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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษารูปทรงภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน โดยการถอดแบบรูปทรงภาชนะดินเผาจากเอกสาร
งานวิจยัทางโบราณคดี และพิพิธภณัฑ์สถาน ท่ีจดัแสดงภาชนะดินเผา โดยเลือก
แหล่งโบราณคดีตามหลักฐานและข้อมูลทางโบราณคดีและการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญ ก าหนดพืน้ท่ีการศึกษาตามหลักทางภูมิศาสตร์ท่ีสามารถเป็น
ตวัแทนของแต่ละลุ่มน า้ ซึ่งประกอบด้วย แหล่งโบราณคดีแถบลุ่มน า้สงคราม
(แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง) ลุ่มน า้มลู (แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท และบ้าน
โนนวดั) และลุ่มน า้ชี (แหล่งโบราณคดีโนนนกทา) เพ่ือน ามาวิเคราะห์จ าแนกหา
ลกัษณะเฉพาะจากลกัษณะโดยรวมจนถึงลกัษณะย่อยของรูปทรงภาชนะดินเผา
ด้วยการสร้างเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย 1) การจ าแนกตามค านิยามช่ือเรียกตาม
ชนิดของภาชนะดินเผา 2) การจ าแนกด้วยรูปทรงล าตัวท่ีแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะเฉพาะของส่วนประกอบหลักของภาชนะ 3) การจ าแนกส่วนประกอบ
รูปทรงภาชนะท่ีแสดงลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นเฉพาะส่วน เช่น ปาก คอ ล าตวั 
ก้น และฐาน  

ผลจากการจ าแนกตามเกณฑ์ดงักล่าวสามารถสร้างฐานข้อมลูท่ีชดัเจน
และเข้าใจง่ายจากการเปรียบเทียบภาพลายเส้นกรอบนอกของภาชนะอย่างเป็น
ระบบตามแนวทางการศึกษาภาชนะดินเผา ท่ีแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบด้าน
รูปทรงพบว่า 1) การจ าแนกตามค านิยามช่ือเรียกตามชนิดของภาชนะดินเผา 
ภาชนะประเภทหม้อในขนาดและสัดส่วนท่ีแตกต่างกันมีความโดดเด่น และ
หลากหลายท่ีสุด 2) การจ าแนกด้วยรูปทรงล าตัวสามารถแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะเฉพาะด้านรูปทรงของล าตวัภาชนะจากการเปรียบเทียบภาชนะแต่ละ
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แหล่ง คือ ล าตัวทรงกลม และล าตัวทรงกรวยมีสัน 3) การจ าแนกด้วย
ส่วนประกอบในตวัภาชนะท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะโดดเด่นประกอบด้วย ปากผาย
(ปากแตร) คอทรงกรวย ล าตวัทรงกลม/ล าตวัทรงกรวยมีสัน ก้นกลม และหาก
เป็นภาชนะมีฐานจะเป็นลกัษณะฐานสงูทรงกระบอก ซึ่งคือลกัษณะเฉพาะของ
ภาชนะดนิเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน 
 
ค าส าคัญ:  ลกัษณะเฉพาะ,  รูปทรงภาชนะดินเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์, 

     ภาคอีสาน 
 
Abstract 
 

This research aims to study pottery’s shapes in the Prehistoric age 
of Isaan by replicating the shapes from archaeological researches and 
museums exhibiting historic pottery. The archaeological sites were selected 
according to archaeological evidences and information, as well as 
interviewing the specialists, to determine the study areas. These could be the 
representatives of each river basin through its geography name like 
Songkhram river basin (Ban Chiang archaeological site), Mun river basin 
(Ban Prasat and Ban Non Wat archaeological site), and Chi river basin (Non 
Nok Tha archaeological site). The information then was analyzed and 
classified in order to identify from general to specific appearances through 3 
classification criteria: 1) from pottery’s definition and name, 2) from the body 
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shape which was the main distinctive part of a pottery, and 3) from unique 
aspect of pottery parts such as rim, neck, body, bottom, and pedestal. 

As a result of classification, it can reveal a systematic clear and 
comprehension database by comparing their profiles in accordance with 
archaeological study guideline, which can be summarized as follows: 1) 
“pot” in different proportions is the most predominance and variety by name 
and definition, 2) sphere-shaped and the coned-shape with carinate are the 
distinctive main body part, and 3) everted rim (trumpet shape), coned-shape 
neck, sphere-shaped/coned-shape with carinate body, and round bottom 
are outstanding characteristics. Additionally, if the pottery has pedestal, it will 
be the high cylindrical shape. All of these are the identity of the pottery in the 
prehistoric age of Isaan. 
 
Keywords:  Characteristic,  Prehistorical Pottery Forms,  Isaan 
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1. บทน า 
  

ภาคอีสาน หรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ถือเป็นแหล่งอารย-
ธรรมเก่าแก่ ตามหลกัฐานทางโบราณคดี ท่ีมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์ 
พบภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์กระจายตัวอยู่ในหลายพืน้ท่ีทั่วภาค
อีสาน ซึ่งสามารถแบ่งตามภูมิภาคได้ คือ แถบลุ่มน า้สงคราม แหล่งโบราณคดี
บ้านเชียง จงัหวดัอดุรธานี แถบลุ่มน า้มลู แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวดั และบ้าน
ปราสาท จงัหวดันครราชสีมา แถบลุ่มน า้ชี แหล่งโบราณคดีโนนนกทา จงัหวัด
ขอนแก่น ฯลฯ ซึ่งได้มีการศึกษาทางโบราณคดีจากนกัวิชาการทัง้ชาวไทย และ
ชาวต่างประเทศ อย่างแพร่หลาย จนเกิดข้อค้นพบท่ีสามารถน าไปสู่การ
สนันิษฐานถึงวิถีชีวิตของคนในอดีตท่ีข้อมลูส่วนมากเป็นข้อมลูทางมานษุยวิทยา 
(Anthropology) หมายถึงศาสตร์ท่ีสมัพนัธ์กบัมนุษย์ เช่น โครงสร้างทางร่างกาย 
รูปร่างหน้าตาสีผิว เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ บรรพบรุุษของมนษุย์ พฤติกรรมทางสงัคม 
การใช้ภาษา การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวตัถสุิ่งของ แบบแผนทางวฒันธรรม 
เป็นต้น (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558) 

ภาชนะดินเผานบัเป็นวตัถุทางวฒันธรรมท่ีมนุษย์สร้างขึน้ และอยู่คู่กับ
สงัคมมนษุย์เกือบทัว่ทกุภูมิภาคของโลกมาตัง้แตยุ่คก่อนประวตัิศาสตร์หรือราว 
18,000 ปีมาแล้ว สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน การผลิตภาชนะดินเผานับเป็น 
“พฤติกรรมสากล” (universal behavior) ท่ีพบได้ทั่วโลก และภาชนะดินเผาถือ
เป็นหนึ่งในประดิษฐกรรมสงัเคราะห์ประเภทแรก ๆ ของโลก หลงัจากมนษุย์เร่ิม
รู้จกัใช้ไฟ และสามารถใช้ไฟในระดบัอุณหภูมิสูงอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน (ธนิก 
เลิศชาญฤทธ์, 2560) มนษุย์เร่ิมรู้จกัน าดินมาปัน้เป็นรูปทรงตา่ง ๆ  แล้วน าไปเผา
ไฟ ให้เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีแข็งแกร่งคงรูป เหมาะกบัการน าไปใช้ประโยชน์ และหาก
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ชมุชนใด มีการผลิตอย่างต่อเน่ือง เป็นเวลายาวนาน มีการพฒันาภาชนะดินเผา
ในท้องถ่ินทัง้ในด้านคณุภาพ และรูปแบบ จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สืบ
ทอดต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ภาชนะดินเผาจึงกลายเป็นศิลปวัตถุ
อยา่งหนึง่ ท่ีสามารถบง่บอกถึง พฒันาการทางสงัคมวฒันธรรม รวมถึงเทคโนโลยี 
ของผู้คนแตล่ะเชือ้ชาต ิได้เป็นอยา่งดี 

การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาค
อีสาน ได้มีการเก็บรวบรวมรูปแบบของภาชนะดนิเผาในแตล่ะแหลง่โบราณคดีท่ีมี
การขดุค้นจากนกัวิชาการหลายท่าน เช่น ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี, ศาสตราจารย์ 
ดร. ชาร์ล ไฮแอม (Prof. Dr. Charles Hiam), จอยซ์ ซี. ไวต์ (Joyce C. White) ฯลฯ 
และมีการศึกษาวิจยัในหลากหลายด้าน เช่น รูปแบบ เทคโนโลยีการขึน้รูป อายุ
สมยัในการผลิต ฯลฯ เพ่ืออธิบายความเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของคนในอดีต ในมิติ
มมุมองตา่ง ๆ เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สงัคม คติความเช่ือของแต่ละ
ชุมชน ท่ีส่งต่อรูปแบบของภาชนะดินเผาในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมย่อยเกิดเป็น
รูปแบบท่ีตอบสนองความต้องการด้านการด ารงชีวิต หรือค่านิยมของแต่ละ
ชมุชนนัน้ ๆ ท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์ และเทคโนโลยีในการผลิตภาชนะดินเผาท่ีต้อง
ใช้ทกัษะความช านาญของกลุ่มคน และคณุค่าของมรดกทางอารยธรรมความ
รุ่งเรืองของสงัคมยคุโบราณท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีภาคอีสาน การศกึษาด้านโบราณคดีนี ้
ได้รวมรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภาชนะดินเผา เช่น รูปทรง ลวดลาย และสีสัน 
โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพด้านรูปทรงภาชนะท่ีมีความหลากหลายของ 
แต่ละแหล่งโบราณคดี ซึ่งถือเป็นข้อมูลท่ีมีความส าคญัในด้านความเป็นวัตถุ
ทางวฒันธรรม ท่ีสามารถน าไปสู่การขยายขอบเขตขององค์ความรู้สู่ศาสตร์แขนง
อ่ืนได้ 
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การศึกษาวิจยันีมี้เป้าหมายท่ีจะน าผลจากการศึกษาทางโบราณคดีท่ี
เก่ียวข้องกับภาชนะดินเผาและจากแหล่งข้อมูลทางการวิจยัและแหล่งรวบรวม
ภาชนะดินเผาท่ีได้รวบรวมลกัษณะทางกายภาพด้านรูปทรงของภาชนะดินเผา
ในแตล่ะแหล่งโบราณคดีภายในพืน้ท่ีภาคอีสาน โดยเฉพาะกลุ่มภาชนะยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ท่ีมีความส าคญัในด้านทุนทางวัฒนธรรม น ามาถอดแบบเป็น
ภาพลายเส้นกรอบนอกภาชนะดินเผาเพ่ือแสดงลักษณะรูปทรง เพ่ือท าการ
จ าแนก จดัหมวดหมู่รูปทรง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาชนะดิน
เผา ตามหลักสัณฐานวิทยาจากลักษณะย่อยทางกายภาพด้านรูปทรง (form 
attributes) ท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ประกอบด้วย 1) การจ าแนกตาม
ค านิยามช่ือเรียกตามชนิดของภาชนะดินเผา (Joukowsky, 1980) 2) การจ าแนก
ด้วยรูปทรงล าตัวท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบหลักของ
ภาชนะ คือ ล าตวั (Penellope, 1973) 3)การจ าแนกส่วนประกอบรูปทรงภาชนะ
ท่ีแสดงลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นเฉพาะส่วน เช่น ปาก ล าตัว ก้น และฐาน
(Joukowsky, 1980) น าไปสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปทรงภาชนะในแต่ละ
แหล่ง เพ่ือสร้างฐานข้อมลูท่ีสามารถอธิบายและแสดงรายละเอียดท่ีชดัเจนของ
ลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงภาชนะดินเผาภาคอีสาน ซึ่งผลจากการศึกษานี ้
สามารถน าลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผา จากพืน้ฐานรูปทรงท่ีแสดงเอกลักษณ์ของภาชนะ 
ดนิเผาอีสานตอ่ไป 
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2. วัตถุประสงค์  
 

1. เพ่ือศกึษารวบรวมรูปทรงภาชนะดินเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์ในภาค
อีสาน 

2. เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์จ าแนกหาลกัษณะเฉพาะด้านรูปทรงภาชนะ
ดนิเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน 
 
3. กรอบแนวคิด 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

ฐานข้อมูลด้านรูปทรงภาชนะดนิเผา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอสีาน 

 

      แหลง่โบราณคดีแถบลุม่น า้สงคราม 
      แหลง่โบราณคดีแถบลุม่น า้มลู 
      แหลง่โบราณคดีแถบลุม่น า้ชี 

การจ าแนกรูปทรงภาชนะดนิเผา 
 

    ค านิยามช่ือเรียกภาชนะดินเผา 
    รูปทรงล าตวัภาชนะดินเผา 
    สว่นประกอบภาชนะดินเผา 

ลักษณะเฉพาะด้านรูปทรง 
ภาชนะดนิเผา 

 

    ชนิดภาชนะดินเผา 
    ลกัษณะรูปทรงล าตวัภาชนะดินเผา 
    ลักษณะส่วนประกอบภาชนะดิน
เผา 
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4. วิธีด าเนินการศึกษา 
 
 1. ศึกษาข้อมูลทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกับภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ในภาคอีสานท่ีได้รวบรวมลกัษณะทางกายภาพด้านรูปทรง จาก
เอกสารงานวิจยัทางโบราณคดี และจากพิพิธภัณฑ์สถานท่ีจดัแสดงภาชนะดิน
เผายคุก่อนประวตัิศาสตร์ 
 2. ศกึษารวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์หาลกัษณะเฉพาะด้านรูปทรง
ด้วยถอดแบบภาชนะเป็นภาพลายเส้นกรอบนอกภาชนะดินเผาเพ่ือแสดง
ลกัษณะรูปทรง ท่ีได้จากแหล่งข้อมูลทางการวิจยัและแหล่งรวบรวมภาชนะดิน
เผาโดยเฉพาะกลุม่ภาชนะยคุก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน 
 3. จ าแนก จดัหมวดหมู ่และเปรียบเทียบรูปทรง ด้วยหลกัสณัฐานวิทยา
จากลักษณะย่อยทางกายภาพด้านรูปทรงท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
จากลกัษณะโดยรวมไปจนถึงลกัษณะย่อยของภาชนะแตล่ะชิน้ ประกอบด้วย 1) 
การจ าแนกชนิดภาชนะด้วยค านิยามช่ือเรียก 2) การจัดหมวดหมู่รูปทรงหลัก
ภาชนะจากรูปทรงล าตวั 3) การหาลกัษณะเด่นเฉพาะตวัด้วยการเปรียบเทียบ
สว่นประกอบโดยรวมของภาชนะ 
 4. สรุปผลการวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบตารางแสดงภาพรูปทรง
ภาชนะทัง้ 3 กลุ่มพืน้ท่ีทางโบราณคดีในภาคอีสาน ด้วยการอธิบายถึง
รายละเอียดของลักษณะท่ีโดดเด่นตามเกณฑ์ข้างต้น เพ่ือสร้างนิยามการให้
ค าอธิบายลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงในภาพรวมทัง้ ชนิด ลักษณะล าตวั และ
สว่นประกอบของภาชนะดินเผาอีสานยคุก่อนประวตัิศาสตร์  
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5. ผลการศึกษาภาชนะดินเผาอีสานยุคก่อนประวัตศิาสตร์ 
 

การผลิตภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสานนัน้มีการ
ค้นพบอย่างมากมายท่ีกระจายตวัอยู่ทั่วบริเวณภาคอีสาน โดยมีความเก่าแก่
ตัง้แต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมา (5,000-3,500 ปีมาแล้ว) ต่อเน่ืองมาจนถึงยุคเหล็ก 
(2,500-1,500 ปีมาแล้ว) ส าหรับแหล่งโบราณคดีท่ีมีการขดุค้น สามารถแบง่ตาม
ภูมิภาคตามแหล่งลุ่มน า้ท่ีมีอยู่ในอีสาน คือ 1) แหล่งโบราณคดีแถบลุ่มน า้
สงคราม เช่น หลุมขุดค้น บ้านเชียง บ้านอ้อมแก้ว และบ้านนาดี ฯลฯ 2) แหล่ง
โบราณคดีแถบลุ่มน า้มูล เช่น บ้านโนนวัด และบ้านปราสาท ฯลฯ 3) แหล่ง
โบราณคดีแถบลุ่มน า้ชี  เช่น โนนนกทา และบ้านเชียงเหียน ฯลฯ (ธนิก  
เลิศชาญฤทธ์, 2560) จากการขดุค้นโดยนกัโบราณคดีในหลายแหล่งสามารถพบ
ภาชนะดินเผาเป็นจ านวนมากท่ีมีความเช่ือมโยงกับพิธีกรรมฝังศพ และความ
เช่ือเร่ืองโลกหลงัความตายของคนในอดีต โดยในด้านรูปแบบภาชนะดินเผานัน้มี
วิวฒันาการ และความหลากหลาย รวมถึงมีลกัษณะร่วมกันด้านวัตถุประสงค์
การใช้งาน ด้านรูปแบบ และเทคโนโลยีการผลิต ท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยง
ระหวา่งภาชนะดินเผากบัวิถีชีวิตคนในอดีต 
 

ช่วงอายุแหล่งโบราณคดีในภาคอีสาน 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพช่วงอายแุหลง่โบราณคดีในภาคอีสาน  ที่มา: อิสสระ ดวงเกต ุ

ลุ่มน า้ มูล

ลุ่มน า้ ชี

ลุ่มน า้ สงคราม

ยุคหินใหม่   Neolithic age ยุคเหล็ก Iron age

ปี  ล่วงมาแล้ว

แหล่งโบราณคดียุคส า ริด Bronze age
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5.1 การเปรียบเทียบรูปทรงภาชนะดินเผาตามค านิยามช่ือเรียก 
ยุคก่อนประวัตศิาสตร์ในภาคอีสาน 

ค านิยามช่ือเรียกรูปทรงภาชนะดินเผาเป็นการจ าแนกภาชนะดินเผา
ด้วยเกณฑ์ท่ีว่าด้วยวตัถุประสงค์ด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั รวมถึงลกัษณะ
เด่นของรูปทรงภาชนะชิน้นัน้ ๆ ทัง้นี ้การให้ค านิยามสามารถจ าแนก หรือระบุ
ลักษณะทางกายภาพของภาชนะแต่ละชิน้เพ่ือความสะดวก และชัดเจนใน
การศกึษาตอ่ไป (อตัถสิทธ์ิ สขุข า, 2547) 

การเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาค
อีสานตามชนิดภาชนะ สามารถแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของประเภท
ภาชนะท่ีมีการผลิตขึน้เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งาน ในการด าเนินชีวิตใน
ลกัษณะต่าง ๆ โดยตารางแสดงให้เห็นถึงรูปทรงของภาชนะดินเผาแหล่งลุ่มน า้
สงครามมีความหลากหลายมากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มลุ่มน า้มูลและลุ่มน า้ชี 
ภาพรวมของภาชนะดินเผาทัง้หมดแสดงถึงกลุ่มภาชนะประเภทหม้อ มีความ
หลากหลายมากท่ีสุด มีลักษณะกลม ทัง้แบบมีฐาน และแบบไม่มีฐาน โดยมี
ลักษณะคอคอด ความกว้างของส่วนปากเท่ากับหรือน้อยกว่าความลึกของ
ภาชนะหรืออาจมากกว่าความลึกของภาชนะเล็กน้อย และรองลงมาเป็นกลุ่ม
ภาชนะชนิดกระโถนปากแตร ทัง้แบบมีฐาน และแบบไม่มีฐาน ส่วนภาชนะท่ีมี
รูปแบบน้อยท่ีสุดคือ กลุ่มภาชนะรูปสัตว์ โดยภาพรวมของรูปทรงทุกแหล่งมี
ความคล้ายคลึงกันของภาชนะแต่ละชนิดแต่มีบางชิน้ท่ีมีความโดดเด่น เช่น 
กระโถนปากแตรจากกลุ่มลุ่มน า้มูล (บ้านปราสาท) หม้อมีสันจากกลุ่มลุ่มน า้
สงคราม (บ้านเชียง) 
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ตารางท่ี 1 การจ าแนกรูปแบบตามค านิยามช่ือเรียกภาชนะดินเผายุค
ก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: อิสสระ ดวงเกต ุ
 

ช นิดภาชนะ ลุ่ มน ้ ามู ล ลุ่ มน ้ าชี ลุ่ มน ้ าสงคราม

จาน
(P late )

ชาม
(Bow l)

พ าน
(P late  and  Bow l
w ith  Pedestal)

หม้ อ ก้นกลม /แบน
(Pot)

หม้ อมี ฐาน
(Pot w ith  Pedestal)

กระโถนปากแตร
(Cham ber Pot)

กระโถนปากแตรมี ฐาน
(Cham ber Pot
w ith  Pedestal)

แจ กัน
(Vase)

ไห
(Jar)

อ่ าง
(Large  Bow l)

ภาชนะรูปสั ตว์
(Zoom orph ic)
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5.2 การจ าแนกรูปทรงล าตัวเป็นหลักของภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวัตศิาสตร์ในภาคอีสาน 

ภาชนะดินเผามีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตเพ่ือตอบสนองการใช้งาน 
ในการด าเนินชีวิตเป็นหลัก เช่น การตอบสนองในบทบาทการบรรจุน า้ อาหาร 
สิ่งของ เบ้าหลอมโลหะ หรือเคร่ืองอุทิศแด่คนตาย โดยภาชนะดินเผามี
ส่วนประกอบหลายส่วน ประกอบด้วย ปาก คอ ไหล่ ล าตวั และฐาน เป็นต้น ซึ่ง
ส่วนของล าตวัจะเป็นส่วนประกอบหลัก ท่ีถูกใช้งาน หรือหากมองในแง่ความ
สวยงามล าตวัภาชนะก็สามารถสร้างความสวยงามให้แก่ภาชนะชิน้นัน้ ได้เป็น
อยา่งดี ส าหรับรูปทรงเกือบทัง้หมดของภาชนะดินเผายคุก่อนประวตัิศาสตร์จะมี
ลกัษณะเป็นวงกลมหากมองจากมุมบน หรือเป็นวงรอบแกนกลาง ซึ่งเป็นผลมา
จากเทคนิคการขึน้รูปด้วยการตีด้วยไม้พาย และดนุด้วยหินดตีุขึน้รูปวนรอบตวั
ภาชนะเป็นรัศมีวงกลมท่ีสมมาตร เป็นเบือ้งต้นก่อนแล้วจงึตีปรับแตง่รูปทรงไปสู่
รูปทรงอ่ืน เช่น วงรี หรือมีสนับริเวณล าตวั โดยมีการยืดขยาย หรือเว้า/คอด ใน
ส่วนตา่ง ๆ ของภาชนะ การจ าแนกรูปทรงจากลกัษณะส่วนล าตวัภาชนะดินเผา
จงึเป็นสิ่งท่ีสามารถแยกแยะ/จดัหมวดหมูภ่าชนะดินเผาได้ชดัเจนยิ่งขึน้  
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ตารางท่ี 2 การจ าแนกรูปทรงภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ใน
ภาคอีสาน ด้วยรูปทรงล าตวัเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: อิสสระ ดวงเกต ุ(ดดัแปลงจาก Penellope Van Esterik, 1973) 
 

การจ าแนกภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสานด้วย
รูปทรงล าตวัเป็นหลัก เพ่ือเปรียบเทียบหาลักษณะเฉพาะของภาชนะในแต่ละ
แหล่งโบราณคดี จากตารางแสดงให้เห็นถึงรูปทรงภาชนะจากแหล่งลุ่มน า้
สงคราม มีความหลากหลายด้านรูปทรงล าตวัมากท่ีสุด โดยเฉพาะรูปทรงล าตวั
ภาชนะในกลุ่มรูปทรงกลม และรูปทรงรี ส่วนลุ่มน า้ชี และลุ่มน า้มูล มีความ
ใกล้เคียงกันของความหลากหลายของรูปทรงล าตัว ซึ่งจากการจ าแนกตาม
ตารางข้างต้น ลกัษณะรูปทรงกลมมีความหลากหลายมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
รูปทรงวงรี รูปทรงกลมเตีย้ ล าตวัเป็นสนัทรงกรวย และทรงกระบอกตามล าดับ  
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ท่ีสามารถบง่ชีถ้ึงลกัษณะภาชนะท่ีตอบสนองการใช้งานได้ดี รวมถึงความนิยม
ต่อรูปทรงภาชนะ และความเหมาะสมกับเทคโนโลยีการขึน้รูป แสดงถึง
พฒันาการด้านการออกแบบของแต่ละแหล่งโบราณคดี โดยการเปรียบเทียบนี ้
สามารถแสดงให้เห็นถึงรูปทรงท่ีมีลกัษณะร่วม และลกัษณะท่ีโดดเด่นแตกต่าง
ของแตล่ะแหล่งโบราณคดีในภาคอีสาน 
 

5.3 การจ าแนกส่วนประกอบของภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติ-
ศาสตร์ในภาคอีสาน 

การจ าแนกรูปแบบจากส่วนประกอบตา่ง ๆ ของภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา
มีความส าคญัในการแยกแยะหรือระบุ ถึงหน้าท่ีการใช้งาน ตลอดจนการระบุ
ลกัษณะความแตกตา่งของรูปทรงในรายละเอียดของเคร่ืองปัน้แตล่ะชิน้ วา่มีการ
ขึน้รูปในลกัษณะใด โดยมีการแบ่งตวัภาชนะเป็นส่วน เช่น ขอบปาก, คอ, ไหล่, 
ล าตวั, ก้น และฐาน เป็นต้น (พชัรี สาริกบุตร, 2523) ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกต่อ
การน าข้อมูลไปวิเคราะห์ ซึ่งการศึกษารูปทรงของเคร่ืองปัน้ดินเผานี ้ได้แบ่ง
รูปทรงภาชนะ ตามลกัษณะข้างต้น แล้วแยกการวิเคราะห์แต่ละส่วนประกอบ 
ตามลกัษณะทางกายภาพท่ีสามารถนิยามถึงลกัษณะของส่วนประกอบนัน้ เช่น 
ลกัษณะกลม, รี, การมีสนั, การผายออก หรือการสอบเข้า  

จากการจ าแนกลักษณะส่วนประกอบของภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน โดยใช้ตารางเปรียบเทียบสามารถแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะเฉพาะ (characteristics) รวมถึงลกัษณะท่ีมีความโดดเด่นของภาชนะ  
ท่ีพิจารณาจากองค์ประกอบในแตล่ะส่วน มีผลการจ าแนกเพ่ือหาลกัษณะเฉพาะ
ด้านรูปทรง ดงันี ้
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ขอบปาก (Rim) คือ ลักษณะขอบนอกสุดของภาชนะท่ีต่อกับคอ
ภาชนะหรือส่วนล าตัวภาชนะ ขอบปากของเคร่ืองปัน้ดินเผาอีสานยุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ มีอยู่หลายลกัษณะ สามารถแบง่ตามลกัษณะทางกายภาพได้ 3 
แบบ คือ ปากผายออก ปากงุ้มเข้า และปากตัง้ตรง แตข่อบปากภาชนะท่ีโดดเด่น 
คือ ปากผายออก ทัง้ภาชนะประเภทหม้อ/กระโถน และจาน/ชาม ท่ีสามารถพบได้
ในทุกแหล่งในภาคอีสาน โดยเฉพาะภาชนะจากแหล่งโบราณคดีแถบลุ่มน า้มูล
เชน่ บ้านโนนวดั และบ้านปราสาท ท่ีมีความชดัเจนของภาชนะลกัษณะปากผาย 
หรือ ปากแตร (Trumpet shape) มีลกัษณะเฉพาะ คือ ปากท่ีขยายกว้างบานออก
และคอดเว้าจากล าตวัภาชนะเหมือนกบักรวยหงายขึน้อย่างชดัเจน  
 

ตารางท่ี 3 ลกัษณะเฉพาะของปากภาชนะ 
 
 
 
 

 
คอ (Neck) คือ ส่วนท่ีอยู่ระหว่างขอบปากและล าตัวของภาชนะ ท่ีมี

ลกัษณะทางกายภาพของรูปทรงคอภาชนะในแบบต่าง ๆ เช่น ทรงกรวยหงาย 
ทรงกรวยลาดลง และทรงกระบอก ส าหรับภาชนะดินเผาอีสานยุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ โดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะคอทรงกรวยหงาย ทัง้แบบคอสัน้ และ
คอยาว สอดคล้องกับลักษณะปากผายท่ีเป็นลักษณะเด่นของภาชนะดินเผา
อีสาน  
 

ปาก
(Rim)

รอยตดัรอยตดั
หนาบาง

กลมกลม

ตั งตรง

งุม้เขา้

ผายออก

ปากผายออก(Everted  rim ) /
ปากแตร (Trum pet shaped )
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ตารางท่ี 4 ลกัษณะเฉพาะของคอภาชนะ 
 
 
 
 

ล าตัว (Body) คือ ลกัษณะของส่วนประกอบหลกัของภาชนะดินเผา ท่ี
อยู่ระหว่างปาก/คอ กับฐาน หรือส่วนล่างในกรณีท่ีไม่มีฐาน ส าหรับภาชนะดิน
เผาอีสานยุคก่อนประวตัิศาสตร์ โดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะทรงกลม ท่ีเกิดจาก
การขึน้รูปท่ีใช้ไม้พายและหินดุทรงมนในการตีขึน้รูปวนรอบเป็นรัศมีรอบตัว
ภาชนะท่ีเหมาะกบัการควบคมุรูปทรงได้ดีกว่ารูปทรงอ่ืน รูปทรงล าตวักลมนีอ้าจ
มีการปรับเปล่ียนสดัส่วนให้ยืดขยายออกเป็น ทรงกลมรี และทรงกลมเตีย้ โดย
ลักษณะรูปทรงกลมเป็นลักษณะพืน้ฐานท่ีสามารถพบได้ในทุกแหล่งผลิต แต่
แหล่งลุ่มน า้สงคราม เช่น บ้านเชียง พบความหลากหลายของภาชนะทรงกลมใน
ขนาดและสดัส่วนท่ีแตกตา่งกนัได้มากท่ีสดุ  
 

ตารางท่ี 5 ลกัษณะเฉพาะของล าตวัภาชนะ 
 
 
 
 

นอกจากรูปทรงล าตวักลม ท่ีมีหลายสดัส่วนทัง้ทรงรี ทรงกลมแบนแล้ว 
ยังพบรูปทรงล าตัวท่ีมี สัน (Carinated) หรือมุม บริเวณไหล่หรือล าตัวของ
ภาชนะ ลกัษณะเป็นสันนูนรอบนอก (out line) ด้านข้างล าตวัเป็นเส้นหยักมุม

ทรงกระบอกทรงกรวย ทรงกรวยลาดลง

คอ
(Neck)

คอ (Neck) ท รงกรวย

ลา้ตวั
 (Body)

ทรงกรวยตอ่กันทรงกลม/รีทรงกระบอกรูปตวั Sทรงกรวย
ล้าตัวกลม/รี  (Globular/Elipsoid)
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สามเหล่ียมรอบล าตวั ท่ีเกิดจากการขึน้รูปเป็นทรงกลมก่อนแล้วจึงใช้ไม้พายตีไล่
ขอบลู่เข้าหากนัจนเกิดเป็นสนัขึน้มา หรือขึน้รูปเป็นกรวยสองส่วนแล้วน ามาต่อ
กนั ท่ีสามารถพบได้ในแหลง่โบราณคดีแถบลุม่น า้มลู ได้แก่ ภาชนะประเภทหม้อ 
หรือกระโถนปากแตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ ลุ่มน า้สงครามในยุคกลางของ
บ้านเชียง โดยเฉพาะภาชนะประเภทหม้อขนาดใหญ่ ผิวนอกสีขาว (สุรพล  
นาถะพินธุ, 2551) ท่ีมีความโดดเด่นของลักษณะสันบริเวณไหล่ภาชนะอย่าง
ชดัเจน 
 

ตารางท่ี 6 ลกัษณะเฉพาะของสนัภาชนะ 
 
 
 

 
ฐาน หรือ เชิง (Pedestal) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของภาชนะท่ีอยู่ส่วน

ลา่งสดุ ท่ีตอ่เน่ืองจากล าตวัภาชนะ  มีหน้าท่ีรองรับน า้หนกัของล าตวั รวมถึงการ
ท าให้ภาชนะสามารถตัง้อยู่ได้อย่างสมดลุ ทัง้นีภ้าชนะดินเผาในภาคอีสาน พบ
ภาชนะแบบมีฐาน และแบบไม่มีฐาน ทัง้ฐานสูง และฐานเตีย้ ส าหรับลักษณะ
โดดเด่นท่ีวิเคราะห์จากฐานภาชนะ คือ ลักษณะของฐานภาชนะแบบฐาน
ทรงกระบอกหรือกรวยสูง พบมากท่ีบ้านเชียงในแหล่งโบราณคดีแถบลุ่มน า้
สงคราม มีลกัษณะท่ีแตกตา่งอยา่งชดัเจนเม่ือเทียบกบัแหล่งอ่ืน 
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ตารางท่ี 7 ลกัษณะเฉพาะของฐานภาชนะ 
 
 
 
 

ก้น (Bottom) คือ ลักษณะส่วนล่างสุดของภาชนะแบบท่ีไม่มีฐาน มี
หน้าท่ีรองรับน า้หนกัทัง้หมดของภาชนะ มีหลายรูปแบบ เช่น กลม แบน และเว้า 
โดยพบว่าก้นของภาชนะดินเผาในภาคอีสานยุคก่อนประวตัิศาสตร์ ส่วนใหญ่มี
ลกัษณะกลมมน ซึง่ไมส่ามารถตัง้หรือทรงตวัอยู่ในแนวดิ่งโดยไมมี่สิ่งรองรับ เช่น 
วางบนพืน้ดิน หรือวสัดรุองรับอย่างอ่ืน เป็นลกัษณะโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ
ภาชนะดินเผาในภาคอีสาน ท่ีมีการพบภาชนะก้นกลมอย่างแพร่หลายในทุก
แหลง่ของภาคอีสาน  
 

ตารางท่ี 8 ลกัษณะเฉพาะของก้นภาชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐาน หรือ เชงิ
(Pedestal)

ฐานสงู ฐานเตี ย ขา ฐานภาชนะ (Pedestal)

ก้น
(Bottom)

ก้นแบนก้นกลม ก้นกลม (Globular bottom)
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6. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงของภาชนะดินเผายุค
ก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน สามารถจ าแนกให้เห็นความโดดเด่นของ
ลกัษณะด้านรูปทรงจากกระบวนการศกึษาเปรียบเทียบด้วยเกณฑ์การจ าแนก 3 
แบบประกอบด้วย 1) การจ าแนกด้วยค านิยามช่ือเรียกตามการใช้งานท่ีสามารถ
แสดงให้เห็นถึงชนิดของภาชนะดินเผาท่ีมีความหลากหลายพบได้มากท่ีสุด คือ 
ภาชนะประเภทหม้อ ซึ่งมีรูปทรงล าตวัเป็นทรงกลม สอดคล้องกับการจ าแนกท่ี 
2) การจ าแนกด้วยรูปทรงล าตัวสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะด้าน
รูปทรงของล าตวัภาชนะ ลกัษณะล าตวักลมเป็นลกัษณะโดดเดน่อีกอยา่งหนึง่ของ
ภาชนะดนิเผาในภาคอีสาน ท่ีมีการผลิตภาชนะก้นกลมอยา่งแพร่หลายด้วยขนาด
และสดัส่วนท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละแหล่งในภาคอีสาน 3) การจ าแนกด้วย
ส่วนประกอบของภาชนะ ท่ีสามารถแสดงรายละเอียดของลกัษณะเฉพาะของรูป
ภาชนะดนิเผาได้อยา่งชดัเจนประกอบด้วย ลกัษณะของปากภาชนะ ท่ีโดดเด่นคือ 
ปากผายหรือปากแตร เช่ือมต่อกับคอทรงกรวยท่ีมีทัง้แบบคอสัน้ และคอยาว 
ล าตวัรูปทรงกลมท่ีสอดคล้องกับข้อ 1 และ 2 มีความหลากหลายแตกต่างกันใน
ด้านขนาดและสัดส่วน อีกทัง้มีสนับริเวณล าตวัอย่างชัดเจนอยู่ในกลุ่มภาชนะ
ประเภทหม้อ หรือกระโถน ฐานหรือเชิงจะเป็นลกัษณะของฐานทรงกระบอกหรือ
กรวยสงู หากไมมี่ฐานจะเป็นภาชนะแบบก้นกลม ซึง่ถือเป็นลกัษณะเดน่ และพบ
มากท่ีสดุของภาชนะดินเผาในภาคอีสาน  

ผลการศึกษาจากการจ าแนกด้วยชนิด ลักษณะรูปทรงล าตัว และ
ส่วนประกอบท่ีโดดเด่นของภาชนะดินเผาสามารถสร้างนิยามถึงลกัษณะเฉพาะ
ด้านรูปทรงของภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ของภาคอีสาน คือ “กลุ่ม
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ชนิดภาชนะดินเผาส่วนใหญ่ คือ ภาชนะประเภทหม้อ ท่ีมีปากผายออก ล าตวั
ทรงกลมในสดัส่วนตา่ง ๆ รวมถึงบางชิน้มีสนับริเวณล าตวั ก้นกลม โดยถ้าหากมี
ฐานจะเป็นฐานสงู”  
 
7. อภปิรายผล 
 

การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน  
ท่ีมุ่งประเด็นไปในด้านการวิเคราะห์หาลกัษณะเฉพาะด้านรูปทรงภาชนะดินเผา
ด้วยกระบวนการศึกษารวบรวมรูปแบบภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีและ
ผลการศึกษาทางโบราณคดีจากนกัวิจัยทัง้ในและต่างประเทศ น ามาวิเคราะห์
และจ าแนกด้วยกรอบของการสร้างภาชนะดินเผาจากลกัษณะทางสณัฐานวิทยา 
ด้วยวิธีการน าข้อมลูด้านรูปแบบจดัหมวดหมู่ และใช้เคร่ืองมือเพ่ือการวิเคราะห์ 
เพ่ือการจ าแนกเปรียบเทียบให้เห็นถึงรายละเอียดท่ีชัดเจน แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะรูปทรง ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีโดดเด่นของภาชนะรวมถึงทักษะ
ความสามารถ และคา่นิยมในการสร้างสรรค์ภาชนะเพ่ือตอบสนองการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวัน ความเช่ือ พิธีกรรม และความงาม ท่ีมีทัง้ลักษณะร่วม และ
ลกัษณะท่ีแตกต่างของแต่ละแหล่ง อนัเป็นตวับ่งชีถ้ึงความรุ่งเรืองของสงัคมใน
ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคอีสาน ผลจากการศกึษาสามารถน าลกัษณะเฉพาะ
ด้านรูปทรง โดยข้อค้นพบของงานวิจยันีส้ามารถแสดงผลจากการน าแนวทางการ
ศกึษาวิจยัในเชิงสณัฐานวิทยา ในศาสตร์ทางโบราณคดี ท่ีเอือ้ตอ่การประยุกต์ใช้
ในเชิงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผาในปัจจุบันในมุมมองด้าน
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม จากข้อค้นพบของพืน้ฐานรูปทรงท่ีแสดงเอกลักษณ์
ของภาชนะดินเผาอีสาน  
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การจดัหมวดหมู่ วิเคราะห์รูปทรงจนได้ลกัษณะเฉพาะนี ้ท าให้เห็นภาพ
ได้อยา่งชดัเจน เข้าใจง่าย เป็นระบบ ของสว่นประกอบ และลกัษณะเดน่ท่ีชดัเจน
ของภาชนะดินเผายุคก่อนประวตัิศาสตร์ของอีสาน ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนารูปแบบเคร่ืองปัน้ดินเผาให้คงลักษณะเฉพาะของอีสานได้ รวมถึง
ประยกุต์แนวทางการศึกษานีไ้ปจดัหมวดหมู่ภาชนะดินเผาอ่ืน ๆ ได้ด้วยการน า
กระบวนการวิเคราะห์จ าแนกหาลักษณะเฉพาะด้านรูปทรง ไปปรับใช้กับการ
ศึกษาวิจยัภาชนะดินเผาไปใช้กับกรณีศึกษาอ่ืน ๆ เช่น ภาชนะดินเผาในแหล่ง 
หรือยุคอ่ืน รวมถึงการศึกษาจ าแนกภาชนะดินเผาในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น 
ความสัมพันธ์ด้านรูปทรงกับการใช้งานภาชนะดินเผา ท่ีมา และแนวคิดของ
รูปทรงภาชนะดนิเผาในอดีต ฯลฯ ซึง่ผลอาจแตกตา่งจากการศกึษานี ้
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยันีมุ้่งศึกษาลกัษณะย่อยทางกายภาพของภาชนะดินเผาอีสาน
ยคุก่อนประวตัิศาสตร์ คือ การสร้างกระบวนการจ าแนกหาลกัษณะเฉพาะด้าน
รูปทรงเป็นหลกั เพ่ือน าไปสู่การสร้างฐานข้อมลูเพ่ือการพฒันาด้านการออกแบบ
เคร่ืองปัน้ดินเผาอีสานในปัจจุบนั ท่ียงัคงลกัษณะเด่นหรือลกัษณะเฉพาะ จาก
การดึงลักษณะเฉพาะด้านรูปทรงท่ีน าไปสู่การแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ภาชนะดินเผาจากวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในภาคอีสาน โดยหากมีการศึกษาวิจัย
เก่ียวกบัภาชนะดินเผาในลกัษณะอ่ืน อาจต้องมีการปรับเกณฑ์ในการจ าแนกท่ี
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการศกึษาวิจยันัน้ ๆ ตอ่ไป  
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