขุดคนศึกษาแหลงเตาผูเถียนนี้ นาย 李輝柄 ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับอายุสมัย
ของเครื่องถวยผูเถียนวาเครื่องเคลือบสีเขียวออนนาจะผลิตในสมัยราชวงศหยวน(พ.ศ.18231911)67 นอกจากนี้ ยัง มีเครื่อ งถว ยผูเ ถียนที่ขุด พบจากกรุเจดียรายของโบราณสถานในพื้น ที่
67

李輝柄“甫田窯址初探”,文物,1979-12, 1979, 37-42.
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง เมืองสูโขทัยที่เปนขอมูลสําคัญในการกําหนดอายุสมัยของ
เครื่องถวยผูเถียนเนื่องจากวาขุดพบรวมกับเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน
ซึ่งกําหนดอายุไดราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากโบราณสถานพะราชวังจันทน มักมี
เนื้อดินแกรงละเอียดเปนสี light gray และ grayish white น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส มี
แตกราน เปนสี light olive gray, grayish olive และ light gray
ประเภทกระปุกขนาดเล็ก (27, 28) มีกนแบนเรียบ นาจะมีลําตัวทรงกลมหรือทรงกลม
แบน บางใบมีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายเมฆบริเวณลําตัวตอนลาง
(27) ตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 153 ทั้ง 2 ชิ้นเทียบไดกับที่ขุดพบจากภายในกรุเจดียรายของ
โบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย (ภาพที่ 110) ประเภท
ขวดที่สามารถแสดงลักษณะรูปทรงได คือชิ้นสวนกน 1 ชิ้นเทานั้น (29) เคลือบผิวทั้งใบ และปาด
น้ํายาเคลือบออกปลายเชิง กนมีเชิงทรงสามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง
ประเภทจานขนาดเล็ก (30) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 7.0 เซนติเมตร
ความสูง 2.1 เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะทรงเตี้ย เคลือบผิวดานใน แตไมถึงบริเวณศูนยกลางของ
ภาชนะดานใน และเคลือบผิวดานนอกยกเวนสวนกน กนแบนเรียบไมมีทั้งฐานและเชิง ปากกวาง
ขอบปากตรง ผิวเรียบไมมีการตกแตง ประเภทจาน (31-33) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก
13.6 – 17.0 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก แตไมถึงสวนกนดานนอก (31, 32) บาง
ใบไมเคลือบผิวบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (33) กนกวางมีเชิงเตี้ย ปากกวาง ขอบปาก
ตรง ผิวเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย
ประเภทชาม (34-38) เปนประเภทรูปทรงที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุดในกลุมเครื่องถวยผู
เถียนชนิดเคลือบสีเขียว มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 18.4 เซนติเมตร ความสูง 7.0
เซนติเมตร ซึ่งถือไดวาเปนภาชนะทรงสูง เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก
แลวปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน กนมีเชิงหนา ปลาย
เชิงกวางออก ปากกวาง ขอบปากตรงหรือบานออกเพียงเล็กนอย
ประเภทจานขนาดใหญ (39-43) มีขนาดเส็นผาศูนยกลางของสวนปาก 23.6 – 26.4
เซนติเมตร เคลือบผิวบริเวณเชนเดียวกันกับประเภทชาม กนมีเชิงหนา ปากกวางและผับแผออก
ขอบปากมวนเขาดานใน มีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายชอดอกไมบริเวณ
ศูนยกลางของภาชนะดานใน
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เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว (ภาพที่ 154): นอกจากเครื่องเคลือบสีขาวสมัย
ราชวงศซุงตอนเหนือดังกลาวมาแลว ยังมีการขุดพบเครื่องเคลือบสีขาวที่ผลิตจากแหลงเตาจีน
ตอนใต สมัยราชวงศซุงตอนใต–สมัยราชวงศหยวนอีกเปนจํานวนหนึ่งดวย ซึ่งสามารถแบงออก
ตามแหลงที่ผลิตไดเปน 2 กลุม คือเครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาวที่ผลิตจากแหลงเตากระจายทั่ว
มณฑลฝูเจี้ยน และกวางตุง และยังมีอีกกลุมหนึ่ง คือเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวแบบ
ซูฝู (sufu) มณฑลเกียวชี

ภาพที่ 155 เครื่องเคลือบสีขาวประเภทตลับ ภาพที่ 156 เครื่ อ งเคลื อ บสี ข าวประเภทตลั บ
สวนลําตัวหนึ่งชิ้นสมัยราชวงศ
ส ว นลํ า ตั ว หนึ่ ง ชิ้ น สมั ย ราชวงศ
หยวน(พ.ศ.1823-1911) ที่ขุด
หยวน (พ.ศ.1823-1911) ที่ขุดพบ
พบจากกลุ ม แหล ง เตาผู เ ถี ย น
จ า ก ก ลุ ม แ ห ล ง เ ต า Nan`an
มณฑลฝูเจี้ยน (Fung Ping
มณฑลฝูเจี้ยน (Fung Ping Shan
Shan Museum, 1981)
Museum, 1981)
เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาวที่ผลิตจากแหลงเตากระจายทั่วมณฑลฝูเจี้ยนและกวาง
ตุงที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนประกอบดวยประเภทตลับ (44-46) ชามขนาดเล็ก
(47-49) และจาน (50-55) มีเนื้อดินละเอียดคอนขางแกรงเปนสี white ซึ่งเปนเนื้อดินประเภท
semi porcelain น้ํายาเคลือบเปนประเทภเคลือบใส มีแตกราน สีเคลือบเปนสี pale yellow, light
gray และ white
ประเภทตลับ (44-46) มักขึ้นรูปดวยแมพิมพ และมีการตกแตงดวยการกดประทับโดย
ใชแมพิมพเปนลายกานขดโดยรอบฝาปด (44) และลําตัวดานนอก (45) ซึ่งจะมีลักษณะคลายคลึง
กันกับที่ขุดพบจากแหลงเตา Nan`an มณฑลฝูเจี้ยน สมัยราชวงศหยวน (ภาพที่ 156)
ประเภทชามขนาดเล็ก มีรูปแบบหลากหลายประกอบดวย ยกตัวอยางเชน กนมีเชิง
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ทรงสามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวางบาง (47) มีเชิงทรงสี่เหลี่ยมในภาพหนาตัดขวางบาง (49) ซึ่ง
แสดงวาผลิตภัณฑเหลานี้นาจะนํามาจากแหลงเตาตางกันในจีนตอนใต
สวนประเภทจานที่ขุดพบสวนใหญมีลักษณะแบบเดียวกัน คือเคลือบผิวทั้งดานใน
และดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออกของปากโดยรอบ ขึ้นรูปดว ย
แมพิมพทําเปนภาชนะทรงเตี้ย กนมีฐานแบนเรียบกวาง มีปากโคงเขาดานในเพียงเล็ก ขอบปาก
ตัดตรง มีการตกแตงดวยกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายกลีบดอกบัวโดยรอบลําตัวดานนอก
เครื่องเคลือบสีขาวปะเภทจานที่มีลักษณะแบบนี้คงถูกผลิตในแหลงเตาหลายแหงในจีนตอนใต
โดยเฉพาะแหลงเตาเตอฮั่ว และแหลงเตาผูเถียนทั้ง 2 แหลงนี้เปนแหลงผลิตที่มีชื่อเสียงเปนแหลง
ผลิตเครื่องเคลือบสีขาวประเภทจานแบบนี้
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวแบบซูฝูและลายคราม (ภาพที่ 154):
แหลงเตาจิ่งเตอเจิ้นในสมัยราชวงศหยวนไดผลิตเครื่องถวย 3 ชนิดประกอบดวยกัน ไดแก ชนิด
เคลือบสีขาวอมฟา ชนิดเคลือบสีขาวแบบซูฝูและชนิดลายคราม ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถาน
พระราชวงศจันทนในปพ.ศ.2546-47 มีการขุดพบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวแบบซูฝู 9
ชิ้นและชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน 40 ชิ้น แตไมไดขุดพบเครื่องเคลือบสีขาวอมฟา เครื่อง
ถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวแบบซูฝูที่ขุดพบทั้งหมดเปนประเภทชามประเภทเดียว (56-61)
น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน เปนสีขาวและสีขาวอมฟา ไมมีแตกราน เคลือบผิวทั้งดานใน
และดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิงและภายในเชิง กนมีเชิงหนาคอนขางเตีย้ บางใบ
มีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายชอดอกไม (60) ลายกลีบดอกไม (61) วาง
เรียงทั่วดานในของภาชนะ การขุดพบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวแบบซูฝูจากแหลงเรือ
Sinan แถบเกาหลีใต68 (ภาพที่ 158) ทําใหผูเชี่ยวชาญสันนิษฐานวาเครื่องเคลือบสีขาวแบบซูฝูเริ่ม
ผลิตตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปนชวงกอนที่จะปรากฏเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้น ชนิดลายคราม
ขึ้นมาในปลายพุทธศตวรรษที่ 19
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-47 เครื่องถวยจิ่งเต
อเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนมีการคนพบประกอบดวยประเภทถวย 10 ชิ้น ชามเล็ก 8
ชิ้น ชาม 7 ชิ้น จานขนาดใหญ 14 ชิ้น และฝาปด 1 ชิ้น

68

Bureau of Cultural Properties, Ministry of Culture and information, Relics
Salvaged from the Seabed off Sinan (Material I), (Seoul: Dong Hwa Publishing Co.,
1985).
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ภาพที่ 158 เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวแบบซูฝู ประเภทชามที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Sinan แถบเกาหลีใต (พ.ศ.1866) (จาก Bureau of Cultural Properties Ministry of
Culture and information 1985)

ภาพที่ 159 เครื่ อ งถ ว ยจิ่ ง เต อ เจิ้ น ชนิ ด ลายครามสมั ย ราชวงศหยวนจากประเทศซี เ ลี ย ขนาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 36 เซนติเมตร (Carswell, J. 2000, pl.21a,b)
ประเภทชามเล็ก (63) และชาม (64-67) เคลือบผิวทั้งใบ และปาดน้ํายาเคลือบออก
ปลายเชิงและภายในเชิง กนมีเชิงหนาเตี้ย ลําตัวตอนลางพอง ขอบปากบานออก ซึ่งเปนลักษณะ
รูปทรงเหมือนกันกับชนิดสีขาวแบบซูฝูประเภทชาม ประเภทจานขนาดใหญ (68-75) เคลือบผิวทั้ง
ดานในและดานนอกยกเวนภายในเชิง กนกวางมีเชิงเตี้ยทรงสามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง มี
ปากพับแผออก (68-71) บางใบมีขอบปากทําเปนทรงปกกา (70)
มีลายครามใตเคลือบเปนลายชอดอกไม (64, 65) และลายนกเปดน้ําทานกลางสระ
บัว (24, 25, ภาพที่ 159) วางเรียงบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน สําหรับขอบปากดานใน
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และดานนอกของประเภทชามเล็ก (63) มีลายกานขด ถัดลงมาเปนบริเวณลําตัวดานนอกมีลาย
กลีบดอกบัว สวนประเภทจานขนาดใหญมีลายกานขดองุน (73) และลายกานขดแตง (72, 75)
วางเรียงบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน สําหรับบริเวณลําตัวดานในและดานนอกมีลายกาน
ขดดอกไม (71, 74) ขอบปากมีลายคลื่น (69-71) และลายกานขดดอกบัว (68) ในจํานวนของ
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมันราชวงศหยวน มีการขุดพบประเภทไหหรือภาชนะที่มี
ขนาดใหญแคหนึ่งชิ้นเทานั้น คือชิ้นสวนจุกจับทรงดอกบัวตูมของฝาปดสําหรับไหขนาดใหญ ซึ่ง
เทียบไดกับที่ขุดพบจากภายในกรุเจดียรายของโบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย
นอกจากเหลานี้ ยังมีการขุดพบภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบประเภทขวดทรงสูงเปน
จํานวน 49 ชิ้น ซึ่งผลิตจากแหลงเตา Quanzhou มณฑลฝูเจี้ยนในสมัยราชวงศซุงตอนใต –สมัย
ราชวงศหยวน มีกนแคบลําตัวสูง มีไหลที่ยกตั้ง ไมมีคอ ปากแคบ บางทีเคลือบสีเขียวออนที่สวน
ปากและไหล (76-78)
เครื่อ งถ ว ยเวีย ดนาม (ภาพที่ 160): จากการวิ เ คราะหท างอายุ ข องเครื่อ งถ ว ย
เวียดนามที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน ปรากฏวาบริเวณโบราณพระราชวังจันทนได
บริโภคเครื่องถวยเวียดนามหนาแนนอยางตอเนื่องในชวงพุทธศตวรรษที่ 19-22 ในจํานวนของ
เครื่องถวยเวียดนามที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-47 (209 ชิ้น) เครือ่ ง
ถ ว ยเวี ย ดนามกลุ ม ที่ จั ด อยู ไ ด ใ นช ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 19 – 20 มี ก ารขุ ด พบไม ม ากหนั ก ซึ่ ง
ประกอบดว ยชนิดเคลื อบสีเ ขีย ว (79-83) ชนิดเคลือ บสีข าว (84-86) ชนิด ลายสีดํ า ใตเคลือ บ
(87-90) ชนิดลายคราม (91-93) และชนิดเคลือบสีเขียวเขม (94) โดยทั่วไป เครื่องถวยเวียดนาม
ชนิดเคลือบเหลานี้มักมีเนื้อดินละเอียดไมคอยแกรง เปนสีขาวและสีเหลืองออน
เครื่องถวยเวียดนามชนิดเลือบสีเขียวประเภทชามมีน้ํายาเคลือบขุน มักเปนสีเขียวอม
เหลือง และสีเขียวมะกอกออน มีแตกราน ชิ้นสวนปาก 1 ชิน้ มีขอบปากแหลมโคงเขาดานในและมีการ
ตกแตงดวยการกดประทับโดยแมพิมพใตเคลือบเปนลายกลีบดอกบัวโดยรอบลําตัวดานใน (79) เมื่อ
สังเกตรองรอยของการวางเรียงซอนกันในการเผา พบวาเครื่องถวยเวียดนามชนิดเคลือบสีเขียวมี
รองรอย 2 อยาง คือรอยกี๋เม็ดทรงกลมขนาดใหญ และปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวน ชิ้นสวนกน
ของประเภทชามชิ้นหนึ่งมีรอยกี๋เม็ดทรงกลมขนาดใหญวางเรียงเปนระยะๆโดยรอบกนดานในและ
ปลายเชิงหนาเตี้ย (81) เครื่องเคลือบสีเขียวประเภทชามอีก 2 ชิ้นมีการปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวง
แหวนที่สวนกนดานใน (82, 83) นอกจากนี้ ยังมีประเภทชามที่ไมมีรองรอยของการวางเรียงซอนกัน
ในการเผา 1 ชิ้นอีกดวย ซึ่งเคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนภายในเชิง (80)
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เครื่องถวยเวียดนามชนิดเคลือบสีขาวประเภทชามยังมีรอยกี๋เม็ดอีกเชนกัน แตมขี นาด
เล็กกวาของชนิดเคลือบสีเขียว มี 4-5 จุดวางเรียงโดยรอบกนดานใน (84, 85) นอกจากประเภท
ชาม ยังมีการขุดพบชิ้นสวนกนของพานขนาดเล็กเคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนภายใน
เชิง ซึ่งมีการทาน้ําดินสีน้ําตาลสนิม (86)
เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทชามทั้ง 3 ชิ้น (87-89) มีลักษณะ
รูปทรงคลายคลึงกันกับเครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาว ปลายเชิงกวางออก มีลายสีดําใตเคลือบเปน
ลายชอดอกเบญจมาศเปนหวัดๆที่สวนกนดานใน ชิ้นสวนกนของประเภทชามขนาดใหญ 1 ชิ้นมี
การทาน้ําดินสีน้ําตาลสนิมภายในเชิง (90) นักวิชาการบางทานเชื่อวาเครื่องถวยเวียดนามชนิด
ลายสีดําใตเคลือบแบบนี้นาจะมีอายุสมัยกอนที่จะปรากฏเครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม
ขึ้น มาในตน พุทธศตวรรษที่ 20 แตเ มื่อพิจ ารณาขอมูลที่ไดจ ากแหลงเรือ Turiang ในประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งจะทําวิเคราะหในบทที่ 3 เราทราบไดวาเครื่องถวยเวียดนามชนิดลายสีดําใตเคลือบ
แบบนี้ถูกผลิตอยางตอเนื่องจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20
เครื่อ งถ ว ยเวี ย ดนามชนิ ด ลายครามประเภทถ ว ยที่ส ภาพเกื อ บจะสมบูร ณไ ดจ าก
ดําเนินงานการขุดคนขุดแตงในปพ.ศ. 2548 (91) เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนภายใน
เชิง ซึ่งมีการทาน้ําดินสีน้ําตาลสนิมเหล็กภายในเชิง กนมีเชิงสูง ปลายเชิงกวางออกดานนอก ลําตัว
ตอนลางพอง ปากบานออก ขอบปากมนกลม มีลายครามใตเคลือบเปนลายชอดอกบัวบริเวณ
ศูนยกลางของภาชนะดานใน ลายกานขดดอกบัว และลายกลีบดอกบัวกวางโดยรอบลําตัวดาน
นอก ขอบปากดานในมีลายกานขดระหวางลายเสนขนานกันสองเสน ชิ้นสวนกนของประเภทชาม
หนึ่งชิ้นมีลักษณะตางๆเดียวกันกับชนิดลายสีดําใตเคลือบ ไดแก การทาน้ําดินสีน้ําตาลสนิมเหล็ก
ภายในเชิง ลักษณะลวดลายชอดอกเบญจมาศที่สวนกนดานใน ในกลุมเครื่องถวยเวียดนามชนิด
ลายคราม ยังมีประเภทโถอีกดวย (93) ซึ่งเปนชิ้นสวนลําตัวตอนลาง มีลายสวนหนึ่งของลาย
นกเปดน้ําคูทานกลางสระบัวดานนอก
ชิ้นสุดทายเปนชิ้นสวนกนของเครื่องถวยเวียดนามชนิดเคลือบสีเขียวเขมประเภทจาน
ขนาดใหญ น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส ไมมีแตกราน เปนสี olive green เคลือบผิวทั้งดาน
ในและดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิงหนาเตี้ย มีการตกแตงดวยการกดประทับโดย
ใชแมพิมพเปนลายนูนกลีบดอกบัวและลายกานขดดานใน
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคน SQ.1
หลุมขุดคน SQ.1 ถูกวางตําแหนงใหตั้งอยูในตารางกริด N195W195 บริเวณเดียวกับ
กลุมโบราณสถานหมายเลข 5 (แผนผังที่ 25) ซึ่งอยูทางทิศใตของพื้นที่การขุดแตง หลุมขุดคนทีม่ ขี นาน
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2 × 2 เมตร วางหลุมตามแกนทิศหลัก ผิวดินอยูที่ระดับความลึก สมมุติ 118 cmdt. (แผนผังที่ 26)
ชั้นดินธรรมชาติ (Profile Description) (แผนผังที่ 26)69
ชั้นดินที่ Ⅵ Surface – ระดับ 150 cmdt. Brown (10YR 4/3), sandy loam, very
sticky, non plastic, PH.7
ชั้นดินที่ Ⅴ: ระดับ150 – 180 cmdt. Brown (10YR 4/3), sandy clay loam, very
sticky, non plastic, PH.7
ชั้นดินที่ Ⅳ:ระดับ 180 – 230 cmdt. Dark yellowish brown (10YR 4/4), clay
loam, very sticky, non plastic, PH.7
ชั้นดินที่ Ⅲ: ระดับ 230 – 270 cmdt. Yellowish brown (10YR 5/4), clay loam,
non sticky, slightly plastic, PH.7
ชั้นดินที่ Ⅱ: ระดับ 270 – 470 cmdt. Pale brown (10YR 6/3), clay loam, few fine
yellowish brown mottles, very sticky, non
plastic, PH.6.5
ชั้นดินที่ Ⅰ: ระดับ 470 – 660+ cmdt. Pale brown (10YR 6/3), clay loam, few fine
yellowish brown mottles, very sticky, non
plastic, PH.6.5
ชั้นดินวัฒนาธรรมทางโบราณคดี: ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 (ชั้นวัฒนธรรมสมัย
สุโขทัย–อยุธยา: ชั้นดินที่ Ⅱ: ระดับ 270 – 470 cmdt.) ของหลุมขุดคน SQ.1 ไดมีการขุดพบเศษ
ภาชนะดินเผาเปนจํานวน 691 ชิ้น ซึ่งถือไดวามีการขุดพบภาชะดินเผาเปนจํานวนมากพอที่จะทํา
การวิเคราะหเชิงปริมาณได เมื่อสังเกตสภาพการทับถมชั้นดินที่ Ⅱ (ชั้นดินวัฒนาธรรมชั้นที่ 1) หลุม
ขุด SQ.1 พบวาชั้นดินที่ Ⅱ ทับถมอยูแนวนอนในลักษณะแบบพื้นที่ราบเสมอกัน ไมมีการรบกวน
ดวยเหตุการณกิจกรรมของมนุษยในสมัยหลัง (แผนผังที่ 26) ในชั้นดินวัฒนาธรรมชั้นที่ 1 ไดมีการ
ขุดพบเศษภาชนะดินเผาที่สามารถกําหนดอายุไดในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19–ตนพุทธศตวรรษที่
20 อยางหนาแนน ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงตอนใตตอนปลายจนถึงตนสมัย
ราชวงศหมิงตอนตน และเครื่องถวยสังคโลกชนิดเคลือบแบบเชลียง
69

หางหุน สวนจํากัดสามเพชร, รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดีโบราณสถาน
พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก, โครงการบูรณะพระราชวังจันทน และยายโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 เสนอ สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร, (ม.ป.ท.,
2546), 76.
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ดวยขอสังเกต 3 ประการนี้ ผูวิจัยคัดเลือกชุดขอมูลที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1
เพื่ อนํ า เข า มาใช ใ นการวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกในช ว งก อ นการส งออกที่
โบราณสถานพระราชวังจันทน
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (ภาพที่ 161): ในบรรดาเศษภาชนะดินเผาชนิดตางๆที่ขุด
พบ ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาเปนชนิดที่ขุดพบมากที่สุด ซึ่งเปนจํานวน 349 ชิ้น (50.5％) แบงออกตาม
ลักษณะเนื้อดินไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมเนื้อดินหยาบ (289 ชิ้น) และกลุมเนื้อดินละเอียด (56 ชิ้น) ภาชนะ
ดินเผาเนื้อดินธรรมดาทั้ง 2 กลุมนีประกอบดวยประเภทรูปทรงหลากหลายดังตอไปนี้ (ตารางที่ 12)
นอกจากภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 2 กลุมนี้ ยังมีภาชนะดินเผาขัดมันวาวผิวภาชนะเปนสี
ดํา 3 ชิ้น และชนิดลายสีแดง 1 ชิ้นอีกดวย ภาชนะดินเผาขัดมันวาวผิวภาชนะเปนสีดําทั้ง 3 ชิ้นเปน
ประเภทบาตร ซึ่งนาจะเปนใบเดียวกัน ภาชนะดินเผาลายสีแดงหนึ่งชิ้นเปนชิ้นสวนไหลของประเภทไห มี
เนื้อดินละเอียดเปนสีสม มีลายเขียนสีแดงเปนลายเสนขนานโดยรอบสวนไหล ระบุไมไดถึงแหลงที่ผลิต (1)
ตารางที่ 12 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1
ของหลุมขุดคน SQ.1
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินหยาบ
หมอกนกลม
242 ชิ้น
ไห
5 ชิ้น
เตาเชิงกราน
34 ชิ้น
กระปุก
1 ชิ้น
ฝาปด
4 ชิ้น
กระเบื้อง
3 ชิ้น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินละเอียด
ไห
46 ชิ้น
กุณฑี
1 ชิ้น
เตาเชิงกราน
1 ชิ้น
ฝาปด
8 ชิ้น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาขัดมันผิวเปนสีดํา (เนื้อดินละเอียด)
บาตร
3 ชิ้น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาลายสีแดง (เนื้อดินละเอียด)
ไห
1 ชิ้น

289 ชิ้น
ปาก 34 / คอ 18 / ลําตัว 190
ปาก 2 / ลําตัว 2 / กน 1
ปาก 11 / ลําตัว 21 / กน 2
ลําตัว 1
ปาก 1 / จุกจับ 1 / ลําตัว 2
56 ชิ้น
ปาก 7 / ลําตัว 32 / กน 7
กน 1
กน 1
ปาก 4 / จุกจับ 2 / ลําตัว 2
3 ชิ้น
ปาก 2 / ลําตัว 1
1 ชิ้น
ลําตัว 1
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เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 161): เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบเปนจํานวน 275 ชิ้น
ซึ่งประกอบดวยชนิดไมเคลือบ 182 ชิ้น ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม 36 ชิ้น ชนิดเคลือบแบบเชลียง 35
ชิ้น ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว 2 ชิ้น และชนิดเคลือบสีเขียว 1 ชิ้น ซึ่งเปนผลิตภัณฑของแหลง
เตาศรีสัชนาลัย
ตารางที่ 13 แสดงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุม
ขุดคน SQ.1(1)
ไมเคลือบ
ไห
ครก
กระปุก
ขวด
กระเบื้อง
เคลือบสีน้ําตาลเขม
ไห
กระปุก
เคลือบแบบเชลียง
จานขนาดใหญ
พาน
ไห

175 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น

182 ชิ้น
ปาก 13 / คอ 8 / ลําตัว 149 / กน 5
ปาก 2
ลําตัว 2
ปาก 1 / กน 1

34 ชิ้น
2 ชิ้น

36 ชิ้น
ปาก 1 / คอ 2 / ลําตัว 31
ปาก 1 / ลําตัว 1

30 ชิ้น
4 ชิ้น
1 ชิ้น

35 ชิ้น
ปาก 15 / ลําตัว 6 / กน 9
ปาก 1 / ลําตัว 3
ลําตัว 1

ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบที่ไดมีการขุดพบสวนใหญเปนประเภทไห
(175 ชิ้ น / 96.1%) ประเภทรู ป ทรงอื่ น ๆของชนิ ด ไม เ คลื อ บมีก ารขุ ด พบเป น จํ า นวนน อ ย เช น
ประเภทกระปุก 2 ชิ้น ครก 2 ชิ้น กระเบื้อง 1 ชิ้น และขวด 2 ชิ้น ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีน้ํา ตาลเขม ยัง มีลักษณะเชนเดีย วกัน กับชนิดไมเคลือบ ซึ่ง มีก ารขุด พบสว นใหญเ ปน
ประเภทไห (34 ชิ้น) ทั้งประเภทขวด (1 ชิ้น) และกระปุก (2 ชิ้น) มีจํานวนนอย
สวนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทจาน
ขนาดใหญ (30 ชิ้น ) นอกจากนี้ ยังมีประเภทไห 1 ชิ้นและประเภทพาน 2 ชิ้นอีกดวย แตทั้ง 2
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ประเภทหลังมีจํานวนนอย ประเภทจานขนาดใหญที่ขุดพบสวนใหญมีการทาน้ําดินสีขาวและการ
เคลือบผิวเฉพาะดานในดานเดียว แลวปาดน้ํายาเคลือบออกบนขอบปากโดยรอบ บางใบมีสันนูน
เตี้ยที่ใตขอบปากดานใน ขอบปากงุมเขาดานใน (2) มีกนแบนเรียบ (4) มีการตกแตงดวยการขูด
ขีดลายเสนขนานกัน 2 เสนบนผิวน้ําดินสีขาวใตเคลือบเปนลายสายฟนเลื่อย (2)
ตารางที่ 14 แสดงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุด
คน SQ.1 (2)
ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
กระปุก
เคลือบสีเขียว
จาน

2 ชิ้น
2 ชิ้น

กน 2
1 ชิ้น

1 ชิ้น

ปาก 1

ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลก 4 ชนิดนี้ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสี
เขียวกับชนิดเคลือบสีเขียวเปนผลิตภัณฑที่มีอายุสมัยหลังจากชวงกอนการสงออก เชน เครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุก 1 ชิ้น (6) มีเนื้อดินคอนขางหยาบเปนสีเทาเขมและ
น้ํายาเคลือบสีเขียวมะกอก ซึ่งเปนลักษณะเอกรักษณของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
ที่จัดอยูไดในชวงระยะแรกของการสงออก (กลางพุทธศตวรรษที่ 20)
ภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหลงเตาแมน้ํานอยและบานบางปูน (ภาพที่ 162):
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยที่ขุดพบสวนใหญเปนชนิดไมเคลือบยกเวนชิ้นสวนกระเบื้อง 1 ชิ้นชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขม สําหรับคาอายุเริ่มผลิตของภาชนะดินเผาแมน้ํานอย จากการวิเคราะหขอมูลที่
ไดจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา สันนิษฐานวาคงจะเริ่มตนผลิตตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตน
มา70 แตเมื่อพิจารณาจํานวนของเศษภาชนะดินเผาแมน้ํานอยที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1
อยางหนาแนน (15 ชิ้น) ซึ่งมีจํานวนเทากันกับภาชนะดินเผาบานบางปูน (14 ชิ้น) มีความเปนไป
ไดวาแหลงเตาแมน้ํานอยคงจะเริ่มตนผลิตตั้งแตชวงกอนหนานี้ และผลิตภัณฑบางสวนจะแพรเขา
มาเมืองพิษณุโลกในชวงกอนการสงออก
70

Ko Mukai, “The study on Brown Glazed Storage Jars, export from
Thailand,” Trade Ceramics Study, No.23, Japan Society for the Study of Oriental Trade
Ceramics (2003) : 90-105.
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ภาชนะดินเผาบานบางปูนที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 สวนใหญเปนประเภท
ไห สิ่งที่เสียดายวาไมมีเศษภาชนะดินเผาสามารถสันนิษฐานรูปทรงอยางละเอียดได แตมีการขุด
พบชิ้นสวนลําตัวของประเภทไหที่มีลวดลายสักษณะเปนพิเศษของผลิตภัณฑบานบางปูน เชน
ลายประทับรูปเมล็ดขาว (8) ลายกากบาทที่มีวงกลมขนาดเล็กปลายทั้ง 2 ขาง (7) เปนตน
ตารางที่ 14 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาบานเตาไห บานบางปูน และแมน้ํานอยที่ขุดพบจาก
ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน SQ.1
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
ไห
10 ชิ้น
ครก
4 ชิ้น

14 ชิ้น
ลําคัว 8 / กน 1
ปาก 3 / ลําตวั 1

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบ
ไห
10 ชิ้น
ครก
4 ชิ้น

15 ชิ้น
ลําตัว 5 / กน 5
ปาก 1 / ลําตัว 3

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
กระเบื้อง
1 ชิ้น

1 ชิ้น

เครื่ อ งถ ว ยล า นนา (ภาพที่ 162): เครื่ อ งถ ว ยล า นนามี ก ารขุ ด พบ 2 ชิ้ น ได แ ก
ชิ้นสวนปากและชิ้นสวนลําตัวของเครื่องถวยสันกําแพงชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจาน มีการทาน้ํา
ดินสีขาวดานในและที่สวนปากดานนอก มีการเคลือบผิวทั้ง 2 ดานของภาชนะ ปาดน้ํายาเคลือบ
ออกบนขอบปากโดยรอบเชนกันกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทจาน
ขนาดใหญ ปากกวาง ขอบปากตรงมนกลม แมวาไมไดขุดพบชิ้นสวนกน แตสันนิษฐานไดวากนมี
เชิงเตี้ยๆ ไมเคลือบ (11)
ตารางที่ 15 แสดงปริมาณของเครื่องถวยลานนาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุด
คน SQ.1
เครื่องถวยสันกําแพงชนิดเคลือบสีเขียว
จานขนาดใหญ
2 ชิ้น

2 ชิ้น
ปาก 1 / กน 1
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เครื่องถวยตางประเทศ (ภาพที่ 163): ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน
SQ.1 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยตางประเทศ เปนจํานวน 43 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยจีน 37
ชิ้น เครื่องถวยเวียดนาม 3 ชิ้น และภาชนะดินเผาประเทศลาว 3 ชิ้น ในจํานวนเครื่องถวยจีนที่ขุด
พบ เครื่องถวยเตอฮั่ว (Dehua) หรือ อังจี (Anxi) มณฑลฝูเจี้ยนชนิดเคลือบสีขาวประเภทตลับ(ฝา
ปด) (12) เปนผลิตภัณฑที่มีอายุเกาแกที่สุด ซึ่งมีอายุในชวงตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 มีการ
ตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายกานขดนูนรอบนอกตัวฝา ซึ่งมีตัวอยางทํานอง
เดียวที่มีสภาพสมบูรณที่คนพบจากกรุเจดีย วัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัย (ภาพที่ 122-5)
ตารางที่ 16 แสดงปริมาณของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน SQ.1 (1)
เครื่องถวยเตอฮั่วชนิดเคลือบสีขาว
ชามเล็ก
1 ชิ้น
ชาม
1 ชิ้น
ตลับ (ฝาปด)
1 ชิ้น
เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาวอมฟาที่ผลิตจากแหลงเตาจีนตอนใต
ชามเล็ก
1 ชิ้น

3 ชิ้น
ลําตัว 1
ปาก 1
ปาก 1
1 ชิ้น
กน 1

ชิ้นสวนกนของเครื่องเคลือบสีขาวอมฟาประเภทถวย 1 ชิ้น (13) กนมีเชิงเตี้ย มีการ
ตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายกลีบดอกไมที่สวนกนดานใน บริเวณลําตัวดาน
นอกมี ร อ งรอยขู ด ออกให บ างๆโดยใช ห มุ น เวี ย นของแป น หมุ น เหลื อ อยู จากลั ก ษณะเหล า นี้
สันนิษฐานไดวาเครื่องเคลือบสีขาวอมฟาชิ้นนี้นาจะผลิตจากแหลงเตาประเทศจีนตอนใตในสมัย
ราชวงศหยวน นอกจากนี้ ยังมีการขุดพบเครื่องเคลือบสีขาว 2 ชิ้นอีกดวย (ชิ้นสวนปากและชิน้ สวน
ลําตัวของประเภทชามขนาดเล็ก) แตระบุไมไดถึงทั้งแหลงที่ผลิตและอายุสมัยของการผลิต
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ตารางที่ 17 แสดงปริมาณของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน SQ.1(2)
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ชามขนาดเล็ก
จานขนาดใหญ

4 ชิ้น
4 ชิ้น

เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
ชาม
12 ชิ้น
จาน
1 ชิน้
กระปุก
1 ชิ้น

8 ชิ้น
ปาก 2 / ลําตัว 2
ปาก 3 / กน 1
14 ชิ้น
ปาก 4 / ลําตัว 5 / กน 3
ลําตัว 1
กน 1

ในบรรดาเครื่องถวยจีนที่ขุดพบ เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียวเปนผลิตภัณฑที่
ขุดพบเปนจํานวนที่สุด (14 ชิ้น) ซึ่งประกอบดวยประเภทชาม 12 ชิ้น จาน 1 ชิ้น และกระปุก 1 ชิ้น
ประเภทชามมีเชิงหนาไมเคลือบผิว ปาดน้ํายาเคลือบออกเปนทรงวงแหวนที่สวนกนดานใน (15)
ประเภทกระปุกมีกนแบนเรียบ ลําตัวทรงกลม (16)
ตารางที่ 18 แสดงปริมาณของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน SQ.1(3)
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิง
ชามขนาดเล็ก
1 ชิ้น

1 ชิ้น

เครื่องถวยจังโจวชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิงตอนปลาย
จานขนาดใหญ
1 ชิ้น

1 ชิ้น

เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศชิง (จีน)
ชามขนาดเล็ก
1 ชิ้น

1 ชิ้น

ลําตัว 1
กน 1
ลําตัว 1

เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด Celadon มี ก ารขุ ด พบเป น จํ า นวน 8 ชิ้ น ประกอบด ว ย
ประเภทชามเล็ก 4 ชิ้น และประเภทจานขนาดใหญ 4 ชิ้น ชิ้นสวนกนของประเภทจานขนาดใหญ 1
ชิ้น (14) มีการเคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก และปาดน้ํายาเคลือบออกเปนทรงวงแหวน
ภายในเชิง มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายเสนขนานกันตามแนวตั้ง
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บริเวณลําตัวดานใน กนมีเชิงเตี้ยโคงเขาดานใน ลักษณะเหลานี้รวมถึงสีน้ํายาเคลือบเปนสเขียว
ออนใส ไมมีแตกราน ทําใหกําหนดอายุในสมัยราชวงศหยวนตอนปลายถึงสมัยราชวงศหมิงตอน
ตน (ตน -กลางพุทธศตวรรษที่ 20)
ตารางที่ 19 แสดงปริมาณของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน SQ.1 (4)
ภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบที่ผลิตจากกลุมแหลงเตา Quanzhau
ขวด
1 ชิ้น
เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม
ชามขนาดเล็ก
3 ชิ้น

1 ชิ้น
ลําตัว 1
3 ชิ้น
ปาก 1 / ลําตัว 2

เครื่องถวยลายคราม 3 ชิ้นที่ขุดพบมีอายุสมัยหลังอยางแนนอน ไดแก ชิ้นสวนลําตัว
ของเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทชามขนาดเล็กสมัยราชวงศหมิงตอนกลาง ชิ้นสวน
กนของเครื่องถวยจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน ชนิดลายครามประเภทจานขนาดใหญที่มีอายุราวตนพุทธ
ศตวรรษที่ 23 และชิ้นสวนลําตัวของเครื่องถวยจีนชนิดลายครามประเภทชามเล็กสมัยราชวงศชิง
ซึ่งทั้ง 3 ชิ้นนี้มีอายุสมัยหลัง
นอกจากเครื่องถวยจีนแลว ยังมีการขุดพบเครื่องถวยตางประเทศอีก 2 ชนิดดวย กลุม
ที่ 1 คือเครื่องถวยเวียดนามชนิดลายครามประเภทชามขนาดเล็ก 3 ชิ้น ซึ่งนาจะเปนใบเดียวกัน
ปนภาชนะหนาบางมาก ขอบปากบานออก มีลายครามเปนลายเสน 1 เสนโดยรอบปากดานใน
เทานั้น ระบุไมไดถึงอายุสมัยของการผลิต กลุมที่ 2 คือภาชนะดินเผาบานเตาไหที่ตั้งอยูใกลเคียง
จากตัวเมืองเวียงจันทน ประเทศลาว ที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 นี้ เปนชิ้นสวนลําตัวของ
ประเภทไหไมเคลือบ 3 ชิ้น
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลางในหลุมขุดคน
SQ.2
หลุมขุดคน SQ.2 ถูกวางตําแหนงใหตั้งอยูในพื้นที่ขุดแตงในตารางกริด N175W190
ซึ่งอยูทางดานเหนือของพื้นที่การขุดแตงในปพ.ศ.2546-2547 (แผนผังที่ 26) หลุมขุดคนมีขนาด
2×2 เมตร ผิวดินอยูที่ระดับความลึกสมมุติ 114 cm.dt. จากสังเกตชั้นดินทางธรณีวิทยาและ
โบราณวัตถุที่พบในแตละชั้นดินธรรมชาติ ชั้นดินทับถมแบงออกไดเปน 6 ชั้น ชั้นดินที่ I เปนชั้นดิน
ธรรมชาติแทจริงและเปนชั้นดินชั้นสุดทายของหลุมขุดคนที่ SQ.2
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ชั้นดินธรรมชาติ (Profile Description) (แผนผังที่ 27)71
ชั้นดินที่ Ⅵ:Surface – ระดับ 150 cmdt. Brown (10YR 4/3), sandy clay loam,
very sticky, non plastic, PH.7
Brown (10YR 4/3), sandy loam, very
ชั้นดินที่ Ⅴ: ระดับ 150 – 175 cmdt.
sticky, non plastic, PH.7
Dark yellowish brown (10YR 4/4), clay
ชั้นดินที่ Ⅳ: ระดับ 175 – 185 cmdt.
loam, very sticky, non plastic, PH.7
Yellowish brown (10YR 5/4), clay
ชั้นดินที่ Ⅲ: ระดับ 185 – 245 cmdt.
loam, non sticky, slightly plastic, PH.7
Pale brown (10YR 6/3), clay loam, few
ชั้นดินที่ Ⅱ: ระดับ 245 – 380 cmdt.
fine yellowish brown mottles, very
sticky, non plastic, PH.6.5
Grayish brown (10YR 5/4), clay loam,
ชั้นดินที่ Ⅱa: ระดับ 245 – 270 cmdt.
non sticky, very plastic, PH.6.5
Pale brown (10YR 6/3), clay loam, few
ชั้นดินที่ Ⅰ: ระดับ 380 – 420+ cmdt.
fine yellowish brown mottles, very
sticky, non plastic, PH.6.5
ในผลงานการขุดคนหลุมขุดคน SQ.2 ทั้งชั้นดินที่ Ⅱ (ระดับ 245 – 380 cmdt.) และที่
Ⅲ(ระดับ 185 – 245 cmdt.) เขารวมเดียวกันใหจัดเปนชั้นวัฒนธรรมสมัยอยุธยา (ชั้นวัฒนธรรมที่
1) ชั้นเดียวกัน แตในขณะเดียวกัน บงบอกดวยวาชั้นดินวัฒนธรรมชั้นนี้สามารถที่จะแบงออกได
เปน 2 สมัยเนื่องจากลักษณะความแตกตางของชั้นดินธรรมชาติระหวางชั้นดินที่ II และที่ III72
เมื่อสังเกตผังชั้นดินหลุมขุดคน SQ.2 (แผนผังที่ 27) พบวามีชั้นดินแทรกชั้นที่มีการขุด
พบเศษอิฐ กระเบื้องมุงหลังคา และชิ้นสวนทอน้ําดินเผาในปริมาณหนาแนนอยูระหวางชั้นดินที่ II
และที่ III จากเหตุการณนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวา ระหวางชวงสมัยของชั้นดินที่ II และที่ III นาจะมีการ
ปรับปรุงสิ่งกอสรางและระบบชลประทาน ซึ่งถือไดวาเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอในประวัติพัฒนาการ
ของโบราณสถานพระราชวังจันทนนี้
71

หางหุน สวนจํากัดสามเพชร, รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดีโบราณสถาน
พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก, 82.
72
เรื่องเดียวกัน, 83.
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ตารางที่ 20 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินระดับที่ 1 และ 2 ของหลุมขุดคน
SQ.2 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ชั้ น ดิ น ที่

Ⅲ

ชั้ น ดิ น ที่

Ⅱ

(185-245cmdt.） (245-380cmdt.）

เครื่องถวยภายในประเทศ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

38

606

ไมเคลือบ

18

66

เคลือบสีน้ําตาลเขม

4

10

1

13

ศรี สั ชนา เคลือบแบบเชลียง
ลัย
ลายสีดําใตเคลือบ
เ ค รื่ อ ง ถ ว ย
สีเขียว
สังคโลก
เคลือบสีเขียว

2

2

ลายสีดําใตเคลือบ

3

1

เคลื อ บใสบนน้ํ า
ดินขาว

3

4

สุโขทัย

เครื่องถวยแมน้ํานอย

ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม

ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ

เครื่องถวยตางประเทศ

5

เ ค รื่ อ ง ถ ว ย ห ล ง ฉ ว น ช นิ ด
Celadon
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสี
เขียว
เครื่องถวยจีน เคลือบสีขาว
ลายครามสมัยราชวงศหยวน
ลายครามสมัยราชวงศหมิง
เคลือบสีน้ําตาล
ไมเคลือบ
เ ค รื่ อ ง ถ ว ย ชนิดลายคราม
เวียดนาม
ลายสีดําใตเคลือบ
(ปริมาณ/ชิ้น)

4
26

2

3

7

1

12

101
(64.7%)

13
(8.3%)

5
1
1

10
5
3
1
1
5

101

156

42
(26.9%)
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อีกทั้ง เมื่อเปรียบเทียบภาชนะดินเผาที่ขุดพบระวางชั้นดินที่ Ⅱ และที่ Ⅲ พบวามีความ
แตกต า งกั น อย า งชั ด เจนทางด า นปริ ม าณความหนาแน น ของภาชนะดิ น เผา (ตารางที่ 20)
โดยเฉพาะ ทั้งภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาและเครื่องถวยจีน มีการขุดพบอยางหนาแนนจากชั้น
ดินที่ Ⅱ สวนในชั้นดินที่ Ⅲ มีการขุดพบภาชนะดินเผาทั้ง 2 ชนิดนี้เปนจํานวนนอยกวาชั้นดินที่ Ⅱ
อยางชัดเจน
จากความแตกตางทางดานปริมาณความหนาแนนของภาชนะดินเผาที่ขุดพบ และ
ลักษณะสภาพการทับถมของชั้นดินระหวางชั้นดินระดับที่ Ⅱ และที่ Ⅲ ในหลุมขุดคน SQ.2 ผูวิจัยลง
ความคิดเห็นวาในการวิเคราะหเชิงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากหลุมขุดคน SQ.2
ควรจะแบงออกภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนาธรรมสมัยอยุธยา (ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1)
ตามระดับชั้นดินไดเปน 2 กลุม และพวกภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่ Ⅱ (ระดับ 245 – 380
cmdt.) นําเขามาใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ ดังตอไปนี้
ในชั้นดินที่ Ⅱ (ในการศึกษาเรื่องนี้ ใหชื่อเรียกวา “ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลาง )
มีการขุดพบภาชนะดินเผาเปนจํานวน 762 ชิ้น ซึ่งเปนจํานวนมากพอที่จะทําการวิเคราะหเชิง
ปริมาณได แทจริงแลววาไดมีการขุดพบรวมกันกับภาชนะดินเผาชนิดที่มีอายุหลังสมัยจากชวง
พุทธศตวรรษที่ 20 แตมีจํานวนนอย ในจํานวนภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1
ตอนลาง ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่กําหนดอายุไดในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 – กลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เปนจํานวนมาก เชน เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สมัยราชวงศหยวน เครื่อง
ถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
เปนตน
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (ภาพที่ 164): ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลาง
ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาเปนจํานวน 606 ชิ้น ซึ่งแบงออกตามลักษณะเนื้อดิน
ไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมเนื้อดินหยาบ 526 ชิ้น และกลุมเนื้อดินละเอียด 80 ชิ้น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินหยาบที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทหมอกน
กลม ซึ่งมีการขุดพบเปนจํานวน 486 ชิ้น รองลงมาเปนประเภทเตาเชิงกราน 23 ชิ้น ประเภทเตา
เชิ ง กรานบางใบมี ล ายกดประทั บ รู ป ทรงวงแหวนเป น ระยะๆ 2 ชั้ น ที่ ส ว นปากด า นนอก (1)
นอกจากนี้ ยังมีชิ้นสวนของเบาหลอมดินเผาทรงกลมขนาดเล็กอีกดวย (2)
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินละเอียดประกอบดวยประเภทรูปทรงหลาก
หลาย (ตารางที่ 21) ซึ่งพบวาประเภทไหเปนรูปทรงที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด ชิ้นสวนปากของ
ประเภทอาง 1 ชิ้นมีปากบานออก ขอบปากมน มีลายขูดขีดเปนรองขนานกัน 5 รองโดยรอบขอบ
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ปากดานนอก (4) ฝาปดที่ขุดพบทั้งสิ้นเปนรูปทรงแบบประทุนหงาย (convex) มีจุกจับทรงหัวเม็ด
แบนราบอยูกึ่งกลางดานใน ขอบฝาปดมนหนาโคงเขาดานใน (3)
เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 165): เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรม
ชั้นที่ 1 ตอนลางของหลุมขุดคน SQ.2 ประกอบดวยผลิตภัณฑจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย 96 ชิ้น
และผลิตภัณฑจากแหลงเตาสุโขทัย 5 ชิ้น ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหเปน
ชนิดที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด (66 ชิ้น) ซึ่งเปนประเภทไห ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
น้ําตาลเขมที่ขุดพบเปนจํานวน 10 ชิ้นสวนใหญเปนประเภทไห (8 ชิ้น) เชนกันกับชนิดไมเคลือบ
สวนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบทั้งสิ้นเปนประเภทจาน (5) หรือจาน
ขนาดใหญ (6) มีการทาน้ําดินสีขาวและการเคลือบผิวเฉพาะดานในดานเดียวยกเวนขอบปาก มี
สัน นูน เตี้ย ใตขอบปากดา นใน ขอบปากมนโคง เขา ดา นในเพีย งเล็กนอย (5) ชิ้น สว นปากของ
ประเภทจานขนาดใหญ 1 ชิ้น มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายลูกคลื่นขนานกัน 2 ชั้นโดยรอบ
ลําตัวดานใน และสลักขอบปากเปนรุปปกกา (6)
ตารางที่ 21 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1
ตอนลางของหลุมขุดคน SQ.2
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินหยาบ
หมอกนกลม
486 ชิ้น
เตาเชิงกราน
23 ชิ้น
ฝาปด
4 ชิ้น
เบาหลอม
7 ชิ้น
กระเบื้อง
6 ชิ้น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินละเอียด
ไห
58 ชิ้น
กุณฑี
1 ชิ้น
กระปุก
1 ชิ้น
จานขนาดเล็ก
2 ชิ้น
อาง
1 ชิ้ร
ฝาปด
18 ชิ้น

526 ชิ้น
ปาก 73 / คอ 31 / ลําตัว 382
ปาก 7 / ลําตัว 14 / กน 1 / เชิง 1
ลําตัว 2 / จุกจับ 2
ปาก 4 / ลําตัว 3
80 ชิ้น
ปาก 5 / คอ 5 / ลําตัว 44 / กน 4
พวย 1
ลําตัว 1
ปาก 1 / ลําตัว 1
ปาก 1
ปาก 10 / ลําตัว 7 / จุกจับ 1
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ตารางที่ 22 แสดงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลาง
ของหลุมขุดคน SQ.2 (1)
ไมเคลือบ
ไห
เคลือบสีน้ําตาลเขม
ไห
กระปุก
กระเบื้อง
เคลือบแบบเชลียง
จานขนาดใหญ

66 ชิ้น
8 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

13 ชิ้น

66 ชิ้น
ปาก 3 / ไหล 1 / ลําตัว 59 / กน 3
10 ชิ้น
ปาก 1 / คอ 1 /ลําตัว 6
ลําตัว 1

13 ชิ้น
ปาก 5 / ลําตัว 8

ชิ้นสวนกนของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว (7) มีเนื้อดินแกรง
คอนขางหยาบ แตเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดเคลือบแบบเชลียง มีเนื้อดินละเอียดกวา เปนสีเทาออน
จนถึงสีแดงออน มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดใหญเปนปริมาณมากและเม็ดทรายสีขาว
ขนาดเล็กเปนปริมาณนอย มีการทาน้ําดินสีขาวทั้งดานในและดานนอกยกเวนภายในเชิง มีลายสี
ดําบนน้ําดินสีขาวและเคลือบผิวบริเวณเชนกันกับน้ําดินขาว น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส มี
แตกราน เปนสีเทาอมเหลือง กนมีเชิงโคงเขาดานใน มีลายสีดําใตเคลือบสีเขียวเปนลายชอดอกไม
บริเวณกนดานใน ในลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่เสนอในการศึกษาเรื่องนี้ เครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวแบบนี้จัดอยุไดในชวงระยะแรกของการสงออก
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ตารางที่ 23 แสดงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลาง
ของหลุมขุดคน SQ.2 (2)
ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
จานขนาดใหญ
เคลือบสีเขียว
ชามขนาดเล็ก
จานขนาดใหญ

5 ชิ้น

5 ชิ้น
ลําตัว 4 / กน 1
2 ชิ้น

1 ชิ้น
1 ชิ้น

เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
จานขนาดใหญ
1 ชิ้น
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว
ชาม
4 ชิ้น

ลําตัว 1
ปาก 1
1 ชิ้น
ปาก 1
4 ชิ้น
ปาก-กน 1 / ปาก 2 / ลําตัว 1

เครื่องถวยสุโขทัย ซึ่งไดมีการขุดพบเปนจํานวนนอย ประกอบดวยชนิดลายสีดําใต
เคลือบประเภทจานขนาดใหญ 1 ชิ้น และชนิดเคลือบใสบนน้ํา ดินสีขาวประเภทชาม 4 ชิ้น มี
ชิ้นสวนตั้งแตขอบปากจนถึงกนของประเทศชาม 1 ชิ้น (8) มีเนื้อดินแกรงหยาบ เปนสีเทาอมเหลือง
มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญเปนปริมาณมากและเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณ
นอย มีการทาน้ําดินสีขาวทั้งดานในและดานนอกยกเวนที่สวนกนดานนอก น้ํายาเคลือบเปน
ประเภทเคลือบขุน เปนสีขาวอมเหลือง มีแตกราน เคลือบผิวบริเวณเชนกันกับน้ําดินสีขาว ภาชนะ
ทรงสูง กนมีเชิงคอนขางสูง ขอบปากบานออก มีรอยกี๋ 5 ขาที่สวนกนดานใน สักษณะรูปทรงลําตัว
และรูปทรงเชิงสูงนี้สอดคลองกันกับลักษณะของเครื่องถวยสุโขทัยในชวงระยะแรกของการสงออก
ภาชนะดินเผาบานเตาไหและแมน้ํานอย: ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลางของ
หลุ ม ขุ ด ค น SQ.2 นอกจากเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกแล ว ยั ง ได มี ก ารขุ ด พบภาชนะดิ น เผาที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศไทยอีก 2 อยางดวย ไดแก ภาชนะดินเผาบานเตาไห และภาชนะดินเผาแมน้ํานอย
ภาชนะดินเผาบานเตาไหมีจํานวน 7 ชิ้นเปนชนิดไมเคลือบ ซึ่งประกอบดวยประเภท
ไหและขวด สวนภาชนะดินเผาแมน้ํานอยมีชนิด 2 ชนิดประกอบดวยกัน ไดแก ชนิดไมเคลือบและ
ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
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ตารางที่ 24 แสดงปริ ม าณของภาชนะดิ น เผาบ า นเตาไหและแม น้ํ า น อ ยที่ ขุ ด พบจากชั้ น ดิ น
วัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลางของหลุมขุดคน SQ.2
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ
ไห
5 ชิ้น
ขวด
2 ชิ้น

7 ชิ้น
ปาก 3 / คอ 2
ปาก 2

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบ
ไห
3 ชิ้น
ครก
1 ชิ้น

4 ชิ้น

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ไห
1 ชิ้น
ทอน้ําดินเผา
1 ชิ้น

2 ชิ้น

ลําตัว 3
ลําตัว 1

ปาก 1
ลําตัว 1

เครื่องถวยตางประเทศ (ภาพที่ 166, 167): ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลาง
ของหลุมขุดคน SQ.2 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยตางประเทศเปนจํานวน 42 ชิ้น ซึ่งประกอบดวย
เครื่องถวยจีน 36 ชิ้น และเครื่องถวยเวียดนาม 6 ชิ้น เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ที่ขุดพบ
เปนจํานวน 12 ชิ้น ประกอบดวยประเภทชามขนาดเล็ก 9 ชิ้น ชาม 2 ชิ้น และจานขนาดใหญ 1 ชิ้น
ชิ้น สว นลํา ตัว ของประเภทชาม 1 ชิ้น (9) มี ล ายกดประทับ โดยใชแมพิม พเ ป น ลายนูน กา นขด
ดอกบัวโดยรอบลําตัวดานใน และมีการตกแตงดวยการขูดขีดรองตามแนวตั้งเปนระยะๆดานนอก
ของภาชนะ จากการเปรียบเทียบตัวอยางทํานองเดียวที่มีสภาพสมบูรณ สันนิษฐานไดวาลายขูด
ขีดตามแนวตั้งดานนอกประกอบกับการสลักขอบปากใหเปนรูปทรงกลีบดอกไม ชิ้นสวนปากของ
ประเภทจานขนาดใหญ 1 ชิ้น (10) มีปากพับแผออก ขอบปากยกตั้ง มีลายขูดสลักรองกวางตาม
แนวตั้งขนานกันโดยรอบลําตัวดานใน เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียวมีการขุดพบเปนจํานวน
5 ชิ้น ประกอบดวยประเภทจาน 2 ชิ้น ชามขนาดเล็ก 2 ชิ้น และชาม 1 ชิ้น
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ตารางที่ 25 แสดงปริ ม าณของเครื่ อ งถ ว ยต า งประเทศที่ ขุ ด พบจากชั้ น ดิ น วั ฒ นธรรมชั้ น ที่ 1
ตอนลางของหลุมขุดคน SQ.2
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ชามขนาดเล็ก
9 ชิ้น
ชาม
2 ชิ้น
จานขนาดใหญ
1 ชิ้น

12 ชิ้น
ลําตัว 9
ลําตัว 2
ปาก 1

เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
จานขนาดเล็ก
2 ชิ้น
ชามขนาดเล็ก
2 ชิ้น
ชาม
1 ชิ้น

5 ชิ้น
ปาก 1 / ลําตัว 1
ปาก 1 / ลําตัว 1
กน 1

เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน
ถวย
5 ชิ้น

5 ชิ้น
ปาก 2 / ลําตัว 3

เครื่องถวยเตอฮั่วชนิเคลือบสีขาว
จานขนาดเล็ก
10 ชิ้น
เคลือบสีน้ําตาล
ขวด
ไห

10 ชิ้น
ลําตัว 7 / กน 3
3 ชิ้น

1 ชิ้น
2 ชิ้น

ลําตัว 1
ลําตัว 2

ไมเคลือบ

1 ชิ้น
ขวด

1 ชิ้น

เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม
จานขนาดใหญ
1 ชิ้น
เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายสีดําใตเคลือบ
จาน
5 ชิ้น

ลําตัว 1
1 ชิ้น
กน 1
5 ชิ้น
ปาก 3 / ลําตัว 2
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ภาพที่ 167 เศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่ II (245-380 cm.dt.) หลุมขุดคน SQ.2
โบราณสถานพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก (4)
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนที่ขุดพบเปนจํานวนทั้ง 5 ชิ้น
เปนประเภทถวย ซึ่งประกอบดวยชิ้นสวนปาก 2 ชิ้น (11, 12) และชิ้นสวนลําตัว 3 ชิ้น (12, 13)
ขอบปากบานออก มีลายครามเปนลายกานขดดอกเบญจมาศโดยรอบลําตัวดานนอก ซึ่งทั้ง 5 ชิ้น
นี้นาจะเคยเปนใบเดียวกัน
เครื่องเคลือบสีขาวประเภทจานขนาดเล็ก 10 ชิ้นมีลักษณะทุกดานเหมือนกัน คือ การ
ขึ้นรูปดวยแมพิมพ เนื้อดินละเอียดแกรงเปนสีขาว แตไมแกรงขนาดจนถึงเนื้อดินแบบ porcelain
น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส มีแตกราน เคลือบผิวดานในและดานนอก แตไมถึงสวนกนดาน
นอก ปาดน้ํายาเคลือบออกบนขอบปากโดยรอบ กนมีฐานกวาง (14) ลําตัวจนถึงขอบปากตรงหรือ
โคงเขาดานในเพียงเล็กนอย บางใบมีลายพิมพเปนลายกลีบดอกบัวดานนอก ซึ่งนาจะผลิตจากกลุม
แหลงเตาเตอฮั่วหรือผูเถียน ซึ่งเปนแหลงเตาที่ผลิตเครื่องเคลือบสีขาวแบบนี้ในสมัยราชวงศหยวน
ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลางของหลุมขุดคน SQ.2 ไดมีการขุดพบเครื่องถวย
เวียดนาม 6 ชิ้ น ซึ่ง ประกอบดวยชนิดลายครามประเภทจานใหญ 1 ชิ้น และชนิดลายสีดําใต
เคลือบประเภทชาม 5 ชิ้น ชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทชาม 1 ชิ้นมีปากบานออก ขอบปาก
แหลม มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายกานขดอยางหวัดๆ ระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบทั้งสวน
ปากดานในและสวนลําตัวดานนอก (15)
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เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคน G.473
หลุมขุดคน G.4 ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของสระสองหอง มีขนาด 2×2 เมตร ในตาราง
กริด N20W315 ผิวดินอยูที่ระดับความลึกสมมุติ 190 cmdt. สระสองหองตั้งอยูทางทิศตะวันตก
ของพระราชวังจันทนเปนสระน้ําสี่เหลี่ยมผืนผา (แผนผังที่ 28) บริเวณกึ่งกลางสระมีเนินดินสูง
คลายเกาะทําใหมองดูคลายมีสองสระ คือสระทางทิศเหนือและสระทิศใต จึงไดชื่อวา “สระสอง
ห อ ง” หรื อ “หนองสองห อ ง” ซึ่ ง ถื อ ได ว า ข อ มู ล จากหลุ ม ขุ ด ค น หลุ ม นี้ ค งได จ ากนอกบริ เ วณ
พระราชวังจันทน จากการพิจารณาชั้นดินทับถมทางธรณีวิทยาและโบราณวัตถุที่ขุดพบในแตละ
ชั้นดิน ชั้นดินในหลุมขุดคน G.4 แบงออกไดเปนชั้นดิน 5 ชั้น ดังตอไปนี้
ชั้นดินธรรมชาติ (Profile Description) (แผนผังที่ 29)
ชั้นดินที่ Ⅴ : Surface-ระดับ 200 cm.dt. Very dark grayish brown (10YR 3/2),
sandy loam, non sticky, slightly plastic,
many coarse roots, PH.7
ชั้นดินที่ IV : ระดับ 200 – 210 cm.dt. Brown (10YR 5/3), sclay loam, slightly
sticky, slightly plastic, common very fine
reslcular pores, PH.7
ชั้นดินที่ Ⅲ: ระดับ 210 – 240 cm.dt. Brown (10YR 5/3), loam, silt clay,
slightly sticky, very plastic, PH.7
ชั้นดินที่ Ⅱ: ระดับ 240 - 380 cm.dt. Grayish brown (10YR 5/2), sandy clay
loam, common fine yellow mottles, very
sticky very plastic, few very fine roots,
PH.6.5
ชั้นดินที่ Ⅰ: ระดับ 380 – 440 cm.dt. Yellowish brown (10YR 5/4), sandy clay
loam, many medium yellow mottles, very
plastic, common very fine vesicular
pores, common very fine root, PH.6.5
73

หางหุน สวนจํากัดสามเพชร, รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดีโบราณสถาน
พระราชวังจันทน จังหวัด พิษณุโลก, โครงการบูรณะพระราชวังจันทน และยายโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2546, เสนอ สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2546), 93-94.
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ตารางที่ 26 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน
G.4 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

1,379

ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เคลือบแบบเชลียง
ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
ศรีสัชนาลัย
เค รื่ อ ง ถ ว ย สั ง ค
เคลือบสีเขียว
โลก
ลายสีดําใตเคลือบสีฟา
ลายสีดําใตเคลือบใส
เคลือบขุนขาวขุน
ลายสีดําใตเคลือบ
สุโขทัย
เคลือบใสบนน้ําดินขาว
ไมเคลือบ
เครื่องถวยแมน้ํานอย
เคลือบสีน้ําตาลเขม
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ
เครื่องถวยลานนา
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
เคลือบสีขาว
เครื่องถวยจีน
ลายครามสมัยราชวงศหยวน
ลายครามสมัยราชวงศหมิง
ลายสีบนเคลือบสมัยราชวงศหมิง
ไมเคลือบ
เ ค รื่ อ ง ถ ว ย ชนิดลายคราม
เวียดนาม
เคลือบสีเขียว

141
25
58
6
16
4

259 (66.1％)

1
2
3
3
10
21
13

67 (17.1％)

18
5※
29
17
2
1
4

65 (15.6％)

1
8
1
2
1

(ปริมาณ/ชิ้น)
※

392

เครื่องถวยสันกําแพงชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจาน(ชิ้นสวนปากและสวนลําตัว 2 ชิ้น) 3ชิ้นและภาชนะดินเผาเนื้อดิน
จากกลุมเตาหริภุญไชยประเภทไห(ชิ้นสวนลําตัว) 1ชิ้น
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ชั้นดินวัฒนธรรมทางโบราณคดี (แผนผังที่ 29): ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 (ชั้นดิน
ที่ Ⅱ :ระดับ 240-380cm.dt.) ของหลุมขุดคน G.4 ไดมีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวน
1,771 ชิ้น ซึ่งถือไดวาไดมีขอมูลเปนจํานวนมากพอที่จะทําการวิเคราะหเชิงปริมาณได เมื่อสังเกต
สภาพการทับถมชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1 ของหลุมขุดคน G.4 พบวการทับถมอยูแนวนอนในลักษณะ
แบบพื้นที่ราบเสมอกัน ไมไดรบกวรดวยเหตุการณกิจกรรมของมนุษยในหลัง สมัย ในจํา นวน
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบ ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่กําหนดอายุไดในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19 –
ตนพุทธศตวรรษที่ 20 เปนจํานวนมาก
ดวยขอสังเกต 3 ประการที่กลาวมาแลว ผูวิจัยลงความคิดเห็นวาภาชนะดินเผาที่ขุด
พบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.4 คงจะจัดอยูไดในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19 –
ตนพุทธศตวรรษที่ 20 และนําขอมูลเหลานี้มาใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่
โบราณสถานพระราชวังจันทนในชวงกอนการสงออก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (ภาพที่ 168): ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุม
ขุดคน G.4 มีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาเปนจํานวน 1,379 ชิ้น ซึ่งแบงออกตาม
ลักษณะเนื้อดินไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมเนื้อดินหยาบ 1,264 ชิ้น กลุมเนื้อดินละเอียด 172 ชิ้น
และกลุมขัดมันผิวภาชนะเปนสีดํา 3 ชิ้น ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 3 กลุมนี้มีประเภทรูปทรง
หลากหลายดังแสดงในตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 แสดงปริมาณภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ใน
หลุมขุดคน G.4
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินหยาบ
1,137
หมอกนกลม
ชิ้น
ไห
4 ชิ้น
เตาเชิงกราน
14 ชิ้น
จานขนาดเล็ก
2 ชิ้น
ฝาปด
7 ชิ้น
กระเบื้อง
37 ชิ้น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินละเอียด
ไห
108 ชิ้น
กุณฑี
17 ชิ้น
กระปุก
35 ชิ้น
ฝาปด
15 ชิ้น

1,204 ชิ้น
ปาก 150 / คอ 60 / ลําตัว 927
ลําตัว 1 / กน 3
ปาก 4 / ลําตัว 9 / กน 1
ปาก 2
ปาก 9/ จุกจับ 4

172 ชิ้น
ปาก 20 / คอ 1 / ลําตัว 73 / กน 14
ปาก 1 / คอ 3 / พวย 6 / ลําตัว 6 / กน1
ปาก 35 / คอ 4 / ลําตัว 14 / กน 5
ปาก 1 / ลําตัว 4 / จุกจับ 1

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาขัดมันผิวเปนสีดํา (เนื้อดินละเอียด)
บารต
2 ชิ้น
ขวด
1 ชิ้น

3 ชิ้น
ปาก 2
ปาก 1

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมขัดมันผิวภาชนะสีดําประเภทขวดหรือกุณฑี มีเนื้อ
ดินละเอียดเปนสีเทาออน มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดใหญเปนปริมาณนอย และเม็ดทราย
สีขาวขนาดเล็กเปนปริมาณมาก คอสูง ปากแตร ขอบปากมวนออก (1)
เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 169): ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.4
ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 259 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑจากแหลงเตา
ศรีสัชนาลัย 253 ชิ้น และผลิตภัณฑจากแหลงเตาสุโขทัย 6 ชิ้น เครื่องถวยศรีสัชนาลัยแบงออก
ตามลักษณะเนื้อดินและน้ํายาเคลือบไดเปน 8 กลุมยอย ไดแก ชนิดไมเคลือบ 141 ชิ้น ชนิดเคลือบ
สีน้ําตาลเขม 25 ชิ้น ชนิดเคลือบแบบเชลียง 58 ชิ้น ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว 6 ชิ้น ชนิด
เคลือบสีเขียว 17 ชิ้น ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวอมฟา 4 ชิ้น ชนิดลายสีดําใตเคลือบใส 1 ชิ้น
และชนิดเคลือบสีขาวขุน 1 ชิ้น ซึ่งพบวาเครื่องถวยสังคโลกสวนใหญประกอบดวย 3 ชนิด ไดแก
ชนิดไมเคลือบ ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม และชนิดเคลือบแบบเชลียง
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ตารางที่ 28 แสดงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินระดับที่ II (240 - 380 cm.dt.)
ของหลุมขุดคน G.4 (1)
ไมเคลือบ
ไห
ครก
กระปุก
ขวด
กระเบื้อง
เคลือบสีน้ําตาลเขม
ไห
กระปุก
เคลือบแบบเชลียง
จานขนาดใหญ
ชาม
กระปุก
ไห

129 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
8 ชิ้น

141 ชิ้น
ปาก 8 / คอ 1(678) / ไหล 1 / ลําตัว 109 / กน 4
ปาก 2
ปาก 1
กน 1

21 ชิ้น
4 ชิ้น

25 ชิ้น
ปาก 1 / คอ 3 / ลําตัว 17
ปาก 1 / ลําตัว 3

55 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

58 ชิ้น
ปาก 24 / ลําตัว 24 / กน 7
ลําตัว 1
ลําตัว 1
ลําตัว 1

จากตารางที่ 29 พบวาทั้งชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมที่ขุดพบสวน
ใหญเปนประเภทไห ชิ้นสวนคอของประเภทไหชนิดไมเคลือบ 1 ชิ้นที่มีการตกแตงดวยการปนแปะ
ลายตัว “อุ” เรียงกันโดยรอบคอ (10) ซึ่งมีตัวอยางทํานองเดียวที่ขุดพบจากเตาหมานเลข ก.น.61
ในกลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัย
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ตารางที่ 29 แสดงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินระดับที่ II (240 - 380 cm.dt.)
ของหลุมขุดคน G.4 (2)
เขียนลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
ชาม
จานขนาดใหญ
ไห
เคลือบสีเขียว
ชามขนาดเล็ก
ชาม
จานขนาดเล็ก
จานขนาดใหญ
ตุกตารูปทรงชาง

6 ชิ้น
1 ชิ้น
4 ชิ้น
1 ชิ้น

9 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
4 ชิ้น
1 ชิ้น

เขียนลายสีดําใตเคลือบสีเขียวอมฟา
ชาม
4 ชิ้น
จานขนาดใหญ
1 ชิ้น
เขียนลายสีดําใตเคลือบใส
ชามขนาดเล็ก
เคลือบสีขาวขุน
ชามขนาดเล็ก

ลําตัว 1
ปาก 2 / ลําตัว 1 / กน 1
ลําตัว 1
17 ชิ้น
ปาก 3 / ลําตัว 6
ปาก 1 / ลําตัว 1
ปาก 1
ปาก 1 / ลําตัว 3

4 ชิ้น
ปาก 1 / ลําตัว 2
ปาก 1
1 ชิ้น

1 ชิ้น

ปาก 1
2 ชิ้น

2 ชิ้น

เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบ
ชามขนาดเล็ก
1 ชิ้น
ชาม
1 ชิ้น
จานขนาดใหญ
1 ชิ้น
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้ําดินขาว
ชามขนาดเล็ก
3 ชิ้น

ลําตัว 2
3 ชิ้น
ปาก 1
ลําตัว 1
กน 1
3 ชิ้น
ปาก 1 / ลําตัว 2
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ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.4 เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบ
แบบเชลียงที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทจานหรือจานขนาดใหญ ประเภทจานที่สันนิษฐานรูปทรง
ทั้งใบได 1 ใบเปนภาชนะบิดเบี้ยวทั้งตัวภาชนะ (6) มีการทาน้ําดินสีขาวและการเคลือบผิวดานใน
และขอบปากดานนอก ปาดน้ํายาเคลือบออกบนขอบปากโดยรอบ และมีเศษขอบปากของภาชนะ
ใบอื่นติดอยูบนขอบปาก ซึ่งสันนิษฐานวาชิ้นสวนของปากที่ติดอยูนาจะเปนภาชนะตัวคูกันโดยตั้ง
เรีย งแบบปากประกบปากกัน ซอ นกัน ในการเผา และน้ํ า หนัก ของภาชนะที่ ตั้ง เรีย งซอ นกัน อยู
ดานบนคงจะทําใหภาชนะใบนี้บิดเบี้ยว กนมีเชิงเตี้ย ปากกวางและพับแผออก ขอบปากงุมเขา
ดานใน มีการตกแตงดวยการขูดขีดขนานกัน 2 ชั้นเปนลายลูกคลื่นโดยรอบลําตัวดานใน แตมี
น้ํายาเคลือบบนลวดลายเปนประเภทเคลือบขุนเปนสีเขียวมะกอกเขม จึงทําใหลวดลายแสดงไม
ชัดเจน ชิ้นสวนปากของประเภทจานขนาดใหญอีก 1 ใบ (7) ยังมีน้ํายาเคลือบสีเขียวมะกอกเขมสี
เดียวกัน ปากกวาง มีสันนูนเพียงเล็กนอยที่ใตขอบปากดานใน ขอบปากงุมมวนเขาดานในและ
สลักขอบปากใหเปนรูปทรงปกกา ดานในของภาชนะผิวเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย เครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทจานใบที่ 3 (8) ซึ่งเปนชิ้นสวนปากแบบไมปาดน้ํายา
เคลือบออกบนขอบปาก มีการทาน้ําดินสีขาวและการเคลือบน้ํายาสีเขียวดานในและขอบปาก
ดานนอก แตไมปาดน้ํายาเคลือบออกบนขอบปาก ปากกวางมาก ขอบปากตรงมนกลม
ตารางที่ 30 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาบานเตาไห ที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน G.4
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ
ไห
10 ชิ้น
กระปุก
5 ชิ้น
ครก
3 ชิ้น

18 ชิ้น
คอ 2 / ลําตัว 7 / กน 1
ปาก 1 / ลําตัว 4
ปาก 3

ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.4 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกชนิดที่
มีอายุสมัยหลังจากชวงกอนการสงออกเปนจํานวนหนึ่ง เชน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใต
เคลือบเขียวและเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะแรกของการสงออก
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ: ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุด
คน G.4 ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบเปนจํานวน 20 ชิ้น ในกลุมภาชนะ
ดินเผาบานเตาไหนี้ ประเภทไหเปนประเภทที่มีการขุดพบจํานวนที่สุด (10 ชิ้น) นอกจากนี้ ยังมี
ประเภทกระปุก 5 ชิ้นและประเภทครก 3 ชิ้นอีกดวย
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ตารางที่ 31 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาบานบางปูน
วัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.4

และแมน้ํานอยที่ขุดพบจากชั้นดิน

ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
ไห
9 ชิ้น
ครก
4 ชิ้น

13 ชิ้น
ลําคัว 8 / กน 1
ปาก 3 / ลําตวั 1

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบ
ไห
8 ชิ้น
ครก
2 ชิ้น

10 ชิ้น
ลําตัว 8
ปาก 2

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ไห
10 ชิ้น
กระปุก
1 ชิ้น
ขวด
10 ชิ้น

21 ชิ้น
คอ 1 / ลําตัว 9
ลําตัว 1
ลําตัว 10

ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบและภาชนะดินเผาแมน้ํานอย: ในชั้น
ดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.4 ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
เปนจํานวน 13 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยประเภทไห 9 ชิ้นและประเภทครก 4 ชิ้น สวนภาชนะดินเผา
แมน้ํานอยที่ขุดพบมีจํานวน 33 ชิ้น สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมยอย ไดแก ชนิดไมเคลือบ 13
ชิ้นและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม 10 ชิ้น เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของภาชนะดินเผาแมน้ํานอย 2
ชนิดนี้ พบวาทั้ง 2 ชนิดที่มีการขุดพบสวนใหญเปนประเภทไห (18 ชิ้น) เชนเดียวกันกับภาชนะดิน
เผาบานบางปูน
เครื่องถวยลานนา: ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.4 ไดมีการขุดพบ
เครื่องถวยลานนา 3 ชิ้น ไดแก ชิ้นสวนปากของเครื่องถวยสันกําแพงชนิดเคลือบสีเขียวประเภท
จานขนาดใหญ 1 ชิ้น ชิ้นสวนปากของเครื่องถวยเวียงกาหลงชนิดเคลือบสีขาวประเภทชามขนาด
เล็ก 1 ชิ้น และชิ้นสวนลําตัวของภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่ผลิตจากเตาหริภุญไชย 1 ชิ้น
ชิ้นสวนลําตัวของภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่ผลิตจากเตาหริภุญไชยประเภทขวด
1 ชิ้น มีเนื้อดินหยาบไมแกรง เปนสีน้ําตาลอมแดง มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กเปน
ปริมาณนอย มีการตกแตงดวยฟงลงไปน้ําดินสีขาวในเนื้อดินเปนลายเสนขนานหลายเสนตามแนว
นองดานนอก มีความหนาแค 0.25 เซนติเมตรเทานั้น
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ตารางที่ 32 แสดงปริมาณของเครื่องถวยลานนาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุด
คน G.4
เครื่องถวยสังกําแพงชนิดเคลือบสีเขียว
จานขนาดใหญ
3 ชิ้น

3 ชิ้น
ปาก 1/ ลําตัว 2

เครื่องถวยเวียงกาหลงชนิดเคลือบสีขาว
ชามขนาดเล็ก
1 ชิ้น

1 ชิ้น

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาจากกลุมเตาหริภุญไชย
ไห
1 ชิ้น

1 ชิ้น

ปาก 1

ลําตัง 1

เครื่องถวยสันกําแพงชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดใหญ 3 ชิ้น มีเนื้อดินหยาบ
แกรงเปนสีแดงอมเทา มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กเปนปริมาณนอย
ทาน้ําดินสีขาวเฉพาะดานในดานเดียว เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก น้ํายาเคลือบเปนประเภท
เคลือบขุน เปนสีเขียวมะกอกอมเทา ไมมีแตกราน ปาดน้ํายาเคลือบออกบนขอบปากโดยรอบ
ตารางที่ 33 แสดงปริมาณของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน G.4 (1)
เครื่องถวยหลงแวนชนิด Celadon
ชามขนาดเล็ก
ชาม
จานขนาดใหญ
กระปุก

15 ชิ้น
7 ชิ้น
5 ชิ้น
1 ชิ้น

28 ชิ้น
ปาก 4 / ลําตัว 9 / กน 2
ปาก 1 / ลําตัว 5 / กน 1
ปาก 2 / ลําตัว 2 / กน 1
ลําตัว 1

เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
ชาม
17 ชิ้น

17 ชิ้น
ปาก 2 / ลําตัว 12 / กน 3

เครื่องถวยตางประเทศ (ภาพที่ 170) : เครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากชั้นดิน
วัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.4 สวนใหญเปนเครื่องถวยจีน (62 ชิ้น) ซึ่งประกอบดวยชนิด
หลากหลายดังแสดงในตารางที่ 32 ในจํานวนของเครื่องถวยจีนเหลานี้ เครื่องถวยหลงฉวนชนิด
Celadon เปนชนิดที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด (28 ชิ้น) ซึ่งประกอบดวยประเภทชามขนาดเล็ก (15
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ชิ้น) จานขนาดใหญ (5 ชิ้น) และกระปุก (1 ชิ้น) ในเครื่องถวยหลงฉวนเหลานี้ ชิ้นที่นาสังเกต คือ
ชิ้นสวนกนของประเภทชามขนาดเล็ก 1 ชิ้น (11) มีเนื้อดินละเอียดแกรงมาก เปนสี light brownish
gray น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส เปนสี olive brown มีแตกราน เคลือบผิวดานในและดาน
นอกยกเวนที่สวนกนดานนอก มีเชิงหนาเตี้ย บริเวณกนดานในเปนราบ
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบเปนจํานวน 17 ชิ้น เปนประเภทชาม มีเนื้อ
ดินละเอียดแกรงเปนสี grayish white มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณนอย น้ํายา
เคลือบเปนประเภทเคลือบใส เปนสี light olive green มีแตกราน เคลือบผิวดานในและดานนอก แตไม
ถึงที่สวนกนดานนอก ปาดน้ํายาเคลือบออกเปทรงวงแหวนบริเวณกนดานใน กนมีเชิง ปากกวาง
ตารางที่ 34 แสดงปริมาณของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน G.4 (2)
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน
ชามขนาดเล็ก
1 ชิ้น
ภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบที่ผลิตจากกลุมแหลงเตา Quanzhau
ไห
3 ชิ้น
ขวด
5 ชิ้น

1 ชิ้น
ปาก 1
8 ชิ้น
ลําตัว 1 / กน 2
ปาก 1 / ลําตัว 3 / กน 1

ชิ้น สว นปากของเครื่ องถว ยจิ่ ง เตอ เจิ้ น ชนิด ลายครามประเภทชามขนาดเล็ ก สมั ย
ราชวงศหยวน 1 ชิ้น (12) มีขอบปากบานออก มีลายครามใตเคลือบเปนลายกานขดโดยรอบสวน
ปากดานในและดานนอก และมีลายกลีบบัวที่ตกแตงภายในคลายใบไมหอยหัวลงบริเวณลําตัว
ตอนลางดานนอก ชิ้นสวนกนของภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบประเภทขวด 1 ชิ้น (14) ซึ่งผลิตจาก
กลุมแหลงเตา Quanzhau ในมณฑลฝูเจี้ยน มีเนื้อดินละเอียดแกรง เปนสี white มีสวนผสมของ
เม็ดทรายสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณนอย มีกนแคบแบน
นอกจากเครื่อ งถว ยจีน แลว ยัง มีการขุดพบเครื่องถว ยเวีย ดนาม 3 ชิ้น อีกดว ย ซึ่ง
ประกอบดวยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชาม 2 ชิ้น และชนิดลายครามประเภทตลับสวนฝาปด 1
ชิ้น ชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชาม 2 ชิ้นมีลักษณะตางๆคลายคลึงกัน เชน เนื้อดินละเอียดเปนสี
light gray (15) และ white (16) น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส เปนสี grayish olive (15)
และสี light yellow (16) มีแตกราน ชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชาม 1 ชิ้น (15) มีขอบปากโคงเขา
ดานในและมีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพใตเคลือบเปนลายกลีบดอกบัวโดยรอบ
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ลําตัวดานใน อีก 1 ชิ้น (16) มีขอบปากตรง มีการตกแคงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพใต
เคลือบเปนลายดอกโบตั๋นโดยรอบลําตัวดานใน จากความคลายคลึงลักษณะตางๆ ระหวาง 2 ชิ้น
นี้ สันนิษฐานไดวาทั้ง 2 ชิ้นนาจะเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาแหลงเดียวในชวงเวลาใกลเคียงกัน
ตารางที่ 35 แสดงปริมาณของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน G.4 (3)
เครื่องถวยเตอฮั่วชนิเคลือบสีขาว
จานขนาดเล็ก
2 ชิ้น
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิง
ชามขนาดเล็ก
4 ชิ้น

2 ชิ้น
ลําตัว 2
4 ชิ้น
ปาก 1 / ลําตัว 3

เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายสีบนเคลือบสมัยราชวงศหมิง
ชามขนาดเล็ก
1 ชิ้น

1 ชิ้น

ภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบที่ผลิตจากกลุมแหลงเตา Quanzhau
ไห
3 ชิ้น
ขวด
5 ชิ้น

8 ชิ้น
ลําตัว 1 / กน 2
ปาก 1 / ลําตัว 3 / กน 1

ลําตัว 1

เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม
ตลับ (ฝาปด)
1 ชิ้น

1 ชิ้น

เครื่องถวยเวียดนามชนิเคลือบสีเขียว
ชามขนาดเล็ก
2 ชิ้น

2 ชิ้น

ปาก 1
ปาก 2

เครื่องถวยสังคโลกและภาชนะดินเผาชนิดอื่นในชวงระยะแรกของการสงออก
จากโบราณสถานพระราชวังจันทน
จากการวิเคราะหทางอายุของภาชนะดินเผาที่ไดจากการขุดแตงขุดคนโบราณสถาน
พระราชวังจันทน พบวามีภาชนะดินเผากลุมที่จัดอยูไดในชวงระยะแรกของการสงออก (ในชวง
กลางพุทธศตววรษที่ 20) เปนจํานวนพอสมควร เครื่องถวยตางประเทศประกอบดวยเครื่องถวยจีน
สมั ย ราชวงศ ห มิ ง ตอนต น เครื่ อ งถ ว ยเวี ย ดนาม ส ว นเครื่ อ งถ ว ยที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศไทย
ประกอบดวยเครื่องถวยสังคโลก ภาชนะดินเผาบานบางปูน บานเตาไห แมน้ํานอย เปนตน
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จากการวิ เ คราะห เ ครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ สํ า เภาจมอยู ใ ต น้ํ า
สันนิษฐานไดวาเครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคที่โบราณสถานพระราชวังจันทนในชวงนี้นาจะมี 5
ชนิด ในเครื่องถวยสังคโลก 5 ชนิดนี้ ชนิดที่เริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตชวงนี้ คือ เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดลายสีดําใตเคลือบ และเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ นอกจาก
เหลานี้ ยังมีเครื่องถวยสังคโลกชนิดที่ไดถูกผลิตอยางตอเนื่องมาจากชวงกอนการสงออกอีก 2 ชนิด
ดวย ไดแก ภาชนะดินเผาศรีสชั นาลัยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 171-177)
จากการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา พบวา
เครื่องถวยสังคโลกเริ่มสงออกขายตางประเทศอยางจริงจังตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งผูวิจัย
ใหชื่อเรียกวา “ในชวงระยะแรกของการสงออก”
ในชวงนี้ แหลงเตาศรีสัชนาลัยเริ่มผลิตเครื่องถวยสังคโลกชนิดใหม 2 ชนิดโดยพัฒนา
คุณภาพทุกสวน (เนื้อดิน น้ํายาเคลือบ การตกแตงลวดลาย) ไดแก ชนิดเคลือบสีเขียว และชนิด
ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว แตแหลงเตาศรีสัชนาลัยยังผลิตภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบและชนิด
เคลือบสีน้ํ า ตาลเข มอยา งตอ เนื่อ งตั้ง แตชว งกอ นการสง ออกเครื่อ งถว ยสัง คโลก ซึ่ง ยัง คงเป น
ผลิตภัณฑหลักในชวงนี้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสําคัญเกิดขึ้นในประวัติของการผลิตเครื่องถวย
สังคโลกอีกดวย คือการเริ่มปรากฏเครื่องถวยสุโขทัยขึ้นมาตั้งแตชวงนี้เปนตนมา ซึ่งประกอบดวย
ชนิดลายสีดําใตเคลือบใสและชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว
ในการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ไดจากการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวัง
จันทนในปพ.ศ.2546-47 ผูวิจัยเนนการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเครื่องถวยสังคโลกชนิดใหมที่เริ่ม
ปรากฏขึ้นมาในชวงนี้ ในการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลก ผูวิจัยไดคัดเลือกเครื่องถวยสังคโลก 4
ชนิดออกมาโดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา และการขุด
คนแหลงเตาศรีสัชนาลัยและแหลงเตาสุโขทัย ซึ่งไมไดนําขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ขุดพบเขามาใน
การคัดเลือกขอมูล ไดแก ทั้งบริเวณและชั้นดินที่ขุดพบในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวัง
จันทนในปพ.ศ.2546-47 นอกจากขอมูลที่ไดจากการขุดคนขุดแตงในปพ.ศ.2546-47 แลว ยัง
คัดเลือกนําขอมูลในปอื่นๆ เขามารวมใชในการวิเคราะหเพื่อปรากฏลักษณะตางๆ ของเครื่องถวย
สังคโลกในชวงนี้
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 171-174): ในการ
ขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-47 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนา
ลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวเปนจํานวน 147 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยประเภทถวย 1 ชิ้น พาน 1
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ชิ้น ไห 3 ชิ้น ชาม 12 ชิ้น ขวด 3 ชิ้น ชามขนาดใหญ 17 ชิ้น จานขนาดใหญ 110 ชิ้น จึงพบวา
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทจานขนาดใหญ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวที่ขุดพบแบงออกไดเปนสองกลุม
ยอยตามลักษณะเนื้อดิน ไดแก กลุมเนื้อดินหยาบและกลุมเนื้อดินละเอียด กลุมเนื้อดินหยาบมีเนื้อ
ดินหยาบแกรง มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดใหญเปนปริมาณมาก สีเนื้อดินเปลี่ยนตั้งแต
dull orange จนถึง white แตสวนใหญเปนสีเทาหรือสีเทาออน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสี
ดําใตเคลือบสีเขียวที่จัดอยูไดในชวงนี้สวนใหญมีเนื้อดินแบบนี้ ซึ่งเปนแบบเทียบกันกับที่ขุดพบ
จากแหลงเรือ Turiang และแหลงเรือเกาะสีชัง 2 มักมีการทาน้ําดินสีขาวกอนลายสีดําใตเคลือบ
แตบางใบไมไดสังเกตชั้นน้ําดินสีขาวใตผิวเคลือบ น้ํายาเคลือบมักเปนประเภทเคลือบใส มีแตก
ราน สีเคลือบเปลี่ยนตั้งแต olive yellow จนถึง olive gray แตสวนใหญเปนสี light gray
ประเภทชามขนาดเล็ก (1-4) ในกลุมเนื้อดินหยาบมีการทาน้ําดินสีขาวและเคลือบผิว
ดานในและดานนอกของภาชนะ ยกเวนสวนกนดานนอก บางใบไมมีการทาน้ําดินสีขาว (1) กนมี
เชิงเตี้ย ปลายเชิงกวางออก ลําตัวตอนลางพอง ปากกวาง ขอบปากมนกลมบานออก มีลายสีดําใต
เคลือบเปนลายชอดอกไมวางภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และ
ลายเสนขนานกันโดยรอบขอบปากดานในและลําตัวดานนอก
ประเภทชามในกลุมเนื้อดินหยาบยังมีการทาน้ําดินสีขาว (5-7) และเคลือบผิวบริเวณ
เชนกันกับประเภทชามขนาดเล็ก กนมีเชิงหนาคอนขางสูง ลําตัวตอนลางพอง ปากกวาง ขอบปาก
บานออก มี ล ายสี ดํ า ใต เ คลื อ บเป น ลายช อ ดอกไม ว างเรี ย งภายในลายเส น วงแหวนบริ เ วณ
ศูนยกลางของภาชนะดานใน (5, 6) ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันกับประเภทชามขนาดเล็ก นอกจากนี้
ยังมีลายชอดอกไมที่เปนดอกไมแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ (7)
ประเภทจานขนาดใหญ (8-23) ในกลุมเนื้อดินหยาบเปนประเภทรูปทรงที่ขุดพบเปน
จํานวนที่สุด ซึ่งมีการทาน้ําดินสีขาวและการเคลือบผิวบริเวณเชนกันกับประเภทชามขนาดเล็กและ
ชาม บางใบมีรอยกี๋เม็ดทรงกลมอยูบริเวณกนดานใน และมีรอยกี๋ทอทรงวงแหวนภายในเชิง ซึ่งมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 7.2 เซนติเมตร (19) กนมีเชิงเตี้ยเปนทรงสามเหลี่ยมในภาพหนา
ตัดขวาง (9, 10, 12) แตบางใบมีเชิงคอนขางสูงเปนทรงสี่เหลียมในภาพหนาตัดขวาง (22, 23)
ผนังสวนกนมีความหนามาก มักบิดเบี้ยวดวยน้ําหนักของภาชนะเมื่อเผาในเตา ปากกวางพับแผ
ออก ขอบปากยกตั้ง มีลายสีดําใตเคลือบสีเขียวเปนลายชอดอกไมวางภายในลายเสนทรงวงแหวน
บริ เ วณศู น ย ก ลางของภาชณะด า นใน ซึ่ ง เป น ลวดลายสี ดํ า หลั ก ในประเภทจานขนาดใหญ
นอกจากนี้ยังมีลายชอดอกไมโดยลายสีดําเต็มพื้นที่ (22, 28) และลายตัวปลาคูกัน (9, 21) วาง
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เรียงภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน บางใบมีลายกานขดดอกไม (8,
32) หรือลายตัวปรา (33) โดยรอบลําตัวดานใน สําหรับบริเวณลําตัวดานนอกสวนใหญ มีลายเสน
ขนานกัน 2-3 เสนเทานั้น แตบางใบมีลายกลีบบัว (8, 12, 18) ประเภทพานมีการขุดพบ 1 ชิ้น
เทานั้น ซึ่งเปนชิ้นสวนเชิงทรงกรวย มีลายกลีบบัวและลายกานขดโดยรอบเชิงดานนอก (24)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวกลุมเนื้อดินละเอียดมีการขุดพบ
เป น จํ า นวนน อ ย ซึ่ ง ประกอบด ว ยประเภทชามและจานขนาดใหญ มี เ นื้ อ ดิ น ละเอีย ดแกร ง มี
สวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณนอย (25-29) สีเนื้อดินมักเปน white หรือ light
gray บางใบไมมีการทาน้ําดินขาว (27, 28, 31) ประเภทชามในกลุมเนื้อดินละเอียดมีเชิงสูง มีลาย
สีดําใตเคลือบเปนลายชอดอกไมโดยลายเต็มพื้นที่ภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของ
ภาชนะดานใน (26, 27) ประเภทจานขนาดใหญยังมีลักษณะลวดลายเชนกัน (28) ทั้งประเภทชาม
และจานขนาดใหญมีรอยกี๋ทอภายในเชิง ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 4.8–5.2 เซนติเมตร
ซึ่งมีขนาดเล็กกวากลุมเนื้อดินหยาบ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 175, 176): ในจํานวนของ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากการขุดคนขุดแตงโบราณสถานพระราชวัง
จันทนในปพ.ศ. 2546-47 (2,264 ชิ้น) เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่จัดเปนผลิตภัณฑ
ในชวงระยะแรกของการสงออกมีจํานวนนอย (45 ชิ้น) ซึ่งยังแบงออกตามลักษณะเนื้อดินออกได
เปน 2 กลุมเชนกันกับชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว คือกลุมเนื้อดินหยาบและกลุมเนื้อดินละเอียด
กลุมเนื้อดินหยาบมีเนื้อดินหยาบแกรง (34-41) มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาด
ใหญเปนปริมาณมาก ในการเปลี่ยนแปลงสีเนื้อดินตั้งแต light gray จนถึง brown มี light gray
เปนสีเนื้อดินที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด บางใบมีการทาน้ําดินขาวใตเคลือบ (34, 35, 37, 38) เมื่อ
สั ง เกตประเภทรู ป ทรงของกลุ ม เนื้ อ ดิ น หยาบประกอบด ว ย พบว า มี ป ระเภทรู ป ทรงค อ นข า ง
หลากหลาย ไดแก ประเภทจานขนาดเล็ก (38) กระปุก (40, 41) ฝาปดของตลับ (39) ชาม และ
จานขนาดใหญ
ประเภทชามเคลือบผิวดานในและดานนอกของภาชนะ แตไมถึงบริเวณกนดานนอก บาง
ใบมีการทาน้ําดินสีขาวกอนเคลือบ ประเภทชาม 1 ใบมีเศษกี๋แบบน้ําออยติดอยูปลายเชิง (34) ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาประเภทชามใบนี้ถูกวางเรียนซอนกันบนประเภทจานขนาดใหญโดยคั่นกี๋แบบน้ําออย
กนมีเชิงรูปทรงสามเหลียมในภาพหนาตัดขวาง ปลายเชิงกวางออก ซึ่งเปนลักษณะรูปทรงคลายคลึง
กันกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวประเภทชามกลุมเนื้อดินหยาบ เทาที่
สังเกตหลักฐานที่ขุดพบแลว กลุมเนื้อดินหยาบประเภทชามเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย กลุมเนื้อ
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ดินหบาบประเภทจานขนาดใหญมีผิวเรียบเชนกัน ประเภทจานขนาดใหญนั้นปนภาชนะคอนขาง
หนา กนกวางมีเชิงเตี้ย บริเวณปากนาจะพับแผออก ขอบปากยกตั้ง เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang ในแถบมาเลเซียจัดเปนตัวอยางที่มีลักษณะเดียวกัน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวกลุมเนื้อดินละเอียดที่ขุดพบประกอบดวย
ประเภทชาม จานขนาดใหญ และโถขนาดใหญ (42-57) มีเนื้อดินละเอียดแกรง มีสวนผสมของเม็ด
ทรายสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณนอย สีเนื้อดินเปน white หรือ light gray ซึ่งไมไดมีการทาน้ําดินสี
ขาว น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน มีแตกราน ประเภทชาม (42, 47) มักปนเปนภาชนะบางๆ
กน มี เ ชิง ค อ นข า งสูง เป น รู ป ทรงสี่ เ หลี ย มในภาพหน า ตัด ขวาง ปลายเชิง กว า งออก ถ า หากจะ
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือ Nanyang ในแถบมาเลเซีย ซึ่งมีลักษณะเทียบ
กัน สันนิษฐานไดวานาจะมีลําตัวตอนลางพอง และขอบปากบานออก มีการตกแตงดวยการขูดขีด
โดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบดอกไมภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของ
ภาชนะดานใน (42, 43, 46, 47) และลายกลีบบัวโดยรอบลําตัวดานใน (45)
ชิ้นสวนปากของประเภทจาน 1 ชิ้น (49) มีปากบานออก ขอบปากมนหนา มีการตกแตง
ดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายขนานกันตามแนวตั้งบริเวณลําตัวดานใน ซึ่งมี
ตัวอยางลักษณะเดียวกันที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะสีชัง 2 ในบริเวณอาวไทย (ภาพที่ 19-9,10)
ประเภทจานขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 27.9 – 28.0 เซนติเมตร
เสนผาศูนยกลางของรอยกี๋ทอทรงวงแหวนภายในเชิงประมาณ 6.4 – 8.8 เซนติเมตร ประเภทจาน
ขนาดใหญมีรูปแบบสวนกน 2 แบบ แบบที่หนึ่ง คือกนมีเชิงเตี้ยเชนกันกับกลุมเนื้อดินหยาบ (50, 52,
54) บางใบมีรอยกี๋เม็ดทรงกลมบริเวณกนดานใน (52) ชิ้นสวนกนของประเภทจานขนาดใหญ 1 ชิ้นมี
การทาน้ําดินสีสนิมเล็กภายในเชิง (50) บางใบมีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายกลีบดอกไม
ภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (54) แตสวนใหญมีผิวเรียบไมมีตกแตง
ลวดลาย
แบบที่สอง คือกนมีเชิงคอนขางสูง (51, 56) หรือถึงจะมีเชิงเตี้ย แตกนมีฐานสูง (ผนัง
สวนกนหนา) ปากกวางและพับแผออก ขอบปากยกตั้ง มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายกลีบ
ดอกไมภายในลายเสนวงแหวนศูนยกลางของภาชนะดานใน สําหรับบริเวณลําตัวดานในมีลาย
กลีบบัว (57) และลายดอกไม (53) ที่ทําดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวี สําหรับบริเวณ
ลําตัวดานนอกมักมีผิวเรียบไมมีลวดลาย แตบางใบมีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือ
คลายซี่หวีเปนลายกลีบบัว (53) เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Nanyang และ Longquan บางใบมีลักษณะคลายคลึงกัน
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ประเภทโถขนาดใหญนาจะพรอมฝาปด เคลือบผิวทั้งใบยกเวนภายในเชิง และปาด
น้ํ า ยาเคลื อ บออกขอบปากโดยรอบ (58) ภายในเชิ ง มี ร อยกี๋ ท อ ทรงวงแหวนที่ มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 4.8 เซนติเมตร กนมีเชิงคอนขางสูงรูปทรงสี่เหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง
(59) ลําตัวตอนลางพอง ปากโคงเขาดานใน ขอบปากตรง ซึ่งเปนภาชนะทรงกระบอก มีการ
ตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกานขดโบตั๋นบริเวณลําตัวดานนอก (58)
และมีลายกลีบบัวบริเวณลําตัวตอนลางดานนอก(59)
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบใสและชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว
(ภาพที่ 177): ในการจําแนกเศษเครื่องถวยสุโขทัย เครื่องถวยสุโขทัยบางชนิดเปนขอมูลที่มีความ
ยากลําบากที่จะกําหนดเกณฑเพื่อจําแนกขอมูลตามกาลชวงเวลา เนื่องจากวาทั้งลักษณะเนื้อดิน
และน้ํายาเคลือบเปลี่ยนแปลงไมชัดเจนในตลอดชวงของการผลิต โดยเฉพาะในชวงพุทธศตวรรษที่
21 ทั้งลักษณะรูปทรงและลวดลายสีดําบางอยางไมเปลี่ยนแปลงดวย ดังนั้น ในการจําแนกเศษ
เครื่องถวยสุโขทัย ถาหากจะเปนชิ้นสวนลําตัวขนาดเล็กๆ หรือเปนชิ้นสวนที่ไมแสดงลักษณะ
รูปทรง ผูวิจัยจึงแบงออกไดเปนแคสองสมัยอยางคราวๆเทานั้น คือ พุทธศตวรรษที่ 21 และพุทธ
ศตวรรษที่ 22
เครื่องถวยสุโขทัยมีชนิดลายสีดําใตเคลือบใสและชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว ซึ่ง
ประกอบดวยประเภทชามและจานขนาดใหญ ประเภทชามเปนภาชนะทรงสูง กนมีเชิงสูง ลําตัว
ตอนลางพอง ขอบปากบานออก มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายชอดอกไมรูปทรงตางๆ (2-6) บริเวณ
ลําตัวดานนอกและขอบปากดานในมีลายกานขดเปนหวัดๆ
ประเภทจานขนาดใหญที่เกือบจะสมบูรณที่แสดงเปนภาพลายเสนเปนขอมูลไดจาก
การขุดคนขุดแตงในปพ.ศ.2548 (ในหลุมขุดคน TP.2) ซึ่งมีลายตัวปลาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
กับผลิตภัณฑในชวงถัดลงตอไปนี้ แตผูวิจัยลงความคิดเห็นวาถาหากจะสังเกตลักษณะรูปทรง
ภาชนะจะจัดเปนผลิตภัณฑในชวงนี้อยางถูกตองกวา กลางคือ ประเภทจานขนาดใหญใบนี้ปน
เปนภาชนะคอนขางบาง โดยเฉพาะผนังสวนกนบางมาก กนมีเชิงหนาเตี้ย ปากกวางและพับแผ
ออก ขอบปากยกตั้ง มีลายสีดําเปนลายตัวปลาหนึ่งตัววางเรียงภายในลายเสนวงแหวนบริเวณ
ศูนยกลางของภาชนะดานใน นอกจากนี้ยังมีลายเสนขนานกันโดยรอบขอบปากดานบน และลําตัว
ดานนอก (7)
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ภาชนะดินเผาบานเตาไห จังหวัดพิษณุโลก (ภาพที่ 178-181)74
จากการวิเคราะหเชิงปริมาณภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1 ของหลุม
ขุดคน G.2 ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป ปรากฏวาภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบเริ่ม
ปรากฏขึ้นมาอยางจริงจังตั้งแตงชวงระยะแรกของการสงออก
จากการขุดคนศึกษาแหลงเตาบานเตาไหและทําการวิเคราะหที่ไดจากการขุดคน
แหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา พบวาภาชนะดินเผาบานเตาไหที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทนจึงคงเปนผลิตภัณฑที่ถูกผลิตในชวงเวลายาวนาน แตผูวิจัยไมสามารถแสดงเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของภาชนะดินเผาบานเตาไหตามกาลเวลา เนื่องจากวายังไมกาวหนาเกี่ยวกับการศึกษา
ทางอายุของภาชนะดินเผาบานเตาไห ในที่นี้ จะทําสังเขปลักษณะตางๆ ของภาชนะดินเผาบาน
เตาไหที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-47
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-47 ไดมีการขุดพบ
ภาชนะดินเผาบานเตาไหเปนจํานวน 3,191 ชิ้น คิดเปน 7.9 ％ ในบรรดาเศษภาชนะดินเผาเนื้อ
แกร ง และเนื้อกระเบื้อ ง แตใ นคา จํา นวนนี้ ไมไ ดร วบรวมถึ ง จํา นวนของภาชนะดิน เผาเนื้ อดิ น
ธรรมดาที่ผลิตจากแหลงเตาบานเตาไห
ภาชนะดินเผาบานเตาไหแบบเนื้อแกรงชนิดไมเคลือบมีประเภทรูปทรงหลากหลาย
เชน ประเภทตลับ 15 ชิ้น กระเบื้อง 16 ชิ้น กระปุก 226 ชิ้น ดรก 461 ชิ้น ไห 1,957 ชิ้น อาง 259
ชิ้น ขวด 204 ชิ้น ฝาปด 39 ชิ้น อางพรอมฝาปด 6 ชิ้น ระบุไมได 4 ชิ้น ซึ่งสวนใหญประกอบดวย
ประเภทไห-ครก-อาง นอกจากเหลานี้ ยังมีการขุดพบประเภทกระปุกเปนจํานวนพอสมควรอีกดวย
สิ่งที่ผูวิจัยเนนการอธิบาย คือ ไมไชวากลุมภาชนะดินเผาบางเตาไหเหลานี้ทั้งหมดถูก
บริโภคภายในระยะแรกของการสงออกเทานั้น อยางนอย ในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-21 ภาชนะดินเผา
บานเตาไหคงถูกบริโภคอยางแนนอน เนื่องจากการขุดพบจากแหลงเรืออาวไทย ซึ่งมีอายุในในชวง
กลางพุทธศตวรรษที่ 21 แตในขณะนี้ ผูวิจัยยังไมสามารถที่จะแบงแยกภาชนะดินเผาบานเตาไหตาม
กาลเวลาได
ภาชนะดินเผาบานเตาไหมีลักษณะเนื้อดินที่เปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง ซึ่งสวนใหญเนื้อ
แกรงหยาบ แตมีเนื้อดินแกรงคอนขางละเอียดบาง สันนิษฐานไดวาแหลงเตาบานเตาไหผลิตภาชนะ
ดินเผาในชวงระยะเวลายาวนานโดยเปลี่ยนลักษณะเนื้อดินตามกาลเวลา หรือแหลงเตาบานเตาไหอาจ
ประกอบดวยแหลงเตาหลายแหลงในสมัยเดียวกันก็เปนได สีเนื้อดินเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง
ตั้งแตสี gray จนถึงสี weak red แตสี reddish brown เปนสีเนื้อดินมีบอยที่สุด บางทีเคลือบขี้เถา
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ประเภทกระปุกขนาดเล็กและขวดขนาดเล็กมีลักษณะรูปทรงสวนลําตัวหลากหลาย
กนมักมีฐานแบนเรียบไมมีเชิง บางทีมีฐานหนามาก (3) มีลําตัวทรงกลมแบน (2) ลําตัวตอนลาง
พอง (3) ลําตัวทรงไข (4) ขอบปากพับยกตั้ง (2) ซึ่งเปนลักษณะเปนพิศษของภาชนะดินเผาบาน
เตาไหประเภทกระปุกและขวด
ประเภทไหแบงออกตามลักษณะรูปทรงสวนกนออกไดเปน 2 กลุม ประเภทไหกลุมที่
หนึ่ง คือประเภทไหแบบเทาชาง (5, 13-15, 18) ประเภทไหกลุมที่สองคือ ประเภทไหแบบปากแตร
(12, 16, 17, 19)
วิธีการตกแตงมีลักษณะคลายคลึงกันกับภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ เชน
การตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายคลื่นระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบไหล (5) การตกแตงดวย
ขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายลูกคลื่น โดยฉพาะการปนแปะลายตัว “อุ” โดยรอบคอ
เปนลักษณะการตกแตงพิเศษของภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห นอกจาก
ความคลายคลึงกันกับภาชะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบในลักษณะการตกแตงลวดลาย ยังมี
ความคลายคลึงกันในลักษณะโครงสรางตัวเตาเผาอีกดวย75 ซึ่งสันนิษฐานไดวาในการผลิตภาชนะ
ดินเผาชนิดไมเคลือบ แหลงเตาบานเตาไหคงไดรับอิทธิพลจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย แตถาหากจะ
สังเกตรายละเอียด พบวายังมีลักษณะเอกรักษณของแหลงเตาบานเตาไหอีกดวย เชน กนมีฐาน
หนามาก ขอบปากหุบเขาดานใน (5-9) ลักษณะรูปทรงเหลานี้มีความแตกตางกันไปจากของแหลง
เตาศรีสัชนาลัย การขดประทับเครื่องหมายที่สังเกตไดในภาชนะดินเผาประเภทไห (5, 12) ยังเปน
ลักษณะเอกรักษณของภาชนะดินเผาบานเตาไหอยางหนึ่ง
ฝาปดมีรูปแบบ 2 แบบ คือฝาปดทรงแบนมีหูจับ (20) ซึ่งนาจะเปนฝาปดสําหรับตลับ
ฝาปดอีกแบบหนึ่ง คือฝาปดทรงกลม (21) นาจะเปนฝาปดสําหรับอางรูปทรงตอไปนี้ (22) ประเภท
อางพรอมฝาปดไดมีการขุดพบเปนจํานวนนอย (6 ชิ้น) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 17.0
เซนติเมตร ความสูง 9.6 เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะทรงสูง กนแบนเรียบ ปากกวาง ขอบปากหุบเขา
ดานในและมีขอบสําหรับรองรับฝาปด
ทั้งประเภทอางและครกมีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกับผลิตภัณฑของแหลงเตาศรีสัช
นาลัยและแมน้ํานอย จึงมีความยากลําบากที่จะแบงแยกผลิตภัณฑของแหลงเตาบานเตาไห
ออกมาตามเฉพาะลักษณะรูปทรงของภาชนะเทานั้น ยกเวนการขดประทับหมายเลขที่สังเกตไดใน
ประเภทอางและครกบางใบ (25, 29, 30, 34)
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เรื่องเดียวกัน, 34-42.
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เครื่องถวยตางประเทศ
ในการขุ ด แต ง ขุ ด ค น โบราณสถานพระราชวั ง จั น ทน ได มี ก ารขุ ด พบเครื่ อ งถ ว ย
ตางประเทศที่จัดอยูไดในระยะแรกของการสงออก 3 กลุม ไดแก เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลาย
ครามและชนิดเคลือบสีขาวและเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ถืงแมวาไมไดมีการขุดพบเครื่อง
ถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามและชนิดเคลือบสีขาวจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําในชวงนี้ แตถา
หากจะเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีในประเทศจีน พบวาไดมีการขุด
พบเครื่ อ งถ ว ยจิ่ ง เต อ เจิ้ น ชนิ ด ลายครามและชนิ ด เคลื อ บสี ข าวสมั ย ราชวงศ ห มิ ง ตอนต น จาก
โบราณสถานพระราชวังจันทน ซึ่งจัดอยูไดในระยะแรกของการสงออก
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามและชนิดเคลือบสีขาว (ภาพที่ 182): ใน
ประวัติการศึกษาเครื่องจีนเปนสินคาออก เรื่องราวของการผลิตเครือ่ งถวยจีนในสมัยราชวงศหมิงตอน
ตน ซึ่งตรงกันกับชวงตน-กลางพุทธศตวรรษที่ 20 เปนเรื่องที่ยังไมปรากฏลักษณะของเครื่องถวยจีน
เปนสินคาออก โดยเฉพาะเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม มีความขาดแหลนหลักฐานทาง
โบราณคดีเพื่อปรากฏลักษณะตางๆของเครื่องจิ่งเตอเจิ้นทั้งในประเทศจีนและทั่วเอเชีย เชน ในการ
ขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําที่จัดอยูในชวงนี้ ไมไดมีการขุดพบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลาย
ครามเลย สวนในประเทศจีน มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบจากโบราณสถานสุสาน ซึ่งกําหนด
อายุกางลงฝงศพไดในสมัยราชวงศหมิงตอนตนเปนจํานวนนอย เหตุการณเปนอยางนี้จึงทําให
นักวิชาการบางทานสันนิษฐานวาสถานการณดังกลาวแสดงวาชองวางในตลาดการคาเครื่องถวยจีน
ในชวงนี้76 แตในชวงทศวรรษที่ผานมา นักวิชาการบางทานพยายามคนควาเครื่องถวยจีนในสมัย
ราชวงศหมิงตอนตน โดยทําการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีใน
ประเทศจีนและประเทศญี่ปุน77 ในการศึกษาเรื่องนี้ ขอมูลที่ไดจากการขุดคนโบราณสถานพระราชวัง
78
玉帯河 เมือง 南京 เปนหลักฐานสําคัญที่นํามาใชในการศึกษาเรื่องราวของเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นช
นิดลายครามในสมัยราชวงศหมิงตอนตน โดยเฉพาะเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามที่ผลิตจาก
เตาเอกชนอันเปนหลักฐานสําคัญเพื่อกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้น ชนิดลายครามสมัย
ราชวงศหมิงตอนตนเนื่องจากการขุดพบรวมกันกับเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามเตาหลวงใน
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พัฒนาการของเครื่องถวยไทย (ม.ป.ท., 2535), 113.
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修大学アジア考古学研究報告書１, 2002.
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梁白泉,張浦生, 朱明遺萃, 南京博物館,香港中文大学文物館,香港, 1985.
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ชั้นดินเดียวกัน
ในการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน โดยเฉพาะ
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการขุดคนโบราณสถานพระราชวัง 玉
帯河 เมือง 南京 เขา มาใชในการคัดเลือกเครื่องถว ยจิ่ง เตอเจิ้น ชนิดลายครามสมัยราชวงศห มิ ง
ตอนตนออกมา
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-47 ไดมีการขุดพบ
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิงตอนตน ซึ่งสวนใหญเปนประเภทชาม จาน
และจานขนาดใหญ ประเภทชามแบงออกตามลักษณะรูปทรงไดเปนกลุม 2 ยอย ประเภทชามกลุม
ที่หนึ่ง คือประเภทชามรูปแบบปากบานออก เคลือบผิวทั้งใบ และปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง
(3) บางใบไมเคลือบผิวภายในเชิง (4) เชนเดียวกันกับเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัย
ราชวงศหยวน ปนภาชนะบางกวาของสมัยราชวงศหยวน แตบางใบยังคงมีเชิงคอนขางหนาเตี้ย
(3) ขอบปากแหลมบานออก ในการคัดเลือกผลิตภัณฑสมัยราชวงศหมิงตอนตนออกมา ลักษณะ
ลวดลายครามยังเปนหลักฐานสําคัญประการหนึ่งอีกดวย มีลายครามเปนลายตัวอักษรจีน 寿
(shou) ซึ่ง เปน คํ า มงคลที่ มีค วามหมาย “เรื่ อ งมงคล” (4) ลายชอ ดอกไม (3) วางเรีย งภายใน
ลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน สําหรับลําตัวดานนอก มีลายกานขดดอกไม
แบบหยาบบาง (1) แบบปราณีตบาง (2)
ประเภทชามกลุ ม ที่ ส อง คื อ ประเภทชามรู ป แบบปากตรง (5-7) ซึ่ ง มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 12.0 เซนติเมตร ความสูง 6.6 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและ
ดานนอก และปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง เปนภาชนะทรงสูง กนแคบมีเชิงหนาเตี้ยบาง (5, 6)
มีเชิงคอนขางสูงบาง (7) ลําตัวไมพอง ขอบปากตรง มีลายครามเปนลายกลีบดอกไม (5, 7) ลาย
ตนเหมย (6) ภายในลายเสนวงแหวนศูนยกลางของภาชนะดานใน มีลายประแจจีนโดยรอบขอบ
ปากด า นนอก สํ า หรั บลํ า ตัว ดา นนอก มีล ายก า นขดดอกไม (6) ลายใบไผ (5) แทจ ริ ง แลว ว า
ประเภทชามรูปแบบปากตรงไมปรากฏในการขุดคนโบราณสถานพระราชวง 玉帯河 เมือง 南京79
แตจากลัก ษณะลวดลายครามที่คลายคลึง กันระหวางประเภทชามรูปแบบปากบานออกและ
รูปแบบปากตรง ถือกันวาประเภทชามรูปแบบปากตรงนาจะผลิตในชวงสมัยเดียวกันกับประเภท
แ

79

梁白泉,張浦生, 朱明遺萃,南京博物館,香港中文大学文物館,香港, 1985.
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ชามรูปแบบปากบานออก 80 ประเภทชามขนาดใหญ (9,10) ยังมีลักษณะรูปทรงเหมือนกันกับ
ประเภทชามรูปแบบปากบานออก มีลายภาพของหนองกอบัวประกอบกับเปดคูกันลอยอยู (a
lotus pond with a pair of connubial ducks) (10) วางภายในลายเสนทรงวงแหวนบริเวณ
ศูนยกลางของภาชนะดานใน มีลายกานขดโดยรอบขอบปากดานใน และลายกานขดดอกไมลําตัว
ดานนอก (9)
ประเภทจานที่แสดงรูปทรงในภาพลายเสน 1 ใบ (8) เคลือบผิวทั้งดานในและดาน
นอก และปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง กนมีเชิงหนาเตี้ย ปลายเชิงหุบเขาดานใน ปากพับแผ
ออก ขอบปากมนตรง มีลายเสนจุดไขปลาโดยรอบขอบปากและบริเวณกนดานใน ภายในลายเสน
ทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานในมีลวดลายแตระบุไมไดวาแสดงอะไร บริเวณ
ลําตัวดานนอกมีลายกานขดดอกไม
นอกจากชนิดลายครามแลว ยังมีเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวประเภทชาม
อีกดวย ไดแก เคลือบผิวทั้งใบ และปาดน้ํายาเคลือบออกภายในเชิง กนมีเชิงหนาเตี้ย (12)
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon (ภาพที่ 182): ที่กําหนดอายุไดในชวงกลาง
พุทธศตวรรษที่ 20 มีประเภทจานขนาดเล็ก (1) ชาม (2-8) และจานขนาดใหญ (9-12) ประเภท
ชามมีรูปทรงสองแบบ ไดแก ประเภทชามรูปแบบปากบานออก (2, 3) และรูปแบบปากตรง (6, 7)
ประเภทชามทั้งสองแบบเคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวนภายในเชิง กรือ
เคลือบผิวไมถึงปลายเชิง (5)

80

亀井明徳編, 明代前半期陶瓷器の研究 ―首里城京の内 SK01 出土品―, 専

修大学アジア考古学研究報告書１, 2002, Kouichi Mizusawa, “Trade Ceramics from

Early to Mid 15 th Century,” Trade Ceramics Studies, No.24, Japan Society for the Study
of Oriental Trade Ceramics, (Tokyo, 2004), 194-210.
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ภาพที่ 183 เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามที่ขุดพบจากโบราณสถานสุสาน 宋晟
เมือง 南京 ซึ่งมีการขุพบจารึกหนาสุสานกลาวถึงการลงศพในปพ.ศ.1950 (Boqian,
Zhu 1998, pl. 261)
ประเภทชามรูปแบบปากบานออกมีผนังสวนกนหนา กนมีเชิงสี่เหลี่ยมในภาพดานตัด
ลําตัวตอนลางพอง ขอบปากมนบานออก ประเภทชามรูปแบบปากบานออกมักเรียบไมมีการ
ตกแตงลวดลาย หรือวามีลายกดประทับเปนลายชอดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน
ประเภทชามรูปแบบปากบานออกไดมีการขุดพบจากโบราณสถานสุสาน 宋晟 เมือง 南京 ซึ่งมีการ
ขุดพบจารึกหนาสุสานกลาวถึงการลงศพในปพ.ศ.195081 (ภาพที่ 183) นอกจากนี้ ยังมีการขุดพบ
จากแหลงเรือเกาะสีชัง 2 ซึ่งมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ดังกลาวมาขางตน
ประเภทชามรู ป แบบปากตรง (6-8) ก น มมี เ ชิ ง สู ง ปลายเชิ ง มั ก กว า งออก ลํ า ตั ว
ตอนลางไมพอง ขอบปากมนตรง มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายประแจจีนโดยรอบปากดาน
นอก ลายกลีบบัวลําตัวตอนลางดานนอก ลวดลายทั้งสองชนิดทําเปนหวัดๆ สําหรับบริเวณกนดาน
ในมักมีลายกดประทับเปนลวดลายตางๆ82 (ภาพที่ 185)
สํ า หรั บ เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด Celadon ประเภทจานขนาดใหญ การคั ด เลื อ ก
เฉพาะผลิตภันฑในสมัยราชวงศหมิงตอนตนออกอันเปนสิ่งที่ยากลําบาก เนื่อจากวาลักษณะตางๆ
ของประเภทจานขนาดใหญในสมัยราชวงศหยวนสืบตอกันมาจนถึงสมัยราชวงศหมิงตอนตนโดย
81

Boqian, Zhu, Celadon from Longquan Kilns, (Taipei:芸術家出版, 1998),

pl.261
82

沖縄県教育委員会, 首里城跡, 沖縄県教育委員会, 1998.
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ไมเปลี่ยน เชน ขนาดของภาชนะ ลักษณะรูปทรงสวนกน ขอบเขตการเคลือบผิว เปนตน เทาที่
เปรียบเทียบแลว พบวามีลักษณะเด็นชัดที่เริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตสมัยราชวงศหมิงตอนตน คือ
วิธีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวี (10, 12) เมื่อสังเกตลักษณะรูปทรงสวนกน
ของประเภทจานขนาดใหญที่มีการตกแตงดวยวิธีนั้น 2 ชิ้น พบวากนมีเชิงคอนขางเตี้ยกวา และ
ผนังสวนกนบางกวา (10-12) แตประเภทจานขนาดใหญที่ผูวิจัยจัดเปนผลิตภัณฑในสมัยราชวงศ
หยวนดังกลาวมาในบทที่ 5 แลวบางสวนอาจเปนผลิตภัณฑในสมัยราชวงศหมิงตอนตนก็เปนได
เนื่องจากการสืบตอกันมาของลักษณะตา งๆตั้งแตสมัย ราชวงศหยวนจนถึง สมัย ราชวงศห มิง
ตอนตนโดยไมแปลี่ยน

Scale 1:3

ภาพที่ 185 เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามที่ขุดพบจากจากหลุมหมายเลข SK01
ในการขุดคนบริเวณ Kyounouchi โบราณสถาน Shuri Jyou จังหวัด Okinawa บน
เกาะ Okinawa ภาคใตของประเทศญี่ปุน (沖縄県教育委員会 1998)
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคน G.283
หลุมขุดคน G.2 ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของสระสองหองเปนหลุมขุดคน ขนาด
2×2 เมตร ในตารางกริด N15W320 (แผนผังที่ 30) หลังจากที่ขุดคนจนถึงชั้นดินธรรมชาติแลวไดมี
การขยายขนาดของหลุมขุดคนเพิ่มเติมเปนรูปตัว L โดยขยายหลุมขุดคนไปทางทิศเหนือตอเนื่อง
จากผนังหลุมเดิมดานทิศเหนือ 4 เมตร และขยายออกไปทางทิศตะวันออกตอจากผนังหลุมเดิม
ดานทิศตะวันออก 2 เมตร ผิวดินอยูที่ระดับความลึกสมมุติ 187 cm.db.dp.
83

หางหุน สวนจํากัดสามเพชร, รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดีโบราณสถาน
พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก.
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ชั้นดินธรรมชาติ (Profile Description) (แผนผังที่ 31)84
ชั้นดินที่ Ⅴ Surface–ระดับ 190 cmdt. Very dark grayish brown (10YR 3/2), sandy
loam, non sticky, slightly plastic, many
coarse roots; PH.7
ชั้นดินที่ Ⅳ: ระดับ190-230 cmdt. Brown (10YR 5/3), clay loam, slightly sticky,
slightly plastic, common very fine vesicular
pores, few very fine roots; PH.7
ชั้นดินที่ Ⅲ: ระดับ 230 – 280 cmdt. Brown (10YR 5/3), loam, silt clay, slightly
sticky, very plastic; PH.7
ชั้นดินที่ Ⅱ: ระดับ 280 – 390 cmdt. Grayish brown (10YR 5/2), sandy clay loam,
common fine yellow mottles, very sticky,
very plastic, few very fine roots; PH.6.5
ชั้นดินที่ Ⅰa: ระดับ 400 – 470+ cmdt. Dark yellowish brown (10YR 4/4), silt,
slightly sticky, very plastic, PH.7
ชั้นดินที่ Ⅰ: ระดับ 390-470+ cmdt. Yellowish brown (10YR 5/4), sandy clay loam,
many medium yellow mottles, very sticky, very
plastic, common very fine roots; PH.6.5
ชั้นดินวัฒนธรรมทางโบราณคดี (แผนผังที่ 31): ในการขุดคนหลุมขุดคน G.2 ทั้งชั้น
ดินที่ Ⅱ และที่ Ⅲ เขารวมกันใหจัดเปนชั้นดินวัฒนธรรมสมัยอยุธยาชั้นดินทางโบราณคดีชั้นเดียวกัน
(ระดับที่:230-390cmdt.) จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนในชั้นดินวัฒนธรรมนี้ พบ
โบราณวัตถุในปริมาณคอนขางหนาแนน ซึ่งประกอบดวยเศษภาชนะดินเผา ชิ้นสวนกระเบื้องมุม
หลังคาดินเผาแบบแผนเรียบ นอกจากเหลานี้ ยังไดมีการขุดพบโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ อีกดวย (ตุม
ถวงแหดินเผา ชิ้นสวนเหล็ก ขี้แร ชิ้นสวนกระดูกสัตว และเศษถาน) แตพบในปริมาณไมมากหนัก
ในระดับบนของชั้นดินวัฒนธรรมนี้ พบโบราณวัตถุอยางหนาแนนแสดงใหเห็นถึงการ
ใชพื้นที่ในการทํากิจกรรมของมนุษยอยางเขมขน โดยเฉพาะเศษอิฐและชิ้นสวนกระเบื้องมุงหลังคา
ดินเผาแบบแผนเรียบพบปริมาณมากในชวงระดับบนและลดปริมาณลงอยางชัดเจนเมื่อผานระดับ
ขึ้นไป นอกจากนี้ในระดับบนนี้ ยังพบวามีรองรอยหลุมเสา ซึ่งขุดลงไปขนาดตางๆกันภายในหลุม
พบเศษภาชนะดินเผา เศษอิฐ และชิ้นสวนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาแบบแผนเรียบ กระดูกสัตว
84

เรื่องเดียวกัน.
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และเศษถานอยูรวมกัน แสดงใหเ ห็นวาชวงระดับบนของชั้น วัฒนธรรมนี้นาจะมีการประกอบ
กิจกรรมในพื้นที่ และมีความเปนไปไดที่จะมีสิ่งกอสรางหรืออาคารอยูภายในพื้นที่นี้ดวย เมื่อผาน
ระดับขึ้นไป ความหนาแนนของโบราณวัตถุที่พบลดลงอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะเศษอิฐไมพบเลย
ชิ้นสวนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาแบบแผนเรียบพบชิ้นเล็กในปริมาณนอยมาก สวนเศษภาชนะดิน
เผาพบกระจายอยูทั่วไปปะปนกัน เศษกระดูกสัตวและเศษถานในปริมาณนอย จากระดับการทับ
ถมของดินที่คอนขางหนาบวกกับมีการกระจายตัวของโบราณวัตถุ และโบราณนิเวศวัตถุอยูทั่วไป
แสดงใหเห็นวาพื้นที่นี้นาจะเปนพื้นที่ต่ําที่เกิดน้ําทวมซ้ําซาก เมื่อผานชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1 ไปก็เปน
ชั้นดินธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะเปนดินเหนีนวสีน้ําตาล มีจุดประสีเหลือง ซึ่งเกิดจากน้ําทวมขังแทรก
ดวยชั้นทรายแมน้ําแสดงใหเห็นวาพื้นที่บริเวณนี้กอนหนาที่จะมีการเขามาใชพื้นที่โดยมนุษยเปน
พื้นที่น้ําทวม หรืออาจเคยเปนสวนหนึ่งของแมน้ํามากอน

แผนผังที่ 30 แผนผังแสดงตําแหนงหลุมขุดคน G.2 โบราณสถานพระราชวังจัน ทน ในป พ.ศ.
2546-2547
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แผนผังที่ 31 ผังชั้นดินหลุมขุดคน G.2
ตารางที่ 36 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1
ของหลุมขุดคน G.2
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินหยาบ
หมอกนกลม
890 ชิ้น
โอง
20 ชิ้น
เตาเชิงกราน
12 ชิ้น
กระปุก
1 ชิ้น
ฝาปด
12 ชิ้น
กระเบื้อง
81 ชิ้น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินละเอียด
ไห
197 ชิ้น
กุณฑี
12 ชิ้น
จาน
1 ชิ้น
กระปุก
18 ชิ้น
ขวด
1 ชิ้น
ตะเกียง
1 ชิ้น
ฝาปด
18 ชิ้น
กระเบื้อง
3 ชิ้น

1,025 ชิ้น
ปาก 99 / คอ 43 / ลําตัว 748
ปาก 1 / คอ 3 /ลําตัว 16
ปาก 1 / ลําตัว 7 / กน 4
ลําตัว 1
ปาก 5 / จุกจับ 4 / ลําตัว 3
251 ชิ้น
ปาก 17 / คอ 6 / ลําตัว 168 / กน 6
ปาก 2 / คอ 5 / พวย 2 / ลําตัว 1 / กน 2
ปาก-กน 1
ปาก 5 / ลําตัว 11 / กน 2
คอ 1
ลําตัว 1
ปาก 8 / จุกจับ 1 / ลําตัว 9

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาขัดมันผิวเปนสีดํา (เนื้อดินละเอียด)
ไห
1 ชิ้น

1 ชิ้น

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาขัดมันผิวเปนสีแดง (เนื้อดินละเอียด)
ไห
1 ชิ้น

1 ชิ้น

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่ระบุไมไดถึงแหลงผลิต (เนื้อดินละเอียด)
ไห
1 ชิ้น
ลําตัว 1

1 ชิ้น

ลําตัว 1

ลําตัว 1
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ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (ภาพที่ 186): ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุม
ขุดคน G.2 ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาเปนกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด คือไดมี
การขุดพบทั้งสิ้น 1,279 ชิ้น คิดเปน 74.6％ในบรรดาเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบ ซึ่งประกอบดวย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อหยาบ 1,025 ชิ้น และกลุมเนื้อละเอียด 251 ชิ้น สําหรับกลุม
เนื้อหยาบ ประเภทหมอกนกลมเปนประเภทรูปทรงหลักในปริมาณ ซึ่งมีการขุดพบ 890 ชิ้น สวนใน
กลุมเนื้อละเอียด ประเภทไหเปนประเภทรูปทรงหลักในปริมาณ ซึ่งมีการขุดพบ 197 ชิ้น สิ่งที่นา
สังเกตที่รวมกันระหวางภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาทั้ง 2 กลุมนี้ คือการขุดพบกระเบื้องดินเผา
เปนจํานวนพอสมควร ซึ่งมีการขุดพบทั้งสิ้น 84 ชิ้น (กลุมเนื้อหยาบ 81 ชิ้น กลุมเนื้อละเอียด 3 ชิ้น)
ตารางที่ 37 แสดงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุด
คน G.2 (1)
ไมเคลือบ
ไห
ไหไมมีคอ
ครก
กระปุก
กระเบื้อง
เคลือบสีน้ําตาลเขม
ไห
ฝาปด

141 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น
3 ชิ้น
24 ชิ้น
1 ชิ้น

149 ชิ้น
ปาก 3 / คอ 11 / ลําตัว 124 / กน 3
ปาก 1
ปาก 1 / กน 1
ลําตัว 2
25 ชิ้น
ปาก 4 / คอ 2 ลําตัว 18
ปาก 1

เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 186, 187): ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน
G.2 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 292 ชิ้น คิดเปน 66.1％ ในบรรดาภาชนะดินเผา
เนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง (442 ชิ้น)
ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลกชนิดหลากหลายที่ขุดพบ ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิด
ไมเคลือบเปนภาชนะดินเผาชนิดที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด (149 ชิ้น) ซึ่งสวนใหญเปนประเภทไห
หรือโอง นอกจากประเภทไหและโอง ยังมีประเภทครกและกระปุกอีกดวยแตมีจํานวนนอย สําหรับ
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม ซึ่งไดมีการขุดพบเปนจํานวน 25 ชิ้น ที่ขุดพบ
สวนใหญยังเปนประเภทไหหรือโองเชนกัน
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ตารางที่ 38 แสดงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุด
คน G.2 (2)
เคลือบแบบเชลียง
จานขนาดใหญ
เคลือบสีเขียว
ชามขนาดเล็ก
ชาม
จานขนาดเล็ก
จานขนาดใหญ
กระปุก
ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
ขวด
จานขนาดใหญ

46 ชิ้น

46 ชิ้น
ปาก 16 / ลําตัว 20 / กน 10

20 ชิ้น
3 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น

27 ชิ้น
ปาก 4 / ลําตัว 13 / กน 3
ลําตัว 1 / กน 2
ปาก 1
ลําตัว 2
ลําตัว 1

1 ชิ้น
11 ชิ้น

12 ชิ้น
ลําตัว 1
ปาก 4 / ลําตัว 7

ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.2 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกชนิด
เคลือบตางๆประเภทชาม-จานหลากหลาย เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบท
เปนประเภทจานขนาดใหญ (46 ชิ้น) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่จัดอยูไดในชวงกอนการสงออก จาก
ผลงานการขุดคนศึกษาแหลงเตาศรีสัชนาลัยและผลงานการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ
จากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา สรุปไดวาในระยะแรกของการสงออก มีเครื่องถวยสังคโลกชนิด
ใหม 4 ชนิดเริ่มปรากฏขึ้นมาแลว ไดแก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ

353
ตารางที่ 39 แสดงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุด
คน G.2 (3)
ลายสีดําใตเคลือบสีฟา
ชามขนาดเล็ก
จานขนาดใหญ
ตลับ
ลายสีดําใตเคลือบสีใส
ชามขนาดเล็ก
ตลับ

5 ชิ้น
1 ชิ้น
3 ชิ้น
1 ชิ้น

ปาก 1
ปาก 2 / ลําตัว 1
ลําตัว (ฝาปด) 1
6 ชิ้น

1 ชิ้น
5 ชิ้น

เคลือบสีขาว

ลําตัว 1
ลําตัว (ฝาปด) 1 / ลําตัว 4
8 ชิ้น

ขามขนาดล็ก
ชาม
ชามขนาดใหญ
ขวด

1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
5 ชิ้น

ปาก 1
ลําตัว 1
ปาก 1
คอ 2 / ลําตัว 3

เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบใส
ชามขนาดเล็ก
1 ชิ้น
ชาม
3 ชิ้น
กระปุก
1 ชิ้น

5 ชิ้น
กน 1
ปาก 2 / ลําตัว 1
ลําตัว 1

เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้ําดินขาว
ชามขนาดเล็ก
2 ชิ้น
ชาม
3 ชิ้น

5 ชิ้น
ปาก 1 / ลําตัว 1
ปาก 1 / ลําตัว 2

ถือไดวาในระยะแรกของการสองออก ความหลากหลายของเครื่องถวยสังคโลกเพิ่ม
มากขึ้นอยางรวจเร็วโดยเริ่มปรากฏเครื่องถวยสังคโลกชนิดใหมขึ้นมา โดยเฉพาะในกลุมเครื่อง
เคลือบประเภทชาม-จาน สําหรับประเภทที่มีขนาดเล็ก (กระปุก ตลับ ขวด) และขนาดใหญ (ไห โถ)
ไมไดมีการขุดพบ ถาหากจะไดมีการขุดพบประเภทกระปุกและขวด แตมีจํานวนนอย

354
ตารางที่ 40 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาบานเตาไห บานบางปูน และแมน้ํานอยที่ขุดพบจาก
ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.2
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ
ไห
12 ชิ้น
ครก
6 ชิ้น
ขวด
5 ชิ้น
กระปุก
7 ชิ้น
ตลับ
1 ชิ้น

31 ชิ้น
ปาก 4 / คอ 1 / ลําตัว 7
ปาก 5 / ลําตัว 1
ปาก 3 / กน 2
ปาก 1 / ลําตัว 5 / กน 1
ปาก (ฝาปด) 1

ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
ไห
10 ชิ้น
ครก
1 ชิ้น

11 ชิ้น
ปาก 1 / คอ 3 ลําตัว 6
ปาก 1

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบ
ไห
25 ชิ้น
ครก
2 ชิ้น
ขวด
1 ชิ้น

28 ชิ้น
ปาก 2 / ลําตัว 23
ปาก 2
ลําตัว 1

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ไห
9 ชิ้น
ขวด
6 ชิ้น
กระปุก
1 ชิ้น
ตลับ
2 ชิ้น
กระเบื้อง
2 ชิ้น

20 ชิ้น
ปาก 1 / ลําตัว 8
ลําตัว 6
ลําตัว 1
ปาก (ฝาปด) 1 / ปาก 1

ภาชนะดินเผาบานเตาไหและภาชนะดินเผาแมน้ํานอย (ภาพที่ 187): นอกจาก
การเริ่มปรากฏเครื่องถวยสังคโลกชนิดใหม 4 ชนิดขึ้นมาโดยเปนประเภทจาน และจานขนาดด
ใหญ ยังมีลักษณะเดนชัดเกิดขึ้นมาวามีการขุดพบทั้งภาชนะดินเผาบานเตาไห และแมน้ํานอย
เปนจํานวนเพิ่มขึ้น แทจริงแลววาภาชนะดินเผาทั้ง 2 อยางนี้ไดเริ่มปรากฏแลวในชวงกอนการ
สงออก แตมีปริมาณนอย เมื่อถัดลงมาเปนชวงระยะแรกของการสงออกนี้ ภาชนะดินเผาทั้ง 2
อยางนี้มีการขุดพบเปนจํานวนพอสมควร คือภาชนะดิน เผาบานเตาไหมีจํา นวน 31 ชิ้น และ
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยมีจํานวน 48 ชิ้น สวนปริมาณภาชนะดินเผาบานบางปูนที่ไดมีการขุดพบ
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ลดนอยลงจากชวงกอนการสงออก เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของภาชนะดินเผาบานเตาไหและ
แมน้ํานอย พบวามีลักษณะคลายคลึงกันเปนอยางดี คือทั้งภาชนะดินเผาบานเตาไหและแมน้ํา
นอยที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทไห นอกจากประเภทไหแลว ยังมีการขุดพบประเภทอื่นๆอีก
จํานวนหนึ่งดวย เชน ครก ขวด กระปุก ตลับ เปนตน แตมีจํานวนนอย

ภาพที่ 189 เศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจาก Feature 1 ในชั้นดินวัฒนธรรมสมัยอยุธยา (ระดับ
280 cm.dt.) ของหลุมขุดคน G.2 โบราณสถานพระราชวังจันทน (4)
เครื่องถว ยสัง คโลกที่ไ ดจ ากบริเ วณพื้น ที่ ก ริด N150W175
N155W170
N155W175 และ N160W170
บริเวณพื้นที่กริด N150W175, N155W170, N155W175 และ N160W170 ตั้งอยู
ดา นทิศ เหนือของพระราชวัง จัน ทน ในพระราชวัง จัน ทนสมัย ที่ 2 ซึ่ง จัดอยูใ นชวงสมัย อยุธ ยา
ตอนตน-สมัยอยุธยาตอนกลาง (พุทธศตวรรษที่ 20-22) บริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้อยูในพื้นที่ดาน
ทิศเหนือชั้นกลาง ซึ่งเปนบริเวณที่มีกลุมอาคารที่กอดวยอิฐเปนฐานรากมากกวาบริเวณอื่นๆ จึงมี
กลุมโบราณสถานหลายกลุมลอมรอบบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ดวย เชน อาคารหมายเลข 2.16 อยู
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ทิศเหนือ อาคารหมายเลข 2.15 อยูทิศตะวันออกเฉียงใต และแนวกําแพงกั้นแบงพื้นที่หมายเลข
2.8 อยูทิศตะวันตก
ในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ไดมีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาที่มีอายุในชวงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 อยางหนาแนน โดยเฉพาะ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวแบบที่
เทียบไดกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามและ Royal Nanhai ไดมีการขุดพบเปนจํานวนมาก
โดยมีสภาพเกือบสมบูรณหลายใบ นอกจากนี้ ยังมีการขุดพบภาชนะดินเผาชนิดอื่นๆที่มีลักษณะ
เดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ 2 แหลงอีกดวย เชน เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัย
ราชวงศหมิง เครื่องถวยสุโขทัย เปนตน สวนในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ยังไดมีการขุดพบภาชนะ
ดินเผาที่ไมไดปรากฏในขอมูลไดจากการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําสมัยเดียวกัน เชน
ภาชนะดิ น เผาศรี สัช นาลั ย ชนิดไม เคลือบ เครื่อ งถ ว ยศรีสัช นาลัย ชนิด ลายสี ดํา ใตเ คลือบสีฟ า
ภาชนะดิ น เผาบ า นเตาไหชนิ ด ไม เ คลื อ บ และเครื่ อ งถ ว ยเวี ย งกาหลง ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า การ
วิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดของโบราณสถานพระราชวังจันทนโดย
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําสมัยเดียวกันคงจะมีความสําคัญเพื่อ
ปรากฏลักษณะบริโภคของเครื่องถวยสังคโลกที่เมืองพิษณุโลกหรือแวนแควนสุโขทัยในชวงระยะ
เจริญรุงเรืองของการสงออก

ภาพที่ 190 ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด N155W170 ของโบราณสถานพระราชวัง
จันทน
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (ภาพที่ 196): ในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริด ไดมีการ
ขุดพบเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวน 841 ชิ้น ในกลุมภาชนะดินเผานี้ มีภาชนะดินเผาเนื้อดิน
ธรรมดาเปนจํานวน 285 ชิ้น คิดเปน 33.9 ％ ซึ่งมีอัตราสวนความหนาแนนของภาชนะดินเผาเนื้อ
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ดินธรรมดาลดน อ ยลงจากในช ว งระยะแรกของการส ง ออก (74.6 ％) ภาชนะดิน เผาเนื้ อดิ น
ธรรมดาแบงออกตามลักษณะเนื้อดินไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมเนื้อดินหบาย (242 ชิ้น) และกลุท
เนื้อดินละเอียด (43 ชิ้น)
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินหยาบที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริด
สว นใหญเ ปน ประเภทหมอก น กลม (289 ชิ้น ) นอกจากนี้ยัง มีการขุ ดพบประเภทครก (6 ชิ้น )
กระปุก (3 ชิ้น) เตาเชิงกราน (1 ชิ้น) และฝาปด (3 ชิ้น) อีกดวย ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุม
เนื้อดินละเอียดไดมีการขุดพบเปนจํานวน 43 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยประเภทไห (17 ชิ้น) กุณฑี (22
ชิ้น) และฝาปด (4 ชิ้น) จากการวิเคราะหเศษภาชนะประเภทกุณฑี 22 ชิ้น พบวาคงมีประเภท
กุณฑีเปนจํานวนมากกวา 3 ใบ ประเภทกุณฑีใบหนึ่งที่เหลืออยูสวนกนและลําตัวเปนภาชนะถูก
ขัดมันวาวผิวเปนสีสม ขึ้นรูปดวยการขดประทับโดยใชแมพิมพสวนกนและลําตัว และนําสวนคอ
และพวกที่ขึ้นดวยแปนหมุนเขาเชื่อมตอกันกับลําตัวเปนใบเดียวกัน กนมีฐานแบนเรียบ ลําตัวทรง
กลม มีพวกทรงกรวยยาว มีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพเปนรองกวางขนานกัน
ตามแนวตั้งโดยรอบลําตัวดานนอก นอกจากนี้ยังมีการขุดพบประเภทกุณฑีถูกขัดมันวาวผิวเปนสี
ดํา 1 ใบและกุณฑีเนื้อสีสม 1 ใบอีกดวย (30) ประเภทกุณฑีถูกขัดมันวาวผิวเปนสีดํามีชิ้นสวน
ลําตัวและสวนพวย ซึ่งมีพวยทรงกรวยยาว ประเภทกุณฑีที่มีเนื้อสีสมอีก 1 ใบประกอบดวยชิ้นสวน
กนและสวนปาก ซึ่งมีฐานแบนเรียบ คอไมคอยสูง ปากบานออก (24)
ตารางที่ 42 แสดงปริ ม าณของภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ดิ น ธรรมดาที่ ขุ ด พบจากบริ เ วณพื้ น ที่ ก ริ ด
N150W175 N155W170 N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินหยาบ
หมอกนกลม
229 ชิ้น
ครก
6 ชิ้น
เตาเชิงกราน
1 ชิ้น
กระปุก
3 ชิ้น
ฝาปด
3 ชิ้น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินละเอียด
ไห
17 ชิ้น
กุณฑี
21 ชิ้น
ฝาปด
4 ชิ้น

242 ชิ้น
ปาก-กน 1 / ปาก 32 / คอ 10 / ลําตัว 186
ปาก 5 / ลําตัว 1
ปาก 1
ปาก 3
จุกจับ 1 / ลําตัว 2
43 ชิ้น
ปาก 7 / คอ 2 / ลําตัว 8
ปาก 1 / พวย 3 / ลําตัว 14 / กน 3
จุกจับ 4
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เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 191-195): ในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ไดมีการขุดพบ
เครื่องถวยสังคโลกทั้งสิ้น 237 ชิ้น คิดเปน 42.8 ％ ในจํานวนของภาชนะเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง ซึ่ง
มีอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกลดนอยลงจากชวงระยะแรกของการสงออก (66.1％)
เมื่อสังเกตอัตราสวนในปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในแตละชนิด
พบวาการลดนอยลงของความหนาแนนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ (47 ชิ้น) และ
ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (54 ชิ้น) ตั้ง แตชวงระยะแรกของการสงออกนา จะเปน ปจจัย สํา คัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกลดนอยลง
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 191, 192): ในบรรดาเครื่อง
ถวยสังคโลกชนิดหลากหลาย เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวเปนเครื่องถวยสังคโลกชนิด
ที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด (80 ชิ้น) ซึ่งถือไดวากลายเปนผลิตภัณฑหลักแทนภาชะดินเผาศรีสัชนา
ลัยชนิดไมเคลือบในเครื่องถวยสังคโลกหลายชนิดประกอบดวย นอกจากลักษณะความหนาแนน
แลว ยังมีลักษณะประเภทรูป ทรงหลากหลายอีกดวย เชน ประเภทชาม จาน จานขนาดใหญ
กระปุก อาง พาน เปนตน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบยังมีคุณภาพสูงดวย
คือเนื้อดินเปลี่ยนตั้งแตคอนขางหยาบจนถึงละเอียด ภาชนะที่มีขนาดเล็ก (กระปุก ชาม จาน) มัก
ใชเนื้อดินละเอียด สวนภาชนะที่มีขนาดใหญ (จานขนาดใหญ) มักมีเนื้อดินคอนขางหยาบ มี
สวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณนอย น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุนใน
ภาชนะที่มีขนาดเล็ก (กระปุก ชาม จาน) สวนในภาชนะที่มีขนาดใหญ (จานขนาดใหญ) มักเปน
ประเภทเคลือบใส ในความกวางของสีเคลือบที่เปลี่ยนตั้งแตสี่เขียวอมฟาจนถึงสี olive gray สีเเค
ลือบที่ขดุ พบมากที่สุด คือสี light greenish gray
ตารางที่ 43 แสดงปริ ม าณของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากบริ เ วณพื้ น ที่ ก ริ ด N150W175
N155W170 N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก (2)
เคลือบสีเขียว
ชามขนาดเล็ก
ชาม
ชามทรงกระบอก
จานขนาดเล็ก
จานขนาดใหญ
พาน
กระปุก

39 ชิ้น
4 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
31 ชิ้น
1 ชิ้น
3 ชิ้น

80 ชิ้น
ปาก-กน 1 / ปาก 10 / ลําตัว 23 / กน 5
ปาก 1 / ลําตัว 2 / กน 1
ปาก 1
ปาก 1
ปาก 12 / ลําตัว 12 / กน 7
ลําตัว 1
สมบูรณ 2 / ลําตัว 1
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ในจํานวนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุกขนาดเล็ก 3 ใบที่
ขุดพบ มีประเภทกระปุกที่มีสภาพสมบูรณ 2 ใบ ซึ่งมีลักษณะรูปทรงตางกัน ประเภทกระปุกขนาด
เล็กใบที่หนึ่ง คือกระปุกเล็กรูปทรงกรวยมีหู 2 หู (1) มีขนาดความสูง 7.2 เซนติเมตร กนมีเชิงเตี้ย
ลําตัวตอนลางพอง บริเวณคอพองอีก ปากแคบ ขอบปากตรง มีการปแปะหู 2 หูตามแนวตัง้ บริเวณ
ไหล ประเภทกระปุกใบที่ 2 คือกระปุกเล็กรูปทรงกลม มีขนาดความสูง 6.2 เซนติเมตร กนมีเชิงเตี้ย
ลําตัวทรงกลมแบน คอแคบ ปากหุบเขาดานใน มีการตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนขนานกัน 3 ชั้น
โดยรอบไหล ประเภทกระปุกขนาดเล็กทั้ง 2 ใบนี้ไดมีตัวอยางที่มีลักษณะเทียบไดกับที่ขุดพบจาก
แหลงเรือ Royal Nanhai ในแถบมาเลเซีย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชามขนาดเล็กเปนประเภทรูปทรงที่มี
การขุดพบเปนจํานวนที่สุด (39 ชิ้น) ในกลุมเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว มีขนาด
เส น ผ า ศู น ย ก ลางของส ว นปาก 14.0-15.0 เซนติ เ มตร ความสู ง 7.0-8.0 เซนติ เ มตร
เสนผาศูนยกลางของสวนกน 5.0 – 6.0 เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะทรงสูง เคลือบผิวทั้งดานในและ
ดานนอกยกเวนบริเวณกนดานนอก กนมีเชิงสูง ลําตัวตอนลางพอง ปากบานออก บางใบมีขอบ
ปากมนกลมหนากวาผนัวลําตัว (3,4) มีประเภทชามขนาดเล็กที่มีผิวเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย
บาง (3) แตสวนใหญมีการตกแตงดวยการขูดขีดลวดลายใตเคลือบ เชน การตกแตงดวยการขูดขีด
ลายเสนเปนลายดอกไมภายในลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานในและการ
ตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบดอกบัวบริเวณลําตัวดานใน (4) และ
ลายลูกคลื่นระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบปากดานใน (5) สําหรับลําตัวดานนอก มีการตกแตง
ดวยการขูดสลักรองกวางเปนลายกลีบดอกบัว (4) และลายเสนขนานกันตามแนวตั้ง ซึ่งแสดงลาย
กลีบดอกบัว (5) ลักษณะรูปทรงและการตกแตงลวดลายของประเภทชามขนาดเล็กนี้จัดไดเปน
ประเภทชนามขนาดเล็กกลุมที่ 1 ที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai ไดแก ภาชนะทรงสูง ลําตัว
ตอนลางพอง ปากบานออก ขอบปากมนกลม
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานไดมีการขุดพบเปนจํานวนแค 1
ชิ้นเทานั้น ซึ่งเปนชิ้นสวนปากบานออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดรองกวางขนานกันตามแนวตั้ง
โดยรอบลําตัวดานนอก (6)
ในบรรดาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดหลากหลายที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใต
น้ําในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจาน
ขนาดใหญไ ดเ ปน ผลิต ภัณ ฑห ลัก ในปริ ม าณ แตใ นบริเ วณพื้ น ที่ ก ริ ด 4 กริ ด ของโบราณสถาน
พระราชวังจันทน ไดมีการขุดพบเปนจํานวน 31 ชิ้น ซึ่งเปนจํานวนรองลงมาจากประเภทชามขนาด
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เล็ก (39 ชิ้น) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 23.0 – 26.8 เซนติเมตร รอยกี๋ทอที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 4.4 – 4.5 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนบริเวณ
กนดานนอก ผนังสวนกนหนามาก กนมีเชิงทรงสี่เหลี่ยมในภาพดานตัด ปากกวางและพับแผออก
ขอบปากยกตั้ง เพีย งเล็ก นอย มีการตกแตง ดว ยการขูดขีด ลายเสน กวา งขนานกัน ตามแนวตั้ง
โดยรอบลําตัวดานใน (6) และดานนอก (6, 7, 8) และมีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือ
คลายซี่หวีเปนลายลูกคลื่นระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบลําตัวตอนบนดานใน (7) ภายใน
ลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานในมีผิวเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย ซึง่ เปน
ลักษณะเทียบกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟา (ภาพที่ 193) : ในกลุมเครื่อง
ถวยสังคโลกที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ผลิตภัณฑที่นาสังเกต คือ เครื่องถวยศรีสัชนา
ลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟา ซึ่งเปนผลิตภัณฑชนิดหนึ่งที่ไมไดปรากฏในขอมูลที่ไดจากการขุด
คนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก ซึ่งไดมีการขุดพบเปน
จํานวน 7 ชิ้น ประกอบดวยประเภทกระปุก 1 ชิ้น และประเภทจานขนาดใหญ 6 ชิ้น ลักษณะเนื้อ
ดินและน้ํายาเคลือบมีความคลายคลึงกันกับชนิดเคลือบสีเขียว ซึ่งสีเคลือบสวนใหญไมเปนสีฟา
แท จ ริ ง ผู วิ จั ย ให ชื่ อ เรี ย กเครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด นี้ ว า “ชนิ ด ลายสี ดํ า ใต เ คลื อ บสี ฟ า ” เพื่ อ
แบงแยกออกจากชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว ซึ่งเปนผลิตภัณฑในชวงระยะแรกของการสงออก
มี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางของส ว นก น 9.1 -14.0 เซนติ เ มตร รอยกี๋ ท อ ภายในเชิ ง มี ข นาด
เสนผาศูนยกลาง 4.4 – 8.0 เซนติเมตร มีผนังสวนกนบางกวาชนิดเคลือบสีเขียว กนมีเชิงที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันกับชนิดเคลือบสีเขียว ระบุไมไดถึงลักษณะรูปทรงสวนปาก มีลายสีดําใต
เคลื อ บเปน ลายดอกไม (9) ช อ ดอกไม (10, 11) และลายตั ว ปลาทา มกลางพัน ธุ ไม ลัก ษณะ
ลวดลายโดยทั่วไปเปนลายสะบัดปลายพูกันหยาบๆ ซึ่งเปนลักษณะเหมือนกันกับเครื่องถวยศรีสัช
นาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ (สีเขียว) จํานวนหนึ่งที่ขุดพบจากแหลงเตาปายางหมายเลข 9 และ
10 ในกลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัยที่กลาวมาแลว ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนขอ
สันนิษฐานที่ไดวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเขีนลายสีดําใตเคลือบสีฟานาจะจัดอยูไดในชวงระยะ
เจริญของการสงออกเครื่องถวยสังคโลก เนื่องจากวาในแหลงเตาปายางหมายเลข 9 และ 10 ไดมี
การขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเขีนลายสีดําใตเคลือบสีฟารวมกับชนิดเคลือบสีเขียวในชวง
ระยะเจริญของการสงออก
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365
ตารางที่ 44 แสดงปริ ม าณของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากบริ เ วณพื้ น ที่ ก ริ ด N150W175
N155W170 N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก (3)
ลายสีดําใตเคลือบสีฟา
จานขนาดใหญ
กระปุก

5 ชิ้น
1 ชิ้น

6 ชิ้น
ปาก 1 / กน 4
ลําตัว 1

ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ (ภาพที่ 194) : ในกลุมภาชนะดินเผา
ศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ ประเภทรูปทรงที่มีจํานวนลดนอยลงไมเพียงแคประเภทไหเทานั้น (44
ชิ้น) ประเภทครก (12) ยังเปนประเภทรูปทรงที่มีจํานวนลดนอยลง (3 ชิ้น)
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม (ภาพที่ 194): ในกลุม
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม ประเภทไห (14) ยังมีจํานวนที่ขุดพบลดนอยลง
(33 ชิ้น) จากชวงระยะแรกของการสงออก (163 ชิ้น) สวนประเภทขวดไดมีการขุดพบจํานวน 20
ชิ้น ซึ่งกลับมีจํานวนที่ขุดพบเพิ่มขึ้น จากชวงระยะแรกของการสงออก ประเภทขวดเคลือบผิว
บริ เ วณปากด า นในและดา นนอกตั้ง แตป ากจนถึ ง ลํ า ตั ว ตอนกลาง กน มี ฐ านแบนเรีย บ ลํา ตั ว
ตอนลางพอง คอไมสูง ปากบานออก (15, 16) นอกจากประเภทรูปทรง 2 ประเภทนี้ ยังมีการขุด
พบประเภทกระปุกขนาดเล็ก 1 ใบ ซึ่งมีสภาพสมบูรณ มีขนาดความสูง 4.1 เซนติเมตร กนมีฐาน
แบนเรียบ บริเวณไหลยกตั้ง คอสั้น ปากตรง (13)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดที่มีอายุกอนหลัง : ในการขุดแตงบริเวณพื้นที่ กริด 4
กริดนี้ ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกชนิดที่จะจัดอยูในกอนชวงระยะเจริญรุงเรืองของการ
สงออก เชน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง 2 ชิ้น ซึ่งคงจะมีอายุในชวงกอนการ
สงออก สวนเครืองถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน 3 ชิ้น และชนิดเคลือบสองสี (สีขาวขุน สี
น้ําตาล) 1 ชิ้น คงจะเริ่มผลิตตั้งแตตน – กลางพุทธศตวรรษที่ 21
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ตารางที่ 45 แสดงปริ ม าณของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากบริ เ วณพื้ น ที่ ก ริ ด N150W175
N155W170 N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก (4)
เคลือบสีขาวขุน
ตลับ
ชาม

2 ชิ้น
1 ชิ้น

เคลือบสองสี (สีขาวขุน, สีน้ําตาล)
ตลับ
1 ชิ้น

3 ชิ้น
ปาก (ฝาปด) 1 / ปาก 1
ลําตัว 1
1 ชิ้น
ลําตัว 1

อยางไรก็ตาม ในกลุมเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ไดมี
เครื่องถวยชนิดที่มีอายุกอนหลังเปนจํานวนนอย
เครื่องถวยสุโขทัย (ภาพที่ 195): ในบริเวณพื้น ที่ก ริด 4 กริดนี้ ไดมีการขุด พบ
เครื่องถวยสุโขทัยเปนจํานวน 38 ชิ้น คิดเปน 6.8 ％ ในจํานวนภาชนะเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่
ขุดพบ ซึ่งมีอัตราสวนความหนาแนนสูงกวาชวงระยะแรกของการสงออก (2.3 ％) แตยังคงเปน
ภาชนะดินเผากลุมนอยอยู ซึ่งมีชนิดลายสีดําใตเคลือบใส 20 ชิ้น และชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสี
ขาว 18 ชิ้น เมื่อสังเกตลักษณะประเภทรูปทรงของเครื่องถวยสุโขทัย 2 ชนิดที่ขุดพบประกอบดวย
กัน พบวาทั้ง 2 ชนิดนี้เกือบทั้งหมดเปนประเภทชามขนาดเล็ก ชาม และจานขนาดใหญ ยกเวน
ชิ้นสวนลําตัวของประเภทไห 1 ชิ้น
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาวประเภทชาม 2 ชิ้นมีลักษณะรูปทรง
เดียวกัน ตือภาชนะทรงสูง กนมีเชิงทรงสี่เหลี่ยมในภาพดานตัด ลําตัวตอนลางพับขึ้น ปากกวาง
ขอบปากบานออก (17) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 20.0 เซนติเมตร ความสูง 9.8
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 8.0 เซนติเมตร มีรองกี๋งบน้ําออย 5 ขาโดยรอบบริเวณ
ศูนยกลางของภาชนะดานใน ถาหากจะเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะรูปทรงชามเทานั้น มีตัวอยาง
ทํานองเดียวที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม
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ตารางที่ 46 แสดงปริ ม าณของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากบริ เ วณพื้ น ที่ ก ริ ด N150W175
N155W170 N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก (5)
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบใส
ชามขนาดเล็ก
3 ชิ้น
ชาม
10 ชิ้น
จานขนาดใหญ
5 ชิ้น

18 ชิ้น
ปาก 1 / ลําตัว 2
ปาก-กน 1 / ปาก 3 / ลําตัว 4 / กน 2
ปาก 1 / ลําตัว 4

เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้ําดินขาว
ชามขนาดเล็ก
10 ชิ้น
ชาม
9 ชิ้น
ไห
1 ชิ้น

20 ชิ้น
ปาก 8 / กน 2
ปาก-กน 1 / ปาก 4 / ลําตัว 3 / กน 1
ลําตัว 1

เครื่ อ งถ ว ยสุ โขทั ย ชนิ ดลายสีดํ า ใต เคลื อ บประเภทชาม 1 ใบเป น รูป ทรงคลา ยกั บ
ประเภทจานขนาดใหญ ซึ่งมีสภาพเกือบสมบูรณ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 21.2
เซนติเมตร ความสูง 9.6 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 8.7 เซนติเมตร ลักษณะรูปทรง
สวนกนมีความคลายคลึงกับประเภทชามชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว 2 ชิ้นที่กลาวมาขางตน คือ
กนมีเชิงสี่เหลี่ยมในภาพดานตัด ลําตัวตอนลางพอง ปากกวาง ขอบปากบานออก มีลายสีดําใต
เคลือบเปนลายตัวปลาหนึ่งตัวรูปทรงแปลกวางเรียงภายในลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลาง
ของภาชนะดานใน บริเวณขอบปากดานในมีลายดอกไมสลับกับเสนแนวตั้งขนานดวยลายเสน
ขนาน 4 เสน สําหรับดานนอกมีลายเสนขนานกัน 4 เสนโดยรอบลําตัว (19) ลักษณะลวดลายสวน
ปากดานในมีตัวอยางทํานองเดียวในกลุมเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาที่ได
จากการขุดแตงโบราณสถานพระราชวังจันทน
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ: ในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ไดมีการขุด
พบภาชนะดิน เผาบา นเตาไหชนิดไม เคลือ บเปน จํา นวน 104 ชิ้น ซึ่ง มีจํ า นวนเพิ่ม ขึ้น จากชว ง
ระยะแรกของการสงออก กลายเปนผลิตภัณฑหลักกลุมหนึ่งในชวงนี้ เมื่อสังเกตลักษณะประเภท
รูปทรงของภาชนะดินเผาบานเตาไห พบวามีประเภทรูปทรงแค 3 ประเภทเทานั้น ไดแก ประเภทไห
82 ชิ้น ครก 19 ชิ้น และกระปุก 3 ชิ้น แสดงวาประเภทไหเปนประเภทหลักอยางตอเนื่องมาจาก
ชวงระยะแรกของการสงออก
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ตารางที่ 47 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่
กริด N150W175 N155W170 N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ
ไห
82 ชิ้น
ครก
19 ชิ้น
กระปุก
3 ชิ้น

104 ชิ้น
ปาก 4 / คอ 3 / ลําตัว 69 / กน 6
ปาก 15 / กน 4
ปาก 1 / ลําตัว 2

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยและบานบางปูน (ภาพที่ 196): จากการวิเคราะห
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน ปรากฏวาทั้งภาชนะดินเผาแมน้ํานอย
และบานบางปูนไดมีบทบาทหนาที่สําคัญแลวในบริโภคภาชนะดินเผาที่โบราณสถานพระราชวัง
จันทนอยางตอเนื่องตั้งแตชวงกอนของการสงออก เมื่อถัดลงมาเปนชวงระยะเจริญรุงเรืองของการ
สงออก ภาชนะดินเผา 2 อยาง โดยเฉพาะ ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยไดมีการขุดพบเปนจํานวน
เพิ่มขึ้น
ในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาแมน้ํานอยเปนจํานวน 111
ชิ้น คิดเปน 20％ ในจํานวนภาชนะเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบ ซึ่งเปนอัตราสวนความ
หนาแน น สู ง รองลงจากเครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย (35.8 ％) ภาชนะดิ น เผาแม น้ํ า น อ ยที่ ขุ ด พบ
ประกอบดวยชนิดไมเคลือบ 10 ชิ้นและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม 101 ชิ้น เมื่อสังเกตลักษณะ
ประเภทรูปทรงของภาชนะดินเผาแมน้ํานอย พบวาประเภทไหเปนประเภทรูปทรงหลักดั้งเดิม
สําหรับชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม นอกจากประเภทไหแลวยังไดมีการขุดพบประเภท
หลากหลายอีกดวย เชน ประเภทขวด 13 ชิ้น ตลับ 2 ชิ้น อางขนาดเล็ก 5 ชิ้น และกระเบื้อง 2 ชิ้น
ประเภทขวดมีรูปแบบ 2 แบบ แบบที่หนึ่ง คือประเภทขวดทรงคลายแจกัน (25) มีขนาดความสูง
15.3 เซนติเมตร กนมีฐานแบนเรียบ ลําตัวตอนลางพอง คอแคบไมสูง ปากแตร แบบที่สอง คือ
ประเภทขวดทรงกลมแบน เปนภาชนะทรงเตี้ย กนมีฐานแบนเรียบ ลําตัวทรงกลมแบน คอกวางสั้น
ปากบานออก ขอบปากมวนเขาดานใน (22)
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ตารางที่ 48 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาบานเตาไห บานบางปูน และแมน้ํานอยที่ขุดพบจาก
บริเวณพื้นที่กริด N150W175 N155W170 N155W175 และ N160W170 โบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
ไห
12 ชิ้น
อาง
1 ชิ้น
กระปุก
1 ชิ้น

14 ชิ้น
คอ 1 / ลําตัว 10 / กน 1
ปาก 1
ลําตัว 1

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบ
ไห
10 ชิ้น

10 ชิ้น
ปาก 1 / ลําตัว 8 / กน 1

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ไห
79 ชิ้น
ขวด
13 ชิ้น
ครก
5 ชิ้น
ตลับ
2 ชิ้น
กระเบื้อง
2 ชิ้น

101 ชิ้น
ปาก 4 / คอ 3 / ลําตัว 66 / หู 2 / กน 4
ปาก-กน 1 / ปาก 1 / ลําตัว 9 / กน 2
ปาก 1 / ลําตัว 4
ปาก (ฝาปด) 1 / ปาก 1

นอกจากภาชนะดินเผาแมน้ํานอยแลว ยังไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูน
เปนผลิตภัณฑที่นําเขามาจากภาคกลางตอนลางของประเทศไทย แตมีจํานวนนอย (14 ชิ้น) ซึ่ง
สวนใหญเปนประเภทไหและครก (23) เชนเดียวกันกับภาชนะดินเผาบานเตาไห และแมน้ํานอย
เครื่องถวยลานนา (ภาพที่ 196): ในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ไดมีการขุดพบเครื่อง
ถวยลานนาเปนจํานวน 9 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยสันกําแพงชนิดเคลือบสีเขียว 1 ชิ้น และ
เครื่องถวยเวียงกาหลงชนิดเคลือบสีขาว 8 ชิ้น (21) โดยเฉพาะ เครื่องถวยเวียงกาหลงชนิดเคลือบ
สีขาว 8 ชิ้นนาจะเปนปะเภทชามใบเดียวกัน มีเนื้อดินคอนขางหยาบ เปนสีขาว น้ํายาเคลือบเปน
ประเภทเคลื อ บใสไม มี ลี เคลื อ บผิ ว ทั้ ง ด า นในและด า นนอกยกเว น ภายในเชิ ง มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 20.4 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 8.0 เซนติเมตร ปน
เปนภาชนะบางมาก และเปนภาชนะทรงสูง กนมีเชิงสูงทรงสามเหลี่ยมในภาพดานตัด ลําตัว
ตอนลางพอง ปากกวาง ขอบปากแหลมบานออก ผิวเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย
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ตารางที่ 49 แสดงปริ ม าณของเครื่ อ งถ ว ยล า นนาที่ ขุ ด พบจากบริ เ วณพื้ น ที่ ก ริ ด N150W175
N155W170 N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
เครื่องถวยสังกําแพงชนิดเคลือบสีเขียว
จานขนาดใหญ
1 ชิ้น

1 ชิ้น

เครื่องถวยเวียงกาหลงชนิดเคลือบสีขาว
ชาม
8 ชิ้น

8 ชิ้น
ปาก 3 / ลําตัว 3 / กน 2

ปาก 1

เครื่องถวยตางประเทศ (ภาพที่ 197): ในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ไดมีการขุดพบ
เครื่องถวยตางประเทศเปนจํานวน 75 ชิ้น คิดเปน 13.6 ％ ในจํานวนของภาชนะเนื้อแกรงและเนื้อ
กระเบื้องที่ขุดพบ ซึ่งมีอัตราสวนความหนาแนนไมเปลี่ยนจากชวงระยะแรกของการสงออก แตเมื่อ
สังเกตแหลงที่ผลิตของเครื่องถวยประกอบดวยกัน พบวามีลักษณะตางกันไปจากชวงระยะแรกของการ
สงออกอยางชัดเจน
ในบรรดาเครื่องถวยตางประเทศชนิดหลากหลาย เครื่องถวยชนิดที่ขุดพบเปนจํานวน
ที่สุด คือเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิง 32 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยประเภทชาม
ขนาดเล็ก 25 ชิ้น จาน 6 ชิ้น และจานขนาดใหญ 2 ชิ้น
ตารางที่ 50 แสดงปริมาณของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด N150W175
N155W170 N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก (1)
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ชามขนาดเล็ก
16 ชิ้น
จานขนาดใหญ
2 ชิน้
ฝาปด
1 ชิน้

19 ชิ้น
ปาก 5 / ลําตัว 9 /กน 2
กน 2
จุกจับ 1

เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
ชามขนาดเล็ก
1 ชิ้น
ชาม
9 ชิ้น

10 ชิ้น
ลําตัว 1
ปาก 4 / ลําตัว 2 / กน 3

ประเภทจาน 1 ชิ้น (27) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 10.5 เซนติเมตร นาจะ
เปนภาชนะทรงเตี้ย ขอบปากบานออก มีลายครามเปนลายประแจจีนโดยรอบสวนปากดานใน
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และลายก า นขดดอกไม บ ริ เ วณลํ า ตั ว ด า นนอก ประเภทจานขนาดใหญ 1 ชิ้ น (28) มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนกน 14.2 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก แลวปาดน้ํายา
เคลือบออกปลายเชิง ปลายเชิงหุบเขาดานใน ลําตัวพอง ปากกวาง นาจะมีขอบปากบานออก มี
ลายครามเปนลายวัชระคูวางเรียงภายในลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน
ลําตัวดานในมีลายประแจจีนโดยรอบสวนปาก และมีลายชอดอกไม 4 ชุดวางเรียงบริเวณลําตัว
ดานในเปนระยะๆ สําหรับลําตัวดานนอก มีลายกานขดดอกไมโดยรอบ
ตารางที่ 51 แสดงปริมาณของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด N150W175
N155W170 N155W175 และ N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก (2)
เครื่องถวยเตอฮั่วชนิดเคลือบสีขาว
จาน
2 ชิ้น
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน
ชาม
2 ชิ้น
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิง
ชามขนาดเล็ก
25 ชิ้น
จาน
6 ชิ้น
จานขนาดใหญ
2 ชิ้น

2 ชิ้น
ลําตัว 1 / กน 1
2 ชิ้น
ลําตัว 2
33 ชิ้น
ปาก 8 / ลําตัว 13 / กน 4
ปาก 2 / กน 4
ลําตัว 1 / กน 1

ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาล
กระปุก
2 ชิ้น

2 ชิ้น

เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิง
ถวย
1 ชิ้น
ชามขนาดเล็ก
1 ชิ้น

2 ชิ้น

เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวสมัยราชวงศหมิง
จาน
2 ชิ้น
ชามขนาดเล็ก
1 ชิ้น

3 ชิ้น
ปาก 1 / กน 1
ลําตัว 1

เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม
ชามขนาดเล็ก
2 ชิ้น
จานขนาดใหญ
1 ชิ้น

1 ชิ้น
ปาก 1 / กน 1
ปาก 1

ลําตัว 2
ลําตัว 1
ลําตัว 1
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สวน ทั้งเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon และเครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว มี
จํานวนที่ขุดพบลดนอยลงจากชวงระยะแรกของการสงออก เครื่องถวยทั้ง 2 กลุมนี้ประกอบดวย
ประเภทขามขนาดเล็ก ชาม จานขนาดใหญ เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามขนาด
เล็ก 1 ใบ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 15.4 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 5.3
เซนติเมตร น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน เปนสี soft green มีแตกราน เคลือบผิวทั้งดานใน
และดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวนภายในเชิง เปนภาชนะทรงสูง กนมีเชิง ขอบ
ปากมนกลมบานออก (26) นอกจากนี้ ยังมีเครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาวและเคลือบสีน้ําตาลอีก
ดวย แตระบุไมไดถึงอายุสมัยของการผลิต
เครื่องถวยเวียดนามที่ขุดพบเปจํานวนแค 3 ชิ้นเทานั้น ซึ่งเปนชนิดลายครามทั้งสิ้น
ประเภทชามขนาดเล็ก 2 ชิ้น ซึ่งนาจะเปนใบเดียวกัน มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 13.2
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 6.0 เซนติเมตร เคลือบผิวดานในและดานนอก แตไมถึง
สวนกนดานนอก และปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน เปน
ภาชนะทรงสูง กนมีเชิงคอนขางสูง ปลายเชิงกวางออก ลําตัวทรงกระบอก ขอบปากบานออก มี
ลายครามใตเคลือบเปนลายกานขดโดยรอบทั้งขอบปากดานในและลําตัวดานนอก (29)
ประเภทจาน 1 ชิ้นเปนชิ้นสวนปาก (30) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 25.4
เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปากโดยรอบ มีสันนูน
เตี้ยโดยรอบใตปากดานใน ขอบปากมวนเขาดานใน มีลายครามกานขดบริเวณลําตัวดานใน และ
ลายกลี บ ดอกบั ว บริ เ วณลํ า ตั ว ด า นนอก ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะเที ย บได กั บ ที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ
Pandanan และ Balanakan ในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกเครื่องถวยสังคโลก
เครื่องถวยสังคโลกและภาชนะดินเผาชนิดอื่นในชวงระยะเจริญรุงเรืองของ
การสงออกจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 198-200): ในจํานวนเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวทุกอยางที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546 -47
(2,441 ชิ้น) กลุมที่จัดอยู ในชวงระยะเจริญรุ งเรืองของการสงออกเป นจํานวน 963 ชิ้น คิดเป น
ประมาณ 43.0 ％ ซึ่งประกอดวยประเภทรูปทรง 15 ประเภท ไดแก ประเภทถวย (8 ชิ้น) ชามเล็ก
(318 ชิ้น) ชาม (176 ชิ้น) ชามทรงกระบอกพรอมฝาปด (16 ชิ้น) จานเล็ก (4 ชิ้น) จาน (17 ชิ้น) จาน
ใหญ (365 ชิ้น) พาน (8 ชิ้น) กระปุกเล็ก (26 ชิ้น) กระปุกใหญ (3 ชิ้น) ขวดเล็ก (1 ชิ้น) แจกัน (6 ชิ้น)
ไห (11 ชิ้น) โคมไฟ (3 ชิ้น) และฝาปด (1 ชิ้น) ทั้งลักษณะเนื้อดินและน้ํายเคลือบเชนเดียวกันกับที่ขุด
พบจากบริเวณพื้นที่กริด N150W175 N155W170 N155W175 และ N160W170 ของโบราณสถาน
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พระราชวังจันทนที่กลาวมาแลว
ประเภทกระปุกขนาดเล็กไดมีการขุดพบเปนจํานวน 26 ชิ้น ซึ่งมีสภาพสมบูรณ 2 ใบ
(1, 2) มีขนาดสวามสูง 6.2-6.9 เซนติเมตร เครือบผิวดานนอกยกเวนสวนกน กนมีฐานสูงแบน
เรียบ ลําตัวทรงกลมแบน คอแคบสั้น ขอบปากมนกลมหนา มีการปนแปะหู 2 หูตามแนวตั้งบริเวณ
ไหล มีภาชนะผิวเรียบ (1) และภาชนะที่มีการตกแตงดวยขูดสลักรองกวางขนานกันตามแนวตั้ง
โดยรอบไหลและลําตัวตอนลาง (2) นอกจากกระปุกขนาดเล็กรูปแบบกลม ยังมีการขุดพบกระปุก
เล็กรูปทรงกรวยมีหู 2 หู (3) และกระปุกเล็กรูปทรงกลมแบน (4) อีกดวย ซึ่งเทียบไดกับที่ขุดพบ
จากแหลงเรือ Royal Nanhai ในแถบมาเลเซีย ดังกลาวมาแลว
ประเภทถวย (5, 6) ไดมีการขุดพบ 8 ชิ้น มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 5.0
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 3.2 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวน
สวนกนดานนอก ภาชนะทรงสูง กนมีฐานสูงแบนเรียบ ลําตัวพอง และปากยกสูงขึ้นตรง มีการ
ตกแตงดวยการขูดสลักรองขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบลําตัวดานนอก
ประเภทชามขนาดเล็กไดมีการขุดพบเปนจํานวน 318 ชิ้น (7-23) ซึ่งมีจํานวนอันดับ
รองลงมาจากประเภทจานขนาดใหญ มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 10.0-15.4 เซนติเมตร
ความสูง 6.4–7.7 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก ประเภทชาม
ขนาดเล็กในชวงนี้ แบงออกไดเปน 2 รูปแบบ ไดแก ประเภทชามขนาดเล็กปากบานออก (7-11) และ
ประเภทชามขนาดเล็กปากตรง (12) ประเภทชามขนาดเล็กปากบานออกเปนภาชนะทรงสูง กนมีเชิง
สูง ลําตัวตอนลางพอง ปากบานออก บางทีมีขอบปากมนกลมหนากวาผนังลําตัว (9,10) มีประเภท
ชามขนาดเล็กที่มีผิวเรียบไมมีการตกแตงลวดลายบาง (10) แตสวนใหญมีการตกแตงดวยการขูดขีด
ลวดลายใตเคลือบ เชน การตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนเปนลายดอกไมภายในลายเสนขนานกันทร
งวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (11) และการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือ
คลายซี่หวีเปนลายกลีบดอกบัวบริเวณลําตัวดานใน (11) และลายลูกคลื่นระหวางลายเสนขนานกัน
โดยรอบปากดานใน (9) สําหรับลําตัวดานนอก มีการตกแตงดวยการขูดสลักรองกวางเปนลายกลีบ
ดอกบัว (11) และลายเสนขนานกันตามแนวตั้ง (7-9) ซึ่งแสดงลายกลีบดอกบัว (9) ลักษณะรูปทรง
และการตกแตงของประเภทชามขนาดเล็กนี้เทียบไดกับประเภทชามขนาดเล็กกลุมที่ 1 ที่ขุดพบจาก
แหลงเรือ Royal Nanhai ประเภทชามขนาดเล็กแบบปากตรง (12) มีการสลักใตขอบปากดานนอกทํา
เปนขอบปากหนากวาผนังลําตัว ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันกับประเภทชามขนาดเล็กที่ขุดพบจากแหลง
เรือเกาะคราม เมื่อเปรียบเทียบจํานวนระหวางประเภทชามขนาดเล็กแบบปากบานออกกับแบบปาก
ตรง พบวาประเภทชามขนาดเล็กที่ขุดพบสวนใหญเปนแบบปากบานนอก
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ภาพที่ 201 เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชาม เสนผาศูนยกลางของปาก 20.0
เซนติเมตร ( H., Honda and N., Shimazu 1997 Plate 88a,b)
ประเภทชามไดมีการขุดพบเปนจํานวน 176 ชิ้น แตมีตัวอยางแสดงรูปทรงไดแค 1 ชิ้น
เทานั้น (13) ซึ่งมีปากบานออก มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 19.4 เซนติเมตร มีการตกแตง
ดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายลูกคลื่นโดยประกอบกับลายกลีบดอกไมเต็มพื้นที่
ระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบปากดานใน และมีลายกลีบดอกบัวโดยรอบลําตัวดานนอก ถาหาก
จะเปรียบเทียบกับตัวอยางทํานองเดียวที่มีสภาพสมบูรณ สันนิษฐานไดวาชิ้นสวนปากของประเภท
ชามชิ้นนี้นาจะเปนภาชนะทรงสูง (ภาพที่ 201) เชนที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม (ภาพที่ 35)
ประเภทชามทรงกระบอกพรอมฝาปดไดมีการขุดพบเปนจํานวน 16 ชิ้น ตัวอยางที่
แสดงลักษณะรูปทรงเปนชิ้นสวนปากของประเภทชามทรงกระบอกขนาดเล็ก (14) เคลือบผิวทั้ง
ดานในและดานนอกและปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปากที่โคงเขาดานในเพียงเล็กนอย มีการ
ตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายเสนขนานกันตามแนวตั้งวางเปนระยะๆ
ลําตัวดานนอก
ประเภทจานไดมีการขุพบเปนจํานวน 17 ชิ้น มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก
14.8-23.6 เซนติเมตร ซึ่งแบงออกตามลักษณะรูปทรงสวนปากไดเปน 3 รูปแบบ คือขอบปากตรง
(15) ขอบปากบานออก (16) และขอบปากพับแผออก (17) แบบสุดทายมีการตกแตงดวยการขูด
ขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกานขดดอกบัวโดยรอบลําตัวดานใน (ภาพที่ 202) และมีการ
สลักขอบปากทําเปนทรงซี่เฟองและขอบปากดานบนสลักรองกวางดวย
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ภาพที่ 202 เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดใหญ เสนผาศูนยกลางของ
สวนปาก 28.5 เซนติเมตร ( H., Honda and N., Shimazu 1997 Plate 74a)
ประเภทจานขนาดใหญไดมีการขุดพบเปนจํานวน 365 ชิ้น ซึ่งเปนประเภทรูปทรงที่มี
การขุดพบเปนจํานวนที่สุด มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 21.2-28.0 เซนติเมตร รอยกี๋ทอ
ทรงวงแหวนภายในเชิงมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3.4-5.2 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานใน
และดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก ผนังบริเวณกนหนามากทําใหเห็นภาชนะหนักมาก กนมีเชิง
คอนขางเตี้ยทรงสี่เหลี่ยมในภาพดานตัด ปากกวางและพับแผออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดย
ใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายลูกคลื่นประกอบกับลายจุดๆระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบ
ลําตัวตอนบนดานใน ซึ่งเปนลวดลายแบบสองชั้นในขอมูลไดจากการขุดคนแหลงเรือเกาะคราม
และ Royal Nanhai (18, 20, 26) นอกจากนี้ ในลวดลายแบบชั้นเดียว มีลายดอกบัว (20,21) และ
ลายกลีบดอกบัว (18, 27) สําหรับลําตัวดานนอก สวนใหญมีการตกแตงดวยการขูดสลักรองกวาง
ขนานกันตามแนวตั้งทําเปนลายกลีบดอกบัว (19, 22-27) นอกจากเหลานี้ สําหรับบริเวณ
ศูนยกลางของภาชนะดานใน มีลายเสนขนานกันทรงวงแหวนเทานั้น ซึ่งเปนลักษณะเทียบไดกับที่
ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai
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เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุกขนาดเล็กเปนผลิตภัณฑหลัก
ในปริมาณในจํานวนของภาชนะดินเผาที่ไดมีการขุดพบจากแหลงเรือหลายแหลงในชวงนี้ แตที่
โบราณสถานพระราชวังจันทนนี้ ไดมีการขุดพบเปนจํานวนนอย

ภาพที่ 204 เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด ลายสี ดํ า ใต เ คลื อ บสี ฟ า ประเภทชามขนาดเล็ ก
เสนผาศูนยกลางของปาก 11.7 เซนติเมตร (ซาย) 14.8 เซนติเมตร (ขวา) ( H.,
Honda and N., Shimazu 1997 Plate 206a-c, 209 a,b)
ลักษณะเดนชัดของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียประการหนึ่งในชวงนี้ คือ
ความหลากหลายของประเภทรูปทรง เชน ประเภทโคมไฟไดมีการขุดพบแค 3 ชิ้นเทานั้น ชิ้นสวน
ปาก 1 ชิ้น (30) เคยมีสวนฝาปดดั้งเดิม เคลือบสีเขียวอมฟาทั้งดานในและดานนอก แลวปาดน้าํ ยา
เคลือบออกขอบปาก ปนภาชนะคอนขางหนา ปากโคงเขาดานในเพียงเล็กนอย ขอบปากตรง
บริเวณลําตัวมีฉลุลาย ชิ้นสวนกนของประเภทไหหรือโถทรงกระบอกไดมีการขุดพบเฉพาะสวนกน
เทานั้น (31,32) ผนังบริเวณกนหนามาก กนมีเชิงหนา ปลายเชิงกวาง
ประเภทคณโฑขนาดใหญมีกนกวาง ผนังบริเวณกนหนามาก นาจะมีลําตัวทรงถัง
เบียร คอกวาง มีการตกแตงดวยการขูกสลักรองกวางขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบลําตัว (33)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟา (ภาพที่ 203): ในการขุดแตงขุด
คนโบราณสถานพระราชวังจันทน ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟา
เปนจํานวน 220 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยประเภทถวย 1 ชิ้น ตุกตา 2 ชิ้น ไห 1 ชิ้น แจกัน 2 ชิ้น พาน 14 ชิ้น
กระปุกเล็ก 3 ชิ้น ตลับ 10 ชิ้น กุณฑี 15 ชิ้น ชาม 27 ชิ้น จานขนาดใหญ 73 ชิ้น ชามขนาดเล็ก 70 ชิ้น
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ประเภทชามแบงออกตามลักษณะรูปทรงสวนปากไดเปน 2 แบบ คือปากตรง (34)
และปากบานออก (35, 36) เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดเคลือบสีเขียวรวมสมัยเดียวกัน พบวาชนิดนี้ปน
เปนภาชนะบางกวา มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายกานขดระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบปากดาน
ในและลําตัวดานนอก (34,35) และลายดอกไมสลับกับเสนแนวตั้งขนาบดวยลายเสนขนาน 4 เสน
ซึ่งมีลักษณะลวดลายคลายคลึงกับในเครื่องถวยสุโขทัยประเภทชาม (ภาพที่ 209-63) บริเวณ
ศูนยกลางของภาชนะดานในมีลายดอกไมอยูในลายเสนวงแหวน (37) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยาง
ทํานอนเดียวที่มีสภาพสมบูรณ สันนิษฐานไดวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟา
ประเภทชามมีคุณภาพสูงกวาชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวในชวงระยะแรกของการสงออก
ประเภทจานขนาดใหญ เ ป น ประเภทรู ป ทรงที่ ขุ ด พบเป น จํ า นวนที่ สุ ด มี ข นาด
เส น ผ า ศู น ย ก ลางของส ว นก น 8.8-14.0 เซนติ เ มตร รอยกี๋ ท อ ทรงวงแหวนภายในเชิ ง มี ข นาด
เส น ผ า ศู น ย ก ลางประมาณ 4.4-8.0 เซนติ เ มตร ผนั ง บริ เ วณก น ไม ค อ ยหนา ก น มี เ ชิ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับตัวอยางทํานอนเดียวที่มีสภาพสมบูรณ (ภาพที่ 205) สันนิษฐานไดวาชิ้นสวนกนที่
มีลายดอกไมโดยสะบัดปลายพูกันหยาบๆ (38) นาจะมีปากบานออก นอกจากนี้ ยังมีลายชอ
ดอกไมวางเรียงภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะอีกดวย (40, 41) ถาหากจะ
เปรียบเทียบกับชอดอกไมของชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวในระยะแรกของการสงออก พบวาลาย
ชอดอกไมของชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาดูเหมือนวาจะกาวหนาการยอของลวดลาวจากชนิดลาย
สีดําใตเคลือบสีเขียว

ภาพที่ 205 เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาประเภทชาม เสนผาศูนยกลางของ
ปาก 23.0 เซนติเมตร ( H., Honda and N., Shimazu 1997 Plate 71a,b)
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ในกลุมเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาที่ขุดพบ ประเภทตลับเปน
ประเภทรูปทรงที่นาสังเกต ซึ่งไดมีการขุดพบเปนจํานวน 10 ชิ้น แมวามีจํานวนนอย แตลักษณะตางๆ
ของประเภทตลับเหลานี้มีความแตกตางกันไปจากประเภทตลับสมัยหลังอยางชัดเจน เคลือบผิวทั้ง
ดานในและดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก ลําตัวทรงทอกลม
แบน ปากโคงเขาดานใน ขอบปากมีสนั ดานในสําหรับรองรับฝาปด ระบุไมไดถึงลักษณะรูปทรงสวนกน
และฝาปด เทาที่สังเกตชิ้นสวนฝาปดเล็กๆ นาจะมีรูปทรงคว่ําแบน มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายคลาย
กับลูกน้ําอยูระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบลําตัวดานนอก เครื่องถวยสังคโลกประเภทตลับเริ่มผลิต
อยางมั่งคั่งตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา ซึ่งเปนชวงถัดลงไปจากชวงระยะเจริญรุงเรืองของ
การสงออก ถือไดวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาประเภทตลับในชวงนี้ (ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 – ตนพุทธศตวรรษที่ 21) คงจะเปนตนแบบของประเภทตลับในพุทธศตวรรษที่ 21
ในบรรดาประเภทรูปทรงตางๆของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาที่
ขุดพบ ประเภทรูปทรงที่แสดงลักษณะประณีตอยางชัดเจนขึ้นมา คือประเภทพาน (42) และกุณฑี
(46) ประเภทพานมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 20.0 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวน
เชิง 9.2 เซนติเมตร รอยกี๋ทอทรงวงแหวนภายในเชิงมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 5.2 เซนติเมตร
เคลือบผิวมั้งใบยกเวนภายในเชิง มีเชิงทรงกรวย ลําตัวทรงจาน ปากกวาง ขอบปากบานออก มีลายสี
ดําใตเคลือบเปนลายดอกไมภายในลายเสนทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน ขอบ
ปากมีลายดอกไมสลับกับลายเสนแนวตั้งขนาบดวยเสนขนาน มีลายดอกไมวางเรียงกันเปนระยะๆ
บริเวณลําตัวดานนอก มีลายคลายกับลูกน้ําอยูในครอบเสนขนานสองชัน้ บริเวณขอบลางเชิงฐานดาน
นอก ซึ่งมีตัวอยางทํานอนเดียวที่มีสภาพสมบูณรที่จัดแสดงรักษาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรร
ควรนายก จังหวัดสุโขทัย85 (ภาพที่ 207)
ประเภทกุณฑีไดมีการขุดพบหลายชิ้น ซึ่งนาจะเปนใบเดียวกัน (49) มีขนาดความสูง
ประมาณ 20.8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 6.0 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน
8.3 เซนติเมตร เคลือบผิวตั้งแตบริเวณขอบปากลงมาจนถึงสวนคอดานใน และดานนอกของภาชนะ
ยกเวนภายในเชิง กนมีเชิงรูปสี่เหลี่ยมในภาพดานตัด ปลายเชิงกวางออก ลําตัวทรงกลม คอแคบ
บริเวณปากทําเปนทรงถวย มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายตัวหงศหนึ่งองคโดยรอบลําตัวดานนอก ที่
ชองวางวางเรียงลายกานขดโดยเต็มพื้นที่
85

กรมศิลปากร, นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรรควรนายก, เนื่องในโอกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สวรรควรนายก สุโขทัย วันที่ 15 มีนาคม 2527 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527).
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ภาพที่ 207 เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาประเภทพาน เสนผาศูนยกลางของ
ปาก 23.0 เซนติเมตร (กรมศิลปากร 2539 ภาพที่ 64)
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว (ภาพที่ 208): เครื่องถวยสุโขทัย
บางชนิดเปนขอมูลที่มีความยากลําบากที่จะกําหนดเกณฑเพื่อจําแนกขอมูลตามกาลชวงเวลา
เนื่องจากวาทั้งลักษณะเนื้อดินและน้ํายาเคลือบเปลี่ยนแปลงไมชัดเจนในตลอดชวงของการผลิต
โดยเฉพาะในช ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 21 ทั้ ง ลั ก ษณะรู ป ทรงและลวดลายสี ดํ า บางอย า งก็ ไ ม
เปลี่ยนแปลงดวย ดังนั้น ในการจําแนกเครื่องถวยสุโขทัย ถาหากจะเปนชิ้นสวนลําตัวขนาดเล็กๆ
หรือเปนชิ้นสวนที่ไมแสดงออกลักษณะรูปทรง ผูวิจัยจึงแบงออกไดเปนแคสองสมัยอยางคราวๆ
เทานั้น คือ พุทธศตวรรษที่ 21 และพุทธศตวรรษที่ 22 โดยเฉพาะในการคัดเลือกชนิดเคลือบใสบน
น้ําดินสีขาว ผูวิจัยสามารถที่จะคัดเลือกออกเฉพาะเครื่องถวยประเภทชามกลุมหนึ่งออกไดเทานั้น
เนื่องจากวาขาดแคลนขอมูลที่จะจําแนกภาชนะดินเผาตามกาลเวลา เชน กระปุก ไห เปนตน
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาวมีประเภทชามขนาดเล็กและประเภท
ชามที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน คือผนังบริเวณกนคอนขางหนา กนมีเชิงหนา ลําตัวตอนลางพอง
ขอบปากบานออก ประเภทชามขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 14.6 เซนติเมตร
(47, 48) ประเภทชามมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 20.0-21.4 (49-54) มีรอยกี๋เม็ด 5 จุด
โดยรอบศูนยกลางของภาชนะดานใน มีการทาน้ําดินสีขาวและน้ํายาเคลือบทั้งดานในและดาน
นอกยกเวนสวนกนดานนอก
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบใส (ภาพที่ 209): เครื่องถวยสุโขทัย
ชนิดลายสีดําใตเคลือบใสที่จัดอยูไดในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก ยังสามารถคัดเลือก
เฉพาะประเภทชามขนาดเล็ก ชาม และจานขนาดใหญออกไดเทานั้น ประเภทชามขนาดเล็กและ
ชามมีลักษณะรูปทรงเหมือนกันกับชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว สวนลักษณะรูปทรงของประเภท
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จานขนาดใหญ คือผนังบริเวณกนหนามาก กนมีเชิงคอนขางเตี้ย ปากกวางและพับแผออก ขอบ
ปากยกตั้ง (57, 62) นอกจากเหลานี้ ยังมีประเภทชามที่เปนภาชนะทรงเตี้ยอีกดวย คือปนภาชนะ
คอนขางบาง กนมีเชิงสี่เหลี่ยมในภาพดานตัด ลําตัวพอง ปากกวาง ขอบปากบานออก สําหรับการ
ตกแตงลวดลาย คือลายตัวปลายังเปนลวดลายหลักอยางตอเนื่องมาจากระยะแรกของการสงออก
มีลายตัวปลาหนึ่งตัวที่มีรูปทรงหลากหลายวางเรียงภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของ
ภาชนะดานใน (58-62) ลายตัวปลาสวนใหญมักเปนปลาตัวอวนยกเวนของประเภทขามหนึ่งใบ
(63) นอกจากนี้ ยังมีลายชอดอกไมวางเรียงเปนระยะๆระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบลําตัว
ดานนอก (55) และภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะประเภทชามขนาดเล็ก
ดานใน (56) และจานขนาดใหญ (61)
ภาชนะดิน เผาเผาแมน้ํา นอย (ภาพที่ 210, 211):
ในการขุดแตง ขุดค น
โบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-47 ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาแมน้ํานอยเปน
จํานวน 4,060 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยชนิดไมเคลือบ 1,154 ชิ้น และชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม 2,674
ชิ้น นอกจาก 2 ชนิดนี้ ยังไดมีภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทไหขนาดใหญ 238 ชิ้น อาจะ
เปนผลิตภัณฑของแมน้ํานอยอีกดวย
ในขณะนี้ ไม ส ามารถจํ า แนกภาชนะดิ น เผาแม น้ํ า น อ ยตามกาลช ว งเวลาได
เนื่องจากวายังไมปรากฏเปลี่ยนแปลงลักษณะของภาชนะดินเผาแมน้ํานอยตามกาลชวงเวลา
ดังนั้น ในการวิเคราะหภาชนะดินเผาแมน้ํานอยที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนนี้ ไมได
จําแนกตามกาลชวงเวลาเลย แตภาชนะดินเผาแมน้ํานอยบางปะเภทรูปทรงสามารถกําหนดอายุ
ได โ ดยเปรี ย บเที ย บกั บ ขอ มู ล ที่ไ ด จ ากการขุ ดค น แหล ง เรื อ สํา เภาจมอยู ใ ตน้ํ า ในที่ นี้ ผู วิจั ย จะ
กลาวถึงลักษณะรูปทรงบางสวนที่สามารถจัดไดเปนผลิตภัณฑในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-21 โดย
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจาการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมมีเนื้อหยาบแกรง มีสวนผสมของ
เม็ดทรายสีแดงขนาดใหญเปนปริมาณนอย สีเนื้อดินเปลี่ยนตั้งแตสี dark gray จนถึง weak red
ในเปลี่ยนสีเนื้อดินกวางขวางนี้ สี dark gray และ gray เปนสีเนื้อดินที่มีจํานวนที่สุด น้ํายาเคลือบ
เปนประเภทเคลือบขุน สีเคลือบเปลี่ยนตั้งแตสี yellowish brown จนถึง black ไมมีแตกราน
ประเภทกระปุกขนาดเล็กไดมีการขุดพบเปนจํานวน 132 ชิ้น ซึ่งมีลักษณะรูปทรง 2
กลุม ประเภทกระปุกทรงคอแคบมีขนาดความสูง 5.1- 6.4 เซนติเมตร (1, 2) นอกจากนี้ ยังมี
ภาชนะที่มีขนาดใหญกวา (8) เคลือบผิวสวนปากดานในและตั้งแตสวนปากจนถึงลําตัวตอนกลาง
ดานนอก กนมีฐานแบนเรียบไมมีเชิง ลําตัวทรงกลมแบน คอแคบ ปากบานออก ประเภทกระปุก
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ทรงคอกวางมีขนาดใหญกวา (6,7) กนมีฐานแบนเรียบ ลําตัวทรงกลมแบนเชนกัน คอไมแคบ ปาก
บานออก ขอบปากโคงเขาดานใน ประเภทกระปุกทรงคอแคบมีลักษณะรูปทรงเหมือนกันกับ
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม ประเภทกระปุกทรงคอกวางหนึ่งใบไดมีการขุด
พบจากพื้นที่ตารางกริด N155W170 ซึ่งจัดเปนผลิตภัณฑในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
ประเภทขวดไดมีการขุดพบเปนจํานวน 226 ชิ้น มีประเภทขวดขนาดเล็ก 3 ใบที่มี
ขนาดความสูง 7.6 – 8.2 เซนติเมตร (3-5) นอกจากนี้ ยังมีประเภทขวดขนาดใหญที่มีขนาดความ
สูง 15.3-20 เซนติเมตรอีกดวย บริเวณเคลือบผิวเชนเดียวกันกับประเภทกระปุก กนมีฐานแบน
เรียบ ลําตัวตอนลางพอง คอไมคอยสูง ปากบานออก ในกลุมภาชนะดินเผามที่ขุดพบจากพื้นที่
กริด N150W175 N155W170 N155W175 และ N160W170 ซึ่งจัดเปนผลิตภัณฑในชวงระยะ
เจริญรุงเรืองของการสงออก มีประเภทขวดขนาดใหญห 1 ใบ มีขนาดความสูง 15.3 เซนติเมตร
ประเภทที่ระบุไมไดไดมีก ารขุดพบเปน จํานวน 6 ชิ้น ซึ่ง นา จะเปนใบเดีย วกัน (9)
ขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 21.8 เซนติเมตร ลักษณะรูปทรงคลายกับประเภทพานขนาด
ใหญ แตสวนกนมีการเจาะรูกอนเคลือบผิว เคลือบผิวทั้งใบยกเวนภายในเชิงทรงกรวย ภาชนะทรง
สูง ขอบปากบานออก ผิวเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย
ฝาปดไดมีการขุดพบเปนจํานวน 10 ชิ้น ที่มีลักษณะรูปทรงหลากหลาย เชน ฝาปด
ทรงแบนมีจุกจับทรงดอกบัวตูม (10) นาจะเปนฝาปดสําหรับประเภทขวดหรือโถ ฝาปดทรงคว่ํา 1
ใบมีจุกจับขนาดใหญทรงกรวย มีสันขนานกันหลายชั้นโดยรอบจุกจับดานนอก ประเภทตลับไดมี
10 ชิ้น ซึ่งรวมทั้งหมดสวนฝาปดและลําตัว ชิ้นสวนปากขอบประเภทตลับ 1 ชิ้น ปากโคงเขาดานใน
ชอบปากทําเปนสันดานในสําหรับรองรับฝาปด (13)
ประเภทอางหรือไหปากกวางทรงเตี้ยไดมีการขุดพบเปนจํานวน 50 ชิ้น ซึ่งมีจํานวน
น อ ยกว า ประเภทอ า งชนิ ด ไม เ คลื อ บ ชิ้ น ส ว นปากของประเภทอ า งขนาดใหญ (14) มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 27.4 เซนติเมตร เคลือบผิวสวนปากดานในและดานนอก บริเวณ
ไหลไมยกตั้ง คอกวาง ปากบานออก ขอบปากมวนออก มีรองขนานกันหลายรองโดยรอบไหล
ประเภทอางหรือไหปากกวางทรงเตี้ยนี้เทียบไดกับที่ขุดพยจากแหลงเรืออาวไทยและเรือเกาะสีชงั 3
ในชวงตน – กลางพุทธศตวรรษที่ 21
ประเภทไหเปนประเภทรูปทรงที่ไดขุดพบเปนจํานวนที่สุดในกลุมภาชนะดินเผาแมน้ํา
นอย (1,727 ชิ้น) จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา พบวา
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหมักเปนประเภทไหทรงสูงมีหู 4 หู
บริ เ วณไหล ทั้ง แหล ง เตาศรี สัช นาลั ย และแมน้ํ า น อ ยผลิ ต ภาชนะดิ น เผาเคลือ บสี น้ํ า ตาลเข ม
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ประเภทไหมีหู 4 หูในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-22 ภาชนะดินเผาเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหมีหู 4
หูจากแหลงเตา 2 แหงนี้ มีกฎเกณฑทางขนาดของภาชนะ ไดแก ขนาดเล็ก (ความสูงประมาณ 30
เซนติเมตร) ขนาดกลาง (ความสูงประมาณ 45 เซนติเมตร) และขนาดใหญ(ความสูงประมาณ 60
เซนติเมตร) ตามกฎเกณฑเหลานี้ ประเภทไหทรงสูงมีหู 4 หู 3 ชิ้นนี้จัดเปนกลุมขนาดใหญ
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบ 1,154 ชิ้นประกอบดวย กระปุก ขวด ครก
อาง ไห ทอน้ําดินเผา และกระเบื้อง เปนตน ซึ่งถือไดวาความหลากหลายประเภทรูปทรงของชนิด
ไมเคลือบมีความคลายคลึงกับชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ประเภทครกเปนประเภทรูปทรงที่ไดพบเฉพาะชนิดไมเคลือบเปนจํานวน 63 ชิ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับครกที่ผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัยและแหลงบานเตาไห ประเภทครกของแหลง
เตาแมน้ํานอยมีผนังหนากวาจากแหลงเตาอีก 2 แหง และมีรองขนานกัหลายรองโดยรอบสวนปาก
ดานนอก (18, 19)
ประเภทอางหรือไหปากกวางทรงเตี้ยไดมีการขุดพบเปนจํานวน 126 ชิ้น ซึ่งแบงออก
ตามขนาดของภาชนะไดเปน 2 กลุม กลุมขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 16.4
เซนติเมตร ความสูง 10.8 เซนติเมตร (21) สวนประเภทอางขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปาก 22.5 เซนติเมตร ความสูง 22.5 เซนติเมตร (22) ลักษณะรูปทรงมีความคลายคลึงกัน
คือกนแบนเรียบ บริเวณลําตัวตอนบนของขนาดเล็กมักพอง สวนขนาดใหญพองบริเวณลําตัว
ตอนกลาง คอกวาง ปากมวนออก ขอบปากดานบนมีรองโดยรอบ และยังมีรองขนานกันหลายรอง
โดยรอบไหลอีกดวย ประเภทรูปทรงสุดทาย คือประเภทโองขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปาก 24.6 เซนติเมตร นาจะมีลําตัวทรงกลม คอกวาง ปากมวนออกและมีรองบนปาก มี
การตกแตงดวยการขูดลายจุดๆโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีระหวางรองขนานกันโดยรอบไหล (23)
เครื่องถวยตางประเทศ
ในกลุ ม ภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากโบราณสถานพระราชวั ง จั น ทน เครื่ อ งถ ว ย
ตางประเทศที่จัดอยูไดในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกประกอบดวยเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นช
นิดลายคราม เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon เครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีเขียวที่นํามา
จากบริเวณภาคกลางของประเทศเวียดนาม และเครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม เปนตน
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามและชนิดเคลือบสีขาว (ภาพที่ 212, 213):
ผูวิจัยไดคัดเลือกเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามและชนิดเคลือบสีขาวที่จัดอยูไดในชวงระยะ
เจริญรุงเรืองของการสงออกออกมาโดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือสําเภา
จมอยูใตน้ําและโบราณสถานทางสุสานในประเทศจีนที่กลาวมาแลว
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เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามที่ขุดพบประกอบดวยประเภทชามขนาดเล็ก จาน
และจานขนาดใหญ ประเภทชามขนาดเล็กเคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง มี
เชิงสูงและบางกวาในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 บางใบมีปลายเชิงหุบเขาดานใน (4-8) ถึงแมวา
จะไมมีตัวอยางสวนปากที่แสดงลักษณะรูปทรงเปนวาดภาพ แตสันนิษฐานไดวานาจะมีปากบาน
ออก ขอบปากแหลม มีลายครามเปน ลายชอดอกไม (1,2,6,7,9) ลายดอกเหมยประกอบกับ
พระจันทรเลี้ยววงเดือน (3) ลายตัวอักษรจีน “ฝู” ซึ่งเปนตัวอักษรมงคลที่มีความหมาย “ความสุข”
(8) และลายที่ระบุไมไดถึงตนลวดลายดั้งเดิม (4)
เครื่องถวยลายครามประเภทจานมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 10.5-13.0
เซนติเมตร ความสูง 3.0 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 7.2 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งใบ
และปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง กนมีเชิงเตี้ยเล็ก ปลายเชิงหุบเขาดานใน (11) ปากบานออก มี
ลายครามเปนลายวัชระคูวางเรียงภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน
(11) ลายกานขดโดยรอบลําตัวทั้งดานในและดานนอก (10)
เครื่องถวยลายครามประเภทจานขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก
19.2- 25.0 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้ง ใบและปาดน้ํา ยาเคลือบออกปลายเชิง กน มีเชิงเตี้ยทรง
สามเหลี่ยมในภาพดานตัด ปลายเชิงหุบเขาดานใน ปากกวาง มีขอบปากบานออกบาง (14) ขอบ
ปากพับแผออกบาง (12) มีลายครามเปนลายวัชระคู (14) ลายตัวกิเลน (13) วางเรียงภายใน
ลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน ดานในของภาชนะมีลายประแจจีนโดยรอบ
สวนปาก และมีลายชอดอกไม 4 ชุดวางเรียงบริเวณลําตัวดานในเปนระยะๆ สําหรับลําตัวดานนอก
มีลายกานขดดอกไมโดยรอบ (14)
นอกจากชนิดลายครามแลว ยังไดมีการขุดพบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาว
อีกดวย ซึ่งเปนชิ้นสวนกนของประเภทจานขนาดใหญ (15) เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบ
ออกปลายเชิง กนมีเชิงทรงสามเหลี่ยมในภาพดานตัด ปลายเชิงหุบเขาดานใน ปากกวาง นาจะมี
ปากบานออก ซึ่งเปนลักษณะเหมือนกันกับชนิดลายคราม เทาที่ทําวิจัยแลว ไมไดมีการขุดพบ
เครื่องถวยลายครามประเภทตลับ กระปุก ไห และโถที่จัดอยูไดในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon (ภาพที่ 214): จากการศึกษาเครื่องถวยจีนที่
ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและโบราณสถานทางสุสานใน
ประเทศจีน ซึ่งสามารถที่จะกําหนดอายุไดในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เราทราบไดวาแหลงเตา
หลงฉวนยังคงผลิตเครื่องถวยชนิด Celadon อยูอยางมั่งคั่ง ผูวิจัยไดคัดเลือกเครื่องถวยหลงฉวน
ชนิด Celadon ที่จัดอยูไดในชวงนี้โดยเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยู
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ใตน้ําและโบราณสถานทางสุสานในประเทศจีน และอางอิงผลการศึกษาทางอายุสมัยของเครื่อง
ถวยหลงฉวนอีกดวย86
เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด Celadon ที่ คั ด เลื อ กออกมาเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นช ว งนี้
ประกอบดวยประเภทชามขนาดเล็ก และจาน น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน ไมมีแตกราน สึ
เคลือบเปนเปลี่ยนตั้งแตสี soft green จนถึงสี light olive green
ประเภทจานมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 13.0-15.0 เซนติเมตร เคลือบผิว
ทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกทรงวงแหวนภายในเชิง กนมีเชิงเตี้ย (1) ลําตัวตอนลางพับขึ้นเขา
ดานใน ปากบานออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายกานขดอยางหวัดๆ โดยรอบลําตัวดาน
ใน (3,4) บางใบมีการสลักขอบปากทําเปนรูปทรงปกกา (3) เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ประเภทจานแบบนี้ไดมีการขุดพบจากแหลงเรือ Pandanan ในแถบมาเลเชียและโบราณสถานทาง
สุสาน 魏源 มณฑลเกียวชี ซึ่งสามารถกําหนดอายุของการลงฝงศพในปพ.ศ.1987 (ค.ศ.1444)
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามขนาดเล็กมีลักษณะรูปทรง 2 แบบ
คือภาชนะประเภทชามขนาดเล็ก มีปากกวางนาจะมีเชิงแคบสูง (9-12) ลําตัวไมพอง ปากกวาง
ขอบปากตรง มีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายกลีบดอกบัวแคบโดยรอบลําตัวดานนอก
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามขนาดเล็กอีกหนึ่งแบบ คือประเภท
ชามขนาดเล็กทรงสูง(7,8) ผนังบริเวณกนหนามาก กนมีเชิงแคบสูง ลําตัวไมพอง ปากไมกวาง
ขอบปากตรง มีการตกแตงดวยการขดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายประแจจีนโดยรอบปากดาน
นอกและลําตัวตอนบนดานใน ถัดลงมาเปนลายระบุไมไดถึงลวดลายชนิดใด (7) บางใบมีการ
ตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบดอกบัว (8)
เครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 215): ในการขุดแตงขุดคน
โบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ. 2546-47 ไดมีการขุดพบเครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสี
เขียวเปนจํานวน 9 ชิ้น ซึ่งเปนประเภทชามขนาดเล็กทั้งสิ้น (1-3) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวน
ปาก 15.4-16.0 เซนติเมตร มีเนื้อดินละเอียดแกรง เปนสี light gray และสี white น้ํายาเคลือบเปน
ประเภทเคลือบใส ไมมีแตกราน เคลือบผิวทั้งใบยกเวนสวนกนดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออก
ทรงวงแหวนบริเวณกนดานใน ปนภาชนะบางมาก กนมีเชิงทรงสามเหลี่ยมในภาพดานตัด ปลายเชิง
กวางออก ขอบปากมวนออกมนกลมหนา เครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีเขียวเหลานี้เทียบไดกับ
ที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามและ Pandanan ในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
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เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม (ภาพที่ 215, 216): เมื่อทศวรรษ 2000 เปนตนมา
การศึกษาเครื่องถวยเวียดนามโดยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการขุดคนจากทั้งแหลงเรือสําเภาจม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแหลงโบราณคดีในประเทศเวียดนามทําใหความกาวหนาทางการศึกษา
อายุสมัยของเครื่องถวยเวียดนาม87 ดังนั้น ผูวิจัยจึงพยายามนําผลสรุปของการศึกษาเหลานี้เขามาใช
ในการคัดเลือกเครื่องถวยเวียดนาม (ชนิดลายคราม) ในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทน เครื่องถวยเวียดนามชนิดลาย
ครามที่จัดอยูไดในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ประกอบดวยประเภทชามขนาดเล็ก ตลับ และจาน
ขนาดใหญ โดยทั่วไป มักมีเนื้อดินละเอียดคอนขางแกรง เปนสี white และสี light gray แตสวน
ใหญเปนสี white น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส มีแตกรานบาง
เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายครามประเภทชามขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวน
ปาก 13.0-13.5 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งใบยกเวนภายในเชิง บางใบเคลือบผิวทั้งใบแลว ปาดน้ําเคลือบออก
ทรงวงแหวนบริเวณศูนยกลางภาชนะดานใน (4, 7, 8) ปนภาชนะทรงสูง กนมีเชิงสูง ลําตัวไมคอยพอง ขอบ
ปากบานออก มีลายครามเปนลายตัวอักษรจีน “ฝู” ซึ่งเปนตัวอักษรมงคลที่มีความหมาย “ความสุข” (7, 8)
ขอบปากดานในและลําตัวดานนอกมีลายกานขด และลําตัวตอนลางดานนอกมีลายกลีบดอกบัว (4-6)
เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายครามประเภทตลับมีขนาดเล็กมาก เคลือบผิวทั้งใบ
นาจะยกเวนบริเวณกนดานนอก แลวปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก กนแบนเรียบหรือกนฐานหลุม
(10) ลําตัวทรงกลม (9,11) ทรงทอกลม (10) และทรงลูกผลไม (12) มีลายครามเปนลายตัวนก (9)
ลายกานขด (11) และลายชอดอกไมวางเรียงภายในชองกระจกรูปสี่เหลี่ยม (10, 13)
เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายครามประเภทจานขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของ
สวนปาก 23.4-29.2 เซนติเมตร ความสูง 4.8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน15.0-18.0
เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะทรงเตี้ย กนกวาง เคลือบผิวทั้งใบยกเวนภายในเชิงและปาดน้ํายาเคลือบ
ออกขอบปาก บางใบมีการทาน้ําดินสีน้ําตาลสนิมเหล็กภายในเชิง (17, 18) กนกวางมีเชิงคอนขางสูง
ปากยังกวางเชนกัน ขอบปากมวนเขาดานใน ใตขอบปากดานในทําเปนสันโดยรอบ มีลายครามเปน
ลายดอกไมภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน นอกจากนี้ มีลายกานขด
โดยรอบลําตัวดานในและลายกลีบดอกบัวบริเวณลําตัวดานนอก เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายคราม
ประเภทจานขนาดใหญเหลานี้เทียบไดกับที่ขดุ พบจากแหลงเรือ Pandanan และ Bakanakan
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404
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากโบราณสถานหมายเลข 7
โบราณสถานหมายเลข 7 (แผนผังที่ 34, 35): โบราณสถานหมายเลข 7 อยูบริเวณ
พื้นที่กริด N150～160W185～195 ซึ่งอยูดานทิศเหนือของเขตพระราชวังจันทน ในพระราชวัง
จันทนสมัยที่ 2 ซึ่งอยูในชวงสมัยอยุธยาตอนตน-ตอนกลาง (พุทธศตวรรษที่ 20-22) บริเวณนี้อยูใน
พื้นที่ชั้นกลางดานทิศเหนือของพระราชวังจันทน โบราณสถานหมายเลข 7 เปนแนวอิฐของกลุม
โบราณสถานที่เหลืออยูเพียงเล็กนอย มีแนวเรียงอิฐยาวประมาณ 4 เมตรตามแนวเหนือ-ใต ไม
สามารถกําหนดรูปแบบการเรียงอิฐได88

เครื่องถวยตางประเทศ

เครื่องถวยภายในประเทศ

ตารางที่ 52 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานหมายเลข 7 โบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

72

ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เคลือบแบบเชลียง
ศรีสัชนาลัย เคลือบสีเขียว
เครื่องถวย
สังคโลก
ลายสีดําใตเคลือบสีฟา
เคลือบสีขาวขุน
ลายสีดําใตเคลือบ
สุโขทัย
เคลือบใสบนน้ําดินขาว
เครื่องถวยแมน้ํานอยเคลือบสีน้ําตาลเขม
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
เครื่องถวยจีน
ลายครามสมัยราชวงศหมิง
เคลือบสีขาว
เครื่องถวยเวียดนาม ลายคราม

17

(ปริมาณ/ชิ้น)
88

2
1
17
4

70(41.7％)

18
5
6
29
30

68(40.5％)

9
5
3
18

30 (17.9％)

2
2
240

168 (100％)

หางหุน สวนจํากัดสามเพชร, รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดีโบราณสถาน
พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก, 46.
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เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 217): ในจํานวนภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนือ้ กระเบือ้ ง 168
ชิ้น มีเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 70 ชิ้น อัตราสวนความหนาแนนคิดเปน 41.7％ ซึ่งประกอบดวย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัย 64 ชิ้น และเครื่องถวยสุโขทัย 6 ชิ้น ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลกชนิดเคลือบ
หลากหลาย ชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีขาวขุนและชนิดไมเคลือบ ไดมีการขุดพบเปนจํานวนเทากัน
เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงคนละชนิดเคลือบ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
มีประเภทรูปทรงหลากหลาย ไดแก ประเภทตลับ กระปุก ขวด ชามทรงกระบอก ขวดขนาดเล็ก
จานขนาดใหญ แตทั้งประเภทจานขนาดใหญและชามขนาดเล็กมีจํานวนนอย ประเภทชามขนาด
เล็ก 1 ชิ้น มีกน แคบ เชิงสูงกวาที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา แตจากความคลายคลึงของ
ลักษณะน้ํายาเคลือบและการตกแตงลวดลาย ซึ่งมีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลาย
ซี่หวีเปนลายตารางบริเวณลําตัวดานในดานเดียว ผิวดานนอกเรียบ จัดเปนผลิตภัณฑในชวงระยะ
การถดถอยของการสงออกได (2) ชิ้นสวนฝาปดของประเภทตลับ 1 ชิ้นมีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน
กับชนิดเคลือบสีขาวขุนที่ขุดพบจากแหลงเรืออาวไทย (1)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนประกอบดวยประเภทชามเล็ก ชามและ
ชามขนาดใหญ ไมไดมีการขุดพบทั้งประเภทตลับและกระปุกและขวด ประเภทชามขนาดใหญ 13
ชิ้นนาจะเปนใบเดียวกัน กนมีเชิงหนา ปากบานออก (6) ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
ประกอบดวยประเภทไห ครก อาง
ภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอย (ภาพที่ 218): ภาชนะดินเผาบานบาง
ปูนที่ขุดพบทั้งหมดเปน ประเภทไห ชิ้นสวนไหลของประเภทไห 1 ชิ้ นมีการตกแตง ดวยการขด
ประทับโดยใชแมพิมพเปนลายคลายเสมาและสามเหลี่ยมตอเนื่องโดยรอบ (8) ภาชนะดินเผา
แมน้ํานอยที่ขุดพบทั้งหมดยังเปนประเภทไหเชนกัน ชิ้นสวนปากของประเภทไหทรงสูงขนาดเล็ก
คอไมสูงกวาง ปากมวนออก ขอบปากทรงกลมมน บริเวณไหลมีสันโดยรอบ มีเศษขอบปากของ
ภาชนะใบอื่นติดอยูขอบปาก ซึ่งเปนภาชนะตัวคูกันโดยตั้งเรียงแบบปากประกบปากกันซอนกันใน
การเผา (7) นอกจากประเภทไหแลว ยังมีผลิตภัณฑจากแหลงเตาแมน้ํานอยอีก 1 ใบที่มีสภาพ
สมบูรณ คือกระเบื้องกาบกลวยตัวผูชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม ซึ่งจัดเปนรูปแบบกระเบื้องมุงหลังคา
ประเภทหนึ่งที่นิยมใชเปนสวนประกอบทางสถาปตยกรรมในสมัยอยุธยา89 มีลักษณะเปนลอนโคง
รูปตัวยูวางคว่ํามีเดือยยาวสอดรับเขากับกระเบื้องกาบกลวยตัวเมีย (9)
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หางหุน สวนจํากัดเหมลักษณกอสราง, โครงการอนุรักษและพัฒนาพระราชวังจันทน
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ปงบประมาณ 2549 เสนอ สํานักศิลปากรที่ 6
สุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2549), 115.
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เครื่องถวยตางประเทศ (ภาพที่ 218): เครื่องถวยเวียดนามที่มีการขุดพบ 2 ชิ้นเปน
ชนิดลายครามประเภทตลับ ชิ้นสวนฝาปดและชิ้นสวนกนของลําตัวขึ้นรูปโดยใชแปนมุมกอนและ
ทําเปนรูปทรงผลไมดวยแมพิมพ ลักษณะรูปทรงและลายครามมีความคลายคลึงกันกับที่ขุดพบ
จากแหลงเรือ Belanakan ในแถบอินโดนีเซีย ซึ่งจัดอยูในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
(10) เครื่องถวยจีนที่ขุดพบประกอบดวยผลิตภัณฑชนิดหลากหลาย แตเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิด
ลายครามสมัยราชวงศหมิงเปนจํานวน 18 ชิ้น เปนผลิตภัณฑที่ขุดพบมากที่สุด
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด N135W260 N135W265
N140W260 และ N140W165 ของโบราณสถานพระราชวังจันทน (แผนผังที่ 36, 37)
ในการวิ จั ย ภาชนะดิ น เผาที่ขุ ด พบจากโบราณสถานพระราชวั ง จั น ทน พบว า ได มี
บริเวณพื้นที่กริดที่ไดมีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาชิ้นใหญหนาแนน และตอกันใหเปนภาชนะ
เกือบสมบูรณหลายใบบาง ในบริเวณพื้นที่กริด N135W260 N135W265 N140W260 และ
N140W165 ยังเปนบริเวณพื้นที่ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาเกือบสมบูรณหลายใบบริเวณหนึ่ง
ลักษณะเดนชัดที่นาสังเกตในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ คือการขุด
พบภาชนะดินเผาที่ขุดพบสวนใหญจัดเปนผลิตภัณฑในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 – ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ได (ชวงระยะสุดทายของการสงออก) ผูวิจัยสันนิษฐานวากลุมภาชนะดินเผาที่ขุด
พบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้สวนใหญนาจะถูกทิ้งไปพรอมกันในครั้งเดียวหรือในระยะเวลา
สั้นๆ (ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 – ตนพุทธศตวรรษที่ 22)
บริเวณพื้นที่กริด N135W260 N135W265 N140W260 และ N140W165 ตั้งอยูดาน
ทิศตะวันตกเฉียงใตของพระราชวังจันทน ในพระราชวังจันทนสมัยที่ 2 ซึ่งอยูในชวงสมัยอยุธยา
ตอนตน-สมัยอยุธยาตอนกลาง (พุทธศตวรรษที่ 20-22) บริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้อยูในพื้นที่ชั้นใน
ดานทิศใตของพระราชวังจันทน
ในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่มีอายุในชวงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 21 – ตนพุทธศตวรรษที่ 22 อยางหนาแนน โดยเฉพาะเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดาํ ใต
เคลือบประเภทครก 4 ใบไดมีการขุดพบรวมกันกับภาชนะดินเผาประเภทครกที่ผลิตจากแหลงเตา
หลายแหง ในกลุมภาชะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ มีเครื่องถวยชนิดที่เทียบได
กับที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา ซึ่งมีอายุในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21- ตนพุทธศตวรรษที่
22 เชน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้น ชนิดลายครามสมัย
ราชวงศหมิง เปนตน ในขณะเดียวกัน ยังไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่ไมไดปรากฏในขอมูลที่ได
จากการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําอีกดวย เชน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน
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ประเภทชามขนาดใหญ เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทครก และภาชนะดินเผา
บานเตาไหประเภทตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่ก
ริด 4 กริดของโบราณสถานพระราชวังจันทนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากแหลงเรือสําเภาจม
อยูใตน้ําในสมัยเดียวกันคงจะมีความสําคัญเพื่อปรากฏลักษณะบริโภคของเครื่องถวยสังคโลกที่
เมืองพิษณุโลกหรือแวนแควนสุโขทัยในชวงระยะสุดทายของการสงออก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา: ในการขุดแตงบริเวณพื้นที่กริด N135W260
N135W265 N140W260 และ N140W165นี้ ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาเปนจํานวน 708 ชิ้น
ในจํานวนภาชนะดินเผาเหลานี้ ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาไดมี 347 ชิ้น คิดเปน 49.0 ％ ซึ่งเปน
ภาชนะดินเผากลุมที่มีการขุดพบเปนจํานวนที่สุด ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดามีแบบเนื้อดิน
ละเอียด (27 ชิ้น) และแบบเนื้อดินหยาบ (320 ชิ้น) ทั้งสองแบบนี้ประกอบดวยประเภทรูปทรง
ตางๆดังแสดงในตารางที่ 53
ตารางที่ 53 แสดงปริ ม าณของภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ดิ น ธรรมดาที่ ขุ ด พบจากพื้ น ที่ ต ารางกริ ด
N140W260 N140W265 N135W260 และ N135W165 โบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินหยาบ
หมอกนกลม
223 ชิ้น
ไห
7 ชิ้น
จานเล็ก
9 ชิ้น
ครก
10 ชิ้น
เตาเชิงกราน
27 ชิ้น
กุณฑี
2 ชิ้น
กระปุก
1 ชิ้น
ฝาปด
27 ชิ้น
ตะกันใหญ
3 ชิ้น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินละเอียด
ไห
17 ชิ้น
กุณฑี
3 ชิ้น
กระปุก
3 ชิ้น
ฝาปด
4 ชิ้น

320 ชิ้น
ปาก 68 / คอ 14 / ลําตัว 140
ลําตัว 6 / กน 1
ปาก-กน 4 / กน 5
ปาก 9 / ลําตัว 1
ปาก 16 / ลําตัว 5 / กน 1 / เชิง 5
พวย 1 ชิ้น / ลําตัว 1
กน 1
ปาก 9 / จุกจับ 16 / ลําตัว 2
ปาก 2 / กน 1
27 ชิ้น
ปาก 4 / ลําตัว 10 / กน 3
ปาก 3
ลําตัว 3
ปาก 2 / ลําตัว 1 / จุกจับ 1
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เครื่องถวยจีน (ภาพที่ 219)
ในการขุดแตงบริเวณพื้นที่กริด N135W260 N135W265 N140W260 และ
N140W165นี้ ไดมีก ารขุดพบเครื่องถวยจีน เปนจํา นวน 117 ชิ้น คิดเปน 32.4 ％ ในจํา นวน
ภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง เครื่องถวยจีนที่ขุดพบประกอบดวยเครื่องเคลือบชนิด
หลากหลาย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 54 แตที่ขุดพบสวนใหญเปนเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นช
นิดลายครามสมัยราชวงศหมิง (89 ชิ้น)
เครื่ อ งถ ว ยจิ่ ง เต อ เจิ้ น ชนิ ด ลายครามสมั ย ราชวงศหมิ ง ที่ ขุ ด พบประกอบด ว
ประเภทรูปทรงหลากหลาย (ตารางที่ 54) ซึ่งประเภทรูปทรงที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทชาม
ขนาดเลก (80 ชิ้น)
ตารางที่ 54 แสดงปริมาณของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากพื้นที่ตารางกริด N140W260
N140W265 N135W260 และ N135W165 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก (2)
เครื่องถวยเตอฮั่วชนิเคลือบสีขาว
จาน

1 ชิ้น

เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิง
ถวย
1 ชิ้น
จาน
3 ชิ้น
ชามขนาดเล็ก
80 ชิ้น
ฝาปด
1 ชิ้น
ตลับ (ฝา)
3 ชิ้น
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายสีบนเคลือบสมัยราชวงศหมิง
ชามขนาดเล็ก
2 ชิ้น

1 ชิ้น
ปาก-กน 1
88 ชิ้น
ปาก 1
ปาก-กน 2 / ลําตัว 1
ปาก 27 / ลําตัว 37 / กน 16
ปาก 1
ปาก 2 / ลําตัว 1
2 ชิ้น
ปาก 1 /กน 1

ประเภทชามขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 11.7 เซนติเมตร ความสูง
4.6 เซนติเมตร ทําเปนภาชนะบางมาก เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง กนมีเชิง
คอนขางสูง ลําตัวพองออก ปากกวาง ขอบปากตรงแหลม (3) ประเภทจานมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปาก 12.9 เซนติเมตร ความสูง 3.3 เซนติเมตร เปนภาชนะทรงเตี้ย ทําเปนภาชนะบางมาก
เชนกัน เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง ลักษณะรูปทรงของเชิงมีสามเหลี่ยมใน
ภาพหนาตัดขวาง ลําตัวพองออก ขอบปากตรงแหลม มีลายมังกรวางทั้งดานในและดานนอก (2)
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ชิ้นสวนฝาปดของประเภทตลับมีขนาดเสนผาศูนยกลางของขอบฝา 4.8 เซนติเมตร ขึ้นรูปลําตัวเปน
รูปทรงกลมแบน มีลายครามเปนลายลูกทอวางสวนยอด (1) นอกจากเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลาย
คราม ยังไดมีการขุดพบเครื่องถวยชนิดลายครามที่ผลิตจากแหลงเตาจังโจง มณฑลฝูเจืย่ นอีกดวย ซึง่
เปนชิ้นสวนกนของประเภทจานขนาดใหญ มีขนาดเสนผาศูนยกลางสวนกน 11.1 เซนติเมตร มีเนื้อ
แกรงละเอียด เปนสี light gray น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใส มีแตกราน เปนสี light gray
เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนภายในเชิง ที่ปลายเชิงและลําตัวตอนลางดานนอกมีเม็ด
ทรายติดอยู กนมีเชิงหนา ลักษณะลายครามเปนสีน้ําเงินออน เปนลายชอดอกไมบริเวณศูนยกลาง
ภาชนะดานใน และสําหรับลําตัวดานนอกมีการตกแตงดวยการขูดรองขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบ (4)
เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 220, 221): ในจํานวนภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อ
กระเบื้องทั้งหมด 361 ชิ้น ไดมีเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 138 ชิ้น ดินเปน 38.2 ％ ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่มีจํานวนที่สุดยกเวนภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลกชนิดหลากหลาย เครื่องเคลือบ 3 ชนิดเปนผลิตภัณฑ
หลักในปริมาณ ไดแก เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบ
สีขาวขุน และชนิดลายสีดําใตเคลือบ สวนทั้งเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวและชนิดไม
เคลือบ ไดลดจํานวนที่ขุดพบนอยลงอยางชัดเจน
เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของเครื่องถวยสังคโลก 3 ชนิดนี้ พบวามีลักษณะประเภท
รูปทรงหลักคนละชนิด เชน ในกลุมเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ ประเภทครกขนาด
ใหญเปนประเภทรูปทรงที่ขุดพบมากที่สุด เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนที่ขุดพบสวน
ใหญประกอบดวยประเภทชาม ชามขนาดใหญ สวนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
ที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทตลับ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ ที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทตลับ
ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ขนาด ชิ้นสวนฝาของประเภทตลับขนาดเล็กทําเปนรูปทรงกลมแบน นาจะมีกน
แบนเรียบ มีจุกจับทรงดอกบัวตูม มีลายสีดําใตเคลือบแบงเปนชองสี่เหลี่ยม และมีลายตารางหรือลาย
ราชวัตร มีขนาดเสนผาศูนยกลางขอบฝา 8.1 เซนติเมตร (5) ประเภทตลับขนาดใหญที่ขุดพบมีขนาด
เสนผาศูนยกลางสวนกน 8.7 เซนติเมตร กนมีเชิงสูง ปลายเชิงกวางออก มีลายเสนกวางขนานกันตาม
แนวนอนโดยรอบเชิงและลําตัวดานนอก (6) นอกจากประเภทตลับแลว ยังมีประเภทชามขนาดเล็กอีก
ดวย ชิ้นสวนกนของประเภทชามขนาดเล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนกน 6.0 เซนติเมตร กนมี
เชิงเตี้ย มีลายสีดําเปนลายชอดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และนาจะเปนลายกานขด
โดยรอบลําตัวดานใน สําหรับบริเวณลําตัวดานนอก มีลายเสนขนานกันตามแนวนอนหลายชั้น (7)
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ตารางที่ 55 แสดงปริ ม าณของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากพื้ น ที่ ต ารางกริ ด N140W260
N140W265 N135W260 และ N135W165 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก (1)
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบใส
ครก
36 ชิ้น
ชามเล็ก
1 ชิ้น
เคลือบสีขาวขุน
ชาม
ชามใหญ
ชามใหญมีหู

2 ชิ้น
21 ชิ้น
5 ชิ้น

เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบใส
ตลับ (ฝา)
17 ชิ้น
ตลับ
7 ชิ้น
กระปุก
1 ชิ้น
ขวด
4 ชิ้น
ชามเล็ก
3 ชิ้น
จานขนาดใหญ
3 ชิ้น
ฝาปด
1 ชิ้น

37 ชิ้น
ปาก 14 / ลําตัว 19 / กน 4
กน 1
28 ชิ้น
ปาก 1 / ลําตัว 1
ปาก 3 / ลําตัว 15 / กน 3
ปาก 2 /ลําตัว 3
36 ชิ้น
ปาก 11 / จุกจับ 2 / ลําตัว 4
ปาก 3 / ลําตัว 1 / กน 3
ลําตัว 1
ปาก 1 / ลําตัว 3
กน 3
ปาก 1 / ลําตัว 2
ปาก 1

เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน ที่ขุดพบเปนกลุมประเภทชาม ซึ่งมี
เนื้อดินละเอียดแกรง มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดใหญเปนปริมาณมาก สีเนื้อดินเปนสี
grayish wihte น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน ไมมีแตกราน เปนสี grayish wihte เชนกัน
ประเภทชามขนาดใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 36.6 เซนติเมตร สวนกน 11.1
เซนติเมตร มีรอยกี๋ทอทรงวงแหวนขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.2 เซนติเมตร เคลือบทั้งดานในและ
ดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก กนมีเชิง ปากกวาง ขอบปากมวนออก (8) ประเภทชามขนาด
ใหญมีหูมีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 33.3 เซนติเมตร ปากกวาง ขอบปากตรง มีการปน
แปะหูตามแนวนอนสวนปากดานนอก (9)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสองสี ไดมีการขุดพบ 3 ชิ้น ซึ่งมี 2 ชิ้นนาจะ
เปนชิ้นสวนของเครื่องประดับสถาปตยกรรม (10) และอีก 1 ชิ้นคงจะเปนชิ้นสวนของตุกตาทรงชาง
ขนาดใหญ (11) ทั้งสองประเภทรูปทรงมีเนื้อดินหยาบ มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดใหญเปน
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ปริมาณมาก สีเนื้อดินเปนสี grayish white และสี gray น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน สี
เคลือบสวนสีขาวขุนเปนสี light yellow
ภาชนะดินเผาประเภทครกที่ผลิตจากแหลงเตาตางๆ (ภาพที่ 221): ในกลุม
ภาชนะดินเผาที่ขุกพบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ภาชนะดินเผาที่นาสนใจ คือภาชนะดินเผา
ประเภทครกหลายใบที่ผลิตจากแหลงเตาตางๆ ดังแสดงปริมาณในตารางที่ 56
ถาหากจะทําการประเนินจํานวนภาชนะดินเผาประเภทครกโดยนับชิ้นสวนกนของ
ประเภทครก และโดยจําแนกชิ้นสวนปากของประเภทครกใหเปนคนละใบ สันนิษฐานไดวาอยาง
นอย ไดมีการขุดพบภาชนะประเภทครกเปนจํานวนมากกวา 13 ใบ
ตารางที่ 56 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาประเภทครกที่ขุดพบจากพื้นที่ตารางกริด N140W260
N140W265 N135W260 และ N135W165 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมือง
พิษณุโลก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากลุมเนื้อดินหยาบ
ครก
10 ชิ้น

10 ชิ้น
ปาก 9 / ลําตัว 1

ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยไมเคลือบ
ครก
5 ชิ้น

5 ชิ้น
ปาก 4 / ลําตัว 1

เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบใส
ครก
36 ชิ้น

36 ชิ้น
ปาก 14 / ลําตัว 19 / กน 4

ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ
ครก
9 ชิ้น

9 ชิ้น
ปาก 5 / ลําตัว 1 / กน 3

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบ
ครก
6 ชิ้น

6 ชิ้น
ปาก 6

ในกลุมภาชนะดินเผาประเภทครกเหลานี้ เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ 4
ใบนี้เปน ชนิดแปลก ซึ่ง มีขนาดเล็ก 1 ใบ และขนาดใหญ 3 ใบ ประเภทครกขนาดเล็กมีขนาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 14.1 เซนติเมตร ความสูง 9.9 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวน
กน 6.9 เซนติเมตร (16) ประเภทครกขนาดใหญมีขนาดเสน ผา ศูน ยกลางของสว นปาก 20.4
เซนติเมตร ความสูง 14.1 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 9.3 เซนติเมตร (18) ทั้งสอง
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ขนาดนี้มีลักษณะเนื้อดินเหมือนกัน คือเนื้อแกรงหยาบ มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญ
เปนปริมาณมาก สีเนื้อดินมักเปนสี brownish gray มีการทาน้ําดินสีขาวทั้งดานในและดานนอก
ยกเวนบริเวณกนทั้งดานในและดานนอก และเคลือบผิวบริเวณเชนกัน กนมีฐานหนาสูง ปลายฐาน
กวางออก ปากกวาง ขอบปากหุบเขาดานในเพียงเล็กนอย และทรงมนกลมหนา มีการตกแตงดวย
ลายสีดําใตเคลือบเปนลายตาราง (16) ลายฟนเลื่อย (18) และลายกานขด (16) โดยรอบลําตัว
ดานนอก สําหรับบริเวณปากดานในมีลายคลายหัวลูกศรระหวางลายเสนขนานกันโดยรอบ
ตารางที่ 57 แสดงปริมาณของภาชนะดินเผาบานเตาไห บานบางปูน และแมน้ํานอยที่ขุดพบจาก
พื้นที่ตารางกริด N140W260 N140W265 N135W260 และ N135W165 โบราณสถาน
พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ
ไห
32 ชิ้น
ครก
9 ชิ้น
อาง
25 ชิ้น
กระปุก
1 ชิ้น
ขวด
1 ชิ้น
ฝาปด
5 ชิ้น
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
ไห
2 ชิ้น
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบ
ไห
9 ชิ้น
ครก
6 ชิ้น
อาง
2 ชิ้ง

72 ชิ้น
ปาก 2 / คอ 6 / ลําตัว 19 / กน 5
ปาก 5 / ลําตัว 1 / กน 3
ปาก 4 / ลําตัว 19 / หู 1 / กน 1
ลําตัว 1
ปาก 1
ปาก 2 / ลําตัว 3
2 ชิ้น
คอ 1 ลําตัว 1
17 ชิ้น
คอ 2 / ลําตัว 4 / กน 3
ปาก 6
ปาก 1 / ลําตัว 1

ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ไห
9 ชิ้น
ลําตัว 6 / หู 1 / กน 2
กระปุก
1 ชิ้น
กน 1
ขวด
2 ชิ้น
กน 2

12 ชิ้น
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เครื่องถวยสังคโลกและภาชนะดินเผาชนิดอื่นในชวงระยะการถดถอยของการ
สงออก-ชวงระยะสุดทายของการสงออก จากโบราณสถานพระราชวังจันทน
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทน ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลก
ที่จัดอยูไดในชวงระยะการถดถอยของการสง ออก–ชวงระยะสุดทายของการสงออก จากการ
วิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกจากโบราณสถานพระราชวังจันทนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจาก
การขุดคนแหลงเรือจมอยูใตน้ํา พบวาเครื่องถวยสังคโลกบางชนิดกําหนดอายุอยางชัดเจนได เชน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่มีคุณภาพหยาบ ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะการถดถอยของ
การสงออก (กลางพุทธศตวรรษที่ 21) และเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีคําใตเคลือบ ซึ่งจัดอยู
ไดในชวงระยะสุดทายของการสงออก (ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 – ตนพุทธศตวรรษที่ 22) สวนยังมี
เครื่องถวยสังคโลกบางชนิดมีความยากลําบากที่จะกําหนดอายุสมัยอยางชัดเจนบาง เชน เครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน ชนิดเคลือบสีน้ําตาล และชนิดเคลือบสองสี ทั้ง 3 ชนิดนี้
นาจะถูกผลิตอยางตอเนื่องตั้งแตชวงระยะการถดถอยของการสงออกจนถึงชวงระยะสุดทายของ
การสงออก
เครื่องถวยสังคโลก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวแบบหยาบ (ภาพที่ 222-224) ซึ่งเปน
รูปแบบเทียบกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรืออาวไทย และแหลงเรือเกาะสมุย เปนตน มีเนื้อดินแกรง
หยาบ มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณมาก สีเนื้อดินเปนสี grayish white
น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบใสเปนสี grayish olive green มีแตกราน ในการขุดแตงขุดคน
โบราณสถานพระราชวังจันทน ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวแบบหยาบ
นี้เปนจํานวนมากโดยประกอบดวยประเภทรูปทรงหลากหลาย เชน ถวย ชาม จาน ตลับ ครก
คณโฑ พานเปนตน
ในบรรดาเครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บสี เ ขี ย วแบบหยาบประเภทรู ป ทรง
หลากหลาย ประเภทถวย-ชาม-จานเปนประเภทรูปทรงที่มีการขุดพบเปนจํานวนที่สุด ประเภทถวย
(1-8) และชามขนาดเล็ก (9-12,15) เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก กนมี
เชิงเตี้ย ปลายเชิงกวางออก มีขอบปากตรงบาง (4,5) ขอบปากมวนออกบาง (1,6-10) สวนใหญ
มักมีการตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนขนานกันตามแนวนอนโดยรอบขอบปากและสวนกนดานใน
เทานั้น บางใบมีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายเสนขนานกันตาม
แนวตั้งโดยรอบลําตัวดานในและดานนอก (10,12) ลายตาราง (10,11) นอกจากเหลานี้ ยังมีการ
ตกแตงดวยการขูดสลักขอบปากเปนจุดๆ ทําเปนรูปกลีบดอกไม (8,9)
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ประเภทชามหรือจานแบงออกตามลักษณะรูปทรงสวนปากไดเปน 3 แบบ ประเภท
ชามแบบที่หนึ่ง คือประเภทชามปากตรง (13,14) มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือ
คลายซี่หวีเปนลายเสนขนานกันตามแนวตั้งโดยรอบลําตัวดานใน (14) สําหรับลําตัวดานนอกผิว
เรียบไมมีการตกแตงลวดลาย ประเภทชามหรือจานแบบที่สอง คือประเภทชามหรือจานปากพับแผ
ออก (16,17,19,21,23) มีขอบปากตรงบาง (16) ขอบปากยกตั้งบาง (17,19,21) บางใบมีการ
ตกแตงดวยขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบบัว (19) ลายตาราง (20,21,23) ประเภท
จานแบบที่สาม คือประเภทจานปากมวนออก (22) ลักษณะรูปทรงของประเภทชามหรือจานสาม
แบบนี้เทียบไดกับที่ขุดพบจากทั้งแหลงเรืออาวไทยและแหลงเรือสมุย นอกจากประเภทถวย-ชามจาน ยังไดมีการขุดพบประเภทที่มีขนาดเล็กอีกดวย เชน ตลับ ครก ขวดขนาดเล็ก คณโฑ เปนตน
ในประเภทรูปทรงที่มีขนาดเล็กเหลานี้ เปนที่นาสังเกต คือประเภทตลับ ซึ่งในการศึกษาทางอายุ
สมัยของเครื่องถวยสังคโลกโดยใชขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือจมอยูใตน้ํา สันนิษฐานไดวา
ประเภทตลับเริ่มผลิดอยางจริงจังตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา แตจากการวิเคราะห
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด N150W175 N155W170 N155W175 และ
N160W170 โบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.2546-47 ปรากฏวากอนชวงสมัยนั้นประเภท
ตลับไดถูกผลิตเปนชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก (ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20) ถัดลงมาเปนชวงระยะการถดถอยของการสงออก นอกจากชนิดเคลือบสีขาว
ขุนแลว ยังมีชนิดเคลือบสีเขียวประเภทตลับอีกดวย เมื่อสังเกตรูปทรงของเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียวประเภทตลับนี้ พบวามีลักษณะรูปทรงคลายคลึงกันกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีขาวขุนที่ขุดพบจากแหลงเรืออาวไทย นอกจากเหลานี้ ยังไดมีการขุดพบภาชนะ
ประเภทที่มีขนาดใหญอยูอีกดวย เชน ประเภทพาน (35,37) คณโฑ (32) และไห (33,34)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว (ภาพที่ 225): ถึงแมวา
ไมไดมีหลักฐานจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา แตในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทน
ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวกลุมที่นาจะจัดอยูไดในชวง
ระยะการถดถอยของการสงออกและเชื่อมโยงระหวางเครื่องถวยศรีสัชนาลยชนิดลายสีดําใต
เคลือบสีฟาในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใต
เคลือบในชวงระยะสุดทายของการสงออก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวแบบนี้มีเนื้อดินแกรงคอนขาง
หยาบ มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณมาก น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน
สีน้ํายาเคลือบเปนสี grayish olive green ไมมีแตกราน มีประเภทชาม (38,39) โถทรงกระบอก
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(40) และแจกัน (41) กนมีเชิงคอนขางหนา ปลายเชิงกวางออก มีลายสีดําใตเคลือบเปนลาย
ดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และมีพูขนาบดวยเสนขนานประมาณ 10 เสนเปน
ระยะๆโดยรอบลําตัวดานนอก (40) และไหลดานนอก (41) เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องถวยศรีสัชนา
ลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก พบวาเครื่องถวยศรีสัชนา
ลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวในชวงนี้ปนเปนภาชนะหนากวา แตมีลักษณะลวดลายคลายคลึง
กัน จึงสันนิษฐานวาจัดเปนผลิตภัณฑในชวงหลังจากหชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก ซึ่ง
เปนชวงระยะการถดถอยของการสงออก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน (ภาพที่ 226-228): จากการศึกษา
ทางอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําตั้งแตชวงระยะการ
ถดถอยของการสงออกจนถึงชวงระยะสุดทายของการสงออก พบวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีขาวขุนถูกผลิตใน 2 ชวงสมัยอยางตอเนื่อง เครื่องถวยศรีสัชนลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนที่ขุด
พบจากโบราณสถานพระราชวงจันทนประกอบดวยประเภทรูปทรงหลากหลาย เชน ประเภทถวย
ชาม จาน ชามขนาดใหญ ตลับ กระปุก โถ เปนตน แตประเภทชามและชามขนาดใหญนาจะเปน
ประเภทรูปทรงหลัก สวนประเภทตลับ กระปุกมีจํานวนนอย มีเนื้อแกรงละเอียด มีสวนผสมของ
เม็ดทรายสีดาํ ขนาดเล็กเปนปริมาณนอย น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน มีแตกราน
ประเภทกระปุกปนเปนภาชนะบางๆ กนมีเชิง ลําตัวทรงกลม คอแคบสั้น ขอบปากยก
ตั้ง (42) ประเภทตลับเปนภาชนะทรงคอนขางสูง สวนฝามีสวนยอดเปนราบ มีจุกจับ (44,45)
นอกจากสวนฝาของตลับ ยังมีสวนฝาของประเภทโถอีกดวย มีจุดจับทรงดอกบัวตูม (43)
ประเภทจานขนาดเล็กมีการตกแตงดวยขูดสลักขอบปากเปนจุดๆทําเปนรูปทรงกลีบ
ดอกไม (46) ประเภทชามขนาดเล็ก กนมีเชิงเตี้ย ปลายเชิงกวางออก มีผนังลําตัวบางมาก ขอบ
ปากบานออก (47-51) ประเภทชามขนาดใหญไดมีการขุดพบเปนจํานวนมาก ผนังสวนกนหนา กน
มีเชิงหนาดวย ปากกวาง มีขอบปากบานออกบาง (52,54) ขอบปากมวนออกบาง (55) ประเภท
ชามขนาดใหญ 1 ชิ้นมีการปนแปะหู 1 หูตามแนวนอนสวนปากดานนอก มีขอบปากตรง (56)
นอกจากภาชนะดินเผาแลว ยังไดมีการขุดพบเครื่องประดับสถาปตยกรรมชนิดเคลือบ
สีขาวขุนอีกดวย เชน ชิ้นสวนขาของตัวยักษ (58) ชิ้นสวนบราลี (59) กระเบื้องกาบกลวยตัวเมีย
(60) และแผนปูพื้นดินเผา เปนตน จากการเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใต
น้ํา สันนิษฐานไดวาเครื่องประดับสถาปตยกรรมชนิดเคลือบสีขาวขุนเหลานี้นาจะถูกผลิตในชวง
ระยะการถดถอยของการสงออก—ชวงระยะสุดทายของการสงออก
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เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสองสี (ภาพที่ 229): เมื่อคนหาตัวอยางของ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสองสีที่ไดจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา มีตัวอยางแค 2 ตังอยาง
เทานั้น คือตุกตารูปมาศึก 1 ใบ ที่ขุดพบจากแหลงเรืออาวไทย ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะการถดถอย
ของการสงออก และชิ้นสวนฝาปดของประเภทตลับที่ขุดพบจากแหลงเรือ San Ishidro ในแถบ
ฟลิปปนส ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะสุดทายของการสงออก ถาหากจะใหความสําคัญตอ 2 ตัวอยาง
นี้ สันนิษฐานไดวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสองสีคงจะถูกผลิตในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของ
การสงออก-ชวงระยะสุดทายของการสงออกเชนกันกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจนทน ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนา
ลัยชนิดเคลือบสองสีเปนจํานวนไมมากหนัก ซึ่งประกอบดวยประเภทกระปุก (63) กระปุกรูป
ผูหญิงหลังคอม (64,65) และตุกตารูปชาง (66) เปนตน มีเนื้อดินแกรงละเอียด เปนสี grayish
white น้ํายาเคลือบทั้งสองสีเปนประเภทเคลือบขุน ไมมีแตกราน ประเภทตลับเปนภาชนะคอนขาง
ทรงสูง กนมีฐานแบนเรียบ มีการตกแตงดวยการขูดขีดลานเสนเปนลายฟนเลื้อยโดยรอบฝา (61)
และลายกานขดไวกอน (62) แลวมีการทาน้ํายาเคลือบสีขาวสวนลวดลาย และที่สวนอื่นเปนสี
น้ําตาล
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาล (ภาพที่ 230): เทาที่เก็บขอมูลที่ได
จากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลสามารถจัดอยูไดในชวงระยะ
สุดทายของการสงออก แตถาหากจะสังเกตเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสองสี ซึ่งมีการ
ตกแตงดวยเคลือบสีน้ําตาลและสีขาวขุน มีความเปนไปไดสูงวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบ
สีน้ําตาลคงจะยอนกลับไปถึงชวงระยะการถดถอยของการสงออก เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีน้ําตาลที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนสวนใหญเปนประเภทกระปุก ขวด
ขนาดเล็ก แจกัน คณโฑ ตะเกียง เปนตน ไมไดมีการขุดพบประเภทถวย-ชาม-จาน ลักษณะรูปทรง
สวนใหญมีความคลายคลึงกันกับของชนิดเคลือบสีเขียว เชน ประเภทกระปุก (68) ขวดขนาดเล็ก
ทรงน้ําเทา (69) กระปุกขนาดกลาง (70) ขวดทรงสูงหู 2 หู (72,73) และคณโฑ (75) มีเนื้อดินแกรง
คอนขาวหยาบ มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณมาก น้ํายาเคลือบเปนประเภท
เคลือบขุน ไมมีแตกราน สีน้ํายาเคลือบเปน dark reddish brown
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ (ภาพที่ 231-233): จากการศึกษา
ทางอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา พบวาเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบคงถูกผลิตในเฉพาะชวงระยะสุดทายของการสงออกเทานั้น มี
เนื้อแกรงละเอียด มีสวนผสมของเม็ดทรายสีดําขนาดเล็กปริมาณนอย น้ํายาเคลือบเปนประเภท
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เคลือบใส แตบางทีเปนประเภทเคลือบขุน สีน้ํายาเคลือบเปนสีเทาหรือสีขาวอมฟา ทั้งประเภท
ตลับและชามเปนประเภทรูปทรงหลักในชนิดลายสีดําใตเคลือบ ประเภทตลับมีความหลากหลาย
ทั้งดานลักษณะรูปทรงและลักษณะลวดลาย
สวนประเภทชามมีลักษณะรูปทรงเปนแบบเดียวกัน คือกนมีเชิงคอนขางสูง ปลายเชิง
กวางออก ปากกวาง ขอบปากบานออก นอกจากประเภท 2 ชนิดนี้ ยังไดมีการขุดพบประเภท
คณโฑ (108,109) กระปุกขนาดเล็ก (111) กุณฑี (112,113) ตุกตารูปบุคคลที่นั่ง (114) และ
ชิ้นสวนเครื่องประดับสถาปตยกรรม (ชอฟา) รูปเทพนม (115)
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ (ภาพที่ 234): จากการศึกษาทางอายุ
สมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา พบวาในชวงระยะสุดทายของ
การสงออก แหลงเตาสุโขทัยยังคงผลิตเครื่องถวยชนิดลายสีดําใตเคลือบอยู ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มี
ลักษณะพิเศษที่ปรากฏในเฉพาะชวงระยะสุดทายของการสงออกเทานั้น คือลายสะบัดปลายพูกัน
อยางละเอียด เชนที่ขุดพบแหลงเรือ Xuande และแหลงเรือ Singtai เปนตน
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทน ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสุโขทัย
ชนิดลายสีดําใตเคลือบแบบนี้เปนจํานวนหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยประเภทชาม (1) ครก (2-9,11) และ
ฝาปด (10) ประเภทชามมีเชิงเตี้ย มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายจักรบริเวณศูนยกลางของภาชนะ
ดานใน ประเภทครกเปนผลิตภัณฑที่ไมไดมีการขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา กนมีฐานหนาและ
พองออก ปากกวาง ใตขอบปากหุบเขาดานในเพียงเล็กนอย ขอบปากมนกลมหนา มีลายสีดําใต
เคลือบเปนลายตางๆวางเรียงภายในชองกระจกรูปหกเหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม ภายในชองกระจกมี
ลายดอกไมถูกวางเรียง ฝาปดขนาดใหญมีลายกานขดโดยรอบฝาดานนอก มีจุกจับรูปทรงดอก
บัวตูม
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม (ภาพที่ 235-237): จากการศึกษาทางอายุ
สมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําที่จัดอยูไดในชวงระยะหัวเลี้ยวหัว
ตอของการสงออก-ชวงระยะสุดทายของการสงออก พบวาหลังกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เครื่องถวย
จีนไดมีความฟนฟูกลับมาในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะเครื่องถวยจีนชนิดลาย
ครามประเภทชาม-จานคงเปนสินคาหลักในชวงสมัยนั้น ผูวิจัยลงความคิดเห็นวาในการตรวจสอบ
อิ ท ธิ พ ลของความฟ น ฟู ข องเครื่ อ งถ ว ยจี น โดยทํ า การวิ เ คราะห เ ครื่ อ งถ ว ยจี น ที่ ขุ ด พบจาก
โบราณสถานพระราชวังจันทน ลักษณะความหลากหลายประเภทรูปทรงของเครื่องถวยจีนคงเปน
ขอสังเกตสําคัญประการหนึ่ง
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ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทน ไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศหมิงอยางหนาแนน โดยเฉพาะเครื่องถวยชนิดลายครามที่มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่
21 เปนจํานวนมาก เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของเครื่องถวยจีนเหลานี้ พบวาที่ขุดพบเกือบทั้งหมด
เปนประเภทจาน-ชาม-จานขนาดใหญ ประเภทจานมีรูปแบบ 2 แบบตามลักษณะรูปทรงสวนปาก
ประเภทจานแบบที่หนึ่ง คือประเภทชามปากโคงเขาดานใน (1,2) และปากบานออก (3-7) ประเภท
ชามยังมีรูปแบบ 2 แบบตามลักษณะสวนปากเชนกัน ประเภทชามปากตรง (8-11) และปากบาน
ออก (12-16) ประเภทจานขนาดใหญ 1 ใบมีลกั ษณะทั้งดานรูปทรงและลวดลายมีความคลายคลึง
กันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือสมุย (17) ซึ่งเปนองคประกอบดวยประเภทถวย ชาม และจาน เมื่อถัด
ลงมาเปนชวงระยะสุดทายของการสงออกในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 –ตนพุทธศตวรรษที่ 22
ในกลุมเครื่องถวยจีนไดเริ่มปรากฏประเภทตลับขึ้นมาเพิ่มเติม (18-21)
3.3.3 โบราณสถานวัดมณฑป
วัดมณฑปเปนโบราณสถานในเขตอรัญญิก ตัวโบราณสถานตั้อยูนอกกําแพงเมืองไป
ทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร และอยูทางทิศใตของวัดหมาผี ติดทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับการ
สรางโบราณสถานนอกเมืองเชนนี้ สรางขึ้นสําหรับพระสงฆฝายอรัญวาสี ซึ่งจะพบโดยทั่วไปใน
บรรดาเมืองโบราณสมัยสุโขทัย ในดําเนินงานการขุดแตงโบราณสถานวัดมณฑปในปพ.ศ 2542
ปรากฏวาโบราณสถานภายในวัดประกอบดวย กําแพงวัด วิหาร เจดียประธาน และเจดียราย
(แผนที่ 40)
เครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพ โบราณสถานวัดมณฑป (ภาพที่ 238): ใน
ดําเนินงานการขุดแตงโบราณสถานวัดมณฑป ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกภายใน
เปนจํานวน 2 ใบจากบริเวณฐานวิหารดานทิศใต ใกลกับแนวกําแพงวัดดานทิศใต ภาชนะดินเผา
บรรจุกระดูกภายในทั้ง 2 ใบนี้เปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร
ภาชนะดินเผาใบที่หนึ่งมีขนาดความสูง 18 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนปาก
13 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 17 เซนติเมตร ปากแตร คอสูง ลําตัวทรงกลม กนมี
ฐานเรียบไมมีเชิง ไมมีการตกแตงลวดลายผิวภาชนะ นอกจากกระดูกมนุษยเผาแลวภายในภาชนะ
ยังพบโบราณวัตถุมีลักษณะคลายกลีบดอกไม มีสีแดง สันนิษฐานวาทําจากกระดูก90
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หางหุน สวนจํากัดสุรศักดิ์กอ สราง, รายงานการขุดแตงวัดมณฑปในเขตอรัญญิก
เมืองกําแพงเพชร (ม.ป.ท., 2542), 31.
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ภาชนะดินเผาใบที่สองมีขนาดความสูง 23 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนปาก
13 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 9 เซนติเมตร มีเนื้อดินแกรงเปนสีเทา ปากแตร คอสูง
ลําตัวตอนบนพองที่สุด และคอยๆสอบลงมาเรื่อยๆจนถึงสวนกน กนมีฐานเรียบไมมีเชิง มีการ
ตกแตงดวยการกดประทับโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายเปนจุดๆ 1 ชั้นโดยรอบลําตัวตอนบน
และมีลายขูดรอง 4 – 5 รองบริเวณไหลและลําตัวตอนบน มีการปนแปะปุม 4 ปุมบริเวณไหล
ภาชนะใบที่สองขุดพบรวมกันกับภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทฝาปดแบบหงาย มีจุกจับ
รูปทรงดอกบัวตูม เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 8.9 เซนติเมตร
3.3.4 โบราณสถานวัดกรุสี่หอง ในเขตอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร
โบราณสถานวั ดกรุ สี่ ห องตั้ งอยู ในเขตอรั ญญิ ก เมื องกํ าแพงเพชร (แผนที่ 38) ใน
ดําเนินงานการขุดแตงโบราณสถานวัดกรุสี่หองโดยโครงการบูรณะและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนแหลง
โบรานสถาน จังหวัดกําแพงเพชร ปรากฏวาวัดกรุสี่หองประกอบดวยโบราณสถานหลัก 2 กลุม ไดแก
วิหารขนาดใหญอยูทางดานทิศตะวันตก และกลุมเจดียเรียงตอกันตามแนวตะวันออก – ตะวันตก
อีกจํานวน 7 องคอยูทางดานทิศตะวันออกของวิหาร โบราณสถานหลักทั้ง 2 กลุมนี้มีกําแพงแกว
ลอมรอบแสดงขอบเขตชัดเจน แตไมไดปรากฏกําแพงวัดลอมรอบ 4 ดาน ซึ่งเปนลักษณะแตกตาง
กันจากวัดสวนมากที่พบในเขตนี้ (แผนที่ 41)91
เครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพ โบราณสถานวัดกรุสี่หอง (ภาพที่ 239):
ในการขุดแตงวัดกรุสี่หอง มีการขุดพบการฝงศพโดยบรรจุกระดูกมนุษยเผาแลวภายในภาชนะดิน
เผา 2 ศพอยูใกลบริเวณนอกกําแพงแกวของวิหารทางดานทิศใต
ภาชนะประเภทไหใบที่หนึ่งเปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห
ปากแตร มี ข นาดความสู ง 27 เซนติ เ มตร เส น ผ า ศู น ย ก ลางของส ว นปาก 12.3 เซนติ เ มตร
เสนผาศูนยกลางของสวนกน 13.5 เซนติเมตร มีเนื้อดินแกรง ปากแตร คอสูง มีไหลที่ราบลงไมยก
ตั้ง กนมีฐานคอนขางกวาง มีการตกแตงดวยการปนแปะตัวอุเรียงกันโดยรอบคอ และมีการปน แปะ
ปุมบริเวณไหลเปนระยะๆ (จํานวนของปุมระบุไมได) และมีลายกดประทับโดยใชเครื่องมือคลายซี่
หวีเปนลายจุดๆ ตามแนวเฉียงระหวางลายเสนขูดรองขนานกัน มีการเจาะรูที่สวนกน ภาชนะดิน
เผาใบที่หนึ่งไดมีการขุดพบรวมกันกับภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทฝาปดแบบหงาย มีจุก
จับทรงดอกบัวตูม
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อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร, รายงานการขุดแตงวัดกรุสหี่ อง ในเขตอรัญญิก
เมืองกําแพงเพชร (ม.ป.ท., 2542).
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ภาชนะดิ น เผาประเภทไหใบที่ ส องเป น ภาชนะดิ น เผาศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด ไม เ คลื อ บ
ประเภทไหปากแตรชนิดเดียวกัน มีขนาดความสูง 21 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 15
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 9 เซนติเมตร มีเนื้อดินแกรงปากแตร คอสูง มีไหลที่ราบลง
ไมยกตั้ง กนแบนไมมีฐาน มีการเจาะรูที่สวนกน
3.3.5
ดําเนินงานการขุดตรวจ ขุดคนและขุดแตงทางโบราณคดี เมือง
กําแพงเพชรในป พ.ศ.254792
ในดําเนินงานการขุดตรวจ ขุดคน และขุดแตงทางโบราณคดีเมืองกําแพงเพชรดานทิศ
เหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต รวมความยาว 2,825 เมตร ในปพ.ศ. 2547 ปพ.ศ. 2546-2547 มี
การขุดคนทางโบราณคดีในหลุมขุดคนทั้งหมด 3 หลุม แตละหลุมขุดคนมีขนาดขวางยาวดานละ
3.00 เมตร โดยอยูตรงกลางกริดขนาดกวางยาว 5.00 เมตร ที่ไดตีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดไวแลว
ไดมีการขุดตามชั้นดินสมมติ คือระดับละ 20 เซนตเมตร (แผนผังที่ 39)
ผลการขุดคนตามระดับชั้นดินสมมติของหลุมขุดคนที่ 2 (แผนผังที่ 39)
หลุมขุดคนที่ 2 อยูบริเวณดานขางวัดกลางนคร หางจากปอมเจาอินทรไปทางทิศ
เหนือ ประมาณ 50 เมตร ในพื้นที่กริด 2795N 5340E (แผนผังที่ 39)
ระดับชั้นดินสมมติที่ 1 (240 – 260 cmdt.) ดินมีลักษณะเปนดินรวนจับตัวกันเปน
กอนแข็งสีน้ําตาลแกมเทา พบโบราณวัตถุจําพวก เศษอิฐและเศษภาชนะ ปนอยูในดิน วัดคาสีดิน
ไดเมื่อดินแหงได 10YR 5/2 grayish brown เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 3/2 very dark grayish
brown วัดคา pH ได 6.5 กรดออน
ระดับชั้นดินสมมติที่ 2 (260 – 280 cmdt.) ดินมีลักษณะเปนดินรวนจับตัวเปนกอง
แข็ง สีน้ําตาลแกมเทา มีรากไมปนอยูในดินเล็กนอย บริเวณมุมดานตะวันออกเฉียงเหนือ มีวงดินที่
เปนดินปนทรายสีออนจับตัวกันแนนแข็ง วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 5/2 grayish brown
เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 3/1 very dark gray วัดคา pH ได 6.5 กรดออน
ระดับชั้นดินสมมติที่ 3 (280 – 300 cmdt.) ดินมีลักษณะเปนดินรวนจับตัวเปนกอง
แข็งสีออกน้ําตาล วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 3/2 very dark grayish brown เมื่อดินชื่นวัด
คาสีดนิ ได 10YR 2/2 very dark brown วัดคา pH ได 6.0 กรดออน บริเวณมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
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หางหุน สวนจํากัดสามเพชร, รายงานการขุดตรวจ ขุดคนและขุดแตงทางโบราณคดี
กําแพงเมืองกําแพงเพชร ดานทิศ เหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต ความยาว 2,825 เมตร, โครงการ
อนุรักษและพัฒนามรดกโลกเมืองกําแพงเพชรและกลุมเมือง บริวาร พ.ศ.2547 (ม.ป.ท., 2548).
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ดินจะมีสีออนเปนดินปนทราย จับตัวกันแนนแข็ง วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 4/3 brown เมื่อ
ดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 3/2 very dark grayish brown วัดคา pH ได 6.0 กรดออน
ระดับชั้นดินสมมติที่ 4 (300 – 320 cmdt.) ดินมีลักษณะเปนดินรวนสีน้ําตาลเทา
วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 3/2 very dark grayish brown เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR
2/1 black วัดคา pH ได 5.5 กรดปานกลาง แตบริเวณมุมหลุมดานตะวันออกเฉียงเหนือดินจับตัว
กันเปนกอนคอนขางแข็ง และมีสีออนกวาบริเวณอื่น วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 4/3 brown
เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 3/2 very dark grayish brown วัดคา pH ได 6.0 กรดออน
ระดับชั้น ดินสมมติที่ 5 (320 – 340 cmdt.) ดินในระดับ สมมตินี้มีส องลักษณะ
บริเวณมุมหลุมดานตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือ ดินมีลักษณะเปนดินรวนจับตัว
กันแนนแข็ง ดินเปนสีน้ําตาลแกมเทา วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 3/2 very dark grayish
brown เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 4/2 dark graysh brown สวนบริเวณมุมดานตะวันออกเฉียง
ใต และดานตะวันตกเฉียงใตดินมีลักษณะเปนดินรวนเชนกัน แตจับตัวกัน ไมแนนนักและมีสีดินเขม
กวาดินในบริเวณนี้ มีเศษถานและโบราณวัตถุปนอยูในดินเปนจํานวนมาก วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหง
ได 10YR 2/2 very dark brown เมื่อดินชื่นวัดคาสีดนิ ได 10YR 3/2 very dark grayish brown
ระดับชั้นดินสมมติที่ 6 (340 – 360 cmdt.) ลักษณะดินในชั้นดินสมมตินี้ยังคงมีทั้ง
กลุมดินรวนปนทรายสีน้ําตาลออนแกมเหลืองจับตัวกันแนนแข็ง วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR
6/3 pale brown เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 4/2 dark grayish brown วัดคา pH ได 6.0 กรด
ออน และกลุมดินรวนจับตัวไมแนน สีน้ําตาลเขม วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 6/2 light
brownish gray เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 3/2 very dark grayish brown พบโบราณวัตถุปน
อยูในดินกลุมหลังนี้คอนขางหนาแนน ในระดับชั้นดินสมมตินี้กลุมดินรวนที่มีสีเขมกวามีขนาดเล็ก
ลง และโบราณวัตถุในจํานวนที่นอยลงกวาระดับชั้นดินสมมติที่ 5
ระดับชั้นดินสมมติที่ 7 (360 – 380 cmdt.) ลักษณะดินในชั้นดินสมมตินี้สวนใหญ
เปนดินรวนจับตัวกันแนนแข็งสีน้ําตาลเหลือง แตบริเวณมุมหลุมดานตะวันออกเฉียงใต ดินเปลี่ยน
จากดินรวนจับตัวกันไมแนน สีน้ําตาลเขม เปนดินรวนน้ําตาลออนอมเหลืองจับตัวกันแนน วัดคาสี
ดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 6/4 light yellowish brown เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 4/4 dark
yellowish brown วัดคา pH ได 7.0 ปานกลาง ในระดับชั้นดินสมมตินี้พบโบราณวัตถุจําพวกเศษ
ภาชนะดินเผาจานวนนอยลงกวาชั้นดินสมมติที่ 6 นอกจากนี้ ยังพบเศษถานปนอยูในดินดวย
ระดับชั้นดินสมมติที่ 8 (380 – 400 cmdt.) ลักษณะดินในชั้นดินสมมตินี้นี้สวน
ใหญจะเปลี่ยนจากดินรวนจับตัวกันแนนแข็งมาเปนดินรวนปนทรายละเอียดสีน้ําตาลแกมเหลือง

448
วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 6/4 light yellowish brown เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 4/4
dark yellowish brown วัดคา pH ได 7.0 ปานกลาง แตบริเวณมุมตะวันตกเฉียงใตของหลุมดิน
เปนรวนจับตัวกันแนนสีน้ําตาลออนแกมเทา ในระดับชั้นดินสมมตินี้ไมพบโบราณวัตถุ
ระดับชั้นดินสมมติที่ 9 (400 – 420 cmdt.) ลักษณะดินในชั้นดินสมมตินี้นี้ลักษณะ
เปนดินรวนปนทรายเนื้อละเอียดจับตัวกันแนนแข็ง วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 6/4 light
yellowish brown เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 4/4 dark yellowish brown วัดคา pH ได 7.0
ปานกลาง สวนดินรวนสีน้ําตาลเทาที่เคยพบในระดับชั้นดินสมมติที่ผานมาบริเวณมุมตะวันตก
เฉียงใตของหลุม ไมพบในระดับชั้นสมมตินี้
ระดับชั้นดินสมมติที่ 10 (420 – 440 cmdt.) ลักษณะดินในชั้นดินสมมตินี้เปนดิน
เหนียวสีน้ําตาลเทาเขมมีจุดประสีสมทั่วทั้งหลุม วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 6/4 light
yellowish brown เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 5/4 yellowish brown วัดคา pH ได 5.5 ปาน
กลาง ในระดับชั้นดินสมมตินี้ไมพบโบราณวัตถุ ดังนั้นระดับชั้นดินสมมตินี้นาจะเริ่มเปนชั้นดิน
ธรรมชาติ (Sterile) ของพื้นที่บริเวณนี้
ผลการวิเคราะหชั้นดินทางโบราณคดี (แผนผังที่ 42) ไดทําการขุดลึกจากผิวดิน
ลงไปประมาณ 3 เมตร จากการศึกษาชั้นดิน สามารถแบงชั้นดินไดเปน 8 ชั้นดินหลัก 4 ชั้นดินยอย
แบงเปน ชั้นดินทางโบราณคดี 6 ชั้น ไดแก ชั้นดินที่ 1 ชั้นดินที่ 2 ชั้นดินที่ 3 ชั้นดินแทรก 3a ชั้นดิน
แทรก 3b ชั้นดินแทรก 3c และชั้นดินธรรมชาติ 6 ชั้น ไดแก ชั้นดินที่ 4 ชั้นดินที่ 6 ชั้นดินที่ 7 ชั้นดิน
ที่ 8 และชั้นดินแทรก 3d ลักษณะการใชงานของพื้นที่บริเวณนี้ พบวาในชั้นดินที่ 3, 3a, 3b, 3cที่
ระดั บ 60 - 210 เซนติ เ มตรจากระดั บ ผิ ว ดิ น ลั ก ษณะชั้ น ดิ น มี ลั ก ษณะเป น หลุ ม ขนาดใหญ
สันนิษฐานวาเปนหลุมขยะที่มีอายุใชงานรวมสมัยกับวัดกลางนคร สวนการใชงานอีกสมัยหนึ่งที่
พบในชั้นดินที่ 2 พบวามีการถมปรับพื้นที่จากเดิมที่มีลักษณะเปนหลุม สันนิษฐานวานาจะเปนการ
ใชงานพื้นที่ในสมัยปจจุบัน สําหรับรายละเอียดของชั้นดินแตละชั้นมีดังนี้
ชั้นดินที่ 1 เปนชั้นดินทับถมในสมัยปจจุบัน ชั้นดินนี้เริ่มพบตั้งแตระดับผิวดิน หรือ
ประมาณ 240 cmdt. ชั้นดินมีความหนาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร
ชั้นดินที่ 2 เปนชั้นดินทับถมสมัยปจจุบัน นาจะเกิดจากการเขามาใชพื้นที่ในสมัย
ปจจุบัน เพราะพบชิ้นสวนกระถางตนไม ซึ่งเปนสิ่งของสมัยปจจบันปนอยูในชั้นดินนี้ ชั้นดินนี้เริ่มพบ
ตั้งแตระดับประมาณ 20 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือ 260 cmdt. ชั้นดินมีความหนาประมาณ 15 – 50
เซนติเมตร
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ชั้นดินที่ 3 เปนชั้นดินวัฒนธรรม สันนิษฐานวามีการใชงานรวมสมัยกับวัดกลางนคร
ลักษณะดินเปนดินปนทรายจับตัวกันแนนแข็ง วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 6/2 light
brownish gray เมื่อดินชื่นวัดคาสีดินได 10YR 4/2 dark grayish brown วัดคา pH ได 6.5 กรด
ออน ชั้นดินนี้เริ่มพบที่ระดับประมาณ 60 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือ 300 cmdt. ชั้นดินมีความหนา
ประมาณ 10 – 30 เซนติเมตร พบโบราณวัตถุปนอยูในดิน ชั้นดินนี้มีชั้นดินแทรก 4 ชั้น คือชั้นดิน
แทรก 3a ชั้นดินแทรก 3b ชั้นดินแทรก 3c ชั้นดินแทรก 3d ซึ่งมีลักษณะเปนชั้นดินที่ทับถมกันใน
บอหรือหลุม ลึกประมาณ 150 เซนติเมตร จากผิวบนของชั้นดินที่ 3
ชั้นดินที่ 4 เปนชั้นดินธรรมชาติ ลักษณะดินเปนดินรวนปนทรายสีน้ําตาลออนอม
เหลืองจับตัวกันแนนแข็ง วัดคาสีดินไดเมื่อดินแหงได 10YR 6/3 pale brownish เมื่อดินชื่นวัดคาสี
ดินได 10YR 4/2 dark grayish brown วัดคา pH ได 6 กรดออน ชั้นดินนี้เริ่มพบตั้งแตระดับ
ประมาณ 100 เซนติเมตร หรือ 340 cmdt. ชั้นดินมีความหนาประมาณ 20 – 50 เซนติเมตร ชั้นดิน
นี้ไมพบโบราณวัตถุ
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินทางโบราณคดีชั้นที่ 3 หลุมขุดคนที่ 2 :ในชั้น
ดินทางโบราณคดีชั้นที่ 3 ของหลุมขุดคนที่ 2 มีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบเปนจํานวน
104 ชิ้น คิดเปน 40.8％ ในบรรดาภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง เครื่องถวยสังคโลกที่ขุ
พบประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัย 45 ชิ้น และเครื่องถวยสุโขทัย 59 ชิ้น (ตารางที่ 58)
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบเปนผลิตภัณฑที่ขุดพบเปนจํานวน 88 ชิ้น
เทาที่สังเกตประเภทรูปทรงของภาชนะดินเผาบานบางปูนสวนหนึ่งที่สังเกตประเภทรูปทรงไดมี
ประเภทไห (3) และตรก (9, 10) และตมถวงแห สําหรับภาชนะดินเผาที่นําเขามาจากภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทย ยังไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาแมน้ํานอยเปนจํานวน 53 ชิ้นอีกดวย ซึ่ง
ประกอบดวยชนิดไมเคลือบ 34 ชิ้น และชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม 19 ชิ้น93 ถาหากจะรวบรวม
ปริมาณของภาชนะดินเผา 2 กลุมนี้ มีปริมาณความหนาแนนมากกวาเครื่องถวยสังคโลก
สวน เครื่องถวยจีนที่ไดมีการขุดพบจากชั้นดินทางโบราณคดีชั้นที่ 3 ของหลุมขุดคนที่
2 เปนจํานวนแค 6 ชิ้นเทานั้น ไดแก เครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศหมิง 2 ชิ้น และเครื่องเคลือบ
ใส 4 ชิ้น ซึ่งระบุไมไดถึงทั้งแหลงที่ผลิตและอายุสมัยของการผลิต

93

ในรายงานการขุดคนเรียกชนิดนีว้ าเคลือบสีน้ําตาลดํา
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ตารางที่ 58 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่ 3 ของหลุมขุดคนที่ 2 โครงการ
ขุดแตงและบูรณะเสริมความมั่นคงกําแพงเมือง เมืองกําแพงเพชร ปพ.ศ.2548
ชั้นดินที่ 3
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

(300-340cmdt.)

593

เครื่องถวยภายในประเทศ

Black Slip
ศรีสัชนาลัย ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
เครื่ อ งถ ว ย
เคลือบสีเขียว
สังคโลก
ลายสีดําใตเคลือบ
สุโขทัย
เคลือบสีเขียว
เคลือบใสบนน้ําดินสีขาว
ไมเคลือบ
เครื่องถวยแมน้ํานอย
เคลือบสีน้ําตาลเขม
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
ภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบที่แหลงที่ผลิตระบุไมได
ลายครามสมัยราชวงศหมิง
เครื่องถวยจีน
เคลือบใส
(ปริมาณ/ชิ้น)

11
1
33

104

32

(40.8％)

19
8
34
19

145

88

(56.9％)

4
2
4
848

6 (2.4％)
255
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3.4 แหลงโบราณคดีบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยและเครื่องถวย
สังคโลกที่ขุดพบ
3.4.1 โบราณสถานวัดหนาพระธาตุ จังหวัดสิงหบุรี
โบราณสถานวัดหนาพระธาตุตั้งอยูในเขตพื้นที่ หมูที่ 1 บานพระนอนจักรสีห ตําบล
จักรสีห อําเภาเมือง จังหวัดสิงหบุรี หรือระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 51 ลปดาเหนือ และเสนแวงที่
100 องศา 20 ลิปดา 50 ฟลลิปดาตะวันออก กรมศิลปากรไดเคยดําเนินการขุดแตงศึกษาและ
บูรณะเฉพาะพระปรางคหรือปรางคประธานหมายเลข 1 ไวแลวเมื่อปพ.ศ.2532
ในปพ.ศ.2542 กรมศิลปากรไดดําเนินการขุดแตงขุดคนโบราณสถานวัดหนาพระธาตุ
อีกครั้งหนึ่งโดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ (แผนที่ 43)
1. ขุดคนทางโบราณคดี ขนาด 3 ×3 เมตร จํานวน 3 หลุม
2. ขุดแตงอุโบสถ วิหาร เจดีย (ยกเวนพระปรางค)
3. ขุดแตงพื้นที่โดยรอบตามที่กําหนดขอบเขตไวในผังรูปแบบ พื้นที่ 830 ตารางเมตร
จากการขุดแตงโบราณสถานวัดหนาพระธาตุครั้งนั้น พบวาสามารถที่จะจัดเปนกลุม
โบราณสถานทั้ ง หมดออกได เ ป น 2 กลุ ม คื อ กลุ ม โบราณสถานวั ด หน า พระธาตุ และกลุ ม
โบราณสถานวัดสมถะ ซึ่งกลุมโบราณสถานทั้งสองกลุมมีกําแพงแกวกอลอมรอบในระเบียงแผนผัง
ที่แยกออกจากกัน และตั้งอยูหางกัน
ในการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้ ไดมีการขุดพบโบราณวัตถุถูกบรรจุภายในกรุเจดีย
6 องค ได แ ก เจดี ย ป ระธานแปดเหลี่ ย ม 3 องค (เจดี ย ห มายเลข 4.3 4.4 4.13) ในกลุ ม
โบราณสถานวั ด หนา ประธาน และเจดี ย ร าย 3 องค ใ นเขตกลุ ม โบราณสถานวั ด สมถะ เจดี ย
ประธานแปดเหลี่ยม 3 องค ในกลุมโบราณสถานวัดหนาพระธาตุจัดอยูไดในชวงกอนการสงออก
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากกรุเจดียหมายเลข 4.3 วัดหนาพระธาตุ (ภาพที่ 243):
เจดียหมายเลข 4.3 ตั้งอยูทางดานเหนือของวิหาร (แผนที่ 43) สภาพเหลือเพียงแคฐานเขียงแปด
เหลี่ยมสูงจากรากทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ 40 เซนติเมตร ภายในเจดียเปนดินอัด ตรงกลางพบ
แนวอิ ฐ ก อเป น ขอบทรงสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั สขนาด 35 × 35 เซนติ เ มตร แนวขอบหนาประมาณ 17
เซนติเมตร สวนกลางแนวอิฐมีแผนอิฐปดไว 5 ชั้นอิฐ มีความหนา 25 เซนติเมตร แนวอิฐนี้คงเปนกรุ
กลางเจดีย ดังนั้นจึงไดถัดขุดลงมา พบวาภายในมีภาชนะทรงไหมีหู 4 หูหนึ่งใบ สวนปากถูกปดไว
ดวยอิฐกลม เมื่อนําเอาภาชนะออก พบกอนตะกั่ววางอยูบนดินโดยปราศจากอิฐรองพื้นภายใน
ภาชนะดิน เผาหมายเลข 31 (1) ที่ ขุด พบจากภายในกรุ เ จดีย ห มายเลข 4.3 เป น
ภาชนะดินเผาประเภทไห สภาพเกือบสมบูรณ สวนปากแตกหักเล็กนอย มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปาก 10.0 เซนติเมตร ความสูง 18.5 เซนติเมตร เสนผาศูน ยกลางของสวนกน 11.5
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เซนติเมตร ขึ้นรูปดวยการขดดินใชแปนหมุน มีเนื้อดินแกรง เคลือบสีเขียวมะกอก สีน้ําเคลือบหลุด
รอนออกเกือบหมดแลว มีกนแบนเรียบไมมีเชิง ลําตัวทรงถังเบียร ไมมีคอ ขอบปากมวนออก มีการ
ปนแปะหู 4 หูตามแนวนอนบริเวณไหล เทาที่สังเกตลักษณะตางๆเหลานี้ ภาชนะดินเผาใบนี้นาจะ
ผลิตจากแหลงเตาในจีนตอนใต94 ขอบปากมีเศษปูนติดอยู เศษปูนมีรอยเสนสานขัดกันไปมา
คลายรูปตาขาย แสดงใหเห็นวาภาชนะดินเผาใบนี้มีการใชผาปดปากภาชนะโดยใชปูนขาวเปน
วัสดุในการเชื่อมประสาน แตผาไดสุญสลายไปแลว นอกจากนี้ ภายในภาชนะดิน เผา ยัง พบ
โบราณวัตถุประเภทตางๆอีกดวยดังตอไปนี้
1. พระพิมพชิน พบรวมทั้งสิ้น 77 องค จากการศึกษาพระพิมพในกลุมนี้ สามารถแบง
ออกไดเปน 2 แบบดวยกัน แบบที่หนึ่งคือประเภทซุมเรือนแกวใตรมโพธิ์ พฤกษ พบทั้งหมด 76
องค และแบบที่สอง คือประเภทซุมเรือนแกวพบเพียง 1 องค ทั้งสองแบบนี้มีองคประกอบภาพและ
ใชวัสดุในการทําเหมือนกัน ซึ่งนาจะมีอายุรวมสมัยเดียวกัน และพระพิมพชินแบบที่หนึ่ง เทียบได
กับที่ขุดพบจากกรุปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา95 สรางในราชการสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) ราวในปพ.ศ. 1967 แสดงใหเห็นวาพระพิมพชินแบบที่หนึ่ง
นาจะมีอายุไมหลังไหกวาปพ.ศ.1967
2. หวงสําริด พบทั้งหมด 4 ชิ้น
3. พลอย
พบ 1 ชิ้น
4. เศษผา
พบ 1 ชิ้น
5. เศษสําริด
พบ 1 ชิ้น
6. กระดูกสัตว
พบ 1 ชิ้น
จากการวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทตางๆดังกลาวแลว จึงกําหนดอายุของเจดีย
หมายเลข 4.3 ไดโดยประมาณวานาจะอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 20
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากกรุเจดียหมายเลข 4.4 วัดหนาพระธาตุ (ภาพที่
243):เจดียหมายเลข 4.4 ตั้ง อยูทางดานเหนือของวิหาร และอยูทางดานตะวันออกของเจดีย
หมายเลข 4.3 (แผนที่ 4 3) จากการขุ ด แต ง เจดี ย อ งค นี้ พบว า เจดี ย อ งค นี้ มี ลั ก ษณะโดยรวม
คลายคลึงกันกับเจดียหมายเลข 4.3
94

ในรายการขุดแตงขุดคน สันนิษฐานวาภาชนะดินเผาใบนี้นา จะผลิตจากแหลงเตา
พื้นเมือง (หจก. พรอมนันทกอสราง 2542)
95
กรมศิลปากร, พระพุทธรูปและพระพิมพในกรุพระปรางค วัดราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2502).
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ภายในเจดียองคนี้เปนดินอัด ตรงจุดศูนยกลางพบเศษภาชนะดินเผาจํานวนหนึ่ง
สั น นิ ษ ฐานว า น า จะเป น ส ว นแตกออกจากภาชนะดิ น เผาใบเดี ย วกั น กั บ ประเภทไหปากแตร
นอกจากนี้ยังพบพระพิมพดินเผาอีก 3 องค บริเวณใกลเคียงกับที่พบเศษภาชนะดินเผา
ภาชนะดินเผาหมายเลข 29 (2) ซึ่งขุดพบภายในกรุเจดียหมายเลข 4.4 เปนภาชนะดิน
เผาศรีสัชนาลัย ชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร มีขนาดเสน ผา ศูน ยก ลางของสว นปาก 15
เซนติเมตร ความสูง 25 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 9 เซนติเมตร สภาพเกือบสมบูรณ
กนมีฐานแบบเรียบ บริเวณไหลพอง คอสูง ปากแตร ผิวภาชนะเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย
อิฐรูปทรงกลมปดปากภาชนะดินเผาหมายเลข 29 มีลักษณะเปนรูปทรงกลม ขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 9.5 เซนติเมตร หนา 4.5 เซนติเมตร มีแกลบขาวอยูในเนื้ออิฐมาก
สันนิษฐานวามีหนาที่การใชงานในการปดผนึกปากภาชนะดินเผาหมายเลข 29
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารขุ ด พบพระพิ ม พ ดิ น เผาอี ก 3 องค อ ยู ภ ายในภาชนะดิ น เผา
หมายเลข 29 ในจํานวนพระพิมพ 3 องคที่ขุดพบ มีพระพิมพองคหนึ่งเปนพระพิมพแบบศิปละขอม
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18
จากการวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทตางๆดังกลาวแลว จึงพอจะกําหนดอายุของ
เจดียหมายเลข 4.4 ไดโดยประมาณวาคงมีอายุการกอสรางไมกอนไปกวาพุทธศตวรรษที่ 18 แต
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะรูปแบบศิลปกรรมของเจดียกับ เจดียหมายเลข 4.3 ซึ่งตั้งอยูทางดาน
ตะวัน ตก พบว า รูป แบบและเทคนิค การก อ สร า งแบบเดีย วกั น ประกอบกั บหลั ก ฐานทางด า น
โบราณวัตถุ ที่พบในกรุเจดียหมายเลข 4.3 มีความเชื่อถือวา เนื่องจากวาไมไดถูกรบกวนจาก
ภายนอก อายุของเจดียองคนี้จึงไมควรเกาไปถึงพุทธศตวรรษที่ 18 แตนาจะอยูรวมสมัยกับเจดีย
หมายเลข 4.3 คือราวพุทธศตวรรษที่ 20 เปนอยางนอย
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากกรุเจดียหมายเลข 4.13 วัดหนาพระธาตุ (ภาพที่ 243):
เจดียหมายเลข 4.13 ตั้งอยูทางดานใตของวิหาร (แผนที่ 43) ในการขุดแตงเจดียองคนี้ พบวาเปนเจดีย
ฐานแปดเหลี่ยมสูงจากกระดับพื้นดินถูกที่ปรับเตรียมใหระดับเทากันประมาณ 70 เซนติเมตร
ตรงกลางเจดี ย มี ก รุ บุ ด ว ยเศษอิ ฐ แตกหั ก เป น ก อ นเรี ย งเป น รู ป ทรงกลม
เสนผาศูนยกลางประมาณ 70 เซนติเมตร เมื่อทําการคนพบภาชนะดินเผาหนึ่งใบ ภาชนะดินเผา
หมายเลข 32 (3) ซึ่งไดมีการขุดพบภายในกรุเจดียหมายเลข 4.13 เปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย
ชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร สภาพเกือบสมบูรณ สวนปากแตกชํารุด มีเนื้อดินแกรง ไม
เคลื อ บ มี ข นาดความสู ง ของส ว นเหลื อ อยู 34 เซนติ เ มตร เส น ผ า ศู น ย ก ลางของส ว นก น 29
เซนติเมตร กนฐานแบนเรียบ บริเวณไหลยกตั้ง คอสูง นาจะมีปากแตร มีการตกแตงดวยการขูดขีด
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และการปน แปะ เชน บริ เ วณคอมีก ารตกแตง ดว ยการป น แปะลายตั ว “อุ” ติด ประดับ โดยรอบ
บริเวณไหลมีการตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายเสนขนานกัน และระหวางลายเสนขนานกันมีรอย
เสนในแนวตั้งประดับอยู ดานบนของลายเสนขนานกันเหลานี้ ตกแตงดวยการปนแปะลายตัว “อุ”
สี่ลายลอมรอบปุม ถัดลงมาเปนลายลูกคลื่นในแนวตั้ง สําหรับบริเวณขอบฐานประดับดวยลายตัว
“อุ” โดยรอบ 15 วง ภายในภาชนะดินเผาใบนี้ยังพบเศษตะกั่วและดีบุกเปนจํานวนมาก
3.4.2 วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหารตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เลขที่ 7 ถนนเขางู ตําบลหนา
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยูทางฝงดานทิศตะวันตก (ฝงขวา) ของแมน้ําแมกลอง ใน
บริเวณที่ไหลผานตัวอําเภอเมืองราชบุรี พิกัดกริด 47 PNQ884976 ระหวางเสนรุงที่ 2 องศา 32
ลิปดา 47.34 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 50.71 ฟลิปดาตะวันออก อาณาเขตทิศเหนือ
ติดตอกับถนนเพชรเกษม ทิศใตติดตอกับวัดเขาเหลือ ทิศตะวันออกติดตอกับแมน้ําแมกลอง ทิศ
ตะวันตกติดตอกับถนนเขางู
สภาพพื้นที่โดยรอบเปนที่ราบลุม มีลําคลองหลายสายไหลเชื่อมโยงกัน ลําคลองสาย
หลักมีอยู 3 สาย ไดแก คลองโรงชาง (คลองคูเมืองดานทิศใต) คลองหลลุมดิน และคลองบานเลา
ใหญ ซึ่งคลองบานเลาใหญนี้เปนคลองแบงระหวางตัวเมืองราชบุรี (โบราณ) เปนเขตเมืองชั้นนอก
และชั้นใน ทางเหนือของคลองบานเลาใหญเปนพื้นที่ตัวเมืองราชบุรีชั้นนอก ทางดานใตคลองเปน
พื้นที่ตัวเมืองราชบุรีชั้นใน นอกจากคลองสามสายหลักแลว ยังมีคลองซอยอีกหลายสาย ในพื้นที่
พระมหาธาตุนี้ บริเ วณแนวกํา แพงแกว ดา นทิศ เหนือ เดิม ตั้ง ชิด คลองซอยสายหนึ่ ง ที่ท างทิ ศ
ตะวันออกไหลเชื่อมกับแมน้ําแมกลอง บริเวณที่ตรงกับแนวตําแหนงพระปรางคไหลแยกเปนสาม
สาย แยกทางทิศเหนือนั้นเชื่อมกับคลองบานเลาใหญ บริเวณหนาวัดทาพระทอง สายตรงทางทิศ
ตะวันตกหันเลี้ยวตรงทายพระปรางคในแนวเหนือใตผานอยูหรือของวัดลั่นทม ทางทิศใตคลองซอย
สายนี้เชื่อมกับคลองโรงชาง (คลองคูเมืองดานทิศใต)
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แผนผังที่ 46 แผนผังแสดงตําแหนงของหลุมทิ้งเศษภาชนะ (เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน) ใน
วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี
โครงการขุดแตงและบูรณะกําแพงแกวรอบพระปรางควัดมหาธาตุในปพ.ศ.
2551: ในหลุมขุดคนทางโบราณคดี จํานวน 10 หลุม ซึ่งกระจายตามพื้นที่ตางๆ มีหลุมขุดคนที่ทํา
วิจัยเศษภาชนะดินเผาได 5 หลุม ไดแก หลุมขุดคนหมายเลข 2 (TP.2) ตั้งอยูบริเวณมุมดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือชิดฐานวิหาร หลุมขุดคนหมายเลข 4 (TP.4) ตั้งอยูบริเวณมุมกําแพงดานทิศ
ตะวันตกตอกับมุมกําแพงดานทิศใต หลุมขุดคนหมายเลข 5 (TP.5) ตั้งอยูบริเวณดานทิศใตของ
วิหาร หลุมขุดคนหมายเลข 7 (TP.7) ตั้งอยูบริเวณดานทิศตะวันตกชิดฐานปรางคบริวารดานทิศ
เหนื อ หลุ ม ขุ ด ค น หมายเลข 8 (TP.8) ตั้ ง อยู บ ริ เ วณมุ ม ด า นทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ข องปรางค
ประธาน นอกจากเหลานี้ ยังมีหลุมขุดตรวจหมายเลข 7 (Trench 7) ตั้งอยูบริเวณมุมดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของวิหารหลวง และหลุมขุดตรวจหมายเลข 22 (Trench 22) ตั้งอยูบริเวณดาน
ทิศใตของวิหารหลวง ซึ่งติดชิดกับดานทิตะวันตกของหลุมขุดตรวจหมายเลข 7 (Trench 7)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมขุดตรวจ
หมายเลข 22 (Trench 22) หลุมขุดตรวจหมายเลข 7 (Trench 7)
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุม Trench 7
และ 22: ในการขุดคน Trench 7 ไดปรากฏหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาหนึ่งหลุม เปนที่นาเสียดาย
ว า ระบุ ไ ม ไ ด ถึ ง ขนาดและรู ป ทรงของหลุ ม ทิ้ ง เศษภาชนะดิ น เผานั้ น แต จ ากสั ม ภาษณ ต อ นั ก
โบราณคดีไดเขารวมกันในการขุดแตงขุดคนครั้งนั้น ปรากฏวาภายในหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผา
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หลุมนี้เต็มไปดวยเศษภาชนะดินเผาอยางหนาแนน โดยเฉพาะเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน
และขอบเขตตัวหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาขนายตัวจนถึงดานทิศใตของพื้นที่หลุม Trench 22
ในการขุดคนหลุมขุดคน Trench 22 และหลุมขุดคน Trench 7 ไดมีการขุดพบเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องเปนจํานวน 8,732 ชิ้น (Trench 7: 6,312 ชิ้น , Trench 7:
2,420 ชิ้น) ซึ่งที่ขุดพบสวนใหญเปนเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน จากการวิเคราะหทางอายุ
สมัยของเครื่องถวยจีนหลานี้ พบวาเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนที่ขุดพบเกือบทั้งหมดสามารถ
กําหนดอายุไดราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 โดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือ
Sinan ในแถบเกาหลีใต ซึ่งปรากฏวาไดจมอยูใตน้ําในปพ.ศ.1866
ในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุม Trench 7 และ
22 เปนที่นาสังเกต คือการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวนหนึ่งรวมกัน ซึ่งที่ขุดพบสวนใหญ
เปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุมขุดคน Trench 7
และ 22: ในบรรดาเศษภาชนะดินเผาจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุมขุดคน Trench 7 และ
Trench 22 เปน จํา นวน 8,732 ชิ้น เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สมัย ราชวงศหยวนเปน
ภาชนะดินเผาชนิดที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด (5,585 ชิ้น) ซึ่งคิดเปน 64.0 ％ รองลงมาเปนทั้งเครื่อง
ถวยหลงฉวนชนิด Celadon แบบหยาบสมัยราชวงศหยวน 947 ชิ้น และเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิด
เคลือบสีขาวอมฟาสมัยราชวงศหยวน 915 ชิ้น ถาหากเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน 3 ชนิดนี้
จะรวบรวมกัน คิดเปนจํานวน 7,446 ชิ้น (84.8％) ซึ่งถือไดวาเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน 3
ชนิดนี้เปนผลิตภัณฑหลักในกลุมเศษภาชะดินเผาที่ขุดพบ
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สมัยราชวงศหยวน (ภาพที่ 244, 245, 247):
ในการขุดคนทั้งหลุมขุดคน Trench 7 และ 22 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
สมัยราชวงศหยวนเปนจํานวนมาก แตเมื่อสังเกตความหลากหลายของประเภทรูปทรงของเครื่อง
ถวยหลงฉวนที่ขุดพบ พบวามีประเภทรูปทรงไมมากเทาไร ที่ขุดพบสวนใหญประกอบดวยประเภท
กระปุก ตลับ ถวย ชาม จานขนาดเล็ก จานขนาดใหญเทานั้น ไมไดมีการขุดพบประเภทไห โถ พวย
กา ขวด แจกัน เชนที่ขุดพบจากบริเวณใจกลางตัวเมืองสุโขทัย ในรวมสมัยเดียวกัน มีเนื้อดินแกรง
ละเอียด สีเนื้อดินมักมีสีเทา สีเทาออน น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุน สวนใหญไมมีแตกราน
สีเคลือบเปลี่ยนตั้งแตสีเขียวอมฟาจนถึงสีเทาเขม
ประเภทกระปุกไดมีการขุดพบ 271 ชิ้น (Trench 7: 99 ชิ้น Trench 22: 172 ชิ้น) ซึ่ง
แบงออกตามขนาดของภาชนะดินเผาไดเปน 2 ขนาด ประเภทกระปุกขนาดเล็ก (1-4, 40) มีขนาด
ความสูง 6.3 เซนติเมตร (40) ประเภทกระปุกขนาดใหญมีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร (5, 6)
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เคลือบผิวทั้งใบยกเวนสวนกนดานนอก กนแบนเรียบ ลําตัวทรงกลม สําหรับประเภทกระปุกขนาด
ใหญมีไหลยกตั้ง คอสั้น ขอบปากพับแผออก (3,5) หรือขอบปากมนกลมหนา (1) มีการตกแตงดวย
การกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลวดลายตางๆ เชน ลายลูกคลื่น (2) ลายกานขด(4) ลายกานขด
ดอกบัว (6) ลายกลีบบัว (6)
ประเภทตลับไดมีการขุดพบเปนจํานวน 201 ชิ้น (Trench 7: 161 ชิ้น Trench 22: 40
ชิ้น) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 7.0-7.5 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งใบ และปาดน้ํายา
เคลือบออกปลายเชิง และขอบปากทั้งสวนลําตัวและสวนฝาปด กนมีเชิงเตี้ย ลําตัวทรงกลมแบน
สวนยอดฝาปดเปนราบ นอกจากผิวเรียบแลว (41) มีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพ
เปนลายเสนขนานกันตามแนวตั้งสวนลําตัวและสวนฝาปด (7-9)
ประเภทถวยไดมีการขุดพบเปนจํานวน 315 ชิ้น (Trench 7: 209 ชิ้น Trench 22: 106
ชิ้น) ซึ่งมีลักษณะรูปทรง 2 แบบ ประเภทถวยแบบที่หนึ่ง คือประเภทถวยทรงกลีบดอกไมปากตรง
(10) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 9.0 เซนติเมตร ขึ้นรูปโดยใชแปนหมุนกอน และกําเปน
ทรงกลีบดอกไมโดยใชแมพิมพ ประเภทถวยแบบที่สอง คือประเภทถวยทรงกลีบดอกไมปากบาน
ออก (11) ลําตัวพองออก มีการตกแตงดวยการขูดสลักขอบปากทําเปนกลีบดอกไมและมีการ
ตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนเปนลายกลีบดอกไมบริเวณลําตัวดานใน
ประเภทชามขนาดเล็กไดมีการขุดพบเปนจํานวน 1,526 ชิ้น (Trench 7: 1,210 ชิ้น
Trench 22: 316 ชิ้น) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 11.4 เซนติเมตร ความสูง 4.4 เซนติเมตร
เคลือบผิวทั้งใบ และปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง กนมีเชิงแคบ เชิงคอนขางหนาเตี้ย ปากกวาง
ขอบปากตรงแหลม มีการตกแตงดวยการขูดสลักเปนลายกลีบบัวโดยรอบลําตัวดานนอก
ประเภทชาม (12, 13, 43) ไดมีการขุดพบเปนจํานวน 303 ชิ้น (Trench 7: 267 ชิ้น
Trench 22: 36 ชิ้น) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 17.0-18.0 เซนติเมตร สวนกน 4.2
เซนติ เ มตร เคลื อ บผิ ว ทั้ ง ใบและปาดน้ํ า ยาเคลื อ บออกปลายเชิ ง ก น มี เ ชิ ง แคบ เชิ ง เป น ทรง
สามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง ปากกวางมาก ขอบปากตรงหรือโคงเขาดานในเพียงเล็กนอย มี
การตกแตงดวยการขูดสลักเปนลายกลีบบัวโดยรอบลําตัวดานนอก นอกจากนี้ ยังมี
ประเภทชามใบพิเศษ (14) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 19.8 เซนติเมตร ความสูง 6.3
เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญกวาประเภทชามธรรมดา ทั้งลักษณะขอบเขตเคลือบผิวและลักษณะ
รูปทรงมีความคลายคลึงกันกับประเภทชามแบบธรรมดา มีการตกแตงดวยขูดขีดลายเสนเปนลาย
ประแจจีนโดยรอบสวนปากดานนอก ถัดลงมาเปนลายกลีบบัวลําตัวตอนลาง สําหรับลําตัวดานใน
มีลายกานขดบริเวณลําตัวโดยเต็มพื้นที่
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ประเภทจานขนาดเล็กไดมีการขุดพบจํานวน 1,929 ชิ้น (Trench 7: 1,565 ชิ้น Trench
22: 365 ชิ้น) ซึ่งเปนรูปทรงที่มีการขุดพบเปนจํานวนที่สุด มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก
10.0-11.0 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 3 เซนติเมตร มีรูปแบบ 2 แบบตามลักษณะรูปทรงสวนปาก
ประเภทจานขนาดเล็กแบบที่หนึ่ง คือประเภทจานขนาดเล็กปากพับแผออก ซึ่งเปนรูปแบบธรรมดา
ประเภทจานขนาดเล็กปากพับแผออกยังแบงออกตามลักษณะรูปทรงและลักษณะขอบเขตเคลือบผิว
ไดเปนอีก 2 กลุมยอย กลุมที่หนึ่ง คือปรเภทจานขนาดเล็กมีขอบปากทรงกลีบดอกไม (15) เคลือบผิว
ทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกเปนทรงวงแหวนภายในเชิง กนมีเชิงเตี้ย ปนภาชนะคอนขางหนา ขึ้น
รูปโดยใชแปนหมุน และมีการตกแตงดวยการกดประทับขอบปากโดยใชแมพิมพทําเปนรูปกลีบดอกไม
สําหรับลําตัวทั้งดานในและดานนอกเปนรองกวางขนานกันตามแนวตั้ง กลุมที่ 2 คือประเภทจาน
ขนาดเล็กมีลายตัวปลาคู(16-18, 20, 44) เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง กนมีเชิง
คอนขางสูง ลําตัวพองออก ปากพับแผออก ขอบปากแหลม มีการตกแตงดวยการขูดสลักเปนลายกลีบ
บัวโดยรอบลําตัวดานนอก มีการปนแปะลายตัวปลาคูวางบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน
ประภทจานขนาดเลกแบบที่สอง คือประเภทจานขนาดเล็กปากบานออก (19, 45)
เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนภายในเชิง กนมีเชิงสูง ลําตัวตอนลางพองออก ขอบปาก
บานออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนเปนลายกานขดโดยรอบสวนปากดานใน และดวย
การกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายชอดอกไม
ประเภทจานขนาดใหญไดมีการขุดพบเปนจํานวน 408 ชิ้น (Trench 7: 262 ชิ้น , Trench
22: 146 ชิ้น) มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปากกวางกวา 30.0 เซนติเมตร ประเภทจานขนาดใหญ
ยังแบงออกตามลักษณะรูปทรงสวนเชิงและลักษณะขอบเขตเคลือบผิวไดเปน 3 แบบยอย
ประเภทจานขนาดใหญแบบที่หนึ่ง คือประเภทจานขนาดใหญเชิงรูปสามเหลี่ยมใน
ภาพหนาตัดขวาง (24,50) เคลือบผิวทั้งใบ และปาดน้ํายาเคลือบออกเปนรูปทรงวงแหวนภายใน
เชิง กนมีเชิงทรงสามเหลี่ยมในภาพหนาตัดขวาง มีการตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนเปนลายชอ
ดอกบัวบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (24) และการขูดสลักรองกวางขนานกันตามแนวตั้ง
โดยรอบลําตัวดานในและดานนอก (50)
ประเภทจานขนาดใหญแบบที่สอง คือประเภทจานขนาดใหญเชิงสามเหลี่ยมในภาพ
หนาตัดขวางปาดน้ํายาเคลือบออกปลายเชิง (25, 47-49) มีการตกแตงดวยการขูดขีดลายเสนเปน
ลายชอดอกบัวบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และการขูดสลักรองกวางขนานกันตามแนวตั้ง
โดยรอบลําตัวดานใน ลักษณะรูปทรงสวนปากของประเภทจานขนาดใหญมี 2 แบบ ไดแก ปาก
ทรงปกกา (21) และปากพับแผออก (22-23) ขอบปากยกตั้ง
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ตารางที่ 59 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมขุดคน Trench 7 และ 22 วัดมหาธาตุ
วรวิหาร เมืองราชบุรี
หลุมขุดคน
Trench.22

6
2
7
0
1
1
3
2
2
7
55
76
10
4,327

6
0
21
4
0
0
1
2
22
36
314
0
2
1,258

12
2
28
4
1
1
4
4
24
43
369
76
12
5,585

722

225

947

ลายคราม
สมัยราชวงศ เคลือบสีขาว
หมิง
ลายคราม
สมัยราชวงศชิง ลายคราม
ไมเคลือบ
เคลือบสีเหลือง
เคลือบสีน้ําตาล
เคลือบสีดํา
ชนิดอื่น /ระบุไมได

50
29
51
715
0
4
2
6
26
27
121
68
7

37
11
17
199
1
0
6
14
66
39
99
46
2

87
40
68
914
1
4
8
20
92
66
220
114
9

(ปริมาณ/ชิ้น)

6,312

2420

8732

เครื่องถวยเขมร

เครื่องถวย
สังคโลก

ศรีสัชนาลัย

เครื่องถวยแมน้ํานอย
ภาชนะดินเผาบานบางปูน
สมัยราชวงศ
ซุง

สมัยราชวงศ
หยวน
เครื่องถวยจีน

รวม

Trench.7

เคลือบสีเขียวออน
เคลือบสีน้ําตาลเขม
ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เคลือบสีเขียว
เคลือบสีขาวขุน
ลายสีดําใตเคลือบ
ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
ไมเคลือบ
เคลือบสีขาว
เคลือบสีเขียว
celadon แบบยั่ว
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
(หยาบ)
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว

เครื่องถวยเตอฮั่วเคลือบสีขาว
เคลือบสีขาวแบบหยาบ
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวอมฟา
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เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon แบบหยาบสมัยราชวงศหยวน (ภาพที่ 246,
248): ในการขุดคนหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุมขุดคน Trench 7 และ Trench 22 ไดมีการขุด
พบเครื่อ งถ ว ยหลงฉวนชนิด Celadon แบบหยาบสมัย ราชวงศ ห ยวนเป น จํ า นวน 947 ชิ้น ซึ่ ง
ประกอบดวยประเภทชาม ชามขนาดเล็ก จาน จานขนาดเล็ก ตลับ และไห แตที่ขุดพบสวนใหญ
ประกอบดวยประเภทรูปทรง 3 ประเภทแรก มีเนื้อดินแกรงคอนขางหยาบ สีเนื้อดินเปนสีเทา น้ํายา
เคลือบเปนประเภทเคลือบใส มีแตกราน สีเคลือบเปนสีเขียวมะกอกเขม
ประเภทชาม (27-29, 51) ไดมีการขุดพบเปนจํานวน 736 ชิ้น ซึ่งเปนประเภทรูปทรงที่
ขุดพบเปนจํานวนที่สุด มีขนาดเสน ผา ศูนยกลางของสวนปาก 17.4 เซนติเมตร ความสูง 8.1
เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนสวนกนดานนอก บางใบปาดน้ํายาเคลือบ
ออกเปนรูปวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (29) บริเวณกนมีผนังหนามาก กนมีเชิง
หนา ลําตัวตอนลางพองออก มีขอบปากตรงบาง (51) ปากบานออกบาง (27) มีการตกแตงดวย
การขูดขีดลายเสนเปนลายกลีบดอกบัวโดยรอบลําตัวดานนอก บางใบมีลายพิมพกลีบดอกไม
บริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน (28) นอกจากนี้ยังมีประเภทจานที่มีสภาพเกือบสมบูรณอีก
ใบหนึ่งดวย (52) มีขนาดเสยผาศูนยกลางของสวนปาก 22.2 เซนติเมตร ความสูง 6.3 เซนติเมตร
เคลือบผิวทั้งใบยกเวนสวนกนดานนอก กนมีเชิงหนา ปากกวางมาก ขอบปากมวนออก
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวอมฟาสมัยราชวงศหยวน (ภาพที่ 246,
248): เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวอมฟาสมัยราชวงศหยวนไดมีการขุดพบเปนจํานวน
714 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยประเภทถวย จาน ชาม มีเนื้อดินคอนขางแกรงละเอียดเปนสีขาว น้ํายา
เคลือบเปนประเภทเคลือบใส เปนสีขาวอมฟา มีแตกราน
ประเภทถวยมีรูปแบบ 2 แบบ ไดแก ประเภทถวยทรงกลมแบน (30-32) และประเภทถวย
ทรงกรวย (33-35, 53) ประเภทถวยทั้ง 2 รูปแบบนี้ เคลือบผิวทั้งใบและปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปาก
ประเภทถวยทรงกลมแบน กนแบบเรียบ ทําเปนภาชนะทรงสูง ขอบปากตัดตรง มีการ
ตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายชองกระจกรูปกลีบดอกบัวโดยวางตัวอักษรจีน
長 ซึ่งหมายความวา “ความยาวนาน” (30) ลายกานขดดอกบัว (31) ลายกลีบบัว (32) โดยรอบ
ลําตัวดานนอก
ประเภทถวยทรงกรวย กนแคบมีเชิงเตี้ย ปากกวาง ขอบปากตรง มีการตกแตงดวย
การกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายประแจจีนประกอบกับลายกลีบบัว (33) และลายมงครวาง
ภายในกลีบบัวบริเวณลําตัวดานใน
ประเภทจานมีรูปแบบ 2 แบบ ไดแก ประเภทจานปากกวาง (36, 37) และประเภทจานทรง
เปนเหลี่ยม (38) ปะเภทจานทั้ง 2 แบบนี้มีเชิงเตี้ยเล็ก ประเภทจานแบบปากกวางมีขอบปากบานออก
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เพียงเล็กนอย ประเภทจานแบบทรงเปนเหลี่ยมชํารุดสวนปากหักหายแลว แตนาจะมีขอบปากบาน
ออกเชนกัน มีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพฺเปนลายกลีบบัวโดยรอบลําตัวดานใน (36)
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวแบบซูฝูสมัยราชวงศหยวน (ภาพที่
248-56): เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวแบบซูฝู (sufu-type) สมัยราชวงศหยวนไดมีการ
ขุดพบแค 1 ชิ้น (56) เทานั้น ซึ่งเปนประเภทชามที่มีสภาพเกือบสมบูรณ มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของสวนปาก 16.8 เซนติเมตร ความสูง 7.5 เซนติเมตร เคลือบผิวทั้งใบยกเวนภายในเชิง ผนังสวน
กนหนามาก กนมีเชิงคอนขางสูง ปลายเชิงกวางออก ลําตัวตอนลางพองออก ปากกวาง ขอบปาก
บานออก มีการตกแตงดวยการกดประทับโดยใชแมพิมพเปนลายกานขดดอกไมโดยรอบลําตัวดาน
ในและลายกลีบดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน
เครื่องถวยสังคโลก (ภาพที่ 246,248): ในการขุดคนทั้งหลุมขุดคน Trench 7 และ
Trench 22 ไดมีการขุดพบเศษเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 38 ชิ้น ดังแสดงองคประกอบดวย
ของเครื่องถวยสังคโลกชนิดตางๆ ดังตอไปนี้
28 ชิ้น
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไห 4 ชิ้น
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชาม
1 ชิ้น
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนประเภทกระปุก
1 ชิ้น
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
4 ชิ้น
(ประเภทตลับ 1 ชิ้น ประเภทกระปุก 1ชิ้น)
ซึ่งพบวาเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบสวนใหญเปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไม
เคลือบประเภทไห (28 ชิ้น/38 ชิ้น) สวนทั้งเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวและชนิด
เคลือบสีขาวขุนและชนิดลายสีดําใตเคลือบชนิดนี้คงจะเปนผลิตภัณฑหลังชวงสมัย
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห มีเนื้อดินแกรงหยาบ มีสวนผสม
ของเม็ดทรายสีขาวขนาดเล็กเปนปริมาณมาก สีเนื้อดินเปนสีเทาเขม กนแบนเรียบ ขอบกนกวาง
ออก บริเวณไหลไมยกตั้งบาง (61) มีไหลยกตั้งบาง (38) นาจะมีคอสูง ปากแตร (38) มีการตกแตง
ดวยการกดประทับเปนลายจุดๆโดยรอบบริเวณไหล (38) ลายฟนเลื่อน (61)
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3.4.3 โบราณสถานหมูบานโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยา96 (ภาพที่ 249)
โบราณสถานหมูบานโปรตุเกสตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ดานทิศใตของเกาะศรีอยุธยา ใน
เขตตําบลสําเภาลม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยังเปนที่ตั้งของ
ชุมชนชาวโปรตุเกสในอดีตที่เรียกวา “หมูบานโปรตุเกส”
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานหมูบานโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยา เมื่อปพ.ศ.
2551 นอกจากการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้ ยังไดมีการขุดคนทางโบราณคดีในหลุมขุดคน 2
หลุมอีกดวย ในการขุดคนทางโบราณคดีหลุมขุดคนหมายเลข 1 ไดมีการขุดพบการทับถมของเศษ
ภาชนะดินเผาหนาแนนมากจากชั้นดินที่อยูอาศัยชั้นสางสุด (270-380cmdt.) ซึ่งเรียกวาชั้นดินที่
อยูอาศัยกอนการสรางโบราณคดี ดังแสดงปริมาณภาชนะดินเผารายละเอียดดังตอไปนี้
(จํานวน/ชิ้น)
(ภาชนะดินเผา)
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาจากพื้นเมือง 762
ภาชนะดินเผาบานบางปูน
109
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอย
9
ภาชนะดินเผาหริภูญไชย
2
เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุง
151
เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน
113
ระบุไมได
24
รวม 1,170
3.4.4 โบราณสถานวัดตะไกร พระนครศรีอยุธยา97 (ภาพที่ 250)
โบราณสถานวัตตะไกรตั้งอยูในตําบลคลองสะบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยูหางจากฝงตะวันตกของคลองสะบัวประมาณ 100 เมตร ตําแหนงที่ตั้งของ
วัดตะไกร อยูที่ตําแหนงพิกัดกริด 47 PPR 682885 ตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรประมาณเสนรุงที่
14 องศา 21 ลิปดา 50 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา 33 ลิปดา 36 ฟลิปดาตะวันออก
96

หางหุน สวนจํากัดดับเบีลยู เอ อาร คอนสดรักชั่น, โครงการขุดคน ขุดแตง
โบราณสถานหมูบานโปรตุเกส (โบสถคณะเยซูอิท) ตําบลสําเภาลม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท., 2551).
97
หางหุน สวนจํากัดปุราณรักษ, รายงานการขุดแตงขุดคนและออกแบบเพื่อการบูรณะ
วัดตะไกร, โครงการบูรณะจัดแสดง และปรับปรุงภูมิทัศนโบราณสถานบริเวณคลองสระบัว
(ม.ป.ท., 2542).
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ในปพ.ศ.2542 ไดทําการขุดแตงขุดคนทางโบราณคดีวัดตะไกรโดยหางหุนสวนจํากัด
ปุลาณลักษ ซึ่งทําการขุดคนทางโบราณคดีในหลุมขุดคน 5 หลุมเพื่อทําการศึกษาการอยูอาศัย
กอนกอสรางวัดตะไกรตั้งแตเริ่มสรางวัดจนกระทั่งทิ้งรางวัดตะไกรและกําหนดอายุสมัยของการอยู
อาศัยและการสรางในแตละสมัย
ในจํ า นวนหลุ ม ขุด ค น 5 หลุ ม นี้ หลุ ท ขุด ค น ที่ 3 ซึ่ ง อยู บ ริ เ วณทางทิศ ใต ข องเจดี ย
ประธานวัดตะไกร ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผารวมทั้งเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวนมาก และ
สังเกตไดอยางชัดเจนถึงลักษณะองคประกอบดวยเครื่องถวยสังคโลกในแตละชั้นดินวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ซึ่งเปนชั้นดินวัฒนธรรมชั้นลางสุด ไดมีการขุดพบเครื่องถวย
สังคโลกที่จัดอยูไดในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 – กลางพุทธศตวรรษที่ 21 อยางแนนอน ดังนั้น
ตารางที่ 60 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคนที่ 3
โบราณสถานวัดตะไกร พระนครศรีอยุธยา
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

619

ไมเคลือบ
เคลือบสีเขียว
ศรีสัชนาลัย
เคลือบสีขาวขุน
เครื่องถวยสังคโลก
เคลือบสีน้ําตาล
ลายสีดําใตเคลือบ
เคลือบใสบนน้ําดินขาว
สุโขทัย
เคลือบสีเขียว
ไมเคลือบ
เครื่องถวยแมน้ํานอย
เคลือบสีน้ําตาลเขม
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
เครื่องถวยลานนา
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยจีน
เคลือบสีขาว
ลายครามสมัยราชวงศหมิง
(ปริมาณ/ชิ้น)

3
62
11
4

89(31.1%)

4
2
3
17
15
124

162 （56.6％)

6
3
3

35 (12.2％)

29
905

286 (100％)
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ผู วิ จั ย จะทํ า การวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากชั้ น ดิ น
วัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคนที่ 3 โบราณสถานวัดตะไกร ในเขตพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรากฏ
ใหเ ห็น ถึง ความหนาแนน ของเครื่อ งถว ยสัง คโลกในชว งกลางพุทธศตวรรษที่ 20 – กลางพุท ธ
ศตวรรษที่ 21
เครื่องถวยสังคโลกและภาชนะดินเผาชนิดอื่นที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมที่
1 ในหลุมขุดคนที่ 3 โบราณสถานวัดตะไกร พระนครศรีอยุธยา: ชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1 ของ
หลุมขุดคนที่ 3 เปนชั้นดินที่อยูอาศัยระยะแรกของวัดตะไกร และสรางวัดตะไกรขึ้นเปนสมัยแรก ใน
ชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1 ไดมีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาทั้งสิ้น 905 ชิ้น ซึ่งสวนใหญเปนภาชนะดิน
เผาเนื้อดินธรรมดา (619 ชิ้น) ในจํานวนของเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง 386 ชิ้น
มีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 89 ชิ้น คิดเปน 31.1 ％
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบเปนภาชนะดินเผาที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด
(124 ชิ้น) ถาหากจะรวบรวมกันกับภาชนะดินเผาแมน้ํานอย (32 ชิ้น) จํานวนครึ่งหนึ่งของภาชนะดิน
เผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง ซึ่งถือเปนภาชนะดินเผานํามาจากภายในทองถิ่น สวนในชั้นดิน
วัฒนธรรมที่ 1 ในหลุมขุดคนที่ 3 ไดมีการขุดพบเศาเครื่องถวยจีนเปนจํานวน 35 ชิ้น คิดเปน 12.2％
3.4.5 โบราณสถานวัดจนกลมในเขตพระนครศรีอยุธยา
วัดจนกลมตั้งอยูในบริเวณริมทุงขวัญทางทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
เปน วัดเกา ในกลุม โบราณสถานริม คลองสระบั ว อยูห า งจากคลองสระบัว ไปทางทิศ ตะวัน ตก
ประมาณ 200 เมตร
วัดจงกลม

แผนที่ 47 แสดงตําแหนงโบราณสถานที่พูดถึงรายงานนี้
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ภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพจากโบราณสถานวัดจงกลม: ในปพ.ศ.2542 ไดมี
การขุ ด แต ง โบราณสถานวั ด จงกลม โดยโครงการขุ ด แต ง บู ร ณะและปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อ ม
โบราณสถานกลุมคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการขุดแตงโบราณสถานวัดจงกลม
ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกมนุษย 10 ใบดังตอไปนี้
ภาชนะดินเผา

แหลงผลิต

ตําแหนงของภาชนะ
ที่ขุดพบ

ขนาด

สาระสําคัญ

1

กระปุก เคลือบ
ดา นทิศ ใต ฐานเจดี ย ปาก 8.8 ซม. กน 5
เตาแมน้ํานอย
สีน้ําตาล
ระดับ 80-90 cmdt. ซม. สูง 12 ซม.

2

ดา นทิศ ใต ฐานเจดี ย ปาก14 ซม. กน 10
ไ ห เ ค ลื อ บ สี
เตาแมน้ํานอย
ระดับ 80-90 cmdt. ซม. สูง 20 ซม.
น้ําตาล

3

ด า นทิ ศ เหนื อ ฐาน
กระปุก เคลือบ
ปาก 3 ซม. สูง 6.4 บรรจุ อั ฐิ ส ว น
เตาศรีสัชนาลัย เจดีย ระดับระดับ
สีน้ําตาล
ซม.
ฟนผูตาย
100 cmdt.

1. กระปุก เคลือบสีน้ําตาล

2. ไหเคลือบสีน้ําตาล

ภาพที่ 251 ภาชนะดิ น เผาบรรจุ ก ระดู ก เผาไฟแล ว ที่ พ บจากด า นทิ ศ ใต ฐ านเจดี ย วั ด จงกลม
พระนครศรีอยุธยา (โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา

4
5

ภาชนะดินเผา แหลงผลิต

ตําแหนงของภาชนะ
ขนาด
ที่ขุดพบ

ห ม อ ท ะ น น
พื้นเมือง
พรอมฝา
ห ม อ ท ะ น น
พืน้ เมือง
พรอมฝา

ด า นทิ ศ ตะวั น ออก
เฉียงใตฐานเจดีย
ด า น ทิ ศ ต ะ วั น ต ก
ฐานเจดีย

ปาก 12.5ซม. สูง
12 ซม.
ลําตัว 24 ซม. สูง
13 ซม.

สาระสําคัญ
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4. หมอทะนนพรอมฝา

5. หมอทะนนพรอมฝา

ภาพที่ 252 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบรอบฐานเจดีย วัดจงกลม พระนครศรีอยุธยา
(โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 2542)
ตําแหนงภาชนะบรรจุ
ขนาด
สาระสําคัญ
กระดูกผูตาย
ดานทิศตะวันตกเฉียง
กระปุกมี 2 หู
ปาก 3.6 ซม. สูง 8.3
เตาศรีสัชนาลัย เหนือฐานโบราณสถาน
บรรจุอฐั ิสวนฟน
เคลือบสีน้ําตาล
ซม.
หมายเลข 7

ภาชนะดินเผา
6

แหลงผลิต

ภาพที่ 253 ภาชนะดิ น เผาบรรจุ ก ระดู ก เผาไฟแล ว ที่ พ บด า นทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ฐาน
โบราณสถานหมายเลข 7
(โครงการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นานครประวั ติ ศ าสตร
พระนครศรีอยุธยา, 2542)
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากดานหลังฐานซุกซีวิภายในวิหาร: โบราณสถาน
หมายเลข 2 (วิหาร) ตั้งอยูดานหนาเจดียประธาน บริเวณวิหารสมัยแรกพบฐานรากอาคารอยูใต
ดิน (ระดับ 80-90 cmdt.) ผังเปนสี่เหลี่ยมผืนผาไมมีพาไลแนวฐานรากกออิฐขนาดใหญสอดินมี
ขนาด 11.5 × 19.0 เมตร มีฐานชุดชีอยูบริเวณกลางอาคารภายในกรุดวยสิลาแลงกอหุมขอบดวย
ศิลาทรายมีรองรอยปูนฉาบที่ฐานดานนอก ฐานชุกชีมีขนาด 5.9 × 5.2 เมตร พบพื้นที่บางสวน
เหลืออยูในบริเวณฐานชุกชี ไมพบรอยเสาในสมัยแรก
ภายในชุกชี ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผา 4 ใบที่บรรจุสวนฟนผูตาย
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เครื่องเคลือบสีน้ําตาลประเภทกระปุกขนาดเล็ก (7) กระปุกบรรจุอัฐิสวนฟน
ผูตาย เคลือบสรน้ําตาลไมเคลือบเชิง ปากสั้นตั้งตรง ไหลผายออก (ชํารุด) ตัวสอบเขาจนถึงเชิง
ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางของส ว นปาก 3.0 เซนติ เ มตร ส ว นไหล 6.5 เซนติ เ มตร ส ว นก น 4.0
เซนติเมตร ความสูง 6.4 เซนติเมตร พบบริเวณหลุม S1W5 ระดับ 100 cmdt.
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบประเภทไห (8) ไหบรรจุอัฐิ ไมเคลือบผิว
ปากชํารุด พบตั้งแตสวนคอลงมา ไหลกวาง ลําตัวปองออกแลวสอบลงมาจนถึงกน ไมมีเชิง มีขนาด
เสนผาศูนยกลางของสวนคอ 8.3 เซนติเมตร สวนตัว 20.0 เซนติเมตร สวนกน 8.5 เซนติเมตร สูง 22.0
เซนติเมตร พบบริเวณหลุม S4W2 ระดับ 110 cmdt. บรรจุกระปุกหมายเลข 10 ภายใน

8, 9
5

9

3

10
6,
7
1,2

4

แผนผังที่ 48 แสดงตําแหนงภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูก วัดจงกลม พระนครศรีอยุธยา
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุกขนาดเล็ก (9) กระปุก
บรรจุอัฐิสวนฟนผูตาย เคลือบเขียวอมฟาไมเคลือบกน ปากแคบ มีหู 2 ขาง ไหลเซาะรองคลาย
กลีบดอกไมการรูปสามเหลี่ยม ตัวสวนบนผายออกอวนกลม ลําตัวสวนลางเซาะรองคลายกลีบ
มะเฟองจนถึงเชิง เนื้อดินแกรงคอนขางละเอียดสีเทา มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 2.7
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เซนติเมตร สวนลําตัว 6.4 เซนติเมตร สวนก 4.0 เซนติเมตร ความสูง 6.0 เซนติเมตร พบบริเวณ
หลุม S2W2 ดานหลังฐานซุกซีวิภายในวิหาร ระดับ 100 cmdt.
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุกขนาดเล็ก (10)
กระปุกบรรจุอัฐิฟนผูตาย เคลือบสีเขียวน้ําแตงกวาไมเคลือบกน ปากแคบ มีหู 2 ขาง ไหลเซาะรอง
คลายกลีบดอกไมการรูปสามเหลี่ยม ลําตัวอวนปองออก กนสอบสูงไมมีเชิง เนื้อดินแกรงคอนขาง
ละเอียดสีเทา มีขนาดเสนผาศูนยกลางของสวนปาก 3.0 เซนติเมตร สวนลําตัว 7.3 เซนติเมตร
สวนกน 3.8 เซนติเมตร ความสูง 5.8 เซนติเมตร พบบริเวณหลุม S4W2 ระดับ 110 cmdt ถูกบรรจุ
ภายในภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดเคลือบประเภทไห
เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายครามประเภทกระปุก กระปุกลายครามขนาดเล็ก
ลายกาขดที่ไหล ขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตัว 3.2 เซนติเมตร พบในฐานชุกชีในวิหาร บริเวณ
หลุม S2W1 ภายในบรรจุอัฐฟนผูตาย
ภาชนะดินเผา
7
8

แหลงผลิต

กระปุกมี 2 หู
เตาแมน้ํานอย
เคลือบน้ําตาล
ไ ห แ บ บ ไ ม
เตาแมน้ํานอย
เคลือบ

9

กระปุกมี 2 หู
เตาศรีสัชนาลัย
เคลือบสีเขียว

10

กระปุกเคลือบ
เตาศรีสัชนาลัย
สีเขียว

10

ตําแหนงภาชนะดินเผา
ที่ขุดพบ
ด า นทิ ศ จะวั น ตกฐาน
วิหาร ระดับ 110cmdt.
ด า นทิ ศ ใต ฐ านวิ ห าร
ระดับระดับ 110 cmdt.
ด า น ห ลั ง ฐ า น ชุ ก ชี
ภายในวิหาร ระดับ 100
cmdt.
ด า น ห น า ฐ า น ชุ ก ชี
ภายในวิหาร ระดับ 100
cmdt.

9

ขนาด

สาระสําคัญ

ปาก 3 ซม. สูง
บรรจุอัฐิสวนฟน
5.8 ซม.
สูง 22 ซม.
ปาก 2.7 ซม.
สูง 6 ซม.

บรรจุอัฐิสวนฟน

เชิง 3.7 ซม.
สูง 5 ซม.

บรรจุอัฐิ สวนฟนถู ก
บรรจุภายในภาชนะ
หมายเลข 8

9

ภาพที่ 254 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบรอบฐานวิหาร วัดจงกลม พระนครศรีอยุธยา
(โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 2542)
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3.4.6 โบราณสถานวัดขมิ้น98ในเขตพระนครศรีอยุธยา
โบราณสถานวัดขมิ้นตั้งอยูในเขตตําบลบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตําแหนงที่ตั้งของโบราณสถานวัดขมิ้น จะอยูดานทิศใต (ดางหลัง) ของเรือนจํา
ซึ่งเรือบจําตัวดังกลาวมีกําแพงออิฐสอปูน สูงประมาณ 5 เมตร ลอมรอบขนาดกวางประมาณ 89
โบราณสถานวัดขมิ้นเปนวัดรางไมปรากฏหลักฐานการสรางที่แนชัด ซึ่งปจจุบังมีโบราณสถาน
เหลือ เจดียทรงระฆังกลมบนฐาน 8 เหลี่ยมหนึ่งองค ในการขุดแตงโบราณสถานวัดขมิ้น ขุดพบ
ภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกหรืออัฐิผูตาย 3 ใบ ดังตอไปนี้

วัดขมิ้น
วัดชาง

แผนที่ 49 แสดงตําแหนงโบราณสถานที่พูดถึงรายงานนี้
no. ภาชนะดินเผา
1
2
3

เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด
ลายสีดําใตเคลือบประเภทตลับ
เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด
ลายสีดําใตเคลือบประเภทตลับ
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว
ประเภทกระปุก
98

ตําแหนงของภาชนะที่บรรจุ
ขนาด
สาระสําคัญ
กระดูกคนตาย
ลําตัว 13.1 ซม.
ดานทิศใตของวิหาร
สูง 6.7 ซม.
ลําตัว 7 ซม. สูง บรรจุ อั ฐิ ส ว นฟ น
ดานทิศใตของวิหาร
3.5 ซม.
ผูตาย
ลําตัว 7.1 ซม.
ดานทิศเหนือของเจดีย
สูง 5.2 ซม.

โครงการอนุรกั ษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา กลุม คลองสระบัว,
รายงานการขุดแตงและออกแบบเพื่อการบูรณะวัดจงกลม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท., 2542).
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1.ตลับลายสีดําใตเคลือบ

2.ตลับลายสีดําใตเคลือบ

ภาพที่ 255 ภาชนะดิน เผาบรรจุก ระดูกเผาไฟแลว ที่พ บดานทิศใตของฐานวิหาร
วั ดขมิ้น
พระนครศรีอยุธยา (โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
กลุมคลองสระบัว, 2542)

3

3

ภาพที่ 256 กระปุกลายเบญจรงคบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบดานทิศเหนือของฐานเจดีย วัดขมิ้น
พระนครศรีอยุธยา (โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
กลุมคลองสระบัว 2542)
3

1,2

แผนผังที่ 50 แสดงตําแหนงภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูก วัดขมิ้น พระนครศรีอยุธยา
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3.4.7 โบราณสถานวัดชาง99ในเขตพระนครศรีอยุธยา
โบราณสถานวั ดช า ง เ ป น โบราณสถานตั้ ง อยู ณ ตํ า บลทั นตรา อํ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือตั้งอยูในเขตอนุรักษโบราณสถานอโยธยาเหนือ
บริเวณทุงหันตราหรือทุงทหารกลา วัดชางอยูบนที่ดอนมีคูน้ํารอบ แตในปจจุบันตึ้นเขนหมดแลว
โบราณสถาณภายในวัดชางที่เหลือหลักฐานในปจจุบัน ไดแก
2. พระอุโบสถ 3. เจดียราย
1. เจดียประธาน
จากการขุดตรวตโดยการดําเนินงานของสํานักงานโบรารคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่ 3 และอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ. 2541 ไดขุดพบภาชนะดินเผา
ที่บรรจุกระดูกผูตายเผาไฟแลว 5 ใบ คือ
no.
1
2

ภาชนะดินเผา

ตําแหนงของภาชนะที่บรรจุกระดูก
ผูตาย

เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดํา
ดานหนาฐานภายในพระอุโบสถ
ใตเคลือบประเภทตลับ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
ดานทิศใตฐานพระอุโบสถ
ขาวประเภทกระปุก

1

ขนาด
ปาก 12.5 ซม. สูง 12.5
ซม.
ปาก 2.5 ซม.สูง 6 ซม.

2

ภาพที่ 257 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบรอบฐานพะอุโบสถ วัดชาง พระนครศรีอยุธยา
(โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 2542)

99

โครงการอนุรกั ษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา, รายการขุดคนขุดแตงและออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานวัดชาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท., 2542).
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no.

ตําแหนงของภาชนะที่บรรจุ
กระดูกผูตาย

ภาชนะดินเผา

ขนาด

เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
ดานทิศตะวันตกเฉียงใตฐานเจดีย ปาก 3 ซม. สูง 7.5 ซม.
น้ําตาลประเภทกระปุก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
ดานทิศใตฐานเจดีย
ปาก 2 ซม. สูง 5 ซม.
4
ขาวประเภทกระปุก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
5
ดานหลังฐานภายนอกเจดีย
ปาก 2 ซม. สูง 5.5 ซม.
ขาวประเภทกระปุก
3

3

4

5

ภาพที่ 258 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบรอบฐานเจดีย วัดชาง พระนครศรีอยุธยา
(โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 2542)

5

3

1

4

2

แผนผังที่ 51 แสดงตําแหนงภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูก วัดชาง พระนครศรีอยุธยา
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3.4.8 วัดแมหมายใต (ราง) เมืองกาญจนบุรีเกา100
เมืองกาญจนบุรีเกาเปนชุมชนโบราณตั้งอยูฝงซายของแมน้ําแควใหญ ในเขตบานทา
เสา หมู 2 ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง จุงหวัดกาญจนบุรี ตามพิกัดภูมิศาตรรุง 14°06′50″ เหนือ
และ แวง 99°24′10″ตะวันออกหรือพิกัดกริด 47 PNR 437603 เมืองกาญจนบุรีเกาประกอบ ดวย
โบราณสถานหลายแหง เชน วัดปาเลไลยก วัดแมหมายเหนือ วัดแมหมายใต วัดขุนแผน สระระฆัง
เปนตน ซึ่งเปนเมืองหนาดานที่สําคัญของไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
กรมศิลปากรเขามาดําเนินการขุดแตงตั้งแตปพ.ศ.2532 โดยขุดแตงบริเวณวัดขุนแผน
เปนวัดแรก และโบราณสถานในสวนที่เหลือของวัดขุนแผน วัดแมหมาย และวัดปาเลไลยก จาก
การขุดแตงนั้น ไดพบการฝงศพที่โครงกระดูกที่เผาไฟแลวใสในภาชนะดินเผาตาง ๆ ดังตอไปนี้
ตําแหนงของภาชนะที่
จํานวน
บรรจุกระดูกคนตาย
ลานดานหนาฐานของ
100
วิหาร
ด า นตะวั น ออกของ
1
เจดีย

no.

ประเภทของภาชนะดินเผา

ขนาด

1

ตะกัน(พื้นเมือง)

2

ผอบดินเผา(พื้นเมือง)

3

เครื่องถวยจีนชนิดลายตราม ดานทิศตะวันออกของ
1
ประเภทโถ
เจดีย

ปาก 4.5 ซม. สูง 9.5 ซม.

4

เครื่องถวยจีนชนิดลายตราม ดานทิศตะวันออกของ
1
ประเภทโถ
เจดีย

ปาก 7.0 ซม. สูง 13.0 ซม.

ปาก 5.5-6.4 ซม. สูง 2.3-2.5
ซม.
ปาก 4.8 ซม. สูง 4.5 ซม.

ภาพที่ 259 ภาชนะดินเผาตะนันบรรจุกระดูกผูตายทราพบที่ลานดานหนาฐานของวิหาร วัดแม
หมายใต เมืองกาญจนบุรีเกา(อุทยานประวัติศาตรเมืองสิงห 2534)
100

2534).

อุทยานประวัติศาตรเมืองสิงห, เมืองกาญจนบุรีเกา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,

485

4

3

2

ภาพที่ 260 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกผูตายที่พบที่ลานดานทิศตะวันออกของเจดีย วัดแมหมาย
ใต เมืองกาญจนบุรีเกา (อุทยานประวัติศาตรเมืองสิงห 2534)
no.

ตําแหนงของภาชนะที่
จํานวน
บรรจุกระดูกผูตาย

ประเภทของภาชนะดินเผา

ขนาด

5

ตลั บ และกระปุ ก ลายสี ดํ า ใต
รอบฐานเจดีย
เคลือบ

-

-

6

หมอทะนน

75

ปาก10.5-16.0 ซม.
สูง 10.0-16.0 ซม.

-

1

2
3,4

3

4

แผนผังที่ 52 แสดงตําแหนงภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกผูตาย วัดแมหมายใต เมืองกาญจนบุรีเกา
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3.4.9 วัดขุนแผน (ราง) เมืองกาญจนบุรีเกา101
no. ประเภทของภาชนะดินเผา
1
2

ตํ า แหน ง ของภาชนะที่
จํานวน ขนาด
บรรจุกระดูกผูตาย

เครื่อ งถว ยเวียดนามชนิดลายคราม
บริเวณรอบฐานเจดีย
ประเภทกระปุก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดํา
บริเวณรอบฐานเจดีย
ใตเคลือบประเภทตลับและกระปุก

4

-

-

-

1
ภาพที่ 261 เครื่องถวยเวียดนามบรรจุกระดูก ผูตายที่พบรอบฐานของเจดีย วั ดขุน แผน เมือง
กาญจนบุรีเกา (อุทยานประวัติศาตรเมืองสิงห 2534)
no.
3
4
5

ตําแหนงของภาชนะที่
จํานวน
บรรจุกระดูกผูตาย
ภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ดิ น ธรรมดา ด า นทิ ศ ตะวั น ตกของ
1
ประเภทคนโฑ
ปรางคใตฐานเจดียราย
ภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ดิ น ธรรมดา ฐ า น เ ส ม า ด า น ทิ ศ
1
ประเภทแจกัน
ตะวันออกของโบสถ
รอบฐานดานตะวันตก
ภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ดิ น ธรรมดา
และดานตะวันออกของ 162
ประเภทหมอทะนน
เจดียสี่เหลี่ยม (3)
ประเภทของภาชนะดินเผา

101

เรื่องเดียวกัน.

ขนาด
ปาก 15 ซม. สูง 22 ซม.
ปาก 2.0 ซม. สูง 10 ซม.
กน 6.5 ซม.
กวาง 10.5-16 ซม. สูง
10-16 ซม.
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3

4

ภาพที่ 262 ภาชนะดิน เผาที่บรรจุก ระดูก ผูต าย วัดขุนแผน เมือ งกาญจนบุรีเ กา
ประวัติศาสตรเมืองสิงห 2534)

(อุท ยาน

บทที่ 4
การจัดลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลก
กอนที่จะทําการศึกษาการแพรกระจายของการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 18-22 ผูวิจัยไดจัดลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกโดย
ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําประกอบกับผลงานการขุดคน
ศึกษาแหลงเตาศรีสัชนาลัย ขอมูลที่ไดจากการขุดคนศึกษาแหลงเตาศรีสัชนาลัยเปนหลักฐานทาง
โบราณคดีเพื่อจัดลําดับเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ และขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือจมอยู
ใตน้ํามักเปนหลักฐานทางโบราณคดีเพื่อที่จะกําหนดอายุสมัยของผลิตภัณฑอยางชัดเจนในแตละ
ชวงสมัย
ชวงกอนการสงออกเครื่องถวยสังคโลก
ชวงกอนการสงออกหมายความวาเปนชวงที่เครื่องถวยสังคโลกยังไมเริ่มสงออกอยาง
จริงจัง ผูวิจัยไดอธิบายวาในการจัดลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลก เครื่องถวยสังคโลกที่ขุด
พบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําคงเปนขอมูลหลักที่นํามาใชในการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวย
สังคโลก แตสําหรับการกําหนดอายุสมัยของชวงกอนการสงออก ยอมไดมีเครื่องถวยสังคโลกที่ขุด
พบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําเปนจํานวนนอย ซึ่งไดมีขอมูลที่ไดขุดพบจากแคแหลงเรือรางเกวียน
ลําเดียวเทานั้น สวน ในการขุดคนแหลงโบราณคดีบริเวณตัวเมืองสุโขทัย ไดมีการขุดพบเครื่องถวย
สังคโลกที่สามารถจัดไดอยูในชวงกอนการสงออกบาง นอกจากเหลานี้ ในการขุดคนศึกษากลุม
แหลงเตาศรีสัชนาลัยโดยโครงการโบราณคดีเครื่องถวยไทย ยังไดเก็บคาอายุสมัยของโครงสรางตัว
เตาเผาที่จัดอยูไดในชวงกอนการสงออกโดยวิธีการวิทยาศาสตรอีกดวย เพราะฉะนั้น ผูวิจัยจึงได
นําขอมูล 2 ชนิดมาใชในการกําหนดอายุสมัยของการสงออกเครื่องถวยสังคโลก
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการขุดคนศึกษาแหลงเตาศรีสัชนาลัย
ลั ก ษณะรู ป แบบโครงสร า งตั ว เตาเผาภาชนะดิ น เผาที่ แ หล ง เตาศรี สั ช นาลั ย
ประกอบดวยเตาเผาประเภทระบายความรอนไหลผานในแนวตั้ง (Updraft kiln) และเตาเผา
ประเภทระบายความรอนไหลผานในแนวนอน (Crossdraft kiln) สําหรับเตาเผาประเภทระบาย
ความรอนไหลผานในแนวตั้งยังระบุไมไดวาเผาภาชนะดินเผาชนิดใด ดังนั้น ในการศึกษานี้ จะ
488
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กลาวถึงลักษณะโครงสรางเฉพาะเตาเผาประเภทระบายความรอนไหลผานในแนวนอน (Crossdraft
kilns) เทานั้น
จากการขุดคนศึกษาแหลงเตาเผาศรีสัชนาลัยโดยโครงการโบราณคดีเครื่องถวยไทย
(Thai Ceramic Archeological Project: TCAP) เราทราบถึงเรื่องราวพัฒนาการเทคนิควิธีการ
ผลิตเครื่องถวยสังคโลกหลายดาน เชน โครงสรางตัวเตาเผา วิธีการตั้งเรียงเครื่องเคลือบซอนกันใน
หองบรรจุ วัตถุดิบตางๆที่ใชในการผลิต เปนตน ในการขุดคนศึกษาแหลงเตาศรีสัชนาลัยหลายเตา
ผลงานการขุดคนที่เนินดินกลุมเตาหมายเลข ก.น. 42 บริเวณบานเกาะนอย (แผนที่ 54) เปนเรื่อง
สําคัญที่ปรากฏใหเห็นถึงเรื่องราวพัฒนาการโครงสรางตัวเตาเผาอยางชัดเจน ซึ่งพบวามีการสราง
ตัวเตาซอนทับกันถึง 11 กวาเตา (ภาพที่ 263) ซึ่งเรียกวากลุมเตาเผาหมายเลข ก.น. 42 และใน
การขุดคนศึกษากลุมเตาเผานี้ ปรากฏใหเห็นถึงพัฒนาการเทคนิควิธีการกอสรางตัวเตาอยางตอเนือ่ ง
ตั้งแตเตารูปแบบเตาใตดิน (Inground / Underground kilns) จนถึงเตากอดวยอิฐบนดิน1 ในกลุมตัว
เตาที่ซอนทับกันเหลานี้ ลักษณะโครงสรางตัวเตาที่ขุดพบจากระดับลางสุดเปนเตาแบบเตาใตดิน ซึ่ง
เรียกวาเกาะนอยหมายเลข 110 (ก.น.110) ซึ่งมีขนาดความยาวจากปลองไฟถึงหองใสไฟ 4.4 เมตร
ความกวาง 2.5 เมตร พื้นเตาเทลาดจากปลองไฟสูทายเตาทํามุม 10 องศา (ภาพที่ 264)
การกอสรางเตาเผาแบบเตาในดินใชวิธีขุดเปนโพรงเขาไปในผนังตลิ่งแมน้ํายมหรือเนิน
ดินธรรมชาติ ผนังเตาเปนดินธรรมชาติ ตัวเตาเผาประกอบดวย 3 สวน ไดแก หองใสไฟ (Fire box)
หองบรรจุภาชนะ (Firing chamber) และปลองไฟ (Chimney) แตพื้นเตาหองใสไฟกับหองบรรจุ
ภาชนะของเตาแบบนี้มักไมแยกออกกันอยางชัดเจน เมื่อกอสรางตัวเตาไมมีคันกันไฟ (Fire wall)
แลวเมื่อมีการเผาซ้ําๆกันหลายครั้ง บริเวณที่เปนรอยตอระหวางปลายหองใลไฟกับหองบรรจุ
ภาชนะบนพื้นเผาเกิดมีการจับตัวของเศษภาชนะที่แตกหัก เศษไม ถาน ทราย ดิน พอกตัวเปนแนว
คลายคันกันไฟเตี้ย ๆ (ภาพที่ 264)
จากการพิจารณาลักษณะโครงสรางตัวเตาและลักษณะวิธีการกอสรางผนังตัวเตา พบวา
ไดมีพัฒนาการโครงสรางตัวเตารูปแบบเตาใตดินอีก คือสรางหองใสไฟแยกออกจากพื้นหองบรรจุ
ภาชนะอยางชัดเจนโดยขุดพื้นหองใสไฟใหลดเปนตะพักลงมาจากพื้นหองบรรจุภาชนะ ผนัง

1

สายันต ไพรชาญจิตร, “ขอเสนอเพื่อการพิจารณาใหมเรื่องการผลิตและการคาเครื่อง
ถวยสังคโลกทีม่ ากอนสมัยพอขุนรามคําแหง,” สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย, บรรณาธิการ
โดย ชาญวิทย เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2545),
295.
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แผนที่ 54 แสดงที่ตั้งของเมืองศรีสัชนาลัย (ซาย) และเนินดินเตาหมายเลข ก.น.42 และก.น 61ในกลุม
แหลงเตาเผาศรีสัชนาลัย (ขวา)

ภาพที่ 263 สภาพการทั บ ถมชั้ น ดิ น ในดิ น เผา
หมายเลข ก.น.42 (Hein, 2000)

ภาพที่ 262 ผังแสดงสภาพบริเวณเนินดินเผาหมายเลข
ก.น.42 ใกลุ มแหล งเตาเผาศรี สั ชนาลั ย
ภาพที่ 264 ผังเตาชนิดระบายความรอนผานในระดับ
(Hein, 2000)
แนวนอนเตาหมายเลข ก.น.110 ในเนิน
ดินเตา หมายเลข ก.น.42 (Hein, 2000)
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ภาพที่ 265 สภาพที่ขุดพบของเตาหมายเลข ก.น.61 บานเกาะนอย ในกลุมแหลงเตาเผาศรีสัชนาลัย

ภาพที่ 266 ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากภายในหองบรรจุภาชนะ เตาหมายเลข ก.น.61 ในกลุมแหลง
เตาเผาศรีสัชนาลัย
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เตาเผาแบบนี้สวนใหญทาดวยดินเหนียวหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร ซึ่งเรียกเตาแบบนี้วาเตา
ขุดผนังยาดินเหนียว (Slab clay Inground Kilns) เตาหมายเลข ก.น. 612 ซึ่งเตาขุดผนังยาดิน
เหนียว ขุดเขาไปในเนินดินธรรมชาติ และพอกยาดินเหนียวที่ผนังดานใน ตัวเตาหมายเลข ก.น. 61
มีขนาดความยาวจากปลองไฟถึงหองใสไฟ 8.50 เมตร ความกวาง 3.75 เมตร พื้นเตาลาดเอียง
จากปลองไฟสูทายเตาทํามุม 10 องศา (ภาพที่ 265)
ในการขุดคนศึกษากลุมเตาเผาหมายเลข ก.น. 61 ขุดพบภาชนะดินเผาโดยสภาพเปน
พิเศษ คือ สภาพที่มีภาชนะวางอยูในหองบรรจุภาชนะเพื่อเผา ซึ่งแสดงใหเห็นวาการพังทลายเตา
เกิดขึ้นในภายหลังที่ไดเผาภาชนะเสร็จสิ้นและปลอยใหเย็นตัวลง โดยเริ่มพังในบริเวณหลังเตาและ
ซองใสกอน ภาชนะดินเผาที่ถูกวางอยูในหองบรรจุภาชนะเพื่อเผาเปนภาชนะดินเผาเนื้อแกรงชนิด
ไมเคลือบเปนจํานวน 57 ใบ แบงออกเปนประเภทรูปทรง ดังตอไปนี้
ประเภทไหขนาดใหญที่สุด 10 ใบ
ประเภทไหขนาดกลาง, เล็ก 14 ใบ
2 ใบ
ประเภทไหทรงกระบอก
1 ใบ
ประเภทไหทรงแปน
ประเภทครก
15 ใบ
ประเภทหวด
1 ใบ
ประเภทฝาปด
2 ใบ (ภาพที่ 267)

กี๋แบบงบน้ําออย
กี๋ทอ
ภาพที่ 267 รูปแสดงวิธกี ารตั้งเรียงเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงในการเผา (Hein 2000)
ภาชนะดินเผาที่พบในเตาหมายเลข ก.น. 61 มีหลายขนาดดวยกัน ที่ใหญที่สุด ไดแก
ภาชนะทรงโอง สูง ประมาณ 1 เมตร นอกจากนั้น ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่สมบูรณเปน
2

กรมศิลปากร, รายงานการขุดคนทางโบราณคดีเตาเผาสังคโลก หมายเลข 61 ใน
บริเวณแหลงเตาโบราณเมืองศรีสัชนาลัย หมูบานเกาะนอย ตําบลนหนองออ อ. ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2530), 66-113.
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จํานวนมาก ไดแก ประเภทไหขนาดกลาง เสนผาศูนยกลางของสวนปากประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร
ประเภทชามที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 15 เซนติเมตร และประเภทครกขนาดตางๆ3
นอกจากภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบแลว ในชวงสมัยนี้ แหลงเตาศรีสัชนาลัยยังได
ผลิตเครื่องถวยชนิดเคลือบอีก 2 ชนิดดวย ไดแก ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมและชนิดเคลือบแบบเชลียง
สําหรับชนิดเคลือบแบบเชลียง นักวิชาการบางทานเรียกวาเครื่องถวยมอญที่เปนตนกําเนิดจากคําวา
Mon ware ซึ่งเปนคํายอจาก Most Original Node Ware ไมใชคําความหมายที่วาเปนเครื่องถวยที่
ชาวมอญผลิตเขารวมกันในคํานี้เลย ในการศึกษานี้ ผูศึกษาใชคําวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบ
แบบเชลียง เนื่องจากวาการใชคําวาเครื่องถวยมอญอาจทําใหบางทานเขาใจผิดเชนนั้นก็เปนได
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงเปนตนแบบของเครื่องถวยสังคโลกชนิด
เคลือบ4 มีเนื้อดินคอนขางหยาบเปนสีสม สีเทา สีน้ําตาลแดง มีสวนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาด
ใหญเปนปริมาณมากและสีดําขนาดเล็กเปนปริมาณนอย ภาชนะประเภทจานขนาดใหญเปน
ประเภทรูปทรงหลัก มักมีการทาน้ําดินสีขาวเฉพาะดานในดานเดียวและเคลือบผิวบริเวณเชนกัน
แลวปาดน้ํายาเคลือบออกขอบปากโดยรอบ เนื่องจากวาในการตั้งเรียงถวยชามในหองบรรจุ
ภาชนะใชวิธีตั้งเรียงแบบปากประกบปากกันซอนกันโดยมีกี๋ทอทรงกระบอกกวางที่รองรับจาน
ขนาดใหญใบลาง ประเภทจานขนาดใหญบางใบมีรอยกี๋ 3 หรือ 5 ขาบริเวณกนดานใน ซึ่งเปนรอย
กี๋แบบน้ําออยใชวางภาชนะขนาดเล็ก (กระปุก ถวยขนาดเล็ก) ภายในจานคูกันโดยตั้งเรียงแบบ
ปากประกบปากกันซอนกัน (ภาพที่ 267) ภาชนะดินเผาประเภทจานขนาดใหญมีกนแบนเรียบหรือมี
เชิงเตี้ย ปากกวาง มีสันเตี้ยโดยรอบลําตัวตอนบน ขอบปากงุมเขาดานใน มีการตกแตงดวยการขูด
ขีดใตเคลือบ บางใบตกแตงดวยสลักขอบปากเปนรูปปกกา นอกจากภาชนะประเภทจานขนาด
ใหญแลว ยังพบภาชนะทรงกระโถน มีปากกวาง กนแคบมีฐานคลายไหเทาชาง ไหปากแตร ตุกตา
และภาชนะอื่นๆ ซึ่งไหและกระโถนเคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก ยกเวนที่สวนฐานดานนอก
และกนลางเทานั้น
แทจริงแลว ในการขุดคนศึกษากลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัย ยังไมปรากฏแหลงเตาที่
ผลิตเครื่องถวยศรีสัชาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงเปนผลิตภัณฑเปนหลักอยางแนนอน ในบริเวณ
หลุมขุดคนชื่อ MON PIT ซึ่งไดเคยเปนสวนหนึ่งของตัวเตาเผาหมายเลข ก.น.187 (สวนหลุมพื้นที่
3

โครงการอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย, รายงานเครื่องถวยสังคโลกและเตาเผา
เมืองศรีสัชนาลัย (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2527), 32.
4
สายันต ไพรชาญจิตร, “ขอเสนอเพื่อการพิจารณาใหมเรื่องการผลิตและการคาเครื่อง
ถวยสังคโลกที่มากอนสมัยพอขุนรามคําแหง,” สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย, 286-314.
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ทํางานดานหนาชองใสไฟ) มีการขุดพบเศษเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่แตกหัก
เสียหายจํานวนมาก ซึ่งเปนหลุมขุดไวเพื่อใชทํางานหรือวางทอนฟน5 เมื่อพิจารณาสภาพชั้นดินทับ
ถม ซึ่งมีเศษเครื่องถวยศรีสัชนาลัยแบบเชลียงเปนจํานวนมากภายใน Mon Pit ตีความไดวาหลัง
แหลงเตาหมายเลข ก.น. 187 ไดถูกรางทิ้งไปแลว เศษเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
ถูกเอามาทับถมภายในหลุม Mon Pit ซึ่งแสดงวากลุมเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่
ขุดพบจากหลุม Mon Pit ผลิตจากแหลงเตาอื่น ไมใชผลิตภัณฑของแหลงเตาหมายเลข ก.น. 187
อยางแนนอน
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกในชวงกอนการสงออกโดยใชขอมูลที่ไดจาก
การขุดคนแหลงโบราณคดีบริเวณตัวเมืองสุโขทัย
จากผลงานการขุดคนศึกษาแหลงเตาศรีสัชนาลัย พบวาเครื่องถวยสังคโลกที่ผลิตจาก
เตารูปแบบเตาใตดินในแหลงเตาศรีสัชนาลัยประกอบดวยเครื่องถวยสังคโลก 3 ชนิด ไดแก ภาชนะ
ดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม และชนิดเคลือบแบบเชลียง แตสําหรับ
เครื่องถวยสังคโลก 2 ชนิดแรกไดเปนผลิตภัณฑที่ไดผลิตอยางตอเนื่องภายหลัง (หลังชวงระยะแรก
ของการสงออก) สวนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงเปนเครื่องถวยสังคโลกชนิดที่ถูก
ผลิตเฉพาะในชวงกอนการสงออกเทานั้น ดังนั้น ในการกําหนดอายุสมัยกอนการสงออก เครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงจึงเปนหลักฐานสําคัญกวาเครื่องถวยสังคโลกอีก 2 ชนิด
เมื่อพิจารณาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบจากแหลงเรือจม
อยูใตน้ํา ไดมีแหลงเรือรางเกวียนลําเดียวเทานั้น ซึ่งเปนทั้งหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวาชวงสมัยของ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงคงเปนชวงกอนการสงออกเครื่องถวยสังคโลกและ
หลักฐานที่ไมพอที่จะกําหนดอายุสมัยของชวงกอนการสงออกทั่วไป ดังนั้น ในการกําหนดอายุ
สมัย ของช ว งกอ ยการสง ออก ผูวิ จัย ได มํา การวิเ คราะหเ ครื่ องถว ยสั ง คโลกที่ ขุด พบจากแหล ง
โบราณคดีในบริเวณตัวเมืองสุโขทัยเพื่อนํามาใชในการกําหนดอายุสมัยของชวงกอนการสงออก
ไดแก เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 และ 2 แหลงโบราณคดีเนินปราสาท
เมืองสุโขทัย

5

D. Hein, “The First Painted Decoration at Sawankhalok – indication of a key
influense?”, The Taida Journal of Art History, No.7, (Taiwan: Graduate Institute of Art
History, University of Taiwan, 1999), 48, fig.1.
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การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1
แหลงโบราณคดีเนินปราสาท เมืองสุโขทัย (ภาพที่ 101)
จากตารางที่ 61 ซึ่งแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1
แหลงโบราณคดีเนินปราสาท พบวาเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบเปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิด
ไมเคลือบชนิดเดียว นอกจากนี้ ยังไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวและเครื่องถวย
แบบเขมรชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมอีกดวย ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญเพื่อกําหนดอายุสมัยของเครื่อง
ถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1
ตารางที่ 61 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 แหลงโบราณคดี
เนินปราสาท เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

2,463

เครื่องถวยสังคโลก (ศรีสัชนาลัย) ชนิดไมเคลือบ
เครื่องถวยเขมรชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม(จากแหลงเตาบานกรวด)
เครื่องถวยจีนชนิด Celadon

79

เครื่องถวยจีน

เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาว

79(49.1％)

31
4

82（50.9％)

47

(ป ริ ม า ณ /
ชิ้น)

2,624

161(100％)

คาของจํานวนมาอางอิงจาก(ศักดิ์ชัย สายสิงห 2525)

ในการกํ า หนดอายุ ภ าชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากชั้ น ดิ น ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ 1 ของแหล ง
โบราณคดีเนินปราสาท หลักฐานสําคัญ คือเครื่องถวยจีนสมัยราชวงซุงใตและเครื่องถวยเขมร
โดยเฉพาะเครืองถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวหรือสีขาวอมฟาประเภทตลับที่ขุดพบสามารถกําหนด
อายุอยางชัดเจนได
ในการศึ ก ษาวิ เ คราะห ภ าชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากแหล ง โบราณคดี เ นิ น ปราสาท
ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงหแบงแยกเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวหรือสีขาวอมฟาประเภทตลับไดเปน 7
กลุมตามลักษณะรูปทรงดังตอไปนี6้ (ภาพที่ 101)
6

ศักดิ์ชัย สายสิงห, “การศึกษาภาชนะดินเผาจากหลุมขุดคนเนินปราสาท ตําบลเมืองเกา
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ,” (สารนิ พ นธ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525), 57-62.
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C.1 ตลับกลมบาง (ขนาดใหญ) (12)
C.2 ตลับกลม (ขนาดกลาง-ขนาดเล็กบางหนา) (8)
C.3 ตลับกลม (ขนาดกลาคอนขางหนา) (7)
C.4 ตลับกลม ลายรองกลื่น (ลายโปหรือลายชองนูน ขนาดกลาง บางคอนขางแบน) (9)
C.5 ตลับรูปกลีบดอกไม แบบที่ 1 (1-4, 6, 11)
C.6 ตลับรูปกลีบดอกไม แบบที่ 2
C.7 ตลับแปดเหลี่ยม (2)
ในเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวหรือสีขาวอมฟาประเภทตลับ 7 รูปแบบที่ไดจากชั้น
ดินที่อยูอาศัยที่ 1 ของแหลงโบราณคดีเนินปราสาท มีรูปแบบที่กําหนดอายุสมัยอยางชัดเจนได
โดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการขุดคนจากแหลงโบราณคดีในประเทศจีน โดยเฉพาะแหลง
เตาเผาและโบราณสถานทางสุสาน
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทตลับแบบ C.2 C.3 และ C.4 นาจะเปน
ผลิตภัณฑจากกลุมแหลงเตาเดียวกัน ซึ่งนาจะผลิตจากกลุมแหลงเตา (Nan`an) มณฑลฝูเจี้ยนและ
กลุมแหลงเตาซีชุน มณฑลกวางตุนในสมัยราชวงศซุงตอนเหนือ (พ.ศ.1503-1670) (ภาพที่ 268)7

ภาพที่ 268 เครื่อ งถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว
ประเภทตลับสที่ขุดพบจากกลุม
แหลงเตา Nan`an มณฑลฝู เจี้ ยน
สมัยราชวงศซุงตอนเหนือ (พ.ศ.
1503 - 1670) (Fung Ping
Shan Museum 1981)
7

ภาพที่ 269 เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภท
ตลับสที่ขุดพบจากไดมีการขุดพบจาก
โบราณสถานสุ สาน เมือง Nanchang
มณฑลเกียวชีในประเทศจีนในปพ.ศ.
1721 (ค.ศ.1178) เส นผ าศู นย กลาง
ของสวนปาก 3.6 เซนติเมตร (Ching
Leng Foundation 1998)

Fung Ping Shan Museum, Exhibition of Ceramic Finds from Ancient Kilns in
China, (Hong Kong, 1981).
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สวนเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทตลับแบบ C.5 มีลักษณะคลายคลึงกับที่
ไดมีการขุดพบจากโบราณสถานสุสาน เมือง Nanchang มณฑลเกียวชีในประเทศจีน ซึ่งสามารถ
กําหนดอายุสมัยของการลงฝงศพอยางชัดเจนไดในปพ.ศ.1721 (ค.ศ.1178) โดยพบรวมกับจารึก
หนาหลุมศพที่มีขอความกลาวถึงปตามปฏิทินสุริยคติของการลงฝงศพ (ภาพที่ 269)8
จากการเปรียบเทียบกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากแหลงโบราณคดีในประเทศจีน
พบว าเครื่ องถ วยจี นชนิ ดเคลื อบสี ขาวประเภทตลั บที่ ขุ ดพบจากชั้ นดิ นที่ อยู อาศั ยที่ 1 ของแหล ง
โบราณคดีเนินปราสาทสามารถกําหนดอายุไดในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18 แตเมื่อพิจารณาตอการขุด
พบประเภทตลับแบบ C.2 C.3 และ C.4 ซึ่งนาจะผลิตจากกลุมแหลงเตาในมณฑลฝูเจี้ยน และกวางตุง
ในสมัยราชวงศซุงตอนเหนือ (พ.ศ.1503-1670) อาจจะยอนกลับไปถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 17 ก็เปนได
สําหรับเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ของแหลงโบราณคดีเนิน
ปราสาท มีภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบชนิดเดียว เมื่อถัดขึ้นมาเปนชั้นดินที่อยูอาศัยที่
2 เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงเริ่มปรากฏขึ้นมาแลว จากการวิเคราะหเหลานี้
สันนิษฐานไดวาเครื่องถวยสังคโลกเริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18 เปนตนมา
โดยเริ่มปรากฏภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
การเริ่มปรากฏเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงขึ้นมาในชั้นดินที่
อยูอาศัยที่ 2 แหลงโบราณคดีเนินปราสาท
เมื่อถัดขึ้นมาเปนชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบสวนใหญยังคงเปน
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชยิดไมเคลือบอยูเชนกัน สวน ในชั้นดินที่อุอาศัยเดียวกัน ยังไดมีการ
ขุดพบเครื่องถวยสังคโลกอีกสามชนิดใหมดวย คือภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาล
เขม ชนิดเคลือบแบบเชลียง และชนิดเคลือบลายสีดําใตเคลือบ เครื่องถวยสังคโลกชนิดเคลือบ 2
ชนิดแรกไดเริ่มปรากฏขึ้นมาใหมตั้งแตชวงสมัยนี้
เทาที่สังเกตขอความในรายงานการขุดคน ผูวิจัยมีความลําบากที่จะกําหนดอายุสมัย
ของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 เนื่องจากวา
ปรากฏไมไดถึงลักษณะของเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบ 3 ชนิดที่ขุดพบจากชั้นดินเดียวกัน แตอยาง
นอยที่สุด พบวากอนที่จะเริ่มผลิตเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงขึ้นมา ไดมีชวงสมัย
8

Houli Yang, Fengmei Fan and Rita C. Tan, Dated Qingbai Wares of the Song
and Yuan Dynasties (Chicago: Art Media Resources Ltd, Ching Leng Foundation, 1999), Pl. 58.
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ของการผลิตเฉพาะภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบเทานั้นอยางแนนอน
ตารางที่ 62 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 แหลงโบราณคดี
เนินปราสาท เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

เครื่องถวยสังคโลก

เครื่องถวยจีน

เครื่องถวยศรีสัชนาลัย

1,695

ไมเคลือบ

116

เคลือบสีน้ําตาลเขม

10

เคลือบแบบเชลียง

10

ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว

4

เครื่องถวยจีนชนิด Celadon

9

เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาว

48

ลายคราม

15

(ปริมาณ/ชิ้น)

1,907

140(66.0%)

72(34.0％)

212(100％)

คาของจํานวนมาอางอิงจาก(ศักดิ์ชัย สายสิงห 2525)

การกํ า หนดอายุ ส มั ย ของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากกรุ เ จดี ย ร าย
โบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง เมืองสุโขทัย
ในการกําหนดอายุสมัยของกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากกรุเจดียราย หลักฐานที่สําคัญ
คือเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม ในการศึกษาทางอายุสมัยของเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลาย
คราม ประเภทแจกันขนาดใหญ1 คู ในคอลเลคซันของมูลมิธิ Percival David ประเทศอังกฤษเปน
ขอมูลหลัก ซึ่งมีอักษรจีนเขียนไวที่สวนคอของภาชนะวาเครื่องถวย 1 คูนี้ผลิตสําหรับการถวายวัด
ลัทธิเตาในปค.ศ.1351 (พ.ศ.1894) จากตัวอยางนี้ ยืนยันไดวาเครื่องถวยชนิดลายครามนี้ปรากฏ
ขึ้นแลวในสมัยราชวงศหยวนตอนปลาย (ภาพที่ 270)9
ในสมัยราชวงศหยวนตอนตนและตอนกลาง ไมมีหลักฐานที่ยืนยันใหเห็นถึงการปรากฏ
ของการผลิตเครื่องถวยชนิดลายคราม ยกตัวอยางเชน ในการขุดคนแหลงเรือ Sinan แถบเกาหลีใต
มีการขุดพบเครื่องถวยจีนเปนจํานวนกวา 21,000 ใบ ซึ่งมีการพบรวมกันกับบันทึกที่กลาวถึงอายุ
ของการสงออกสินคาจากประเทศจีนในปค.ศ.1323 (พ.ศ.1866) ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญที่ยืนยันให
เห็นถึงความหลากหลายของเครื่องถวยจีนเปนสินคาออกในสมัยราชวงศหยวนตอนกลาง ซึ่งไมมี
9

john A. Pope, Chinese Porcelain from the Ardebil shirine (Washington D.C.:
Freer Gallery of Art, The Smithsonian Institution, 1956).
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เครื่องถวยชนิดลายคราม10 แตมีการขุดพบเครื่องถวยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟาออน (ภาพที่ 271)
ซึ่งถือเปนกลุมรูปแบบภาชนะกอนที่จะปรากฏเครื่องถวยชนิดลายคราม จากการวิเคราะหหลักฐาน 2
กลุมนี้ ถือไดวาเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามยังไมปรากฏขึ้นในสมัยราชวงศหยวนตอนกลาง
แตในสมัยราชวงศหยวนตอนปลาย เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามปรากฏขึ้นแลว เพราะฉะนั้น
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนที่ขุดพบจากกลุมกรุเจดียรายจึงสามารถ
กําหนดอายุไดราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เครื่องถวยจีนชนิดอื่นที่ขุดพบรวมจากภายในกรุเจดียราย
ยังสามารถกําหนดอายุในสมัยราชวงศหยวนตอนปลายไดดวย ซึ่งมีความเปนไปไดสูงวาภาชนะดิน
เผากลุมใหญนี้คงไดประดิษฐานพรอมกันภายในกรุเจดียรายในปลายพุทธศตวรรษที่ 19

ภาพที่ 270 เครื่ อ งถ ว ยจิ่ ง เต อ เจิ้ น ชนิ ด ลายคราม
ประเภทแจกันขนาดใหญ 1 คู ในคอลเลค
ซันของมูลมิธิ Percival David ประเทศ
อังกฤษ มีคําจารึกที่กลาวถึงอายุที่สั่งให
ผลิตภาชนะใบคูนี้ พ.ศ.1894 (Carswell,
J. 2000, pl.40)

10

ภาพที่ 271 เครื่ องถ วยจิ่ งเต อเจิ้ นชนิ ดลายสี
ดําใตเคลือบที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Sinan แถบเกาหลีใต (พ.ศ.1866)
(Bureau of Cultural Properties,
Ministry of Culture and
information 1985)

J. Carswell, Blue & White, Chinese Porcelain around the World (London:
The British Museum Press, 2007), 17.

500
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ไ ดจ ากการขุดคน แหลง เรือจมอยูใ ตน้ํา
ในชวงกอนการสงออก
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือรางเกวียน
ในการกํ า หนดอายุ ส มั ย ของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ รางเกวี ย น
หลักฐานสําคัญ คือเครื่องถวยเวียดนามชนิดลายครามที่พบรวมกัน เมื่อพิจารณาลักษณะรูปทรง
และลวดลายของเครื่องถวยเวียดนามชนิดลายครามจากแหลงเรือรางเกวียน พบวาลักษณะทัง้ สอง
ดานไดรับอิทธิจากเครื่องถวยจีนชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนอยางชัดเจน ยกตัวอยางเชน
ลักษณะรูปทรงประเภทชาม ซึ่งมีเชิงสูง ลําตัวสูง ขอบปากผายออก ลักษณะลวดลายชอดอกไม
และลายไขมุกไฟวางบริเวณตรงกลางดานในของประเภทชามและประเภทพาน และลายดอกไม
และลายกลีบบัวดานนอกประเภทชาม เปนตน
Nishimura Masanari และ Nishino Noriko เปนนักโบราณคดีญี่ปุน ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญโบราณคดีประเทศเวียดนามเสนอลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยเวียดนามชนิดเคลือบ
ตางๆในชวงพุทธศตวรรษที่ 15-2511 ในการศึกษาเรื่องนี้ สองทานกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวย
เวียดนามชนิดลายครามที่มีลักษณะคลายคลึงกับที่พบจากแหลงเรือรางเกวียนนี้ราวตนพุท ธ
ศตวรรษที่ 20 เมื่อนําคาอายุสมัยของเครื่องถวยเวียดนามชนิดลายครามแบบนี้เขามาในการ
กําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกจากแหลงเรือรางเกวียน พบวาคาอายุสมัยของเครื่องถวย
เวียดนามนี้สอดคลองกับคาอายุสมัยของกลุมเครื่องถวยที่คนพบจากกลุมเจดียรายของโบราณสถาน
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง เมืองสุโขทัย ซึ่งมีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 20
การกําหนดอายุสมัยของชวงกอนการสงออกเครื่องถวยสังคโลก
จากการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดี 3 แหง
พบวาในชวงกอนการสงออกเครื่องถวยสังคโลก แหลงเตาเผาศรีสัชนาลัยไดเริ่มผลิตภาชนะดินเผา
ชนิดไมเคลือบกอนที่จะปรากฏเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงขึ้นมา และอยางนอย
ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18 เครื่องถวยสังคโลก (ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ) ไดถูก
บริโภคบริเวณตัวเมืองสุโขทัยเปนผลิตภัณฑหลัก ถาหากจะใหความสําคัญตอการขุดพบเครื่อง
11

Nishimura Masanari & Noshino Noriko, “Techno-morphological Classification
and Its Chronological Sequence of the Vietnamese Ceramics from the 10th to 20th century,”
The Journal of Sophia Asian Studies, No.23, (Tokyo: Institute of Asian Cultures, Sophia
University, 2005), 81-122.
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ถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวสมัยราชวงศซุงตอนเหนือ (พ.ศ.1503-1670) อาจจะยอนกลับไปถึงชวง
พุทธศตวรรษที่ 17 ก็เปนได แตสําหรับอายุสมัยของระยะแรกของการผลิตเครื่องถวยสังคโลกที่
แหลงเตาศรีสัชนาลัย ไมไดคนพบหลักฐานโบราณคดีที่สามารถยอนกลับไปถึงชวงพุทธศตวรรษที่
16 ได ซึ่งเปนคาอายุสมัยโดยใชวิเคราะหวิธีทางวิทยาศาสตรในการขุดคนแหลงเตาศรีสัชนาลัย12
จากการขุดพบเตรื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงรวมกันกับเครื่องถวยจิ่ง
เต า เจิ้ น ชนิ ด ลายครามสมั ย ราชวงศ ห ยวนจากภายในกรุ เ จดี ย ร าย โบราณสถานในพื้ น ที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง เมืองสุโขทัย พบวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบ
เชลียงไดเริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา เมื่อถัดลงมาเปนชวงตนพุทธ
ศตวรรษที่ 20 แหลงเรือรางเกวียนบรรทุกเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง ซึ่งชี้ใหเห็น
วาแหลงเตาศรีสัชนาลัยยังคงผลิตเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงอยู
เท า ที่ กํ า หนดอายุ ส มั ย หลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ ไ ด มี ก ารขุ ด พบแหล ง โบราณคดี
ทางการบริโภคและทางการขนสงในขณะนี้ สรุปไดวาชวงกอนการสงออกจะมีอายุในชวงตนพุทธ
ศตวรรษที่ 18-ตนพุทธศตวรรษที่ 20
จากการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือรางเกวียงเปนจํานวน 14
ใบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเครื่องถวยสังคโลกที่ผลิตจากเตาแบบเตาใตดินของแหลงเตาศรีสัชนาลัยยัง
ไมเปนสินคาออก กลาวคือ ถือไดวาชวงสมัยของเครื่องถวยสังคโลกนี้เปนชวงกอนการสงออก
ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลก 3 ชนิดที่ผลิตจากเตารูปแบบเตาใตดินในแหลงเตาศรีสัชนาลัย
คือภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม และชนิดเคลือบแบบเชลียง
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงเปนเครื่องถวยสังคโลกชนิดที่ถูกผลิตเฉพาะในชวง
กอนการสงออกเทานั้น สวนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ทั้งสองชนิดนี้ผลิตอยางตอเนื่องภายหลัง เมื่อพิจารณาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบ
เชลียงที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีตางประเทศรวมทั้งแหลงเรือสําเภอจมอยูใตน้ําในบริเณอาว
ไทย เราทราบไดวามีการขุดพบเปนจํานวนนอย เชน แหลงเรือรางเกวียนในบริเวณอาวไทย และ
แหลงโบราณคดี The Empress Place ในประเทศสิงคโปร13เทานั้น เพราะฉะนั้น ผูวิจัยจึงกําหนด
ความหมายของระยะเริ่มแรกของเครื่องถวยสังคโลกวา “ชวงกอนการสงออก (เครื่องถวยสังคโลก)”
12

M. Barbetti, and D. Hein, “Palaeomagnetism and High-resolution Dating of
Ceramics Kilns in Thailand: A Progress Report,” World Archaeolgy 21, 1 (1989) : 51-70.
13
Cheryl-Ann Low, “Sawankhalok-Sukhothai Wares from the Empress Place
Site, Singapore,” สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย, 130-146.
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ชวงระยะแรกของการสงออก
ชวงระยะแรกของการสงออกหมายความวาเปนชวงที่เครื่องถวยสังคโลกไดเริ่มถูก
สงออก ในการศึกษาพัฒนาการผลิตเครื่องถวยสังคโลกที่แหลงเตาเผาศรีสัชนาลัย ชวงระยะแรก
ของการสงออกเปนชวงเทียบเทากับระยะหัวเลี้ยวหัวตอ (Transitional Period) ในลักษณะ
โครงสรางตัวเตาเผาในชวงสมัยนี้ เริ่มสรางขึ้นมาเหนือพื้อดิน และเริ่มใชอิฐเปนวัสดุกอสรางที่สวน
ของปลอยไฟ ที่สวนผนังและหลังคาเตายังคงใชดินเหนียวพอกยาเปนแผนอยูอยางเดิม ซึ่งเรียกวา
เตารูปแบบเตาเผาบนดินที่ผนังยาดินเหนียว สวนสําหรับลักษณะวิธีการตั้งเรียงภาชนะดินเผาชนิด
เคลือบประเภทชาม-จาน รอยกี๋ 3 หรือ 5 ขาหลงเหลืออยูที่สวนกนดานในของเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวและชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดใหญเปนลักษณะพิเศษ
ของผลิตภัณฑในชวงนี้ ซึ่งเปนรอยกี๋แบบงบน้ําออยใชวางภาชนะซอนบนภาชนะใบอื่น
เมื่อรวบรวมตัวอยางที่มีลักษณะแบบนี้ในชุดขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือจมอยู
ใตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวาไดมีแหลงเรือ 6 แหง ไดแก แหลงเรือเกาะสีชัง 2 ในบริเวณ
อาวไทย แหลงเรือ Turiang Nanyang และ Longquan แถบมาเลเซีย แหลงเรือ Bakau และ
Maranei ประเทศอินโดนีเซีย ในแหลงเรือ 6 แหงนี้ ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยภาชนะดินเผาของ
แหลงเรือ 4 แหงได ไดแก แหลงเรือเกาะสีชัง 2 Turiang Nanyang และ Longquan
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการขุดคนศึกษาแหลงเตาศรีสัชนาลัย
ในการศึ ก ษาพั ฒ นาการผลิ ต เครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ แ หล ง เตาเผาศรี สั ช นาลั ย ช ว ง
เทียบเทากับระยะหัวเลี้ยวหัวตอ (Transitional Period) ซึ่งชางปนศรีสัชนาลัยพยายามลดปญหา
อันเนื่องจากเทคนิควิธีในการเผา ซึ่งมีผลโดยตรงในทางดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะเตาที่ขุดเขาไปใต
ดินไมวาจะเปนเตาขุดหรือเตาอุโมงคและเตายาผนังเหนียวนั้น ในการเผาภาชนะแตละครั้งมีความ
จําเปนตองไลความชื้นภายในเตาออกไปใหหมด นั่นคือ สภาพภายในเตาตองแหงจึงจะสามารถ
เผาไดความรอนสูง ความชื้นภายในเตาใตดินนี้เกิดขึ้นจากความชื้นในดินโดยรอบ ซึ่งเปนเนินของ
เตานั้น ๆ การไลความชื้นออกจากภายในเตาจึงจําเปนตองสุมเตาเผาที่วางเปลาในระยะเวลาหนึ่ง
ซึ่งเปนการสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิงและแรงงานอยางมาก14 ชางปนไดเริ่มสรางเตาเผาขึ้นเหนือพื้นดิน
และเริ่มใชวัสดุใหมๆ คือ อิฐ เขามาใชกับโครงสรางบางสวนของตัวเตาเผา ยกตัวอยางเชน ใน
โครงสรางของเตาหมายเลข ก.น. 36 ที่บริเวณแหลงเตาบานเกาะนอย ไดมีการคนพบตัวเตาเผาที่
14

สีหวัฒน แนนหนา, รายงานเครื่องถวยสังคโลกและเตาเผาเมืองศรีสัชนาลัย
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 33.
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เริ่มสรางขึ้นมาเหนือพื้นดิน และเริ่มใชอิฐเปนวัสดุกอสรางที่สวนของปลอยไฟ ที่สวนผนังและ
หลังคาเตายังคงใชดินเหนียวพอกยาเปนแผนอยูอยางเดิม ขนาดตัวเตาในชวงระยะนี้ คอนขาง
ใหญกวาเตาแบบเตาใตดินในชวงแรก เชน เตาหมายเลข ก.น. 36 มีความยาวตัวเตา 6.6 เมตร
ความกวางของเตาวัดจากสวนหองบรรจุภาชนะ 2.6 เมตร ปลอยไฟมีเสนผานศูนยกลาง 0.9
เมตร15 (ภาพที่ 271)
กลุมเตาเผาที่มีลักษณะโครงสรางตัวเตาที่กลาวมาแลวเปนเตาเผาที่แสดงให็เห็นถึง
พัฒนาการขั้นแรกของการสรางเตาเผาขึ้นเหนือพื้นดินพรอมกับพัฒนาการของการใชวัสดุกอสราง
อิฐเขามาผสมดวยกอนที่จะพัฒนาไปใชอิฐเปนวัสดุกอสรางเตาลวนๆ ในสมัยตอมา เนื่องจากอิฐ
เปนวัสดุที่ทนไฟกวาดินและสามารถเก็บความรอนไดดีกวา16
ในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ (Transitional Period) ของกลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัย แหลง
เตาศรีสัชนาลัยไดผลิตเครื่องเคลือบสีเขียวและชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว ซึ่งสังเกตไดลักษณะ
จุดรวมกันสองประการระหวางสองชนิดนี้ ประการที่หนึ่ง คือประเภทจานขนาดใหญเปนประเภท
รูปทรงหลัก ซึ่งเปนลักษณะสืบตอเนื่องมาจากเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงในชวง
กอนการสงออก ประการที่สอง คือรอยกี๋ 3 หรือ 5 ขาหลงเหลืออยูที่สวนกนดานในของเครื่อง
เคลือบสองชนิดประเภทจานขนาดใหญ ซึ่งเปนรอยกี๋แบบงบน้ําออยใชวางภาชนะซอนบนภาชนะ
ใบอื่น (ภาพที่ 272) แตไมใชวามีทุกใบ แทจริงแลววารอยกี๋แบบนี้เริ่มปรากฏขึ้นมากอนในกลุม
ชนิดเคลือบแบบเชลียงบางใบ เมื่อถัดลงมาเปนชวงนี้ ในเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใต
เคลือบสีเ ขีย วและชนิดเคลือบสีเ ขีย วประเภทจานขนาดใหญสังเกตรอยกี๋แบบนี้อยา งบอยได
โดยเฉพาะชนิดลายสีดําใตเคลือบเขียวประเภทจานขนาดใหญ สวนชนิดเคลือบสีเขียวประเภท
จานขนาดใหญที่มีรอยกี๋แบบนี้เปนจํานวนนอย17
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะตางๆระหวางชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวกับชนิดเคลือบสี
เขียว พบวายังมีลักษณะแตกตางกันอยางชัดเจนอีกดวย เชน ลักษณะเนื้อดิน D. Hein ชาว
ออสเตรเลียน ซึ่งไดทําการขุดคนแหลงเตาเผาศรีสัชนาลัย กลาวถึงความแตกตางกันลักษณะเนื้อดิน
ระหวาง 2 ชนิดนี้ พบวาชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวมักมีเนื้อดินสีคอนขางดําและหยาบกวาของ
15

D. Hein, “The Sawankhalok Ceramic Industry: From Domestic Enterprise to
Reginal Entrrepreneur.” (Ph.D. Thesis, Deakin University, Australia, 2001), Fig. 31.
16
สีหวัฒน แนนหนา, รายงานเครื่องถวยสังคโลกและเตาเผาเมืองศรีสัชนาลัย, 33-37.
17
D. Hein, “The Sawankhalok Ceramic Industry: From Domestic Enterprise to
Reginal Entrrepreneur.” : 126.
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ภาพที่ 271 ผังเตาชนิ ดระบายความรอนผานในระดั บแนวนอนเตาหมายเลข 36 เป นเตาทําจาก
แผนดินเหนียวแตที่ปลอยไฟกอดวยอิฐ แหลงเตาบานเกาะนอย ต.หนองออ อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย

ภาพที่ 272 แสดงเปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งเรียงเครื่องถวยสังคโลก (ศรีสัชนาลัย)
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ระหวาง 2 ชนิดนี้ พบวาชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวมักมีเนื้อดินสีคอนขางดําและหยาบกวาของ
ชนิดเคลือบสีเขียว แตการเปลี่ยนแปลงสีเนื้อดินอยางกวางขวาง บางใบมีการทาน้ําดินขาวใต
เคลือบแตบางใบไมมีบาง สวนชนิดเคลือบสีเขียวมักมีเนื้อดินละเอียดและสีออนกวาของชนิดลายสี
ดําใตเคลือบสีเขียว ดังนั้น ชนิดเคลือบสีเขียวสวนใหญจึงมักเคลือบผิวบนเนื้อดินโดยตรง ไมมีการ
ทาน้ําดินขาว18 อยางไรก็ตาม โดยสวนใหญเครื่องถเคลือบสองชนิดนี้มักมีเนื้อดินละเอียดและเปน
สีออนกวาเนื้อดินของเครื่องถวยศณีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันทางดานลักษณะลวดลายระหวางสองชนิดนี้อีกดวย
วาเครื่องถวยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดใหญมีการตกแตงดวยลายสีดําใต
เคลือบเปนชอดอกไมหรือลายตัวปลา (ตัวเดียว / คูวายวน) ที่สวนกนดานใน ลายตัวปลาประกอบ
กับลายพืชน้ํา (หรือดอกไม) ลายพันธุดอกไมกานขดที่สวนลําตัวดานใน (ภาพที่ 273) มีลายกลีบ
บัวที่ตกแตงภายในคลายใบไมหอยหัวลงสวนลําตัวดานนอก19 สวนเครื่องเคลือบสีเขียวมีการ
ตกแตงดวยขูดขีดลายเสนขนานกัน 2-3 ชั้นโดยใชซี่หวีใตเคลือบเปนลายดอกไมภายในลายเสน
ขนานวงแหวนที่สวนกนดานใน และมีลายดอกไมแบบ “Onion Skin”20 บริเวณลําตัวดานใน
นอกจากนี้ ยังมีลายกานขดดอกบัวและลายลูกคลื่นอีกดวย
ในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ ไดผลิตเครื่องถวยสังคโลกประเภทหลากหลาย แตในบรรดา
เครื่องถวยสังคโลกชนิดที่จัดอยูในระยะเวลานี้ ประเภทจานขนาดใหญเปนประเภทหลักเหมือนกัน
กับในชวงกอนการสงออก นอกจากนี้ ยังมีประเภทขวดทรงกระบอก กระปุก โถ และชามอีกดวย21
ในการขุดคนศึกษากลุมแหลงเตาหมายเลข ก.น.61 ที่กลาวมาแลว22 ซึ่งมีการขุดพบ
เตาหมายเลข ก.น. 61 เปนเตาขุดผนังยาดินเหนียว (Slab clay Inground Kilns) นอกจากการเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับภาชนะดินเผาโดยสภาพเปนพิเศษ ซึ่งมีภาชนะวางอยูในหองบรรจุภาชนะเพื่อเผา
เปนจํานวน 57 ใบแลว ยังมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเศษภาชนะดินเผาในการขุดชองลงไปยังชองไส
ไฟของเตาหมายเลข ก.น.61 อีกดวย (ภาพที่ 272) พวกเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชองไสไฟ
18

Ibid., 124-125.
19
Ibid., 119-120.
20
Ibid., Fig.40-j.
21
Ibid., 126.
22
กรมศิลปากร, รายงานการขุดคนทางโบราณคดีเตาเผาสังคโลก หมายเลข 61 ใน
บริเวณแหลงเตาโบราณเมืองศรีสัชนาลัย หมูบานเกาะนอย ตําบลนหนองออ อ. ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย, 66-113.
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ของเตาหมายเลข ก.น.61 นาจะไมใชผลผลิตของเตาหมายเลข ก.น.61 มีความเปนไปไดวาชาง
สมัยนั้นอาจทําการคัดเลือกเครื่องปนดินเผาแลวนําสวนที่ไมไดคุณภาพตามตองการมาถมภายใน
หลุม เตาหมายเลข ก.น.61 ที่ทิ้ ง รางไปแลวในขณะนั้น จากลัก ษณะโครงสรา งตัวเตาของเตา
หมายเลข ก.น.61 เปน เตาชนิด หนึ่งของรูปแบบเตาใตดิน ซึ่งจัดอยูไดในชวงกอนการสงออก
สั น นิ ษ ฐานได ว า พวกเศษภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากนอกตั ว เตาหมายเลข ก.น.61 อาจเป น
ผลิตภัณฑในระยะหัวเลี้ยวหัอตอก็เปนได
อีกทั้ง เมื่อสังเกตเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากนอกตัวเตาหมายเลข ก.น.61 พบวา
เครื่องเคลือบสีเขียวและเครื่องถวยชนิดลายสีดําใตเคลือบมีลักษณะเดียวกันกับเครื่องเคลือบใน
ระยะหัวเลี้ยวหัวตอของกลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัย ดังอธิบายใหรายละเอียดตอไปนี้ (ภาพที่ 274)
เครื่องเคลือบสีเขียวมีเนื้อดินละเอียดแกรง เปนสีขาว น้ํายาเคลือบเปนสีเขียวไขกา
เทาอมฟา ในจํานวนของเครื่องเคลือบ 4 ใบ เครื่องถวยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชามทั้ง 2 ใบมี
การตกแตงดวยขูดขีดลายเสนขนานกัน 2-3 ชั้นโดยใชซี่หวีเปนลายกลีบดอกไมแบบ “Onion Skin”
รอบลําตัวดานในและเปนลายดอกไมภายในลายเสนขนาน 3-4 ชั้น ทรงวงแหวนที่สวนกนดานใน
ภาชนะทั้ง 2 ใบนี้ทรงสูง กนมีเชิงสูง ปากกวาง ขอบปากบานออก รอบนอกภาชนะทั้ง 2 ใบเรียบไม
มีการตกแตง (3,4)
สวนเครื่องถวยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว 2 ใบ ซึ่งมีชิ้นสวนกนของประเภทจาน
ขนาดใหญและประเภทชามที่สนนิษฐานรูปทรงทั้งใบได ประเภทจานขนาดใหญ มีลายตัวปลาหนึง่
ตัวภายในลายเสนวงแหวนที่สวนกนดานใน (2) ประเภทชามหนึ่งใบมีลายพันธุไมภายในลายเสน
วงแหวนที่สวนกนดานในและลายกานขดโดยรอบลําตัวดานนอก ภาชนะทรงสูง กนมีเชิงแคบสูง
ปากกวาง ขอบปากบานออก (1)
จากลักษณะตางๆ ของภาชนะทั้ง 4 ใบนี้ โดยเฉพาะลวดลายที่ตกแตง พบวานาจะ
เปนผลิตภัณฑในระยะหัวเลี้ยวหัวตอของกลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัย และตีความไดดวยวาเศษ
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบรวมกับเครื่องเคลือบ 4 ใบนี้จากนอกตัวเตาหมายเลข ก.น.61 ยังถูกผลิตใน
สมัยเดียวกัน
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ภาพที่ 272 ผังแสดงตําแหนงเตาหมายเลข ก.น.61 ภาพที่ 273 เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเขียนลายสี
(กรมศิลปากร, 2530)
ดําใตเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาด
ใหญที่ขุดพบจากเตาหมายเลข ก.น.
42 (Hein, 2001)

ภาพที่ 274 เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบสีเขียว (1-2) และชนิดเคลือบสีเขียว (3-4)
ที่ขุดพบจากบริเวณนอกตัวเตาของเตาหมายเลข ก.น.61
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ตารางที่ 63 แสดงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากนอกตัวเตาหมายเลข ก.น. 61 บาน
เกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย
ไมเคลือบ

5152 ชิ้น
ไห

5093 ชิ้น

ครก

59 ชิ้น

เคลือบสีน้ําตาลเขม
ไห

3015 ชิ้น
3015 ชิ้น

เคลือบสีเขียวและลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
ถวยชาม

402 ชิ้น

402 ชิ้น

จากตารางที่ 63 พบวานอกจากชนิดลายสีดําใตเคลือบและชนิดเคลือบสีเขียวแลว ยัง
มีการขุดพบชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมรวมกันอีกดวย ทําใหเราทราบวาทั้งชนิดไม
เคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมยังคงไดผลิตอยูในชวงนี้
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ไ ดจ ากการขุดคน แหลง เรือจมอยูใ ตน้ํา
ในชวงระยะแรกของการสงออก
ในการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่พบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา 4
แหงนี้ หลักฐานที่สําคัญ คือเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สมัยราชวงศหมิงตอนตนที่ขุดพบ
จากแหลงเรือเกาะสีชัง 2 แหลงเรือ Turiang และแหลงเรือ Longquan และเหรียญจีนที่พิมพในรัช
สมัยของจักรพรรดิหยงเลอ (Yongle: พ.ศ.1946-1968) จากแหลงเรือเกาะสีชัง 2 จากการคนพบ
หลักฐานโบราณวัตถุเหลานี้ สามารถกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ถูกบรรทุกภายในแหลง
เรือเหลานี้ไดหลังปพ.ศ.1946
สวนในการขุดคนแหลงเรือเกาะครามบริเวณอาวไทยและแหลงเรือ Royal Nanhai ใน
แถบมาเลเซีย มีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่สามารถจัดอยูในชวงถัดลง
มาจากชวงระยะแรกของการสงออก ซึ่งในขอมูลที่ไดจากแหลงเรือเกาะครามและแหลงเรือ Royal
Nanhai ไมมีรองกี๋แบบงบน้ําออยที่สวนกนดานในของภาชนะ และเครื่องถวยจีนชนิดลายตรามที่
สามารถกําหนดอายุไดราวปลายพุทธศัตวรรษที่ 20 เพราะฉะนั้น เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจาก
แหลงเรือจมอยูใตน้ํา 4 แหลง ไดแก แหลงเรือเกาะสีชัง 2 แหลงเรือ Turiang แหลงเรือ Nanyang
และแหลงเรือ Longquan จึงสามารถกําหนดอายุไดในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20
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เมื่อสังเกตความแตกตางชนิดเคลือบของเครื่องถวยสังคโลกที่ประกอบเขาดวยกันใน
แหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา 4 แหลง ไดแก แหลงเรือเกาะสีชัง 2 แหลงเรือ Turiang แหลงเรือ
Nanyang และแหลงเรือ Longquan พบวาแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา 4 แหงนี้สามารถแบงออก
ไดเปน 2 กลุม กลุมแหลงเรือกลุมที่หนึ่ง คือแหลงเรือเกาะสีชัง 2 และแหลงเรือ Turiang ซึ่งไดมี
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
และเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ นอกจากแหลงเรือ 2 แหงนี้ ในแหลงเรือ Bakau23
และ Maranei24 ประเทศอินโดนีเซีย ยังมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเหลานี้
สวน กลุมแหลงเรือกลุมที่สอง คือแหลงเรือ Nanyang และ Longquan ซึ่งไดมีเครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม และเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใต
เคลือบ ไมไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดดําใตเคลือบสีเขียว
นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางในทางดานคุณภาพของเครื่องถวยสังคโลกระหวางกลุม
แหลงเรือสองกลุมนี้อีกดวย คือในกลุมแหลงเรือกลุมที่สอง (แหลงเรือ Nanyang และ Longquan)
มีเครื่องถวยสังคโลกที่มีคุณภาพดีกวาที่ขุดพบจากกลุมแหลงเรือกลุมที่หนึ่ง (แหลงเรือเกาะสีชัง 2
และ Turiang) โดยเฉพาะ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวในแหลงเรือกลุมที่ 2 อยาง
ชัดเจน ยกตัวอยางเชน ถาหากจะเปรียบเทียบลักษณะเนื้อดินของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีเขียวระหวางกลุมแหลงเรือสองกลุมนี้ เราสังเกตไดวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
เขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือ Nanyang และ Longquan (กลุมแหลงเรือกลุมที่สอง) มีเนื้อดิน
ละเอียดกวา สีเนื้อดินเปนสีเทาอมขาว สวนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะสีชัง
และ Turiang (กลุมแหลงเรือกลุมแรก) มีเนื้อดินหยาบกวา โดยเฉพาะชนิดลายสีดําใตเคลือบสี
เขียวที่ขุดพบจากกลุมแหลงเรือกลุมที่หนึ่ง มีเนื้อดินหยาบ สีเนื้อดินเปนสีเทา จึงจําเปนจะตองมี
การทาน้ําดินสีขาวกอนที่จะลายสีดําเพื่อใหลวดลายสีดําแสดงออกอยางชัดเจนบนสีขาวรองพื้น
ซึ่งยังคงใชเทคนิควิธีการผลิตที่คลายคลึงกันกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
ในชวงกอนสงออก
23

Michael Flecker, “The Bakau wreck: an early example of Chinese shipping
in Southeast Asia,” The International Journal of Nautical Archaeology, 30, 2 (2001) :
221-230.
24
R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,
Toward a Chronology of Thai Trade Ware (Bangkok: The Siam Society under Royal
Patronage, 2009).
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อีกทั้ง ถาหากจะสังเกตลักษณะเนื้อดิน น้ํายาเคลือบและการตกแตงลวดลายของ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือ Nanyang และ Longquan (กลุม
แหลงเรือกลุมที่สอง) โดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากแหลงเรือเกาะครามในบริเวณอาวไทย ซึ่ง
จัดอยูไดในชวงถัดลงมาจากชวงแรกของการสงออกเครื่องถวยสังคโลก ดังจะกลาววาเปนชวง
ระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก ปรากฏวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจาก
แหลงเรือ Nanyang และ Longquan มีลักษณะหลายประการเหมือนกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ
เกาะครามเปนตนวาน้ํายาเคลือบสีเขียวอมฟา การตกแตงลวดลายดวยการขูดขีดที่มีฝมือปราณีต
ซึ่งถือไดวาลักษณะเหลานี้คงสืบตอกันมาจนถึงในชวงชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบระหวางแหลง
เรือสองกลุมนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวาแหลงเรือกลุมแรกจัดอยูในระยะแรกของชวงนี้ เนื่องจากวา
ลักษณะตาง ๆ ของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยกลุมนี้มีความกคลายคลึงกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบแบบเชลียง ซึ่งจัดอยูในชวงกอนการสงออก เชน ลักษณะเนื้อดินหยาบ มีการทาน้ําดินสีขาว
กอนเคลือบ เปนตน สวนแหลงเรือกลุมที่สองจัดอยูไดในระยะหลังของชวงนี้ เนื่องจากวาลักษณะ
ตาง ๆ ของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยที่พบจากแหลงเรือจมกลุมที่สองคลายคลึงกับเครื่องถวยศรีสัชนา
ลายเคลือบสีเขียวแบบที่ไมมีรอยกี๋แบบงบน้ําออย ซึ่งกําหนดอายุไดราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ผูวิจัยเสนอแนวความคิดเห็นแลววา ในชวงกอนกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เครื่องถวย
สังคโลกยังไมถูกสงออกเปนสินคาอยางจริงจัง เนื่องจากวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบ
เชลียงไดแพรกระจายตางประเทศเปนจํานวนนอยมาก โดยเฉพาะ สําหรับเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
แบบเชลียงที่ขุดพบจากแหลงเรือรางเกวียนในบริเวณอาวไทยเปนจํานวน 14 ใบ ยากที่จะถือเปน
สินคาออก
ถัดลงมาเปนชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เครื่องถวยสังคโลกไดมีการขุดพบจากแหลง
เรือจมอยูใตน้ํา 6 แหลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในรายงานการขุดคนแหลงเรือ Turiang แถบ
มาเลเซีย Roxanna Brown และ Sten Sjostrand ไดทําการวิเคราะหเชิงปริมาณความหนาแนน
ของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang และเสนอขอสมมุติฐานวาเมื่อเรือ Turiang
คงจะบรรทุกภาชนะดินเผาเปนสินคาจํานวนประมาณ 6,475 ใบภายในเรือ ในจํานวนของภาชนะ
ดินเผานี้ เครื่องถวยสังคโลกคงจะบรรทุกเปนจํานวนประมาณ 3,730 ใบ คิดเปนรอยละ 57.6 ซึ่งมี
ชนิดหลากลายประกอบดวยกันดังตอไปนี้
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เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทจานขนาดใหญ
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทประเภทตางๆ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวประเภทตางๆ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเข็มประเภทตางๆ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเข็มประเภทไห

2,500 ใบ
500 ใบ
500 ใบ
100 ใบ
100 ใบ
30 ใบ25

นอกจากนี้ ยังมีขอสมมติฐานโดยสองทานนี้อีกดวยวาเรือ Nanyang คงจะบรรทุก
ภาชนะดินเผาเปนจํานวน 10,000-15,000 ใบเมื่อจมอยูใตน้ํา และภาชนะดินเผาถูกบรรทุกสวน
ใหญนาจะเปนเครื่องถวยสังคโลก26 จากขอสันนิษฐานนี้ เราทราบไดวาเครื่องถวยสังคโลกจะถูก
สงออกขายยังตางประเทศอยางหนาแนนตั้งแตชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20
อนึ่ง เมื่อคนหาตัวอยางตัวนองเดียวในขอมูลที่ไดจากแหลงโบราณคดีตางประเทศ
พบวาเครื่องถวยสังคโลกในชวงนี้ยังขุดพบจากแหลงโบราณคดีตางประเทศอยางกวางขวางอีก
ดวย เชน แหลงโบราณคดี Tojyo บนเกาะiki จังหวัด Nagasaki ในภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุน
แหลงโบราณคดี Banten บนเกาะJava ประเทศอินโดนีเซีย และแหลงโบราณคดี Kottapathnam
ตั้งอยูริมฝงทะเลภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศอินเดีย27
จากลักษณะขอบเขตกวางขวางของเครื่องถวยสังคโลกที่แพรกระจายตางประเทศ
และความหนาแนนในปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําในชวง
เดียวกัน ผูวิจัยสันนิษฐานวาเครื่องถวยสังคโลกจะเริ่มสงออกไปยังตางประเทศอยางหนาแนน
ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเรียกวา “ในชวงระยะแรกของการสงออก” และจากการวิเคราะห
ตางๆ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยที่ขุดพบ สันนิษฐานอีกดวยวาชางศรีสัชนาลัยมีการพัฒนาเทคนิค
วิธีการผลิตเครื่องถวยสังคโลกในหลายดานใหสามารถผลิตเครื่องถวยไดที่มีคุณภาพดีอยางรวจเร็ว
ในชวงนี้

25

R. Brown, and S. Sjostrand, Turiang: A Fourteenth Century Shipwreck in
Southeast Asian Waters (Pacific Asia Museum, 2000), 17.
26
Ibid.
27
Noboru Karashima (edit), In Search of Chinese Ceramic-Sherds in South
India and Sri Lanka (Tokyo: Taisho University Press, 2004), pl. 7.
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ชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
ในการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใต
น้ําที่จัดอยูไดในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก ผูวิจัยจัดขอมูลที่ไดจากผลงานขุดคนศึกษา
แหลงเตาศรีสัชนาลัยเพื่อแสดงเรื่องราวพัฒนาการเทคนิควิธีการผลิตจากระยะหัวเลี้ยวหัวตอ ใน
การขุดคนศึกษาแหลงเตาศรีสัชนาลัย พบวาหลังจากระยะหัวเลี้ยวหัวตอ แหลงเตาศรีสัชนาลัยได
พัฒนาเทคนิควิธีการผลิตเครื่องถวยสังคโลกยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่งชวงที่ไดผลิตเครื่องถวย
ที่มีคุณภาพสูงสุดในประวัติอุตสาหกรรมแหลงเตาศรีสัชนาลัย ซึ่งโครงการโบราณคดีเครื่องถวย
ไทยเรียกผลิตภัณฑชวงนี้วา “เครื่องถวยรุนหลัง”
สวน ในการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดมีการขุด
พบเครื่องถวยสังคโลกที่เทียบไดกับ“เครื่องถวยรุนหลัง”บาง ซึ่งมีคุณภาพสูงสุด R. Brown เรียก
กลุมเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวนี้วา “classic sawankhalok celadon” ผูวิจัย
คัดเลือกแหลงเรือจมอยูใตน้ําที่ไดบรรทุกเครื่องถวยสังคโลกเหลานี้ และกําหนดอายุสมัยของเครื่อง
ถวยสังคโลกกลุมนี้ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 และจากการวิเคราะหเชิงปริมาณของเครือ่ งถวย
สังคโลกในบรรดาภาชนะดินเผาที่ถูกบรรทุกภายในแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําเหลานี้ พบวาเครือ่ ง
ถวยสังคโลก (ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
และเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ) กลายเปนผลิตภัณฑหลักในตลาดการคาขายเครื่อง
ถว ยเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใตใ นชว งนี้ ซึ่ง ถือไดวาเครื่อ งถว ยสัง คโลกไดมีพัฒ นาการสูง สุดทั้ ง
ทางดานคุณภาพและทางดานปริมาณการคาขายในเอเชียตะวันออกเชียงใต เพราะฉะนัน้ ผูว จิ ยั จึง
ให ชื่ อ เรีย กช ว งนี้ว า “ช ว งระยะเจริ ญ รุ ง เรือ งของการส ง ออก” และกํ า หนดอายุ ร าวปลายพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 20
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการขุดคนศึกษาแหลงเตาศรีสัชนาลัย
ในช ว งระยะแรกของการส ง ออก ปรากฏอย า งชั ด เชนว า แหล ง เตาศรี สั ช นาลั ย คง
ขยายตัวขอบเขตแหลงเตา คือการปรากฏกลุมแหลงเตาปายางขึ้นมา
เตาปายาง28เปนชื่อกลุมเตาเผาสังคโลกที่สําคัญกลุมหนึ่งในกลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัย
ตั้งเรียงรายอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ํายมเหนือแกงหลวง และเมืองศรีสัชนาลัยราว 400 – 1,000
เมตร ในการสํารวตแหลงเตาเผาบริเวณนี้ พบซากเตาอิฐบนเนินดินและคันดินจํานวนมากกวา 20
28

สายันต ไพรชาญจิตร, “เตาปายาง,” สังคโลก ศรีสัชนาลัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2530), 57-69.
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แหง แหลงเตาแหงนี้ประกอบดวยเตาเผาสองกลุมที่ชาวบานทองถิ่นเรียกวาเตายักษกลุมหนึ่ง เตา
ตุกตาอีกกลุมหนึ่ง เตายักษมีประมาณ 15 เตาอยูใกลกําแพงเมืองดานทิศเหนือ เตาตุกตาหางจาก
กลุมแรกขึ้นไปเหนือน้ําราว 500 เมตร (แผนที่ 55)
ผลผลิตเครื่องถวยสังคโลกจากกลุมเตายักษสวนใหญเปนประติมากรรมรูปยักษถือ
กระบอง รูปเทวดา ชอฟา บราลี เครื่องประดับอาคารและสถูปเจดีย รูปทรงโคมไฟและอื่นๆ อันเปน
ที่มาของชื่อกลุมเตา สวนในกลุมตุกตาสิ่งที่พบมากคือตุกตารูปบุคคลรูปสัตวขนาดตางๆ จํานวน
มาก เฉพาะตุกตารูปบุคคลสวนใหญศรีษะหักหายไป ทําใหเชื่อวานาจะเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่อง
พิธีกรรมเกี่ยวกับตุกตาเสียบกาล
การขุดคนศึกษาเนินดินที่ตั้งซากเตาหมายเลข ป.ย.5 ในกลุมเตายักษ ไดเริ่มขุดคน
โดยโครงการโบราณคดีเครื่องถวยไทยในความรวมมือระหวางกองโบราณคดี กรมศิลปากรกับ
คณะนัก วิจัยออสเตรเลีย เมื่อตน ปพ .ศ.2526 ผลการขุดคน พบวา ในเนิน ดิน ดัง กลา วมีเ ตาเผา
กอสรางซอนทับกันอยูอยางนอย 3 เตา คือ ป.ย. 9 อยูลางสุด ถัดขึ้นมาเปนเตาหมายเลข ป.ย.10
ทั้งสองเตาเปนเตากอดวยอิฐดิบตั้งอยูบนเนินดิน มีขนาดยาวประมาณ 8.00 – 9.00 เมตร ซึ่งเปน
ลักษณะโครงสรางตัวเตาคลายคลึงกันกับในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ และถัดขึ้นมาที่ยอดเนินเปนเตา
หมายเลข ป.ย.5 ซึ่งเปนเตาอิฐบนดินรุงสุดทาย
เตาเผาหมายเลข ป.ย. 9 อยูในระดับลางสุดของเนินดิน ลักษณะเปนเตาระบายความ
รองเฉียงขึ้น (cross draft kiln) หรือเตาประทุน ตามรูปลักษณะ เตาประเภทนี้กอดวยอิฐดิบ
(unfired bricks) พบเฉพาะสวนปลองระบายควันไฟซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50-1.70 เมตร
และสวนคอเตา พื้นเตาลาดเอียงถมดวยทรายหยาบประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ความกวางยาว
ของเตาวัดไมไดเพราะสภาพชํารุดมาก
ตัวเตาสรางอยูบนเนินดินที่เกิดจากดินถมเหนือชั้นทรายธรรมชาติ วัสดุที่ใชถมเปน
เนินดินสวนฐานเตา นอกจากดินเหนียวที่ขุดจากลําคลองใกลๆ แลวยังมีกี๋ทอขนาดใหญที่ชํารุด
ภาชนะแตกหัก บิวเบี้ยว อิฐและเศษกระเบื้องผสมอยูหนาแนน เนื่องจากวาบริเวณรอบๆ ฐาน
ปลองระบายควันไฟมีแนวกี๋ทอขนาดใหญเรียงรองรับเปนแบบรัศมีอยูถึง 8 ชั้น
เตาเผาหมายเลข ป.ย. 10 มี ลั ก ษณะรู ป แบบและโครงสร า งเช น เดี ย วกั น กั บ เตา
หมายเลข 9 แตเปนรุนหลังกวา สันนิษฐานตําแหนงที่ทับบนซากเตาหมายเลข ป.ย. 9
ผูวิจัยสันนิษฐานวาทั้งเตาหมายเลข ป.ย. 9 และป.ย.10 จัดไดเปนตัวเตาเผาที่จะผลิต
เครื่องถวยสังคโลกที่มีอายุในชวงเจริญรุงเรืองของการสงออกเครื่องถวยสังคโลก จากลักษณะ
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ผลผลิตสวนหนึ่งที่ขุดพบจากสองเตาดังตอไปนี29้
ผลิตภัณฑของเตาหมายเลข ป.ย. 9 และป.ย.10 มีประเภทชาม จาน พาน กระปุก
เคลือบสีเขียว สีเขียวไขกา มีลวดลายขูดขีดกอนเคลือบ ลายกลีบดอกไม ใบไม ลายเสนทะแยงขีด
ทับกันเปนตารางคลายไมคาวถั่ว (ภาพที่ 276) อีกประเภทหนึ่งที่พบมากคือ ภาชนะลายเขียนสีดํา
ใตเคลือบใสสีเขียวประเภทชาม จาน กระปุก ขวด ตลับ โถ มีลวดลายจุดรอบตัว ลายตนไม ใบไม
นอกจากนี้ ยังมีการกระเบื้องมุงหลังคาชนิดเคลือบสีเขียวนวล (ภาพที่ 275) และผลิตภัณฑสังค
โลกเคลือบสีขาวน้ํานม ซึ่งมักเปนโถขนาดกลางมีฝาปดไมมีลวดลาย ผลิตภัณฑจากเตาหมายเลข
ป.ย. 9 และป.ย.10 มีเนื้อดินสีขาว เนื้อละเอียด เผาไฟแรงแกรงมาก
ในกลุ ม เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด หลากหลายที่ ก ล า วมาแล ว บางชนิ ด จั ด เป น
ผลิตภัณฑหลังชวงจากการเปรียบเทียบกับขอมูลจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําที่จะกลาวในบท
ตอไปนี้ ไดแก เครื่องเคลือบสีเขียวที่มีลายขูดขีดเปนลายเสนทะแยงขีดทับกันเปนตารางคลายไมคาว
ถั่วและเครื่องเคลือบสีขาวนม ซึ่งจัดเปนผลิตภัณฑในชวงถัดลงไปจากชวงนี้
สวน สําหรับปญหาเกี่ยวกับการกําหนดอายุสมัยของการเริ่มปรากฏแหลงเตาปายาง
D. Hein เสนอแนวความคิดเห็นวาคงยอนกลับไปถึงในชวงระยะของการถดถอยได เนื่องจากวา
เครื่องถวยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวที่มีลักผษณะคลายคลึงกันกับเครื่องถวยแบบ TRSW
(Transitional Stone Ware) ที่ขุดพบจากแหลงเตาปายางอยูลางสุด แตไมไดกลาวถึงแหลงเตา
หมายเลขใด30
แทจริงแลว เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวบางใบยังคงมีลักษณะคลายคลึง
กับผลิตภัณฑในชวงระยะแรกการสงออก ซึ่งตรงกับในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ เชน เครื่องเคลือบสี
เขียวไขกาประเภทแจกันหนึ่งใบที่ขุดพบจากเตาหมายเลข ป.ย. 9 และป.ย.10 (ภาพที่ 276-3) เปน
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเทียบไดกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Longquan เปนอยางดี แตถาหากจะให
ความสําคัญตอลักษณะวิธีการวางเรียงภาชนะซอนกันในหองบรรจุภาชนะเมื่อเผาภาชนะที่วา
ผลิตภัณฑของแหลงเตาปายางไมปรากฏรอยกี๋ 3 หรือ 5 ขาหลงเหลืออยูที่สวนกนดานในของ
เครื่องเคลือบสีเขียวหรือลายสีดําใตเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดใหญ31 ผูวิจัยลงความคิดเห็นวา
29

สายัน ต ไพรชาญจิตร, “ขอเสนอเพื่อการพิจารณาใหมเ รื่องการผลิตและการคา
เครื่องถวยสังคโลกที่มากอนสมัยพอขุนรามคําแหง,” สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย, 303-304.
30
D. Hein, “The Sawankhalok Ceramic Industry: From Domestic Enterprise to
Reginal Entrrepreneur,” :144.
31
Ibid.

515

516
วา เตาหมายเลข ป.ย. 9 และป.ย.10 และผลิตภัณฑของสองเตาสว นใหญจัดอยูในชว งระยะ
เจริญรุงเรืองของการสงออกเครื่องถวยสังคโลก
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ไ ดจ ากการขุดคน แหลง เรือจมอยูใ ตน้ํา
ในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
การเปรียบเทียบภาชนะดินเผาระหวางแหลงเรือเกาะครามกับ Royal Nanhai
กอนที่จะเขาสูการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือ 2
แหงที่กลาวมาแลว ควรจะทําการวิเคราะหการปรียบเทียบภาชนะดินเผาระหวางที่ขุดพบจากแหลง
เรือ 2 แหงเพื่อปรากฏใหเห็นถึงความเหมือนกันและความแตกตางกันของเครื่องถวยสังคโลก
ระหวางแหลงเรือ 2 แหงนี้ เมื่อสังเกตแหลงผลิตของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือสองแหงนี้
ดังแสดงตอไปนี้
ตารางที่ 64 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามและ Royal Nanhai
เรือเกาะคราม

Royal Nanhai

41

???

เคลือบสีเขียว

1,547

15,596

เคลือบสีน้ําตาลเขม

100

100+α

ลายสีดําใตเคลือบ

175

ชนิดไมเคลือบ

10

ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม(จีนตอนใต)

72

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

เครื่ อ งถ ว ยสั ง ค
โลก

เครื่องถวยจีน

ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย

140

เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม

6

เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon

1

เครื่องถวยเวียดนามตอนเหนือชนิดลายคราม

เ ค รื่ อ ง ถ ว ย
เครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีเขียวออน
เวียดนาม

เครื่องถวย Go Sanh ชนิดเคลือบสีน้ําตาลออน

ภาชนะดินเผาแหลงที่ผลิตระบุไมได

1

2

988
29
25

(ปริมาณ/ใบ)

2,988

21,332

จากตารางที่ 64 พบวาในกลุมภาชนะดินเผาทั้งสองกลุมนี้ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยเปน
ผลิตภัณฑหลักในปริมาณเหมือนกัน แตในขณะเดียวกัน ปรากฏความแตกตางกันขึ้นมาดวย ไดแก
เครื่องถวยสุโขทัยและเครื่องถวย Go Sanh ซึ่งเครื่องถวยทั้งสองกลุมนี้ไดมีการขุดพบจากแหลงเรือ
เกาะครามเปนจํานวนวพอสมควร แตไมไดปรากฏในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ
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Royal Nanhai32 ผูวิจัยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ซึ่ง
เปนสินคาหลักในแหลงเรือ 2 แหงเพื่อแปลความหมายเหตุการณที่วาเครื่องถวยสุโขทัยและเครื่อง
ถวย Go Sanh ไดขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม แตไมไดขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยระหวางที่ขุดพบจากแหลงเรือ
เกาะครามกับ Royal Nanhai โดยสังเกตประเภทรูปทรงประกอบดวยกัน พบวาเครื่องถวยศรีสัชนา
ลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือทั้งสองแหงนี้ประกอบดวยประเภทรูปทรงหลากหลาย
เหมือนกัน เชน ประเภทจานขนาดเล็ด ชาม ชามขนาดใหญ กระปุกชนาดเล็ก กระปุกขนาดใหญ
โถพรอมฝาปด เปนตน แตที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทจานขนาดใหญ
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะตางๆของประเภทจานขนาดใหญระหวางแหลงเรือเกาะ
คราม กับแหลงเรือ Royal Nanhai สําหรับลักษณะรูปทรงและขนาดของภาชนะนาจะเหมือนกัน
สวนสําหรับลักษณะการตกแตงลวดลาย กลุมประเภทจานขนาดใหญที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะ
ครามมีฝมือการตกแตงลวดลายปราณีตสูงกวาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai นอกจากนี้
กลุมประเภทจานขนาดใหญที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามยังมีความหลากหลายของลวดลาย
กวางกวา โดยเฉพาะ การตกแตงลวดลายบริเวณลําตัวดานในของประเภทจานขนาดใหญ มีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน ยกตัวอยางเชน ประเภทจานขนาดใหญลวดลายแบบชั้นเดียวที่ขุดพบ
จากแหล ง เรื อ เกาะครามบางใบวางเรี ย งลายก า นขดดอกบั ว รู ป ทรงต า งๆที่ ป ราณี ต สวยงาม
นอกจากนี้ยังมีการวางเรียงลวดลายสวยงามภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะ
ดานใน สวนประเภทจานขนาดใหญที่ไดขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai ไมไดมีภาชนะที่วาง
เรียงลายกานขดดอกบัวรอบลําตัวดานใน และประเภทจานขนาดใหญที่ขุดพบสวนใหญไมมี
ลวดลายอยูภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน
จากความแตกตางทางดานลักษณะการตกแตงลวดลายระหวางแหลงเรือสองลํานี้
ถือไดวาลักษณะการตกแตงลวดลายของประเภทจานขนาดใหญจากแหลงเรือ Royal Nanhai มี
ความหลากหลายนอยกวาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม และไมมีกลุมประภทจานขนาดใหญที่
32

นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางที่การขุดพบหรือไมเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลาย
ครามระหวางแหลงเรือสองแหงเชนกัน แตสําหรับเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายตราม มีการขุดพบ
จากแหลงเรือ Royal Nanhai เปนจํานวนนอย (6 ใบ) ซึ่งมีความเปนไปไดวาเครือ่ งถวยจิง่ เตอเจิน้ ชนิด
ลายตรามอาจเปนผลิตภัณฑที่ถูกปอนใหตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมสม่ําเสมอเนื่องจาก
วาเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายตรามปอนใหตลาดไดเปนปริมาณนอย จึงทําใหมีความเปนอยูที่มี
การขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําไมสม่ําเสมอ
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มีคุณภาพสูงสุดเชนที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะมีความแตกตาง
ทางดานลักษณะการตกแตงลวดลายเชนนี้ แตเปนความแตกตางไมถึงขนาดที่จะใหจัดอยูในชวง
สมัยคนละอยาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจาน
ขนาดใหญ ถู ก ผลิ ต จากแหล ง เตาต า งๆในกลุ ม แหล ง เตาศรี สั ช นาลั ย โดยเปลี่ ย นคุ ณ ภาพและ
ลักษณะลวดลายขนาดนี้ในชวงสมัยเดียวกัน
นอกจากประเภทจานขนาดใหญแลว ประเภทชามยังมีความแตกตางทางดานความ
หลากหลายของรูปทรงระวางแหลงเรือสองแหงอีกดวย ในการขุดคนแหลงเรือเกาะคราม มีการขุด
พบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชามที่มีรูปแบบปากตรงแบบเดียว สวนใน
แหลงเรือ Royal Nanhai มีการขุดพบประเภทชามที่มีรูปแบบ 3 แบบดวยกัน ไดแก แบบปากตรง
(ซึ่งมีลักษณะรูปทรงและลวดลายที่คลายคลึงกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม) แบบปาก
บานออก (ซึ่งมีลักษณะรูปทรงและลวดลายที่คลายคลึงกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Nanyang
และ Longquanในชวงระยะแรกของการสงออก) และแบบการปะปนกันระหวางสองแบบแรก แต
ถาหากจะใหความสําคัญตอความเปนที่มีการขุดพบประเภทชามแบบปากตรงจากแหลงเรือสอง
แหงเหมือนกัน สันนิษฐานไดดวยวาความแตกตางทางดานความหลากหลายของลักษณะรูปทรง
ประเภทชามระหวางแหลงเรือสองแหง ยังถือเปนความหลากหลายของผลิตภัณฑในชวงสมัย
เดียวกัน เชนเดียวกันกับประเภทจานขนาดใหญ
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวระหวางแหลง
เรือสองแหงนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวากลุมเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจาก
แหล ง เรื อ ทั้ ง สองแห ง นี้ คงเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ถู ก ผลิ ต ในช ว งสมั ย เดี ย วกั น ซึ่ ง เป น แนวความคิ ด
คลายคลึงกันกับแนวความคิดของ Roxanna Brown33
จากแนวความคิดนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวาทั้งเครื่องถวยสุโขทัยและเครื่องถวย Go Sanh
ซึ่งมีการขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม แตไมไดมีการขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai คงเปน
สินคาถูกปอนใหตลาดกการคาขายเครื่องถวยในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนปริมาณไมมากนัก
หรือไมสม่ําเสมอดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง จึงทําใหบางชวง (ฤดู) เครื่องถวยสองกลุมนี้คงขาด
แคลนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยเหตุนี้ แมแตเรือสําเภาในชวงสมัยเดียวกัน ทั้งเครื่อง
ถวยสุโขทัยและเครื่องถวย Go Sanh ไดมีการขุดพบจากแหลงเรือสักบางแหงเทานั้น

33

R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,
Toward a Chronology of Thai Trade Ware.
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การวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําที่จัดไดอยู
ในชวงสมัยเดียวกันกับแหลงเรือเกาะครามและแหลงเรือ Royal Nanhai
นอกจากแหลงเรือสองแหงนี้ ยังมีแหลงเรือจมอยูใตน้ําที่มีการขุดพบภาชนะดินเผาจัด
อยูในชวงสมัยเดียวกัน อีกหลายแหงดวย ไดแก แหลงเรือประแสร หรือระยองในบริเวณอาวไทย
แหลงเรือ Phu Quoc/Dam ในแถบเวียดนาม แหลงเรือ Pandanan ในแถบฟลิปปนส และแหลง
เรือ Belanakan ในแถบอินโดนีเชีย
เทาที่สังเกตภาพลายเสนของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือประแสร พบวา
ลักษณะทุกสวนเหมือนกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามและ Royal Nanhai อยางชัดเจน จึง
ถือเปนขอมูลที่จัดอยูในชวงสมัยเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีเครื่อวถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Phu Quoc/Dam ซึ่ฃมีลักษณะตางๆ เทียบกันไดกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามและ Royal
Nanhai จึงยังถือไดวาภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Phu Quoc/Dam ยังเปนผลิตภัณฑที่จัด
อยูในชวงสมัยเดียวกันไดอีกดวย
สําหรับเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือ Belanakan และ Pandanan ในแถบ
ฟลิปปนส เทาที่สังเกตภาพถายของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยที่ขุดพบจากแหลงเรือ 2 แหลงนี้ มี
ลักษณะคลายคลึงกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai แตในขณะเดียวกัน เครื่องถวย
เวียดนามชนิดลายครามที่ขุดพบมีลักษณะลวดลายครามคลายคลึงกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Hoi An แถบเวียดนาม ซึ่งมีกําหนกอายุในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะประเภทแจกัน 1
ใบมีลักษณะทั้งรูปทรงและลวดลายครามเหมือนกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Hoi An เพราะฉะนั้น
ผู วิ จั ย จึ ง สั น นิ ษ ฐานว า ภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ Belanakan จั ด อยู ไ ด ใ นช ว งสมั ย
เดียวกันกับแหลงเรือเกาะครามและ Royal Nanhai แตถาหากจะสังเกตเครื่องถวยเวียดนามชนิด
ลายครามที่มีลักษณะลวดลายครามคลายคลึงกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Hoi An คงจะมีอายุ
หลังชวงสมัยของแหลงเรือเกาะครามและ Royal Nanhai ในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
ชวงระยะเดียวกัน
การกําหนดอายุสมัยของชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
เครื่องถวยสังคโลกประณีตสวยงามที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะครามไดรับความสนใจ
ของนักวิชาการหลายทานมาแลว และถือเปนหลักฐานสําคันเพื่อกําหนดอายุสมัยพัฒนาการของ
การผลิตเครื่องถวยสังคโลกประกอบกับขอมูลที่ไดจากแหลงเรือเกาะคระดาด แตในกลุมภาชนะ
ดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม ไมไดคนพบภาชนะดินเผาที่สามารถกําหนดอายุอยาง
ชัดเจนไดเชนที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะกระดาด จึงเปนสาเหตุที่ทําใหมีความยากลําบากในการ
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กําหนดอายุภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม34
ในเหตุการณนั้น การนําเสนอผลงานการขุดคนแหลงเรือ Royal Nanhai และการ
วิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุดพบ ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับที่ขุดพบแหลงเรือเกาะครามในปพ.ศ.
2543 โดย Roxanna Brown และ Sten Sjostrand จึงเปนขอมูลสําคัญเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับการ
กําหนดอายุของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม เนื่องจากการขุดพบรวมกันกับ
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามที่กําหนดอายุอยางชัดเจนไดในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 –
ตนพุทธศตวรรษที่ 2135
ตอจากนี้ R. Brown และผูวิจัยคัดเลือกภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือแหงอื่น
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ กํ า หนดอายุ ใ นช ว งสมั ย เดี ย วกั น กั บ ที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ เกาะครามและ Royal
Nanhai36 จากการวิเคราะหเ หลา นี้ พบวากลุม ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลง เรือหลายแหง
สามารถจั ด อยู ใ นช ว งสมั ย เดี ย วกั น ได แ ก แหล ง เรื อ เกาะคราม Royal Nanhai ประแสร Phu
Quoc/Dam Pandanan และ Belanakan
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา
แหงเหลานี้ ขอมูลที่สําคัญ คือเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal
Nanhai Pandanan และ Belanakan โดยเฉพาะเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามที่ขุดพบจาก
34

กลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Pandanan ยังเปนขอมูลที่ถูกใชมาแลวใน
การกําหนดอายุภาชนะดินเผาแหลงเรือเกาะคราม เนื่องจากการขุดพบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิด
ลายครามเชนกันกอนที่จะคนพบแหลงเรือ Royal Nanhai แตกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลง
เรือ Pandanan ไมพอที่จะเปนขอมูลเปรียบเทียบเนื่องจากวามีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปน
จํานวนนอย โดยเฉพะเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว Ko Mukai, “Chronology of Si
Satchanalai glazed ware, North-Central Thailand, based on material found from
wrecksites,” Trade ceramics studies, No. (Tokyo: Japan Society for the Study of Oriental
Trade Ceramics: 2000), 75-89.
35
R. Brown, and S. Sjostrand, Turiang: A Fourteenth Century Shipwreck in
Southeast Asian Waters.
36
R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,
Toward a Chronology of Thai Trade Ware, & และ Ko Mukai, “Chronology of Si
Satchanalai glazed ware, North-Central Thailand, based on material found from
wrecksites,”.
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แหลงเรือ Royal Nanhai และ Pandanan37 มีลักษณะรูปทรงและลวดลายครามเดียวกัน ไดแก
ประเภทชามมีเชิงสูงตรง ลําตัวตอนลางพอง ปากบานออก ขอบปากแหลม มีลายครามเปนลายตน
เหมยประกอบกับพระจันทรเลี้ยววงเดือน, ชอดอกไมบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน มีลาย
ประแจจีน ลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกบริเวณสวนปากดานใน มีลายกานขดดอกไม ลายดอกบัว และ
ลายภาพทิวทัศนภูเขาประกอบกับเมฆบริเวณลําตัวดานนอก ประเภทจานขนาดใหญ กนมีเชิง
แหลม ปลายเชิงหุบเขาดานใน ปากกวาง ขอบปากแหลมบานออก มีลายครามเปนลายสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกรอบสวนปากดานใน และลายกานขดดอกไมรอบลําตัวดานนอก
เมื่อคนหาเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีในประเทศ
จีน ซึ่งสามารถกําหนดอายุอยางชัดเจนได พบวาในการขุดคนโบราณสถานสุสานสามแหงใน
ประเทศจีน ซึ่งสามารถกําหนดอายุการลงฝงศพไดเนื่องจากการคนพบหลักฐานทางโบราณคดี
(จารึกหนาสุสาน) ที่มีขอความกลาวถึงเวลาของการฝงศพ ไดมีการขุดพบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้น
ชนิดลายครามที่มีลักษณะคลาวคลึงกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือสองแหงนี้ ไดแก
1. โบราณสถานสุสาน 厳昇墓 เมืองจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเกียงชี ไดลงศพในปพ.ศ. 1996
2. โบราณสถานสุสาน 袁龍貞墓 เมืองจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเกียงชี ไดลงศพในปพ.ศ. 1999
3. โบราณสถานสุสาน 羅亨信墓 เมือง 東莞 มณฑลกวางตุง ไดลงศพในปพ.ศ. 2000
1. โบราณสถานสุสาน 厳昇墓 เมืองจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเกียงชีไดลงศพในปพ.ศ.
1996
ในการขุดคนโบราณสถานสุสาน 厳昇墓 ซึ่งกําหนดอายุการลงฝงศพในปพ.ศ.
1996 เมืองจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเกียงชี ไดมีการขุดพบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามดังตอไปนี้
(ภาพที่ 277)
ประเภทแจกันมีหู 2 หู 1 คู
ประเภท Incense Burner 1 ใบ
ประเภทจาน 1 ใบ
ประเภทชามแบบทรงบาตร 1 ใบ

37

ยกเวนเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนประเภทชามที่ขุดพบ
จากแหลงเรือ Pandanan (ภาพที่ 54-16)
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ประเภทจานหนึ่งใบมีขนาดเส็นผาศูนยกลางของสวนปาก 13.3 เซนติเมตร ความ
สูง 3.3 เซนติเมตร กนมีเชิง ปลายเชิงหุบเขาดานใน ขอบปากแหลมบานออก มีลายครามวัชระคู
บริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน และมีลายประแจจีนโดยรอบปากดานใน สําหรับบริเวณ
ลําตัวดานนอก มีลายกานขดดอกไม ทั้งลักษณะรูปทรงและลวดลายครามของปรเภทจานใบนี้มี
ความคลายคลึงกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai โดยเฉพาะลายกานขดดอกไมถูกวาง
เรียงโดยรอบลําตัวดานนอกมีลักษณะเหมือนกันอยางชัดเจน
2. โบราณสถานสุสาน 袁龍貞墓 เมืองจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเกียงชีไดลงศพในป
พ.ศ.1999
ในการขุด คน โบราณสถานสุสาน 袁龍貞墓 เมืองจิ่ง เต อเจิ้ น มณฑลเกีย งชี ซึ่ ง
กํ า หนดอายุ ก ารลงศพได ใ นป พ .ศ.1999 ได มี ก ารขุ ด พบเครื่ อ งถ ว ยจิ่ ง เต อ เจิ้ น ชนิ ด ลายคราม
ดังตอไปนี้ (ภาพที่ 278)
ประเภทชาม 3 ใบ
ประเภทแจกัน 1 คู
ประเภท Incense Burner 1 ใบ
นอกจากเหลา นี้ ยังมีการขุดพบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายสีแดงใตเคลือบ
ประเภทจานหนึ่งใบอีกดวย
ในจํานวนประเภทชามสามใบที่ขุดพบ ประเภทชามสองใบมีลักษณะรูปทรงและ
ลวดลายครามคลายคลึงกัน ไดแก กนมาเชิงสูง ลําตัวตอนลางพอง ขอบปากแหลมบานออก มี
ลายครามเปน ลายตัว อัก ษรจี น “ฝู” ซึ่ ง เปน คํ า ศพมงคลมีค วามหมาย “ความสุ ข” วางภายใน
ลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน มีลายประแจจีนโดยรอบปากดานใน และ
ลายภาพทิวทัศนภูเขาประกอบกับเมฆ ซึ่งเปนตัวนองเดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal
Nanhai และ Pandanan
3. โบราณสถานสุสาน 羅亨信墓 เมือง 東莞 มณฑลกวางตุง ไดลงศพในปพ.ศ.
2000
ในการขุดคนโบราณสถานสุสาน 羅亨信墓 เมือง 東莞 มณฑลกวางตุง ซึ่งสามารถ
กําหนดอายุการปลงศพไดในปพ.ศ.2000 ไดมีการขุดพบเครื่องถวย 6 ใบดังตอไปนี้ (ภาพที่ 279)
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทโถพรอมฝาปด 2 ใบ
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทชาม 1 ใบ
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เครื่องถวยชนิดเคลือบขาวประเภทชาม 1 ใบ
ภาชนะดินเผาชนิเคลือบสีน้ําตาลประเภทไห 2 ใบ
ในกลุมเครื่องถวยที่ขุดพบ เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทชาม 1 ใบมี
เชิงสูง ลําตัวตอนลางพอง ขอบปากบานออก มีลายครามเปนลายภาพทิวทัศนภูเขาประกอบกับ
เมฆวางโดยรอบลําตัวดานนอก ซึ่งเปนตัวอยางตัวนองเดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Royal
Nanhai และ Pandanan เครื่ อ งถ ว ยจิ่ ง เต อ เจิ้ น ชนิ ด ลายครามประเภทโถพร อ มฝาป ด 2 ใบมี
ลักษณะทุกสวนเหมือนกัน กนมีเชิงเตี้ย ลําตัวตอนบนพอง คอกวางสั้นหุบเขาดานใน ปากตรง ฝา
ปดมีจุกจับทรงดอกบัวตูม มีลายครามดอกบัวชอนกันตามแนวตั้งโดยรอบลําตัวตอนลาง ลายกาน
ขดดอกไมบริเวณลําตัวตอนกลาง และลายกลีบดอกบัวบริเวณไหล ลักษณะรูปทรงลวดลายกาน
ขดดอกไมโดยรอบลําตัวตอนกลางมีความคลายคลึงกันกับลายกานขดดอกไมบริเวณลําตัวดาน
นอกของประเภทชามและจานขนาดใหญทีขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai และ Pandanan
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามระหวางแหลงเรือ 2
แหงกับโบราณสถานสุสานในประเทศจีนที่กําหนดอายุไดอยางชัดเจน สรุปไดวาภาชนะดินเผาที่ขุด
พบจากแหลงเรือ Royal Nanhai และ Pandanan คงมีอายุในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20–ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 21 อยางแนนอน และภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําอีกทั้ง 4 แหง ไดแก
แหลงเรือเกาะคราม ประแสร Phu Quoc/Dam Belanakan ยังมีอายุในชวงสมัยเดียวกัน
การวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ถูกสงออกไปยังตางประเทศในชวงระยะ
เจริญรุงเรืองของการสงออก
จากการขุดคนศึกษาแหลงเตาปายางในกลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัย พบวาหลังจาก
ระยะหัวเลี้ยวหัวตอ แหลงเตาศรีสัชนาลัยไมไดหยุดพัฒนาการวิธีการผลิตเครื่องถวยสังคโลกยิ่งขึ้น
อยางตอเนื่องจนกระทั่งชวงที่ไดผลิตเครื่องถวยที่มีคุณภาพสูงสุดในประวัติอุตสาหกรรมแหลงเตา
ศรีสัชนาลัย โดยเฉพาะ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวเปนผลิตภัณฑที่สังเกตพัฒนาการ
คุณภาพดีขึ้นไดอยางชัดเจน ซึ่งโครงการโบราณคดีเครื่องถวยไทยเรียกผลิตภัณฑชวงนี้วา “เครื่อง
ถวยรุนหลัง”
อีกทั้ง ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําเพื่อที่จะกําหนดอายุสมัย
ของการผลิตเครื่องถวยศรีสัชนาลัยที่มีคุณภาพสูงสุด สามารถคัดเลือกกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบ
จากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา 6 แหลงไดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีอายุปลายพุทธศตวรรษที่ 20
เมื่อสังเกตปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลก พบวาในการขุดคนแหลงเรือจมอยูใตน้ํา
6 แหลงนี้ เครื่องถวยสังคโลกไดมีการขุดพบเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในแหลงเรือเกราะคราม
และแหลงเรือ Royal Nanhai เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวกลายเปนผลิตภัณฑหลักใน
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ปริมาณ จากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกเหลานี้ สันนิษฐานไดวาเครื่องถวยสังคโลก
ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม และเครื่องถวย
สุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ นาจะกลายเปนผลิตภัณฑหลักในตลาดการคาขายภาชนะดินเผา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งถือไดวาในชวงนี้เครื่องถวยสังคโลกไดมีพัฒนาการสูงสุดทั้งทางดาน
คุณภาพและทางดานปริมาณการคาขายในเอเชียตะวันออกเชียงใต เพาระฉะนั้น ผูวิจัยจึงใหชื่อเรียก
ชวงนี้วา “ชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก” และกําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ชวงระยะการถดถอยของการสงออก
ผูวิจัยกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกหลังชวงระยะเจริญรุงเรืองของการ
สงออกจนถึงชวงระยะสุดทายของการสงออกโดยใชขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือจมอยูใตน้ํา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เมื่อมองเห็นเครื่องถวยสังคโลกในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกจากเปนสินคา
ออก เขาใจไดวาเครื่องถวยสังคโลกในชวงนี้ประกอบดวยลักษณะเดนชัด 2 ประเภท คือ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑสูงสุด และปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ถูกคาขายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต
จากการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการ
ส ง ออกพบว า เครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลก โดยเฉพาะเครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บสี เ ขี ย วได มี
คุณภาพสูงสุดทุกดานตั้งแตน้ํายาเคลือบจนถึงฝมือการตกแตงลวดลาย แตเมื่อถัดลงมาเปนชวง
กลางพุทธศตวรรษที่ 21 สังเกตไดวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวไดเปลี่ยนแปลงไป
จากชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกในลักษณะ 2 ประการ
ประการที่ 1 คือเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยู
ใตน้ํา มีคุณภาพหยาบกวาชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก ประการที่ 2 คือ ในกลุมแหลงเรือ
สําเภาจมอยูใตน้ําที่มีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวแบบหยาบบางแหลง ไดมี
การขุดพบเครื่องถวยจีนเปนจํานวนมาก ซึ่งถือไดวาในชวงนี้เครื่องถวยจีนกลายเปนผลิตภัณฑ
หลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต38
R. Brown สั ง เกตเปลี่ ย นแปลง 2 ประการนี้ และสั น นิ ษ ฐานว า ในช ว งกลางพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 21 เครื่องถวยจีนคงเริ่มฟนฟูในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเหตุการณขาดแคลน

38

R. Brown, The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia,
Toward a Chronology of Thai Trade Ware, 62.
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เครื่องถวยจีนในตลาตคงยุบแลว39 ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาความฟนฟูของเครื่องจีนตั้งแตกลาง
พุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา นาจะเปนเคลื่อนไหวที่ใหอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องถวยสังคโลก
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย นอกจากนี้ ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือ
จมอยูใตน้ํา ยังเปนที่นาสังเกตอีกดวยวาเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาออกเปลี่ยนแปลงประเภท
รูปทรงหลักจากประเภทถวย-ชาม-จานในชวงรุงเรืองของการสงออก เปนประเภทตลับ-กระปุกขวกเล็กในชวงนี้ จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาออก 3 ประการ
ผูวิจัยใหชื่อเรียกหลังชวงระยะเจริญรุงเรืองของของการสงออกวา “ชวงระยะการถดถอยของการ
สงออก” ซึ่งมีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ไ ดจ ากการขุดคน แหลง เรือจมอยูใ ตน้ํา
ในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรืออาวไทย
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ไดจากแหลงเรืออาวไทยโดยเปรียบเทียบ
กับขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําอื่น ๆ รวมสมัยเดียวกัน ถาหากจะไดมี
ภาชนะดินเผาที่เทียบกันไดกับที่ไดจากแหลงเรืออาวไทยจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําแหลงใดแหลง
หนึ่ง โดยเฉพาะภาชนะดินเผาที่สังเกตไดเปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆตามกาลเวลาตอทุก 2-3
ทสวรรษ40 เชนเครื่องถวยจีน เครื่องถวยเวียดนาม และเครื่องถวยสังคโลก เราถือไดวาภาชนะดิน
เผาที่ไดจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา 2 แหลงนี้จัดอยูไดในชวงสมัยเดียวกัน เมื่อผูวิจัยจะคนหาขอมูล
จากมุมมองนั้น สังเกตไดวาในการขุดคนแหลงเรือจมอยูใตน้ําหลายแหลงในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่คงจะมีอายุสมัยเดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรืออาวไทย ไดแก
แหลงเรือสมุย (ประเทศไทย) แหลงเรือพัทยา (ประเทศไทย) แหลงเรือ Lena Shoal และ Santa
Cruz ประเทศฟลิปปนส และแหลงเรือ Brunei Junk ประเทศบรูไน
ในการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําแหลงนี้ R.
Brown ยังกลาวถึงลักษณะของเครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
39

R. Brown, “A Ming Gap? Data from Southeast Asian Shipwreck Cargoes,”
Southeast Asia in the Fifteenth Century, The China Factor, Wade and Sun Laichen editor
(Singapore: Hong Kong University Press, 2010).
40
ดั ง นั้ น ภาชนะดิ น เผาประเภทไหเป น หลั ก ฐานไม เ หมาะสมในการวิ เ คราะห นี้
เนื่องจากวามักมีความยากลําบากที่จะสังเกตเปลี่ยนแปลงลักษณะตามกาลเวลา
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เขียววาที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทกระปุกทรงกลมขนาดใหญมีหู 2 หูและประเภทขวดขนาด
เล็ก ซึ่งมีน้ํายาเคลือบเปนเขียวเหลืองบางๆเปนประเภทเคลือบใส มีการตกแตงดวยการขูดขีด
ลายเสนขนานกันหลายชั้นโดยรอบไหลเทานั้น ยกเวนประเภทกระปุกทรงกลมขนาดใหญ 2 หูที่ขุด
พบจากแหลงเรือ Santa Cruz ไมไดมีการขุดพบประเภทจานขนาดใหญ ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักเปน
สินคาออกในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก ประเภทชามมีปากบานออกเพียงเล็กนอย มี
การตกแตงดวยขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายตารางบริเวณลําตัวดานใน มีการแกะขอบ
ปากทําเปนแนวดิ่งคลายซี่เฟอง สวนสําหรับเครื่องถวยสุโขทัยไมไดมีการขุดพบยกเวนประเภทขวด
ขนาดเล็ก 1 ใบจากแหลงเรือ Lena Shoal41
เมื่อสังเกตภาพถายของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา 3
แหลงนี้ประกอบกับคําอธิบายโดย Roxanna Brown พบวาเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบสวนใหญ
เทียบไดกับที่ไดจากแหลงเรืออาวไทยและอีก 2 แหลงในบริเวณอาวไทย ไดแก แหลงเรือสมุย และ
พัทยา
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บภาชนะดิ น เผาระหว า งแหล ง เรื อ สํ า เภาจมอยู ใ ต น้ํ า เหล า นี้ ยั ง มี
ประเด็นสําคัญที่แสดงถึงการรวมสมัยเดียวกัน คือการขุดพบเครื่องถวยจีนชนิดลายครามแบบ
เดียวกันจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา 2-3 แหลง (ภาพที่ 280) เชน เครื่องถวยจีนชนิดลาย
ครามปนะเภทถวยหรือชามแบบปากบานออกที่มีลายวัชระคูที่ไดมีการขุดพบจากแหลงเรือสมุย
(4) ในบริเวณอาวไทย แหลงเรือ Lena Shoal (3) แหลงเรือ Santa Cruz (1, 2, 5) ในประเทศ
ฟลิปปนส เครื่องถวยจีนชนิดลายครามประเภทจานมีลายกระเชาดอกไมที่ไดมีการขุดพบจาก
แหลงเรือ Lena Shoal (7) และแหลงเรือ Brunei Junk (6) ในประเทศบรูไน เครื่องถวยจีนประเภท
จานลายครามเปนลายตาลปตรของพระสงฆที่ไดขุดพบจากแหลงเรือ Brunei Junk (8) และ แหลง
เรือ Lena Shoal (9) และเครื่องถวยจีนชนิดลายครามประเภทจานที่มีลายครามเปนลายกิเลนที่ได
ขุดพบจากแหลงเรือ Brunei Junk (10) และ Santa Cruz (11)
จากการรวบรวมตัวอยางเทียบกันไดระหวางแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา 6 แหลงนี้ จึง
สรุปไดวาเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือ Lena Shoal Santa Cruz (ประเทศฟลิปปนส)
และแหลงเรือ Brunei Junk (ประเทศบรูไน) นาจะมีอายุสมัยเดียวกันกับที่ไดจากแหลงเรืออาวไทย
และอีก 2 แหลงในบริเวณอาวไทย
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การกําหนดอายุสมัยของชวงระยะการถดถอยของการสงออก
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ถูกบรรทุกภายในแหลงเรือสําเภาจมอยูใต
น้ํา 6 แหลง หลักฐานสําคัญ คือเครื่องถวยจีนลายคราม โดยเฉพาะ เครื่องถวยจีนลายครามที่ขุด
พบจากแหลงเรือ Lena Shoal บางกลุมเทียบไดกับตัวอยางทํานองเดียวที่ไดจากการขุดคน
โบราณสถานทางสุสานในประเภทจีน ซึ่งกําหนดอายุของการลงฝงศพอยางชัดเจนได (ภาพที่ 281)
เชน ในกลุมเครื่องถวยจีนลายครามประเภทชามที่ขุดพบจากแหลงเรือ Lena Shoal มีกลุมที่
ตกแตงเปนลายหอยสังขบริเวณกนดานในและลายสระบัวบริเวณลําตัวดานนอก (a, b) ลักษณะ
ลวดลายแบบนี้สังเกตไดในเครื่องถวยจีนลายครามประเภทชามที่ไดขุดพบจากโบราณสถานทาง
สุสานในเมืองจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเกียงชี ซึ่งถูกลงฝงในปพ.ศ.2034 (1, 2)
เครื่องถวยจีนลายครามประเภทกระปุกที่ขุดพบจากแหลงเรือ Lena Shoal กลุมหนึ่ง
(c)เทียบไดกับที่ขุดพบจากโบราณสถานทางสุสานในเมืองจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเกียงชี ซึ่งถูกลงฝงใน
ปพ.ศ.2060 (3) ซึ่งสรุปไดวาเครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากแหลงเรือ Lena Shoal นาจะมีอายุราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 21 และจากการวิเคราะหเปรียบเทียบกับแหลงเรืออีก 5 แหลงดังกลาวมาแลว
ไดแก แหลงเรือสมุย แหลงเรือพัทยาในบริเวณอาวไทย แหลงเรือ Santa Cruz ในประเทศ
ฟลิปปนส และแหลงเรือ Brunei Junk ประเทศบรูไน ซึ่งยังจัดอยูไดในชวงเดียวกัน (กลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21)
การวิเคราะห
จากการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา 6 แหลง
ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะของการถดถอยของการสงออก (กลางพุทธศตวรรษที่ 21) ผูวิจัยไดสังเกต
ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะเครื่องถวยสังคโลกและภาชนะดินเผาอื่นๆ 3 ประการดังตอไปนี้
1. การลดคุณภาพของเครื่องถวยสังคโลก
ในการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกในชวงนี้ เปนที่นาสังเกต คือการลดต่ําลงทาง
คุณภาพของเครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ซึ่งมีคุณภาพ
หยาบกวาที่ชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกในทุกสวน ตั้งแตขนาดของภาชนะจนกระทั่งฝมือ
การตกแตงลวดลาย
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2. การเริ่มปรากฏเครื่องถวยสังคโลกชนิดใหมขึ้นมา
ไดแก เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสองสี ชนิดเคลือบสีขาวขุน และชนิด
เคลือบสีน้ําตาล โดยเฉาะ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนที่ขุดพบจากแหลงเรืออาว
ไทยเปนหลักฐานที่นาสังเกต กลาวคือที่ขุดพบสวนใหญประกอบดวยประเภทที่มีขนาดเล็ก เชน
ประเภทตลับ กระปุก และขวดขนาดเล็ก ซึ่งมีลักษณะประเภทรูปทรงตางกันไปจากเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวในชวงระยะเจริญรุงเรือวของการสงออก ถาหากจะสังเกตความเปน
ที่นิยมผลิตเครื่องถวยสังคโลกประเภทตลับ ขวดเล็กตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา ถือ
ไดวาชวงนี้เปนระยะเริ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงตอการผลิตประเภทที่มีขนาดเล็ก
3. ความฟนฟูเครื่องถวยจีนกลับมาถูกคาขายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต
R. Brown ไดเสนอขอสมมุติฐานวา ในชวงนี้ เครื่องถวยจีน โดยเฉพาะเครื่องถวย
ชนิดลายครามคงจะฟน ฟูก ลับมาในตลาดการคา ขายภาชนะดินเผาเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต
เนื่องจากการขุดพบเครื่องถวยจีนเปนจํานวนมากจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา จนกระทั่ง
กลายเปนผลิตภัณฑหลักแทนเครื่องถวยสังคโลกฃ ผูวิจัยยังเห็นดวยขอสมมุติฐานของ Roxanna
Brown แตถาหากจะใหความสําคัญตอผลการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรืออาว
ไทยที่กลาวมาแลว ผูวิจัยลงความคิดเห็นวาในชวงนี้ เครื่องถวยสังคโลกยังคงเปนผลิตภัณฑหลัก
กลุมหนึ่งในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อยา งไรก็ตาม จากการวิเคราะหภาชนะดิน เผาที่ขุดพบจากแหลง เรือจมอยูใตน้ํา
พบวาชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เปนชวงเวลาที่คงจะเกิดเปลี่ยนแปลงทั้งในการผลิตเครื่องถวย
สังคโลกและในตลาดการคาขายเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใตขึ้นมา ผูวิจัยเรียกชวงนี้วา “ชวง
ระยะของการถดถอยของการสงออก” โดยใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง 3 ประการนี้
ชวงระยะสุดทายของการสงออก
ถัดลงมาเปนชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 การเริ่มปรากฏเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เขียนลายสีดําใตเคลือบขึ้นมา ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนแปลงสุดทายจนกระทั่งสิ้นสุดของการสงออก
เครื่องถวยสังคโลกในตนพุทธศตวรรษที่ 22 ผูวิจัยใหชื่อเรียกชวงนี้วา “ชวงระยะการถดถอยของ
การสงออก” เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเขียนลายสีดําใตเคลือบที่ขุดพบจากแหลงเรือสําภาจมอยู
ใตน้ําในชวงสมัยนี้เกือบทั้งหมดประกอบดวยประเภทตลับ กระปุก และขวดขนาดเล็ก ซึง่ ตีความไดวา
ลักษณะประเภทรูปทรงหลักในเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาออกเปลี่ยนเปนประเภทรูปทรงขนาดเล็ก
สิ้นเชิง ซึ่งเรียวา “ชวงระยะสุดทายของการสงออก” ซึ่งมีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21-ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 22
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การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกในชวงระยสุดทายของการสงออก
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Xuande หลักฐาน
สําคัญ คือ เครื่องถวยจีนที่มีเครื่องหมายตรา “大明宣徳年製” ในชนิดเคลือบสีขาวประเภทจาน
(21) และเครื่องถวยชนิดลายครามประเภทกาพวย (ภาพที่ 97-20, 21 ภาพที่ 98-24)
เครื่องหมายตรา “大明宣徳年製” หมายความวา “การผลิตสมัยรัชกาลจักรพรรดิซวนเตอ”
(พ.ศ.1969-1978) แตจากกาศึกษาเครื่องถวยจีนโดยเฉพาะผลิตภัณฑจากแหลงเตาเอกชน พบวา
อายุสมัยของการผลิตเครื่องถวยจีนที่มีเครื่องหมายตราแบบนี้คงถูกผลิตสมัยหลัง ในกลุมเครื่อง
ถวยจีนลายคี่ทที่มีเครื่องหมายตราแบบนี้ มีเครื่องถวยประเภทชามที่มีลายตัวอักษรโปรตุเกสวา
“PEM TEMPO DE FARIA DE 1541” ซึ่งหมายความวา “สมัยของ Pedro de Fairia ในปพ.ศ.
2084” จากบันทึกนี้ สันนิษฐานไดวาเครื่องถวยจีนที่มีเครื่องหมายตรา “大明宣徳年製” กลุมหนึ่ง
คงจะผลิตในราวปลายพุทธศตวรรที่ 2142 คาอายุสมัยนี้เปนอายุสมัยที่ไมขัดแยงกันกับอายุสมัย
ของเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือ Xuande เพราะฉะนั้น ผูวิจัยจึง
สันนิษฐานวาภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Xuande คงจะมีอายุในชวงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 21 และจากความคลายคลึงกันลักษณะเครื่องถวยสังคโลกระหวาง แหลงเรือ Xuande กับแหลง
เรือ Singtai สันนิษฐานอีกดวยวา ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือ Singtai ยังมีอายุในชวง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ชวงสมัยเดียวกัน
สวน ในการกําหนดอายุภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะกระดาด หลักฐาน
สําคัญคือเครื่องถวยจีนลายคราม โดยเฉพาะชิ้นสวนกนของประเภทจาน 1 ชิ้นที่มีเครื่องหมายตรา
“大明嘉靖年製” ภายในเชิง (ภาพที่ 100-24) ซึ่งหมายความวา “การผลิตสมัยรัชกาลจักรพรรดิ
เจี้ยจิ้ง (พ.ศ. 2065-2109)” สําหรับเครื่องหมายตราแบบนี้ ถือไดวาแสดงถึงสมัยรัชกาลที่ผลิต
แทจริง ที่มีความแตกตางไปจากเครื่องหมายตรา “大明宣徳年製” ที่ขุดพบจากแหลงเรือ Xuande
ดันนั้ง จึงสันนิษฐานไดวาเครื่องถวยจีนลายครามประเภทจานชิ้นนี้นาจะมีอายุในชวงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 21 –ตนพุทธศตวรรษที่ 22
การวิเคราะห
จากการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกและภาชนะดินเผาชนิดตางๆที่ขุดพบจากแหลง
เรือจมอยูใตน้ําในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21-ตนพุทธศตวรรษที่ 22 พบวาเครื่องถวยสังคโลกที่
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ถูกบรรทุกภายในเรือสําเภาจมอยูใตน้ําสวนใหญเปนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
ประเภทรูปทรงที่มีขนาดเล็ก เชน ประเภทตลับ กระปุก และขวดขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังมีเครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน ซึ่งไดถูกผลิตอยางตอเนื่องมาจากชวงระยะการถดถอยของ
การสงออก และชนิดเคลือบสีน้ําตาลอีกดวย เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบ 2 ชนิดหลัง ยัง
ประกอบดวยประเภทรูปทรงขนาดเล็กเชนกัน สวนเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบยังคงมี
ประเภทชามอยู แตมีจํานวนนอย
ในชวงระยะการถดถอยของการสงออก ไดเริ่มปรากฏการเปลี่ยนแปลงประเภทรูปทรง
หลักของเครื่องถวยสังคโลกขึ้นมาแลว โดยมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน
ประเภทตลับ กระปุก และขวดขนาดเล็กจากแหลงเรืออาวไทย แตผลิตภัณฑชนิดนี้มีจํานวนนอย
ถัดลงมาเปนในชวงนี้ ลักษณะประเภทรูปทรงหลักของเครื่องถวยสังคโลกนี้สังเกตไดอยางชัดเจน
สําหรับอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในตลาดการคาขายภาชนะ
ดินเผาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถาหากจะพิจารณาผลการขุดคนแหลงเรือเกาะกระดาดในปพ.ศ.
2523 ซึ่งเครื่องถวยสังคโลกไดมีการขุดพบเปนจํานวนมากกวาเครื่องถวยจีน อาจสันนิษฐานไดวา
เครื่องถวยสังคโลกยังคงเปนสินคาอยูที่ไดถูกคาขายเปนปริมาณมากกวาเครื่องถวยจีนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต แตถาหากจะผลการศึกษาเครื่องถวยที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดี Calatagan ใน
ประเทศฟลิปปนส ซึ่งเปนกลุมการฝงศพในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 – กลางพุทธศตวรรษที่ 2243
กลาวคือ ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 96 ใบ คิดเปน 13.0 ％ ในจํานวนภาชนะ
ดินเผายกเวนภาชนะเนื้อดินธรรมดา สวนเครื่องถวยจีนไดมีการขุดพบเปนจํานวน 180 ใบ (85％)
มีความเปนไปไดสูงวาเครื่องถวยจีนคงจะเปนผลิตภัณฑหลักในตลาดการคาขายภาชนะดินเผา
เอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางตอเนื่องมาจากชวงระยะของการถดถอยของการสงออก
สําหรับปญหาเกี่ยวกับการกําหนดอายุสมัยสิ้นสุดของการผลิตเครื่องถวยสังคโลก มี
ความยากลําบากที่จะกําหนดอายุอยางชัดเจนจากการวิเคราะหเฉพาะขอมูลที่ไดจากการขุดคน
แหลงเรือจมอยูใตน้ําเทานั้น อยางนอยการสงออกเครื่องถวยสังคโลกปริมาณมากคงจะตอเนื่อง
จนถึงชวงตนพุทธศตวรรษที่ 22 อยางแนนอน
43

Kazuhiko Tanaka, “Trade Ceramics and Pottery Excavated in the Cemeteries
in Central Luzon: Aspect of Trade Ceramics and Pottery of the Latter Half of the 15th
Century to the Former Half of the 16th Century in Southeast Tagalog Region,” Trade
Ceramics Studies, No.13, (Tokyo: Japan Society for the Study of Oriental Trade
Ceramics, 1993), 65-85.
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แทจริงแลววา หลังชวงนี้ เครื่องถวยสังคโลกยังถูก “บรรทุก” ภายในเรือสําเภาบางสวน
เชน ในการขุดคนแหลงเรือเกาะริ้น ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลประเภท
กระปุกทรงกลมขนาดใหญ ประเภทกระปุกทรงสูงรวมกับเครื่องถวยจีนลายครามสมัยราชวงศหมิงตอน
ปลาย (สมัยรัชกาลจักรพรรดิวั่งลี่: พ.ศ.2116-2162) นอกจากนี้ในการขุดคนแหลงเรือ San Diego ใน
ประเทศฟลิปปนส ซึ่งปรากฏวาจมอยูใตน้ําเมื่อพ.ศ.2143 โดยเปรียบเทียบบันทึกเอกสารของ VOC
ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหทรงสูง และชนิดไม
เคลือบประเภทโองขนาดใหญ สําหรับขอมูลเหลานี้ ผูวิจัยมีความยากลําบากที่จะถือเปนสินคาออก
ไดหรือไม เนื่องจากการขาดแคลนขอมูลที่จะทําการวิเคราะห แตจากหลักฐานทีป่ รากฏในเอกสารของ
ชาวฮอลันดา บริษัทอีสตอินเดียในปพ.ศ. 2157 และในปพ.ศ. 2163 ยังมีหลักฐานใบสั่งสินคาเครื่อง
ถวยสังคโลกอยู ซึ่งในศักราชดังกลาวตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 2145-2170)
แสดงใหเห็นวาเครื่องถวยสังคโลกยังมีการทําเรื่อยมาจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 และอาจสิน้ สุด
ลงในชวงระยะเวลานี44้
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ไพโรจน เกษแมนกิจ, บันทึกเรื่องสันพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ
ในศตวรรษที่ 17. เลม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2512), 37 และ 380, และ ศักดิ์ชัย สายสิงห,
ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 11.

บทที่ 5
บทวิเคราะห
การศึกษาการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในชวงกอนการ
สงออก
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีที่มีบทบาท
หนาที่ 6 ประเภทบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในชวงกอนการสงออกเพื่อปรากฏลักษณะการ
บริโภคเครื่องถวยสังคโลก ดังตอไปนี้
1. โบราณสถานพระราชวัง
- ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 และ 2 แหลงโบราณคดีเนินปราสาท เมืองสุโขทัย
2. แหลงโบราณคดีที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนธรรมดา
- ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ในหลุมทดสอบ TP. Ⅰ Zone B เมืองสุโขทัย
3. กลุมการฝงศพโดยใชภาชนะดินเผา
- โบราณสถานวัดมณฑปและวัดกรุสี่หอง ในเขตอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร
- โบราณสถานวัดนครโกษา เมืองลพบุรี
- วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี
4. โบราณสถานกลุมเจดีย
- กรุเจดียรายของโบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง
5. เมืองพิษณุโลก -โบราณสถานพระราชวังจันทน
6. เมืองราชบุรี -วัดมหาธาตุวรวิหาร
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1. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคในโบราณสถานพระราชวัง ตัวเมืองสุโขทัย จากการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 และ 2 แหลงโบราณคดีเนินปราสาท เมือง
สุโขทัย
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ
ในการจัดลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลก ผูวิจัยไดกําหนดอายุสมัยของเครื่อง
ถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ไดในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18 แตเมื่อพิจารณาตอ
การขุดพบประเภทตลับแบบกลม ซึ่งนาจะผลิตจากกลุมแหลงเตาในมณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุนใน
สมัยราชวงศซุงตอนเหนือ (พ.ศ.1503-1670) อาจจะยอนกลับไปถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 17
สําหรับการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2
มีความยากลําบากที่จะกําหนดอายุอยางชัดเจนโดยทําการวิเคราะหเฉพาะขอมูลที่ไดขุดพบจาก
ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 เทานั้น แตสันนิษฐานไดวานาจะมีอายุสมัยชวงใดชวงหนึ่งในกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 18-ตนพุทธศตวรรษที่ 20 โดยเปรียบเทียบคาอายุสมัยของชวงกอนการสงออก
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ
จากตารางที่ 65 ซึ่งแสดงปริมาณภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1
แหลงโบราณคดีเนินปราสาท พบวาในบรรดาภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง ภาชนะดิน
เผาที่ผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย (เครื่องถวยสังคโลก) เปนผลิตภัณฑชนิดที่ขุดพบเปนจํานวน
ที่สุด (79 ชิ้น) คิดเปนรอยละ 49.1 ซึ่งมีชนิดไมเคลือบชนิดเดียว รองลงมาคือเครื่องถวยจีนชนิด
เคลือบสีขาวราวรอยละ 31.7 (51 ชิ้น) นอกจากเหลานี้ ยังมีการขุดพบเครื่องถวยแบบเขมรชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขมเปนจํานวน 31 ชิ้น (19.3 ％)
เมื่อพิจารณาลักษณะประเภทรูปทรงและประโยชนใชสอยของภาชนะดินเผา 3 ชนิดนี้
พบวาภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประกอบดวยประเภทไหปากแตร (รูปที่ 128-16)
ครก อาง กระปุก ซึ่งเปนประโยชนใชสอยใชในครัวเรือน ยกเวนประเภทกระปุก สวนทั้งเครื่องถวย
จีนชนิดเคลือบสีขาวและเครื่องถวยเขมรที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทตลับ ซึ่งนาจะเปนประโยชน
ใชสอยใชในกิจพิธีทางศาสนา
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ตารางที่ 65 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 แหลงโบราณคดี
เนินปราสาท เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

2,463

เครื่องถวยสังคโลก (ศรีสัชนาลัย) ชนิดไมเคลือบ
เครื่องถวยเขมรชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม(จากแหลงเตาบานกรวด
เครื่องถวยจีนชนิด Celadon

79

เครื่องถวยจีน

79(49.1％)

31
4

เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาว

82（50.9％)

47

(ปริมาณ/ชิ้น)

2,624

161(100％)

คาของจํานวนมาอางอิงจาก(ศักดิ์ชัย สายสิงห 2525)

เครื่องถวยแบบเขมรที่แพรกระจายในภาคกลางของประเทศไทยที่ขุดพบสวนใหญเปน
ประเภทตลั บ และประเภทกระปุ ก เช น เดี ย วกั น ที่ ขุ ด พบจากชั้ น ดิ น ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ 1 ของแหล ง
โบราณคดีเนินปราสาท เมื่อสังเกตลักษณะประโยชนใชสอยของเครื่องถวยเขมรในอาณาจักรสุโขทัย
พบวามีกรณีที่ใชในโอกาศเปนพิเศษบาง ยกตัวอยางเชน ในการขุดคนโบราณสถานวัดชมชื่นบริเวณ
เมืองเชลียง มีการขุดพบเครื่องถวยแบบเขมรชนิดเคลือบสีเขียวออนประเภทตลับที่บรรจุกระดูก
มนุยภายใน 1 ที่วัด พระพายหลวงเมือ งสุโขทัย มีการคน พบเครื่อ งถวยแบบเขมรชนิดเคลือบสี
น้ําตาลเขมประเภทกระปุกทรงแบนหนึ่งใบและประเภทไหเทาชางขนาดเล็ก 1 ใบประกอบ ดวยกับ
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทตลับสมัยราชวงศชุงใต (รูปที่ 151-5) ถึงแมวาตําแหนงที่ขุด
พบของเครื่องถวยเหลานี้ระบุไมได แตมีความเปนไปไดสูงวาเครื่องถวยเหลานี้คงใชในกิจพิธีทาง
ศาสนา
จากการวิเคราะหเครื่องถวยแบบเขมรและเครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัย
ที่ 1 ของเนินปราสาท สรุปไดวาการขุดพบเครื่องถวยจีนและแบบเขมรประเภทตลับและกระปุก
อยางหนาแนนเปนลักษณะโดดเดนในบรรดาภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบจาก
ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ของเนินปราสาท ซึ่งเปนลักษณะที่สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของเนินปราสาท
เปนที่ประกอบพระราชพิธีหลวงตางๆหรือพระราชวัง
ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 140 ชิ้น คิดเปน
1

สุ ร เดช วิ ชิ ค จารุ กุ ล , “พั ฒ นาการเมื อ งเชลี ย ง: การศึ ก ษาจากหลั ก ฐานเอกสาร
ประวัติศาสตร และขอมูลใหมทางโบราณคดี,” (สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชา
โบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 89.
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รอยละ 66.0 ในบรรดาภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบ ซึ่งปรากฏวาปริมาณ
ความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 เพิ่มขึ้นจากชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 1 อยางชัดเจน เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบสวนใหญเปนชนิดไมเคลือบเหมือนเดิมจากชั้น
ดินที่อยูอาศัยที่ 1 โดยเฉพาะประเภทไหพบมากกวาประเภทอื่น นอกจากนี้ ยังมีการขุดพบเครื่อง
ถวยสังคโลกอีกสามชนิดดวย คือชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม 10 ชิ้น ชนิดเคลือบแบบเชลียง 10 ชิ้น และ
ชนิดเคลือบลายสีดําใตเคลือบ 4 ชิ้น เครื่องเคลือบ 2 ชนิดแรกคงเริ่มปรากฏขึ้นมาใหมตงั้ แตชว งนีเ้ ปน
ตนมา สําหรับชนิดลายสีดําใตเคลือบเปนชนิดที่จัดเปนผลิตภัณฑในชวงหลัง (ชวงระยะแรกของการ
สงออก) สวนเครื่องถวยแบบเขมรไมไดขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 (ตารางที่ 66)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงเปนจํานวน 10 ชิ้น ซึ่งเปนประเภทชาม
ทั้งสิ้น แบงออกตามลักษณะบริเวณเคลือบผิวไดเปน 2 กลุม กลุมที่หนึ่ง คือชามเคลือบผิวเฉพาะ
ดานในดานเดียว กลุมที่สอง คือชามเคลือบผิวทั้งดานในและดานนอก ทั้งสองกลุมนี้มีลักษณะ
รูปทรงคลายกัน คือกนกวางมีเชิงเตี้ย มีปากบานออก ขอบปากงมเขาดานใน ชนิดเคลือบสีนา้ํ ตาล
เขมจํานวน 10 ชิ้นเปนประเภทไหทั้งสิ้น สวนเครื่องถวยจีนที่ขุดพบยังมีจํานวนพอสมควร (72 ชิ้น
34.0％) โดยเฉพาะชนิดเคลือบสีขาวยังคงเปนชนิดที่ขุดพบมากที่สุดในบรรดาเครื่องถวยจีนที่ขุด
พบ (48 ชิ้น) เมื่อสังเกตความหนาแนนของเครื่องถวยประเภทตลับที่ขุดพบ ซึ่งนาจะมีประโยชนใช
สอยเปนพิเศษ พบวามีการขุดพบจํานวนนอยลงจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ซึ่งเปนเครื่องถวยจีน
ชนิดเคลือบสีขาวจํานวน 19 ชิ้น
ตารางที่ 66 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 แหลงโบราณคดี
เนินปราสาท เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

เครื่องถวยสังคโลก

เครื่องถวยจีน

เครื่องถวยศรีสัชนาลัย

1,695

ไมเคลือบ

116

เคลือบสีน้ําตาลเขม

10

เคลือบแบบเชลียง

10

ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว

4

เครื่องถวยจีนชนิด Celadon

9

เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาว

48

ลายครามสมัยราชวงศหยวน

15

(ปริมาณ/ชิ้น)

1,907

คาของจํานวนมาอางอิงจาก(ศักดิ์ชัย สายสิงห 2525)

140(66.0%)

72(34.0％)

212(100％)
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นอกจากเครื่องถว ยศรีสัช นาลัย ชนิดเคลือบแบบเชลียงแลว ยัง มีภาชนะดิน เผาที่
ปรากฏขึ้นมาใหมตั้งแตชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ไดแก เครื่องถวยจีนชนิดลายครามประเภทชาม 15
ชิ้น ในรูปที่ 14 ของรายงานการขุดคน แสดงเครื่องถว ยจีน ชนิดลายครามสมัย ราชวงศห ยวน
ประเภทชามเปนจํานวน 5 ชิ้น ซึ่งนาจะขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2
จากการวิเคราะหเหลานี้ สรุปลักษณะเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 2 ไดวา ปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกสูงกวาชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 แตเมื่อ
สังเกตเครื่องถวยจีนที่ขุดพบรวมกัน ยังมีประเภทตลับจํานวนพอสมควรอีกดวย ซึ่งเปนประเภทที่
ใชในพิธีทางศาสนาหรือพระราชพิธีหลวงตาง ๆ เพราะฉะนั้น จึงตีความไดวาเนินปราสาทในสมัย
ของชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ยังคงมีการใชพื้นที่ในวางพิเศษตอเนื่องจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1
2. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคในเขตการตั้งถินฐานของชุมชนธรรมดา ตัวเมืองสุโขทัย
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ในหลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B เมือง
สุโขทัย ปงบประมาณ 2524 เมืองสุโขทัย
ในที่นี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีที่มี
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนธรรมดาบริเวณเมืองสุโขทัยในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เพื่อทราบลักษณะเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในบริเวณการตั้งถิ่นฐานของชุมชนธรรมดา
โดยเปรียบเทียบกับโบราณสถานที่ใชในกิจพิธีทางศาสนาภายในบริเวณใจกลางตัวเมืองสุโขทัย
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ
จากตารางที่ 67 พบวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงไดเริ่มปรากฏ
ตั้งแตชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ซึงเปนชั้นดินที่อยูอาศัยลางสุด โดยมีจํานวนพอสมควร (88 ชิ้น) จึง
แสดงใหเห็นวาชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 นาจะรวมสมัยเดียวกันกับชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ของแหลง
โบราณคดีเนินปราสาท เนื่องจากวาในชั้นดินที่อยูอาศัยของแหลงโบราณคดีทั้ง 2 แหลงนี้ เครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงไดเริ่มปรากฏขึ้นมาเหมือนกัน นอกจากนี้ ในชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 1 ของการขุดคนทางโบราณคดีหลุมทดสอบ TP. Ⅰ Zone B ยังไดมีการขุดพบเครื่องถวยจิ่ง
เตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน (ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธศตวรรษที่
20) จึ ง สั น นิ ษ ฐานได ว า ภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากชั้ น ดิ น ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ 1 ของการขุ ด ค น ทาง
โบราณคดีหลุมทดสอบ TP. Ⅰ Zone B คงจะมีอายุในในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 20
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ตารางที่ 67 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ในการขุดคนทาง
โบราณคดีหลุมทดสอบ TP.I Zone B เมืองสุโขทัย
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

เครื่องถวยสังคโลก

เครื่องถวยจีน

2,853

ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
เคลือบแบบเชลียง
เคลือบสีน้ําตาล
เครื่องถวยชนิด Celadon
เครื่องถวยชนิดเคลือบสีขาว
เครื่องถวยจีนชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน

(ปริมาณ/ชิ้น)

935
128
88

1.162

(92.3％)

11
89
7

97

(7.7％)

1
4,112

1,259 (100％）

คาของจํ า นวนมาอ า งอิ ง จาก(โครงการ
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 2525)

ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ
เมื่อสังเกตปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 พบวา
เกือบทั้งหมดของเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบเปนเครื่องถวยสังคโลก ซึ่งมี
การขุดพบเปนจํานวน 1,162 ชิ้น คิดเปน 92.3 ％ ถาหากจะสังเกตลักษณะประเภทรูปทรงของ
เครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลก พบว า ในชั้ น ดิ น ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ 1 เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ที่ ขุ ด พบส ว นใหญ
ประกอบดวยประเภทไห-ครก-อาง ซึ่งประกอบดวยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
สวนเครื่องถวยสังคโลกประเภทถวย-ชาม-จานเปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบ
เชลียง
อีกทั้ง เครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 สวนใหญเปนประเภทชามและ
จาน ซึ่งประกอบดวยเครื่องถววยหลงฉวนชนิด Celadon และเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม
สวน สําหรับเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวหรือสีขาวอมฟาประเภทตลับและกระปุกไดมีการขุด
พบรวมทั้งหมดแค 7 ชิ้นเทาทั้น ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดขุดพบอยางหนาแนนจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่
1 ของแหลงโบราณคดีเนินปราสาท
ในหนังสือรายงานการขุดคน จากการวิเคราะหโบราณวัตถุที่ขุดพบจานชั้นดินอยู
อาศัยที่ 1 กลาวถึงลักษณะสภาพทางวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมบริเวณหลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B วา
ในระยะเริ่มแรกของการเขามาตั้งถิ่นฐานอยูอาศัย พบรองรอยของเสาบาน ซึ่งลักษณะบานเรือน
อยูอาศัยกอสรางดวยไม ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ไดมีการขุดพบกระเบื้องดินเผาเปนจํานวนนอย
จึงสันนิษฐานไดวามุงหลังคาในระยะนี้ นาจะทําดวยไมหรือตนหญา นอกจากนี้ ยังไดมีการขุดพบ
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กระดูกสัตวอยางหนาแนน โดยเฉพาะกระดูกสัตวปาชนิดหลากหลาย จากหลักฐานทางโบราณคดี
เหลานี้ ผูรายการไดสันนิษฐานวาชุมชนบริเวณนี้คงมีการประกอบอาชีพดวยการเกษตรกรรม รูจัก
การทํานาขาว ลาสัตวปา ซึ่งนาจะเปนชุมชนขนาดไมใหญโตหนัก อยูในระดับกอนที่จะเขาสูระดับ
เปนเมือง
ผูวิจัยไดกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ใน
ชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีอายุเทากันกับภาชนะดินเผาที่ขุดพบ
จากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ของเนินปราสาท แหลงโบราณคดีเนินปราสาทตั้งอยูในบริเวณใจกลาง
ของตัวเมืองสุโขทัยและคงจะเคยเปนที่ประกอบพระราชพิธีหลวงตางๆ ดังนั้น ภาชนะดินเผาที่ขุด
พบบางสวนนาจะเปนภาชนะดินเผาที่ใชในพิธีการศาสนา สวนในสมัยเดียวกัน ยังมีชุมชนขนาด
เล็กบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองสุโขทัย
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกระหวางหลุมทดสอบ TP.Ⅰ
Zone B กับแหลงโบราณคดีเนินปราสาท พบวาปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกใน
หลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B (92.3％) สูงกวาแหลงโบราณคดีเนินปราสาท (49.1-66.0 ％) (กราฟที่ 1)
ทั้งลักษณะความหนาแนนในปริมาณและลักษณะประเภทรูปทรงของเครื่องถวยจีนที่
ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ในหลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B มีความแตกตางไปจากที่ขุดพบจาก
ทั้งแหลงโบราณคดีเนินปราสาทอยางชัดเจน ซึ่งแสดงวาถึงแมวาแหลงโบราณคดีทั้งสองแหงตั้งอยู
ในบริเวณเมืองสุโขทัยบริเวณเดียวกัน แตมีความแตกตางทางดานความหนาแนนปริมาณของ
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ เนื่องจากวามีการขุดพบเครื่องถวยจีนเปนจํานวนนอยจากชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 1 ในหลุมทดสอบ TP. Ⅰ Zone B กลาวคือ ในบริเวณที่ชุมชนไดตั้งถิ่งฐาน ภาชนะดินเผา
เนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบสวนใหญเปนเครื่องถวยสังคโลก สวนในบริเวณที่ใชในพิธีทาง
ศาสนาหรือที่ใชในพระราชพิธีหลวง คาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบต่ํา
กวา เนื่องจากการขุดพบเครื่องถวยจีนเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนสินคาที่เปนที่นิยมใชในพิธีทาง
ศาสนา บริเวณเมืองสุโขทัย เชน ประเภทตลับ กระปุก เปนตน
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3. เครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพบริเวณภาคกลางของประเทศไทน
ในที่นี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพบริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทยในชวงกอนการสงออก เพื่อปรากฏลักษณะเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพ
เชน ขนาดของภาชนะดินเผา ความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบ
จากกลุมภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพ เปนตน
เทาที่เก็บขอมูลแลว มีบานเมือง 2 แหงในแวนแควนสุโขทัยที่มีการขุดพบการฝงศพ
บรรจุกระดูกภายในภาชนะดินเผาและลงฝงอยูตามฐานอาคารวัดวาอาราม ไดแก การฝงศพใน
ชุมชนลอมรอบเมืองศรีสัชนาลัยและในเขตอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร
เครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพในชุมชนลอมรอบเมืองศรีสัชนาลัย
จากดําเนินงานการขุดคนตามแหลงโบราณคดีตางๆบริเวณลอมรอบเมืองศรีสัชนาลัย
ปรากฏกลุมการฝงศพโดยใชภาชนะดินเผาขึ้นมาตามโบราณสถานวัดวาอารามตางๆในบริเวณนี้
สิ่งที่นาเสียดายวายังไมเสนอผลงานการขุดคนแหลานี้ แต D.Hein ซึ่งเปนผูดําเนินงานการขุดคน
ครั้งนั้น กลาวถึงลักษณะประเพญีการฝงศพโดยใชภาชนะดินเผาที่กระจายตามโบราณสถานวัดวา
อารามตาง ๆ บริเวณลอมรอบตัวเมืองศรีสัชนาลัย (แผนที่ 57) ในวิทยานิพนธปริญญาเอกวา ใน
โบราณสถานวัดวาอารามตางๆในบริเวณนี้ มีการขุดพบการฝงศพโดยบรรจุกระดูกมนุษยเผาแลว
ภายในภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภทไหและนําเครื่องถวยศรีสัชนาลัยประเภทชามมาใชปด
ปากของไหบรรจุดกระดูก บางทีนําเครื่องถวยศรีสัชนาลัยประเภทพานขนาดใหญมาใชปดปาก
(รูปที่ 282) ภาชนะดินเผาเหลานี้ถูกลงฝงภายนอกกําแพงแกว ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกภายในที่
ขุดพบสวนใหญเปนประเภทไหปากแตรที่ผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย ซึ่งประกอบดวยชนิดไม
เคลือบและชนิดเคลือบแบบเชลียง จากลักษณะองคประกอบดวยภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย 2
ชนิดนี้ D. Hein สันนิษฐานวาการฝงศพเหลานี้จัดอยูไดในอายุสมัยของการผลิตเครื่องถวยศรีสัช
นาลัยชนิดเคลือบแบบมอญ (แบบเชลียง) ซึ่งตรงกับในชวงกอนการสงออก นอกจากกระดูกมนุษย
แลว บางทียังนําภาชนะดินเผาขนาดเล็กแบบเตาปูนและเครื่องมือเครื่องใชทําดวยสําริดใสบรรจุ
ภายในภาชนะอีกดวย ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกภายในสวนใหญมีการเจาะรูที่สวนกนภาชนะ2

2

D. Hein, “The Sawankhalok Ceramic Industry: From Domestic Enterprise to
Reginal Entrrepreneur.” (Ph.D. Thesis, Deakin University, Australia, 2001), 83-84.
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D. Hein ยังกลาวถึงความแตกแตงลักษณะภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยใชในการฝงศพ
ระหวางโบราณสถานวัดขนาดเล็กกับโบราณสถานวัดขนาดใหญวา ในเขตวัดขนาดเล็ก ภาชนะดิน
เผาใชในการฝงศพสวนใหญเปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบเรียบไมมีลวดลาย สวนใน
เขตวัดขนาดใหญ ภาชนะดินเผาใชในการฝงศพมักมีคุณภาพดีกวา ซึ่งเปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบแบบเชลียง จากความแตกตางนี้ D. Hein เสนอแนวความคิดเห็นวาความแตกตาง
คุณภาพของภาชนะดินเผาใชในการฝงศพเชนนั้นคงจะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางฐานะทาง
สังคมของผูตายในชุมชน3
เครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพในโบราณสถานวัดมณฑปและวัดกรุสี่หอง ในเขต
อรัญญิก เมืองกําแพงเพชร
การกําหนดอายุสมัยของการฝงศพ โบราณสถานวัดมณฑป
ในการกําหนดอายุสมัยของการฝงศพ 2 ศพนี้ เมื่อสังเกตสภาพการขุดพบ สันนิษฐาน
ได ว า ทั้ ง 2 ศพนี้ น า จะถู ก ลงฝ ง ในสมั ย เดี ย วกั น แต ภ าชนะดิ น เผาประเภทไหปากแตรยั ง เป น
หลั ก ฐานที่ ไ ม เ หมาะการกํ า หนดอายุ อ ย า งชั ด เจน เนื่ อ งจากว า ยั ง ไม ท ราบถึ ง เรื่ อ งราวการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆของภาชนะดินเผาแบบนี้ตามกาลเวลา
ดังนั้นในการกําหนดอายุสมัยการฝงศพ 2 ศพนี้ ผูวิจัยจึงอางอิงผลการวิเคราะหทาง
อายุจากรูปแบบทางสถาปตยกรรมของวัดมณฑป และนํามาใชในการกําหนดอายุสมัยของการฝง
ศพ 2 ศพนี้ เนื่องจากวาเมื่อกอสรางอาคารใดอาคารหนึ่ง คงจะไดลงฝงศพกอนหนานั้น
จากการขุดแตงวัดมณฑป พบวาเสนแกนหลักของหวัดเบนจากทิศตะวันออกไปทาง
ทิศใตเล็กนอย โดยหันดานหนาวัดไปทางทิศตะวันออก มีแนวกําแพงวัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ลอมรอบโบราณสถานตางๆ กลาวคือ วิหารตั้งอยูดานหนาวัด ตัววิหารมีผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
วางตัว ตามแนวทิศตะวันออก–ตะวัน ตก ดา นหลัง ของวิหารเปน ที่ตั้งของมณฑป ซึ่ง เปน เจดีย
ประธานของวัด และมีผังอาคารเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส บริเวณดานตะวันออกเฉียงเหนือของวัด มี
บอน้ําซึ่งปากบอมีผังเปนรูปสี่เหรี่ยมจัตุรัส บริเวณพื้นที่ดานตะวันตกของวัดหรือพื้นที่ดานหลัง
มณฑปเปนวาง4 (แผนผังที่ 40)
ลักษณะการจัดผังวัดมณฑปเปนลักษณะเดียวกันการจัดผังบริเวณของวัดอื่นๆที่มี
3

Ibid., 84.
4
หางหุนสวนจํากัดสุรศักดิ์กอสราง, รายงานการขุดแตงวัดมณฑปในเขตอรัญญิก
เมืองกําแพงเพชร (ม.ป.ท., 2542), 11.
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อายุอยูในสมัยสุโขทัย ซึ่งจะกําหนดใหมีการอยูดานหนาเจดียประธาน ซึ่งเปนเจดียทรงระฆัง หรือ
ทรงมณฑปและวัดใหเปนแกนหลักของวัด
เจดียประธานตั้งอยูหลังวิหาร จากการศึกษาสวนตางๆของยอดเจดียที่ไดจากการขุด
แตงและการศึกษาเปลียบเทียบกับรูปแบบของเจดียที่อยูในบริเวณพื้นที่เดียวกัน ทําใหสันนิษฐาน
รู ป ทรงเดิ ม ได ว า เป น ลั ก ษณะเจดี ย ท รงมณฑปยอดระฆั ง โดยมี อ งค ป ระกอบทางศาสนา
สถาปตยกรรม คือฐานลางเปนแบบฐานหนากระดานสี่เหลี่ยมซอนกันสองชั้น ตอดวยชุกฐานปทม
ชุกที่หนึ่ง โดยสวนหนากระดานทองไมประดับดวยคบัวลูปฟก ตอขึ้นไปเปนฐานปทมชุกที่สองที่
สวนหนากระดานทองไมประดับดวยลวดบัวลูกแกวอกไก 2 เสน สวนดานหนาที่ประตูทางเขาทํา
เปนเสาจระนําลักษณะเปนฐานปทมและมีการยอมุม ภายในคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปประทับ
นั่ง จากการขุดแตงไมพบหลักฐานที่จะทําใหระบุไดวาพระพุทธรูปองคนี้ทรงแสดงปางอะไร สวน
หลังคากอเหลื่อมซอนขึ้นไปทีละกอน ซึ่งตรงกับระบบ Corbel arch ถัดขึ้นไปเปนสวนขององค
ระฆังซึ่งประกอบดวยชั้นมาลัยเถาที่ทําเปนลักษณะของบัวถวา 3 ชั้น และมีบัวปูนปนปากระฆัง
ถัดจากองคระฆังขึ้นไปเปนบัลลังกโดยทําเปลีอด จากการแบบดังกลาวขางตนจัดเปนแบบเจดีย
ทรงมณฑปยอดระฆังในศิลปาะสุโขทัย
จากการวิเคราะหรูปแบบทางสถาปตยกรรมวัดมณฑป สันนิษฐานไดวานาจะสราง
ในชวงสมัยสุโขทัย จากที่กลาวมาแลว ผูวิจัยสันนิษฐานอีกดวยวาการฝงศพ 2 ศพนี้คงจะมีอายุ
สมัยสุโขทัยสมัยเดียวกัน ซึ่งจัดอยูไดในชวงกอนการสงออก
การกําหนดอายุสมัยของการฝงศพ โบราณสถานวัดกรุสี่หอง
ถ า หากจะกํ า หนดอายุ ส มั ย ของภาชนะดิ น เผาประเภทไห 2 ใบเท า นั้ น มี ค วาม
ยากลํ า บากที่ จ ะกํ า หนดอายุ ส มั ย อย า งชั ด เจนด ว ยสาเหตุ ที่ ว า ยั ง ไม ท ราบถึ ง เรื่ อ งราวการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆของภาชนะดินเผาแบบนี้ตามกาลเวลา ดังนั้น ในการกําหนดอายุสมัย
ของการฝงศพ 2 ศพนี้ ผูวิจัยจึงอางอิงผลการวิเคราะหทางอายุจากรูปแบบทางสถาปตยกรรมของ
วัดกรุสี่หอง5 และนํามาใชในการกําหนดอายุสมัยของการฝงศพ 2 ศพนี้เชนเดียวกันกับการกําหนด
อายุของการฝงศพในวัดมณฑป โดยเฉพาะ คาอายุสมัยของการสรางวิหารและกําแพงแกววิหาร
เปนหลักฐานสําคัญในการกําหนดอายุสมัยของการฝงศพทั้ง 2 ศพ เนื่องจากวาการฝงศพทั้ง 2 ศพ
ถูกลงฝงอยูใกลบริเวณนอกกําแพงแกววิหารทางดานทิศใต

5

เรื่องเดียวกัน.
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ลักษณะวิหารซึ่งเปนอาคารขนาดใหญ มีการทําฐานสูง มีการกอชั้นฐานหนากระดาน
สี่ เ หลี่ ย มหลายชั้ น รอบรั บ ชุ ก ฐานป ท ม ที่ ทํ า เป น ฐานบั ว ลู ก ฝ ก โดยฐานชั้ น ล า งทํ า ยื่ น ออกไป
ดานหนาและดานหลัง เพื่อเปนที่ตั้งของเสารับพะไล ซึ่งรูปแบบเชนนี้เปนลักษณะที่นิยมในเขต
อรัญญิก เมืองกําแพงเพชร
เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบฐานอาคารในสมัยสุโขทัย พบวาอาคารโบสถหรือวิหาร
นิยมสรางใหมีฐานเตี้ย เชน วิหารวัดมหาธาตุ สุโขทัย ซึ่งตอมาเมื่อไดรับอิทธิพลจากศิลปะสมัย
อยุธยา จึงไดหันมาสรางฐานอาคารใหมีฐานสูงขึ้น เชน วิหารสูง ซึ่งตั้งอยูที่ดานหนาของวิหาร
หลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัย
วิหารวัดกรุสี่หองมีรูปแบบที่คลี่คลายไปจากรูปแบบอาคารที่นิยมในสมัยสุโขทัย จึง
นาจะสรางขึ้นโดยไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมรวมสมัยกับศิลปะอยุธยา ดังนั้นอายุสมัยของ
วิหารวัดกรุสี่หอง จึงนาจะอยูในชวงราวสมัยสุโขทัยตอนปลาย – สมัยอยุธยาตอนตน
จากการวิเคราะหทางอายุทางสถาปตยกรรมวิหารวัดกรุสี่หองที่กลาวมาแลว ผูวิจัยจึง
สันนิษฐานวาการฝงศพ 2 ศพนี้คงจะถูกลงฝงในชวงสมัยสุโขทัยตอนปลาย – สมัยอยุธยาตอนตน
ซึ่งตรงกับในชวงกอนการสงออก (ในชวงตน – กลางพุทธศตวรรษที่ 20)
ผลการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพบริเวณภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทยในชวงกอนการสงออก
เมื่อคนหาตัวอยางของการฝงศพที่ใชภาชนะดินเผาโดยบรรจุกระดูกมนุษยภายใน
บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย ซึ่งจัดอยูไดในชวงกอนการสงออก พบวาถึงแมวาจะมี
ตัวอยางเปนจํานวนนอย แตภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกภายในทุกใบเปนภาชนะดินเผาที่มีขนาด
ใหญ เชน ในการขุดแตงวัดนครโกษา มีการขุดพบภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหลงเตาจีนตอนใต
ชนิดไมเคลือบประเภทไหขนาดใหญที่บรรจุกระดูกภายใน (ขนาดของภาชนะระบุไมได) โดย
รวมกันกับเครื่องถวยจีน ชนิดเคลือบสีขาวประเภทจานขนาดเล็ก (ภาพที่ 283)6 ซึ่งขึ้นรูปดว ย
แมพิมพ เคลือบผิวทั้งดานในและดานนอกยกเวนที่สวนกนดานนอก และปาดน้ํายาเคลือบออก
ขอบปากโดยรอบ มีการตกแตงดวยแมพิมพเปนลายกลีบดอกบัวรอบนอกลําตัว ซึ่งนาจะผลิตจาก
แหลงเตาผูเถียนหรือเตอฮั่วในมลฑณฝูเจี้ยนในสมัยราชวงศหยวน (ในชวงตนพุทศตวรรษที่19 –
ตนพุทธษตวรรษที่ 20)
6

กรมศิลปากร, รายงาน “เครื่องถวย” จากการขุดคน ที่เมืองลพบุรี พ.ศ. 2529-2530
(กรุงเทพฯ: โครงการบูรณะโบราณสถานลพบุรี กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532), 128.
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ในดําเนินการขุดแต งโบราณสถานวัดมหาธาตุวรวิหาร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ตั้งแตปพ.ศ.2435 จนถึงปจจุบันนี้ มีการขุดพบการฝงศพโดยบรรจุกระดูกภายใน
ภาชนะดินเผาหลายศพมาแลว ในกลุมการฝงศพเหลานี้ มีการฝงศพ 2 ศพที่ยอนกลับไปถึงสมัย
สุโขทัยได ซึ่งเปนการฝงศพโดยบรรจุกระดูกภายในภาชนะดินเผาประเภทไหขนาดใหญ (ภาพที่ 282)

ภาพที่ 283 ภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบประเภทไหทรงสูง ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากประเทศจีน พบ
จากวัดนครโกษา จ.ลพบุรี (กรมศิลปากร 2532)
ภาชนะดินเผาใบที่หนึ่งเปนภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลประเภทไหที่ขุดพบ
รวมกันกับเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีน้ําตาลประเภทอาง จากบริเวณซุมประตูทิศตะวันออกดาน
นอกในการขุดแตงปพ.ศ.25467 ภาชนะดินเผาประเภทไหใบนี้มีเนื้อดินแกรง เคลือบสีนา้ํ ตาล มีการ
ตกแตงดวยการขูดขีดเปนลายกานขดที่สวนลําตัวดานนอก ภาชนะดินเผาประเภทอาง ซึ่งนาจะใช
เปนฝาปดปากของประเภทไห เปนภาชนะทรงสูง ขอบปากหนากวาลําตัว กนแบน เทาที่สังเกต
ภาพถายของภาชนะดินเผาคูนี้ นาจะผลิตจากแหลงเตาตั้งอยูในจีนตอนใตในชวงสมัยราชวงศซุง
ตอนใตตอนปลาย–สมัยราชวงศหยวนตอนตน (ในพุทธศตวรรษที่ 19)
ภาชนะดิ น เผาใบที่ ส องเป น ภาชนะดิ น เผาบ า นบางปู น ชนิ ด ไม เ คลื อ บประเภทไห
ปากแตรที่ขุดพบรวมกันกับเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีน้ําตาลประเภทอาง จากภายในกําแพงแกว

7

183.

กรมศิลปากร, วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552),
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ดานทิศตะวันออกของซุมประตูในปพ.ศ.25538 ภายในภาชนะบรรจุกระดูกกับเศษภาชนะทําดวย
สําริดดวยกัน ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตรมีขนาดความสูง 39.0
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 22.0 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนกน 15.0
เซนติเมตร มีเนื้อดินคอนขางแกรงหยาบเปนสีเทาออน ลักษณะรูปทรงภาชนะคลายคลึงกันภาชนะ
ดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร คอสูง มีไหลที่ราบลงไมยกตั้ง กนมีฐานเรียบ
ไมมีเชิง มีการตกแตงดวยกากปนแปะทรงวงกลมเรียงกันรอบไหล และดวยการปนแปะปุม สีเ่ หลีย่ ม
4 ปุมรอบไหลดวย และมีการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายจุดๆ 2 ชั้นรอบไหลและลําตัว
ตอนบน เครื่ อ งถ ว ยจี น ชนิ ด เคลื อ บสี น้ํ า ตาลประเภทอ า งที่ น า จะใช เ ป น ฝาป ด มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 24.6 เซนติเมตร ความสูง 5.6 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวน
กน 13.6 เซนติเมตร มีเนื้อดินแกรงหยาบเปนสีเทาอมเหลือง มีการเคลือบผิวดานในดานเดียว
น้ํายาเคลือบเปนประเภทเคลือบขุนเปนสีน้ําตาลอมเหลือง ไมมีแตกราน ปากกวาง ขอบปากพับแผ
ออก และทําเปนรูปทรงลูกคลื่น กนแบน ซึ่งคงจะผลิตจากแหลงเตาในประเทศจีนตอนใตในชวง
สมัยราชวงศซุงตอนใตตอนปลาง – สมัยราชวงศหยวนตอนตน (ในพุทธศตวรรษที่ 19)
จากการวิเคราะหเหลานี้ พบวาในการฝงศพโดยใชภาชนะดินเผาตามบานเมืองตางๆ
บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยในชวงกอนการสงออก ภาชนะดินเผาที่มีขนาดใหญ (ไห
โถขนาดใหญ) คงถูกนิยมใชในการฝงศพเชนเดียวกันกับบริเวณภาคกลางตอนบน แตสําหรับแหลง
ที่ผลิตของภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพมีความแตกตางกันจากบริเวณภาคกลางตอนบนของ
ประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยจีนและภาชนะดินเผาบานบางปูน
4. เครื่องถวยสังคโลกที่ถกู บรรจุภานในกรุเจดียบ ริเวณภาคกลางของประเทศไทย
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากภายในกรุเจดียรายของโบราณสถานในพื้นที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย9
ในการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้ มีการขุดพบภาชนะดินเผาที่สมบูรณเปนจํานวน
มากจากภายในกรุเจดียราย ดังตอไปนี้
8

ผูวิจัยรวมทําวิจัยโดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานโบราณคดี 1 ราชบุรีในปพ.ศ.
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9

หางหุน สวนจํากัดเหมลักษณกอสราง, รายงานการบูรณะ-เสริมความมั่งคง
โบราณสถานภายในพิพิธภณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย, เสนอ สํานกงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.)
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ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
(รูปที่ 135-1)
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
(รูปที่ 135, 136)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
(รูปที่ 136-5)
ภาชนะดินเผานานบานบอสวกชนิดเคลือบสีเขียว
(รูปที่ 137-6)
เครื่องถวยจีนชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน
(รูปที่ 137-7, 8)
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สมัยราชวงศหยวน (รูปที่ 138-9)
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
(รูปที่ 138)
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว
(รูปที่ 138-16, 17)
(รูปที่ 138, 139)
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีน้ําตาล
ในการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้ นอกจากภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากภายในกลุมกรุ
เจดียรายที่กลาวมาแลว ยังมีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวนมากในพื้นที่โดยรอบอีกดวย
ผูวิจัยทําการวิจัยภาชนะดินเผาจํานวนทั้งสิ้น 2,229 ชิ้น ในการวิจัยครั้งนี้ พบวามีเศษภาชนะดิน
เผาที่ มี ร อ งรอย 2 ชนิ ด น า สั ง เกต ได แ ก เศษภาชนะดิ น เผาที่ มี ก ารพอกป ด ด ว ยเศษปู น ขาว
เชนเดียวกับภาชนะดินเผาที่ขุดพบภายในกรุเจดียราย และที่ผิวภาชนะมีลักษณะบวมเนื่องจากถูก
ไฟหรือมีรองรอยการใชงานนั่นเอง ซึ่งสันนิษฐานไดวาเศษภาชนะดินเผาเหลานี้แตเดิมนาจะเปน
ชิ้นสวนของภาชนะดินเผาที่เคยบรรจุภายในกรุเจดียรายองคใดองคหนึ่ง แตถูกขุดขึ้นมาและอาจ
ถูกไฟไหมดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งภายหลัง เนื่องจากวาในกลุมเครื่องถวยที่ขุดพบจากกรุเจดีย ไม
มีเครื่องถวยใบที่มีรองรอยถูกไฟ มีการคนพบเศษภาชนะดินเผาที่มีรองรอย 2 ชนิดนี้
ผูวิจัยสันนิษฐานวาเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบในพื้นที่โดยรอบเปนจํานวนหนึ่งที่จะมี
รองรอย 2 อยางบนผิวภาชนะนั้น คงเปนกลุมภาชนะดินเผาที่ถูกบรรจุภายในกรุเจดียรายองคใด
องคหนึ่งแตเดิม ถาหากขอสมมติฐานนี้จะถูกตอง กลุมเครื่องถวยที่ถูกบรรจุภายในกรุเจดียรายใน
โบราณสถานแหงนี้จะประกอบดวยเครื่องถวยหลายชนิดเปนจํานวนมากดังตอไปนี้
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน
25 ใบ
แจกัน 8 ใบ (รวมทั้งชนิดลายสีแดงใตเคลือบ)
จานขนาดเล็ก 1 ใบ
ถวย 2 ใบ
กระปุก 2 ใบ
ฝาปด 2 ใบ
ไหปากกวาง 4 ใบ
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ไหปากแคบ 6 ใบ
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
3 ใบ
โถปากกวาง 1 ใบ
ไหขนาดใหญ 1 ใบ
จานขนาดใหญ 1 ใบ
เครื่องถวย Chichou ชนิดลายสีดําใตเคลือบ
1 ใบ
ไห 1 ใบ
เครื่องถวยผูเถียนชนิด Celadon
6 ใบ
จานเล็ก 4 ใบ
ตลับ 1 ใบ
กระปุก 1 ใบ
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว
5 ใบ
จานเล็ก 5 ใบ
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีน้ําตาล
7 ใบ
ไห 6 ใบ
ไหปากกวาง 1 ใบ
4 ใบ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
ไหปากแตร 3 ใบ
พาน 1 ใบ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบเขมแบบเชลียง 2 ใบ
จาน 1 ใบ
ฝาปด 1 ใบ
เครื่องถวยนานบานบอสวกชนิดเคลือบสีเขียวนวล 1 ใบ
ไห 1 ใบ
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
2 ใบ
ฝาปด 2 ใบ
รวม
56 ใบ
ผูวิจัยไดกําหนดอายุสมัยของการบรรจุภาชนะดินเผาภายในกรุเจดียรายเหลานี้ในชวง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ในบทที่ 4 มาแลว
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เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากกรุเจดีย โบราณสถานวัดหนาพระธาตุ จังหวัด
สิงหบุรี

10

เจดียทั้ง 3 องคที่มีการขุดพบภาชนะดินเผาภายในกรุ จัดเปนเจดียฐานแปดเหลี่ยมซึ่ง
นาจะกอสรางในชวงเดียวกัน แตมีสภาพลงเหลืออยูแคระดับฐานราก จึงไมสามารถพิจารณา
วิเคราะหรูปแบบเมื่อแรกสรางได
เมื่อสังเกตอายุสมัยของการกอสรางเจดีย 3 องคนี้ สภาพที่ขุดพบอันเปน สิ่ง ที่นา
สังเกต คือ เจดียหมายเลข 4.2 ซึ่งอยูใตฐานของเจดียประธานทรงปรางค ตั้งอยูในตําแหนงที่
สําคัญเมื่อตอนแรกสราง ดังนั้น เจดียหมายเลข 4.2 จึงมีอายุเกากวาเจดียประธานทรงปรางค ซึ่งมี
อายุอยูในปลายพุทธศตวรรษที่ 20
จากการวิเคราะหตําแหนงที่ขุดพบของเจดียหมายเลข 4.2 เจดีย 3 องคนี้นาจะมีอายุ
ในราวตนพุทธศตวรรษที่ 20 คาอายุสมัยนี้ยังสอดคลองกันกับอายุสมัยของพระพิมพชิน 77 องค
ภายในกรุเจดียหมายเลข 4.3 ซึ่งเปนพระพิมพชินที่เทียบไดกับที่ขุดพบจากกรุปรางค วัดราชบูรณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรางในรัชการสมเดจพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) ราวป
พ.ศ.1967
ถึงแมวาจะมีภาชนะดินเผาภายในกรุเจดียเปนจํานวนแค 3 ใบเทานั้น แตในจํานวน
ภาชนะดินเผาเหลานี้ มีการใชภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร 2 ใบ
เปนภาชนะที่บรรจุของถวายและประดิษฐานภายในกรุเจดียแตละองค ทําใหผูวิจัยสันนิษฐานวา
เครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะภาชนะประเภทไหปากแตร คงแพรกระจายถึงบริเวณภาคกลาง
ตอนลางสวนหนึ่งของประเทศไทยเปนสินคาสําหรับบรรจุสิ่งของถวายและประดิษฐานภายในกรุ
เจดีย และภาชนะดิน เผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตรคงเปนภาชนะหลักใน
ปริมาณแทนเครื่องถวยจีนที่มีขนาดใหญ (ไห โอง) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่หายากในทองถิ่น
ภาชนะดินเผาที่ถูกบรรจุภายในกรุเจดียในชวงกอนการสงออทั่วประเทศไทย
(ภาพที่ 283)
นอกจากบริเวณเมืองสุโขทัยแลว ยังมีการคนพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนจาก
โบราณสถานเนื่องในกิจพิธีทางศาสนาในประเทศไทยทั่วไป โดยเฉพาะที่ชุมชนโบราณตั้งอยูริม
แมน้ําสายใหญตั้งแตพระนครศรีอยุธยาขึ้นไปจนถึงเวียงทาการ จังหวัดเชียงใหม มีการคนพบ
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หางหุนสวนจํากัดพรอนันทกอสราง, รายงานวัดหนาพระธาตุ, โครงการขุดแตง ขุด
คน และออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานวัดหนาพระธาตุ (ม.ป.ท., 2542).
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เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนที่มีขนาดใหญอยางหนาแนน11 ดังตอไปนี้ (ภาพที่ 283)
1. วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลําพูน
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทไหปากกวาง 2 ใบ (1)
2. กรุเจดีย โบราณสถานหมายเลข 6 เวียงทาการ จังหวัดเชียงใหม
เครื่องถวยจิงเตอเจิ้นชนิดลายคราม
ชนิดลายครามประเภทไหปากกวางพรอมฝาปด 1 ใบ (2)
3. กรุเจดีย วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องถวยจิงเตอเจิ้นชนิดลายครามประเภทไหปากกวาง 1 ใบ (3)
เครื่องถวยหลงฉวน Celadon ประเภทโถขนาดใหญ 1 ใบ (4)
4. กรุเจดีย วัดพระศรีสรรเพชญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เครื่องถวยหลงฉวน Celadon ประเภทโถขนาดใหญ 1 ใบ
การวิเคราะห
จากลักษณะการแพรกระจายของเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนประเภทที่มีขนาด
ใหญ ซึ่งถูกบรรจุภายในกรุเจดียราย แสดงใหเห็นวาเครื่องถวยจีนเหลานี้แพรเขามาในภาคกลาง
ของประเทศไทยตามเสนทางลําน้ําสายใหญ แตสําหรับเมืองสุโขทัยตั้งอยูบริเวณหางไกลจาก
แมน้ําสายใหญแตมีการคนพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนประเภทที่มีขนาดใหญเปนจํานวน
มากอยางโดดเดน โดยเฉพาะการคนพบเครื่องถวยชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนประเภทไห 2
ชนิดทั้งหมด 10 ใบ
อนึ่ง ในกลุมเครื่องถวยที่ถูกบรรจุภายในกรุเจดียรายนี้ เปนที่นาสังเกต คือการขุดพบ
เครื่องถวยประเภทไหรูปแบบเดียวกัน 4-6 ใบเปนชุด เชน เครื่องถวยจีนชนิดลายครามประเภทไห
ปากกวาง 4 ใบ ประเภทไหปากแคบ 6 ใบ เปนตน จากการขุดพบเครื่องถวยประเภทไหเปนชุดนี้
ผูวิจัยสันนิษฐานวาเครื่องถวยที่ถูกบรรจุในกรุเจดียรายสวนใหญถูกนําเขามาในเมืองสุโขทัยเปน
สินคากลุมเดียวกันโดยสั่งเปนพิเศษ ซึ่งมีความเปนไปไดวาเมืองสุโขทัยคงเปนศูนยกลางทาง
การเมืองและทางวัฒนธรรมในอาณาจักรสุโขทัย และคงมีระบบการติดตอคาขายกับภายนอกโดย
ผานเสนทางเรืออยางมั่นคงในสมัยสุโขทัยเพื่อขนสิ่นคากลุมที่สั่งเปนพิเศษเขามาจากภายนอกได
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ณัฎฐภัทร จันทวิช, เครื่องถวยจีนทีพ่ บจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537).
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อยางไรก็ตาม ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 บานเมืองที่มีบทบาททางการเมือง
สําคัญ ซึ่งมักตั้งอยูริมลําน้ําสายใหญยกเวนเมืองสุโขทัย คงเปนที่นิยมใชเครื่องถวยจีนในบรรจุ
สิ่งของถวายภายในกรุเจดีย โดยเฉพาะเมืองสุโขทัยและอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานไดวาเครื่องถวยจีน
สมัยราชวงศหยวนคงมีบทบาทสําคัญในการพิธีการทางศาสนาพุทธ สมัยสุโขทัย-สมัยอยุธยา
ตอนตน สวนสําหรับเครื่องสังคโลกมีการขุดพบเปนจํานวนนอยและไมไดพบประเภทรูปทรงเปน
พิเ ศษ พบเพียงแตภาชนะไมเ คลือบประเภทไหปากแตรเทา นั้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงสันนิษฐานวา
ในขณะการถูกบรรจุภาชนะดินเผาภายในกรุเจดียบริเวณตัวเมืองสุโขทัยและพระนครศรีอยุธยา คง
จะมีความเปนที่นิยมใชเครื่องถวยจีนขนาดใหญเปนภาชนะสําหรับบรรจุของถวายและประดิษฐาน
ภายในกรุเจดีย ถาหากจะเปรียบเทียบกับเครื่องถวยจีนเหลานี้ เครื่องถวยสังคโลกคงนาจะไดมี
ความสําคัญนอยกวา
นอกจากนี้ ในการวิเคราะหบริบทของอุปโภคบริโภคภาชนะดินเผากลุมเปนพิเศษนี้ ยัง
มี ข อ สั ง เกตอี ก ข อ หนึ่ ง ด ว ยว า ตํ า แหน ง ของโบราณสถานในพื้ น ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ
รามคําแหงนั้นเอง กลาวคือ โบราณสถานแหงนี้ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเนินปราสาทและวัด
มหาธาตุ ซึ่งสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้นาจะเปนสวนหนึ่งของพระราชฐานในบริเวณใจ
กลางของเมืองสุโขทัยโดยประกอบดวยกันกับเนินปราสาทและวัดมหาธาตุ12 ถาหากขอสมมุษฐาน
นี้เปนความจริง กลุมภาชนะดินเผาที่ถูกบรรจุภายในกรุเจดียรายเหลานี้ถือเปนสัญลักษณอยาง
หนึ่งที่แสดงถึงสถานภาพแหงชนชั้นสูงสุดหรือแสดงถึงความร่ํารวยที่สุดในอาณาจักรสุโขทัย
โดยเฉพาะเครื่องถวยจีน สวนสําหรับเครื่องถวยสังคโลกที่เปนผลผลิตทองถิ่นไมไดมี
ความสําคัญในโอกาสเปนพิเศษบริเวณใจกลางของเมืองสุโขทัยเชนเดียวกันกับที่การขุดพบจากชัน้
ดินที่อยูอาศัยที่ 1 และที่ 2 ของแหลงโบราณคดีเนินปราสาท เมืองสุโขทัย เนื่องจากวาเครื่องถวย
สังคโลกถือเปนของที่ใชในชีวิดประจําวัน
สวนสําหรับชุมชนทองถิ่นอื่น เครื่องถวยจีนที่มีขนาดใหญ (ไห, โอง) คงเปนหายาก จึง
ทําใหภาชนะดินเผาผลิตในทองถิ่นไดมีบทบาทสําคัญในการถูกประดิษฐานภาชนะดินเผาภายใน
กรุเจดีย เชนที่ขุดพบจากโบราณสถานวัดหนาพระธาตุ จังหวัดสิงหบุรี
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ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:
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6. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคบริเวณตัวเมืองพิษณุโลก จากการวิเคราะหขอมูลที่ได
จากโบราณสถานพระราชวังจันทน
จากขอความศิลาจารึกสมัยสุโขทัยที่ไดกลาวถึงเมืองพิษณุโลก (สองแคว) เราทราบได
วาเมืองพิษณุโลกไดมีบทบาทในฐานะเมืองสําคัญของอาณาจักรสุโขทัย สวน เมื่อพิจารณา
ลักษณะภูมิประเทศของเมืองพิษณุโลก ซึ่งมีแมน้ํานานไหลผานและมีความสะดวกที่จะติดตอกับ
บริเวณภาคเหนือและภาคกลางตอนลางของประเทศไทย สันนิษฐานไดวาเมืองพิษณุโลกยังไดมี
บทบาทหนาที่เปนเมืองศูนยกลางทางการคาขายสําคัญในอาณาจักรสุโขทัยอีกดวย ผูวิจัยจึงไดทํา
การวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองพิษณุโลกเปนเมืองศูนยกลางทางการคาขายในอาณาจักร
สุโขทัย โดยเฉพาะ ความสัมพันธทางการคาขายกับบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย เชน
พระนครศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรี และเมืองราชบุรี เปนตน
ตั้งแตปพ.ศ. 2546 เปนตนมา กรมศิลปากรไดดําเนินงานการขุดแตงขุดคนและบูรณะ
โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก และไดเก็บขอมูลสําคัญในการศึกษาประวัติศาสตร
ของเมืองพิษณุโลกตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา
กอนที่จะเริ่มทําการวิเคราะหขอมูลเหลานี้ตามอายุสมัย ขอเสนอเปาหมายของการ
วิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนในการศึกษาเรื่องนี้โดย
อธิบายความสําคัญของเมืองพิษณุโลกทางประวัติศาสตร
เมืองพิษณุโลกมีความสําคัญทางประวัติศาสตรโบราณคดีเนื่องจากวาเคยเปนทั้ง
เมืองหลวง เมืองลูกหลวง เมืองเอก (คูกับเมืองนครศรีธรรมราช) และจากหลักฐานทางเอกสาร
ประวัติศาสตร สันนิษบานไดวาเปนเมืองที่มีสําคัญในสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ดังตอไปนี้
เมืองพิษณุโลกในเอกสารทางประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
สําหรับประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลกในเอกสารทางประวัติศาสตร สมัยสุโขทัยเปน
ชวงสมัยเริ่มตนปรากฏชื่อเรียกเมืองพิษณุโลก ซึ่งมีบทบาทในฐานะเมืองสําคัญของอาณาจักร
สุโขทัย ขอความที่ระบุชื่อสองแคว ซึ่งเปนชื่อเดิมของเมืองพิษณุโลกเริ่มปรากฏตั้งแตในศิลาจารึก
หลักที่ 2 วัดศรีชุมจารึกขึ้นในราวพ.ศ.1912 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 8-11 วา
“...พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีเกิดในนครสรวงสองแคว ปูชื่อพระยาศรีนาวนําถุม
เปนขุน เปนพอ ...เสวยราชในนครสองอั น อันหนึ่งชื่อนครสุ โขทัย อั นหนึ่งชื่อนครศรีเสชนาไล...
ประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุใกลฝงน้ํา... ในนครสุโขทัยนั้น พอขุนศรีนาวนําถุม.....ศรีเสขนาใล
มาอิงเปนขุนยี่ขุนนางนัก”
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ขอความนี้กลาวถึงสมเด็จพระมหาเถรศรีทธาราจุฬามุนีทรงเกิดที่เมืองสรวงสองแคว
ซึ่งเปนชื่อเดิมของเมืองพิษณุโลก แสดงใหเห็นวาเมืองสรวงสองแควที่อยูในบริเวณลุมน้ํานานนี้เปน
เมืองในความครอบครองของเจานายในราชวงศผาเมืองซึ่งเคยปกครองแควนสุโขทัย มากอน
ราชวงศพระรวง จากขอความนี้ พบวาเมืองสองแควในรัชสมัยของพอขุนศรีนาวนําถม คงมีการ
ปกครองที่คอนขางอิสระจากเมืองสําคัญที่รวมเขตแควนเดียวกัน คือสุโขทัยและศรีสัชนาลัย
ตอมาในรัชสมัยของพอขุนรามคําแหง เมืองสองแควเพิ่งถูกเขามารวมเปนสวนหนึ่ง
ของอาณาจักรสุโขทัย เรื่องนี้เห็นไดชัดเจนจากขอความตอนทายของศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพอ
ขุนรามคําแหง พุทธศักราช 1835 ดังตอไปนี้
“...ปราบเบื้ อ งตะวั น ออก รอดสรลวง สองแคว ลุ ม บาจาย สคา เท า ฝ ง ของเถิ ง
เวียงจันทนเวียงคําเปนที่แลว...” ซึ่งมีความหมายที่วา พอขุนรามคําแหงทรงปราบขาศึก มีเมือง
กว า ง ช า งหลาย ทางตะวั น ออกตรอดสระหลวง (พิษ ณุ โ ลกฝ ง ตะวัน ตกแมน้ํ า นา น) สองแคว
(พิษณุโลกตะวันออกแมน้ํานาน) ลุมบาจาย (สันนิษฐานวาอยูแถวลุมแมน้ํานาน) ถึงฝงโขง เวีนง
จันทน เวียงคําเปนที่สุด13
ภายหลังรัชสมัยของพอขุนรามคําแหง เมืองสองแควมีความสําคัญเพิ่มขึ้นและกลับ
เปนเมืองอิสระดังเดิมจึงเปนเหตุใหสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทตองยกกอนทัพไปปราบแลวทรง
พยายามควบคุมใหอยูภายในพระราชอํานาจของพระองค เห็นไดชัดเจนจากขอความในศิลาจารึก
หลักที่ 8 เขาสุมนกูฎ-เขาพระบาทใหญ (สุโขทัย) จารึกขึ้นในราวพ.ศ.191114 ดานที่ 3 บรรทัดที่
10-23 ปรากฏขอความกลาวถึงพระมหาธรรมราชาที่ 1 กษัตริยของอาณาจักรสุโขทัยวา
“...พระยาศรีสุริยพงศมหาธรรมราชาธิราชเอาพลไปปราบยังน้ํา...บุรีไดสิ้นไดทั้งยัง
ตะวันออกเขต....ยังพระสักรอดสิ้น จึงไปอยูในเมืองสองแคว บุพระมหาธาตุ ปลูกพระศรีมหาโพธ
ศรีชา..หา.อ.อา...ก.ยอมหินแลงลอม.ชบ..ท.ยกพนังแตสองแควมาเทาสุโขทัย อ.งไรนาปลูกหมาก
ปลูก..ไพรยา หวายทปลาหากินเย็นเนื้อ...ทุกแหง เบื้องเหนือน้ํานานถี แดนเจาพระยาผากองเจา
เมืองนานเมืองพลัว...เบื้องใตน้ํานานถีแดนเจาพระยาบ...หาส...าผูนอง ๐ เบื้องตะวันออก....เถิง
ของพระยาทาวฟางอม....”

13

ประเสริฐ ณ นคร, การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย (นนทบุรี: โครงการกิตติเมธี
สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 62.
14
ดร. ประเสริฐ ณ นคร ตั้ง ขอสัง เกตวา การสรางศิล าจารึกหลัก นี้ นาจะทํา ขึ้น 2
คราว คือ พ.ศ. 1902 คราวหนึ่ง และไดเพิ่มเติมอีกในพ.ศ. 1911 ในเรื่องเดียวกัน, 191.

559
เมืองนานเมืองพลัว...เบื้องใตน้ํานานถีแดนเจาพระยาบ...หาส...าผูนอง ๐ เบื้องตะวันออก....เถิง
ของพระยาทาวฟางอม....15”
พระยาศรีสุริยพงศมหาธรรมธิราช ทรงยกทัพไปปราบไดเมืองนาน เมืองหลวงพระบาง
เชาบุรี (คือเมืองชวา หรือเมืองเชา ชื่อเดิมของหลวงพระบาง) ไดทั้งสิ้น ปราบทางทิศตะวันออกได
...ไปถึงแควปาสัก จึงไปประทับในเมืองสองแคว (พิษณุโลก ฝงตะวันออกของแมน้ํานาน) ซอมพระ
มหาธาตุ ปลูกพระศรีมหาโพธิ... ทํา (กําแพง) หินแลงลอมรอบ ยกพนัง (ทํานบใหญ) แตสองแคว
มาถึงสุโขทัย (เพื่อใหประชาชน) ทําไรนา ปลูกหมาก ปลูก (พลู) ใหประชาชนตอนจับปลาเย็นเนื้อ
(เย็นใจ) ทุกแหง (ดินแดน) ทางเหนือแมน้ํานานติดกับแดนของเจาพระยาผากอง เจาเมืองนาน
เมืองพลั่ว ทางใตแมน้ํานานติดกับแดนเจาพระยา (มหาสมุทร) ผูเปนนอง ทางตะวันออกถึงแมน้ํา
โขงและแดนเจาพระยาฟางอม (หรือฟางุม)... เจาเปนลูก ... ถึงเมือง....ผา.... ซึ่งแสดงวาตองมีการ
สูรบปราบปรามใหยอมรับอํานาจกันอยูเสมอ ๆ16
แลวยังมีขอความอีกขอหนึ่งในศิลาจารึกหลักที่ 8 ดานที่ 4 บรรทัดที่ 4-2917 ที่กลาววา
“๐ อยูในสองแควไดเจ็ดขาวจึงนําพลมา ๐ มีทั้งชาวสระหลวงสองแควปากยม พระ
บางชากังราว สุพรรณภาว นครพระชุม เบื้องใ... เมืองพาน เมือง.. เมืองราด เมืองสะคา เมืองลุม
บาจาย เปนบริพาร จึงขึ้นมานบพระบามลักษรอันตนหากประดิษฐานแตกอนเหนือจอมเขาสุมน
กูฏนี้” ซึ่งแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระมหารธรรมราชาลิไท ทรงใหความสําคัญกับเมืองสองแคว
(พิษณุโลก) เปนอันมาก ถึงกับเสด็จไปครองอยูถึง 7 ป และยังไดปฏิสังขรณพระมหาธาตุและปลูก
พระศรีมหาโพธิ์ไวที่เมืองสองแควดวย ชึ่งแสดงให็เห็นวาเมืองพิษณุโลกมีความสําคัญทางการเมือง
ในอาณาจักรสุโขทัยโดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงประทับอยูเมืองพิษณุโลก 7 ปมาแลว
ในตํานานชิกาลมาลีปกรณของทางลานนายังมีขอความที่กลาวถึงเหตุการณในสมัย
เดียวกันนี้วา ครั้งหนึ่งเมืองนี้เกิดทุพภิกขภัยเปนเหตุใหสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง)
โปรดใหวัตตเดช อํามาตย (ขุนหลวงพะงั่ว) ยกกองทัพเขามายึดเมืองไวได จนสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาลิไท ตองขอเปนไมตรีและขอเมืองคืน ซึ่งสันนิษฐานไดวาการที่สมเดจพระมหาธรรมราชาลิไท
ตองเสด็จมาประทับที่สองแควถึง 7 ปนั้นอาจจะเปนการปองกันของทางสุโขทัยที่จะไมยอมให
15

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว, ประชุมจารึก ภาคที่ 6 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 96.
16
ประเสริฐ ณ นคร, การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย, 167.
17
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว, ประชุมจารึก ภาคที่ 6 จารึกสุโขทัย, 97.
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อยุธยามารุกราน
หลังจากเหตุการณที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) โปรดใหขุนหลวงพะงั่ว
ยึดเมืองสองแควเอาไวจนสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทตองขอเมืองคืน ก็ไมมีเหตุการณใดทีแ่ สดง
ถึงการกระทบกระทั่งกันอีก จนกระทั่งหลังจากที่ขุนหลวงพะงั่วเสด็จขึ้นครองราชยเปนสมเด็จพระ
บรมราชาธิราช ครองกรุงศรีอยุธยาแลว ในปพ.ศ. 1914 พระองคก็ได “...เสด็จไปเอาเมืองเหนือ
และได เ มื อ งเหนื อ ทั้ ง ปาว”18 ซึ่ ง ก็ ค งจะหมายรวมถึ ง เมื อ งสองแควด ว ย ต อ มาในป พ .ศ.1918
พระองค “.....เสด็จไปเอาเมืองพิษณุโลกและไดตัวขุนสามแกวเจาเมืองและครอบครัวอพยพมาครั้ง
นั้ น มาก”19 ในรั ช สมั ย ของสมเด็ จ พระบรมราชาธิ ร าชที่ 1 (ขุ น หลวงพะงั่ ว ) ได ทํ า ศึ ก สงคราม
ปราบปรามหัวเมืองเหนือหลายครั้ง จนกระทั่งในปพ.ศ. 1921 ในคราวที่เสด็จไปตีเมืองชากังราว
พระมหาธรรมาราชาไดออกมาถวายบังคมยอมแพ แตทางอยุธยาก็ยังยินยอมใหมีกษัตรปกครอง
อาณาจักรสูโขทัยดังเดิม ซึ่งในภายหลังก็กลับมีการแข็งเมืองและปราบปรามกันอีกหลายครั้ง
ผลการวิเคราะหความหลากหลายของเครื่องถวยสังคโลกและภาชนะดินเผา
ชนิดอื่นๆ
จากการวิเคราะหความหลากหลายของภาชนะดินเผาในชวงกอนการสงออก มีความ
เปนไปไดวาการเริ่มตนใชพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทนอาจจะยอนกลับไปไดถึงชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18 เนื่องจากการขุดพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงตอนเหนือ-ตอนใต แตไดมีการ
ขุดพบจํานวนนอย ถัดลงมาเปนสมัยราชวงศหยวน (ปลายพุทธศตวรรษที่ 19) เครื่องถวยจีนเริ่ม
เขามาเปนจํานวนมากโดยมีความหลากหลาย
เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของเครื่องถวยจีนในชวงกอนการสงออก พบวาที่ขุดพบสวน
ใหญเปนประเภทชามและจาน ไมไดมีการขุดพบประเภทไห โอง และโถขนาดใหญ เชนที่ขุดพบ
เปนจํานวนมากบริเวณใจกลางของเมืองสุโขทัยในสมัยเดียวกัน
ส ว นในกลุ ม เครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกจั ด อยู ไ ด ใ นช ว งก อ นการส ง ออก ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ภาชนะดินเผาศรีสชั นาลัยชนิดไมเคลือบ ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม และชนิดเคลือบแบบเชลียง เมื่อ
สังเกตประเภทรูปทรงในแตละชนิด พบวาทั้งภาชนะดิเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบและชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขมประกอบดวยประเภทไห อาง และครก สวนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบ
18

พระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 5.
19
เรื่องเดียวกัน, 7.
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แบบเชลียงที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทจานหรือประเภทจานขนาดใหญ ซึ่งทั้ง 3 ชนิดนีน้ า จะเปน
ผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวัน
แทจริงแลววายังไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกที่นาจะใชในโอกาสพิศษอีกดวย
เชน
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทโคมไฟพรอมฝาปด
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทแจกัน
เครื่องถวยศรีสชั นาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทพาน
แตประเภทเหลานี้มีจํานวนนอย
เป น ที่ น า สั ง เกตอี ก ประการหนึ่ ง คื อ การขุ ด พบภาชนะดิ น เผาบ า นบางปู น จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ซึ่งสันนิษฐานไดวาเริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตในชวงกอนการสงออก เนื่องจากการขุดพบ
จากแหลงเรือรางเกวียนในบริเวณอาวไทย (ตนพุทธศตวรรษที่ 20) ภาชนะดินเผาบานบางปูนที่ขุด
พบสวนมากเปนประเภทไหและโอง แตยังมีการขุดพบประเภทอางและครกเปนอีกจํานวนหนึ่งดวย
ไมใชวาภาชนะดินเผาบานบางปูนที่ขุดพบทั้งหมดไดนําเขามาเมืองพิษณุโลกเฉพาะในชวงกอน
การสงออกเทานั้น เนื่องจากการขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําหลังชวงกอนการสงออก แต
อยางนอย มีความเปนไปไดสูงวาภาชนะดินเผาบานบางปูนสวนใดสวนหนึ่งคงนําเขามาในชวง
กอนการสงออก การวิเคราะหเชิงปริมาณภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินทางโบราณคดีสนับสนุน
ขอสมมติฐานดังกลาวตอไป
การวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากหลุมขุดคน 3 หลุม
โบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ. 2546-47 เมืองพิษณุโลก
จากการตรวจสอบชุดขอมูลที่ไดจากชัน้ ดินทางโบราณคดีในหลุมขุดคนตามขอสังเกต
เหลานี้ ผูว ิจัยไดคัดเลือกชุดขอมูล 3 ชุดแลวดังตอไปนี้
ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคน SQ.1 (ระดับ 270 - 470 cmdt.)
ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลางในหลุมขุดคน SQ.2 (ระดับ 210 - 380 cmdt.)
ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคน G.4 (ระดับ 210 - 380 cmdt.)
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกทีข่ ุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรม
ชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน SQ.1
ในการกําหนดอายุสมัยของกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1
ของหลุมขุดคน SQ.1 หลักฐานสําคัญ คือเครื่องถวยจีน โดยเฉพาะเครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสี
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เขียว ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด (14 ชิ้น)
ในการขุดคนศึกษาแหลงเตาผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยนในปพ.ศ.2519 ปรากฏวาแหลงเตา
ผูเถียนไดผลิตเครื่องถวย 2 ชนิดประกอบดวยกัน คือชนิดเคลือบสีขาวและชนิดเคลือบสีเขียว ใน
รายงานการขุดคนศึกษาแหลงเตาผูเถียนนี้ นาย 李輝柄 ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับอายุสมัยของ
เครื่องถวยผูเถียนวาเครื่องเคลือบสีเขียวออนนาจะผลิตในสมัยราชวงศหยวน (พ.ศ.1823-1911)20
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องถวยผูเถียนที่ขุดพบจากกรุเจดียรายของโบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติรามคําแหง เมืองสูโขทัย ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญในการกําหนดอายุของเครื่องถวยผูเถียน
เนื่องจากวาขุดพบรวมกับเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนตอนปลาย ซึ่ง
กําหนดอายุไดราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19
นอกจากนี้ เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทจานขนาดใหญ 1 ชิ้น (14) ยัง
สามารถกําหนดอายุไดในชวงตน – กลางพุทธศตวรรษที่ 20 สวนเครื่องถวยเตอฮั่ว (Dehua) หรือ
อังจี (Anxi) มณฑลฝูเจี้ยนชนิดเคลือบสีขาวประเภทตลับ (ฝาปด) (12) อาจยอนกลับไปถึงในชวง
ตน - กลางพุทธศตวรรษที่ 19 ก็เปนได อยางไรก็ตาม คาอายุสมัยของเครื่องถวยจีนที่ขดุ พบจากชัน้
ดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน SQ.1 สอดคลองกันกับการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบแบบเชลียงอยางหนาแนนในชั้นดินเดียวกัน ซึ่งมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 – ตน
พุทธศตวรรษที่ 20
เพราะฉะนั้น จึงสรุปไดวากลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน SQ.1 คงมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 – กลางพุทธศตวรรษที่ 20 บางสวน
อาจจะยอนกลับไปถึงในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19 ก็เปนได
ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน SQ.1 มีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปน
จํานวน 257 ชิ้น ซึ่งคิดเปน 78.1 ％ ในบรรดาเครื่องถวยเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องทั้งสิ้นที่ขุดพบ
ในจํานวนของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ ชนิดที่มีการขุดพบเปนจํานวนที่สุด คือ ภาชนะ
ดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ (182 ชิ้น) รองลงมาเปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
น้ําตาลเขม (37 ชิ้น) และเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง (35 ชิ้น) เมื่อพิจารณา
ประเภทรูปทรงของชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม พบวาทั้ง 2 ชนิดนี้ที่ขุดพบสวน
ใหญเปนประเภทไห สวนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบสวนใหญเปน
ประเภทจานหรือจานขนาดใหญ

20

李輝柄, “甫田窯址初探”, 文物,1979-12, 1979, 37-42.
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ตารางที่ 68 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน
SQ.1 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก

เครื่องถวยภายในประเทศ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
เครื่องถวยสังค
โลก

ศรีสัชนาลัย

เครื่องถวยแมน้ํานอย

349

ไมเคลือบ

182

เคลือบสีน้ําตาลเขม

37

เคลือบแบบเชลียง

35

เคลือบสีเขียว

3

ไมเคลือบ

14

เคลือบสีน้ําตาลเขม

1

ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ

14

เครื่องถวยลานนา

2

เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว

เครื่องถวยตางประเทศ

เครื่องถวยจีน

เครื่องถวย
เวียดนาม

14
3

เคลือบสีขาวอมฟา

1

ลายครามสมัยราชวงศหมิง

1

ลายครามจากแหลงเตาจังโจวสมัยราชวงศหมิงตอนปลาย

1

5

ไมเคลือบ

1

ชนิดลายคราม

3

(ปริมาณ/ชิ้น)

43(13.1)

1

เคลือบสีน้ําตาล

ภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบที่ผลิตจากแหลงเตาบานเตาไห ประเทศลาว

29(8.8)

8

เคลือบสีขาว

ลายครามสมัยราชวงศชิง

257(78.1)

3

678

329

ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้น ที่ 1 ของหลุมขุดคน
SQ.1 ไดมีการขุดพบเครื่องถว ย
ตางประเทศเปนจํานวน 43 ชิ้น คิดเปน 13.1 ％ ในบรรดาเครื่องถวยเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง
ทั้งสิ้นที่ขุดพบ เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของเครื่องถวยตางประเทศ พบวาเครื่องถวยตางประเทศ
ชนิดตางๆที่ขุดพบสวนใหญประกอบดวยประเภทจาน ชาม จานใหญ และชามใหญ ไมไดมีการขุด
พบประเภทไหขนาดใหญ ส ว นภาชนะดิ น เผาบ า นบางปู น และแม น้ํ า น อ ยที่ ขุ ด พบส ว นใหญ
ประกอบดวยประเภทไห และครก ซึ่งมีความแตกตางกันไปจากเครื่องถวยตางประเทศ

564
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้น
ที่ 1 ตอนลางในหลุมขุดคน SQ.2
ในการกํ า หนดอายุ ส มั ย ของภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจากชั้ น ดิ น วั ฒ นธรรมชั้ น ที่ 1
ตอนลางของหลุมขุดคน SQ.2 หลักฐานสําคัญ คือเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน ไดแก เครื่อง
ถวยจิ้งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน 5 ชิ้น เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon 12 ชิ้น
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว 5 ชิ้น และเครื่องถวยเตอฮั่ว/ผูเถียนชนิดเคลือบสีขาว 10 ชิ้น
ทั้งเครื่องถวยจิ้งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนและเครื่องถวยผูเถียนชนิด
เคลือบสีเขียวสามารถกําหนดอายุไดในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธศตวรรษที่ 20 ดังทํา
การวิ เ คราะห ท างอายุ ส มั ย ของภาชนะดิ น เผามาแล ว ที่ ขุ ด พบจากภายในกรุ เ จดี ย ร ายของ
โบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย
ชิ้นสวนลําตัวของเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทชามที่มีลวดลายนูนกาน
ขดดอกบัวรอบลําตัวดานใน (9) สามารถกําหนดอายุไดในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธ
ศตวรรที่ 20 เนื่องจากวาไดมีตัวอยางทํานองเดียวที่ขุดพบจากแหลงเรือ Sinan แถบเกาหลีใต ซึ่งมี
การพบรวมกันกับบันทึกที่กลาวถึงอายุของการสงออกสินคาจากประเทศจีนในปค.ศ.1323 (พ.ศ.
1866) นอกจากเหลานี้ เครื่องถวยเตอฮั่วหรือผูเถียนชนิดเคลือบสีขาวยังมีอายุสมัยของการผลิตอยู
ในสมัยราชวงศหยวนอีกดวย สวนเครื่องถวยเวียดนามชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทชาม 1 ชิ้น
(15) มีลักษณะเดียวกันกับที่มีการขุดพบจากแหลงเรือรางเกวียนในบริเวณอาวไทย ซึ่งกําหนดอายุ
ไดราวตนพุทธศตวรรษที่ 20
ถาหากจะเปรียบเทียบคาอายุสมัยของการผลิตระหวางเครื่องถวยตางประเทศกับ
เครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง พบวาคาอายุสมัยของ
ภาชนะดินเผาสองกลุมนี้สอดคลองกันเปนอยางดี แตในขณะเดียวกัน สิ่งที่ตองระมัดระวัง คือการ
ขุดพบเครื่องถวยสังคโลกที่มีอายุสมัยหลังในชั้นดินเดียวกัน ไดแก เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลาย
สีดําใตเคลือบสีเขียวประเภทชาม 1 ชิ้น (7) และเครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว
ประเภทชาม 1 ชิ้น (8) ทั้ง 2 ชิ้นนี้สามารถกําหนดอายุไดในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เนื่องจาก
การขุดพบจากแหลงเรือ Turiang ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20
จากการวิเคราะหทางอายุที่กลาวมาแลว สรุปไดวากลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้น
ดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลางของหลุมขุดคน SQ.2 คงมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 – ตน
พุทธศตวรรษที่ 20 แตถาหากจะพิจารณาถึงการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกรูปแบบสมัยหลังเปน
จํานวนหนึ่ง ควรจะขยายชวงเวลาดานปลายใหเปนในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20
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ตารางที่ 69 แสดงปริมณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน
SQ.2 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

ศรีสัชนาลัย
เครื่องถวยสังคโลก

606

ไมเคลือบ

66

เคลือบสีน้ําตาลเขม

10

เคลือบแบบเชลียง

13

ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว

เครื่องถวยภายในประเทศ

เคลือบสีเขียว
สุโขทัย

เครื่องถวยแมน้ํานอย

1

เคลือบใสบนน้ําดินขาว

4

ไมเคลือบ

4

เคลือบสีน้ําตาลเขม

2

เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว

เครื่องถวยตางประเทศ

(64.7％)

13(8.3％)

7

เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon

12
5

เคลือบสีขาว

10

ลายครามสมัยราชวงศหยวน

5

ลายครามสมัยราชวงศหมิง

เครื่องถวยเวียดนาม

101

2

ลายสีดําใตเคลือบ

ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ

เครื่องถวยจีน

5

（26.9％)

เคลือบสีน้ําตาล

3

ไมเคลือบ

1

ชนิดลายคราม

1

ลายสีดําใตเคลือบ

5

(ปริมาณ/ชิ้น)

42

156

ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ตอนลางของหลุมขุดคน SQ.2 ไดมีการขุดพบเครื่องถวย
สังคโลกเปนจํานวน 101 ชิ้น ราวรอยละ 64.7 ในจํานวนของเครื่องถวยเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง
ที่ขุดพบ รองลงมาเปนเครื่องถวยตางประเทศเปนจํานวน 42 ชิ้น คิดเปน 26.9 ％
ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลกชนิดหลากหลายที่ขุดพบประกอบดวยกัน ภาชนะดินเผา
ศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบเปนชนิดที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด (66 ชิ้น) นอกจากนี้ยังมีทั้งชนิดเคลือบ
สีน้ําตาลเขม (10 ชิ้น) และชนิดเคลือบแบบเชลียง (13 ชิ้น) ที่ขุดพบเปนจํานวนพอสมควร
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เมื่อเปรียบเทียบประเภทรูปทรงหลักระหวางเครื่องถวยสังคโลก 3 ชนิดนี้ พบวามี
ความแตกต า งกั น ระหว า งเครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บแบบเชลี ย งกั บ ชนิ ด อี ก 2 ชนิ ด
กลาวคือ ประเภทจานและจานขนาดใหญเปนประเภทรูปทรงหลักของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบแบบเชลียง สวนในกลุมภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาล
เขม ประเภทไหเปนประเภทรูปทรงหลัก
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้น
ที่ 1 ในหลุมขุดคน G.4
ในการกําหนดอายุสมัยของกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1
ของหลุมขุดคน G.4 หลักฐานสําคัญ คือเครื่องถวยตางประเทศ โดยเฉพาะ เครื่องถวยจีน 3 กลุม
ไดแก เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon 28 ชิ้น เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว 17 ชิ้น และ
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวน 1 ชิ้น ซึ่งสามารถกําหนดอายุไดในสมัย
ราชวงศ ห ยวน (พ.ศ.1823–1911) ยกเว น ชิ้ น ส ว นก น ของเครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด Celadon
ประเภทชาม 1 ชิ้น (11) ซึ่งคงจะผลิตในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19
นอกจากเครื่องถวยจีนแลว มีเครื่องถวยเวียดนามบางสวนยังสามารถกําหนดอายุได
โดยเปรียบเทียบผลงานการศึกษาทางอายุของเครื่องถวยเวียดนาม21 เชน เครื่องถวยเวียดนาม
ชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชาม 2 ชิ้นที่มีลักษณะเดียวกัน นาจะมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่
19 – กลางพทธศตวรรษที่ 2022
คาอายุสมัยของเครื่องถวยตางประเทศที่กลาวมาแลวสอดคลองกันกับคาอายุของ
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นเดียวกัน โดยเฉพาะ เครื่องถวยศรีสชั นาลัยชนิด
เคลือบแบบเชลียงที่มีการขุดพบเปนจํานวน 58 ชิ้น ซึ่งมีอายุในราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 – ตน
พุทธศตวรรษที่ 20 แตถาหากจะใหความสําคัญตอการขุดพบเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ประเภทชาม 1 ชิ้น ที่สามารถยอนกลับไปถึงในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19 ได ควรจะขยายชวงเวลา
ใหเปนชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19 - ตนพุทธศตวรรษที่ 20
21

Nishimura Masanari & Noshino Noriko, “Techno-morphological Classification
and Its Chronological Sequence of the Vietnamese Ceramics from the 10th to 20th century,”
The Journal of Sophia Asian Studies, No.23, (Tokyo: Institute of Asian Cultures, Sophia
University, 2005), 81-122.
22
Ibid.
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ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน G.4 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปน
จํา นวน 259 ชิ้น คิดเปน 66.1％ ในบรรดาภาชนะดิน เผาเนื้อแกรง และเนื้อกระเบื้อ งที่ขุด พบ
รองลงมาเปนภาชนะดินเผาที่นํามาจากภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยภาชนะดินเผา
บานเตาไห ภาชนะดินเผาบานบางปูน ภาชนะดิน เผาแมน้ํา นอย และเครื่องถวยลา นนา รวม
ทั้งหมดเปนจํานวน 67 ชิ้น คิดเปน 17.1％
ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลก 10 ชนิดที่ขุดพบ มีผลิตภัณฑชนิดหลักที่ขุดพบอยาง
หนาแนน 3 ชนิดประกอบดวยกัน ไดแก ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ 141 ชิ้น ชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขม 58 ชิ้น และเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง 58 ชิ้น เมื่อสังเกต
ประเภทรูปทรงเครื่องถวยสังคโลก 3 ชนิดนี้ พบวาสําหรับชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาล
เขม ประเภทไหเปนผลิตภัณฑประเภทหลัก สวนในกลุมเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบ
เชลียง ประเภทจานหรือจานขนาดใหญเปนผลิตภัณฑหลัก (ตารางที่ 70)
ในพวกภาชนะดินเผาที่นําเขามาจากภูมิภาคอื่นๆในประเทศไทย ประเภทรูปทรงหลัก
ของเครื่องถวยลานนาที่ขุดพบ คือประเภทจานและชามยกเวนภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่ผลิต
จากแหลงเตาหริภุญ ไชยประเภทไหหรือ ขวด 1 ชิ้น สว นภาชนะดิน เผาที่นํา มาจากภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทยสวนใหญประกอบดวยประเภทไหและครก ซึ่งเปนผลิตภัณฑบานบางปูน
และแมน้ํานอย
อีกทั้งเมื่อสังเกตแหลงที่ผลิตของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบ พบวาเครื่องถวย
ตางประเทศเปนผลิตภัณฑที่นําเขามาจากแหลงเตาเผาหลายแหลง แตถาหากสังเกตชนิดเคลือบ
ของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบ พบวาที่ขุดพบสวนใหญประกอบดวยเครื่องเคลือบสีเขียวและ
Celadon โดยเฉพาะ เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon มีการขุดพบเปนจํานวน 29 ชิ้น ซึ่งเปน
จํานวนครึ่วหนึ่งของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบ สวนทั้งเครื่องเคลือบสีขาวและเครื่องถวยลาย
ครามมีการขุดพบเปนจํานวนยอย
ถาหากจะสังเกตประเภทรูปทรงของเครื่องถวยตางประเทศ ประเภทรูปทรงที่ขุดพบ
สวนใหญ คือประเภทจาน ชาม และจานขนาดใหญ ซึ่งถือเปนประเภทรูปทรงหลักของเครื่องถวย
ตางประเทศที่ขุดพบ สวนทั้งประเภทที่มีขนาดเล็ก (ประเภทตลับ กระปุก) และประเภทที่มีขนาด
ใหญ (ประเภทไห โอง และโถพรอมฝาปด) ไดขุดพบเปนจํานวนนอย
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ตารางที่ 70 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน
G.4 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

ศรีสัชนาลัย
เครื่องถวยสังคโลก

สุโขทัย

เครื่องถวยแมน้ํานอย

1,379
ไมเคลือบ

141

เคลือบสีนา้ํ ตาลเขม

25

เคลือบแบบเชลียง

58

ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
เคลือบสีเขียว

4

ลายสีดําใตเคลือบใส

1

เคลือบขุนขาวขุน

2

ลายสีดําใตเคลือบ

3

เคลือบใสบนน้ําดินขาว

3

ไมเคลือบ

10

เคลือบสีนา้ํ ตาลเขม

21
13

259 (66.1％)

67 (17.1％)

18

ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ

5※

เครื่องถวยลานนา

เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว

29
17

เคลือบสีขาว

2

ลายครามสมัยราชวงศหยวน

1

ลายครามสมัยราชวงศหมิง

4

ลายสีบนเคลือบสมัยราชวงศหมิง

เครื่องถวยเวียดนาม

16

ลายสีดําใตเคลือบสีฟา

ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ

เครื่องถวยจีน

6

65 (15.6％)

1

ไมเคลือบ

8

ชนิดลายคราม

1

เคลือบสีเขียว

2
1

(ปริมาณ/ชิ้น)

392

※ เครื่องถวยสันกําแพงชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจาน(ชิ้นสวนปากและสวนลําตัว 2 ชิ้น) 3ชิ้น
และภาชนะดินเผาเนื้อดินจากกลุมเตาหริภุญไชยประเภทไห(ชิ้นสวนลําตัว) 1ชิ้น
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การวิเคราะห
จากการวิ เคราะห เชิ งปริ มาณภาชนะดิ นเผาในแต ละหลุ มขุ ดค นเพื่ อทราบถึ งความ
หนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในชวงกอนการสงออก ซึ่งกําหนดอายุไดในชวงปลายพุทธศตวรรษที่
19 – ตนพุทธศตวรรษที่ 20 ปรากฏวาคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในปริมาณ
เทากันระหวางชั้นดินวัฒนธรรมจากหลุมขุดคน 3 หลุม ซึ่งคิดเปนรอยละ 64.7-78.1 ในจํานวน
ภาชนะดินเผาเนื้อดินแกรงและเนื้อดินกระเบื้อง
เมื่อเปรียบเทียบกับคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกจากแหลง
โบราณคดีในบริเวณตัวเมืองสุโขทัย พบวามีคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกใน
หลุมขุดคน 3 หลุมที่โบราณสถานพระราชวังจันทนต่ํากวาของเมืองสุโขทัย เชน ในชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ Ⅰ และที่ Ⅱ ของหลุมขุดทดสอบ TP.1 Zone B เมืองสุโขทัย อัตราสวนความหนาแนนของ
เครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกคิ ด เป น ร อ ยละ 92.3 – 95.5 เมื่ อ ค น หาสาเหตที่ ทํ า ให ค า อั ต ราส ว นความ
หนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกที่โบราณสถานพระราชวังจันทนต่ํากวา พบวาในหลุมขุดคน 3
หลุม มีการขุดพบเครื่องถวยที่นําเขามาจากภูมิภาคอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะทั้งภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอย ไดมีการขุดพบเปนจํานวน
พอสมควร ซึ่งคิดเปนรอยละ 8.8 – 11.3 โดยรวมเปนกลุมเดียวในจํานวนภาชนะดินเผาเนื้อดิน
แกรงและเนื้อกระเบื้องในโบราณสถานพระราชวันจันทน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไมไดมีการขุดพบจาก
บริเวณตัวเมืองสุโขทัยหรือถาหากจะมีการขุดพบแตมีจํานวนนอย23 เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของ
ภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอยที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน พบวาที่ขุด
พบสวนใหญเปนประเภทไห ผูวิจัยสันนิษฐานวาทั้งภาชนะดินเผาประเภทไหที่ผลิตจากแหลงเตา 2
แหลงบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยนาจะแพรเขามาเมืองพิษณุโลกโดยมีบทบาท
หนาที่ที่บรรจุภัณฑชนิตตางๆภายในภาชนะ ถาหากขอสมมติฐานนี้จะถูกตอง ตีความไดวาการขุด
พบภาชนะดินเผาบานบางปูนประเภทไหและแมน้ํานอยประเภทไหเปนจํานวนพอสมควรจาก
โบราณสถานพระราชวังจันทนในชวงกอนการสงออก จะสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางการ
คาขายอยางมั่นคงระหวางเมืองพิษณุโลกกับบานเมืองตางๆในบริเวณภาคกลางตอนลางของ
23

ในการขุดแตงโบราณสถานภายในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง ไดมี
การขุดพบภาชนะดินเผาแมน้ํานอยเปนจํานวน 9 ชิ้น ซึ่งประกอบดวยชนิดไมเคลือบประเภทไห 8
ชิ้น และชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไห 1 ชิ้น จาก โก มูไก, การศึกษาภาชนะดินเผาที่ขุดพบ
จากภายในกรุเจดียรายของโบราณสถานในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัด
สุโขทัย, 2552.
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ประเทศไทย เชน พระนครศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรี เปนตน ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา
นอกจากเหลานี้ เครื่องถวยตางประเทศชนิดตางๆที่ขุดพบจากหลุมขุดคน 3 หลุมของ
โบราณสถานพระราชวังจัน ทนยัง เปน หลักฐานสํา คัญที่แสดงใหเห็นถึงความสัม พัน ธท างการ
คาขายกับภาคกลางตอนลางของประเทศไทย เนื่องจากวาเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจาก
โบราณสถานพระราชวังจันทนสวนใหญยอนถูกนําเขามาตามลําน้ําแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํา
นานโดยผานเมืองทาภาคกลางตอนลางของประเทศไทยเมืองใดเมืองหนึ่ง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความหนาแน น ของเครื่ อ งถ ว ยต า งประเทศในปริ ม าณระหว า ง
พระราชวังจันทนกับแหลงโบราณคดีภายในบริเวณตัวเมืองสุโขทัยในชวงกอนการสงออก พบวามี
คาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
สูงกวาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ Ⅰ และที่ Ⅱ ของหลุมขุดทดสอบ TP.1 Zone B เมืองสุโขทัย
ซึ่งคิดเปนรอยละ 4.5 – 7.7 แตเมื่อเปรียบเทียบกับที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัย Ⅰ และที่ Ⅱ ของ
แหลงโบราณคดีเนินปราสาท ซึ่งเปนแหลงโบราณคดีที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางของตัวเมืองสุโขทัย ดู
เหมือนวามีคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยตางประเทศเทากันระหวางโบราณสถาน
พระราชวังจันทนกับแหลงโบราณคดีเนินปราสาท แตถาหากจะพิจารณาลักษณะรูปทรงของเครื่อง
ถวยตางประเทศประกอบดวยกัน ปรากฏวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ ในชั้นดิน
วั ฒ นธรรมชั้ น ล า งสุ ด ของหลุ ม ขุ ด ค น 3 หลุ ม ของโบราณสถานพระราชวั ง จั น ทน เครื่ อ งถ ว ย
ตางประเทศที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทชามและจานขนาดใหญ สวนในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ Ⅰ
และที่ Ⅱ ของแหลงโบราณคดีเนินปราสาท เครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภท
ตลับ ซึ่งสันนิษฐานไดวานาจะใชในพิธีทางศาสนาหรือพระราชพิธีหลวงตางๆ
จากความแตกตางลักษณะประเภทรูปทรงของเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบระหวาง
แหลงโบราณคดีสองแหลงนี้ ผูวิจัยลงความคิดเห็นวาถึงแมวาจะมีคาอัตราสวนความหนาแนนของ
เครื่องถวยตางประเทศเทากันระหวางสองแหลงนี้ แตบริบทอุปโภคบริโภคใชสอยของเครื่องถวย
ตางประเทศมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ที่บริเวณใจกลางตัวเมืองสุโขทัยใชสอยเครื่องถวย
ตางประเทศในโอกาสเปนพิเศษ เชน ในพิธีทางศาสนา เปนตน สวนที่เมืองพิษณุโลกยังสามารถ
บริโภคเครื่องถวยตางประเทศอยางหนาแนนไดเทากันกับบริเวณใจกลางของตัวเมืองสุโขทัย แต
เครื่องถวยตางประเทศสวนใหญนาจะใชในชีวิตประจําวัน
ผูวิจัยเชื่อวาทั้งการขุดพบเครื่องถวยตางประเทศอยางหนาแนนและการขุดพบภาชนะ
ดิ น เผาประเภทไหที่ ผ ลิ ต จากแหล ง เตาบ า นบางปู น และแม น้ํ า น อ ยเป น จํ า นวพอสมควรจาก
โบราณสถานพระราชวั ง จั น ทน เ ป น หลั ก ฐานสํ า คั ญ ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ข อ สมมติ ฐ านถึ ง
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ความสําคัญของเมืองพิษณุโลกเปนเมืองศูนยกลางทางการคาขายในสมัยสุโขทัย ในขณะเดียวกัน
ยังเปนปจจัยประการหนึ่งที่ทําใหอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในปริมาณที่ขุด
พบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนลดนอยลงอีกดวย
ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นลางสุดของหลุมขุดคนในโบราณสถานพระราชวังจันทน ไดมี
การขุดพบเครื่องถวยสังคโลกชนิดหลากหลาย จากการวิเคราะหเชิงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลก
เหลานี้ พบวาภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหลงเตาศรีสัชนาลัย 3 ชนิดถือเปนผลิตภัณฑหลักของ
เครื่องถวยสังคโลกในชวงนี้ ไดแก ชนิดไมเคลือบ ชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม และชนิดเคลือบแบบ
เชลียง
เมื่อพิจารณาลักษณะประเภทรูปทรงของเครื่องถวยสังคโลกในแตละชนิดเคลือบ
พบวาแบงออกไดเปน 2 กลุมอยางชัดเจน กลุมที่หนึ่ง คือภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยทั้งชนิดไม
เคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทไห กลุมที่สอง คือเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทจานและจานขนาดใหญ
สํ า หรั บ ประโยชน ใ ช ส อยของภาชนะดิ น เผาศรี สั ช นาลั ย ประเภทไห 2 ชนิ ด นี้
สันนิษฐานไดวานาจะมีประโยชนใชสอยอยางกวางขวาง ไดแก ประโยชนใชสอยในครัวเรือน
ประจําวัน เชน กักเก็บน้ําจืด อาหารและวัตถุดิบ ภาชนะดินเผาที่ใชในการกักเก็บและขนสงสินคา
ซึ่งเรียกวา “Container” นอกจากนี้ยังมีประโยชนใชสอยในโอกาสพิเศษ เชน ภาชนะดินเผาถูกใช
เปนโกศ และภาชนะดินเผาที่ถูกบรรจุภายในกรุเจดียโดยบรรจุสิ่งของถวายภายใน
ผูวิจัยลงความคิดเห็นวาลักษณะที่ตั้งของแหลงเตาอยูใกลเคียงจากตัวเมืองเปนปจจัย
สํา คัญที่สุดทํา ใหแ หลงเตาเผาสามารถที่จ ะปอนภาชนะดินเผาที่ใชในครัว เรือนโดยพรอมกับ
ภาชนะดินเผาที่ใชเปน Container ไดใหตัวเมืองอยางมั่งคง
ในชั้นดินวัฒนธรรมลางสุดของหลุมขุดคน 3 หลุมนี้ ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาบาน
เตาไหเปนจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนแหลงเตาเผาที่ตั้งอยูใกลเคียงจากตัวเมืองพิษณุโลกและผลิตภาชนะ
ดินเผาประเภทไหเปนผลิตภัณฑหลัก แตในหลุมขุดคน SQ.1 ภาชนะดินเผาบานเตาไหไมไดขุดพบ
และในหลุมขุดคนอีก 2 หลุมไดมีการขุดพบแตมีจํานวนนอย ดวยเหตุการณนี้ ผูวิจัยจึงตีความวา
ในช ว งก อ นการส ง ออกนี้ แหล ง เตาเผาบ า นเตาไหน า จะยั ง ไม เ ริ่ ม ผลิ ต ภาชนะดิ น เผาขึ้ น มา
เพราะฉะนั้ น ถึ ง แม ว า แหล ง เตาศรี สั ช นาลั ย จะตั้ ง อยู ห า งไกลจากตั ว เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก แต ช าว
พิษณุโลกคงจะมีความตองการตอภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภทไหทั้งเปนสินคาธรรมดาเพื่อ
ใชในครัวเรือนและเปนภาชนะกักเก็บขนสงสินคา
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7. เครื่อ งถว ยสั ง คโลกที่ถู ก บริโ ภคตามบ า นเมื องต า งๆบริเ วณภาคกลางตอนล า งของ
ประเทศไทย
ดร.อิชิอิ โยเนะโอะไดสังเกตขอความในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 11 (จารึกเขากบ) และ
เนนการอธิบายความสําคัญของเสนทางติดตอคาขายตามแมน้ําเจาพระยาระหวางบริเวณภาค
กลางตอนบนกับบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยในสมัยสุโขทัยตอนปลาย การขุดพบ
เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนเปนจํานวนมากจากทั้งเมืองสุโขทัยและพิษณุโลกที่กลาวมาแลว
ยังเปนหลักฐานที่สนับสนุนขอสมมติฐานนี้
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาใน
หลุมขุดคน Trench 7 และ 22 วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี เพื่อปรากฏถึงลักษณะประโยชนใช
สอยของเครื่องถวยสังคโลกที่แพรเขามาบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยในชวงกอนการ
สงออก ซึ่งไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหเปนจํานวนหนึ่ง
รวมกับเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนเปนจํานวนมากจากหลุมทิ้นเศษภาชนะดินเผานั้น
ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่จัดอยูในชวงสมัยเดียวกัน โบราณสถานหมูบานโปรตุเกส
พระนครศรีอยุธยา ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบประเภทไหหลายใบ
รวมกับเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน ซึ่งแสดงวาภาชนะดินเผาบานบางปูนคงจะเปนผลิตภัณฑ
หลักในบริโภคภาชนะดินเผาบริเวณนี้ในชวงกอนการสงออก ในเหตุการณนี้ คงไมไดมีความตองการ
ตอภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหเปนสินคาธรรมดาบริเวณภาคกลางตอนลาง
ของประเทศไทย ผูวิจัยจึงสันนิษฐานวาภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหนาจะมี
บทบาทหนาที่ที่จะบรรจุภัณฑของปานํามาจากบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
ในสมัยนี้ สินคาของปาเปนสินคาออกสําคัญเพื่อรับซื้อสินคาภายนอก (เครื่องถวยจีน)
ดังนั้น บานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยคงมีความตองการตอสินคาของ
ปาที่นําเขามาจากแผนดินที่อยูหางจากชายฝงทะเลรวมทั้งบแวนแควนสุโขทัย ในเหตุการณนั้น
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหคงจะนําขนสงมาตามเสนทางลําน้ําสายใหญ
โดยกักเก็บสินคาของปา
อีกทั้ง จากการวิเคราะหเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบจาก
แหลงโบราณคดีบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย พบวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยแบบนี้
ไมไดถูกสงออกยังบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยเปนสินคา การขุดพบเครื่องถวยจีน
สมัยราชวงศหยวนประเภทถวย-ชาม-จานเปนจํานวนมากจากทั้งวัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี
และโบราณสถานหมูบานโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยา แสดงใหเห็นวาบานเมืองเหลานี้สามารถหา
ซื้อเครื่องถวยจีนไดงายโดยทําการคาขายกับภายนอก
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เครื่องถวยสังคโลกทีข่ ุดพบจากวัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี
เมืองราชบุรีตั้งดานทิศตะวันตกติดริมฝงแมน้ําแมกลอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุม
ภาคกลางหรือที่ราบลุมน้ําเจาพระยา และในขณะเดียวกัน เมืองราชบุรีตั้งอยูในลุมใกลฝงทะเล
ดวย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเมืองราชบุรีสามารถเปนเมืองทา สําคัญไดอยา ง
ตอเนื่องตั้งแตสมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยา
จากข อ ความในศิ ล าจารึ ก สมั ย สุ โ ขทั ย เราทราบว า ในสมั ย สุ โ ขทั ย ได มี เ ส น ทาง
คมนาคมที่เชื่อมตอกันระหวางเมืองทาตางๆในภาคกลางตอนลางของประเทศไทยกับแวนแควน
สุโ ขทัย ซึ่งสันนิษฐานอีกดวยวาการติดตอคาขายระหวาง 2 ภูมิภาคเริ่มพัฒ นาขึ้น ตั้งแตสมัย
สุโขทัยเปนตนมาตามเสนทางคมนาคมสายนี้ ในขณะนี้ บานเมืองตางๆแวนแควนสุโขทัยมีความ
ตองการตอสินคามาจากตางประเทศ เชน เครื่องถวยจีน
สวนฝายเมืองทาตางๆตั้งอยูชายฝงทะเลอาวไทยคงมีความตองการตอสินคาปาที่
นํามาจากบริเวณแผนดินที่อยูหางจากชายฝงทะเลเพื่อคาขายแลกเปลี่ยนกับสินคานํามาจาก
ตางประเทศ ผูวิจัยสันนิษฐานวาสินคาของปาบางสวนนําขนสงมาจากบริเวณภาคกลางตอนบน
ของประเทศไทย โดยถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาทองถิ่นตางๆ เชน ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย
ชนิดไมเคลือบประเภทไห
ในการขุดคนขุดแตงวัดมหาธาตุวรวิหาร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวักราชบุรี ได
มีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวนพอสมควร ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่
19 เปนตนมา ในบทที่นี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากวัดมหาธาตุวรวิหาร
เหลานี้ เพื่อแสดงใหเห็นไดวา เครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
ประเภทไหเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ (Container) ไดถูกขนสงเขามาบริเวณภาคกลางตอนลาง
ของประเทศไทยในชวงกอนการสงออก
เมืองราชบุรีในเอกสารทางประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย-อยุธยาตอนตน
เมื่อ แควน สุ โ ขทัย เริ่ม มีอํา นาจมากขึ้ น และขยายตัว เป น อาณาจัก รในชว งตน พุท ธ
ศตวรรษที่ 19 โดยพอขุนรามคําแหงมหาราช (พ.ศ.1822-1842) พระมหากษัตริยผูปกรองแควน
สุโขทัยขณะนั้นไดทรงรวบรวมแวนแควนและหัวเมืองตางๆ จากเหนือจรดใตไวในพระราชอาณา
เขต ดังปรากฏรายชื่อหัวเมืองตางๆ รวมทั้งเมืองราชบุรีในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 (จารึกพอขุน
รามคําแหงมหาราช) ที่จารึกขึ้นระหวาง พ.ศ.1826-1835 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 17-26 กลาววา
“....มีเมืองกวางชางหลาย ปราบเบื้องตะวันออก รอด สระหลวง ลุมบาจาย สคา เทา
ฝงของเถีงเวียงจันทนเวียงคําเปนที่แลว เบื้(อ)งหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมริ าชบุรี
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เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝงทะเล สมุทรเปนที่แลว เบื้องตะวันตก รอดเมือฉอด เมือ...นหงสาวดี สมุทร
หาเปนแดน เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพร เมืองนาน เมืองน.....เมืองพลัว พนฝงของของเมืองชวา
เปนที่แลว....”
จากขอความในศิลาจารึกกลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นวาเปนราชบุรีในชวงสมัย
สุโขทัยคงมีความสัมพันธตดิ ตอกับแควนสุโขทัย จึงทําใหมีรายชื่อเปนหัวเมืองในพระราชอาณาเขต
ของแคว น สุโขทั ย ที่มีก ารจารึก ไวใ นศิล าราจึก และสภาพของเมือ งราชบุรีในชว งสมั ย นั้น คงมี
ลักษณะเปนเมืองทาบนเสนทางติดตอทางการคาและคมนาคมระหงวางหัวเมืองในเขตที่ราบลุม
น้ําเจาพระยาไปยังเมืองตะนาวศรีอันเปนเมืองทาชายฝงทะเลอันดามันในบริเวณอาวมะตะบัน ดัง
ปรากฏความอยูในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 11 (จารึดเขากบ) พบที่เขากบ อําเภอเมืองนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค ซึ่งจารึกขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 19-21 เลาถึง
การเดินทางแสวงบุญของผูที่สันนิษฐานวาอาจจะเปนพระมหาเถรศรีรัทธาราชจุฬามณีระหวางการ
เดินทางกลับไปยังสุโขทัย ความวา
“โสด ผสมสิบขาว ขามมาลุตะนาวศรี เพื่อเลือกเอาคนฝูงดี......
สิงหลทีป อดพระพุทธศรีอารยไมตรี เพชรบุรี ราชบุรี....
ส อโยธยา ศรีเทพนคร ที่สอรพิรุณาส.....”
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุม Trench 7
และ 22
ในการขุ ด ค น Trench 7 ได ป รากฏหลุ ม ทิ้ ง เศษภาชนะดิ น เผาหนึ่ ง หลุ ม เป น ที่ น า
เสียดายวาระบุไมไดถึงขนาดและรูปทรงของหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผานั้น แตจากสัมภาษณตอนัก
โบราณคดีไดเขารวมกันในการขุดแตงขุดคนครั้งนั้น ปรากฏวาภายในหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผา
หลุมนี้เต็มไปดวยเศษภาชนะดินเผาอยางหนาแนน โดยเฉพาะเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน
และขอบเขตตัวหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาขนายตัวจนถึงดานทิศใตของพื้นที่หลุม Trench 22
ในการขุดคนหลุมขุดคน Trench 22 และหลุมขุดคน Trench 7 ไดมีการขุดพบเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องเปนจํานวน 8,732 ชิ้น (Trench 7: 6,312 ชิ้น , Trench 7:
2,420 ชิ้น) ซึ่งที่ขุดพบสวนใหญเปนเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน จากการวิเคราะหทางอายุ
สมัยของเครื่องถวยจีนหลานี้ พบวาเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนที่ขุดพบเกือบทั้งหมดสามารถ
กําหนดอายุไดราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 โดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือ
Sinan ในแถบเกาหลีใต ซึ่งปรากฏวาไดจมอยูใตน้ําในปพ.ศ.1866
ในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุม Trench 7 และ
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22 เปนที่นาสังเกต คือการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวนหนึ่งรวมกัน ซึ่งที่ขุดพบสวนใหญ
เปนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห

การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ (ภาพที่ 284, 285)
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ถูกทิ้งภายในหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาใน
หลุมขุดคน Trench 7 และ Trench 22 หลักฐานสําคัญ คือเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ชนิด
Celadon เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวอมฟา และชนิดเคลือบสีขาวแบบซูฝู ผูวิจัยได
กลาวมาแลววาเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวแบบซูฝูกําหนดอายุไดในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 19 โดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือ Sinnan แถบเกาหลีใตในป
พ.ศ.1866
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องถวยจีนหลายชนิดที่เทียบไดกับขอมูลที่ไดจากแหลงเรือ Sinnan
เชน เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon ประเภทถวยทรงกลีบดอกไม (10) ชามเล็ก (42) จาน (12,
13, 43) จานขนาดเล็กแบบปากบานออก (19) จานขนาดใหญทุกรูปแบบ สําหรับเครื่องถวยจิ่ง
เตอเจิ้นชนิดเคลือบสีขาวอมฟา มีประเภทจานทรงเปนเหลี่ยม (37) ประเภทถวยทรงกลมแบน
(30-32) มีลักษณะรูปทรงสวนลําตัวเทียบไดกับลักษณะรูปทรงของถวยเชิงสูง
สว นสํา หรั บ เครื่อ งถ ว ยจิ่ ง เตอ เจิ้น ชนิ ด ลายครามสมัย ราชวงศห ยวน ซึ่ ง นา จะเริ่ ม
ปรากฏขึ้นมาตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมาไดมีการขุดพบแค 1 ชิ้นเทานั้น ดังนั้น ผูวิจัย
จึงสันนิษฐานวากลุมภาชนะดินเผาที่ไดถูกทิ้งภายในหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผานาจะมีอายุในชวง
กลางพุทธศตวรรษที่ 19
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ผลการวิคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ
ผูวิจัยลงความคิดเห็นวากลุมเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดิน
เผาในหลุมขุดคน Trench 7 และ Trench 22 คงเปนหลักฐานขอมูลสําคัญเพื่อที่จะทราบถึง
ลักษณะบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 19 (ชวงกอนการสงออก)
เมื่อสังเกตลักษณะองคประกอบดวยของเครื่องถวยเหลานี้ พบวาในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษี่ 19 เมืองราชบุรีไดบริโภคเครื่องถวยจีนอยางหนาแนนมาก โดยเฉพาะเครื่องถวยหลงฉวน
ชนิด Celadon ซึ่งที่ขุดพบสวนใหญประกอบดวยประเภทชาม จานขนาดเล็ก กระปุก ตลับ ไมไดมี
การขุ ด พบประเภทไห โถขนาดใหญ จากลั ก ษณะองค ป ระกอบด ว ยเครื่ อ งถว ยหลงฉวนชนิ ด
Celadon นี้ ผู วิ จั ย สั น นิ ษ ฐานว า ในบริ โ ภคภาชนะดิ น เผาที่ บ า นเมื อ งต า งๆ บริ เ วณภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทยในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 เครื่องเคลือบประเภทชาม จานขนาดเล็ก
สวนใหญนา จะนําเขามาจามตางประเทศ ซึ่ง ตีความไดว าในขณะเดียวกัน บริเวณภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทยยังไมเกิดความตองการตอเครื่องถวยสังคโลกชนิดเคลือบประเภทชาม
จาน ไดแก เครื่องถวยศรีสัช นาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง เนื่องจากวา สําหรับบางเมืองตางๆ
บริเวณนี้ เครื่องถวยจีนคงเปนผลิตภัณฑที่หาซื้องายกวาเครื่องถวยสังคโลก
สวนเมื่อสังเกตภาชนะดินเผาไทยรวมทั้งเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากหลุมทิ้งเศษ
ภาชนะดินเผาในหลุมขุดคน Trench 7 และ Trench 22 พบวาที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทไห ถา
หากจะยกเวนเครื่องถวยสังคโลกสมัยหลัง เกือบทั้งหมดเปนประเภทไห ซึ่งแสดงวาในชวงนี้ เครื่อง
ถวยสังคโลกโดยเฉพาะภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหที่นําเขามา นาจะไดมี
บทบาทหนาที่อยางใดอยางหนึ่งที่ถูกจํากัด
มีความเปนไปไดนอยวาภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหเหลานี้คง
นําขนสงเขามาเมืองราชบุรีเปนสินคาธรรมดา ไดแกสินคาสําหรับการใชในครัวเรือน เนื่องจากวา
บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยในชวงกอการสงออก ภาชนะดินเผาบานบางปูนได
แพรกระจายอยางหนาแนนเปนสินคาหลักโดยมีประโยชนใชสอยอยางกวางขวางเชนกันกับภาชนะ
ดิ น เผาศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด ไม เ คลื อ บประเภทไหปากแตรในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
เพราะฉะนั้น ผูวิจัยจึงสันนิษฐานวาภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหเหลานี้คง
นําเขามาเปนภาชนะกักเก็บสินคาจากบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
ผูวิจัยไดเนนการอธิบายวาในชวงกอนการสงออก ทั้งเมืองสุโขทัยและเมืองพิษณุโลก
ไดบริโภคเครื่องถวยจีนเปนจํานวนมากตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ซึ่งสันนิษฐานไดวา
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บานเมืองเหลานี้จําเปนจะตองสงออกขายสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อรับสินคานํามาจากภายนอก
เชน เครื่องถวยจีน ผูวิจัยสันนิษฐานอีกดวยวาผลิตภัณฑของธรรมชาติที่ไดจากปานาจะเปน
สินคาออกชนิดหนึ่ง เชน ไมกฤษณา หมาก ไมฝาง ดินประสิว ตะกั่ว ชาง เหล็ก ขาว น้ําตาลโตนด
หนังสัตว ไหมดิบ เปนตน
ในสินคาของปาชนิดตางๆเหลานี้ คงมีผลิตภัณฑมาจากบริเวณภาคกลางตอนบนของ
ประเทศไทยบางโดยถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ และขนสงเขามาบาง
เมืองตางๆบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย
ผลการวิเคราะหเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบจาก
โบราณสถานในเขตพระนครศรีอยุธยา
ในเครื่องถวยสังคโลก 3 ชนิดที่จัดอยูไดในชวงกอนการสงออก เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบแบบเชลียงเปนผลิตภัณฑที่สามารถกําหนดอายุสมัยของการผลิตไดในเฉพาะชวงกอน
การสงออกเทานั้น ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยอีก 2 ชนิดคงผลิตอยางตอเนื่องตลอดชวงของการ
ผลิตเครื่องถวยสังคโลก ดังนั้น ผูวิจัยจึงลงความคิดเห็นวาจากการรวบรวมตัวอยางของเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบจากโบราณสถานในเขตพระนครศรีอยุธยา และเมือง
สุพรรณบุรี ทราบไดวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงนําเขามาบริเวณภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทยเทาใด และถือไดวาจะเปนสินคาหรือไม สําหรับการรวบรวมตัวอยาง
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบจากโบราณสถานในเขตพระนครศรีอยุธยา
จัดใหแสดงในตารางที่ 71
เทาที่รวบรวมขอมูลแลว พบวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบ
จากโบราณสถานในเขตพระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป น จํ า นวนน อ ย เช น ในการขุ ด ค น ศึ ก ษาชุ ม ชน
โบราณสถานสมัยอยุธยาบริเวณวังหลัง ในเขตพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนโบราณสถานที่ไดมีการ
ขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงเปนจํานวนที่สุด (9 ชิ้น) ไดมีการขุดพบภาชนะ
ดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องทั้งสิ้น 772 ชิ้น ซึ่งมีความเปนไปไดนอยมากวาเครื่องถวยศรีสัช
นาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงถูกนําเขามาในบานเมืองตางๆ บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศ
ไทยเปนสินคาอยางจริงจัง
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ตารางที่ 71 แสดงแหลงโบราณคดีที่ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
ในเขตพระนครศรีสอยุธยา
การขุดคนพื้นที่บรเวณศาลากลาง(หลังเกา) ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กริด / หลุมขุดคน

ระดับ/ชั้นดิน

ประเภท

สวน

จํานวน
(ชิ้น)

หมายเหตุ

-

ไห

ลําตัว

1

มีการตกแตงดวยลายขูดขีดเซาะรองเปน
ลายเสนตั้งสั้นในรองขนานใตเคลือบสี
เขียวและมีลายลูกคลื่น มีการปนแปะหู
ทรงสามเหลี่ยมขนาดเล็กบริเวณไหล

กริด / หลุมขุดคน

ระดับ/ชั้นดิน

ประเภท

สวน

จํานวน
(ชิ้น)

หมายเหตุ

หลุมขุดคน TP.1(N24W5
P.65)

160-170 cmdt.

อาง

ลําตัว

1

หลุมขุดคน TP.2(N24W5
P.32)

230-240 cmdt.

ชาม

ปาก

1

ชาม

ลําตัว

1

ชาม

ลําตัว

1

260-270 cmdt.

ชาม

ลําตัว

1

290-300 cmdt.

ชาม

ปาก

1

สีเนื้อดินเปนสีเทา เคลือบผิวดานใน เปน
สีเขียวไขกา

หมายเหตุ

หลุมขุดคน S7 W9 Pit.37

โบราณสถานวัดหนาพระเมรุ

สีเนื้อดินเปนสีน้ําตาล เคลือบผิวดาน
ในเปนสีเขียวมะกอก
สีเนื้อดินเปนสีเทาอมดํา เคลือบผิว
ดานใน เปนสีเขียว ขอบปากบาน
ออก
สีเนื้อดินเปนสีเทาอมดํา เคลือบผิวดาน
ใน เปนสีเขียว

สีเนื้อดินเปนสีเทาอมดํา เคลือบผิว
ดานใน เปนสีเขียว
สีเนื้อดินเปนสีเทา เคลือบผิวดานใน
เปนสีเขียวมะกอก

ชุมชนโบราณสถานสมัยอยุธยาบริเวณวังหลัง (โรงสุราเดิม)
กริด / หลุมขุดคน

ระดับ/ชั้นดิน

ประเภท

สวน

จํานวน
(ชิ้น)

หลุมขุดคน S9 W29 P85

160-170 cmdt.

ชาม

ลําตัว

2

200-210 cmdt.

ชาม

ปาก

3

ชาม

ปาก

1

ชาม

ปาก

3

สีเนื้อดินเปนสีเทา เคลือบผิวเปนสี
เขียวแกมเหลือง
สีเนื้อดินเปนสีเทา เคลือบผิวเปนสี
เขียวมะกอก ตกแตงดวยขูดใต
เคลือบ มีขอบปากโคงเขาดานใน
สีเนื้อดินเปนสีเทา เคลือบผิวดานใน
เปนสีเขียว ขอบปากโคงเขาดานใน
สีเนื้อดินเปนสีเทา เคลือบผิวเปนสี
เขียวไขกา ขอบปากบานออก
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ตารางที่ 71 (ตอ)
โบราณสถานวัดเจายา
กริด / หลุมขุดคน

ระดับ/ชั้นดิน

ประเภท

สวน

จํานวน
(ชิ้น)

หลุมขุดคนที่ 2

ชั้นดินที่อยูอาศัยที่
1

จาน

ปาก

1

หลุมขุดคนที่ 3

ชั้นดินที่อยูอาศัยที่
1

จาน

ปาก

1

หมายเหตุ

มีขอบปากโคงเขาดานใน มีขนาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 18.0
เซนติเมตร เคลือบผิวดานใน
มีขอบปากโคงเขาดานใน มีขนาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 17.0
เซนติเมตร เคลือบผิวดานใน

ผลการวิเคราะหเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบจาก
แหลงโบราณคดีภายในตัวเมืองสุพรรณบุร24ี
ในการขุดแตงขุดคนแหลงโบราณคดีภายในตัวเมืองสุพรรณบุรี ไดมีการขุดพบเครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง แตมีจํานวนนอยเชนเดียวกันกับ ในเขตพระนครศรีอยุธยา
ดังตอไปนี้
กําแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี
ในบริเวณกําแพงเมืองดานทิศเหนือของตัวเมืองสุพรรณบุรี ฝายวิชาการ สํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรีดําเนินงานการขุดคนทางโบราณคดีใน
หลุมขุดคนดานทิศเหนือ (หลุมที่ 18) ซึ่งตั้งอยูบนกําแพงเมืองเยื้องกันปอมดานทิศเหนือไปทางทิศ
ตะวันตกเล็กนอยในปพ.ศ. 2541
ในการขุดคนครั้งนั้น สามารถแบงชั้นดินทางโบราณคดีได 4 ชั้น คือ
ชั้นที่ 1 เปนชั้นดินที่เกิดจากการขุดลอกคูเมืองเมื่อพ.ศ.2534
ชั้นที่ 2 เปนชั้นทับถมหลังการสรางกํากแพงเมือง ในชั้นนี้ ไดมีการขุดพบเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง แตไมไดกลาวถึงจํานวนที่ขุดพบ
ชั้นที่ 3 เปนชั้นการสรางกําอแพงเมือง ประกอบดวยชั้นดินที่เกิดจากการขุดคูเมือง
ดานนอกนําดินขึ้นมาถมเปนชั้นฐานและเชิงเทินรองรับการกอสรางกําแพง
24

สํานักงานโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, ผลการดําเนินงาน
ทางโบราณคดีกําแพงเมืองสุพรรณบุรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (สุพรรณบุร:ี สํานักงาน
โบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติที่ 2, 2545).
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ดวยอิฐ ในชั้น ดิน นี้ ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบ
เชลียง 2 ชิ้นรวมกับเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon และเครื่องถวยฝูเจี้ยน
ชนิดเคลือบสีเขียวสมัยราชวงศหยวนหลายชิ้น นอกจากนี้ยังไดมีการขุดพบ
เศษภาชนะดินเผาบานบางปูนและเครื่องถวยสันกําแพงชนิดเคลือบสีเขียว 1
ชิน้ อีกดวย
ชั้นที่ 4 เปนชั้นการอาศัยกอนการกําแพงเมือง ในชั้นดินนี้ ไดมีการขุดพบเศษภาชนะ
ดินเผาบานบางปูนและภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
ในการขุดคนทางโบราณคดีในเขตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ในปพ.ศ.2531
และไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงจากหลุมขุดคนหลุมที่ 2 ซึ่งมี
ขนาด 3 × 3 เมตร ตั้งอยูหางจากดานหนาอุโบสถหลังใหมประมาณ 20 เมตร หรือบริเวณเบื้องหัว
นอนของพระนอนดานทิศใต จากการขุดคนสามารถแบงออกชั้นดินทางโบราณคดีไดเปน 5 ชั้น
ชั้นดินที่ 1 เปนชั้นดินบนที่ปรากฏรองรอยการประกอบกิจกรรมของมนุษยในปจจุบัน
ชั้นดินที่ 2 เปนชั้นดินหมายเลข 6 ปรากฏรองรอยสิ่งกอสรางและการพังทลายของ
สิ่งกอสรางภายในวัดโดยเฉพาะในระดับประมาณ 130-160 cmdt. ในชั้น
ดินนี้ ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเคลือบสีเทาลายเขียวใตเคลือบ
และเคลือบสีเขียวมะกอกอยางละ 1 ชิ้น
ชั้นดินที่ 3 เปนชั้นดินหมายเลข 7 ที่เกิดจากการถมอัดพื้นที่เพื่อการกอสรางภายใน
บริเวณวัด ในการขุดคนชั้นดินที่ 3 นี้ ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบแบบเชลียง และเครื่องถวยสังคโลก แตไมไดกลาวถึงจํานวนที่
ขุดพบ นอกจากนี้ ยังมีภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เครื่องถวยจีนชนิด
เคลือบสีขาวอมฟาสมัยราชวงศซุง เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สมัย
ราชวงศหยวน เครื่องถวยเวียงกาหลง เครื่องถวยสันกําแพง และเศษอิฐ
เล็กนอยอีกดวย
จากการรวบรวมตัวอยางของเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงที่ขุดพบ
จากแหลงโบราณคดีภายในตัวเมืองสุพรรณบุรี พบวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบ
เชลียงนําเขามาเมืองสุพรรณบุรี แตนาจะมีจํานวนนอย สําหรับเครื่องเคลือบประเภทชาม และจาน
คงจะไดบริโภคเครื่องถวยจีนเปนจํานวนมากกวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
อยางแนนอน
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ผลการวิ เ คราะห ภ าชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบในชั้ น ดิ น ที่ อยู อ าศั ย ก อ นการสร า ง
โบราณสถาน (270-330 cmdt.) โบราณสถานหมูบานโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยา25 (รูปที่
249)
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานหมูบานโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยา เมื่อปพ.ศ.
2551 นอกจากการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้ ยังไดมีการขุดคนทางโบราณคดีในหลุมขุดคน 2
หลุมอีกดวย ในการขุดคนทางโบราณคดีหลุมขุดคนหมายเลข 1 ไดมีการขุดพบการทับถมของเศษ
ภาชนะดินเผาหนาแนนมากจากชั้นดินที่อยูอาศัยชั้นสางสุด (270-380cmdt.) ซึ่งเรียกวาชั้นดินที่
อยูอาศัยกอนการสรางโบราณคดี ดังแสดงปริมาณภาชนะดินเผารายละเอียดดังตอไปนี้
(ภาชนะดินเผา)
(จํานวน/ชิ้น)
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาจากพื้นเมือง 762
ภาชนะดินเผาบานบางปูน
109
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอย
9
ภาชนะดินเผาหริภูญไชย
2
เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุง
151
เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน
113
ระบุไมได
24
รวม 1,170
เทาที่สังเกตภาพถายของโบราณวัตถุเหลานี้ ในกลุมเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุง
สังเกตไดวามีเศษภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลประเภทไห และภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบ
ประเภทไหที่ผลิตจากแหลงเตา Quanzhau มณฑลฝูเจี้ยนบาง สวนในกลุมเครื่องถวยสมัยราชวงศ
หยวน มีเครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจาน และเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ประเภทจานขนาดใหญ จากการขุดพบเครื่องถวยจีนเหลานี้ ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยู
อาศัยกอนการสรางโบราณคดีเหลานี้นาจะมีอายุใชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธศตวรรษ
ที่ 20
25

หางหุน สวนจํากัด ดับเบีลยู เอ อาร คอนสดรักชั่น, โครงการขุดคน ขุดแตง
โบราณสถานหมูบานโปรตุเกส (โบสถคณะเยซูอิท) ตําบลสําเภาลม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท., 2551).
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ในกลุมภาชนะดินเผาเหลานี้ เปนที่นาสังเกต คือวาไมไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลก
เลย สําหรับเครื่องเคลือบประเภทชาม จาน และขานขนาดใหญที่ขุดพบเปนเครื่องถวยจีนชนิด
Celadon หรือชนิดเคลือบสีเขียว สวนสําหรับภาชนะดินเผาประเภทไหประกอบดวยภาชนะดินเผา
ที่ผลิตจากประเทศจีน 2 ชนิด ภาชนะดินเผาบานบางปูน และภาชนะดินเผาแมน้ํานอย โดยเฉพาะ
ทั้งภาชนะดินเผาชนิดไมเคลือบประเภทไหที่ผลิตจากแหลงเตา Quanzhau มณฑลฝูเจี้ยน 3 ใบ
และภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบประเภทไห 3 ใบไดมีการขุดพบโดยมีสภาพเกือบ
สมบูรณกองรวมกัน ลักษณะองคประกอบดวยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัย
กอนการสรางโบราณคดีในโบราณสถานหมูบานโปรตุเกส มีความคลายคลึงกันกับที่ขุดพบจาก
หลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุม Trench 7 และ Trench 22 โบรารสถานวัดมหาธาตุวรวิหาร
เมืองราชบุรี ซึ่งรวมสมัยเดียวกัน และลักษณะองคประกอบดวยภาชนะดินเผา 2 ชุดนี้ สนับสนุนขอ
สมมติฐานวาในชวงกอนการสงออก เครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบแบบเชลียงนาจะไมไดสงเขามาเปนสินคาภายในบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไท
บทวิเคราะห
ผูวิจัยไดทําการศึกษาลักษณะการบริโภคของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลง
โบราณคดีที่มีลักษณะประเภทการใชงาน 7 ประเภทบริวณภาคกลางของประเทศไทยในชวงกอน
การสงออก พบวาแหลงโบราณคดีบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยแบงออกไดเปน 2
กลุมตามความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลก
แหลงโบราณคดีกลุมที่หนึ่ง คือแหลงโบราณคดีที่ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลก
อยางหนาแนนมากในบรรดาภาชนะเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง ไดแก แหลงโบราณคดีที่เปนที่มี
การตั้งถิ่นฐานโดยชุมชนธรรมดาในบริเวณเมืองสุโขทัย และโบราณสถานที่มีการขุดพบฝงศพใน
เมืองกําแพงเพชรและบริเวณลอมรอบเมืองศรีสัชนาลัย
แหลงโบราณคดีกลุมที่สอง คือแหลงโบราณคดีที่ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลก
อยางหนาแนนไมหนัก (53-57％) ไดแก แหลงโบราณคดีที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางของตัวเมืองสุโขทัย
และโบราณสถานเจดียที่มีการขุดพบภาชนะดินเผาภายในกรุเจดียบริเวณใจกลางตัวเมืองสุโขทัย
ซึ่งคงจะเปนที่ประกอบพระราชพิธีหลวงตางๆและพิธีทางศาสนาพุทธ
จากการวิเคราะหเหลานี้ พบวาเครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะภาชนะดินเผาศรีสัชนา
ลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห คงจะใชเปนผลิตภัณฑสําหรับทองถิ่นโดยมีประโยชนใชสอยอยาง
กวางขวาง เชน ภาชนะดินเผาใชในครัวเรือน ภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ และภาชนะดินเผาบรรจุ
กระดูกมนุษยในการฝงศพ
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สวน เครื่องถวยจีน โดยเฉพาะเครื่องถวยจีนประเภทตลับ ไห และโถขนาดใหญคงจะ
มีบทบาทหนาที่พิเศษเปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่แสดงถึงสถานภาพแหงชนชั้นสูงหรือแสดงถึง
ความร่ํารวย (weathy conferring of status)26
จากการวิเคราะหภาชนะดินเผาหลากหลายที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลก โดยเฉพาะเครื่องถวยจีน มีความเปนไปไดว าการเริ่มตนใชพื้นที่โบราณสภถาน
พระราชวังจันทนอาจจะยอนกลับไปถึงชวงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ก็เปนได แตเครือ่ งถวยจีนเริม่ นําเขา
มาเปนจํานวนมากโดยมีความหลากหลายตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ในชวงนี้ มี
ขอความของศิลาจารึกสมัยสุโขทัยไดกลาวถึงเมืองพิษณุโลก (สองแคว) ที่ไดมีบทบาทในฐานะเมือง
สําคัญของอาณาจักรสุโขทัยแลว เชน ขอความในศิลาจารึกหลักที่ 2 (วัดศรีชุม) และในศิลาจารึก
หลักที่ 1 (จารึกพอขุนรามคําแหง)
ในชวงกอนการสงออก โดยเฉพาะภายหลังปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองพิษณุโลกได
บริโภคภาชนะดินเผาชนิดหลากหลายทีน่ าํ เขามาจากทัง้ ภายในภูมิภาคและตางภูมิภาค ไดแก
1. เครื่องถวยสังคโลก
2. เครื่องถวยจีน
3. เครื่องถวยเวียดนาม
4. ภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมนา้ํ นอย
สํ า หรั บ เครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ถู ก บริ โ ภคที่ พิ ษ ณุ โ ลกในช ว งนี้ ป ระกอบด ว ย 3 ชนิ ด
ดังตอไปนี้
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีนา้ํ ตาลเขม
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
ในเครื่องถวยสังคโลก 3 ชนิดนี้ ทั้งภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบและชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขมเปนภาชนะประเภทไหหรือโอง สวนเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบ
เชลียงสวนใหญเปนภาชนะประเภทจานและจานขนาดใหญ ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันกับผลการ
วิเคราะหขอมูลจากเมืองสุโขทัยในชวงกอนการสงออก
26

สายันต ไพรชาญจิตร, “ขอเสนอเพื่อการพิจารณาใหมเรื่องการผลิตและการคา
เครื่องถวยสังคโลกที่มากอนสมัยพอขุนรามคําแหง,” สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย,
บรรณาธิการโดย ชาญวิทย เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2545), 245.
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ในเมืองพิษณุโลก ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภทไหและโองบางสวนคงจะถูกใชเปน
ภาชนะกักเก็บน้ําจืด อาหารและวัตถุดิบชนิดตางๆ นอกจากนี้ยังมีวิธีการใชสอยอีกอยางหนึง่ ดวย คือ
ภาชนะดินเผาที่ใชในการบรรจุภัณฑและขนสงสินคาไปยังภายนอก ซึ่งเรียกวา “Container”
เมื่อสังเกตลักษณะที่ตั้งแหลงผลิตภาชนะดินเผา โดยเฉพาะแหลงผลิตภาชนะดินเผา
ประเภทไห ทั่วบริเวณภาคกลางของประเทศไทย แหลงผลิตทุกแหลงตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกันกับ
เมืองสําคัญ เชน แหลงเตาศรีสัชนาลัยกับเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองสุโขทัย แหลงเตาแมน้ํานอยกับ
กรุงศรีอยุธยา และแหลงเตาบานบางปูนกับเมืองสุพรรณบุรี เปนตน เมืองพิษณุโลกยังมีแหลงเตา
บานเตาไหตั้งอยูใกลเคียงจากตัวเมือง แตในชวงกอนการสงออก แหลงเตาบานเตาไหยังไมเริ่ม
ปรากฏขึ้นมาเลย ในเหตุการณนี้ ถึงแมวาแหลงเตาศรีสัชนาลัยจะตั้งอยูหางไกลจากเมืองพิษณุโลก
แตชาวเมืองพิษณุโลกไดมีความตองการตอภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภทไหและโองเพื่อใชใน
ครัวเรือนประจําวันและใชเปน “Container”
จากข อ ความในเอกสารโบราณที่ ไ ด ก ล า วถึ ง เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก ถื อ กั น แล ว ว า เมื อ ง
พิษณุโลกไดมีบทบาทในฐานะเมืองสําคัญทางการเมืองในอาณาจักรสุโขทัย แตเมื่อพิจารณา
ลักษณะภูมิประเทศของเมืองพิษณุโลก ซึ่งมีแมน้ํานานไหลผาน และมีความสะดวกที่จะติดตอกับ
บริเวณภาคเหนือและภาคกลางตอนลางของประเทศไทย ผูวิจัยลงความคิดเห็นวาเมืองพิษณุโลกยัง
ไดมีบทบาทหนาที่เปนเมืองศูนยกลางทางการคาขายสําคัญในอาณาจักรสุโขทัยอีกดวย การขุดพบ
ทั้งเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน ภาชนะดินเผาบานบางปูน และภาชนะดินเผาแมน้ํานอยเปน
จํานวนพอสมควร คงเปนหลักฐานสําคัญที่สนับสนุนขอสมมติฐานนี้
คา อัตราสว นความหนาแนนของเครื่อ งถวยจีน สมัย ราชวงศห ยวนที่โบราณสถาน
พระราชวัง จัน ทนใชว งกอนการสงออก เปนระดับ เทา กัน หรือระดับสูง กวา เมืองสุโขทัย ในชว ง
เดี ย วกั น แต เ มื่ อ พิ จ ารณาประเภทรู ป ทรงของเครื่ อ งถ ว ยจี น สมั ย ราชวงศ ห ยวนที่ ขุ ด พบจาก
โบราณสถานพระราชวังจันทน พบวาที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทชาม จาน และจานขนาดใหญ
ไมไดมีการพบประเภทตลัย ไห โถขนาดใหญ เชนที่ขุดพบเปนจํานวนมากบริเวณใจกลางของเมือง
สุโขทัย ซึ่งคงจะเปนภาชนะที่ใชในโอกาสพิเศษ จากความแตกตางกันลักษณะรูปทรงของเครื่อง
ถวยจีน ผูวิจัยสันนิษฐานวาในอาณาจักรสุโขทัย สินคาจากภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะตางประเทศและ
ภาคกลางตอนลาง คงจะนําขนสงรวบรวมที่เมืองพิษณุโลกไวกอน แลวขนสงตอไปยังเมืองสุโขทัย
และเมืองตางๆบริเวณใกลเคียง เชน เมืองศรีสัชนาลัย เมืองบางขลัง เปนตน
สําหรับสินคาจากภูมิภาคอื่น ไมเพียงแคเครื่องถวยจีนเทานั้น นาจะยังมีสินคาชนิด
ตางๆถูกขนสงมารวบรวมที่เมืองพิษณุโลกเชนกัน สินคาบางอยางคงถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผา
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แมน้ํานอยและบานบางปูนประเภทไหและโอง การขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมนา้ํ นอย
เปนจํานวนพอสมควรจากโบราณสถานพระราชวังจันทนตั้งแตชวงกอนการสงออก นาจะสะทอน
ใหเห็นถึงความสัมพันธิ์ทางการคาขายกับบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย
สวนในความสัมพันธิ์ทางการคาขาย ฝายภาคกลางตอนบนของประเทศไทยยังคงจะ
มีสินคาสงออกไปยังภาคกลางตอนลางอีกดวยเชนกัน ผูวิจัยสันนิษฐานวาในชวงกอนการสงออก
เมืองพิษณุโลกจะมีบทบาทสําคัญที่จะรวบรวมสินคาของปาตางๆจากบริเวณใกลเคียงและบรรจุ
ภายในภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภทไหและโองขนสงไปยังบานเมืองตางๆบริเวณภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทย เนื่องจากวาบานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยคง
จะมีความตองการตอสินคาของปาจากแผนดินที่อยูหางจากชายฝงทะเล รวมทั้งบริเวณภาคกลาง
ตอนบนของประเทศไทยเพื่อการสงออกขายไปยังตางประเทศ
ผูวิจัยจะเสนอขอสมมติฐานวา ในเหตุการณนั้น ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไม
เคลือบประเภทไหคงจะถูกขนสงไปยังบานเมืองตางๆภาคกลางตอนลางของประเทศไทยในชวง
กอนการสงออก ในบทตอไปนี้ ผูวิจัยจะตรวจสอบขอสมมติฐานนี้โดยทําการวิเคราะหเครื่องถวย
สังคโลกที่ขุดพบจากโบราณสถานวัดมหาธาตุวงวิหาร เมืองราชบุรี
จากการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่นําเขามาบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศ
ไทยในชวงกอนการสงออก สังเกตไดถึงลักษณะ 2 ประการ ประการที่หนึ่ง คือการขุดพบภาชนะดิน
เผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหรวมกันกับเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนเปนจํานวน
มากจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาในหลุมขุดคน Trench 7 และ 22 วัดมหาธาตุวรวิหาร เมือง
ราชบุรี ในขณะนี้ ประเด็นสําคัญคือประโยชนใชสอยของภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
ประเภทไหเหลานี้ และมีคําถามวา “เมืองราชบุรีในชวงกอนการสงออกไดมีความตองการตอ
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหเปนสินคาธรรมดาหรือไม” ในชั้นดินที่อยูอาศัย
กอนการสรางโบราณคสถาน (270-330 cmdt.) หลุมขุดคน TP.1 โบราณสถานหมูบานโปรตุเกส
พระนครศรีอยุธยา ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบประเภทไหหลายใบ
รวมกับเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน ซึ่งแสดงวาภาชนะดินเผาบานบางปูนคงจะเปนผลิตภัณฑ
หลักในบริโภคภาชนะดินเผาบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทษไทยในชวงกอนการสงออก ใน
เหตุการณนี้ มีความเปนไปไดนอยวาภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหถูกนําเขามา
เมืองราชบุรีและบานเมืองใกลเคียงเปนสินคาธรรมดา ผูวิจัยจึงสันนิษฐานวาภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย
ชนิดไมเคลือบประเภทไหนาจะมีบทบาทหนาที่ที่จะบรรจุสินคาของปานํามาจากบริเวณภาคกลาง
ตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเรียกวาภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑและขนสง (Container)
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จากขอความในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 11 (จารึกเขากบ) สันนิษฐานไดวาในชวงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 ไดมีเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางแวนแควนสุโขทัยกับบริเวณภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทยตามเสนทางลําน้ําสายใหญ เสนทางคมนาคมนาจะเปนเสนทางการคา
ขายดวย ทั้งที่เมืองสุโขทัยและเมืองพิษณุโลก ไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนเปน
จํานวนมาก ซึ่งปนหลักฐานที่แสดงถึงความเปนอยูของเสนทางการคาขายอยางมั่งคง ในชวงกอน
การสงออก โดยเฉพาะชวงกอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1894) หรือชวงกอนการปกครอง
บานเมืองใกลเคียง เมืองราชบุรี อยุธยาและบานเมืองตางๆ นาจะเปนทาเมืองที่ติดตอคาขายกับ
ภายนอกคนละเมือง ในขณะนั้น สินคาของปาเปนสินคาออกสําคัญเพื่อรับซื้อสินคาภายนอก เชน
เครื่องถวยจีน ดังนั้น บานเมืองเหลานี้คงมีความตองการตอสินคาของปาที่นําเขามาจากแผนดินที่
อยูหางจากชายฝงทะเลรวมทั้งบแวนแควนสุโขทัย ในเหตุการณนั้น ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิด
ไมเคลือบประเภทไหคงจะนําขนสงมาตามเสนทางลําน้ําสายใหญโดยบรรจุสินคาของปา
สวนสําหรับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงประเภทชาม จานขนาดใหญ
นาจะไมเปนสินคาสําหรับบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย เนื่องจากวาบานเมืองตางๆ
บริเวณนั้น สามารถรับซื้อเครื่องถวยจีนไดงายโดยทําการคาขายกับภายนอก ดังนั้น ที่บานเมือง
เหลานี้คงไมมีความตองการตอเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแแบเชลียง บริโภคเครื่องถวยจีนที่
มีคุณภาพดีกวาไดงาย การขุดพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนอยางหนาแนนจากหลุมทิ้งเศษ
ภาชนะดินเผาในหลุมขุดคน Trench 7 และ 22 โบราณสถานวัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี และ
ในชั้นดินที่อยูอาศัยกอนการสรางโบราณคสถาน (270-330 cmdt.) หลุมขุดคน TP.1 โบราณสถาน
หมูบานโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยาเปนหลักฐานสําคัญที่สนับสนุนขอสมมติฐานเหลานี้
การศึกษาการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในชวงระยะแรก
การสงออก
ในรัชสมัยของสมเด็จพระนครินทราชาธิราช หรือในพระราชพงศาวดารฉบับหลวง
ประเสริฐ อัก ษรนิติ์เ รียกวา พระอิน ทราเจา นั้น สโขทัยไดถูก ผนวกเขา เปน สวนหนึ่งของอยุธ ยา
เนื่องจากในปพ.ศ.1962 ในรัชสมัยนั้น สุโขทัยถูกแบงออกเปน 4 แควน บรมปาลครองเมืองพิษุ
โลก พระยารามครองสุ โ ขทั ย พระยาเชลี ย งครองเชลี ย ง (สวรรคโลก) แสนสอยดาวครอง
กําแพงเพชร อยุธยาใชนโยบายแบงแยกแลวปกครอง
ศาสตราจารย ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห กลาวถึงเรื่องราวรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรม
แวนแควนสุโขทัยอยูระหวางตนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเปนยุคที่สอดคลองกับรูปแบบที่เปน
เอกลักษณหรือลักษณะเฉพาะของชางสุโขทัย อันไดแก เจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย เจดียทรงยอด
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ดอกบัวตูม หรือแมแตพระพุทธรูปหมวดใหญนาจะเปนงานที่สรางขึ้นในระยะนี้ นอกจากนี้ ยังมี
หลักฐานการสรางวัดและพระพุทธรูปที่มีการกลาวถึงในศิลาจารึกหลายหลักที่แสดงใหเห็นถึง
ประวัติการกอสรางวัดและความเจริญรุงเรืองทางศาสนา ซึ่งบอกสักราชสวนใหญจะอยูระหวาง
พ.ศ.1900-1970 ตรงกับสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท (พ.ศ.1890-1911) มาจนถึงสมัยสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาที่ 4 (พ.ศ.1962-1981)27
จากขอความเอกสารโบราณและผลงานการศึกษาศิลปกรรมที่อางอิงมาแลว เรา
เขาใจไดวาในกลางพุทธศตวรรษที่ 20 บริเวณตัวเมืองสุโขทัยไดถูกปกครองใตอํานาจของอยุธยา
แลว แตอาจกลับเจริญรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรมกวาสมัยสุโขทัยก็เปนได
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีที่มีบทบาท
หนาที่ 5 ประเภทบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในชวงระยะแรกของการสงออกเพื่อปรากฏ
ลักษณะการบริโภคเครื่องถวยสังคโลก ดังตอไปนี้
1. โบราณสถานพระราชวัง
- ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 แหลงโบราณคดีเนินปราสาท เมืองสุโขทัย
2. แหลงโบราณคดีที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนธรรมดา
- ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ในหลุมทดสอบ TP. Ⅰ Zone B เมืองสุโขทัย
3. กลุมการฝงศพโดยใชภาชนะดินเผา
- โบราณสถานวัดโบสถ ตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4. เมืองพิษณุโลก
- โบราณสถานพระราชวังจันทน
5. เมืองกําแพงเพชร
- ดําเนินงานการขุดตรวจ ขุดคนและขุดแตงทางโบราณคดี เมืองกําแพงเพชรในป
พ.ศ.2547

27

ศั ก ดิ์ ชั ย สายสิ ง ห , ศิ ล ปะสุ โ ขทั ย : บทวิ เ คราะห ห ลั ก ฐานโบราณคดี จารึ ก และ
ศิลปกรรม, (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 21-22.
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1. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคในโบราณสถานพระราชวัง ตัวเมืองสุโขทัย จากการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 แหลงโบราณคดีเนินปราสาท เมืองสุโขทัย28
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 หลักฐาน
สําคัญคือเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทจานขนาดใหญ 1 ใบ และเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชาม 1 ใบ
เครื่ อ งถ ว ยสุ โ ขทั ย ชนิ ด ลายสี ดํ า ใต เ คลื อ บประเภทจานขนาดใหญ 1 ใบมี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของสวนปากประมาณ 24 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 8 เซนติเมตร ผนัง
บริเวณกนหนามากที่สุด กนมีเชิงหนาเตี้ย ปากกวางและพับแผออก ขอบปากยกตั้ง มีลายสีดําใต
เคลือบเปนลายตัวปลาหนึ่งตัววางภายในลายเสนวงแหวนบริเวณศูนยกลางของภาชนะดานใน มี
ลายเสนขนานกัน 2 เสนโดยรอบลําตัวดานนอก ซึ่งมีลักษณะเทียบไดกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Turiang และ Longquan
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชาม 1 ใบเปนภาชนะทรงสูง ลําตัว
ตอนลางพอง ขอบปากบานออก มีการตกแตงดวยการขูดรองขนานกัน 4-5 รองโดยรอยสวนปาก
ดานนอก สีเคลือบมีสีเขียวไขกา เนื้อดินละเอียดเปนสีเทาอมขาว ลักษณะตางๆของประเภทชาม
ใบนี้มีความคลายคลึงกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Nanyang และ Longquan
จากลักษณะเครื่องถวยสังคโลกเหลานี้ ผูวิจัยสันนิฐานวาภาชนะดินเผาที่ขุดพบจาก
ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 นาจะจัดอยูไดในระยะแรกของการสงออก (กลางพุทธศตวรรษที่ 20)
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ
เมื่อสังเกตภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง พบวา ที่ขุดพบสวนใหญเปน
เครื่องถวยสังคโลก ซึ่งมีการขุดพบเปนจํานวน 488 ชิ้น คิดเปน 80.0％ ในบรรดาเศษภาชนะดิน
เผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง ซึ่งมีคาอัตราสวนปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลก
เพิ่มขึ้นจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 (57.8％)
จากการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 พบวาภาชนะ
ดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมมักถูกปอนใหเปนประเภทไห อาง
ครก ซึ่งเปนลักษณะดังเดิมตั้งแตชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 เปนตนมา สวนเครื่องถวยสังคโลกชนิดใหม
3 ชนิดที่เริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ไดแก เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
28
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เขียว ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว และเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบถูกปอนใหเปน
ภาชนะประเภทชาม-จานขนาดใหญ
ทั้ ง เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด Celadon และเครื่ อ งถ ว ยจี น ชนิ ด เคลื อ บสี ข าวเป น
ผลิตภัณฑที่ไดมีการขุดพบอยางตอเนื่องมาจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 (กลางพุทธศตวรรษที่ 19 –
ตนพุทธศตวรรษที่ 20) ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวเปนเครื่องถวยที่ขุด
พบเปนจํานวนที่สุดในบรรดาเครื่องถวยจีนที่ขุดพบ (48 ชิ้น) รองลงมาเปนเครื่องถวยหลงฉวนชนิด
Celadon 13 ชิ้ น แต ถั ด ขึ้ น มาเป น ชั้ น ดิ น ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ 3 เครื่ อ งถ ว ยหลงฉวนชนิ ด Celadon
กลายเปนผลิตภัณฑที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด
สวนลักษณะประเภทรูปทรงของเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวที่ขุดพบจากชั้นดินที่
อยูอาศัยที่ 3 มีเปลี่ยนแปลงเดนชัดจากตั้งแตชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 กลาวคือ ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่
1 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวเปนจํานวน 46 ชิ้น ซึ่งสวนใหญเปนประเภทตลับ
(38 ชิ้น) เมื่อถัดขึ้นมาเปนชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 และ 3 ปริมาณความหนาแนนของประเภทตลับใน
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวคอยๆ ลดนอยลง จนกระทั่งในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ไดมีการขุดพบ
เครื่องถวยจีน ชนิดเคลือบสีขาวประเภทตลับ เปน จํานวนแค 11 ชิ้นเทานั้น ในชั้นดินอาศัย ชั้น
เดียวกัน เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทชามกลับเปนผลิตภัณฑที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด
ในจํานวนเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 (33 ชิ้น)
สํ า หรั บ สาเหตุ ที่ ทํ า ให อั ต ราส ว นความหนาแน น ของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกเพิ่ ม ขึ้ น
อยางรวจเร็วระหวางชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 กับ 3 ผูวิจัยลงความคิดเห็นวาการลดจํานวนนอยลงของ
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทตลับนาจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
เทาที่สังเกตรองรอยกิจกรรมของมนุษยและโบราณวัตถุชิ้นพิเศษที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 3 ไมไดสังเกตลักษณะรองรอยกิจกรรมของมนุษยพิเศษที่ทําใหเราสันนิษฐานไดวาแหลง
โบราณคดีเนินปราสาทคงจะถูกใชเปนที่ประกอบพระราชพิธีหลวงตาง ๆ เชน รองรอยการอยูอาศัย
เปนหลุมเสาที่มีขนาดใหญ การขุดพบโบราณวัตถุชิ้นพิเศษที่อาจใชในโอกาสเปนพิเศษอยา ง
หนาแนน และการขุดพบเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทตลับเปนจํานวนมาก เปนตน การ
ขุ ด พบเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกอย า งหนาแน น สอดคล อ งกั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะร อ งรอย
กิจกรรมของมนุษยและโบราณวัตถุชิ้นพิเศษที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ของแหลงโบราณคดี
เนินปราสาท
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2. เครื่องถวยสังคโลกที่ถกู บริโภคในเขตการตั้งถินฐานของชุมชนธรรมดา ตัวเมืองสุโขทัย
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ในหลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B เมือง
สุโขทัย ปงบประมาณ 2524 เมืองสุโขทัย
เมื่อพิจารณาปริมาณความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในบรรดาเศษภาชนะดิน
เผาเนื่อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 (3,386 ชิ้น) มีการขุดพบเครื่องถวย
สังคโลกในปริมาณ 3,277 ชิ้น ราวรอยละ 96.8％ ซึ่งตีความไดวาในปริมาณพวกเศษภาชนะดิน
เผาทั้งแบบเนื้อดินแกรงและแบบเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบ เครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะดินเผาชนิด
หลักที่ใชในโอกาสประจําวัน
การกําหนดอายุสมัยของเครื่อฃถวยสังคโลกที่ขุดพบ
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 หลักฐาน
สําคัญ คือการขุดพบเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิงเปนจํานวนหนึ่ง ซึง่ นาจะ
มีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 โดยประกอบกับเครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใตเคลือบที่
ขุดพบรวมกันจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ
เมื่อสังเกตลักษณะความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2
พบวาเกือบทั้งหมดของเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องเปนเครื่องถวยสังคโลก ซึ่งมี
การขุดพบเปนจํานวน 3,277 ชิ้น คิดเปน 96.8％ ถาหากจะสังเกตลักษณะประเภทรูปทรงของ
เครื่องถวยสังคโลก พบวาเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบสวนใหญประกอบดวยประเภทไห-ครก-อาง
ซึ่งประกอบดวยภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
สวน สําหรับเครื่องถวยสังคโลกประเภทถวย-ชาม-จานในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 พบวา
ประกอบดวยเครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใตเคลือบ (113 ชิ้น) และเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบแบบเชลียง (312 ชิ้น)
อีกทั้ง เครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 สวนใหญเปนประเภทชามและ
จาน ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon และเครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายคราม
สําหรับเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวหรือสีขาวอมฟาประเภทตลับและกระปุก ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
ที่ไดขุดพบอยางหนาแนนจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ของแหลงโบราณคดีเนินปราสาท ไดมีการขุด
พบรวมทั้งหมดแค 4 ชิ้นเทาทั้น
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 ผูวิจัยได
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สันนิษฐานวาภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 นาจะจัดอยูไดในระยะแรกของการ
สงออก (กลางพุทธศตวรรษที่ 20) ซึ่งมีอายุเทากันกับภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่
3 ของแหลงโบราณคดีเนินปราสาท
ในหนังสือรายงานการขุดคน จากการวิเคราะหโบราณวัตถุที่ขุดพบจานชั้นดินอยู
อาศัยที่ 1 กลาวถึงลักษณะสภาพทางวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมบริเวณหลุมทดสอบ TP. Ⅰ Zone B วา
ในระยะเริ่มแรกของการเขามาตั้งถิ่นฐานอยูอาศัย พบรองรอยของเสาบาน ซึ่งลักษณะบานเรือน
อยูอาศัยกอสรางดวยไม ในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ไดมีการขุดพบกระเบื้องดินเผาเปนจํานวนนอย
จึงสันนิษฐานไดวามุงหลังคาในระยะนี้ นาจะทําดวยไมหรือตนหญา นอกจากนี้ ยังไดมีการขุดพบ
กระดูกสัตวอยางหนาแนน โดยเฉพาะกระดูกสัตวปาชนิดหลากหลาย เมื่อถัดขึ้นมาเปนชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 2 ไดมีการขุดพบถานเมล็ดขาว กระดูกสัตว หลุมเสาบานเรือน และรองรอยของกอนไฟ
หลายแหง จากหลักฐานทางโบราณคดีเหลานี้ ผูรายงานไดสันนิษฐานวาชุมชนบริเวณนี้คงมีการ
ประกอบอาชีพดวยการเกษตรกรรม รูจักการทํานาขาว และลาสัตวปาอยางตอเนื่องมาจากชัน้ ดินที่
อยูอาศัยที่ 1 ซึ่งนาจะเปนชุมชนขนาดไมใหญโตนัก อยูในระดับกอนที่จะเขาสูระดับเปนเมือง
ในการวิเคราะหภาชนะดินเผารวมทั้งเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัย
ที่ 2 ในหลุมทดสอบ TP. Ⅰ Zone B โดยเปรียบเทียบกับชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 พบวาเกือบทั้งหมด
ของเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบประกอบดดวยเครื่องถวยสังคโลก 4 ชนิด
ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันกับชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ไมเปลี่ยนแปลงในลักษณะความหนาแนนของ
เครื่องถวยสังคโลกจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 สอดครองกันกับขอสมมติฐานของผูรายงานทีวา
ชุมชนบริเวณนี้คงมีการประกอบอาชีพดวยการเกษตรกรรม รูจักการทํานาขาว และลาสัตวปา
อยางตอเนื่องมาจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 โดยไมเปลี่ยนแปลง
3. เครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ตั้งแตชวงกอนการสงออก ประเพณีการฝงศพแบบนี้บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ไดมีความเปนที่นิยมใชภาชนะดินเผาขนาดใหญ โดยเฉพาะภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไม
เคลือบประเภทไหปากแตรถูกนิยมใชบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เมื่อถัดลงมาเปน
ชวงระยะแรกของการสงออก ในประเพณีการฝงศพแบบนี้ ไดเกิดลักษณะแบบใหมขึ้นมา
(โบราณสถานวัดโบสถ เมืองบางขลัง) ไดแก การใชภาชนะดินเผาขนาดเล็กเพื่อบรรจุฟนหรือ
กระดูกภายใน และภาชนะขนาดเล็กบางสวนถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไหใหญพรอม
กับกระดูกมนุษย แตในสมัยนี้ ไดมีการขุดพบการฝงศพลักษณะแบบใหมเปนจํานวนนอย ซึ่งสวน
ใหญเปนการฝงศพโดยใชภาชนะดินเผาขนาดใหญ
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การกํ า หนดอายุ ส มั ย ของกลุ ม ภาชนะดิ น เผาที่ เ กี่ ย วกั บ การฝ ง ศพใน
โบราณสถานวัดโบสถ
กลุมภาชนะดินเผาที่ถูกใชในการฝงศพเปนจํานวน 181 ใบ แบงออกตามลักษณะ
ตําแหนงที่ขุดพบไดเปน 2 กลุม กลุมที่หนึ่ง คือภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทหมอกนกลม
12 ใบที่ถูกฝงอยูตามเจดียรายที่กอสรางบนวิหาร ซึ่งแสดงวานาจะเปนกลุมภาชนะดินเผาในการ
ฝงศพสมัยหลัง กลุมที่สอง คือภาชนะดินเผา 169 ใบที่ถูกฝงอยูตามกําแพงแกวชั้นในโดยจะกอ
ดวยอิฐลอมรอบโบราณสถานทั้งหมด ซึ่งสามารถจัดเปนการฝงศพสมัยแรก
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ถูกใชในการฝงศพ ผูวิจัยจะวิเคราะห
เฉพาะภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพสมัยแรกเปนจํานวน 165 ใบ เนื่องจากวามีความยากลําบาก
ที่จะกําหนดอายุสมัยของภาชนะดิน เผาที่ใชในการฝง ศพสมัยหลัง ซึ่ง เปนขอมูลที่ไมสามารถ
กําหนดอายุอยางชัดเจนได
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพจากโบราณสถานวัดโบสถ
เราทราบวาคาอายุมีความหมายสองอยางที่แตกตางกัน ความหมายแรก คือคาอายุของการผลิต
ภาชนะดินเผาที่ถูกใชในการฝงศพ ความหมายที่สอง คือคาอายุของการฝงศพนั้นเอง ถาหากจะมี
ชวงเวลาหางกันสั้นๆตั้งแตการเก็บเตรียมภาชนะดินเผาไวสําหรับการฝงศพจนถึงการฝงศพ เราไม
จําเปนตองพิจารณาความแตกตางของคาอายุสองอยางนี้ แตถาหากจะมีภาชนะดินเผาที่เก็บ
เตรียมไวนานมาแลวหรือวามีการฝงภาชนะดินเผาที่ผูตายเคยใชในชวงที่มีชีวิตอยู มีความเปนไป
ไดวาคาอายุสองอยางนี้อาจมีชวงระยะเวลาหางกันพอสมควร เพราะฉะนั้น กอนที่จะกําหนดอายุ
สมัยของภาชนะดินเผาใชในการฝงศพจากโบราณสถานวัดโบสถ ขอแสดงเปาหมายใหชัดเจนวา
ผูวิจัยจะกําหนดอายุสมัยของการฝงศพนั้งเองในที่นี้
เมื่อพิจารณาลักษณะสภาพการคนพบภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกมนุษยเผาแลว
จากโบราณสถานวัดโบสถ พบวาภายในกําแพงแกวชั้นในไดพบภาชนะดินเหลานี้ฝงอยูเปนจํานวน
มากโดยฝงรวมกันเปนกลุมๆ มีภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเพียง 3 ใบ ที่อยูดานนอกกําแพงแกว
ชั้นนอก และมีเพียง 1 ใบที่อยูในชองกําแพงแกวชั้นใน ภาชนะดินเผาทั้งหมดอยูในระดับลึกกวา
กําแพงแกว29 ซึ่งตีความไดวาพวกภาชนะดินเผาบรรจุกระดูบมนุษยเผาแลวภายในนาจะถูกฝงใน
ระยะเวลาสั้นๆ หรือพรอมกันกอนที่จะกอสรางกําแพงแกว
29

สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5, รานงานการขุดแตง
โบราณสถานวัดโบสถ ตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, (สุโขทัย: สํานักงาน
โบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติที่ 5, 2542), 11.
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ในการกําหนดอายุสมัยของการฝงศพโดยกําหนดอายุของการผลิตภาชนะดินเผาที่ขุด
พบจากโบราณสถานวัดโบสถ หลักฐานสําคัญ คือพวกเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยสังคโลกชนิด
เคลือบตาง ๆ
ในกลุมภาชนะดินเผาที่ถูก ใชในการฝง ศพ มีเ ครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเ ขีย ว
ประเภทจานขนาดเล็กไดเปนจํานวน 1 ใบ สําหรับคาอายุสมัยของเครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสี
เขียว ผูวิจัยไดสรุปวาคงจะมีอายุในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19-ตนพุทธศตวรรษที่ 20
ในจํานวนเครื่องถวยจีนเคลือบสีขาวประเภทจานขนาดเล็กที่ขุดพบจากโบราณสถาน
วัดโบสถ 2 ใบนี้ ประเภทจานขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กกวา (รูปที่ 210-47) ถือกันวาเปนผลิตภัณฑที่
แพรเขามาทั่วประเทศญี่ปุนในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20–กลางพุทธศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ ใน
การขุดคนบริเวณ Kyounouchi โบราณสถาน Shuri Jyou จังหวัด Okinawa บนเกาะ Okinawa
ภาคใตของประเทศญี่ปุนในปพ.ศ.2537 มีการขุดพบเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทจาน
ขนาดเล็ก 1 ใบที่มีลักษณะเดียวกันจากหลุมหมายเลข SK01 โดยขุดพบรวมกันกับเครื่องถวย
นานาประเทศเปนจํานวน 1,161 ใบ เชน เครื่องถวยจีน เวียดนาม ญี่ปุน และประเทศไทย ในพวก
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมหมายเลข SK01 สิ่งที่นาสังเกต คือเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบสวน
ใหญมีรองรอยถูกไฟไหมบนผิวภาชนะ ซึ่งไดสันนิษฐานวาเศษภาชนะดินเผาเหลานี้นาจะถูกนําทิ้ง
ลงไปภายในหลุมหมายเลข SK01 เนื่องจากวาภาชนะดินเผาเหลานี้ไดรับความเสียหายดวยไฟ
ไหม ดังนั้น เมื่อจึงคนหาขอความในเอกศารโบราณที่กลาวถึงโบราณสถาน Shuri Jyou แหงนี โดย
ประกอบกับการศึกษาทางอายุเครื่องถวยจีนที่ขุดพบ พบวาเศษภาชนะดินเผาเหลานี้นาจะไดรับ
ความเสียหายดวยอัคคีภัยใหญที่เกิดขึ้นในปพ.ศ.2002 อีกทั้งจากการศึกษาเครื่องถวยจีนที่ขุดพบ
พบวาเครื่องถวยจีนถูกทิ้นไปสวนใหญรวมทั้งเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทจานขนาดเล็ก
1 ใบมีอายุในชวงกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 2030
ในดําเนินงานการขุดคนโบราณสถาน Shuri Jyou เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว
ประเภทจานขนาดเล็กแบบเดียวกันเปนจํานวน 1 ใบยังมีการขุดพบรวมกักนกับเครื่องถวยจีน 77
ใบจากชั้นดินลางสุดในหลุมหมายเลข SB04 บริเวณ Nikaiden ในปพ.ศ. 2540 เครื่องถวยจีนที่ขุด
พบสวนใหญยังมีรองรอยถูกไฟไหมบนผิวภาชนะเชนกัน จากศึกษาทางอายุของเครื่องถวยจีน
พบวาเครื่องถวยจีนที่ขุดพบสวนใหญรวมทั้งชนิดเคลือบสีขาวประเภทจานขนาดเล็กมีอายุในชวง
30

亀井明徳 “首里城京の内出土陶磁器
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明代前半期陶瓷器の研究 ―首里城京の内 SK01 出土品,専修大学アジア考古学研究報告
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ปลายพุทธศตวรรษที่ 19–ปลายพุทธศตวรรษที่ 2031 จากการรวบรวมตัวอยางที่กลาวมาแลว
สันนิษฐานไดวาเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทจานขนาดเล็กนี้ (47) นาจะมีอายุในชวง
พุทธศตวรรษที่ 19–ปลายพุทธศตวรรษที่ 20
สําหรับเครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาวประเภทจานขนาดเล็กอีก 1 ใบ (46) ซึ่งนาจะ
ผลิตจากแหลงเตาเตอฮั่วหรือผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน Asako Morimoto เปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีในประเทศญี่ปุน ลงความเห็นวาเครื่องถวยจีนเคลือบสี
ขาว แบบนี้สามารถกําหนดอายุไดราวตนพุทธศตวรรษที่ 2032 เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ประเภทกระปุก 3 ใบนี้ (42-44) มีลักษณะคลายคลึงกับที่พบจากแหลงเรือรางเกวียน ซึ่งกําหนด
อายุในตนพุทธศตวรรษที่ 20 จากการวิเคราะหเครื่องถวยจีนที่ถูกใชในการฝงศพจากโบราณสถาน
วัดโบสถ พบวาคงมีอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 19–ปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ในที่นี้ ผูวิจัยกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกชนิดที่สามารถกําหนดอายุอยาง
ชัดเจนได ไดแก เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว ชนิด
เคลือบสีเขียว และเครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบสีเขียว
เครื่องถวยสังคโลก 4 ชนิดนี้สามารถแบงออกตามคาอายุสมัยของการผลิตไดเปน 2
กลุม กลุมแรก คือเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง ซึ่งจัดเปนผลิตภัณฑไดในชวงกอน
การสงออก (ชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธศตวรรษที่ 20)
สําหรับกลุมที่สอง ซึ่งประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสี
เขียว ชนิดเคลือบสีเขียวและเครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบสีเขียว ซึ่งคงจะจัดเปนผลิตภัณฑได
ในชวงระยะแรกของการสงออก
เมื่อคน หาสาเหตุที่ ทํา ใหเ ครื่อ งถว ยสัง คโลก 2 กลุม ที่ มีอ ายุตา งกัน ถูก ฝ ง ในระยะ
เดียวกัน ผูวิจัยสันนิษฐานวาอายุสมัยของการฝงศพในโบราณสถานวัดโบสถนี้ตรงกับในระยะ
เปลี่ยนแปลงตั้งแตชวงกอนการสงออกจนถึงชวงแรกของการสงออก ซึ่งมีอายุในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ผูวิจัยสันนิษฐานวากลุมแหลงเตาเผาศรีสัชนาลัยคงผลิตเครื่องถวยศรีสัชนาลัย 4
31

沖縄県立埋蔵文化財センター,首里城跡

―二階殿地区発掘調査報告書―,沖

縄県立埋蔵文化財センター報告書第 29 集, 2005.
32

Asako Morimoto, “2000 Finds of Southeast Asian Ceramics in Japan: a
chronological consideration,” Trade ceramics studies, No. 20, (Tokyo: Japan Society for
the study of Oriental Trade Cermaics, Tokyo, 2000), 123-133.
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ชนิดนี้ในชวงนี้ ซึ่งแมแตระยะเวลาเดียวกัน ในกลุมแหลงเตาศรีสัชนาลัย มีแหลงเตาผลิตสินคา
ชนิดใหมบา ง ยังคงมีแหลงเตาผลิตสิน คาชนิดเกา อยูบา ง เพราะฉะนั้น ในระยะเปลี่ยนแปลง
ผูบริโภคจึงสามารถชื้อไดทั้งสินคาชนิดเกาและชนิดใหม ผูวิจัยสันนิษฐานวาการขุดพบเครื่องถวย
สั ง คโลกชนิ ด หลากหลายโดยประกอบด ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี อ ายุ ต า งกั น ถู ก ฝ ง อยู ร ว มกั น ใน
โบราณสถานวัดโบสถ แสดงใหเห็นถึงองคประกอบของเครื่องถวยสังคโลกในระยะเปลี่ยนแปลง
ตั้งแตชวงกอนการสงออกจนถึงชวงแรกของการสงออก (กลางพุทธศตวรรษที่ 20)
อยางไรก็ตาม ถือไดวาเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพในโบราณสถานวัดโบสถ
เปนหลักฐานสําคัญเพื่อทราบลักษณะประโยชนใชสอยอยางหนึ่งของเครื่องถวยสังคโลกในทั้งชวง
กอนการสงออกและชวงระยะแรกของการสงออก
การวิเคราะห
ในการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพที่ขุดพบจากโบราณสถานวัดโบสถ
ผูวิจัยตั้งขอสังเกต 3 ประกานดังตอไปนี้
ขนาดของภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกภายใน
ในจํานวนภาชนะดินเผาที่จัดอยูไดในสมัยแรก 169 ใบ มีภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูก
ภายในเปนจํานวน 147 ใบ ซึ่งประกอบดวยประเภทไหหรือประเภทที่มีขนาดใหญ 127 ใบและ
ประเภทกระปุก 20 ใบ ภาชนะดินเผาประเภทไหหรือประเภทที่มีขนาดใหญที่ขุดพบทั้งหมดบรรจุ
กระดูกภายใน สวนภาชนะดินเผาประเภทกระปุกที่ขุดพบบางใบบรรจุรากฟนภายใน โดยเฉพาะ
ภาชนะดินเผาประเภทกระปุกเปนจํานวนมากกวา 2 ใบถูกฝงรวมกับกระดูกภายในภาชนะดินเผา
ประเภทไหและบรรจุรากฟนภายในกระปุกเอง (ตารางที่ 72)
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ตารางที่ 72 แสดงปริมาณภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพที่โบราณสถานวัดโบสถ
ขนาดใหญ ขนาดเล็ ก ฝาป ด (จาน
(ไห)
(กระปุก) เล็ก)

เ ค รื่ อ ง ถ ว ย
เครื่องถวยภายในประเทศ
ตางประเทศ

เครื่องถวยสังคโลก

ศรีสัชนาลัย

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

2

ไมเคลือบ

111

เคลือบสีน้ําตาลเขม

10

14

เคลือบแบบเชลียง

2

10

ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว

1

เคลือบสีเขียว
สุโขทัย

เคลือบใสบนน้ําดินขาว

เครื่องถวยลานนา

3
1

เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon

เครื่องถวยจีน

7

เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
เคลือบสีขาว

2
3
1
2

(ปริมาณ/ใบ)

ตําแหนงของการฝงศพโดยพิจารณาความสัมพันธกับอาคารในวัดวาอาราม
เมื่อสังเกตตําแหนงของการฝงศพโดยบรรจุกระดูกภายในภาชนะดินเผาที่คนพบจาก
โบราณสถานวัดโบสถ ถาหากจํากัดให็เปนภาชนะดินเผาสมัยแรก พบวาภาชนะดินเผาที่บรรจุ
กระดูกภายในที่ขุดพบสวนใหญถูกลงฝงบริเวณภายในกําแพงแกวชั้นใน ซึ่งดูเหมือนวาการฝงศพ
ตามกําแพงแกวชั้นใน ถึงแมวาจะมีภาชนะดินเผา 2 ใบถูกลงฝงตามฐานกําแพงแกวของมณฑป
ดานนอก แตไมไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกภายในที่ถูกลงฝงภายในเขตกําแพงแกวย
ของมณฑปหรือตามฐานมณฑปเลย
ลักษณะเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพ
ในจํานวนภาชนะดินเผาที่ถูกใชในการฝงศพสมัยแรก (รวมถึงภาชนะดินเผาที่ใชเปน
ฝาปดและภาชนะดินเผาที่ถูกบรรจุภายในไหพรอมกระดูกมนุษย) ทั้งหมด 169 ใบ มีเครื่องถวย
สังคโลก 160 ใบ (94.7％) ซึ่งถือไดวาภาชนะดินเผาสวนใหญเปนเครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะใน
กลุมภาชนะดินเผาที่มีขนาดใหญ (ไห) 127 ใบ เกือบทั้งหมดเปนเครื่องถวยสังคโลกยกเวนภาชนะ
ดินเผานานบานบอสวกชนิดเคลือบสีเขียวประเภทไหขนาดเล็ก 1 ใบ (ตารางที่ 73)
สวนในจํานวนของภาชนะดินเผาที่มีขนาดเล็ก (42 ใบ) ซึ่งประกอบดวยประเภท
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กระปุก จานขนาดเล็กที่ใชเปนฝาปด เปนตน มีเครื่องถวยสังคโลก 34 ใบ และเครื่องถวยนําเขามา
จากท อ งถิ่ น อื่ น 8 ใบ ซึ่ ง ตี ค วามได ว า ในขณะการเตรี ย มซื่ อ ภาชนะดิ น เผาที่ ใ ช ใ นการฝ ง ศพ
โดยเฉพาะภาชนะดินเผาขนาดใหญ ชุมชนบริเวณเมืองบางขลังซื้อไดเพียงแคผลิตภัณฑจากแหลง
เตาศรีสัชนาลัยเทานั้น สวนสําหรับภาชนะดินเผาขนาดเล็กคงหาซื้อภาชนะที่น้ําเขามาจากทองถิ่น
อื่นไดงายกวาภาชนะดินเผาขนาดใหญ และบางใบอาจเปนสิ่งของผูตายเมื่อยังมีชีวิตอยู

เ ค รื่ อ ง ถ ว ย
เครื่องถวยภายในประเทศ
ตางประเทศ

ตารางที่ 73 แสดงปริมาณภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพที่โบราณสถานวัดโบสถ

เครื่องถวยสังคโลก

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา
ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เคลือบแบบเชลียง
ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
เคลือบสีเขียว
เคลือบใสบนน้ําดินขาว

เครื่องถวยลานนา
เครื่องถวยจีน

2
111
24
12
1

160
(94.7％)

7
3
3

เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
เคลือบสีขาว
(ปริมาณ/ใบ)

3

9

1

(5.3％)

2
169

ผลงานการขุ ด ค น ทางโบราณคดี บ ริ เ วณกํ า แพงเมื อ งบางขลั ง 33เป น หลั ก ฐานที่
สนับสนุนขอสันนิษฐานนี้ได กลาวคือ สําหรับลักษณะความหนาแนนมากของเภาชนะดินเผาสังค
โลก (ศรีสัชนาลัย) ปรากฏอยูในกลุมการฝงศพที่โบราณสถานวัดโบสถ ไมเพียงแคในการฝงศพที่
โบราณสถานวัดโบสถเทานั้น ยังมีลักษณะเชนนั้นปรากฏอยูในการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณ
กําแพงเมืองบางขลัง (ดานทิศตะวันออก) ในการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณกําแพงเมืองบางขลัง
เพื่อตรวจสอบลักษณะและรูปแบบของกําแพงเมืองและเทคนิคการกอสรางกําแพงเมืองดวยดินอัด
แนนโดยวางผังคลมกําแพงเมืองดานทิศตะวันออก ตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย ปรากฏวาชั้นดินทับถมแบงออกได 4 ชั้น ตารางที่ 74 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาใน
33

จารึก วิไลแกว, การขุดคนทางโบราณคดีบริเวณกําแพงเมืองบางขลัง ตําบลเมือง
บางขลัง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (สุโขทัย: ฝายวิชาการ สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5, 2543).
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แตละชั้นดินทางโบราณคดีโดยรวมกันจากหลุมขุดคน 7 หลุม
ตารางที่ 74 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากหลุมขุดคน 7 หลุม (โดยรวบรวมตามชั้น
ดินที่ขุดพบ) บริเวณกําแพงเมือง เมืองบางขลัง
(ปริมาณ/ชิ้น)

ชั้ น ดิ น ชั้ น ดิ น ชั้ น ดิ น ชั้ น ดิ น
รวม
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

35

563

103

18

719

ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เครื่ อ งถ ว ยสั ง ค ศ รี สั ช น า
เคลือบแบบเชลียง
โลก
ลัย
ลายสีดําใตเคลือบใส
เคลือบสีเขียว

25

212

102

18

357

0

2

2

1

5

3

14

14

0

31

0

1

1

0

2

0

5

5

0

10

เครื่องถวยจีน

1

10

1

0

12

เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon

405
(97.1％)

12
(2.9％)

คาของจํานวนมาอางอิงจาก(จารึก วิไลแกว 2543)

ในชั้นดินที่ 4 เปนชั้นดินระดับลางสุดไดเริ่มพบรองรอยกิจกรรมของมนุษย และเปนชั้น
ดินระดับเริ่มปรับทํากําแพงเมือง มีการขุดพบเศษเครื่องถวยสังคโลก 2 ชนิดประกอบดวยกัน ไดแก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม ในชั้นดินที่ 3 เริ่มปรากฏเครื่อง
ถวยสังคโลกชนิดใหม 3 ชนิดขึ้นมา ไดแก เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง 14 ชิ้น
ชนิดลายสีดําใตเคลือบใส 1 ชิ้น และชนิดเคลือบสีเขียว 5 ชิ้น ในเครื่องถวยสังคโลก 3 ชนิดนี้ 2 ชนิด
หลังจัดอยูในสมัยหลัง จากลักษณะองศประกอบของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่ 3 และที่
4 กําหนดอายุของชั้นดินทั้งสองชั้นนี้ไดในชวงกอนการสงออก (ตนพุทธศตวรรษที่ 18 – ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 20) สําหรับชั้นดินที่ 4 ถึงแมวาไมไดมีการขุดพบเครื่องถวยเขมรเลย แตอาจจะจัดเปนใน
ระยะแรกของการสงออกได เนื่องจากวาไมไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบ
เชลี ยง เมื่ อดู ด านกระจายปริ มาณความถี่ ของเศษเครื่ องถ วยสั งคโลกที่ พบจากการขุ ดค นทาง
โบราณคดีบริเวณกําแพงเมืองบางขลัง (ดานทิศตะวันออก) พบไดวาสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดของ
เศษเครื่องถวยแบบเนื้อแกรงและแบบเนื้อกระเบื้องเปนเครื่องถวยสังคโลก ซึ่งมีการขุดพบเครื่องถวย
สังคโลกเปนจํานวน 405 ชิ้น ราวรอยละ 97.1 รองลงมาคือเศษเครื่องถวยจีน คิดเปน 2.9％ (12 ชิ้น)
จากลักษณะความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกในปริมาณของภาชนะดินเผาที่วัด
โบสถและบริเวณกําแพงเมืองบางขลังที่กลาวมาแลว พบวาทั้งในการใชเปนประจําวันและในการใช
ในการฝงศพ ชุมชนบริเวณเมืองบางขลังคงหาซื้อยากเครื่องถวยที่นํามาจากทองถิ่นอื่นเหมือนกัน
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อีกทั้ง เมื่อสังเกตความสัมพันธิ์ขนาดของภาชนะดินเผากับชนิดเคลือบในเครื่องถวย
สังคโลก พบวาเครื่องถวยสังคโลกชนิดที่เริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตชวงระยะแรกของการสงออก เกือบ
ทั้งหมดเปนประเภทกระปุกหรือจานขนาดเล็กที่ใชเปนฝาปด
สวนภาชนะดินเผาที่มีขนาดใหญ เชน ประเภทไหปากแตร ไหคอสั้น พานพรอมฝาปด
ที่ขุดพบเกือบทั้งหมดเปนผลิตภัณฑที่เริ่มปรากฏตั้งแตชวงกอนการสงออก (กลางพุทธศตวรรษที่
19–ตนพุทธศตวรรษที่ 20) เปนตนมา ไดแก ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ ชนิดเคลือบ
สีน้ําตาลเขม และชนิดเคลือบแบบเชลียง ยกเวนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
ประเภทโถขนาดใหญพรอมฝาปด 1 ใบ ซึ่งมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 จากลักษณะ
ความสัมพันธิ์ระหวางขนาดของภาชนะกับอายุสมัยของภาชนะในเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝง
ศพ ผูวิ จัย ตั้ง ขอ สมมติฐ านวา ในกลุม ภาชนะดิ น เผาที่ ใชในการฝง ศพที่โ บราณสถานวั ด โบสถ
ภาชนะดินเผาที่มีขนาดเล็ก (กระปุก จานขนาดเล็ก) แสดงสัญลักษณของการเริ่มปรากฏประเพณี
การฝงศพชนิดใหมขึ้นมา สวนภาชนะดินเผาที่มีขนาดใหญ (ไห) แสดงสัญญลักษณของประเพณี
การฝงศพทางกายภาพที่มีมาตั้งแตดั้งเดิม (ชวงกอนการสงออก)
4. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคบริเวณตัวเมืองพิษณุโลก จากการวิเคราะหขอมูลที่ได
จากโบราณสถานพระราชวังจันทน
จากการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา
พบวาเครื่องถวยสังคโลกเริ่มสงออกอยางจริงจังตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ซึ่งเรียก
ชวงนี้วา “ชวงระยะแรกของการสงออก”
ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 20 ไดมีเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นมาบริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทย คือการขยายอํานาจของอยุธยาไปทางเหนือจนกระทั่งแหงกรุงสุโขทัยไดตกเปน
เมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัชกาลพระเจาอูทอง อยุธยามักจะใชนโยบายทางการทูตและ
การทหารตอสุโขทัย แตในสมัยรัชกาลขุนหลวงพะงั่วไดเปลี่ยนนโยบายตอสุโขทัยและไดทําการ
โจมตีจนสําเร็จในปพ.ศ.1921 บังคับใหสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2 ตองยอมเปนประเทศราช
ของอยุธยา34 อยุธยาคงจะสามารถควบคุมเสนทางลําน้ําเจาพระยาตอแมน้ํานานไดโดยมีความ
ปลอดภัยและความสงบ อันเปนปจจัยที่จะทําใหเครื่องถวยสังคโลกเริ่มสงออกอยางมั่นคงได
34
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นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้ยังไดมีอิทธิพลตอการแพรกระจายเครื่องถวยสังคโลก
บริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยอีกดวย ไดแก ลักษณะบริโภคเครื่องถวยสังคโลกในเมือง
พิษณุโลกและเมืองกําแพงเพชร
ทั้งเมืองพิษณุโลกและเมืองกําแพงเพชรเปนเมืองที่ตั้งอยูริมแมน้ําสายใหญที่สามารถ
เชื่อมตอกับกรุงศรีอยุธยาอยางสะดวก จึงคงมีความสําคัญเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญเพื่อปกครอง
แวนแควนสุโขทัย เมื่อสังเกตระดับคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจาก
2 เมืองนี้ พบวาที่เมืองพิศณุโลก คิดเปน 66.1％ ที่เมืองกําแพงเพชร คิดเปน 40.8％ สวนแหลง
โบราณคดีที่ตั้งอยูบริเวณใจกลางตัวเมืองสุโขทัยยังคงไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกอยาง
หนาแนนเหมือนเดิม (80.0-96.8％)
สําหรับเมืองพิศณุโลก การขุดพบเครื่องถวยจีน ภาชนะดินเผาบานเตาไห และภาชนะ
ดินเผาบานบางปูนไดเปนปจจัยที่กอใหเกิดคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกลด
ระดับลง สวนที่เมืองกําแพงเพชร การขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอยไดเปนปจจัย
เชนกัน ผูวิจัยสันนิษฐานวาการขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอยเปนจํานวนมาก
จากบางเมือง 2 เมืองนี้คงจะสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางการคาขายกับภาคกลางตอนลาง
ของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยา
ลักษณะเรื่องราวการนําเขามาของเครื่องถวยตางภูมิภาคที่ตางกันระหวาง 2 เมืองนี้
ไดมีอิทธิพลตออุปโภคบริโภคเครื่องถวยสังคโลกคนละเมือง คือเครื่องถวยสังคโลกชนิดเคลือบ
ตางๆนําเขามาทั้ง 2 เมืองอยางหนาแนนเหมือนกัน แตสําหรับภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภท
ไห อางและครก ไดมีการขุดพบเปนจํานวนมากจากโบราณสถานพระราชวังจันทน สวน ที่เมือง
กําแพงเพชร ภาชนะดินเผาประเภทไห อาง และครกสวนใหญนําเขามาจากแหลงเตาบานบางปูน
และแมน้ํานอย
การขุดพบเครื่องถวยจีนจากโบราณสถานพระราชวังจันทนยังเปนหลักฐานที่แสดงวา
เมืองพิษณุโลกยังคงมีบทบาทนาที่เปนฐานะศูนยกลางทางการคาขายบริเวณภาคกลางตอนบน
ของประเทศไทยอยางตอเนื่องจากชวงกอนการสงออก สวน เมืองกําแพงเพชรไมไดมีการขุดพบ
เครื่องถวยจีน ซึ่งแสดงใหเห็นวาในชวงนี้ เมืองกําแพงเพชรนาจะเปนจุดยุทธศาสตรทางทหารและ
ทางคมนาคม
แตไมไดเปนศูนยกลางทางการคาขายขนาดใหญโตเทากับเมืองพิษณุโลก
เนื่องจากวาไมไดมีบานเมืองใหญเปนศูนยกลางบริโภคอุปโภคภาชนะดินเผาบริเวณลุมแมน้ําปง
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เมืองพิษณุโลกในเอกสารทางประวัติศาสตรสมัยอยุธยาตอนตน
ในปพ.ศ.1921 แหงกรุงสุโขทัยไดตกเปนเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรสุโขทัย
ถูกแบงออกเปน 2 สวน คือสวนที่พระมหาธรรมราชาที่ 2 ปกครองบริเวณลําน้ํายม และลําน้ํานาน
โดยใหเมืองพิษณุโลกเปนศูนยกลาง และอีกสวนหนึ่งคือบริเวณลําน้ําปงใหพระยายุธิษฐิระเปน
ผูค รอง และใหเมืองกําแพงเพชรเปนศูนยกลาง
ในสมัยอยุธยา พงศาวดารไดกลาวถึงพระมหากษัตริยและพระมหาอุปราชที่เสด็จ
ขึ้นมาประทับอยูที่เมืองพิษณุโลก นับตั้งแตพระบรมราชาธิราชที่ 2 ครั้งยังคงดํารงตําแหนงเปนเจา
สามพระยา โอรสของพระนครินทรราชา (พ.ศ.1952–1967) เสด็จขึ้น มาครองเมืองพิษ ณุโลก
(ขณะนั้นยังคงใชชื่อวา “เมืองชัยนาท”35) โดยมิไดตั้งใหเจานายทางฝายสุโขทัยพระองคใดขึ้นเปน
กษัตริยครองกรุงสุโขทัย นับเปนกาวแรกในการที่รวบรวมอาณาจักรทั้งสองเขาดวยกัน
ครั้นเมื่อเจาสามพระยาเสด็จกลับไปประทับอยู ณ กรุงศรีอยุธยา พระองคยังไดสง
โอรสคื อ พระราเมศวร ไปครองเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกในฐานะพระมหาอุ ป ราช พระราเมสวรองค นี้
ภายหลังขึ้นครองราชยที่กรุงศรีอยุธยาทรงนามวา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองคเสด็จขึน้ มา
ประทับอยูที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ป เพื่อกระทําสงครามกับพระเจาติโลกราช แหงเมืองเชียงใหม
นอกจากนี้ ยังมีขอความของจารึกสมัยสุโขทัยกลาวถึงเมืองพิษณุโลกที่มีความสําคัญ
ทางศาสนาพุทธอีกดวยวา ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 11 (จารึกเขากบ) ซึ่งพบเขากบ อําเภอเมือง
นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จารึกขึ้นประมาณปลายพุทธสตวรรษที่ 20 มีขอความในดานที่ 2
บรรทัดที่ 9 - 14 ซึ่งไดกลาวถึงการสรางบุญสมภารของพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณี กอนที่
จะเดินออกจากเมืองไทยไปอินเดียและศรีลังกา ดังตอไปนี้
“...แตปลูกพระศรีมหาโพธิ.....อาวาสแตนครสระหลวง (พิษณุโลกฝงตะวันตก) มีพุทธ
ปฏิมา พระศรีม....สมา มหาสะพานไวคนฝูงดี ตักน้ําลางตีนฝูงสงฆ ...รักษา จึงคลายังสุโขทัย (ศรี)
สัชนาลัยกระทําสมภารบารมี.... พระมหาธาตุคลาดยัง ฝาง แพล ระพุน ตาก เชียง(ทอง)36”
ขอความนี้กลาววาพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณีไดสรางบุญสมภารมาแลววา
ปลูกพระศรีมหาโพธิและสรางสรางอาวาสในนครสรลวง (สระหลวง) คือพิษณุโลก ไวพระพุทธปฏิมา
สรางมหาสะพาน อุทิศคนให็คอยตักน้ําลางเทาพระสงฆ ออกจากพิษณุโลกไปสุโขทัย ศรีสัชนาลัย
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ไปไหวพระมหาธาตุในที่ตาง ๆ เชนฝาง (อุตรดิตถ) แพร ลําพูน ตาก เชียงทอง...37 จากขอความนี้
พบวาเมืองพิษณุโลกยังเปนศูนยกลางทางศาสนาพุทธที่มีความสําคัญเทากันกับเมืองสุโขทัย จาก
การวิเ คราะห ขอ ความต า งๆของเอกสารโบราณที่ ก ล า วถึง เมือ งพิ ษ ณุ โ ลกเหลา นี้ พบว า เมื อ ง
พิษณุโลกเปนเมืองสําคัญทางการเมืองโดยพระมหาอุปราชที่เสด็จขึ้นมาประทับอยูเพื่อครอบครอง
ขอบเขตกันชนระหวางอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรลานนา
ผลการวิ เ คราะห ค วามหลากหลายของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกและภาชนะดิ น
เผาอืนๆที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนในชวงระยะแรกของการสงออก
จากการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา พบวาใน
ระยะแรกของการสงออก แมแตเปนระยะเวลาสั้น ๆ (ประมาณ 3 ทศวรรษ) เครื่องถวยสังคโลกทั้ง
4 ชนิดใหมปรากฏขึ้นมาในชวงนี้ ดังตอไปนี้
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว
นอกจากนี้ ยังมีภาชนะดินเผาอื่น ๆ ที่จัดอยูไดในชวงสมัยเดียวกัน ดังตอไปนี้
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon กลุมหนึ่ง
เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้นชนิดลายครามสมัยราชวงศหมิงตอนตน
เครื่องถวยเวียดนาม
ภาชนะดินเผาบานเตาไห
และภาชนะดินเผาที่ไดผลิตอยางตอเนื่องมาจากชวงกอการสงออกเปนตนมาดังตอไปนี้
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
ภาชนะดินเผาชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอย
ภาชนะดินเผาบางบานปูน
เมื่อเปรียบเทียบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภทไหหรือโองระหวางที่ขุดพบจาก
แหลงเรือจมอยูใตน้ํากับโบราณสถานพระราชวังจันทน พบวามีลักษณะแตกตางกันอยางชัดเจน
37
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เชน ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทน ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภทไหและโอง
ประกอบดวยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม สวนในการขุดคนแหลงเรือจมอยูใตน้ําใน
ระยะแรกของการสงออก ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภทไหเปนชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภท
ไหทรงสูงหู 4 หูทั้งสิ้น ไมไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร
ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักในบริโภคภาชนะดินเผาบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยตั้งแตชวงก
อาการสงออกเปนตนมา ผูวิจัยสันนิษฐานวาในการขนสงเครื่องถวยสังคโลกออยไปยังตางประเทศ
สําหรับการขนสงประเภทไห ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมคงจะถูกคัดเลือกเปน
สินคาออก หรือเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑเพื่อบรรจุสินคาออกตางๆภายใน เนื่องจากวาภาชนะ
ดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหไมไดมีการขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําในตลอดเวลา
ยกเวนตัวอยางที่ไดจากแหลงเรือ San Diego ในแถบฟลิปปนส ซึ่งจมอยูใตน้ําในปพ.ศ. 214338
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรม
ชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคน G.2 (ระดับ 230-390 cmdt.) โบราณสถานพระราชวังจันทนในปพ.ศ.
2546-47 เมืองพิษณุโลก39
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน G.2 หลักฐานสําคัญ คือเครื่องถวยหลงฉวน และเครื่องถวยสังคโลก ซึ่งเราตองให
ความสําคัญตอการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง 46 ชิ้น และเครื่องถวยผู
เถียนชนิดเคลือบสีเขียว 14 ชิ้นจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 เนื่องจากวาเครื่องถวยทั้ง 2 กลุมนี้จัด
อยูไดในชวงกอนการสงออก
จากการขุดพบเครื่องถวยที่มีอายุในชวงกอนการสงออกอยางหนาแนนจากชั้นดิน
วัฒนธรรมที่ 1 ผูวิจัยสันนิษฐานวาในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1 ของ
หลุมขุดคน G.2 ภาชนะดินเผาที่ขุดพบเปนหลักในปริมาณนาจะเปนภาชนะดินเผาที่มีอายุในชวง
กอนการสงออก แตสิ่งที่ตางกันกับกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของ
หลุมขุดคน 3 หลุม (SQ.1 SQ.2 และ G4) ซึ่งดังกลาวมาแลวในบทที่ 5 คือการขุดพบเครื่องถวย
สังคโลกชนิดที่เริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแตชวงระยะแรกของการสงออกโดยมีจํานวนพอสมควร ไดแก
38

Jean-Paul Desroches, et al. Treasures of the San Diego (New York, 1997).
39
หางหุนสวนจํากัด สามเพชร, รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดีโบราณสถาน
พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก (พิษณุโลก: โครงการบูรณะพระราชวังจันทนพิษณุโลกพิทยาคม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546, 2547).

606
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว และเครื่องถวยสุโขทัย
จากการวิเคราะหทางอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกในชวงระยะแรกของการสงออก
ปรากฏวาชวงระยะแรกของการสงออกสามารถกําหนดอายุไดในกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เทานั้น
คิดเปนประมาณ 3 ตศวรรษเทานั้น สวนชวงกอนกานสงออกเครื่องถวยสังคโลกเปนชวงยาวกวา
ชวงระยะแรกของการสงออก (ตนพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธศตวรรษที่ 20) จากการพิจารณา
ความแตกตางของความยาวระหวางชวงกอนการสงออกกับชวงระยะแรกของการสงออก ผูวิจัย
ตีความวากลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1 ของหลุมขุดคน G.2 นาจะเปน
ผลิตภัณฑที่มีอายุตั้งแตชวงกอนกานสงออกจนถึงชวงระยะแรกของการสงออก ซึ่งตรงกับในชวง
ตนพุทธศตวรรษที่ 19 – กลางพุทธศตวรรษที่ 20
ในจํานวนเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องทั้งหมด 442 ชิ้นที่ขุดพบจาก
ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 หลุมขุดคน G.2 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 288 ชิ้น คิด
เปน 66.1％ ซึ่งมีคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกไมคอยเปลี่ยนจากชวงกอน
การสงออก
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ตารางที่ 75 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ของหลุมขุดคน
G.2 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
1,279

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

ศรีสัชนาลัย

เครื่องถวยภายในประเทศ

เครื่องถวยสังคโลก

สุโขทัย
เครื่องถวยแมน้ํานอย

ไมเคลือบ

151

เคลือบสีน้ําตาลเขม

27

เคลือบแบบเชลียง

46

เคลือบสีเขียว

27

ลายสีดําใตเคลือบสีเขียว

12

292

ลายสีดําใตเคลือบสีฟา

5

(66.1％)

ลายสีดําใตเคลือบสีใส

6

เคลือบสีขาว

8

เคลือบใสบนน้ําดินขาว

5

ลายสีดําใตเคลือบ

5

ไมเคลือบ

28

เคลือบสีน้ําตาลเขม

20

ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ

31

ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ

11

เครื่องถวยลานนา

2

เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว

เครื่องถวยตางประเทศ

เครื่องถวยจีน

92
（20.8％)

27
14

เคลือบสีขาว

4

ลายครามสมัยราชวงศหมิง

3

ลายครามสมัยราชวงศชิง

1

เคลือบสีน้ําตาล

1

ไมเคลือบ

2

ลายคราม
เ ค รื่ อ ง ถ ว ย
ลายสีดําใตเคลือบ
เวียดนาม
เคลือบสีขาว

1

ภาชนะดินเผาแหลงที่ผลิตระบุไมได

1

58
(13.1％)

1
3

(ปริมาณ/ชิ้น)

1,743

442

ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบยังเปนภาชนะดินเผาที่ขุดพบเปนจํานวนทีส่ ดุ
ในบรรดาเครื่องถวยสังคโลกชนิดตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนประเภทไห ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขมที่ขุดพบเปนจํานวน 27 ชิ้น สวนใหญยังเปนประเภทไหเชนกัน
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ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 หลุมขุดคน G.2 ไดมีการขุดพบเครื่องถวยตางประเทศ 58
ชิ้น คิดเปน 13.1 ％ เมื่อเปรียบเทียบคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยจีนกับชวงกอนการ
สงออก พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน
อนึ่ง เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของเครื่องถวยตางประเทศโดยเปรียบเทียบกับชวง
กอนการสงออก พบวาเครื่องถวยตางประเทศที่ขุดพบสวนใหญประกอบดวยประเภทชาม จาน
และจานขนาดใหญ ซึ่งถือไดวาจะเปนลักษณะเดียวกันกับชวงกอนการสงออก
ในการวิเคราะหเชิงปริมาณภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 หลุม
ขุดคน G.2 การเปลี่ยนแปลงจากชวงกอนการสงออกเดนชัด คือการเริ่มปรากฏทั้งภาชนะดินเผา
บานเตาไหชนิดไมเคลือบ (31 ชิ้น) ขึ้นมา แทจริงแลววา ในการขุดคนชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 หลุม
ขุดคน G.4 ซึ่งจัดอยูไดในชวงกอนการสงออก ภาชนะดินเผาบานเตาไหไดมีการขุดพบเปนจํานวน
18 ชิ้น แตไมไดมีการขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมลางสุด ในหลุมขุดคน SQ.1 และ SQ.2 ดังนั้น
ผูวิจัยสันนิษฐานวาแหลงเตาบานเตาไหคงจะเริ่มปรากฏตั้งแตระยะแรกของการสงออก
เมื่อสังเกตความหลากหลายประเภทรูปทรงของภาชนะดิน เผาบา นเตาไห พบวา
ประเภทไหเปนที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุด แตนอกจากนี้ยังมีประเภทรูปทรงอีกหลากหลายโดยมีการ
ขุดพบไมนอย ไดแก ครก ขวด กระปุก และตลับ สําหรับประเภทไหและครกนาจะเปนภาชนะใชใน
ครัว เรื อน ส ว นกระปุก ขวด และตลับ อาจจะใชใ นโอกาสพิ เ ศษก็เ ปน ได อยา งไรก็ต าม ความ
หลากหลายประเภทรูปทรงของภาชนะดินเผาบานเตาไหสะทอนใหเห็นถึงความตองการตอภาชนะ
ดินเผาบานเตาไหที่เมืองพิษณุโลกในระยะเริ่มแรกของการผลิตภาชนะดินเผาบานเตาไห
ในการวิเคราะหเชิงปริมาณภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 หลุม
ขุดคน G.2 เปนที่นาสังเกตอีกประการหนึ่ง คือการขุดพบภาชนะดินเผาแมน้ํานอยและบานบางปูน
เหมือนเดิมกับชวงกอนการสงออก
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยไดมีการขุดพบเปนจํานวน 48 ชิ้น ถานหากจะรวบรวมกันกับ
จํานวนของภาชนะดินเผาบานบางปูน คิดเปน 59 ชิ้น ซึ่งมีคาอัตราสวนของภาชนะดินเผา 2 กลุม นี้
(ประมาณ 13.0 ％) เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากชวงกอนการสงออก (ประมาณ 8.8-11.3 ％) ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาเมืองพิษณุโลกยังคงมีความสัมพันธิ์ติดตอคาขายกับบริเวณภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทยในกลางพุทธศตวรรษที่ 20
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5. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคบริเวณเมืองกําแพงเพชร
เมืองกําแพงเพชรในเอกสารทางประวัติศาสตรสมัยอยุธยาตอนตน
เมือ งกํา แพงเพชรตั้งขนานไปกับแมน้ํา ปง ทางฝงตะวัน ออก ในเขตตํา บลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งภูมิประเทศที่ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ เปนจุดเชื่อมตอ
กันระหวางบานเมืองแวนแควนสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยา และขณะเดียวกัน ยังเปนจุดติดตอกับเขต
แควนลานนาทางแมน้ําปง (แผนที่ 37)
ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย จารึกวัดปามะมวง ภาษาเขมร อักษรขอมสุโขทัย พุทธศักราช
1904 กลาวถึงการออกผนวชของสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทวามีการเชิญสมเด็จพระมหาสวามี
สังฆราชจากนครพันในประเทศมอญ ผานเมืองฉอด มายังลุมน้ําปง ซึ่งมีเมืองเชียงทอง เมืองนครชุม
ซึ่งเปนเมืองตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําปงในสมัยสุโขทัยและในสมัยสุโขทัยตอนปลายยายมาฝง
เมืองกําแพงเพชร บางพานและเมืองอื่นๆแลวผานไปยังเมืองสุโขทัย จากขอความนี้ เราทราบวาใน
สมัยสุโขทัย เมืองกําแพงเพชร (นครชุม) ตั้งอยูในจุดสําคัญเสนทางคมนาคมตามลําน้ําปงและติดตอ
เมืองสุโขทัย
ในขณะเดียวกัน ตําแหนงเมืองกําแพงเพชร (นครชุม) เปนเมืองหนาดานสําคัญของทาง
สุโขทัย เนื่องจากวาถาหากทางอยุธยาจะตีกําแพงเพชรไดแลวหมายความวาจะผานเขาไปยังเมือง
สุโขทัยไดอยางงาย เพราะฉะนั้น ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากลาววาสมเด็จพระบรมราชาธิราช
(ขุนหลวงพะงั่ว) เสด็จยกกองทัพมาตีเมืองกําแพงเพชรหลายครั้ง
ผลการวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากชั้ น ดิ น ทาง
โบราณคดีชั้นที่ 3 หลุมขุดคนที่ 2 เมืองกําแพงเพชร
ในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินทางโบราณคดีชั้นที่ 3 ของหลุมขุดคนที่ 2
โครงการขุดแตงและบูรณะเสริมความมั่นคงกําแพงเมือง เมืองกําแพงเพชรในปพ.ศ.2547 มีเศษ
ภาชนะดินเผาชิ้นใหญพอที่จะสันนิษฐานรูปทรงไดจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะเครื่องถวยสังคโลกเปน
หลักฐานสําคัญในการกําหนดอายุสมัยของกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินทางโบราณคดี
ชั้นที่ 3 เนื่องจากวามีลักษณะตางๆที่เทียบไดกับเครื่องถวยสังคโลกในชวงระยะแรกของการสงออก
เครื่องถวยสรีสัชนาลัยที่ขุดพบประกอบดวยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม 1 ชิ้น ชนิดลายสี
ดําใตเคลือบสีเขียว 1 ชิ้น40 และชนิดเคลือบสีเขียว 33 ชิ้น นอกจากนี้ ยังมีภาชนะดินเผาชนิดทาน้ํา
40

ในรายงานการขุดคน กําหนดแหลงที่ผลิตของภาชนะดินเผาชิ้นนี้วาแหลงเตาสุโขทัย
แตเทาที่สังเกตลักษณะรูปทรงและลวดลายลายสีดําแลว ผูวิจัยมีความคิดเห็นวานาจะเปนเครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัย
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ดินสีดําเปนจํานวน 11 ชิ้นอีกดวย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดใหญ 1 ชิ้น (5)
ซึ่งเปนภาชนะทรงเตี้ย กนมีเชิงเตี้ย ปลายเชิงหุบเขาดานใน มีปากกวางและพับแผออก ขอบปาก
ยกตั้ง มีลายสีดําใตเคลือบเปนลายชอดอกไมภายในลายเสนขนานทรงวงแหวนที่สวนกนดานใน
ลายกานขดโดยรอบปากดานบน และมีลายกลีบบัวภายในคลายใบไมหอยหัวลงที่สวนลําตัวดาน
นอก ซึ่งมีตัวอยางทํานองเดียวที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะสีชัง 2 ในกลางพุทธศตวรรษที่ 20
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทชาม 1 ชิ้น (6) กนมีเชิงคอนขางสูง
ลําตัวตอนลางพอง ปากบานออก มีการตกแตงดวยการขูดขีดโดยใชเครื่องมือคลายซี่หวีเปนลายกลีบ
บัวโดยรอบลําตัวดานใน และลายกลีบดอกไมภายในลายเสนขนาน 4 ชั้นทรงวงแหวนที่สวนกนดาน
ใน สําหรับลําตัวดานนอกมีผิวเรียบไมมีการตกแตงลวดลาย ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันกับที่ขุดพบจาก
แหลงเรือ Nanyang และ Longquan ในประเทศมาเลเซีย ในกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เชนนั้น
เครื่องถวยสุโขทัยที่ขุดพบประกอบดวยชนิดเคลือบสีเขียว 19 ชิ้น ชนิดลายสีดําใต
เคลือบ 34 ชิ้น และชนิดเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว 8 ชิ้น เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
ประเภทจานขนาดใหญ 1 ชิ้น (7) กนมีเชิงคอนขางสูง ปากกวาง ขอบปากมวนออกและทําเปนทรง
มนกลม มีลายสีดําเปนลายตัวปลา 1 ตัวเปนหวัดๆ ภายในลายเสนขนาน 2 ชั้นทรงวงแหวนที่สวน
กนดานใน และมีลายเสนขนาน 2 ชั้นโดยรอบทั้งขอบปากและลําตัวดานนอก ซึ่งเปนลักษณะ
เดียวกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Turiang และ Longquan ในกลางพุทธศตวรรษที่ 20
จากการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบที่กลาวมาแลว กลุมภาชนะดินเผาที่ขุด
พบจากชั้นดินทางโบราณคดีชั้นที่ 3 ของหลุมขุดคนที่ 2 กําหนดอายุไดในราวกลางพุทธศตวรรษที่
20 ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะแรกของการสงออก
นอกจากนี้ ยังเปนที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งวาไมไดขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบแบบเชลียงและเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon สมัยราชวงศหยวนจากชั้นดินทาง
โบราณคดีชั้นนี้ ซึ่งกําหนดอายุไดในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธศตวรรษที่ 20 เมื่อ
สังเกตแผนผังผนังชั้นดินทางโบราณคดีหลุมขุดคนที่ 2 พบวาชั้นดินทางโบราณคดีชั้นที่ 3 และชั้น
ดินแทรก 3a, 3b, 3c และ 3d เปนชั้นดินวัฒนธรรมชั้นลางสุด เนื่องจากชั้นดินทางโบราณคดีชั้นที่
4 เปนชั้นดินธรรมชาติ (Sterile) เพราะฉะนั้น จึงสันนิษฐานไดวาในบริเวณนี้กิจกรรมของมนุษย
นาจะเริ่มปรากฏตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา
จากการวิเคราะหเชิงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินทางโบราณคดี
ชั้นที่ 3 ของหลุ มขุดค นที่ 2 พบว าปริมาณความหนาแน นของเครื่ องถ วยสั งคโลกในชั้ นดิ นทาง
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โบราณคดีชั้นที่ 3 ของหลุมขุดคนที่ 2 คิดเปน 40.8 ％ ซึ่งมีปริมาณความหนาแนนต่ํากวาแหลง
โบราณคดีในบริเวณตัวเมืองสุโขทัย และเมืองโบราณที่ตั้งอยูใกลเคียงจากเมืองสุโขทัย ซึ่งมีคา
อัตราสวนของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดีตางๆในบริเวณนั้นสูงกวา 85 ％ ใน
ขณะเดียวกัน ทั้งการขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมนา้ํ นอยเปนจํานวนมากยังเปนขอสังเกต
อีกดวย ซึ่งถาหากจะรวบรวมจํานวนของภาชนะดินเผา 2 กลุมนี้ที่ขุดพบ มีจํานวนมากกวาเครือ่ งถวย
สังคโลก ซึ่งถือไดวาปริมาณความหนาแนนของภาชนะดินเผาบานบาวปูนและแมน้ํานอยเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหคาอัตราสวนของในปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบลดนอยลง
เมื่อเปรียบเทียบประเภทรูปทรงระหวางเครื่องถวยสังคโลกกับภาชนะดินเผาบานบางปูน
และแมน้ํานอย ปรากฏความแตกตางอยางชัดเจนวาเครื่องถวยสังคโลกประกอบดวยประเภทชาม
จาน และกระปุก สวนทั้งภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอยประกอบดวยประเภทไห และครก
ในขณะนี้ ถาหากภาชนะดินเผาาบานบางปูนและแมน้ํานอยประเภทไหที่ขุดพบจะไดถูกขงสงจาก
บริ เวณภาคกลางตอนล างของประเทศไทยโดยมี บทบาทหน าที่ เป นภาชนะดิ นเผาบรรจุ ภั ณฑ
(Container) เราทราบไดวาเมืองกําแพงเพชรจะไดรับสินคามาจากบริเวณภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทยโดยถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอย สวนสําหรับสินคาเครื่อง
เคลือบประเภทชาม จาน และกระปุก เปนตน เมืองกําแพงพชรคงจะรับสินคานํามาจากแวนแควน
สุโขทัยและศรีสัชนาลัย
สวน เครื่องถวยจีนไดมีการขุดพบเปนจํานวนนอยจากชั้นดินทางโบราณคดีชั้นที่ 3
ของหลุมขุดคนที่ 2 ซึ่งไมเพียงแตเปนลักษณะที่สังเกตไดเฉพาะในหลุมขุดคนที่ 2 เทานั้น เชน ใน
การขุดคนและขุดแตงทางโบราณคดีกําแพงเมืองกําแพงเพชร โดยโครงการขุดแตงและบูรณะเสริม
ความมั่น คงกํา แพงเมือง เมืองกํา แพงเพชร ป พ .ศ.2547 ยัง ไดมีการขุดพบเครื่อ งถวยจีน สมัย
ราชวงศหมิงตอนตนเปนจํานวนนอยเชนกัน
ลั ก ษณะที่ ตั้ ง และทางภู มิ ป ระเทศของเมื อ งกํ า แพงเพรเป น ที่ จุ ด เชื่ อ มต อ ระหว า ง
บานเมืองในแวนแควนสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยาตามทางน้ําแมน้ําปง สิ่นที่แพรเขามายังเมือง
กําแพงเพชรจากภูมิภาคอื่นไมเพียงแตอิทธิพลศิลปวัฒนธรรมและอิทธิพลทางการเมืองเทานั้น ยัง
ไดรับสินคาชนิดที่ใชในชีวิตประจําวันจากภูมิภาคอื่นๆอีกดวย ในขณะนั้น เสนเทางคมนาคมลําน้ํา
ปงคงจะเปนเสนทางการคาขายหลักแนนอนตั้งแตชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา
การขุดพบทั้งภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอยอยางหนาแนนจากชั้นดินทาง
โบราณคดีชั้นที่ 3 ของหลุมขุดคนที่ 2 คงเปนหลักกฐานจุดหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ทางการเสรษฐกิจอยางใกลชิดระหวางเมืองกําแพงเพชรกับบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศ
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ไทย เชน พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะจํากัดความหลากหลายของ
เครื่องถวยสังคโลกในเมืองกําแพงเพชรที่ตองการ ไดแก เครื่องเคลือบประเภทตางๆและภาชนะดิน
เผาที่ใชในการฝงศพที่กลาวมาในบทที่ 4 แลว แคสองอยางเทานั้น41
6. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเครื่องถวยสังคโลกระหวางเมืองกําแพงเพชรกับเมือง
พิษณุโลกในระยะแรกของการสงออก
เมื่ อเปรียบเที ยบค าอั ตราส วนความหนาแน นของเครื่ องถวยสั งคโลกระหวางเมื อง
กําแพงเพชรกับเมืองพิษณุโลกในระยะแรกของการสงออก สําหรับโบราณสถานพระราชวังจันทน
พิศณุโลก (ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 หลุมขุดคน G.2) คิดเปน 66.1％ สวนที่เมืองกําแพงเพชร (ใน
ชั้นดินทางโบราณคดีชั้นที่ 3 หลุมขุดคนที่ 2) คิดเปน 40.8％ คาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่อง
ถวยสังคโลกที่ตางกันประมาณ 20 ％ เนื่องจากวาไมไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไม
เคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมจากเมืองกําแพงเพชร คาอัตราสวนความหนาแนนของเครือ่ งถวย
สังคโลกจากทั้ง 2 เมืองนี้มีระดับต่ํากวาบริเวณเมืองสุโขทัยและใกลเคียง (คิดเปน 80-90 ％) ยกเวน
บริเวณใจกลางตัวเมืองสุโขทัย ผูวิจัยสันนิษฐานวาปจจัยที่กอใหเกิดคาอัตราสวนความหนาแนนของ
เครื่องถวยสังคโลกมีระดับต่ํากวาเมืองสุโขทัยนาจะมีสาเหตุตางกันในแตละเมือง
สําหรับเมืองพิษณุโลก (โบราณคดีพระราชวังจันทน) การขุดพบภาชนะดินเผา 3 ชนิด
ไดเปนปจจัยที่กอใหเกิดคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกลดระดับนอยลง ไดแก
เครื่องถวยจีน ภาชนะดินเผาบานเตาไห ภาชนะดินเผาแมน้ํานอย และภาชนะดินเผาบานบางปูน
สวนที่เมืองกําแพงเพชร การขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนกับแมน้ํานอยไดเปนปจจัยเชนกัน
ผูวิจัยสันนิษฐานวาการขุดพบภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอยเปนจํานวน
มากจากบางเมือง 2 เมืองนี้คงจะสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางการคาขายกับภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยา สวนการขุดพบทั้งเครื่องถวยจีนและภาชนะดิน
เผาบานเตาไหคงจะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางกันความสําคัญเปนศูนยกลางทางการคาขาย
เครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนในระยะแรกของการสงออก
ส ว นใหญ ยั ง คงเป น ประเภทชาม จาน และจานขนาดใหญ เ ช น เดิ ม ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะอย า งต อ
เนื่องมาจากชวงกอนการสงออก ผูวิจัยตีความวาที่พิษณุโลก เครื่องถวยจีนประเภทชาม จาน และ
จานขนาดใหญคงเปนผลิตภัณฑซื้อหางายกวาบานเมืองอื่นๆในบริเวณภาคกลางตอนบนของ
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เครื่องประดับสถาปตยกรรมสังคโลกในเมืองกําแพงเพชรนาจะเริ่มปรากฏตั้งแตตน
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ประเทศไทย ยกเวนเมืองสุโขทัย เนื่องจากวาเมืองพิษณุโลกตั้งอยูริมแมน้ํานาน ซึ่งคงจะมีความ
สะดวกที่จะติดตอคาขายสิ่นคาตางๆกับตางประเทศโดยผานกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นในระยะแรกของ
การสงออก เมืองพิษณุโลกยังคงมีบทบาทหนาที่เปนฐานะศูนยกลางทางการคาขายบริเวณภาค
กลางตอนบนของประเทศไทย
สวนที่เมืองกําแพงเพชร ไมไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนหรือวาถาหากจะขุดพบแตมี
จํ า นวนน อ ย ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ในระยะแรกของการส ง ออก เมื อ งกํ า แพงเพชรน า จะเป น จุ ด
ยุทธศาสตรทางทหารและทางคมนาคม แตไมไดเปนศูนยกลางทางการคาขายขนาดใหญโตเทากับ
เมืองพิษณุโลก เนื่องจากวาไมไดมีบานเมืองใหญเปนศูนยกลางบริโภคอุปโภคบริเวณลุมแมน้ําปง
สําหรับการเริ่มปรากฏภาชนะดินเผาบานเตาไหตั้งแตระยะแรกของการสงออกเปนตน
มา ผูวิจัยสันนิษฐานวาเปนสัญญลักษณที่แสดงถึงพัฒนาการความตองการตอภาชนะดินเผาที่
พิษณุโลกโดยพัฒนาใหเปนเมืองใหญโตในชวงนี้
อยางไรก็ตาม ลักษณะเรื่องราวการนําเขามาของเครื่องถวยตางภูมิภาคที่แตกตางกัน
ไดอิทธิพลตออุปโภคบริโภคเครื่องถวยสังคโลกคนละเมือง คือเครื่องถวยสังคโลกชนิดเคลือบตางๆ
นําเขามาทั้ง 2 เมืองอยางหนาแนนเหมือนกัน แตสําหรับภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยประเภทไห อาง
และครก ไดมีการขุดพบเปนจํานวนมากจากโบราณสถานพระราชวังจันทนเชนเดิม สวนที่เมือง
กําแพงเพชร ภาชนะดินเผาประเภทไห อาง และครกสวนใหญนําเขามาจากแหลงเตาบานบางปูน
และแมน้ํานอย ถาหากจะใหความสําคัญตอขอสรุปในบทที่ 4 ซึ่งภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไม
เคลือบประเภทไหปากแตรคงเปนผลิตภัณฑหลักในบริโภคภาชนะดินเผาบริเวณภาคกลางตอนบน
ของประเทศไทยในชวงกอนการสงออก ถือไดวาเมืองกําแพงเพชรเปนเมืองที่อยูนอกเครือขายการ
คาขายเครื่องถวยสังคโลกสําหรับตลาดทองถิ่นในชวงระยะแรกของการสงออก
การศึกษาการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในชวงระยะ
เจริญรุงเรืองของการสงออก
ในที่นี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดี 3 แหลง
คนละเมืองบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เพื่อปรากฏใหเห็นถึงลักษณะการบริโภคเครื่องถวย
สังคโลกบริเวณภาคกลางของประเภทไทยในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
ในการจัดลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลก ผูวิจัยสรุปวาในปลายพุทธศตวรรษที่
20 เครื่องถวยสังคโลกกลายเปนผลิตภัณฑหลักในตลาดการคาขายเครื่องถวยเอเชียตะวันออก
เฉียงใต สวนในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เหตุการณเรื่องราวของการบริโภคเครื่องถวย
สังคโลกมีความซับซอนกวา ซึ่งมีลักษณะบริโภคเครื่องถวยสังคโลกคนละภูมิภาค เชน ในบริเวณ
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ตัวเมืองสุโขทัย เครื่องถวยสังคโลกยังคงเปนผลิตภัณฑหลักอยูอยางตอเนื่องตั้งแตชวงกอนการ
สงออก สวนในเขตพระนครศรีอยุธยา มีอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกประมาณ
30％ ซึ่งมีคาอัตราสวนความหนาแนนต่ํากวาภาชนะดินเผาบานบางปูนในชวงเดียวกัน
ในเรื่องราวการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในชวง
ปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 20 เป น ที่ น า สั ง เกต คื อ ลั ก ษณะเคลื่ อ นไหวของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกที่
โบราณสถานพระราชวังจันทน คือการลดความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกนอยลงจากชวง
ระยะแรกของการสงออก โดยเฉพาะภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหลดจํานวน
นอยอยางชัดเจน ในชวงสมัยเดียวกัน ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยไดมีการขุดพบเปนจํานวนเพิ่มขึ้น
จากระยะแรกของการสงออกอยางรวจเร็ว ผูวิจัยสันนิษฐานวาเคลื่อนไหวของเครื่องถวย 2 ชนิดนี้
อยางตรงกันขามในชวงสมัยเดียวกัน นาจะเกิดจากเปลี่ยนแปลงตําแหนงของเมืองพิษณุโลกทาง
การเมืองในนโยบายของอยุธยา ไดแก การขยายอํานาจของอยุธยาไปทางเหนือ ในนโยบายนี้
เมืองพิษณุโลกมีความสําคัญเปนเมืองจุดอุทธศาสตรเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเมื่อพระบรมไตรโลกนาถ
เสด็จประทับที่เมืองพิษณุโลก ซึ่งเปนเมืองหลวงแทนอยุธยาระหวางปพ.ศ. 2006-2031
ในเหตุการณนี้ ความสัมพันธิ์ระหวางเมืองพิษณุโลกกับพระนครศรีอยุธยายอมใกลชิด
แนบแนนยิ่งขึ้นทุกดานตามเสนทางลําน้ําสายใหญ และสินคาชนิดตางๆคงขนสงมาจากอยุธยาใน
ปริมาณเพิ่มขึ้นอยางแนนอน สินคาบางสวนถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาแมน้ํานอยประเภทไห
ผูวิจัยสันนิษฐานวาการขุดพบภาชนะดินเผาแมน้ํานอยเปนจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงระยะ
เจริญรุงเรืองของการสงออกคงจะสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธิ์ใกลชิดแนบแนนระหวางเมือง
พิษณุโลกกับพระนครศรีอยุธยาตามเสนทางลําน้ําดวยเหตุการณเปลี่ยนแปลงตําแหนงของเมือง
พิษณุโลกในนโยบายการขยายอํานาจของอยุธยาไปทางเหนือในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 – ตน
พุทธศตวรรษที่ 21
สวนสําหรับการลดจํานวนของภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห
นอยลง ผูวิจัยตีความวานาจะเปนสัญญลักษณที่แสดงถึงการยอขอบเขตเครือขายการคาขาย
เครื่องถวยสังคโลกสําหรับทองถิ่น
ในการศึกษาประโยชนใชสอยของเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางตอนบนของ
ประเทศไทยตั้งแตชวงกอนการสงออกจนถึงระยะแรกของการสงออก ผูวิจัยไดสรุปวาภาชนะดินเผา
ศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหเปนผลิตภัณฑสัญญลักษณแสดงความสําคัญของเครื่องถวย
สังคโลกสําหรับทองถิ่นในชิวีตทุกโอกาส ในชวงเดียวกัน ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
ประเภทไหยังไดเปนผลิตภัณฑหลักในบริโภคภาชนะดินเผาที่พระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลกเชนกัน
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ถึงแมวาในชวงเจริญรุงเรือวของการสงออก ยังคงไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลก
ชนิดเคลือบตางๆประเภทถวย-ชาม-จานอยางหนาแนนอยู แตถาหากภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย
ชนิ ด ไม เ คลื อ บประเภทไหจะจั ด เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ก ผู วิ จั ย เสนอความคิ ด เห็ น ว า ในช ว งระยะ
เจริญรุงเรืองของการสงออก เครือขายการคาขายของเครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
เฉพาะสําหรับในทองถิ่นคงจะยอแคบลงจากระยะแรกของการสงออก
สถานการณทางการเมืองบริเวณภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย
เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) สิ้นพระชนมในราวปพ.ศ. 1982 สมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที่ 2 ทรงแตงตั้งใหพระราเมศวรราชโอรส มาครองเมืองพิษณุโลก โดยมิไดตั้งให
เจ า นายทางฝา ยสุ โ ขทั ย พระองคใ ดขึ้ น เป น กษั ตริ ย ค รองกรุ ง สุ โ ขทัย นั บ เป น ก า วแรกในการที่
รวบรวมอาณาจักรทั้งสองเขาดวยกัน
ครั้นเมื่อเจาสามพระยาเสด็จกลับไปประทับอยู ณ กรุงศรีอยุธยา พระองคยังไดสง
โอรสคื อ พระราเมศวร ไปครองเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกในฐานะพระมหาอุ ป ราช พระราเมสวรองค นี้
ภายหลังขึ้นครองราชยที่กรุงศรีอยุธยาทรงนามวา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองคเสด็จขึน้ มา
ประทับอยูที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ป เพื่อกระทําสงครามกับพระเจาติโลกราช แหงเมืองเชียงใหม
ชวงระยะเวลานี้ บรรดาหัวเมืองตางๆ ที่เคยอยูรวมกับสุโขทัย ไดกลายสภาพเปนเมือง
กันชนระหวางอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรลานนา ทั้งสองอาณาจักรไดทําสงครามแยงชิง
บรรดาหัวเมืองเหนือเหลานี้
ผลของการทําสงครามแยงชิงหัวเมืองเหนือเหลานี้ ในที่สุดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได
ทําสงครามชนะพระเจาติโลกราถกษัตริยแหงอาณาจักรลานนา โดยอาณาจักรลานนาตองขอเปน
ไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในปพ.ศ. 2017 ผลจากการทําสงครามครั้งนี้ ทําใหเมืองสุโขทัยและหัวเมือง
นอยใหญอื่นๆ ตองตกเปนเมืองในขอบขัณฑสรมาของอาณาจักรอยุธยาโดยสิ้นเชิง
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดี 3 แหลงคน
ละเมืองและกลุมการฝงศพในโบราณสถาน 2 แหลงบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ดังตอไปนี้
1. เมืองสุโขทัย
-ชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ในหลุมทดสอบ TP. Ⅰ Zone B เมืองสุโขทัย
2. เมืองพิษณุโลก
-โบราณสถานพระราชวังจันทน
3. พระนครศรีอยุธยา
- ชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1 ในหลุมขุดคนที่ 3 โบราณสถานวัดตะไกร
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4. กลุมการฝงศพโดยใชภาชนะดินเผา
- โบราณสถานวัดอรัญญิก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- โบราณสถานวัดจงกลม ในเขตพระนครศรีอยุธยา
1. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคในบริเวณตัวเมืองสุโขทัย จากการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ในหลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B เมืองสุโขทัย ปงบประมาณ
2524 เมืองสุโขทัย
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยู
อาศัยที่ 1 และ 2 ในหลุมทดสอบ TP.Ⅰ Zone B เมืองสุโขทัย ปงบประมาณ 2524 เมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดอยูไดตั้งแตชวงกอนการสงออกจนถึงระยะแรกของการสงออก (แผนที่ 40)
เมื่อถัดขึ้นมาเปนชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 พบวาเครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใต
เคลือบไดมีการขุดพบจํานวนเพิ่มขึ้นจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 โดยประกอบกับเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียว ซึ่งเปนลักษณะสอดคลองกับที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําในระยะแรก
ของการสงออก (กลางพุทธศตวรรษที่ 20) ดังนั้นในที่นี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวย
สังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 ในหลุมทดสอบ TP.I Zone B เมืองสุโขทัย ปงบประมาณ
2524 เมืองสุโขทัย เพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหที่ไดจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
การกําหนดอายุสมัยของเครื่อฃถวยสังคโลกที่ขุดพบ
ในการกํ า หนดอายุ ส มั ย ของภาชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบขากชั้ น ดิ น ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ 3
หลักฐานสําคัญ คือเครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทชาม และเครื่องถวยศรีสชั นา
ลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุก
เครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใตเคลือบมีประเภทชามที่มีลายปลา และลายพันธุ
พฤกษา เทาที่สังเกตภาพลายเสนของเหลานี้ กนมีเชิงเตี้ยหนา ปลายเชิงกวางออก ลําตัวตอนลาง
พอง ปากกวางและพับแผออก ขอบปากยกตั้ง มีรอยกี๋เม็ดทรงกลมเล็ก 6 จุดบริเวณกนดานใน มีลาย
ตัวปลาหนึ่งตัวสวนกนดานใน สําหรับบริเวณลําตัวดานในมีลายกานขดโดยเขียนเต็มที่ ซึ่งเปน
ลักษณะเทียบไดกับที่ขุดพบจากแหลงเรือเกาะคราม ซึ่งจัดอยูไดในระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
นอกจกนี้ ยังไดเริ่มปรากฏเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวขึ้นมาตั้งแตชั้น
ดินที่อยูอาศัยที่ 3 แตเปนที่เสียดายวาไดแสดงปริมาณที่ขุดพบของชนิดเคลือบสีเขียวโดยรวมกับ
ชนิดเคลือบแบบเชลียง เทาที่สังเกตภาพลายเสนแลว ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีเขียวประเภทกระปุกขนาดเล็ก ซึ่งมีลักษณะรูปทรงเทียบไดกับที่ขุดพบแหลงเรือจมอยูใต
น้ําในระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
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จากลักษณะเครื่องถวยสังคโลกเหลานี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวาภาชนะดินเผาที่ขุดพบ
จากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 นาจะจัดอยูไดในระยะเจรฺญรุงเรืองของการสงออก ซึ่งมีอายุในราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกทีข่ ุดพบ
เมื่อพิจารณาปริมาณความหนาแนนของเศษเครื่องถวยสังคโลกในบรรดาเศษ
ภาชนะดินเผาเนื่อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบในชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 (1,634 ชิ้น) มีการขุดพบ
เครื่องถวยสังคโลกเปนจํานวน 1,518 ชิ้น คิดเปน 92.9 ％ ซึ่งถือไดวาเครื่องถวยสังคโลกยังคงเปน
ผลิตภัณฑหลักในปริมาณอยางตอเนื่องตั้งแตชวงกอการสงออกเปนตนมา ในบรรดาเครื่องถวย
สังคโลก 5 ชนิด ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบเปนชนิดที่ขุดพบเปนจํานวนที่สุดเชนเดิม
แตเปนที่นาสังเกต คือการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใตเคลือบเพิ่มจํานวนขึ้นอยาง
รวดเร็ว (231 ชิ้น) ซึ่งมีจํานวนสองเทาของที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 2 (113 ชิ้น)
ในการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํารวสมัยเดียวกัน เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียวไดเปยผลิตภัณฑหลัก สวน เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบไดมีการขุด
พบแลว แตมีจํานวนนอยกวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว ซึ่งเปนลักษณะแตกตางกัน
ไปจากลักษณะบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณตัวเมืองสุโขทัย อีกทั้ง ภาชนะดินเผาศรีสัชนลัยไม
เคลือบยังคงเปนผลิตภัณฑสําหรับเฉพาะในทองถิ่นอยู เนื่องจากวาไมไดมีการขุดพบจาดแหลงเรือ
สําเภาจมอยูใตน้ําในชวงสมัยนี้
ในกลุมเครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 3 สวนที่เปลี่ยนแปลงจากชั้น
ดินที่อยูอาศัยที่ 2 คือ การเปลี่ยนจากชนิดลายครามสมัยราชวงศหยวนเปนสมัยราชวงศหมิงเทานั้น
2. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคบริเวณตัวเมืองพิษณุโลก จากการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
เมืองพิษณุโลกในเอกสารทางประวัติศาสตรสมัยอยุธยาตอนตน
ในสมั ย อยุ ธ ยา พระราชพงศาวดารได ก ล า วถึ ง พระมหากษั ต ริ ย แ ละพระมหา
อุปราชที่เสด็จขึ้นมาประทับอยูที่เมืองพิษณุโลก นับตั้งแตพระบรมราชาธิราชที่ 2 ครั้งยังคงดํารง
ตําแหนงเปนเจาสามพระยา โอรสของพระนครินทรราชา (พ.ศ.1952–1967) เสด็จขึ้นมาครองเมือง
พิษณุโลก (ขณะนั้นยังคงใชชื่อวา “เมืองชัยนาท”42) โดยมิไดตั้งใหเจานายทางฝายสุโขทัยพระองค
ใดขึ้นเปนกษัตริยครองกรุงสุโขทัย นับเปนกาวแรกในการที่รวบรวมอาณาจักรทั้งสองเขาดวยกัน
42

พิเศษ เจียจันทรพงษ, “จากสองแควมาเปนพิษณุโลก,” ศิลปวัฒนธรรม, 98-102.
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ครั้นเมื่อเจาสามพระยาเสด็จกลับไปประทับอยู ณ กรุงศรีอยุธยา พระองคยังไดสง
โอรสคื อ พระราเมศวร ไปครองเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกในฐานะพระมหาอุ ป ราช พระราเมสวรองค นี้
ภายหลังขึ้นครองราชยที่กรุงศรีอยุธยาทรงนามวา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองคเสด็จขึน้ มา
ประทับอยูที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ป เพื่อกระทําสงครามกับพระเจาติโลกราช แหงเมืองเชียงใหม
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่
กริด N150W175 N155W170 N155W175 และ N160W170
ในการทําวิจัยภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานพระรราชวังจันทน พบวาไดมี
บริเวณพื้นที่กริดที่ไดมีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาชิ้นใหญหนาแนนและตอกันใหเปนภาชนะเกือบ
สมบูรณหลายใบบาง โดยเฉพาะ บริเวณพื้นที่กริด N150W175 N155W170 N155W175 และ
N160W170 (แผนผังที่ 33) ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาเกือบสมบูรณหลายใบและภาชนะดินเผาที่
ขุดพบสวนใหญจัดเปนผลิตภัณฑในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก (ปลายพุทธศตวรรษที่ 20)
(รูปที่ 190) ผูวิจัยจึงสันนิษฐานวากลุมเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้สวน
ใหญนาจะถูกทิ้งไปพรอมกันในครั้งเดียวหรือในระยะเวลาสั้นๆ อยูในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ในจํานวนภาชนะเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องที่ขุดพบ (550 ชิ้น) มีเครื่องถวยสังคโลก
เปนจํานวน 237 ชิ้น คิดเปน 43.1 ％ เมื่อเปรียบเทียบกับคาอัตราสวนระหวง 3 ชวงสมัยดังตอไปนี้
ชวงกอนการสงออก
64.7-78.1％
ชวงระยะแรกของการสงออก 66.1％
ชวงเจริญรุงเรืองของการสงออก 43.1％
พบวาโบราณสถานพระราชวังจันทนไดมีการอุปโภคบริโภอเครื่องถวยสังคโลก
คอยๆ ลดนอยลงตั้งแตชวงกอนการสงออก เมื่อคนหาเครื่องถวยสังคโลกชนิดที่มีจํานวนลดนอยลง
อยางชัดเจน พบวามีภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบลดจํานวนนอยลงอยางชัดเจน ซึ่ง
สวนใหญเปนประเภทไห ในชวงกอนการสงออกและชวงระยะแรกของการสงออก ภาชนะดินเผา
ศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบเปนผลิตภัณฑหลักที่ไดมีการขุดพบเปนจํานวนที่สุดในบรรดาเครื่องถวย
สังคโลกชนิดหลากหลาย แตเมื่อถัดลงมาเปนชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก ไดมีการขุดพบ
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบเปนจํานวนนอยกวาทั้งภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิด
เคลือบสีน้ําตาลเขมและเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
ในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวไดมีการขุด
พบเปนจํานวน 80 ชิ้น ซึ่งกลายเปนผลิตภัณฑหลักในภาชนะเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้องแทน
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ขุดพบสวน
ใหญประกอบดวยประเภทถวย-ชาม-จาน
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ตารางที่ 76 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากพื้นที่ตารางกริด N140W260 N140W265
N135W260 และ N135W165 โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

285

ภาชนะดินเผาแหลงที่ผลิตระบุไมได

6

ศรีสัชนาลัย

เครื่องถวยตางประเทศ

เครื่องถวยภายในประเทศ

เครื่องถวยสังคโลก

สุโขทัย
เครื่องถวยแมน้ํานอย

ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม
เคลือบแบบเชลียง
เคลือบสีเขียว
ลายสีดําใตเคลือบสีฟา
เคลือบสีขาวขุน
เครื่อบสองสี (สีขาวและสีน้ําตาล)
เคลือบใสบนน้ําดินขาว
ลายสีดําใตเคลือบ
ไมเคลือบ
เคลือบสีน้ําตาลเขม

47
54
2
80
6
3
18
20
10
101
104

เครื่องถวยเวียดนาม

3

(ปริมาณ/ชิ้น)

(43.1％)

1

ภาชนะดินเผาบานเตาไหชนิดไมเคลือบ
ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ
เครื่องถวยลานนา
เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
เครื่องถวยผูเถียนชนิดเคลือบสีเขียว
เคลือบสีขาว
เครื่องถวยจีน
ลายครามสมัยราชวงศหยวน
ลายครามสมัยราชวงศหมิง
ลายครามสมัยราชวงศชิง
เคลือบสีน้ําตาล
ลายคราม

237

14

238
（43.3％)

9
19
10
5
2
33

75 (13.6％)

2
2

836

550 (100％)

ในการคนหาสาเหตุที่ทําใหเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวย
สังคโลกลดนอยลง โดยเฉพาะภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห เปนที่นาสังเกต
คือการขุดพบภาชนะดินเผาบานเตาไหและแมน้ํานอยเปนจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวจเร็ว ถาหากจะ
รวบรวมทั้ ง หมดปริ ม าณของภาชนะดิ น เผา 2 กลุ ม นี้ ร วมทั้ ง ภาชนะดิ น เผาบ า นบางปู น มี ค า
อัตราสวนความหนาแนนของภาชนะดินเผาเหลานี้เทากันกับเครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะทั้ง
ภาชนะดินเผาบานเตาไหและแมน้ํานอยไดมีการขุดพบเปนจํานวนเพิ่มขึ้นจากระยะแรกของการสง
ออกอยางชัดเจน อนึ่ง ถาหากจะพิจารณาประเภทรูปทรงของภาชนะดินเผา 2 กลุมนี้ พบวาสวน
ใหญเปนประเภทไห ซึ่งคิดเปน 84.2 ％ในจํานวนของภาชนะดินเผา 2 กลุมที่ขุดพบ
จากลักษณะเคลื่อนไหวของภาชนะดินเผาเหลานี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวาเคลื่อนไหว
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ของเครื่องถวย 2 ชนิดนี้นาจะเกิดจากเปลี่ยนแปลงตําแหนงของเมืองพิษณุโลกในนโยบายขยาย
อํานาจของอยุธยาไปทางเหนือ ซึ่งเมืองพิษณุโลกมีความสําคัญเปนเมืองจุดอุทธศาสตรเพิ่มขึ้น
จนกระทั่งเมื่อพระบรมไตรโลกนาถเสด็จประทับที่เมืองพิษณุโลก ซึ่งเปนเมืองหลวงแทนอยุธยา
ระหวางปพ.ศ. 2006-2031
ในเหตุ การณนี้ ความสัมพันธระหวางเมืองพิษณุโลกกับพระนครศรีอยุธยายอม
ใกลชิดแนบแนนยิ่งขึ้นทุกดานตามเสนทางลําน้ําสายใหญ และสินคาชนิดตางๆคงขนสงมาจาก
อยุธยาในปริมาณเพิ่มขึ้นอยางแนนอน สินคาบางสวนถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาแมน้ํานอย
ประเภทไห ผูวิจัยสันนิษฐานวาการขุดพบภาชนะดินเผาแมน้ํานอยเปนจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวจเร็ว
ในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกคงจะสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธิ์ใกลชดิ แนบแนนระหวาง
เมืองพิษณุโลกกับพระนครศรีอยุธยาตามเสนทางลําน้ําดวยเหตุการณเปลี่ยนแปลงตําแหนงของเมือง
พิษณุโลกในนโยบายการขยายอํานาจของอยุธยาไปทางเหนือในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20– ตน
พุทธศตวรรษที่ 21
ผลการวิ เคราะห ความหลากหลายของเครื่ องถ วยสั งคโลกและภาชนะดิ น
เผาอืนๆที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
ในการวิเคราะหเชิงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด
N150W175 N155W170 N155W175 และ N160W170 ของโบราณสถานพระราชวังจันทน
ปรากฏวา ในอุ ปโภคบริโภคเครื่อ งถว ยบริเ วณพระราชวัง จัน ทน เครื่อ งถว ยสัง คโลกยัง คงเป น
ผลิตภัณฑหลักกลุมหนึ่งโดยเปลี่ยนแปลงประเภทรูปทรงหลักประกอบดวยจากประเภทไห-ครก
(ชนิดไมเคลือบ) เปนประเภทถวย-ชาม-จาน (ชนิดเคลือบสีเขียว) ในการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่
จัดอยูไดในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก ผูวิจัยจะเนนการอธิบายวา เครื่องถวยสังคโลกได
มี ค วามหลากหลายทั้ ง ทางด า นชนิ ด เคลื อ บและทางด า นประเภทรู ป ทรงเพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี
คุณภาพสูงอยางตอเนื่องจากชวงระยะแรกของการสงออกอยางชัดเจน
อีกทั้ง ในการวิเราะหเชิงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด
4 กริดนี้ ยังปรากฏใหเห็นถึงความสําคัญของภาชนะดินเผาแมน้ํานอยและบานเทาไหอีกดวย คือ
ภาชนะประเภทไหของแหลงเตา 2 แหงนี้ไดมีการขุดพบเพิ่มปริมาณขึ้นและกลายเปนผลิตภัณฑหลัก
ในปริมาณอีกกลุมหนึ่งแทนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบในอุปโภคบริโภคเครื่องถวย
บริเวณพระราชวังจันทนในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก โดยเฉพาะการขุดพบภาชนะดินเผา
แมน้ํานอยประเภทไหอยางหนาแนนคงจะสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธทางการ
คาขายระหวางเมืองพิษณุโลกกับพระนครศรีอยุธยาในปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ดังนั้น ในที่นี้ ผูวิจัย
จะกลาวถึงความหลากหลายของภาชนะดินเผาแมน้ํานอยเปนพื้นฐานความรูเพื่อเขาใจความหมาย

621
ของการขุดพบภาชนะดินเผาแมน้ํานอยจากพระราชวังจันทนในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
ประเด็นสุดทาย คือกรณีเครื่องถวยตางประเทศที่นําเขามาในชวงนี้ ซึ่งถือกันวา
เปนชวงขาดแคลนเครื่องถวยจีนที่ไดคาขายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตเทาที่ทําการ
วิเคราะหทางอายุสมัยของเครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน สังเกตไดวาได
มีการขุดพบเครื่องถวยจีนที่จัดอยูไดในชวงนี้เปนจํานวนหนึ่งประกอบกับเครื่องถวยเวียดนาม ใน
การวิ เ คราะห ภาชนะดิน เผาที่จั ด อยู ได ในช ว งนี้ ผู วิจั ย พยายามอธิบ ายถึ ง ลั ก ษณะเครื่ อ งถ ว ย
ตางประเทศที่นาจะนําเขามาในชวงนี้
จากการวิเคราะหความหลากหลายของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถาน
พระราชวั ง จั น ทน ซึ่ ง จั ด อยู ไ ด ใ นช ว งระยะเจริ ญ รุ ง เรื อ งของการส ง ออก พบว า โบราณสถาน
พระราชวังจันทนไดบริโภคภาชนะดินเผาชนิดหลากหลาย โดยเฉพะภาชนะดินเผาภายนอก ไดมี
ลักษณะความหลากหลายเทากับที่ไดจากการขุดคนจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา ตั้งแตเครื่องถวยจีน
จนถึงเครื่องถวย Go Sanh ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม สําหรับเครื่องถวยจีนชนิดลาย
คราม ซึ่งไดมีการขุดพบจากแหลงเรือ Royal Nanhai เปนจํานวนนอย พบวาไดมีการขุดพบเปน
จํานวนหนึ่ง สวนสําหรับเครื่องถวยสังคโลก เมื่อปรียบเทียบลักษณะความหลากหลายของเครื่อง
ถวยสังคโลกระหวางที่ขุดจากโบราณสถานพระราชวังจันทนกับที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา
พบวาไดมีความแตกตางกัน 2 ประการ
ประการที่หนึ่ง คือเครื่องถวยสังคโลกชนิดที่ขุดพบจากโบรารสถานพระราชวัง
จันทน แตไมไดมีการขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ํา เชน ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไม
เคลือบ ชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟา สําหรับภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ สังเกตไดแลว
วาไมไดมีการขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําอยางตอเนี่องตั้งแตชวงแรกของการสงออก
เนื่องจากวาภาชนะดินเผาชนิดนี้นาจะเปนผลิตภัณฑสําหรับเฉพาะในทองถิ่นสุโขทัยและบริเวณ
ใกลเคียงเทานั้ สําหรับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีกําใตเคลือบสีฟา ผูวิจัยสันนิษฐานวา
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดนี้คงไมไดถูกสงออกไปยังตางประเทศดวยสาเหตุที่วาเครื่องถวยชนิดนี้
คงถูกผลิตปริมาณนอยในชวงเวลาสั้น ๆ
3. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคในเขตพระนครศรีอยุธยา จากการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1 ในหลุมขุดคนที่ 3 โบราณสถานวัดตะไกร
การกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ
ในรายงานการขุดคนโบราณสถานวัดตะไกร ไดสันนิษฐานวาชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1
ในหลุมขุดคนที่ 3 ตรงกับสมัยที่ 1 ของเจดียประธานวัดตะไกร ซึ่งอยูบริเวณทิศเหนือของหลุมขุด
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คนที่ 3 ระดับพื้นที่ใชงานเจดียประธานสมัยนี้อยูในระดับสมัยที่ 1 แลวในรายงานการขุดคนวัด
ตะไกรไดกําหนดอายุการสรางเจดียประธานจากการวิเคราะหทางสถาปตยกรรมของเจดียประธาน
องคนี้ ดังตอไปนี43้
ตารางที่ 77 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคนที่ 3
โบราณสถานวัดตะไกร พระนครศรีอยุธยา
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

ศรีสัชนาลัย
เครื่องถวยสังคโลก
สุโขทัย
เครื่องถวยแมน้ํานอย
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ไมเคลือบ

3

เคลือบสีเขียว

62

เคลือบสีขาวขุน

11

เคลือบสีน้ําตาล

4

ลายสีดําใตเคลือบ

4

เคลือบใสบนน้ําดินขาว

2

เคลือบสีเขียว

3

ไมเคลือบ

17

เคลือบสีน้ําตาลเขม

15

ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ

124

เครื่องถวยลานนา

6

เครื่องถวยจีน

เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon

3

เคลือบสีขาว

3

ลายครามสมัยราชวงศหมิง

29

(ปริมาณ/ชิ้น)

905

89(31.1%)

162（56.6％)

35 (12.2％)
286 (100％)

ในสมัยที่ 1 เจดียประธานเปนเจดียแปดเหลี่ยม ซึ่งเปนรูปแบบเจดียที่นิยมสรางใน
สมัยอยุธยาตอนตน เชน วัดลังกาขาว เจดียวัดอโยธยา เจดียบนธานปรางควัดราชบูรณะ เปนตน
เจดียเหลานี้มีระเบียบที่สําคัญ คือใชธานบัวลูกฟก 2 เสนในผังแปดเหลี่ยมซอนกัน 3 ฐาน รองรับ
องคเจดีย ซึ่งเจดียประธานวัดตะไกรมีระเบียบเชนนี้เชนกัน
43

หา งหุน สว นจํา กัด ปุราณรัก ษ, รายงานการขุดแตง ขุดคนและออกแบบเพื่อ การ
บูรณะวัดตะไกร, โครงการบูรณะจัดแสดง และปรับปรุงภูมิทัศนโบราณสถานบริเวณคลองสระบัว,
(ม.ป.ท., 2542).
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การประดั บ ก า นฉั ต รด ว ยประติ ม ากรรมรู ป พระพุ ท ธรู ป นั่ ง ในชุ ม ลั ก ษณะ
ประติมากรรมคลายคลึงกับเจดียรายวัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งสรางในสมัยอยุธยาตอนตนเชนกัน
และอาจเกี่ยวของกับศิลปะสุโขทัยที่นิยมประดับกานฉตัตรดวยประติมากรรมรูปพระพุทธสาวก เชน
วัดชางลอมศรีสัชนาลัย อิทธิพลศิลปะสุโขทัยแพรเขามาในอยุธยามากในสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ 2 – บรมไตรโลกนาถ ดังนั้น จึงกําหนดอายุไดในสมัยอยุธยาตอนตน ราวพุทธศตวรรษที่
20 – ตนพุทธศตวรรษที่ 21 และแสดงใหเห็นวาพื้นที่ใชงานสมัยที่ 1 เปนพื้นที่ใชงานในสมัยเดียวกัน
คาอายุสมัยนี้สอกคลอดกันกับคาอายุสมัยเครื่องถวยจีนประกอบกับเครื่องถวย
สังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 เมื่อสังเกตเครื่องถวยสังคโลก พบวาเครื่องถวยสังค
โลกที่ขุดพบสวนใหญเปนชนิดเคลือบสีเขียว ซึ่งกําหนดอายุสมัยของการผลิตไดในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20-ตนพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังมีเครื่องถวยสังคโลกที่ถูกผลิตอยางตอเนื่อง
จนถึงหลังชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 (ชนิดเคลือบสีขาวขุน) หรือชนิดที่มีอายุไดในชวงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังมีเครื่อวถวยสังคโลกชนิดที่มีอายุสมัยหลังจากชวงเวลานั้นอีกดวย เชน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเครื่องบ แตมีจํานวนนอย อีกทั้ง เทาที่สังเกตภาพถายของ
เศษเครื่ อ งถว ยจี น ที่ขุด พบจากชั้น ดิน วัฒนธรรมชั้น ที่ 1 คา อายุสมัย ของเครื่ อ งถว ยจี น เหลา นี้
สนับสนุนคาอายุสมัยในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20– ตนพุทธศตวรราที่ 21 เชน เครื่องถวยจิ่งเต
อเจิ้นชนิดลายครามประเภทจาน 1 ชิ้น (รูปที่ 261-4) มีลายครามเปนลายกิเลนที่มีลักษณะเทียบ
ไดกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ Brunei ในแถบบรูไน และแหลงเรือ Santa Cruz ในสามารถกําหนด
อายุไดราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้ยังไมไดมีการขุดพบเครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon
ประเภทชามและชามขนาดใหญที่จัดอยูไดในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 – ตนพุทธศตวรรษที่ 21
อีกดวย เพราะฉะนั้น ผูวิจัยสันนิษฐานวาภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 นาจะ
มีอายุกลางพุทธศตวรรษที่ 20 – ตนพุทธศตวรรษที่ 21
4. เครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ในชวงกอนการสงออก ประเพณีการฝงศพโดยบรรจุภายในภาชนะดินเผาบริเวณ
ภาคกลางของประเทศไทย ไดมีความเปนที่นิยมใชภาชนะดินเผาขนาดใหญ โดยเฉพาะภาชนะดิน
เผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตรถูกนิยมใชบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศ
ไทย เมื่อถัดลงมาเปนชวงระยะแรกของการสงออก ในประเพณีการฝงศพแบบนี้ ไดเกิดลักษณะ
แบบใหมขึ้นมา (โบราณสถานวัดโบสถ เมืองบางขลัง) ไดแก การใชภาชนะดินเผาขนาดเล็กเพื่อ
บรรจุฟนหรือกระดูกภายใน และภาชนะขนาดเล็กบางใบถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไห
ใหญพรอมกับกระดูกมนุษย
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ตั้งแตชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกเปนตนมา เริ่มเปนที่นิยมของการฝงศพ
โดยบรรจุภายในภาชนะดินเผาขนาดเล็กอยางรวจเร็วตามบานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยสันนิษฐานวาเริ่มเปนที่นิยมของการฝงศพโดย
บรรจุภายในภาชนะขนาดเล็กตามบานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเปนปจจัย
ที่ทําใหเกิดความตองการใหมขึ้นมาตอภาชนะดินเผาขนาดเล็ก และกอใหแหลงเตาศรีสัชนาลัยมี
การเพิ่มจํานวนการผลิตเครื่องถวยสังคโลกประเภทตลับ-กระปุก-ขวดเล็ก
ผลการวิ เ คราะห เครื่ องถว ยสัง คโลกที่ใ ช ใ นการฝง ศพจากโบราณสถานวั ด
อรัญญิก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก44
โบราณสถานวัดอรัญญิก
โบราณสถานวัดอรัญญิกตั้งอยูในเขตตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ํานาน อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 1.5 กิโลเมตร โบราณสถานวัด
อรัญญิกตั้งอยูในพื้นที่มีคูน้ําลอมรอบ ตําแหนงเสนรุงที่ 16 องศา 4 ลิปดา 50 ฟลิปดาเหนือ และ
เสนแวงที่ 100 องศา 16 ลิปดา 52 ฟลิปดาตะวันออก
ในการดําเนินงานทางโบราณคดีโบราณสถานวัดอรัญญิกในปพ.ศ.2541 โดยหาง
หุนสวนจํากัดเหมลักษณกอสราง พบโบราณสถานหลายแหง ซึ่งแบงออกตามลักษณะแผนผัง
โบราณสถานไดเปน 3 กลุมดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 โบราณสถานภายในระเบียงคด
เจดียประธานหมายเลข 2
เจดียรายหมายเลข 4
เจดียรายหมายเลข 6
เจดียรายหมายเลข 8
วิหารหมายเลข 7
เจดียรายหมายเลข 9
ระเบียงคด
การวางแผนผั ง ของโบราณสถานกลุ ม นี้ มี ก ารแบ ง กลุ ม ออกมาด ว ย
รูปแบบการลอมรอบดวยแนวระเบียงคด ซึ่งลอมรอบเจดียประธานหมายเลข 2 และ เจดียรายอีก 4
องค โดยเจดียประธานหมายเลข 2 ตั้งอยูตรงกลางและเจดียรายทั้ง 4 องค เจดียประจํามุม
เจดียประธานหมายเลข 2 และวิหารหมายเลข 7 วางแผนผังในแนวแกน
ทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยมีวิห ารอยูห นาเจดียประธานหมายเลข 2 ซึ่ง เปนรูปแบบการวาง
44

หางหุนสวนจํากัด เหมลักษณกอสราง, รายงานการขุดคน-ขุดแตงและเสริมความ
มั่นคงโบราณสถานวัดอรัญญิกตําบลใน เมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, เสนอสํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน แหงชาติที่ 5 สุโขทัย (ม.ป.ท., 2542).
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แผนผังที่นิยมกันในสมัยสุโขทัย โดยสรางคูน้ําลอมรอบกลุมโบราณสถานทั้ง 4 มุม และระเบียงคด
ลอมรอบอันเปนลักษณะแผนผังของสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาตอนตน ที่ดัดแปลงมาจากแผนผัง
สถานปตยกรรมสุโขทัย ทําใหแนวตอเนื่องกับสมัยอยุธยาตอนตน
กลุมที่ 2 โบราณสถานภายนอกระเบียงคด
โบสถหมายเลข 1
มณฑปหมายเลข 3
มณฑปหมายเลข 10
โบราณสถานกลุมนี้ อยูภายนอกกําแพงแกวและระเบียงคด จึงจัดไวเปนโบราณสถาน
อีกกลุมหนึ่ง โดยอาคารทั้ง 3 หลัง มีการวางแผนผังในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก คือหัน
ดานหนาของตัวอาคารไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารสําคัญและเปนอาคารหลักของ
วัด คือเจดียประธานหมายเลข 2
โบราณสถานที่สรางภายในวัดอรัญญิกนี้ นาจะมีการสรางมาตั้งแตสมัยสุโขทัยตั้งแต
ชวงสมัยพระยาลิไท (พ.ศ.1880-1911) เปนตนมาจนถึงสมัยอยุธยาชวงสมเด็จพระเจาบรมโกศ
(พ.ศ.2275-2301) ที่มีการมาบูรณะซอมแซมกอนถูกปลอยทิ้งราง แสดงใหเห็นวาวัดอรัญญิกเปน
วัดที่สําคัญที่มีการสรางและซอมแซมอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ภาชนะดินเผาที่เกี่ยวกับการฝงศพที่ขุดพบจากมณฑปหมายเลข 10
ในการขุดแตงมณฑปหมายเลข 10 ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกภายใน
3 ใบดังตอไปนี้
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิเคลือบสีน้ําตาลเขมประเภทไหมีหู 3 หู 1 ใบ (หมายเลข
115) พบบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑปหมายเลข 10 มีขนาดความสูง 18.5
เซนติเมตร ปากกวาง 8.0 เซนติเมตร เปนดินเผาเนื้อแกรงสีเทาเขมปนดํา
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตร 1 ใบ (หมายเลข 116)
พบบริเวณดานทิศเหนือของมณฑปหมายเลข 10 มีขนาดความสูง 19.0 เซนติเมตร ปากกวาง
14.0 เซนติเมตร ซึ่งเปนภาชนะเหนือแกรงไมเคลือบ มีเนื้อดินสีเทาคอนขางแกรง ในการขุดพบ
ภาชนะดิ น เผาประเภทไหใบนี้ ยัง ไดมี า รขุ ดพบเครื่องถว ยศรี สัช นาลั ย ชนิ ด เคลือ บสีเ ขีย ว
ประเภทจานขนาดเล็กอีก 1 ใบดวย ซึ่งคงถูกใชเปนฝาปดของภาชนะประเภทไห มีขนาดความ
สูง 3.5 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของสวนปาก 11.0 เซนติเมตร มีเนื้อแกรง น้ํายาเคลือบเปนสี
เขียว

626
การกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพ
ในภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพบริเวณมณฑปหมายเลข 10 เปนจํานวน 3 ใบนี้ เครือ่ ง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดเล็ก 1 ใบนาจะเปนเครือ่ งถวยทีก่ าํ หนดอายุสมัย
อยางชัดเจนไดในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 -กลางพุทธศตวรรษที่ 21 โดยเปรียบเทียบกับ ลําดับ
อายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลก เนื่องจากวาแหลงเตาศรีสัชนาลัยคงไดผลิตเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียวโดยมีเนื้อดินสีเทาตั้งแตชวงระยะแรกของการสงออกจนถึงชวงหัวเลี้ยวหัวตอของ
การสงออก แตเทาที่กําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยที่ใชในการฝงศพเทานั้น ยังคงไดมีคาอายสมัย
เปนชวงระยะเวลานานอยู ดังนั้น พยายามกําหนดอายุสมัยของการฝงศพใหเปนระยะเวลาสั้นๆ จาก
การวิเคราะหปรียบเทียบคาอายุสมัยของการกอสรางมณฑปหมายเลข 10 ดังตอไปนี้
ในรายงานการขุดแตงขุดคนโบราณสถานวัดอรัญญิก ไดลงความคิดเห็นวาทั้งมณฑป
หมายเลข 10 และหมายเลข 3 นาจะสรางในสมัยอยุธยาในชวงสมัยเดียวกัน เนื่องจากวามีรูปแบบ
ลักษณะของฐานที่สรางแบบเดียวกันและการวางตัวหันหนาไปทางเดียวกัน และหลังคาเปนเครื่อง
ไมมุงกระเบื้อง จากการที่พบชิ้นสวนกระเบื้องจํานวนมากโดยรอบมณฑป และพบฐานแบบมณฑป
ในลักษณะนี้ที่เจดียราย วัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย จึงนาจะเปนรูปแบบที่สรางสืบเนื่องจากสมัย
สุโขทัย และนาจะสรางในชวงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031) ที่ทรงสรางมณฑปวัด
จุฬามณี และมีการซอมแซมอีกครั้งอาจจะในชวงสมเด็จพระนารายณจนถึงสมัยสมเด็จพระเจา
บรมโกศซึงสวนของฐานนอกทางดางทิศใต ของมณฑปหมายเลข 10 นั้นมีการแยกตัวออกมา
พบวาไมไดกอเหลื่อมอิฐเปนลักษณะของการกอพอกหุมฐานเดิมในสมัยที่เกิดการพังหลายไป
ในการกําหนอดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพบริเวณมณฑปหมายเลข
10 พบวานาจะมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 -กลางพุทธศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการขุดพบ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทจานขนาดเล็ก 1 ใบ ซึ่งใชเปนฝาปดของประเภท
ไหในการฝงศพ สวนเมื่อสังเกตอายุสมัยของการกอสรางโบราณสถานมณฑปหมายเลข 10 พบวา
นาจะกอสรางในชวงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031) ถึงจะไดซอมแซมหลังชวงสมัย
แตบริเวณที่ไดมีการซอมแซม (สวนของฐานนอกทางดางทิศใต) มีความแตกตางกันจากบริเวณที่
ไดลงฝงศพ (ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือและดานทิศเหนือ) ซึ่งสันนิษฐานไดวาการซอมแซมนาจะ
มีอายุสมัยหลังจากการฝงศพ ดังนั้น จึงสันนิษฐานไดวากําหนดอายุสมัยของการฝงศพไดในชวง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20-ตนพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดอยูในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
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ผลการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพจากโบราณสถานวัดจงกลม45
ในเขตพระนครศรีอยุธยา
วัดจงกลม
วัดจนกลมตั้งอยูในบริเวณริมทุงขวัญทางทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
เปน วัดเกา ในกลุม โบราณสถานริม คลองสระบั ว อยูห า งจากคลองสระบัว ไปทางทิศ ตะวัน ตก
ประมาณ 200 เมตร
ภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพจากโบราณสถานวัดจงกลม
ในปพ.ศ.2542 ไดมีการขุดแตงโบราณสถานวัดจงกลม โดยโครงการขุดแตงบูรณะ
และปรับปรุงสภาพแวดลอมโบราณสถานกลุมคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการขุด
แตงโบราณสถานวัดจงกลม ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกมนุษย 10 ใบดังตอไปนี้
ภาชนะดินเผา

1
2
3

แหลงผลิต

กระปุก เคลือบ
เตาแมน้ํานอย
สีน้ําตาล
ไ ห เ ค ลื อ บ สี
เตาแมน้ํานอย
น้ําตาล
กระปุก เคลือบ
เตาศรีสัชนาลัย
สีน้ําตาล

1. กระปุก เคลือบสีน้ําตาล

ตําแหนงของ
ภาชนะที่ขุดพบ

ด า นทิ ศ ใต ฐ านเจดี ย
ระดับ 80-90 cmdt.
ด า นทิ ศ ใต ฐ านเจดี ย
ระดับ 80-90 cmdt.
ดานทิศเหนือฐานเจดีย
ระดับระดับ 100 cmdt.

ขนาด

สาระสําคัญ

ปาก 8.8 ซม. กน 5 ซม.
สูง 12 ซม.
ปาก14 ซม. กน 10 ซม.
สูง 20 ซม.
ปาก 3 ซม. สูง 6.4 ซม.

บ ร ร จุ อั ฐิ ส ว น ฟ น
ผูตาย

2. ไหเคลือบสีน้ําตาล

รูปที่ 286 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบจากดานทิศใตฐานเจดีย วัดจงกลม
พระนครศรีอยุธยา

45

โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา, รายงานการขุด
คน ขุดแตง และออกแบบเพื่อการบูรณะวัดจงกลม (ม.ป.ท., 2542).
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ภาชนะดินเผา

แหลงผลิต

ตําแหนงของภาชนะที่ขุด
ขนาด
พบ

สาระสําคัญ

4

หมอทะนนพรอม
พื้นเมือง
ฝา

ดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ปาก 12.5ซม. สูง 12 ซม.
ฐานเจดีย

5

หมอทะนนพรอม
พื้นเมือง
ฝา

ดานทิศตะวันตกฐานเจดีย ลําตัว 24 ซม. สูง 13 ซม.

4. หมอทะนนพรอมฝา

5. หมอทะนนพรอมฝา

รูปที่ 287 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบรอบฐานเจดีย วัดจงกลม พระนครศรีอยุธยา

ภาชนะดินเผา
6

แหลงผลิต

กระปุกมี 2 หู
เตาศรีสัชนาลัย
เคลือบสีน้ําตาล

ตํ า แหน ง ภาชนะบรรจุ
ขนาด
กระดูกผูตาย

สาระสําคัญ

ด า นทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย ง
ปาก 3.6 ซม. สูง 8.3
เหนือฐานโบราณสถาน
บรรจุอัฐิสวนฟน
ซม.
หมายเลข 7

รูปที่ 288 ภาชนะดิ น เผาบรรจุ ก ระดู ก เผาไฟแล ว ที่ พ บด า นทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ฐาน
โบราณสถานหมายเลข 7
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แผนผังที่ 58 แสดงตําแหนงภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูก วัดจนคลม พระนครศรีอยุธยา
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากดานหลังฐานชุกชีภายในวิหาร
โบราณสถานหมายเลข 2 (วิหาร) ตั้งอยูดานหนาเจดียประธาน บริเวณวิหารสมัยแรก
พบฐานรากอาคารอยูใตดิน (ระดับ 80-90 cmdt.) ผังเปนสี่เหลี่ยมผืนผาไมมีพาไลแนวฐานรากกอ
อิฐขนาดใหญสอดินมีขนาด 11.5 × 19.0 เมตร มีฐานชุดชีอยูบริเวณกลางอาคารภายในกรุดวย
สิลาแลงกอหุมขอบดวยศิลาทรายมีรองรอยปูนฉาบที่ฐานดานนอก ฐานชุกชีมีขนาด 5.9 × 5.2
เมตร พบพื้นที่บางสวนเหลืออยูในบริเวณฐานชุกชี ไมพบรอยเสาในสมัยแรก
ภายในชุกชี ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผา 5 ใบที่บรรจุสวนฟนผูตาย
เครื่องเคลือบสีน้ําตาลประเภทกระปุกขนาดเล็ก (7)
ภาชนะดินเผาแมน้ํานอยชนิดไมเคลือบประเภทไห (8)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุกขนาดเล็ก (9)
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุกขนาดเล็ก (10)
เครื่องถวยเวียดนามชนิดลายครามประเภทกระปุก
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ภาชนะดินเผา

แหลงผลิต

ตํ า แหน ง ภาชนะดิ น เผาที่
ขนาด
ขุดพบ

สาระสําคัญ
บรรจุอัฐิสวนฟน

7

กระปุกมี 2 หู
เตาแมน้ํานอย
เคลือบน้ําตาล

ดานทิศจะวันตกฐานวิหาร
ปาก 3 ซม. สูง 5.8 ซม.
ระดับ 110cmdt.

8

ไหแบบไมเคลือบ

ด า น ทิ ศ ใ ต ฐ า น วิ ห า ร
สูง 22 ซม.
ระดับระดับ 110 cmdt.

9

กระปุก มี 2 หู
เตาศรีสัชนาลัย
เคลือบสีเขียว

ด า นหลั ง ฐานชุ ก ชี ภ ายใน
ปาก 2.7 ซม. สูง 6 ซม.
วิหาร ระดับ 100 cmdt.

บรรจุอัฐิสวนฟน

10

กระปุ ก เคลื อ ยสี
เตาศรีสัชนาลัย
เขียว

ดา นหน า ฐานชุ ก ชี ภ ายใน
วิหาร ระดับ 100 cmdt.

บรรจุ อั ฐิ ส ว นฟ น ถู ก
บรรจุ ภ ายในภาชนะ
หมายเลข 8

10

เตาแมน้ํานอย

9

เชิง 3.7 ซม. สูง 5 ซม.

9

รูปที่ 289 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวทีพ่ บรอบฐานวิหาร วัดจงกลม พระนครศรีอยุธยา
การกําหนดอายุภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากดานหลังฐานชุกชีภายในวิหาร
ในกลุมภาชนะดินเผาบรรจุฟนผูตาย 3 ใบที่ขุดพบในฐานชุกชีในวิหาร เครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวประเภทกระปุกชนาดเล็ก 2 ใบเทียบไดกับแหลงเรือเกาะคราม ซึ่งมี
อายุไดราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20
สวนตามขอสรุปรายงานการขุดแตงขุดคน วิหารที่มีฐานชุดชีจัดอยูในโบราณสถาน
สมัยที่ 1 มีอายุในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 และใชงานเรื่อยมาจนถึง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนคาอายุเทียบไดกับของเครื่องถวยศรีสัชนาลัย 2 ใบนี้
ผลการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทยในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก
จากการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพจากโบราณสถานวัดโบสถ เมืองบาง
ขลัง พบวาเริ่มเปนที่นิยมใชภาชนะดินเผาขนาดเล็กเพื่อบรรจุฟนหรือกระดูกภายในและภาชนะ
ขนาดเล็กบางใบถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไหใหญพรอมกับกระดูกมนุษยขึ้นมาตั้งแต
ชวงระยะแรกของการสงออก
ในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก สังเกตไดวาความเปนที่นิยมของการฝงศพแบบ
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ใหมนี้แพรกระจายบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย เชน โบราณสถานวัดจงกลม
พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา แตจากการวิเคราะหเครืองถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพบริเวณ
มณฑปหมายเลข 10 โบราณสถานวัดอรัญญิก เมืองพิษณุโลก พบวายังคงเปนที่นิยมใชภาชนะดิน
เผาขนาดใหญในการฝงศพบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยในชวงระยะเจริญรุงเรืองของ
การสงออก
บทวิเคราะห
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบเครื่องถวยสังคโลกระหวางบานเมือง 3 เมืองคนละ
ภูมิภาค (สุโขทัย อยุธยา และพิษณุโลก) ในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก พบวาลักษณะ
ความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกคนละเมืองดังตอไปนี้
ในเมืองสุโขทัย เครื่องถวยสังคโลกยังคงถูกบริโภคอยางหนาแนนเปนภาชนะดินเผา
หลัก โดยเฉพาะภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบและชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม ซึ่งสวนใหญ
เปนประเภทไห ไดมีการขุดพบเปนจํานวนมากกวา 1,000 ชิ้น คิดเปนประมาณ 77 ％ ในจํานวน
ของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบ นอกจากนี้ ยังไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกชนิดลายสีดําใต
เคลือบ ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑจากแหลงเตาศรีสัชนาลัยและสุโขทัยเปนจํานวนมาก (231 ชิ้น)
ซึ่งมีจํานวนมากกวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว สวนในการขุดคนแหลงเรือจมอยูใต
น้ําในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวกลายเปน
ผลิตภัณฑหลักในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเครื่องถวยถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
เปนผลิตภัณฑกลุมเล็ก ซึ่งอาจจะสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางกันของความเปนที่นิยมของ
เครื่องถวยสังคโลกระหวางตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับตลาดภายในทองถิ่น
ถัดลงมาเปนพระนครศรีอยุธยา คาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกคิด
เปนประมาณ 31.1％ ซึ่งมีระดับคาอัตราส วนต่ํากวาที่ เมืองสุโขทัย เนื่องจากวาภาชนะดินเผา
ประเภทไหสวนใหญประกอบดวยผลิตภัณฑจากแหลงเตาบานบางปูนและแมน้ํานอย ดังนั้น เครื่อง
ถวยสังคโลกที่นําเขามาพระนครศรีอยุธยาสวนใหญจึงเปนเครื่องเคลือบประเภทถวย ชาม และจาน
ซึ่งเปนลักษณะองคประกอบของเครื่องถวยสังคโลกมีความคลายคลึงกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ
สําเภาจมอยูใตน้ํา
สวนที่เมืองพิษณุโลก ไดมีคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกคิดเปน
ประมาณ 43.0％ ซึ่งมีการลดระดับนอยลงคอยเปนคอยไปตามกาลเวลาตั้งแตชวงกอนการสงออก
เปนตนมา โดยเฉพาะ ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหเปนผลิตภัณฑที่ลดจํานวน
ที่ขุดพบนอยลงจากชวงระยะแรกของการสงออกอยางชัดเจน ในชวงสมัยเดียวกันภาชนะดินเผา
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แมน้ํานอยประเภทไหถูกนําเขามาเมืองพิษณุโลกเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วแทนภาชนะดินเผาศรีสชั
นาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห ถาหากภาชนะดิเผาประเภทไห 2 กลุมนี้สวนใหญคงถูกนําเขามาเปน
ภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ ตีความไดวาตั้งแตชวงกอนการสงออกจนถึงชวงระยะแรกของการสงออก
เมืองพิษณุโลกคงไดรับสินคาชนิดตางๆนําเขามาจากแวนแควนสุโขทัย-ศรีสัชนาลัยเปนหลัก แตถัด
ลงมาเปนชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก เมืองพิษณุโลกไดรับสินคานําเขามาจากแวนแควน
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัยลดปริมาณนอยลง และไดมีรับสินคาในการคาขายกับบริเวณภาคกลางตอนลาง
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแทนแวนแควนสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยา
ผู วิ จั ย สั น นิ ษ ฐานว า การเพิ่ ม ความสํ า คั ญ ของเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกทางการเมื อ งขึ้ น ใน
นโยบายขยายอํานาจอยุธยาไปทางเหนือในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 คงเปนปจจัยสําคัญที่
ก อ ให เ กิ ด ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกกั บ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาใกล ชิ ด ในการเปลี่ ย น
ความสัมพันธระหวาง 2 เมืองนี้ เมืองพิษณุโลกคงไดรับสินคานําเขามาจากกรุงศรีอยุธยาเพิ่มมาก
ขึ้น และในที่สุดไดมีภาชนะดินเผาแมน้ํานอยประเภทไหถูกนําเขามาเมืองพิษณุโลกเพิ่มขึ้นดวย ซึ่ง
คงมีบทบาทหนาที่ที่บรรจุภัณฑนําขนสงมาจากกรุงศรีอยุธยา
จากการวิ เ คราะห เ ครื่ องถ ว ยสั ง คโลกที่ ขุ ด พบจากแหล ง เรื อ จมอยู ใต น้ํ า ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ปรากฏวาในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เครื่องถวยสังคโลกไดพัฒนากลายเปน
ผลิตภัณฑหลักในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย สังเกตได
วาขอบเขตเครือชายการคาขายเครื่องถวยสังคโลกบางสวนกลับถดถอยใหยอยแลว โดยเฉพาะ
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห และเคยไดเปนผลิตภัณฑหลักสําหรับตลาด
ภายในทองถิ่นเทานั้นตั้งแตชวงกอนการสงออก ในชวงสมัยเดียวกัน ภาชนะดินเผาแมน้ํานอย
ประเภทไหนําเขามาเพิ่มปริมาณขึ้นอยางรวดเร็วแทนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
ประเภทไห
จากการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพจากโบราณสถานวัดโบสถ เมืองบางขลัง
พบวาเริ่มเปนที่นิยมใชภาชนะดินเผาขนาดเล็กเพื่อบรรจุฟนหรือกระดูกภายในและภาชนะขนาด
เล็กบางใบถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไหใหญพรอมกับกระดูกมนุษยขึ้นมาตั้งแตชวง
ระยะแรกของการสงออก
ในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก สังเกตไดวาความเปนที่นิยมในการฝงศพแบบ
ใหมนี้แพรกระจายบริเวณภาคกลางตอนล างของประเทศไทย
เชน โบราณสถานวัดจงกลม
พระนครศรีอยุธยา แตจากการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพบริเวณมณฑปหมายเลข
10 โบราณสถานวัดอรัญญิก เมืองพิษณุโลก พบวายังคงเปนที่นิยมใชเจริญรุงเรืองของการสงออก
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การศึกษาการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในชวงระยะ
การถดถอยของการสงออก-ชวงระยะสุดทายของการสงออก
ในการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใต
น้ํา พบวาในชวงระยะการถดถอยของการสงออก เครื่องถวยสังคโลกในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตไดมีการเปลี่ยนแปลง 3 ประการดังตอไปนี้
1. การลดคุณภาพผลิตภัณฑนอยลง โดยเฉพาะเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
2. การเริ่มปรากฏเครื่องถวยสังคโลกชนิดใหม 3 ชนิดขึ้นมา ไดแก เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีขาวขุน ชนิดเคลือบสีน้ําตาล และชนิดเคลือบสองสี
3. การเปลี่ยนแปลงประเภทรูปทรงหลักของเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาออกจาก
ประเภทถวย-ชาม-จานในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกเปนประเภทตลับ-ภาชนะดินเผา
ขนาดใหญในการฝงศพบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยในชวงระยะกระปุก-ขวดเล็ก
ในขณะเดียวกัน พบวาความฟนฟูของเครื่องถวยจีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต คง
จะไดมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของเครื่องถวยสังคโลกเหลานี้ การตรวจสอบอิทธิพลที่ไดจาก
ความฟนฟูของเครื่องถวยจีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอการแพรกระจายของการบริโภค
เครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ยังเปนประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งดวย
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลงโบราณคดี 3 แหลงคน
ละเมืองและกลุมการฝงศพในโบราณสถาน 2 แหลงบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ดังตอไปนี้
1. พระนครศรีอยุธยา
- ชั้นดินวัฒนธรรมที่ 2 ในหลุมขุดคนที่ 3 โบราณสถานวัดตะไกร
2. เมืองพิษณุโลก
- โบราณสถานพระราชวังจันทน
3. กลุมการฝงศพโดยใชภาชนะดินเผา
- โบราณสถานวัดขมิ้น ในเขตพระนครศรีอยุธยา
- โบราณสถานวัดชาง ในเขตพระนครศรีอยุธยา
- เมืองกาญจนบุรีเกา
1. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคในเขตพระนครศรีอยุธยา จากการวิเคราะหขอมูลที่ได
จากชั้นดินวัฒนธรรมที่ 2 ในหลุมขุดคนที่ 3 โบราณสถานวัดตะไกร
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรม
ชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคนที่ 3 โบราณสถานวัดตะไกร พระนครศรีอยุธยาแลวเพื่อปรากฏใหเห็นถึง
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ลักษณะความหนานแนน ของเครื่องถวยสังคโลกที่นําเขามาในกรุงศรีอยุธยาตั้งแตกลางพุท ธ
ศตวรรษที่ 20 จนถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 ถาหากจะไดเกิดความฟนฟูของเครื่องถวยจีนในตลาด
เอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางแทจริง สันนิษฐานไดวาตลาดการคาขายภาชนะดินเผาบริเวณภาค
กลางตอนลางของประเทศไทยยังไดรับอิทธิพลของความฟนฟูเครื่องถวยจีนอยางใดอยางหนึ่งอีก
ดวย โดยเฉพาะในเขตกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนจุดศูนยกลางการคาขายสําคัญในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตนาจะเปนบานเมืองที่เหมาะสมการตรวจสอบอิทธิพลของความฟนฟูเครื่องถวยจีนหลัง
กลางพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา
ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 2 หลุมขุดคนที่ 3 โบราณสถานวัดตะไกร พระนครศรีอยุธยา
ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังคโลกที่จัดอยูไดในชวงระยะการถดถอยของการสงออก–ชวงระยะ
สุดทายของการสงออกอยางหนาแนนรวมกันกับเครื่องถวยจีน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะห
เชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกประกอบกับเครื่องถวยจีนโดยเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากชั้นดิน
วัฒนธรรมชั้นที่ 1 เพื่อทราบถึงลักษณะเรื่องราวของความฟนฟูของเครื่องถวยจีนในเขตกรุงศรี
อยุธยาและอิทธิพลตอการคาขายเครื่องถวยสังคโลกดวย
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณของเครื่องถวยสังคโลกและเครื่องถวยจีนที่ขุดพบ
จากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 2 ในหลุมขุดคนที่ 3 โบราณสถานวัดตะไกร
ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 2 ของหลุมขุดคนที่ 3 ซึ่งเปนชั้นดินถมสําหรับสรางวัดตะไกร
สมัยที่ 2 ไดมีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวน 411 ชิ้น ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาและ
เนื้อแกรงที่ผลิตในพื้นเมืองมี 265 ชิ้น
ในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 2 ของหลุมขุดคนที่ 3 เครื่องถวยสังคโลกไดมีการขุดพบจํานวน
16 ชิ้น คิดเปน 11.0 ％ สวนทั้งภาชนะดินเผาแมน้ํานอยและบานบางปูนซึง่ เปนภาชนะดินเผาทองถิน่
ไดมีการขุดพบเปนจํานวน 35 ชิ้น และ 19 ชิ้น ถาหากจะรวบรวม คิดเปน 37 ％ สวนเครื่องถวยจีนได
มีการขุดพบเปนจํานวน 76 ชิ้น คิดเปน 52.1％ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีการขุดพบเปนจํานวนที่สุด เมื่อ
สังเกตชนิดเคลือบประกอบดวยของเครื่องถวยจีน พบวาที่ขุดพบสวนใหญชนิดลายคราม (64 ชิ้น)
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบประกอบดวยชนิดเคลือบสีขาวขุน ชนิดเคลือบสีน้ําตาล
และชนิดลายสีดําใตเคลือบ เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของเครื่องถวยสังคโลก พบวาประกอบดวย
ประเภทกระปุก ตลับ ชาม โดยเฉพาะประเภทกระปุกมีจํานวนมากที่สุด สวนทั้งภาชนะดินเผา
แมน้ํานอยและบานบางปูนที่ขุดพบสวนใหญเปนประเภทไห
เมื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกตั้งแต
ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 (กลางพุทธศตวรรษที่ 20 – ตนพุทธศตวรรษที่ 21) จนถึงชั้นที่ 2 พบวามี
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อัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกลดระดับนอยลงอยางรวดเร็ว (30.8→11.0％)
เครื่องถวยที่นําเขามาเพิ่มขึ้นแทนเครื่องถวยสังคโลก คือเครื่องถวยจีน ซึ่งไดมีคาอัตราสวนความ
หนาแนนของเครื่องถวยจีน คิดเปนประมาณ 12.2％ ในชั้นดินวัณธรรมชั้นที่ 1 แตเมื่อถัดขึ้นมาเปน
ชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 2 มีคาอัตราสวนเพิ่มขึ้นคิดเปน 52.1％
ตารางที่ 78 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 ในหลุมขุดคนที่ 3
โบราณสถานวัดตะไกร พระนครศรีอยุธยา
ชั้นดิน
วัฒนธรรม
ชั้นที่ 1

ชั้นดิน
วัฒนธรรม
ชั้นที่ 2

265

ไมเคลือบ

619
3

เคลือบสีเขียว

62

เคลือบสีขาวขุน

11

11

เคลือบสีน้ําตาล

4

3

ลายสีดําใตเคลือบ

4

2

เคลือบใสบนน้ําดินขาว

2

เคลือบสีเขียว

3

ไมเคลือบ

17
15

19
16

ภาชนะดินเผาบานบางปูนชนิดไมเคลือบ

124

19

เครื่องถวยลานนา

6

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

เครื่องถวยสังค
โลก

ศรีสัชนาลัย

สุโขทัย
เครื่องถวยแมน้ํานอย

เครื่องถวยจีน

เคลือบสีน้ําตาลเขม

เครื่องถวยหลงฉวนชนิด Celadon

3

1

เคลือบสีขาว

3

4
2
2

เคลือบสีน้ําตาล
สลายวีบนเคลือบ
ลายครามสมัยราชวงศหมิง

29

2

เครื่องถวยเวียดนาม

1
905

54(37.0%)

12.2(52.1%)

64

เครื่องถวยญี่ปุน

(ปริมาณ/ชิ้น)

16(11.0%)

411

146 (100％)
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เมื่อสังเกตลักษณะประเภทรูปทรงของเครื่องถวยสังคโลกในชั้นดินวัฒนธรรมที่ 1
พบวาประเภทถวย-ชาม-จานยังคงมีการขุดพบอยางหนาแนนอยู (36 ชิ้น / 89 ชิ้น) สวนในชั้นดิน
วัฒนธรรมที่ 2 ไดมีการขุดพบประเภทชามแค 1 ชิ้นเทานั้น ในจํานวน 16 ชิ้นของเครื่องถวยสังค
โลกที่ขุด พบจากชั้น ดิน วัฒ นธรรมที่ 2 ไดมีการขุด พบประเภทตลับ-กระปุ ก -ขวดเล็ก มีจํา นวน
เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเปนประเภทรูปทรงหลักของเครื่องถวยสังคโลกแทนประเภทถวย-ชาม-จาน
สิ่งที่นาเสียดาย คือวาระบุไมไดถึงลักษณะประเภทรูปทรงของเครื่องถวยจีนที่ขุด
พบในชั้นดินวัฒนธรรมชั้นที่ 2 ถาหากเครื่องถวยจีนที่ขุดพบสวนใหญจะเปนประเภทถวย-ชามจาน ตีความไดวาการเปลี่ยนแปลงประเภทรูปทรงของเครื่องถวยสังคโลกจากประเภทถวย-ชามจานในกอนกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เปนประเภทตลับ-กระปุก-ขวดขนาดเล็กหลังพุทธศตวรรษที่
21 เกิดจากวัตถุประสงคของแหลงผลิตเครื่องถวยสังคโลกเพื่อหลีกเลี้ยงการแขงขันกับเครื่องถวย
จีนในการคาขายประเภทถวย-ชาม-จานบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยเชนกันกับใน
ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้น
ดินวัฒนธรรมชั้นที่ 2 โดยเปรียบเทียบกับชันดินวัฒนธรรมชั้นที่ 1 พบวาปริมาณความหนาแนน
ของเครื่องถวยสังคโลกในบริโภคภาชนะดินเผาที่กรุงศรีอยุธยาลดนอยลงอยางชัดเจน และการเพิ่ม
ปริมาณเครื่องถวยจีนขึ้นในชวงสมัยเดียวกันเปนปจจัยที่จะกอใหเกิดเปลี่ยนแปลงนี้
2. เครื่องถวยสังคโลกที่ถูกบริโภคบริเวณตัวเมืองพิษณุโลก จากการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากโบราณสถานพระราชวังจันทน
ผลการวิเคราะหเชิวปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากโบราณสถาน
หมายเลข 7 ในการขุดแตงโบราณสถานพระราชวังจันทน ปพ.ศ.2546-47
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทน ยังไดมีการขุดพบภาชนะดิน
เผารวมทั้งเครื่องถวยสังคโลกที่จัดอยูไดในชวงระยะการถดถอยของการสงออก โดยเฉพาะในการ
ขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 7 ในปพ.ศ.2546-47 ไดมีการขุดพบกลุมภาชนะดินเผาที่นาจะถูก
ทิ้งพรอมในชวงระยะการถดถอยของการสงออก ผูวิจัยไดทําการวิเคาระหเชิงปริมาณของภาชนะ
ดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานหมายเลข 7 โดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากแหลงเรือสําเภาจม
อยูใตน้ําเพื่อปรากฏลักษณะบริโภคเครื่องถวยสังคโลกที่เมืองพิษณุโลกในชวงระยะการถดถอย
ของการสงออก
ในการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานหมายเลข 7
หลักฐานสําคัญ คือเครื่องถวยสังคโลก โดยเฉพาะเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวและ
ชนิดเคลือบสีขาวขุน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่ไดมีการขุดพบบางชิ้นมีอายุในชวง
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ระยะแรกของการสงออก (3) แตที่ขุดพบสวนใหญเปนผลิตภัณฑในชวงระยะการถดถอยของการ
สงออก เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนเปนหลักฐานสนับสนุนคาอายุสมัยของเครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว แตจากการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกในบทที่ 3
พบวาเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุนถูกผลิตอยางตอเนื่องจนถึงระยะสิ้นสุดของการ
สงออก
การขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีคําใตเคลือบประเภทตลับ 5 ชิ้นอาจ
แสดงวาคาอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานหมายเลข 7 อาจขยายตัวถัดลง
มาเปนชวงระยะสุดทายของการสงออกก็เปนได จากการกําหนดอายุสมัยเหลานี้ ภาชนะดินเผาที่
ขุดพบจากโบราณสถานหมายเลข 7 นาจะมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21- ตนพุทธศตวรรษ
ที่ 22 ซึ่งตรงกันกับในชวงระยะการถดถอยของการสงออก-ชวงระยะสุดทายของการสงออก
จากการกําหนดอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานหมายเลข 7
สรุปไดวาคาอายุสมัยของภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานหมายเลข 7 ถูกจํากัดเปนเฉพาะ
ชวงระยะการถดถอยของการสงออกเทานั้นไมได ซึ่งรวมทั้งชวงระยะสุดทายของการสงออกอีกดวย
ดังนั้น จึงควรจะถือเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณเครื่องถวยสังคโลกตั้วแตระยะหัวเลี้ยวหัวตอของ
การสงออกจนถึงชวงระยะสุดทายของการสงออก
ในบรรดาภาชนะดินเผายกเวนภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เครื่องถวยสังคโลกที่
ได มี ก ารขุ ด พบเป น จํ า นวน 70 ชิ้ น เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ขุ ด พบมากที่ สุ ด คิ ด เปน 42.2 ％ ซึ่ ง มี ค า
อัตราสวนความหนาแนนไมเปลี่ยนแปลงจากชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก (43.1 ％) สวน
สําหรับคาอัตราสวนความหนาแนนของทั้งภาชนะดินเผาแมน้ํานอยและเครื่องถวยตางประเทศมี
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเหมือนกัน ดังตอไปนี้
ตารางที่ 79 แสดงเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยจีนกับเครื่องถวยสังคโลก ที่
ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน

เครื่องถวยจีน
เครื่องถวยสังคโลก

ชวงระยะเจริญรุงเรืองของ
การสงออก

ชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการ
สงออก

ชวงระยะสิ้นสุดของการ
สงออก

13.60%

18.70%

32.40%

43.10%

42.20%

38.20%
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เทาที่สังเกตคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยตางประเทศ สังเกตไมไดถึง
ความเปนอยูของอิทธิพลของความฟนฟูเครื่องถวยจีน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาประเภทรูปทรงของ
เครื่องถวยสังคโลกทั่วชนิดเคลือบตางๆ ดังแสดงตอไปนี้
ตารางที่ 80 แสดงเปลี่ ย นแปลงค า อั ต ราส ว นความหนาแน น ของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกในแต ล ะ
ประเภทรูปทรงตั้งแตชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกจนถึงชวงระยะการถดถอย
ของการสงออก
ชวงระยะเจริญรุงเรืองของการ
สงออก (ปลายพุทธศตวรรษที่ 20)

โบราณสถานหมายเลข 7 (กลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21-ตนพุทธศตวรรษที่ 22)

ประเภทถวย-ชาม-จาน

51.30%

58.60%

ประเภทตลับ-กระปุก-ขวด

12.20%

ประเภทอื่น

36.50%

8.90%
32.50%

จากการเปลี่ยนแปลงนี้ เขาใจวาสังเกตไมไดถึงทั้งเครื่องไหวของการเพิ่มขึ้นคา
อัตราสวนความหนาแนนของประเภทตลับ-กระปุก-ขวด (เล็ก) และการลดนอยลงของอัตราสวน
ความหนาแนนของประเภทถวย-ชาม-จานเชนที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําในชวงระยะการ
ถดถอยของการสงออก ซึ่งถือไดวานาจะไมไดมีอิทธิพลของความฟนฟูเครื่องถวยจีนในตลาดเอเชีย
ตะวนออกเฉียงใตตอเรื่องราวการคาขายเครื่องถวยสังคโลกที่เมืองพิษณุโลกในหัวเลี้ยวหัวตอของ
การสงออก
ผลการวิเคราะหเชิวปริมาณเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด
N135W260 N135W265 N140W260 และ N140W165 ในการขุดแตงโบราณสถาน
พระราชวังจันทน ปพ.ศ.2546-47
ในการวิจัยภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน พบวาไดมี
บริเวณพื้นที่กริดที่ไดมีการขุดพบเศษภาชนะดินเผาชิ้นใหญหนาแนน และตอกันใหเปนภาชนะ
เกือบสมบูรณหลายใบบาง ในบริเวณพื้นที่กริด N135W260 N135W265 N140W260 และ
N140W165 ยังเปนบริเวณพื้นที่ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาเกือบสมบูรณหลายใบบริเวณหนึ่ง
ลักษณะเดนชัดที่นาสังเกตในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ คือการขุด
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พบภาชนะดินเผาที่ขุดพบสวนใหญจัดเปนผลิตภัณฑในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 – ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ได (ชวงระยะสุดทายของการสงออก) ผูวิจัยสันนิษฐานวากลุมภาชนะดินเผาที่ขุด
พบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้สวนใหญนาจะถูกทิ้งไปพรอมกันในครั้งเดียวหรือในระยะเวลา
สั้นๆ (ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 – ตนพุทธศตวรรษที่ 22)
บริเวณพื้นที่กริด N135W260 N135W265 N140W260 และ N140W165 ตั้งอยู
ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของพระราชวังจันทน ในพระราชวังจันทนสมัยที่ 2 ซึ่งอยูในชวงสมัย
อยุธยาตอนตน-สมัยอยุธยาตอนกลาง (พุทธศตวรรษที่ 20-22) บริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้อยูใน
พื้นที่ชั้นในดานทิศใตของพระราชวังจันทน
ในบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่มีอายุในชวงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21 – ตนพุทธศตวรรษที่ 22 อยางหนาแนน โดยเฉพาะเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสี
ดําใตเคลือบประเภทครก 4 ใบไดมีการขุดพบรวมกันกับภาชนะดินเผาประเภทครกที่ผลิตจาก
แหลงเตาหลายแหง ในกลุมภาชะดินเผาที่ขุดพบจากบริเวณพื้นที่กริด 4 กริดนี้ มีเครื่องถวยชนิดที่
เทียบไดกับที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา ซึ่งมีอายุในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21- ตนพุทธ
ศตวรรษที่ 22 เชน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ เครื่องถวยจิ่งเตอเจิ้น ชนิดลาย
ครามสมัยราชวงศหมิง เปนตน ในขณะเดียวกัน ยังไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่ไมไดปรากฏใน
ขอมูลที่ไดจากการขุดคนแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําอีก ดวย เชน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิ ด
เคลือบสีขาวขุนประเภทชามขนาดใหญ เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทครก และ
ภาชนะดินเผาบานเตาไหประเภทตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ขุดพบจาก
บริเวณพื้นที่กริด 4 กริดของโบราณสถานพระราชวังจันทนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากแหลง
เรือสําเภาจมอยูใตน้ําในสมัยเดียวกันคงจะมีความสําคัญเพื่อปรากฏลักษณะบริโภคของเครื่อง
ถวยสังคโลกที่เมืองพิษณุโลกหรือแวนแควนสุโขทัยในชวงระยะสุดทายของการสงออก
ตารางที่ 81 แสดงเปลี่ยนแปลงอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยจีนโดยเปรียบเทียบกับ
เครื่องถวยสังคโลกจากโบราณสถานพระราชวังจันทนตั้งแตชวงระยะเจริญรุงเรืองของ
การสงออก-ชวงระยะการถดถอยของการสงออก

เครื่องถวยจีน
เครื่องถวยสังคโลก

ชวงระยะเจริญรุงเรืองของการ
สงออก
13.60%
43.10%

ชวงระยะการถดถอยของการสงออก
18.70%
42.20%
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ในบรรดาภาชนะดินเผาเนื้อแกรงและเนื้อกระเบื้อง 361 ชิ้น ที่ขุดพบจากบริเวณ
พื้นที่กริด N135W260 N135W265 N140W260 และ N140W165 ไดมีเครื่องถวยสังคโลกเปน
จํานวน 138 ชิ้น คิดเปน 38.2％ เมื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่อง
ถวยสังคโลกโดยเปรียบเทียบกับเครื่องถวยจีนตั้งแตชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกเปนตน
มา ดังแสดงตารางที่ 80 พบวาในกลุมภาชนะดินเผานี้ มีคาอัตราสวนความหนาแนนเครื่องถวยจีน
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
เมื่อสังเกตประเภทรูปทรงของเครื่องถวยจีนที่ขุดพบ พบวาสวนใหญเปนประเภท
ชามขนาดเล็ก สวนในกลุมเครื่องถวยสังคโลก คาอัตราสวนความหนาแนนของประเภทชาม – จาน
ขนาดใหญลดนอยลงจากชวงระยะการถดถอยของการสงออก โดยเฉพาะประเภทชามขนาดเล็กได
มีการขุดพบแค 6 ชิ้นเทานั้น ซึ่งตีความไดวาในบริโภคเครื่องถวยจีนประเภทชามขนาดเล็กคง
กลายเปนผลิตภัณฑหลักในปริมาณ ผูวิจัยสันนิษฐานวาการเปลี่ยนแปลงนี้นาจะเกิดจากความ
ฟนฟูเครื่องถวยจีนในตลาดเอเชียตะวันออกเชียงใตตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา
ตารางที่ 82 แสดงเปลี่ยนแปลงองคประกอบดวยประเภทรูปทรงในเครื่องถวยสังคโลก ที่ขุดพบจาก
โบราณสถานพระราชวังจันทน
ชวงระยะเจริญรุงเรือง
ของการสงออก

ชวงหัวเลี้ยวหัวตอของ
การสงออก

ชวงระยะสุดทายของ
การสงออก

ประเภทถวย-ชาม-จาน

51.30%

58.60%

31.60%

ประเภทตลับ-กระปุก-ขวด

12.20%

8.90%

22.10%

ประเภทอื่น

36.50%

32.50%

46.30%

สวนสําหรับประเภทชามและชามขนาดใหญ เครื่องถวยสังคโลกยังเปนผลิตภัณฑ
กลุ ม หลั ก หนึ่ ง ในปริ ม าณ ซึ่ ง ทั้ ง หมดเป น เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บสี ข าวขุ น ซึ่ ง เป น
ผลิตภัณฑที่ไมไดมีการขุดพบจากแหลงเรือสําเภาจมอยูใตน้ําและแหลงโบราณคดีตางประเทศ
นอกจากนี้ยังมีเครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทครกขนาดใหญยังเปนผลิตภัณฑที่
คงไมไดถูกสงออกขายตางประเทศเชนกัน

641
ผลการวิ เ คราะห ลัก ษณะความหลากหลายของเครื่ อ งถ ว ยสัง คโลกและ
ภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทนในชวงระยะการถดถอยของการ
สงออก-ชวงระยะสุดทายของการสงออก
ในการขุดแตงขุดคนโบราณสถานพระราชวังจันทน ไดมีการขุดพบเครื่องถวยสังค
โลกที่จัดอยูไดในชวงระยะการถดถอยของการสงออก–ชวงระยะสุดทายของการสงออก จากการ
วิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกจากโบราณสถานพระราชวังจันทนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจาก
การขุดคนแหลงเรือจมอยูใตน้ํา พบวาเครื่องถวยสังคโลกบางชนิดกําหนดอายุอยางชัดเจนได เชน
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียวที่มีคุณภาพหยาบ ซึ่งจัดอยูไดในชวงระยะการถดถอยของ
การสงออก (กลางพุทธศตวรรษที่ 21) และเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ ซึ่งจัดอยู
ไดในชวงระยะสุดทายของการสงออก (ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 – ตนพุทธศตวรรษที่ 22) สวนยังมี
เครื่องถวยสังคโลกบางชนิดมีความยากลําบากที่จะกําหนดอายุสมัยอยางชัดเจนบาง เชน เครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน ชนิดเคลือบสีน้ําตาล และชนิดเคลือบสองสี ทั้ง 3 ชนิดนี้นาจะถูก
ผลิตอยางตอเนื่องตั้งแตชวงระยะการถดถอยของการสงออกจนถึงชวงระยะสุดทายของการสงออก
เครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
“.เจาของศพเก็บสวนที่เหลือของรางกายคืออัฐกับ อังคารเขาไวในโลงโดยไมมี
พิธีรีตองอะไรทั้งนั้นและนําสิ่งเหลานี้ไปฝงไวใตพีรามิดองคหนึ่ง ซึ่งมีอยูรายรอบพระ
อุโบสถ ลางทีก็ฝงอัญมณีและสิ่งที่มีคาอื่นๆ ลงไปไวกับอัฐิดวย เพราะถือกันวาไดฝง
ไวในสถานที่ซึ่งพระศาสนาชวยปองกันไวมิไหผูใดละเมิดได”46.
จากบันทึกของ De la loubère ดังกลาว ทําใหเราทราบไดถึงประเพญีการฝงศพ
ของชาวสยามในกรุง ศรีอยุธ ยาสมัย สมเด็จ พระนารายณ ในบัน ทึก นี้ เปน ที่นา สัง เกต คือ การ
กลาวถึงการฝงอัฐอยูลอมรอบพระอุโบสถ และสาเหตุทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในชวงระยะการถดถอยของการสงออก เครื่องถวยสังคโลกไดมีการเปลี่ยนแปลง
ประเภทรูปทรงหลักจากประเภทถวย-ชาม-จานเปนประเภทตลับ-กระปุก-ขวดเล็กในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เมื่อคนหาสาเหตุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ ผูวิจัยไดสันนิษฐานวาเครื่อง
ถวยสังคโลกอาจจะปรับตามความฟนฟูของเครื่องถวยจีนประเภทถวย-ชาม-จานเพื่อหลีกเลี้ยง
46

เดอ ลา ลูแบร, ราชอาณาจักรสยาม, จดหมายเหตุ ลาลูแบร ฉบับสมบูรณ, แปลโดย
สันต ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพกาวหนา, 2510), 551.
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จากการแขงขันขายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ
การเปลี่ยนแปลงความเปนที่นิยมประเพณีการฝงศพโดยบรรจุภายในภาชนะดินเผาบริเวณภาค
กลางของประเทศไทย
จากการศึกษาทางโบราณคดีของประเพณีการฝงศพที่ผานมาแลว ประเพณีการฝง
ศพโดยบรรจุอัฐิภายในภาชนะและลงฝงรอบฐานอาคารทางศาสนา) เจดีย โบสถ กําแพงวัด เปนตน
(บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ยอนกลับไปไดถึงพุทธศตวรรษที่ 20-19 ในการฝงศพสมัยนั้น
สวนใหญมักใชภาชนะดินเผาขนาดใหญ ) ไห โอง โถ (การฝงศพบริเวณภาคกลางตอนบนของ
ประเทศไทยในชวงกอนการสงออก คังกวาวมาในบทที่ 4 แลวจัดเปนการฝงศพแบบภาชนะขนาด
ใหญในสมัยเดียวกัน
ตั้งแตชวงกอนการสงออก ประเพณีการฝงศพแบบนี้บริเวณภาคกลางของประเทศ
ไทย ไดมีความเปนที่นิยมใชภาชนะดินเผาขนาดใหญ โดยเฉพาะภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไม
เคลือบประเภทไหปากแตรถูกนิยมใชบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
เมื่อถัดลงมาเปนชวงระยะแรกของการสงออก ในประเพณีการฝงศพแบบนี้ ไดเกิด
ลักษณะแบบใหมขึ้นมา (โบราณสถานวัดโบสถ เมืองบางขลัง) ไดแก การใชภาชนะดินเผาขนาด
เล็กเพื่อบรรจุฟนหรือกระดูกภายใน และภาชนะขนาดเล็กบางสวนถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผา
ประเภทไหใหญพรอมกับกระดูกมนุษย แตในสมัยนี้ ไดมีการขุดพบการฝงศพลักษณะแบบใหม
เปนจํานวนนอย ซึ่งสวนใหญเปนการฝงศพโดยใชภาชนะดินเผาขนาดใหญ
ตั้งแตชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกเปนตนมา เริ่มเปนที่นิยมของการฝงศพ
โดยบรรจุภายในภาชนะขนาดเล็กอยางรวจเร็วที่บานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
โดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยา ถึงแมวายังไมปรากฏถึงสาเหตุและบริบททางศาสนาที่ทําใหเปนที่
นิยมการฝงศพแบบภาชนะขนาดเล็ก แตอยางนอย ประเพณีการฝงศพแบบใหมนี้นาจะเกิดความ
ตองการใหมมหาศาลขึ้นมาตอภาชนะดินเผาขนาดเล็ก
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทยหลังปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความ
ต อ งการต อ ภาชนะดิ น เผาใช ใ นการฝ ง ศพในการแพร ก ระจายของเครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลก และ
สันนิษฐานวาความเปนที่นิยมของการฝงศพแบบภาชนะขนาดเล็กในเขตพระนครศรีอยุธยาและ
บานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางของประเทศไทยคงจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหแหลง
เตาศรีสัชนาลัยมีการเพิ่มจํานวนการผลิตเครื่องถวยสังคโลกประเภทตลับ-กระปุก-ขวดเล็กตั้งแต
กลางพุทธศตวรรษที่ 21 (ระยะหัวเลี้ยวหัวตอของการสงออก)
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ผลการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพจากโบราณสถานใน
เขตพระนครศรีอยุธยา
โบราณสถานวัดขมิ้น47
ในการขุดแตงโบราณสถานวัดขมิ้น ไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูก
หรืออัฐิผูตาย 3 ใบ ดังตอไปนี้

วัดขมิ้น
วัดชาง

แผนที่ 59 แสดงตําแหนงโบราณสถานทีพ่ ดู ถึงรายงานนี้
ตําแหนงของภาชนะที่บรรจุกระดูก
ขนาด
สาระสําคัญ
คนตาย
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลาย
ลําตัว 13.1 ซม.
ดานทิศใตของวิหาร
สีดําใตเคลือบประเภทตลับ
สูง 6.7 ซม.
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลาย
ลําตัว 7 ซม. สูง บรรจุ อั ฐิ ส ว นฟ น
ดานทิศใตของวิหาร
3.5 ซม.
สีดําใตเคลือบประเภทตลับ
ผูตาย
เครื่องถวยจีนชนิดเคลือบสีขาว
ลําตัว 7.1 ซม. สูง
ดานทิศเหนือของเจดีย
ประเภทกระปุก
5.2 ซม.

no. ภาชนะดินเผา
1
2
3

47

โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา กลุมคลองสระบัว,
รายงานการขุดแตงและออกแบบเพื่อการบูรณะวัดจงกลม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, (ม.ป.ท.,
2542).
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1.ตลับลายสีคําใตเคลือบ

2.ตลับลายสีคําใตเคลือบ

ภาพที่ 290 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวที่พบดานทิศใขของฐานวิหาร วัดขมิ้น พระนครศรีอยุธยา

3

3

ภาพที่ 291 กระปุ ก ลายเบญจรงค บ รรจุ ก ระดู ก เผาไฟแล ว ที่ พ บด า นทิ ศ เหนื อ ของฐาเจดี ย วั ด ขมิ้ น
พระนครศรีอยุธยา

3

1,2

แผนผังที่ 60 แสดงตําแหนงภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูก วัดขมิ้น พระนครศรีอยุธยา

645
โบราณสถานวัดชาง48
โบราณสถานวัดชางเปนโบราณสถานตั้งอยู ณ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือตั้งอยูในเขตอนุรักษโบราณสถานอโยธยาเหนือ บริเวณทุงหันตราหรือ
ทุงทหารกลา วัดชางอยูบนที่ดอนมีคูน้ํารอบ แตในปจจุบันตึ้นเขนหมดแลว โบราณสถานภายในวัดชาง
ที่เหลือหลักฐานในปจจุบัน ไดแก
1. เจดียประธาน
2. พระอุโบสถ
3. เจดียราย
จากการขุดตรวจโดยการดําเนินงานของสํานักงานโบรารคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่ 3 และอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ. 2541 ไดขุดพบภาชนะดินเผา
ที่บรรจุกระดูกผูตายเผาไฟแลว 5 ใบ คือ
no. ภาชนะดินเผา

ตําแหนงของภาชนะที่บรรจุกระดูกผูตาย

ขนาด

1

เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใต
ดานหนาฐานภายในพระอุโบสถ
เคลือบประเภทตลับ

ปาก 12.5 ซม. สูง 12.5
ซม.

2

เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บสี
ดานทิศใตฐานพระอุโบสถ
ขาวประเภทกระปุก

ปาก 2.5 ซม.
ซม.

1

สูง 6

2

ภาพที่ 292 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเผาไฟแลวทีพ่ บรอบฐานพะอุโบสถ วัดชาง พระนครศรีอยุธยา
no. ภาชนะดินเผา

ตําแหนงของภาชนะที่บรรจุกระดูกผูตาย

ขนาด

3

เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บสี
ดานทิศตะวันตกเฉียงใตฐานเจดีย
น้ําตาลประเภทกระปุก

ปาก 3 ซม. สูง 7.5 ซม.

4

เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บสี
ดานทิศใตฐานเจดีย
ขาวประเภทกระปุก

ปาก 2 ซม. สูง 5 ซม.

5

เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด เคลื อ บสี
ดานหลังฐานภายนอกเจดีย
ขาวประเภทกระปุก

ปาก 2 ซม.
ซม.

48

สูง 5.5

โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา, รายการขุดคนขุดแตงและออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานวัดชาง จังหวัพระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท., 2542).
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5

3

1

4

2

แผนผังที่ 61 แสดงตําแหนงภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูก วัดชาง พระนครศรีอยุธยา
การกําหนดอายุสมัยของการฝงศพที่ขุดพบจากโบราณสถานวัดขมิ้นและ
วัดชาง
ในการกํ า หนดอายุ ส มั ย ของการฝ ง ศพโดยใช ภ าชนะดิ น เผาที่ ขุ ด พบจาก
โบราณสถานวัดขมิ้นและวัดชาง หลักฐานสํา คัญ คือเครื่อ งถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพ ซึง
ประกอบดวยเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบประเภทตลับ 3 ใบและชนิดเคลือบสี
ขาวขุนประเภทกระปุก 3 ใบ จากการศึกษาทางอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากแหลง
เรือจมอยูใตน้ํา พบวาเครื่องถวยสังคโลกทั้ง 6 ใบนี้นาจะมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21–ตน
พุทธศตวรรษที่ 22 ผูวิจัยจึงลงความคิดเห็นวากลุมการฝงศพที่ขุพบจากทั้งโบราณสถานวัดขมิ้น
และวัดชางคงมีอายุในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 –ตนพุทธศตวรรษที่ 22
ผลการวิเคราะหเครื่องถวยสังคโลกที่ใชในการฝงศพจากเมืองกาญจนบุรีเกา49
จากการขุดแตงโบราณสถาน 2 แหลฃที่ตั้งอยูในเมืองกาญจนบุรีเกา ไดมีการขุด
พบการฝงศพโดยบรรจุกระดูกภายในภานะดินเผา ดังตอไปนี้

49

2534).

อุทยานประวัติศาตรเมืองสิงห, เมืองกาญจนบุรีเกา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
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โบราณสถานวัดแมหมายใต
no.

ประเภทของภาชนะดินเผา

ตํ า แหน ง ของภาชนะที่
จํานวน
บรรจุกระดูกคนตาย

ขนาด

1

ตะกัน(พื้นเมือง)

ลานด า นหน า ฐานของ
100
วิหาร

ปาก 5.5-6.4 ซม. สูง 2.3-2.5 ซม.

2

ผอบดินเผา(พื้นเมือง)

ดานตะวันออกของเจดีย

1

ปาก 4.8 ซม. สูง 4.5 ซม.

3

เ ค รื่ อ ง ถ ว ย จี น ชนิ ด ล า ย ต ร า ม ด า นทิ ศ ตะวั น ออกของ
1
ประเภทโถ
เจดีย

ปาก 4.5 ซม. สูง 9.5 ซม.

4

เ ค รื่ อ ง ถ ว ย จี น ชนิ ด ล า ย ต ร า ม ด า นทิ ศ ตะวั น ออกของ
1
ประเภทโถ
เจดีย

ปาก 7.0 ซม. สูง 13.0 ซม.

ภาพที่ 293 ภาชนะดินเผาตะนันบรรจุกระดูกผูตายทราพบที่ลานดานหนาฐานของวิหาร วัดแมหมายใต เมืองกาญจนบุรีเกา

4

3

2

ภาพที่ 294 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกผูตายที่พบที่ลานดานทิศตะวันออกของเจดีย วัดแมหมายใต เมืองกาญจนบุรีเกา

no.

ประเภทของภาชนะดินเผา

ตํ า แหน ง ของภาชนะที่
จํานวน
บรรจุกระดูกผูตาย

ขนาด

5

ตลับและกระปุกลายสีดําใตเคลือบ

รอบฐานเจดีย

-

-

6

หมอทะนน

-

75

ปาก 10.5-16.0 ซม. สูง 10.0-16.0 ซม.
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1

2
3,4

3

4

แผนผังที่ 62 แสดงตําแหนงภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูกผูตาย วัดแมหมายใต เมืองกาญจนบุรีเกา
วัดขุนแผน (ราง)
ตํ า แหน ง ของภาชนะที่ บ รรจุ
จํานวน
กระดูกผูตาย

ขนาด

no.

ประเภทของภาชนะดินเผา

1

เครื่ อ งถ ว ยเวี ย ดนามชนิ ด ลายครามประเภท
บริเวณรอบฐานเจดีย
กระปุก

4

-

2

เครื่ อ งถ ว ยศรี สั ช นาลั ย ชนิ ด ลายสี ดํ า ใต เ คลื อ บ
บริเวณรอบฐานเจดีย
ประเภทตลับและกระปุก

-

-

1
ภาพที่ 295 เครื่องถวยเวียดนามบรรจุกระดูกผูตายที่พบรอบฐานของเจดีย วัดขุนแผน เมือง
กาญจนบุรีเกา
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ตํ า แหน ง ของภ าชนะที่
จํานวน
บรรจุกระดูกผูตาย

no.

ประเภทของภาชนะดินเผา

ขนาด

3

ภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ดิ น ธรรมดาประเภท ด า น ทิ ศ ต ะ วั น ต ก ข อ ง
1
คนโฑ
ปรางคใตฐานเจดียราย

ปาก 15 ซม. สูง 22 ซม.

4

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทแจ ฐ า น เ ส ม า ด า น ทิ ศ
1
กัน
ตะวันออกของโบสถ

ปาก 2.0 ซม. สูง 10 ซม. กน 6.5
ซม.

5

รอบฐานดานตะวันตก และ
ภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ดิ น ธรรมดาประเภท
ด า นตะวั น ออกของเจดี ย 162
หมอทะนน
สี่เหลี่ยม (3)

กวาง 10.5-16 ซม. สูง 10-16 ซม.

3

4

ภาพที่ 296 ภาชนะดินเผาทีบ่ รรจุกระดูกผูตาย วัดขุนแผน เมืองกาญจนบุรีเกา

4

3

5
แผนผังที่ 63 แสดงตําแหนงภาชนะดินเผาที่บรรจุกระดูก วัดขุนแผน เมืองกาญจนบุรีเกา

650
การกําหนดอายุสมัยของการฝงศพที่ขุดพบจากโบราณสถาน 2 แหงในเมือง
กาญจนบุรีเกา
เมื่อกําหนดอายุสมัยของการฝงศพที่ไดขุดพบจากโบราณสถานวัดแมหมายใตและวัด
ขุนแผน เมืองกาญจนบุรีเกา หลักฐานสําคัณ คือเครื่องถวยจีนชนิดลายครามประเภทกระปุก 2 ใบ
ที่ขุดพบจากดานทิศตะวันออกของเจดีย วัดแมหมายใต ซึ่งเทียบกันกับที่ขุดพบจากแหลงเรือ
Lena Shoal ในกลางพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังไดมีการขุดพบเครื่องถวยเวียดนามชนิดลาย
ครามประเภทกระปุก 2 ใบที่ขุดพบจากบริเวณรอบฐานเจดียโบราณสถานวัดขุนแผน ซึ่งมีตัวอยาง
ตัวนองเดียวที่ขุดพบจากแหลงเรือสีชัง 3 บริเวณอาวไทยในกลางพุทธศตวรรษที่ 21 จากคาอายุ
สมัยของเครื่องถวยตางประเทศที่ใชในการฝงศพเหลานี้ สันนิษฐานไดวากลุมการฝงศพที่ขุดพบ
จากโบราณสถานวัดแมหมายใตและวัดขุนแผน เมืองกาญจนบุรีเกา นาจะมีอายุในกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21
เมื่อพิจารณาขนาดของภาชนะดินเผาใชในการฝงศพ แมแตมีตัวอยางเครื่องถวยสังค
โลกเปนจํานวนนอย แตพบวาภาชนะดินเผาสวนใหญประกอบดวยประเภทรูปทรงที่มีขนาดเล็ก
เชน กระปุก คนโฑ หมอทะนัน โดยเฉพาะ กรณการฝงศพในโบราณสถานวัดแมหมายใตเปน
ตัวอยางที่นาสังเกต กลาวคือ ในการขุดแตง โบราณสถานวัดแมหมายใต ไดมีการขุดพบกลุม
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทหมอทะนันเปนจํานวน 100 ใบจากบริเวณลานดานหนาของ
วิหารและยังไดมีการขุดพบกลุมภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาประเภทหมอทะนันเปนจํานวน 162
ใบจากบริเวณรอบฐานเจดียอีกดวย ภาชนะดินเผา 2 กลุมนี้มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะกลุมภาชนะดิน
เผา 100 ใบ ที่ขุดพบลานดานหนาของวิหาร มีขนาดความสูง 2.3 - 2.5 เซนติเมตร นอกจากนี้ ยังมี
สิ่งที่นาสังเกต คือลักษณะรูปทรงของภาชนะกลุมนี้เหมือนกันดวย เพราะฉะนั้น จึงแสดงใหเห็นวา
ภาชนะดินเผากลุมนี้นาจะผลิตสําหรับเฉพาะการฝงศพและไดมีความตองการตอภาชนะดินเผา
ขนาดเล็กสําหรับการฝงศพแบบนี้ดวย ทั้งเครื่องถวยจีนและเวียดนามและสังคโลกที่ขุดพบเปน
ประเภทตลับหรือกระปุกขนาดเล็กเชนเดียวกันกับภาชนะดินเผาพื้นเมือง
จากกการวิเคราะหภาชนะดินเผาที่ใชในการฝงศพจากโบราณสถาน 2 แหง เมือง
กาญจนบุรีเกา ปรากฏวาความเปนที่นิยมใชภาชนะดินเผาที่มีขนาดเล็กไมเพียงแตกรุงศรีอยุธยา
เทานั้น ยังแพรกระจายตามบานเมืองตางๆ บริเวณภาคกลางของประเทศไทยอีกดวยในกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21 – ตนพุทธศตวรรษที่ 22 และสันนิษฐานอีกดวยไดวาความเปนที่นิยมใชภาชนะดิน
เผาขนาดเล็ ก สํ า หรั บ การฝ ง ศพน า จะเป น ป จ จั ย สํ า คั ณ ประการหนึ่ ง ที่ ก อ ให เ กิ ด เปลี่ ย นแปลง
ผลิตภัณฑหลักในเครื่องถวยสังคโลก จากประเภทถวย-ชาม-จานเปนประเภทตลับ-กระปุก-ขวด
เล็กตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา

บทที่ 6
ประมวลผลและสรุปผลการศึกษา
ผูวิจัยสรุปการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลาง
ของประเทศไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 18-22 ตามลําดับอายุสมัยของเครื่องถวยสังคโลกเปน
สินคาออก 5 ชวงดังตอไปนี้
ชวงกอนการสงออก: ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18 –ตนพุทธศตวรรษที่ 20
ชวงกอนการสงออกหมายความวาเปนชวงที่เครื่องถวยสังคโลกยังไมเริ่มถูกสงออก
อยางจริงจัง สําหรับอายุสมัยของการเริ่มตนผลิตเครื่องถวยสังคโลก จากการกําหนดอายุสมัยของ
เครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากชั้นดินที่อยูอาศัยที่ 1 ของแหลงโบราณคดีเนินปราสาท เมืองสุโขทัย
ยอนกลับไปถึงตนพุทธศตวรรษที่ 18 ได สวน ผูวิจัยกําหนดอายุสมัยของการเริ่มสงออกในกลาง
พุทธศตวรรษที่ 20
ในชวงกอนการสงออก เครื่องถวยสังคโลกประกอบดวยภาชนะดินเผา 3 ชนิด ไดแก
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขมและ
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง
บริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย การเริ่มตนผลิตเครื่องถวยสังคโลกนาจะ
เกิดจากการผลิตภาชนะดินเผาเพื่อตอบสนองความตองการในทองถิ่น ความตองการตอเครื่องถวย
สังคโลกเกิดขึ้นมาในบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยโดยประกอบดวยประโยชนใชสอย
อยางกวางขวาง โดยเฉพาะ ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหเปนผลิตภัณฑห
สัญญลักษณแสดงความตองการอยางกวางขวางตอเครื่องถวยสังคโลกบริเวณนี้ เชน ภาชนะดิน
เผาที่ใชในครัวเรือน ภาชนะดินเผาที่ใชเปน container ภาชนะดินเผาใชในการฝงศพ ภาชนะดิน
เผาที่ถูกบรรจุภายในกรุเจดีย เปนตน
ในบริโภคเครื่องถวยบริเวณใจกลางตัวเมืองสุโขทัย เครื่องถวยภายนอก (จีน และ
เขมร) ไดมีบทบาทหนาที่สําคัญกวาเครื่องถวยสังคโลก เชน ภาชนะดินเผาประเภทตลับที่ใชในพิธี
ทางศาสนาและภาชนะดินเผาประเภทไหและโถขนาดใหญที่ถูกบรรจุภายในกรุเจดีย ซึ่งสันนิษฐาน
ไดวาในบริเวณนี้ ทั้งเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเขมรถือเปนสัญญลักษณอยางหนึ่งที่แสดงถึง
สถานภาพแหงชนชั้นสูง หรือแสดงความร่ํารวย สวนสําหรับเครื่องถวยสังคโลกนาจะถือเปนภาชนะ
651

652
ดินเผาที่ใชในชีวิตประจําวันหรือภาชนะดินเผาสําหรับทองถิ่น
เมื่อทําการวิเคราะหเชิง ปริมาณเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางตอนบนของ
ประเทศไทยในชวงกอนการสงออก พบวามีคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกมัก
คิดเปนสูงกวา 90％ แตยังมีบานเมืองที่มีคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุด
พบนอย/ต่ํากวา เชน เมืองพิษณุโลก เนื่องจากวาที่เมืองพิษณุโลกไดรับเครื่องถวยที่นําเขามาจาก
ภายนอก 2 ประเภทเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดคาอัตราสวน
ความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกลดนอยลง ไดแก เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนชนิดตางๆ
ประเภทถวย-ชาม-จานขนาดใหญและภาชนะดินเผาที่นําเขามาจากบริเวณภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทย(บานบางปูนและแมน้ํานอย) ซึ่งเปนภาชนะดินเผาประเภทไหและโองขนาดใหญ
นําเขามาเมืองพิษณุโลกเปนภาชนะดินเผา “Container” เพื่อขนสงสินคานําเขามาจากบริเวณภาค
กลางตอนลางของประเทศไทยและตางประเทศ
การขุดพบเครื่องถวยภายนอก 2 ประเภทอยางหนาแนนจากโบราณสถานพระราชวัง
จันทน เมืองพิษณุโลก สะทอนใหเห็นวาเมืองพิษณุโลกคงจะไดมีบทบาทสําคัญที่เปนฐานะ
ศูนยกลางทางการคาขายสินคาภายนอกในอาณาจักรสุโขทัย แตไมเพียงแตไดรับสินคานําเขามา
จากภายนอกเทานั้น สันนิษฐานไดวาคงจะมีสินคาออกจากอาณาจักรสุโขทัยบาง โดยเฉพาะ
สินคาของปานาจะเปนสินคาออกสําคัญ เนื่องจากวาบานเมืองบริเวณภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทยคงมีความตองการตอสินคาของปาในการติดตอคาขายกับตางประเทศ
การขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหรวมกับเครื่องถวยจีน
สมัยราชวงศหยวนจากหลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผา ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี ชี้ใหเห็นวา
ในชวงกอนการสงออก ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหที่นําเขามาเมืองราชบุรี
โดยมีบทบาทหนาที่เปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ
สวนสําหรับเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียงนาจะเปนผลิตภัณฑสําหรับ
เฉพาะบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยเทานั้น บานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางตอนลาง
ของประเทศไทยยังไมไดมีความตองการตอเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียประเภท
ชาม จาน เนื่องจากวาบานเมืองตางๆบริเวณนี้ สามารถหาซื้อเครื่องถวยจีนไดงายกวาเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบแบบเชลียง การขุดพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนอยางหนาแนนจาก
หลุมทิ้งเศษภาชนะดินเผาที่วัดมหาธาตุวรวิหาร เมืองราชบุรี และในชั้นดินที่อยูอาศัยกอนการสราง
โบราณคดี โบราณสถานหมูบานโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยาสนับสนุนขอสมมติฐานนี้
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ชวงระยะแรกของการสงออก: กลางพุทธศตวรรษที่ 20
ชวงระยะแรกของการสงออกหมายความวาเปนชวงที่เครื่องถวยสังคโลกไดเริ่มถูก
สงออก ซึ่งเปนชวงสมัยที่ไดขยายตัวขอบเขตแพรกระจายของเครื่องถวยสังคโลก (เปนสินคา
ธรรมดา) ถึงบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย ในชวงสมัยนี้ ไดเกิดแหลงผลิตเครื่องถวย
สังคโลกกลุมใหมขึ้นมาดานทิศเหนือของตัวเมืองสุโขทัย ซึ่งเรียกวา “แหลงเตาสุโขทัย”
ในชวงระยะแรกของการสงออก เริ่มปรากฏเครื่องถวยสังคโลกชนิดใหม 4 ชนิดขึ้นมา
ไดแก
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีเขียว
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
เครื่องถวยสุโขทัยเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว
สวนภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห อาง ครก ยังคงเปน
ผลิตภัณฑหลักอยูในบริโภคภาชนะดินเผาบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ประเภทไหปากแตรเปน ผลิตภัณฑที่ไมไดสง ออกขายยังตา งประเทศหรือไมไดถูก สง ออกเปน
ภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ (Container) ซึ่งถือเปนผลิตภัณฑสําหรับเฉพาะทองถิ่นเทนนั้นได
ในการคนหาปจจัยที่กอใหสามารถเริ่มสงออกเครื่องถวยสังคโลกไดอยางมั่นคง การ
ควบคุมเสนทางการคาขายระหวางแวนแควน สุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยาคงจะเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งเพื่อสามารถที่จะสงออกไดโดยปรอดภัยและมั่นคง
การขุดพบภาชนะดินเผาบานเบางปูนและแมน้ํานอยอยางหนาแนนยิ่งกวาชวงกอน
การสงออกจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลกและเมืองกําแพงเพชร ชี้ใหเห็นถึง
ความสัมพันธทางการคาขายอยางใกลชิดระหวางทั้งสองเมืองกับกรุงศรีอยุธยาตามเสนทางลําน้ํา
โดยเฉพาะที่เมืองกําแพงเพชรไมไดมีการขุดพบภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไม
เคลือบประเภทไห ซึ่งเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ (Container) ผูวิจัยสันนิษฐานวาในชวงนี้ เมือง
กําแพงเพชรนาจะอยูนอกขอบเขตเครือไขการคาขายเครื่องถวยสังคโลกสําหรับทองถิ่น สวนที่เมือง
พิษณุโลก ไดมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งขึ้นเปนฐานะทั้งจุดยุทธศาสตรในนโยบายขยายอํานาจของ
อยุธยาไปทางเหนือและศูนยกลางทางการคาขายบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
ชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก: ปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ตั้งแตชวงระยะแรกของการสงออกเปนตนมา แหลงเตาศรีสัชนาลัยไดพัฒนาคุณภาพ
ของเครื่องถวยสังคโลกอยางตอเนื่องจนกระทั่งการผลิตเครื่องถวยสังคโลกที่มีคุณภาพสูงสุด
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โดยเฉพาะ เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว เมื่อรวบรวมตัวอยางของเครื่องถวยสังคโลกที่
มีคุณภาพสูงสุดในกลุมขอมูลที่ไดจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา พบวาในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบ
จากแหลงเรือจมอยูใตน้ําเหลานี้ เครื่องถวยสังคโลกกลายเปนสินคาหลักในปริมาณ ซึ่งเรียกชวงนี้
วา “ชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก” ซึ่งมีอายุไดปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ในชวงสมัยนี้ ไดผลิตเครื่องถวยสังคโลก 6 ชนิด ไดแก
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีเขียว
เครื่องถวยสุโขทัยชนิดลายสีดําใตเคลือบ
เครื่องถวยสุโขทัยเคลือบใสบนน้ําดินสีขาว
ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบ
เครื่องถวยศรีสชั นาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบสีฟา
ในเครื่องถวยสังคโลก 6 ชนิดนี้ เครื่องถวยสังคโลก 4 ชนิดแรกเปนผลิตภัณฑที่ถูก
ส ง ออกขายยั ง ต า งประเทศหรื อ ถู ก ส ง ออกไปยั ง ต า งประเทศเป น ภาชนะดิ น เผา “Container”
(ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีน้ําตาลเขม) สวนเครื่องถวยสังคโลก 2 ชนิดหลังนาจะเปน
ผลิตภัณฑสํา หรับทอ งถิ่น ซึ่ง เปน ผลิตภัณฑช นิดที่ไดมีการขุด พบจากแหลงโบราณคดีเ ฉพาะ
ภายในประเทศไทยเทานั้น
จากการวิเคราะหเชิงปริมาณขอมูลที่ไดจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา พบวาในชวงสมัยนี้
เครื่องถวยสังคโลกกลายเปนผลิตภัณฑหลักในตลาดการคาขายภาชนะดินเผาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต แตเมื่อหันสังเกตเรื่องราวการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทย พบวาได
มีความซับซอนกวาตางประเทศ ซึ่งมีลักษณะบริโภคเครื่องถวยสังคโลกตางกันคนละภูมิภาค
ในบริเวณเมืองสุโขทัย เครื่องถวยสังคโลกยังคงเปนผลิตภัณฑหลักอยู สวนที่กรุงศรี
อยุธยา เครื่องถวยสังคโลกเปนผลิตภัณฑกลุมนอย เนื่องจากวาทั้งภาชนะดินเผาบานบางปูนและ
แมน้ํานอยเปนผลิตภัณฑหลัก ในชวงสมัยเดียวกัน ที่เมืองพิษณุโลก ภาชนะดินเผาบางบานปูน
และแมน้ํานอยไดมีการขุดพบเปนจํานวนเพิ่มขึ้นจากชวงระยะแรกของการสงออก สวนภาชนะดิน
เผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห ซึ่งเคยเปนผลิตภัณฑหลักบริเวณภาคกลางตอนบนของ
ประเทศไทยตั้งแตชวงกอนการสงออก ไดมีการขุดพบเปนจํานวนลดนอยลง ทั้งภาชนะดินเผาบาน
บางปูนและแมน้ํานอยที่ไดมีการขุดพบสวนใหญเปนประเภทไห
ผูวิจัยสันนิษฐานวาการเปลี่ยนแปลงแหลงที่ผลิดของภาชนะดินเผาประเภทไหจาก
ศรีสัชนาลัยเปนบานบางปูนและแมน้ํานอย สะทอนใหเห็นวาเมืองพิษณุโลกไดรับสินคานําเขามา
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จากบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยโดยถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาบานบางปูนและ
แมน้ํานอย ซึ่งเมืองพิษณุโลกมีความสําคัญยิ่งขึ้นในนโยบายขยายอํานาจของอยุธยาไปทางเหนือ
สวนสําหรับความสัมพันธระหวางเมืองพิษณุโลกกับแวนแควนสุโขทัยกลับถดถอย
สรุปไดวาในชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก เครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาออก
คงขยายตัวจนกระทั่งกลายเปนผลิตภัณฑหลักในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนในตลาด
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดยเฉพาะที่เมืองพิษณุโลก ขอบเขดถูกสงออกของภาชนะดิน
เผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบกลับถดถอยใหยอยโดยภาชนะดินเผาแมน้ํานอยถูกนําเขามาเมือง
พิษณุโลกอยางหนาแนนยิ่งขึ้นในนโยบายขยายอํานาดอยุธยาไปทางเหนือ
ชวงระยะการถดถอยของการสงออก: กลางพุทธศตวรรษที่ 21
ในกลุมภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําที่มีอายุกลางพุทธศตวรรษที่ 21
เครื่องถวยสังคโลกยังคงเปนผลิตภัณฑหลักกลุมหนึ่ง ในชวงสมัยนี้ สังเกตไดวาเครื่องถวยสังคโลก
เริ่มเปลี่ยนแปลงในลักษณะ 2 ประการ ประการที่หนึ่ง คือการลดคุณภาพลงของเครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีเขียว ประการที่สอง คือการเริ่มผลิตเครื่องถวยสังตโลกชนิดใหม 3 ชนิด ไดแก เครื่อง
ถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสีขาวขุน เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสองสี เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบสีน้ําตาล เมื่อสังเกตลักษณะประเภทรูปทรงหลักของเครื่องถวยสังคโลกชนิดใหม 3 ชนิดนี้
พบวาที่ขุดพบสวนใหญประกอบดวยประเภทรูปทรงที่มีขนาดเล็ก เชน ตลับ กระปุก และขวดเล็ก
สวนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยังไดเกิดเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาแลว คือ
ความฟนฟูเครื่องถวยจีนกลับมาถูกคาขาย ซึ่งไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนอยางหนาแนนกวา
เครื่องถวยสังคโลกจากแหลงเรือจมอยูใตน้ําหลายแหลง และจากแหลงโบราณคดีที่บานเมือง
บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย เชน พระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยสันนิษฐานวาความฟนฟู
เครื่องถวยจีนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตคงจะเปนสาเหตุที่กอใหเกิดเปลี่ยนแปลงประเภท
รูปทรงหลักในเครื่องถวยสังคโลกนี้ เนื่องจากวาเครื่องถวยจีนที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา
ในชวงสมัยนี้สวนใหญประกอบดวยประเภทถวย ชาม และจาน ซึ่งยังสันนิษฐานอีกดวยวาเครื่อง
ถวยสังคโลกคงจะปรับตัวตามความฟนฟูเครื่องถวยจีนประเภทถวย ชาม จานเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แขงขันการคาขายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตามเคลื่อนไหวของเครื่องถวยสังคโลกเหลานี้ ผูวิจัยเรียกชวงนี้วา “ชวงระยะการ
ถดถอยของการสงออก” ซึ่งมีอายุราวกลางพุธศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยังมีขอสมมุติฐานอีกขอหนึ่งดวยวาความเปนที่นิยมใชภาชนะดินเผาที่มี
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ขนาดเล็กในการฝงศพบริเวณภาคกลางของประเทศไทยจะเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทรูปทรงหลักของเครื่องถวยสังคโลก
ในชวงกอนการสงออก ประเพณีการฝงศพแบบนี้ไดมีความเปนที่นิยมใชภาชนะดิน
เผาขนาดใหญ โดยเฉพาะภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหปากแตรถูกนิยมใช
บริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
เมื่อถัดลงมาเปนชวงระยะแรกของการสงออก ในประเพณีการฝงศพแบบนี้ ไดเกิด
ลักษณะแบบใหมขึ้นมา ไดแก การใชภาชนะดินเผาขนาดเล็กเพื่อบรรจุฟนหรือกระดูกภายใน และ
ภาชนะขนาดเล็กบางสวนถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไหใหญพรอมกับกระดูกมนุษย
(โบราณสถานวัดโบสถ เมืองบางขลัง) แตในสมัยนี้ ไดมีการขุดพบการฝงศพโดยใชภาชนะขนาด
เล็กเปนจํานวนนอย ซึ่งสวนใหญเปนการฝงศพโดยใชภาชนะดินเผาขนาดใหญ
ตั้งแตชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออกเปนตนมา เริ่มเปนที่นิยมของการฝงศพ
โดยบรรจุภายในภาชนะขนาดเลกอยางรวจเร็วตามบานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยา ถึงแมวายังไมปรากฏถึงสาเหตุและบริบททางศาสนาที่ทําให
เปนที่นิยมการฝงศพแบบภาชนะขนาดเล็ก แตอยางนอย ประเพณีการฝงศพแบบใหมนาจะทําใหเกิด
ความตองการใหมตอภาชนะดินเผาขนาดเล็กขึ้นมามหาศาล และนาจะเปนปจจัยที่กอใหแหลงเตา
ศรีสัชนาลัยมีการเพิ่มจํานวนของการผลิตเครื่องถวยสังคโลกประเภทตลับ-กระปุก-ขวดเล็ก
ชวงระยะสุดทายของการสงออก: ปลายพุทธศตวรรษที่ 21-พุทธศตวรรษที่ 23
ถัดลงมาเปนชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 การเริ่มปรากฏเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิด
ลายสีดําใตเคลือบขึ้นมา ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนแปลงสุดทายจนกระทั่งสิ้นสุดของการสงออกเครื่องถวย
สังคโลกในตนพุทธศตวรรษที่ 22 ผูวิจัยใหชื่อเรียกชวงนี้วา “ชวงระยะการถดถอยของการสงออก”
เครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดลายสีดําใตเคลือบที่ขุดพบจากแหลงเรือสําภาจมอยูใตน้ําในชวงสมัยนี้
เกือบทั้งหมดประกอบดวยประเภทตลับ กระปุก และขวดขนาดเล็ก ซึ่งตีความไดวาลักษณะประเภท
รูปทรงหลักในเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาออกเปลี่ยนเปนประเภทรูปทรงขนาดเล็กสิ้นเชิง
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบทั้งเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยสังคโลกระหวาง
โบราณสถานพระราชวังจันทนกับบานเมืองตางๆ บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยตั้งแต
ชวงระยะหัวเลี้ยวหัวตอของการสงออกจนถึงชวงระยะสุดทายของการสงออก พบวากรุงศรีอยุธยา
ไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนอยางหนาแนนกวาเครื่องถวยสังคโลกตั้งแตชวงระยะหัวเลี้ยวหัวตอ
ของการสงออกเปนตนมา ซึ่งแสดงวาเครื่องถวยจีนเริ่มนําเขามาอยางหนาแนนบริเวณภาคกลาง
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ตอนลางของประเทศไทย สวนในชวงสมัยเดียวกัน ที่เมืองพิษณุโลก เครื่องถวยสังคโลกยังคงเปน
ผลิตภัณฑหลักอยูในปริมาณ
ในชวงระยะสุดทายของการสงออก ที่โบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณโลก
ไดมีการขุดพบเครื่องถวยจีนเพิ่มปริมาณขึ้นระดับเทากับเครื่องถวยสังคโลก ซึ่งตีความไดวาพล
กระทบของความฟนฟูของเครื่องถวยจีนคงไดมีอิทธิพลอยางชัดเจนตอการบริโภคเครื่องถวยสังค
โลกบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศ ซึ่งไดปรากฏอิทธิพลนอยกวาและชากวาบริเวณภาค
กลางตอนลางของประเทศไทย เนื่องจากวาแหลงผลิตเครื่องถวยสังคโลกยังคงไดมีการปอนให
ตลาดทองถิ่นอยางมั่นคงจนกระทั่งชวงระยะสุดทายของการสงออก
สําหรับปญหาเกี่ยวกับการกําหนดอายุสมัยสิ้นสุดของการผลิตเครื่องถวยสังคโลก มี
ความยากลําบากที่จะกําหนดอายุอยางชัดเจนจากการวิเคราะหเฉพาะขอมูลที่ไดจากการขุดคน
แหลงเรือจมอยูใตน้ําเทานั้น อยางนอยการสงออกเครื่องถวยสังคโลกปริมาณมากคงจะตอเนื่อง
จนถึงชวงตนพุทธศตวรรษที่ 22 อยางแนนอน
แท จ ริ ง แล ว ว า หลั ง ช ว งนี้ เครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลกยั ง ถู ก “บรรทุ ก ” ภายในเรื อ สํ า เภา
บางสวน เชน ในการขุดคนแหลงเรือเกาะริ้น ไดมีการขุดพบเครื่องถวยศรีสัชนาลัยชนิดเคลือบสี
น้ําตาลประเภทกระปุกทรงกลมขนาดใหญ ประเภทกระปุกทรงสูงรวมกับเครื่องถวยจีนลายคราม
สมัยราชวงศหมิงตอนปลาย (สมัยรัชกาลจักรพรรดิวั่งลี่: พ.ศ.2116-2162) นอกจากนี้ในการขุดคน
แหลง เรือ San
Diego ในประเทศฟลิปปน ส ซึ่ง ปรากฏวาจมอยูใตน้ําเมื่อพ.ศ.2143 โดย
เปรีย บเที ย บบั น ทึก เอกสารของ VOC ไดมี ก ารขุด พบภาชนะดิ น เผาศรีสั ช นาลัย ชนิ ด เคลือ บสี
น้ําตาลเขมประเภทไหทรงสูง และชนิดไมเคลือบประเภทโองขนาดใหญ สําหรับขอมูลเหลานี้ ผูว จิ ยั
มีความยากลําบากที่จะถือเปนสินคาออกไดหรือไม เนื่องจากการขาดแคลนขอมูลที่จะทําการ
วิเคราะห แตจากหลักฐานที่ปรากฏในเอกสารของชาวฮอลันดา บริษัทอีสตอินเดียในปพ.ศ. 2157
และในปพ.ศ. 2163 ยังมีหลักฐานใบสั่งสินคาเครื่องถวยสังคโลกอยู ซึ่งในศักราชดังกลาวตรงกับรัช
สมั ย ของพระเจา ทรงธรรม (พ.ศ. 2145-2170) แสดงให เ ห็ น ว า เครื่อ งถว ยสัง คโลกยั ง มี ก ารทํ า
เรื่อยมาจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 และอาจสิ้นสุดลงในชวงระยะเวลานี้1

1

ไพโรจน เกษแมนกิจ, บันทึกเรื่องสันพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ
ในศตวรรษที่ 17. เลม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2512), 37 และ 380, และ ศักดิ์ชัย สายสิงห,
ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 11.
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการแพรกระจายของบริโภคเครื่องถวยสังคโลกในครั้งนี้ สรุปไดวา
ลักษณะการบริโภคของเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทยประกอบดวยลักษณะ
ประโยชนใชสอยตางกัน 2 อยาง ไดแก
1) เครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาธรรมดา
2) เครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ (Container)
เครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาธรรมดา
เครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาธรรมดาประกอบดวยเครื่องถวยสังคโลกชนิดเคลือบ
ตางๆประเภทถวย-ชาม-จาน-กระปุก-ขวด เปนตน ซึ่งมักถูกคาขายตามความตองการตอ
ผลิตภัณฑเอง สวน ลักษณะการแพรกระจายของเครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ
และถูกขนสงระหวางภูมิภาคมีความแตกตางกันไปจากลักษณะการแพรกระจายของเครื่องถวย
สังคโลกเปนสินคาธรรมดา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการขนสงภาชนะดินเผาประเภทไห คือ
ความตองการตอสินคาตางๆถูกบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไห
ในชวงกอนการสงออก เครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาธรรมดาถูกจํากัดขอบเขตการ
แพรกระจายภายในบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทยเทานั้น สวน ในชวงสมัยเดียวกัน
บานเมืองตางๆ บริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยสามารถหาซื้อเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศหยวนไดงาย จึงยังไมเกิดความตองการตอเครื่องถวยสังคโลก ไดแก เครื่องถวยศรีสัชนาลัย
ชนิดเคลือบแบบเชลียง
เครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาธรรมดาคงเริ่มแพรเขามาบานเมืองตางๆบริเวณภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทยตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ซึ่งเปนชวงสมัยเดียวกันกับการ
เริ่มแรกของการสงออกเครื่องถวยสังคโลก ถัดลงมาเปนชวงเจริญรุงเรืองของการสงออก สังเกตไดวา
เครื่องถวยสังคโลกไดแพรเขามาบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยอยางจริงจัง แตไดมีคา
อัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากพระนครศรีอยุธยาคิดเปนประมาณ
30％ ซึ่งเปนระดับต่ํากวาทั้งเมืองสุโขทัยและพิษณุโลก เนื่องจากวาภาชนะดินเผาประเภทไหที่ขุด
พบสวนใหญประกอบดวยภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอย ดังนั้น เครื่องถวยสังคโลกที่
นําเขามาพระนครศรีอยุธยาสวนใหญจึงเปนเครื่องเคลือบ (สีเขียว) ประเภทถวย ชาม และจาน
ตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา ไดเกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาที่ใหอิทธิพลตอการ
บริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของประเทศไทย คือความฟนฟูของเครื่องถวยจีนในตลาด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต จากการวิเคราะหขอมูลที่ขุดพบจากแหลงเรือจมอยูใตน้ํา พบวาเครื่องถวย
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จีนที่ถูกคาขายสวนใหญประกอบดวยเครื่องถวยจีนชนิดลายครามประเภทถวย-ชาม-จาน ในชวง
ระยะหัวเลี้ยวหัวตอของการสงออก สังเกตไดวาที่บานเมืองตางๆบริเวณภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทย เชน พระนครศรีอยุธยา และเมืองกาญจนบุรีเกาไดมีระดับคาอัตราสวนความหนาแนน
ของเครื่องถวยสังคโลกลดนอยลงจากชวงเจริญรุงเรืองของการสงออก และเครื่องถวยจีนไดมีการขุด
พบเพิ่มขึ้น สวนที่เมืองพิษณุโลก เครื่องถวยสังคโลกยังคงเปนผลิตภัณฑหลักอยูในปริมาณ ซึ่งถือได
วายังไมมีอิทธิพลจากความฟนฟูเครื่องถวยจีนตอการบริโภคเครื่องถวยสังคโลก แตถัดลงมาเปนชวง
ระยะสุดทายของการสงออก สังเกตไดวาคาอัตราสวนความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกลด
นอยลง และของเครื่องถวยจีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตีความไดวาในชวงระยะสุดทายของการสงออก ไดมี
อิทธิพลจากความฟนฟูของเครื่องถวยจีนตอบริโภคของเครื่องถวยสังคโลกในเมืองพิษณุโลก
อีกทั้ง เครื่องถวยสังคโลกไดเปลี่ยนแปลงลักษณะประเภทรูปทรงหลักจากประเภท
ถวย-ชาม-จานเปนประเภทตลับ-กระปุก-ขวดเล็กตั้งแตชวงระยะหัวเลี้ยวหัวตอของการสงออก
ผูวิจัยสันนิษฐานวาเริ่มเปนที่นิยมของการฝงศพโดยบรรจุภายในภาชนะขนาดเลกตามบานเมือง
ตางๆบริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
ความตองการใหมขึ้นมาตอภาชนะดินเผาขนาดเล็ก และกอใหแหลงเตาศรีสัชนาลัยมีการเพิ่ม
จํานวนการผลิตเครื่องถวยสังคโลกประเภทตลับ-กระปุก-ขวดเล็ก
เมื่อมองเห็นประวัติเปลี่ยนแปลงลักษณะการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคา
ธรรมดาบริเวณภาคกลางของประเทศไทย สรุปไดวาปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสวนใหญ
เกิดจากเคลื่อนไหวจากภายนอก ไดแก เครื่องถวยจีนที่ถูกคาขายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ (Container)
ในชวงกอนการสงออก ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเทภไหไดถูก
บริโภคอยางหนาแนนบริเวณเมืองสุโขทัยและบานเมืองใกลเคียงโดยมีประโยชนใชสอยอยาง
กวางขวาง นอกจากเหลานี้ ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไหบางสวนยังไดถูก
ขนสงแพรเขามาบานเมืองบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทย (เมืองราชบุรี) โดยมีบทบาท
หนาที่เปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑเพื่อขนสงสินคาจากบริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
ในชวงระยะแรกของการสงออก-ชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก คาอัตราสวน
ความหนาแนนของเครื่องถวยสังคโลกที่ขุดพบจากโบราณสถานพระราชวังจันทน เมืองพิษณุโลก
ไดลดคาอัตราสวนนอยลงจากชวงกอนการสงออก โดยเฉพาะ ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไม
เคลือบประเภทไห ในชวงสมัยเดียวกัน ภาชนะดินเผาบานบางปูนและแมน้ํานอยประเภทไหถูก
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นําเขามาเมืองพิษณุโลกเพิ่มจํานวนขึ้น ผูวิจัยจึงตีความวาตั้งแตชวงกอนการสงออกจนถึงชวง
ระยะแรกของการสงออก เมืองพิษณุโลกคงไดรับสินคาชนิดตางๆนําเขามาจากแวนแควนสุโขทัยศรีสัชนาลัยเปนหลัก แตถัดลงมาเปนชวงระยะเจริญรุงเรืองของการสงออก เมืองพิษณุโลกไดรับ
สินคามาจากบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวการแพรกระจายของเครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะดิน
เผาบรรจุภัณฑเหลานี้ ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดเปลี่ยนแปลง คือความตองการตอสินคาที่ถูกบรรจุ
ภายในเครื่องถวยสังคโลก ดังนั้น ถึงแมวายังไมเกิดความตองการตอเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคา
ธรรมดา ในบานเมืองบริเวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยในชวงกอนการสงออด แตในส
ถาณกรณที่ไดมีความสัมพันธทางการคาขายระหวางบริเวณภาคกลางตอนลางกับภาคกลาง
ตอนบนของประเทศไทย ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัยชนิดไมเคลือบประเภทไห ซึ่งไดมีบทบาทหนาที่
เปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑ คงจะมีโอากศที่ไดถูกขนสงแพรเขามาบานเมืองบริเวณภาคกลาง
ตอนลางของประเทศไทย สวนแมแตในชวงสมัยที่ขยายตัวขอบเขตของเครื่องถวยสังคโลกเปน
สินคาธรรมดาที่แพรกระจาย แตขอบเขตของเครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะดินเผาบรรจุภัณฑที่
แพรกระจายกลับถดถอย เนื่องจากวาสินคาชนิดตางๆ ถูกขนสงเขามาจากภูมิภาคอื่น (กรุงศรี
อยุธยา) โดยบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไหที่ผลิตจากแหลงเตาภายนอก (แหลงเตาบาน
บางปูน แมน้ํานอย)
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