51101901 :สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
คําสําคัญ : เครื่องถวยสังคโลก/ลักษณะการบริโภคของเครื่องถวยสังคโลก/แหลงเตาศรีสัชนาลัย/บริเวณ
ภาคกลางของประเทศไทย
โก มูไก : การศึกษาการแพรกระจายของการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 18-22. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ศ.สายันต ไพรชาญจิตร และ
อาจารย ดร.อมรา ศรีสุชาติ. 674 หนา.
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการบริโภคเครื่องถวยสังคโลกที่แพรกระจาย
บริเวณภาคกลางของประเภทไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 18-22 โดยทําการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดี
และเพื่อศึกษาบริบทที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบริโภคของเครื่องถวยสังคโลกบริเวณภาค
กลางของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบวาการแพรกระจายของเครื่องถวยสังคโลกประกอบดวยลักษณะประโยชน
ใชสอยตางกัน 2 อยาง ไดแก (1) เครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาธรรมดา (2) เครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะ
กักเก็บสินคา
เมื่อมองเห็นประวัติเปลี่ยนแปลงลักษณะการแพรกระจายของการบริโภคเครื่องถวยสังคโลก
เปนสินคาธรรมดาบริเวณภาคกลางของประเทศไทย สรุปไดวาปจจัยที่กอใหเกิดเปลี่ยนแปลงสวนใหญ
เกิดจากเคลื่อนไหวจากภายนอก ไดแก เครื่องถวยจีนที่ถูกคาขายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สวนเมื่อสังเกตประวัติเปลี่ยนแปลงลักษณะการแพรกระจายของการบริโภคเครื่องถวยสังคโลก
เปนภาชนะกักเก็บสินคาเหลานี้ ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดเปลี่ยนแปลง คือทั้งความตองการตอสินคาที่ถูก
บรรจุภายในเครื่องถวยสังคโลก
ดังนั้น ถึงแมวายังไมเกิดความตองการตอเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาธรรมดาตามบานเมือง
แตในสถานการณที่ ได มี
ตางๆบริ เวณภาคกลางตอนลางของประเทศไทยในชวงกอนการสงออก
ความสัมพันธทางการคาขายระหวางบริเวณภาคกลางตอนลางกับภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
เครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะกักเก็บสินคา คงจะมีโอกาสที่ไดถูกขนสงแพรเขามาบานเมืองบริเวณนี้
สวนแมแตในชวงสมัยที่ขยายตัวขอบเขตของเครื่องถวยสังคโลกเปนสินคาธรรมดาที่แพรกระจาย แต
ขอบเขตของเครื่องถวยสังคโลกเปนภาชนะกักเก็บสินคาที่แพรกระจายกลับถดถอย เนื่องจากวาสินคา
ชนิดตางๆ ถูกขนสงเขามาจากภูมิภาคอื่น โดยบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไหที่ผลิตจากแหลงเตา
ภายนอก
ภาควิชาโบราณคดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2553
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KEY WORD : SANGKHALOK CERAMIC/CONSUMPTION MODE OF SANGKALOK WARE
KO MUKAI : A STUDY ON DISTRIBUTION OF CONSUMPTION SANGKHALOK
CERAMIC IN CENTRAL THAILAND FROM 13TH TO 16TH CENTURY. THESIS ADVISORS :
PROF.SAYAN PHRAICHANCITT, AMARA SRISUCHART, Ph.D. 674 pp.
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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