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บทคัดย่อ 
 

กำรศึกษำนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำรูปทรงภำชนะดินเผำยุคก่อน
ประวตัศิำสตร์ในภำคอีสำน ................................................................................. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
ค ำส ำคัญ:  ลกัษณะเฉพำะ,  รูปทรงภำชนะดินเผำยคุก่อนประวตัิศำสตร์, 

     ภำคอีสำน 
 
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. …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
Keywords:  Characteristic,  Prehistorical Pottery Forms,  Isaan 
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1. บทน ำ 
  

ภำคอีสำน หรือภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ถือเป็นแหล่งอำรย-
ธรรมเก่ำแก่ ตำมหลกัฐำนทำงโบรำณคดี ท่ีมีร่องรอยกำรตัง้ถ่ินฐำนของมนุษย์ 
พบภำชนะดินเผำยุคก่อนประวัติศำสตร์กระจำยตัวอยู่ในหลำยพืน้ท่ีทั่วภำค
อีสำน .................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
 
2. วัตถุประสงค์  
 

1. เพ่ือศกึษำรวบรวมรูปทรงภำชนะดินเผำยคุก่อนประวตัิศำสตร์ในภำค
อีสำน 

2. เพ่ือศกึษำและวิเครำะห์จ ำแนกหำลกัษณะเฉพำะด้ำนรูปทรงภำชนะ
ดนิเผำยคุก่อนประวตัิศำสตร์ในภำคอีสำน 
 
3. วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 
 1. ศกึษำข้อมลูทำงโบรำณคดี จำกเอกสำรงำนวิจยัทำงโบรำณคดี และ
จำกพิพิธภณัฑ์สถำนท่ีจดัแสดงภำชนะดนิเผำยคุก่อนประวตัิศำสตร์ 
 2. ศกึษำรวบรวมข้อมลู........................................................................... 
 3. จ ำแนก จดัหมวดหมู ่และเปรียบเทียบรูปทรง...................................... 
 4. สรุปผลกำรวิเครำะห์...........................................................................  
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4. ผลกำรศึกษำภำชนะดินเผำอีสำนยุคก่อนประวัตศิำสตร์ 
 

กำรผลิตภำชนะดินเผำยุคก่อนประวัติศำสตร์ในภำคอีสำนนัน้มีกำร
ค้นพบอย่ำงมำกมำยท่ีกระจำยตวัอยู่ทั่วบริเวณภำคอีสำน โดยมีควำมเก่ำแก่
ตัง้แต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมำ (5,000-3,500 ปีมำแล้ว) ต่อเน่ืองมำจนถึงยุคเหล็ก 
(2,500-1,500 ปีมำแล้ว) ส ำหรับแหล่งโบรำณคดีท่ีมีกำรขดุค้น สำมำรถแบง่ตำม
ภมูิภำคตำมแหลง่ลุ่มน ำ้ท่ีมีอยู่ในอีสำน .............................................................. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
5. สรุปผลกำรศึกษำ 
 

จำกกำรวิเครำะห์หำลักษณะเฉพำะด้ำนรูปทรงของภำชนะดินเผำยุค
ก่อนประวัติศำสตร์ในภำคอีสำน สำมำรถจ ำแนกให้เห็นควำมโดดเด่นของ
ลกัษณะด้ำนรูปทรงจำกกระบวนกำรศกึษำเปรียบเทียบด้วยเกณฑ์กำรจ ำแนก 3 
แบบประกอบด้วย ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
6. อภปิรำยผล 
 

......................................................กำรจดัหมวดหมู ่วิเครำะห์รูปทรงจน
ได้ลักษณะเฉพำะนี ้ท ำให้เห็นภำพได้อย่ำงชัดเจน เข้ำใจง่ำย เป็นระบบ ของ
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สว่นประกอบ และลกัษณะเดน่ท่ีชดัเจนของภำชนะดินเผำยคุก่อนประวตัิศำสตร์
ของอีสำน ท่ีสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้เพ่ือพฒันำรูปแบบเคร่ืองปัน้ดินเผำให้คง
ลกัษณะเฉพำะของอีสำนได้ รวมถึงประยกุต์แนวทำงกำรศกึษำนีไ้ปจดัหมวดหมู่
ภำชนะดินเผำอ่ืน ๆ ได้ ด้วยกำรน ำกระบวนกำรวิ เครำะห์จ ำแนกหำ
ลกัษณะเฉพำะด้ำนรูปทรง ไปปรับใช้กับกำรศึกษำวิจัยภำชนะดินเผำไปใช้กับ
กรณีศกึษำอ่ืน ๆ เชน่ ภำชนะดนิเผำในแหลง่ หรือยคุอ่ืน รวมถึงกำรศกึษำจ ำแนก
ภำชนะดินเผำในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ควำมสัมพันธ์ด้ำนรูปทรงกับกำรใช้งำน
ภำชนะดินเผำ ท่ีมำ และแนวคิดของรูปทรงภำชนะดินเผำในอดีต ฯลฯ ซึง่ผลอำจ
แตกตำ่งจำกกำรศกึษำนี…้….............................................................................. 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

กำรวิจยันีมุ้่งศึกษำลกัษณะย่อยทำงกำยภำพของภำชนะดินเผำอีสำน
ยคุก่อนประวตัิศำสตร์ คือ กำรสร้ำงกระบวนกำรจ ำแนกหำลกัษณะเฉพำะด้ำน
รูปทรงเป็นหลกั เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงฐำนข้อมลูเพ่ือกำรพฒันำด้ำนกำรออกแบบ
เคร่ืองปัน้ดินเผำอีสำนในปัจจุบนั ท่ียงัคงลกัษณะเด่นหรือลกัษณะเฉพำะ จำก
กำรดึงลักษณะเฉพำะด้ำนรูปทรงท่ีน ำไปสู่กำรแสดงควำมเป็นเอกลักษณ์ของ
ภำชนะดินเผำจำกวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในภำคอีสำน โดยหำกมีกำรศึกษำวิจัย
เก่ียวกบัภำชนะดินเผำในลกัษณะอ่ืน อำจต้องมีกำรปรับเกณฑ์ในกำรจ ำแนกท่ี
เหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์ในกำรศกึษำวิจยันัน้ ๆ ตอ่ไป  
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บทคัดย่อ 
 

บทควำมฉบับนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรน ำเสนอเก่ียวกับปรำกฏ-
กำรณ์ท่ีเกิดขึน้กับนกับวชหญิงประเภทภิกษุณีในสงัคมไทยและอธิบำยเหตุผล
ว่ำท ำไมกลุ่มของภิกษุณีจึงตกอยู่ในสภำวะของกำรกลำยเป็นชำยขอบและกลุ่ม
ของภิกษุณีได้มีกระบวนกำรตอบโต้หรือตอ่สู้อย่ำงไร …………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
ค ำส ำคัญ:  ภิกษุณี,  กระบวนกำรกลำยเป็นคนชำยขอบ,  กำรเคล่ือนไหวทำงสงัคม 
 
Abstract 
 

The purposes of this article are: 1) to show a phenomenon that 
occurred with Buddhist nuns, alias Bhikkhunis, in Thai society, 2) to 
describe reasons why Bhikkhunis fell into marginalization, and 3) to 
examine how Bhikkhunis respond to fight or movement. ………………….. 
…………………………………………………………………………..............
........................................................................................................................ 
 
Keywords:  Bhikkhunis,  Marginalization,  Social Movement 
 
 



 

ปีที่ xx ฉบับที่ xx (ดดดด – ดดดด) ปปปป 

16 

1. บทน ำ 
 

ตำมควำมเช่ือและวิถีในกำรปฏิบตัิเช่ือว่ำหน้ำท่ีหลักท่ีส ำคญัของทุก
ศำสนำและแม้แต่พระพุทธศำสนำ ได้ถกูระบุว่ำมีส่วนส ำคญัในกำรกล่อมเกลำ
จิตใจของมนุษย์ ให้ปรำศจำกกำรครอบง ำด้วยอ ำนำจแห่งกิเลสทัง้ปวง กำร
ก่อก ำเนิดของควำมแพร่หลำยของพระพุทธศำสนำมำพร้อมกับกำรเผยแพร่
หลักธรรมค ำสอนของศำสนำ โดยพระพุทธเจ้ำท่ีได้ตรัสรู้และบอกกล่ำวต่อแก่
สำธุชนเพ่ือให้เกิดควำมกระจ่ำงแจ้งในหลกัธรรมค ำสอน  

พระพุทธศำสนำถือว่ำเป็นศำสนำท่ีมีอิทธิพลต่อกำรสรรค์สร้ำงสังคม
และวฒันธรรมไทยขึน้มำ ..................................................................................... 
............................................................................................................................ 
……………..... และทรงแสดงเหตผุลท่ีไม่ให้ภิกษุไหว้ภิกษุณี แตใ่ห้ภิกษุณีไหว้
ภิกษุได้ฝ่ำยเดียว (ศศภิำ แก้วหนู, 2560) ซึง่ปรำกฏกำรณ์เหล่ำนีล้้วนแตส่ะท้อน
ให้เห็นถึงสถำนภำพของผู้หญิงท่ีด้อยกว่ำผู้ชำยในพืน้ท่ีของพระพทุธศำสนำ 
 
2. กระบวนกำรกลำยเป็นชำยขอบผู้หญิงในพระพุทธศำสนำ 
 

บทบำทเร่ืองรำวของผู้ หญิงในพระพุทธศำสนำมีข้อถกเถียงและมี
กำรศกึษำมำเนิ่นนำน ไม่เพียงแตใ่นสงัคมไทยเท่ำนัน้ แตห่มำยรวมถึงประเทศท่ี
นบัถือพระพทุธศำสนำในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ยกตวัอย่ำงเช่น งำนเขียน
ของ Chatsumarn Kabilsingh (1991) เ ร่ือง Buddhist Texts from a Feminist 
Perspective ซึง่เป็นงำนเขียนท่ีต้องกำรสะท้อนภำพควำมไมเ่สมอภำคหรือควำม
ไมเ่ทำ่เทียมระหว่ำงเพศของหญิงและชำยในพระพทุธศำสนำ .............................. 
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3. กระบวนกำรเคล่ือนไหวของผู้หญิงบนพืน้ท่ีพระพุทธศำสนำ 
 

แม้จะมีกำรเคล่ือนไหวเพื่อผลักดนัให้บญัญัติพระพุทธศำสนำให้เป็น
ศำสนำประจ ำชำติ ในทกุ ๆ ครัง้ท่ีมีกำรยกร่ำงรัฐธรรมนญูใหม่ แตใ่นเนือ้หำของ
บทบญัญัตินัน้ยงัไม่พบว่ำมีกำรกล่ำวถึงผู้หญิงบนพืน้ท่ีทำงศำสนำ หรือกำรให้
โอกำสผู้หญิงเข้ำมำบวชในพระพุทธศำสนำด้วยเช่นกัน (ปิยลกัษณ์ โพธิวรรณ์, 
2559) ปัจจุบันประเทศไทยได้ยกร่ำง พระรำชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้ มครอง
พระพทุธศำสนำ .................................................................................................. 

แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมยงัปรำกฏข้อถกเถียงตำมมำจำกกำรผ่ำนวำระร่ำง
ของพระรำชบญัญัต ิดงักลำ่ววำ่ .......................................................................... 
............................................................................................................................  
 
4. สรุป 
 

ปรำกฏกำรณ์แม่ชี และภิกษุณี ได้ก่อให้เกิดควำมย้อนแย้งทำงควำมคิด 
ควำมเช่ือ และควำมต้องกำร แม้ว่ำทัง้สองกลุ่มจะเป็นผู้ หญิงในสังคมไทย
เช่นเดียวกัน แต่ทว่ำควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดได้น ำไปสู่กำรเคล่ือนไหวเพ่ือ
เรียกร้องสิทธิของผู้ หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศำสนำไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
เช่นเดียวกันกับควำมพยำยำมของภิกษุณีในกำรส่ือสำรอัตลักษณ์และ 
สร้ำงประโยชน์ให้กับสงัคมภำพรวมเช่นกำรปฏิบตัิธรรมเพ่ือกำรหลุดพ้น ซึ่งเป็น
แนวทำงปฏิบัติตำมแบบของพุทธเถรวำทไทยเช่นเดียวกันกับกำรศึกษำของ  
ภัทรพร สิริกำญจน (2557) ท่ีเช่ือว่ำพระพุทธศำสนำแบบพัฒนำสังคมจะให้
ควำมส ำคญักบัควำมเช่ือมโยงระหวำ่งพระพทุธศำสนำกบักำรด ำรงอยู่ของสงัคม 
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พระธรรมค ำสอนถูกน ำมำประยุกต์เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและพทุธศำสนำท่ีแท้จริงจะมุ่งเน้นท่ีจะลดละกิเลส .................................... 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
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