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 5  แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จําแนกตามประเภทเนื้อดิน  
   โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  130 
 6  แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จําแนกตามแหล่งเตาเผา  
   โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  131 
 7  แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จํานวน 194 ใบ  
   จําแนกประเภทตามรูปทรงและโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   200
 8 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จํานวน 194 ใบ 
   จําแนกประเภท ตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบตามกลุ่มโบราณสถาน  
   เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   202 
 9  แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จํานวน 60 ใบ  
   จําแนกประเภทตามรูปทรงและโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   203 
 10 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จํานวน 60 ใบ  
   จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบตามกลุ่มโบราณสถาน  
   เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   204 
 11 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอยีด จํานวน 8 ใบ 
   จําแนกประเภทตามรูปทรงและโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   205 
 12 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอยีด จํานวน 8 ใบ  
   จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบตามกลุ่มโบราณสถาน  
   เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   206 
 13 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง  
   โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศท่ีฝังภาชนะ  
   โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   207 
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ตารางที่   หน้า 
 14  แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา  
   จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศท่ีฝังภาชนะ  
   โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ)   209 
 15 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง  
   โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศท่ีฝังภาชนะ  
   โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอ่ืนๆ (ใบ)   215 
 16  แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกตามรูปทรงและ 
   กลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียบเทียบทิศท่ีฝัง  
   โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   217 
 17  แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จําแนกตามทิศท่ีฝังภาชนะ  
   โดยเปรียบเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศท่ีฝัง  
   โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   220 
 18  แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จําแนกตามทิศท่ีฝังภาชนะ  
   โดยเปรียบเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศท่ีฝัง 
   โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ)   222 
 19 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จําแนกตามรูปทรงภาชนะ 

 และกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียบเทียบทิศท่ีฝัง  
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   225 

 20 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอยีด จําแนกตามทิศท่ีฝังภาชนะ  
   โดยเปรียบเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศท่ีฝัง 
   โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   229 
 21  แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอยีด จําแนกตามรูปทรงภาชนะและ 

 ทิศท่ีฝัง โดยเปรียบเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา (ใบ)  231 
 22 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท่ีมีการฝังเป็นกลุ่ม จําแนกตามทิศท่ีฝังภาชนะ 
   โดยเปรียบเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ)   233 
 23  แสดงการเปรียบเทียบการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเจาะรูท่ีก้น  

ระหว่างโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
  และโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง จังหวัดสุโขทัย  241 
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สารบัญภาพ 

ภาพที่  หน้า 
 1 แสดงประเพณกีารฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  13 
 2 ภาพท่ีฝังศพหมายเลข 1 ในหลมุขุดค้นหมายเลข 1 แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ  15 
 3  ภาชนะบรรจุศพทารก พบในหลุมขดุค้นหมายเลข 10 แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว  16 
 4 รูท่ีก้นภาชนะบรรจุกระดกู แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง จังหวัดอุบลราชธาณี  16 
 5 ไหและผอบดินเผาเคลือบ เตาบุรีรัมย์ ภายในผอบบรรจุอัฐิมนษุย์  

  โบราณสถานโนนฟ้าแดดสงยาง  17 
 6  ร่องรอยรูท่ีก้นภาชนะบรรจุกระดูก แหล่งโบราณคดีเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด  19 
 7 ภาพโกศดินเผา พบท่ีวัดประตลูี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  20 
 8  หม้อบรรจุอัฐิ แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณเวียงมโน  21 
 9  หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 1 โบราณสถานวัดญานเสน  35 
 10 หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 6 โบราณสถานวัดโพง  36 
 11  แสดงกลุ่มภาชนดินเผาบรรจุอฐิั โบราณสถานวัดขมิ้น  40 
 12 กระปุก ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิหมายเลข 10 โบราณสถานวดัขม้ิน  41 
 13 แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดวังไชย  43 
 14 โถ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 16 โบราณสถานวัดไตรตรึงส ์  45 
 15  โถ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 17 โบราณสถานวัดหลงัคาดํา  46 
 16  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดสะพานนาค  48 
 17  กระปุก ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิหมายเลข 23 โบราณสถานวดัอุโบสถ  50 
 18  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดโพธ์ิเผือก   52 
 19  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานจันทร  55 
 20  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดพระงาม  60   
 21  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดจงกลม  66 
 22  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดเจ้าย่า  73 
 23  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดเจ้าย่า  74 
 24 กระปุก ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิหมายเลข 129 โบราณสถานวดัเจ้าย่า  75 
 25  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดแค  79 
 26 แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดสามวิหาร  86 
 27 แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดสามวิหาร  87 
 28 แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดสามวิหาร  88 
 29  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดหน้าพระเมร ุ  90 
 30  โถ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 224 โบราณสถานวดัใหม่  92 
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ภาพที่   หน้า 
 31  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดช้าง  95 
 32 แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม  97 
 33  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดธรรมาราม  100 
 34  หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 255 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู   
   ลวดลายภาชนะ และฝาภาชนะดินเผา โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   107 
 35  หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 256 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู 
   ลวดลายภาชนะ และฝาภาชนะดินเผา โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   107 
 36  หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 257 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู 
   ลวดลายภาชนะ และฝาภาชนะดินเผา โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   108 
 37  หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 258 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู 
   และลวดลายภาชนะ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   108 
 38  หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 259 ภายในภาชนะและก้นท่ีถกูเจาะรู 
   และลวดลายภาชนะ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   109 
 39  หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 260 ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู  
   และลวดลายภาชนะ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   109 
 40  หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 261 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู 
   ลวดลายภาชนะ และฝาภาชนะดินเผา  โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   110 
 41  หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 262 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู  
   และลวดลายภาชนะ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   110 
 42  หม้อดินเผาและฐานดินเผา (พานดินเผา) ภาชนะดินเผาบรรจุอฐัิ หมายเลข 263  
   ภายในภาชนะ และลวดลายภาชนะ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   111 
 43  ภาพท่ี 42 หม้อดินเผาและฝา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 264 
   โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   111 
 44  หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ หมายเลข 265 ภายในและก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู 
   โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   112 
 45  หม้อดินเผา และฝา ภาชนะหมายเลข 266 ภายในและก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู 
  โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   112 
 46  ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท่ีพบจากการขุดแต่ง โบราณสถานหนองไม้ซุง ปีพ.ศ. 2536  113 
 47  แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ รูปทรงหม้อดินเผา ประเภทเน้ือดินธรรมดา 
   แหล่งเตาพื้นเมือง  183 
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ภาพที่   หน้า 
 48  แสดงลวดลายของกลุ่มหม้อดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือดินธรรมดา  
   แหล่งเตาพื้นเมือง  183 
 49  แสดงกลุ่มหม้อดินเผาบรรจุอัฐ ิประเภทเน้ือดินธรรมดา ไม่มขี้อมูลแหล่งเตา  184 
 50  แสดงลวดลายของกลุ่มหม้อดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือดินธรรมดา  
   ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา  184 
 51 แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงหม้อข้าวบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือดินธรรมดา แหล่งเตาพื้นเมือง  185 
 52  แสดงลวดลายหม้อข้าวบรรจุอัฐ ิประเภทเนื้อดินธรรมดา แหลง่เตาพ้ืนเมือง  185 
 53  แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงหม้อหม้อทะนนบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ภาชนะดินเผาเป็นโบราณวัตถุท่ีสําคัญในการศึกษาทางโบราณคดี ท่ีสะท้อนให้เข้าใจถึง
กิจกรรม พฤติกรรมของมนุษย์ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของสังคมในอดีต การแพร่กระจายของ
ภาชนะดินเผาแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอ่ืนๆ รวมท้ังความแตกต่างของรูปทรง ลวดลาย
ภาชนะดินเผายังทําให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านกรอบความคิด ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
น้ันๆ และจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่า ภาชนะดินเผามีบทบาทสําคัญในพิธีกรรมความตาย เป็นสิ่ง
สะท้อนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของคนโบราณ 

การศึกษาท่ีผ่านมา  

จากการศึกษาทางโบราณคดีท่ีผ่านมาได้มีผู้สนใจศึกษาพิธีกรรมการปลงศพสมัยต่างๆ บริเวณ
แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย โดยมีผลการศึกษาวิจัยดังต่อไปน้ี  

การศึกษาแบบแผนการฝังศพในภาชนะดินเผาในลุ่มแม่น้ํามูล-ชี ของ เวียงคํา ชวนอุดม พบ
ร่องรอยการเจาะรูภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก ในแหล่งโบราณคดีเมืองบัว ตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยต้ังแต่ยุคโลหะตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 17-181   

รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ.ดร.ผาสุข อินทราวุธได้กล่าวถึงประเพณีการปลงศพดังนี้ ประเพณีการปลงศพของ
พุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไปจะถือปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ท่ีกล่าวถึงพิธีการปลงศพของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผาแล้วเก็บอัฐิ ดังท่ีถือปฏิบัติกันในกลุ่มชนในวัฒนธรรมทวารวดีในบริเวณลุ่ม
แม่น้ําเจ้าพระยา แต่เม่ือวัฒนธรรมทวารวดีรุ่งเรืองขึ้นในบริเวณลุ่มแม่น้ําชีนั้น กลุ่มชนพ้ืนเมืองก็ยังคงยึดม่ัน
ในพิธีปลงศพแบบเดิมท่ีเคยถือปฏิบัติกันมานั่นคือ การปลงศพโดยการฝังในไห2 

                                              
1 เวียงคํา ชวนอุดม, “การศึกษาแบบแผนการฝังศพในภาชนะดินเผาในลุ่มแม่น้ํามูล-ชี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 1-6 และ 171. 
2 ผาสุข อินทราวุธและคณะ, รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 61. 
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พิธีกรรมความตายของวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ ของสุกัญญา เบาเนิด กล่าวถึงบทบาทของ
ภาชนะดินเผาในพิธีกรรมความตายว่า “ภาชนะดินเผา” คือ “วัฒนธรรม” สะท้อนถึงภาพกว้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาชนะดินเผากับคติความเชื่อ พิธีกรรมฝังศพจึงเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีมีความ
ตายเป็นสาเหตุ ในภาพรวมวัฒนธรรมดังกล่าวก็คือสิ่งท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ใน 3 มิติ คือ คนกับคน คน
กับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาต1ิ 

ศรีศักร วัลลิโภดม กล่าวถึงการพบวัฒนธรรมท่ีใช้ภาชนะดินเผาเนื่องในความตายในแหล่ง
โบราณคดีทุ่งกุลาร้องไห้ สรุปได้ดังนี้ การขุดค้นทางโบราณคดีท่ีบ้านเมืองบัว นักโบราณคดีกรมศิลปากร
ผู้ทําการขุดค้นได้แสดงความคิดเห็นว่า ภาชนะดินเผาทรงแคปซูล ท่ีพบในช้ันดินชั้นบนนั้น น่าจะสัมพันธ์
กับการฝังศพครั้งท่ีหน่ึง คือนําศพไปใส่ไว้โดยไม่ต้องรอให้เหลือแต่กระดูกเสียก่อนก็ได้ เพราะตรงก้น
ภาชนะมีรูเจาะไว้เพ่ือให้น้ําเหลืองไหล จากความคิดเห็นข้างต้น ศรีศักร วัลลิโภดม ไม่เห็นด้วยกับนัก
โบราณคดี เพราะขนาดภาชนะดูไม่ใหญ่พอจะรับการพองตัวของศพคนในเวลาขึ้นอืดได้  ช้ันดินช้ันบนที่พบ
ภาชนะใส่กระดูกท่ีเป็นรูปแคปซูลน้ัน มีการต่อเนื่องของประเพณีฝังศพครั้งท่ีสอง เข้าสู่ ช้ันดินทาง
วัฒนธรรมในสมัยทวารวดีและลพบุรี ลักษณะหม้อกระดูกท่ีเปลี่ยนแปลง คือเป็นหม้อขนาดเล็กกว่าแบบ
แคปซูล ผิวบาง และมีลายเชือกทาบ เป็นต้น สิ่งท่ีสําคัญเกี่ยวกับประเพณีฝังศพครั้งท่ีสองในยุคน้ีก็คือ เป็น
สิ่งท่ีเข้ากันได้ดีกับบรรดาหม้อหรือไหท่ีบรรจุอัฐิคนตาย (หลังจากการเผาศพแล้ว) ของผู้คนท่ีนับถือพุทธ
ศาสนาและศาสนาฮินดู ในสมัยทวารวดีและลพบุรี หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ประเพณีการฝังอัฐิใน
หม้อ ไห รวมท้ังตามสถูปธาตุ นั้นก็คือประเพณีฝังศพครั้งท่ีสองเช่นเดียวกัน2  

การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองโบราณบางขลัง ในเขตอําเภอสวรรคโลก 
และอําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 18-22) ของ วนาพร คําบุศย์ กล่าวถึง
รูปแบบและประเพณีการฝังภาชนะบรรจุกระดูก สรุปได้ดังน้ี ผลจากการขุดแต่งขุดค้นทางโบราณคดี
โบราณสถานเมืองบางขลังชุมชนโบราณร่วมสมัยกับเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย3 ท่ีโบราณสถานวัด
โบสถ์ เม่ือปี พ.ศ. 2542 พบโบราณวัตถุแสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมการปลงศพ ภายในภาชนะบรรจุ
กระดูกเผาไฟและ โดยมีรูปแบบและประเพณีการฝังภาชนะบรรจุกระดูก ดังนี้ 

                                              
1 สุกัญญา เบาเนิด, “ภาชนะดินเผากับคติความเชื่อและพิธีกรรมภาชนะฝังศพ : พิธีกรรมความตายของ

วัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้.” ใน มนุษย์กับภาชนะดินเผา จากอดีตกาลสู่โลกสมัยใหม่, (กรุงเทพฯ: สามลดา, 2551), 130-
151. 

2 ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณ : วัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้,  เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2555 เข้าถึงได้
จาก http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=97. 

3 วนาพร คําบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองโบราณบางขลัง ในเขตอําเภอ
สวรรคโลก และอําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22).” (วิทยานิพนธ์การศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร), 
2553, 4. 
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 - ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกส่วนใหญ่เป็นภาชนะเนื้อแกร่ง รูปทรงไหปากแตร ประเภท
ไม่เคลือบและรูปทรงกระปุก ท่ีผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เครื่อง
ถ้วยจีนรูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน สมัยราชวงศ์หยวน กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
18-19 และหม้อก้นกลม หม้อก้นแบนและไห เป็นภาชนะดินเผาชนิดเน้ือดินธรรมดา กําหนดอายุโดยการ
เปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมท่ีฝังภาชนะมีอายุราวหลังพุทธศตวรรษท่ี 20 และภายในภาชนะบรรจุ
กระดูกดังกล่าวพบเครื่องอุทิศ4  

 - การฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกพบบริเวณพื้นท่ีโดยรอบโบราณสถาน ได้แก่ วิหาร 
โบสถ์ เจดีย์ราย และกําแพงแก้ว บริเวณกําแพงแก้วแห่งนี้ พบการฝังภาชนะบรรจุกระดูกเป็นกลุ่มมาก
ท่ีสุด ส่วนใหญ่พบทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้ ส่วนทิศตะวันตกพบน้อยท่ีสุด และบริเวณ
ด้านนอกกําแพงแก้ว พบไหปากแตรบรรจุกระดูกมนุษย์ ขันสําริดบรรจุกระดูก การใช้ขันสําริดอาจเป็น
เพราะความสะดวกของผู้นํามาฝัง เพราะพบเพียงใบเดียวเท่านั้น5 

 - ภาชนะบรรจุกระดูกส่วนหนึ่งท่ีพบในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ พบประเพณีการเจาะรูท่ี
ก้นภาชนะ จากการศึกษาทางโบราณคดีของวนาพร คําบุศย์ สันนิษฐานว่าอาจทําขึ้นเพ่ือระบายความช้ืน
ของกระดูก6  

การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง จังหวัด
สุโขทัย ของแพรวชมพู ชุณหอุไร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝังเครื่องอุทิศ และการเจาะรูท่ีก้นภาชนะ
ดินเผาว่า การฝังเครื่องใช้ไม้สอยหรือเครื่องประดับลงไป แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางฐานะของผู้ตาย7 
ส่วนการเจาะรูท่ีก้นภาชนะน้ัน สันนิษฐานว่าอาจจะทําเพื่อระบายความช้ืนของกระดูกแต่ยังไม่อาจสรุปได้
แน่ชัด เพราะภาชนะดินเผาบางใบ มีการเจาะรูท่ีก้นแต่ไม่พบกระดูกภายในภาชนะ8 

 

 

                                              
4นาตยา ภูศรี, “ประเพณีการฝังศพที่เมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย”, กําหนดการประชุมเสนอผลงานทาง

วิชาการโบราณคดี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2543 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ, 1-4.  
5 วนาพร คําบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองโบราณบางขลัง ในเขตอําเภอ

สวรรคโลก และอําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22)” (วิทยานิพนธ์การศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 94, 
224 และ 462-469. 

6 เรื่องเดียวกัน, 465. 
7 แพรวชมพู ชุณหอุไร, “การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกที่โบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองบาง

ขลัง จังหวัดสุโขทัย” (เอกสารศึกษาเฉพาะบุคคลหลักสูตรปริญญาบัฒฑิต สาขาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 2 และ 94. 

8 เรื่องเดียวกัน, 198. 
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เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณสถานท่ีสําคัญอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดแห่งนี้มีพ้ืนท่ี 2,547,661 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูด 15 องศา 21 ลิปดา 52 ฟิลิป
ดาเหนือ ลองติจูด 101 องศา 34 ลิปดา 38 ฟิลิปดาตะวันออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณท่ี
ราบลุ่มภาคกลางหรือท่ีราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา9  มีแม่น้ําป่าสัก แม่น้ําลพบุรี แม่น้ําเจ้าพระยาพาดผ่าน
จังหวัดและไหลลงสู่อ่าวไทย จึงเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อค้าขายท่ีสําคัญ เช่ือมโยงชุมชนต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอกดินแดนไทย  

พ้ืนท่ีแห่งนี้เคยเป็นท่ีตั้งของศูนย์กลางอํานาจของอาณาจักรอยุธยา มีความเจริญรุ่งเรืองช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 20-24 เป็นเมืองท่าการค้าและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ทําให้มีชุมชนจากหลาย
พ้ืนท่ีอพยพท่ีเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทําให้เกิดการถ่ายทอดและเผยแพร่ทางวัฒนธรรม ความเช่ือทางศาสนาและ
ลัทธิต่างๆ และจากความสัมพันธ์กับชุมชนต่างถิ่นนี้เอง ทําให้เกิดพัฒนาการด้านวัฒนธรรม พัฒนาการทาง
เทคโนโลยี และการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก รวมถึงการผลิตเครื่องปั้นดินเผาท่ีมีแหล่งผลิตสําคัญได้แก่ 
แหล่งเตาเผาแม่น้อย แหล่งเตาเผาบ้านบางปูน แหล่งเตาสุโขทัยและแหล่งเตาศรีสัชนาลัย และใน
อาณาจักรพระนครศรีอยุธยามีแหล่งผลติเครื่องปั้นดินเผาท่ีสาํคัญคือ กลุ่มคลองสระบัว10 ด้านสังคมในสมัย
อยุธยา การแบ่งชนช้ันทางสังคมทําให้เกิดความแตกต่างในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ท่ีมีความซับซ้อน เช่น 
พิธีกรรมความตายของชนชั้นปกครอง การประกอบพิธีกรรมโดยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย ผ่านเขมรและ
มอญ11 ส่วนชนชั้นใต้การปกครองยึดถือและปฏิบัติประเพณี วัฒนธรรมและพิธีกรรมท่ีถ่ายทอดจากบรรพ
บุรุษ  

เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึง คติความเช่ือเรื่องความตายในสมัยอยุธยา 
ปรากฏเอกสารทางประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บันทึกโดยมองซิเออร์ เดอ ลาลู
แบร์12 (Simon de la Loubere) ได้บันทึกเรื่องต่างๆ ในสมัยอยุธยา รวมถึงคติความเช่ือของชาวสยามว่า 

                                              
9 มานพ รักษาสกุลวงศ์, “ธรณีวิทยาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา,” ทรัพย์ในดินพระนครศรีอยุธยา กรม

ทรัพยากรธรณี กระทรวงมหาดไทยธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2551, (กรุงเทพฯ: จี.บี.พี, 2551), 13-15. 
10 ชุมชนบริเวณคลองสระบัวผลิตเครื่องป้ันดินเผาพ้ืนเมืองที่สําคัญ ชุมชนคลองสระบัวมีอาณาเขตทิศ

เหนือจรดคลองบางขวดหรือลํานํ้าโพธ์ิสามต้น บริเวณด้านเหนือของวัดครุธาราม ทิศใต้จรดคลองเมืองหรือแม่นํ้าลพบุรีเดิม
บริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุ. 

11 สุรพล นาถะพินธุ และผาสุข อินทราวุธ,  “โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์” (เอกสารประกอบ
นิทรรศการถาวรเร่ือง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย: โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ เสนอที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2543), 137. 

12เอกอัครราชทูตฝร่ังเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เข้ามาถวายพระราชสาสน์ของพระองค์ต่อสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ได้บันทึกเป็นภาษาฝรังเศษเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆ ในสมัยอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2231 ลาลูแบร์อยู่ในกรุง
ศรีอยุธยาเป็นเวลา 3 เดือน โดยบันทึกตามที่ได้เห็น เข้าใจ หรือได้รับการบอกเล่าต่อกันมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา
บันทึกดังกล่าวถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในเวลาต่อมา. 
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มีความเช่ือในเรื่องดวงวิญญาณ ชีวิตหลังความตาย ภพภูมิ โลกสวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิดของชาวพุทธ 
เป็นต้น13  

กรมศิลปากรมีโครงการการขุดค้น ขุดแต่งแหล่งโบราณคดีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 24 แห่ง ผลจากการศึกษาทางโบราณคดี พบโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การใช้งานเนื่องในประเพณีความตาย ได้แก่  

 1) ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดินธรรมดา (Earthenware) เช่น รูปทรงหม้อดินเผา หม้อ
ทะนน หม้อข้าว เป็นต้น มีแหล่งผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง แหล่งเตาบ้านบางปูน เป็นต้น ภาชนะดินเผา
บรรจุอัฐิบางใบพบร่องรอยการเจาะรูของภาชนะ 

 2) ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือเนื้อหิน (Stoneware) เช่น รูปทรงกระปุก ตลับ เป็นต้น 
มีแหล่งผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย แหล่งเตาศรีสัชนาลัย แหล่งเตาประเทศเวียดนาม เป็นต้น ภายในภาชนะ
บรรจุอัฐิ หรือชิ้นส่วนกระดูกหรือฟัน 

 3) ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อละเอียด (Porcelain) เช่น รูปทรงกระปุก ตลับ เป็นต้น มี
แหล่งผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน แหล่งเตาประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้น ภายในภาชนะบรรจุอัฐิ หรือชิ้นส่วน
กระดูกหรือฟัน 

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาประเพณีการปลงศพท่ีพบการฝังในภาชนะดินเผาบรรจุ
อัฐิเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นพฤติกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนถึงค่านิยม ความเช่ือ 
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในสมัยอยุธยา 

ความมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ของการศกึษา 
1) ศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีพบในแหล่งโบราณคดีบริเวณเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา 
2) ศึกษาตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีพบในแหล่งโบราณคดีบริเวณเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา 
3) ศึกษาคติความเช่ือการปลงศพของชุมชน บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

                                              
13 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, “ลาลูแบร์ เปนจดหมายเหตุ พงศาวดารสยาม 

ครั้งกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้า (ราชทูตฝรั่งเศสท่ีเข้ามาจําทูลพระราชสาสน์ครั้งโน้น แต่งไว้
แปลเปนไทย) เล่ม 6”, สําเนาเอกสาร, เลขที่ 959.3035 ล261 ล ล.5, ห้องหนังสือหายาก, หอสมุดแห่งชาติ 2457, 429-
430. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 6 

ขอบเขตของการศึกษา  
 ศึกษาภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีได้จากการสํารวจขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดีท่ีพบในแหล่ง

โบราณคดีบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในสมัยอยุธยา 
 

ข้ันตอนของการศึกษา 
 1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานการสํารวจ การขุดแต่ง-ขุดค้นทาง

โบราณคดีบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเอกสารอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 2) ศึกษาและจัดระเบียบข้อมูลภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท่ีได้จากการขุดแต่ง ขุดค้นทาง
โบราณคดีบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  

 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบและตีความข้อมูล 
 4) สรุปผลการศึกษาและจัดทําเป็นเล่มรายงาน 

แหล่งข้อมูล 
1) หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 
2) หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 
3) หอสมุดมหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
4) ห้องสมุดกองโบราณคดี กรงุเทพฯ 
5) สํานักศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยธุยา 
6) สํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรอียุธยา 
7) หนังสือและเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) 
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บทท่ี 2 
คตคิวามเชื่อเกีย่วกบัการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 

 

 พิธีกรรมการปลงศพประกอบพิธีกรรมโดยคนเป็น เพ่ือคนตายหรือเพื่อคนเป็น มีนักวิชาการ
หลายท่านเสนอแนวความคิดและทฤษฎีในเรื่องพิธีกรรมความตาย ดังมีตัวอย่างดังนี้ 

 เฟรสเซอร์ (Frazer) แสดงความคิดเห็นว่า คติในพิธีกรรมการทําศพมีแรงจูงใจมาจากความ
กลัววิญญาณของผู้ตาย เพื่อให้คนเป็นสามารถควบคุมผีได้ ในการวางหินหนักบนหลุมศพเป็นพิธีกรรมทางจิต
วิญญาณ เพื่อทําให้คนตายไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ ต่อมาเป็นประเพณีปฏิบัติในปัจจุบันโดยการวางก้อนหิน 
ป้ายหินหน้าหลุมศพ ส่วนการแต่งตัวและการสวมใส่เครื่องประดับ การวางเครื่องอุทิศและอาหารให้กับศพ 
เพ่ือให้คนตายพึงพอใจ รวมทั้งไม่ให้คนตายลุกข้ึนมารบกวนคนเป็น1 

 ฮันทิงตั้งและเมทคาฟ (Huntington และ Metcalf) เสนอแนวความคิดว่า ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านความตาย ไม่ใช่สิ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีรูปแบบ แต่เป็นประเพณีท่ีมีความหมาย มี
ความเกี่ยวข้องกับความเชื่อท่ีแสดงออกถึงพิธีกรรมทําให้เข้าใจความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ในอดีต และใน
การศกึษาวัฒนธรรมความตายไม่ควรมองข้ามคติ ความหมายและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนโบราณ2   

 ปรานี วงษ์เทศเสนอแนวความคิดว่า ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตโดยสมบูรณ์  ผู้ตายมี
อิทธิพลต่อการกําหนดโชคชะตาของชุมชน การประกอบพิธีกรรมและการส่งเครื่องเซ่น เช่น ภาชนะดินเผา 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เพ่ือให้ผู้ตายอยู่อย่างมีความสุขและการประกอบพิธีกรรมความตายเป็นลัทธิบูชาครั้งแรก
ของมนุษย์ พิธีกรรมการทําศพมีรูปแบบแตกต่างกันตามปัจจัยต่างๆ เช่น ยุคสมัย ภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของแต่ละสังคม พิธีศพส่วนใหญ่สะท้อนความเชื่อ ในเรื่องการเช่ือมโยงโลกของคน
เป็นและโลกลี้ลับของคนตาย ความหวาดกลัวผีหรือคนตาย ท่ีอาจเปลี่ยนสภาพเป็นวิญญาณที่ดุร้าย อาจนํา
อันตรายมาสู่คนเป็น จึงก่อให้เกิดลัทธิบูชาบรรพบุรุษ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ชุมชนโบราณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการติดต่อกับคนภายนอก โดยเฉพาะชุมชนลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา มีการรับความเชื่อ
ศาสนาฮินดูและพุทธ ท่ีมีความเช่ือในเรื่องวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิด  และกฎแห่งกรรม เป็นต้น มีการ 

                                              
1  Lewis R.Binford, An Archaeological Perspective, Access May 21, 2014, 

https://archive.org/details/ANARCHAEOLOGICALPERSPECTIVELEWISBINFORD. 
2 Richard Huntington and Peter Metcalf, Celebrations of Death: The Anthropology of 

Mortuary Ritual, (New York, Cambridge University Press, 1979), 1. 
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ผสมผสานความเช่ือใหม่ควบคู่กับความเช่ือดั้งเดิม เช่น การนับถือผีของท้องถิ่น ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนพิธีกรรมปลงศพที่ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้นําชุมชน1    

 ความตายคือการเปลี่ยนสถานภาพจากโลกนี้ไปโลกหน้า สิ่งหนึ่งท่ีแสดงถึงความเช่ือในโลก
หน้าคือพิธีการฝังศพ เป็นการส่งคนตายกลับคืนสู่พื้นดิน2 การนําศพไปฝังไว้ใต้ดินเปรียบเสมือนกับการได้
กลับคืนสู่ครรภ์ของพระแม่ธรณี3 พ้ืนดินหรือครรภ์ของพระแม่ธรณี จึงเป็นสถานท่ีสําหรับความตาย ท่ีแฝง
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ในโลกหน้าตามคติความเช่ือดั้งเดิม จึงเป็นท่ีมาของการจัดศพ
ในท่างอเข่าเกือบถึงคาง เรียกกันว่า ศพน่ัง4 พัฒนาการของคติความเช่ือเกี่ยวกับการตาย จากท่ีเม่ือคนตาย
ไปแล้วจะกลับไปสู่ยังดินแดนท่ีจากมา มาเป็นการส่งคนตายกลับคืนสู่โลกหรือพ้ืนดินซึ่งเป็นครรภ์ของแม่
ธรณี เพ่ือให้คนตายไปเกิดใหม่ในโลกหน้า ลักษณะท่าทางของทารกแสดงให้เห็นถึงคติความเช่ือและ
สัญลักษณ์ในพิธีการท่ีซับซ้อนและนําไปสู่การฝังศพในภาชนะขึ้นมาภายหลัง คติความเชื่อเรื่องครรภ์และ
สัญลักษณ์ของภาชนะที่ใช้สําหรับการฝังศพนั่งนี้ เม่ือสืบเนื่องมาถึงสมัยหลังก็ได้รับการผสมผสานและ
ปรับเปลี่ยนไปเพื่อรับใช้ศาสนาท่ีเข้ามาใหม่อย่างฮินดูและพุทธ โดยท่ีภาชนะฝังศพเป็นสัญลักษณ์แทน
ครรภ์หรือมดลกูก็ได้กลายรูป ไปเป็นโกศ และสถูป5  

 ความเชื่อของมนุษย์ในอดีตอาจเกิดจาก “สัญชาตญาณ” ของการเป็นสัตว์โลก เป็น
ความรู้สึก ความคิดและการตัดสินใจลงมือทําโดย “เช่ือว่า” สิ่งท่ีกําลังจะลงมือทํานั้น คือหนทางการแก้ไข
ปัญหา เช่น เม่ือมือสัมผัสความร้อน ต้องเอามือออกจากของที่ร้อน เม่ือรู้สึกกระหายน้ํา ต้องไปหาแหล่งน้ํา 
หรือเม่ือรู้สึกหิว ต้องไปหาอาหารในแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น “ความเช่ือ” ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
กระทําท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือได้รับการถ่ายทอดจากผู้นําชุมชน และนํามายึดถือปฏิบัติเป็น
เวลานาน จนเกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน เช่น พิธีกรรมการบูชาผี การบูชาบรรพบุรุษ การ
ปลงศพ เป็นต้น การประกอบพิธีกรรมความตายของคนโบราณสามารถพบได้จากหลักฐาน ในหลุมฝังศพ 

                                              
1 ปรานี วงษ์เทศ, พิธีกรรมเก่ียวกับการตายในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2534), 5-

7. 
2 สมิต ตะกรุดแก้ว, “คติความเชื่อและสัญลักษณ์ของภาชนะดินเผาที่ใช้สําหรับการฝังศพนั่ง” วารสาร

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555), 1. 
3 ภัทรพร สิริกาญจน, “ผู้หญิงกับธรรมชาติ,” มนุษย์กับธรรมชาติ: เสียงใคร่ครวญจากภูมิ ปัญญา

ตะวันออก-ตะวันตก, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536,  367 อ้างถึงใน สมิต ตะกรุดแก้ว, “คติความเชื่อและ
สัญลักษณ์ของภาชนะดินเผาที่ใช้สําหรับการฝังศพน่ัง,” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2555), 1. 

4 สมิต ตะกรุดแก้ว, “คติความเชื่อและสัญลักษณ์ของภาชนะดินเผาที่ใช้สําหรับการฝังศพนั่ง” ใน วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555), 4. 

5 สุจิตต์ วงษ์เทศ, “พลังลาว,” ใน ชาวอีสาน มาจากไหน?, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 293 อ้างถึงใน 
สมิต ตะกรุดแก้ว, “คติความเชื่อและสัญลักษณ์ของภาชนะดินเผาที่ใช้สําหรับการฝังศพนั่ง,” ใน วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555), 4. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 9 

โบราณวัตถุหลายชิ้นสะท้อนให้เข้าใจได้ว่า คนในอดีตอาจะมีความเช่ือในเรื่องต่างๆ เช่น การดํารงอยู่ของ
ชีวิตหลังความตาย โดยคนท่ีมีชีวิตอยู่ไม่สามารถสัมผัสและมองเห็นได้ แต่รู้สึกได้จากสัญชาติญาณ โดยเช่ือ
ว่าคนตายมีพลังอํานาจในการทําลาย ในทางตรงกันข้าม คนตายอาจจะมีพลังอํานาจในการสนับสนุนให้คน
เป็นมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข มีความสุขและมีความอุดมสมบูรณ์ จึงเกิดประเพณพีิธีกรรมให้คนตายเพ่ือให้เกดิ
ความพึงพอใจ ดังปรากฏหลักฐานหรือเครื่องอุทิศในแหล่งโบราณคดีรูปแบบต่างๆ  

 จากการติดต่อสัมพันธ์กับดินแดนท่ีอยู่ห่างไกลออกไป เป็นสาเหตุหลักท่ีทําให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแก่กัน จนเกิดการผสมผสานความเชื่อใหม่เข้ากับความเช่ือเดิมในท้องถิ่น ดังเช่น 
การรับความเชื่อจากอินเดียเข้ามาในชุมชน ดังปรากฏหลักฐาน เช่น ตราประทับดินเผา เครื่องรางต่างๆ ท่ี
พบตามเมืองท่าโบราณต่างๆ ท่ีได้ติดต่อกับอินเดีย ดังนั้น เม่ือมีการรับความเช่ือเข้ามาจึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านความคิด ความเช่ือ ประเพณีและวัฒนธรรม ทําให้เกิดมีพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงพิธีกรรม
เกี่ยวเนื่องกับความตายเป็นต้น  

รูปแบบการปลงศพ ประเพณี พิธีกรรมความตาย  

 การปลงศพ เป็นพฤติกรรมท่ีคนยังมีชีวิตอยู่ดําเนินการกับศพ เพ่ือให้แยกท่ีอยู่ออกไปจาก
คนท่ียังมีชีวิต6 รูปแบบประเพณี พิธีกรรมความตายหรือการปลงศพแบ่งออกได้ 3 ช่วงสมัย คือ  

- สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มี 2 รูปแบบ คือ การกลบศพ และการฝังศพ  
- สมัยหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ เป็นการผสมผสานพิธีกรรมการปลงศพท้ัง 2 

รูปแบบคือ การฝัง และการเผาไว้ในบริเวณเดียวกัน  
- สมัยประวัติศาสตร์ คือการเผาศพ  

รายละเอียดของลักษณะการปลงศพในรูปแบบต่างๆ มีดังนี้ 

การฝังศพ แบ่งออกเป็น การฝังศพแบบปฐมภูมิ และการฝังศพแบบทุติยภูม7ิ 

การฝังศพแบบปฐมภูมิ (Primary Burial) หรือการฝังศพคร้ังท่ี 1 หมายถึงการ
นําศพของผู้เสียชีวิตท่ีเนื้อ หนัง เส้นเอ็น ยังมีความช้ืน ไปฝังไว้ ณ สถานที่ท่ีกําหนด แบ่งเป็นแบบย่อยได้
ตามลักษณะการจัดวางศพ ดังนี้ 

 

 
                                              

6 สุรพล นาถุพินธุ, “ประเพณีการปลงศพสมัยโบราณ ที่บ้านโป่งตะขบและบ้างโป่งมะนาว ในลุ่มแม่น้ําป่า
สักตอนล่าง,” (เอกสารในการสัมมนาเร่ืองผี ในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย  จัดเนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะศิลป
ศาสตร์ครบ 52 ปี โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงอําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26 พฤษภาคม 2557), 138. 

7 เรื่องเดียวกัน. 
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 1) จัดศพอยู่ในท่านอนหงายร่างเหยียดยาว (Extended Burial) 

 2) จัดศพอยู่ในท่านอนกึ่งงอเข่า (Semi-Flexed Burial) หมายถึงการจัด
ศพให้อยู่ในท่านอนงอขา (Femur) โดยกระดูกต้นขาทํามุมกับกระดูกลําตัวมากกว่า 45 องศา แต่น้อยกว่า 
180 องศา มีการจัดศพให้นอนหงายและนอนตะแคง 

 3) จัดศพอยู่ในท่านอนงอเข่า (Flexed Burial) หมายถึงการจัดศพให้อยู่ใน
ท่านอนงอขา โดยกระดูกต้นขาทํามุมกระดูกลําตัวระหว่าง 15-45 องศา มีท้ังจัดศพให้นอนหงายและนอน
ตะแคง 

 4) จัดศพอยู่ในท่านอนงอเข่าแน่น (Tightly Flexed Burial) หมายถึงการ
จัดศพให้อยู่ในท่านอนงอเข่า โดยกระดูกตั้งขาทํามุมกับกระดูกลําตัวไม่เกิน 15 องศา มีท้ังจัดศพให้นอน
หงายและนอนตะแคง 

 5) ฝังศพบรรจุในภาชนะ (Jar Burial)8  

 รูปแบบการฝังศพมี 2 ลักษณะคือ การกลบศพ คือการวางศพไว้บนดินหรือ
แผ่นหิน หรือวางศพไว้ในถ้ําซึ่งมีพื้นหินอยู่แล้ว จากน้ันเอาดินหรือหินวางทับบนศพน้ัน9  และการฝังศพลง
ในดิน 

การฝังศพแบบทุติยภูมิ (Secondary Burial) หรือการฝังศพคร้ังท่ี 2 หมายถึง
การนํากระดูกของผูต้ายไปฝงั หลังจากเก็บไว้ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งจนเนื้อ หนัง และเส้นเอ็น สูญสลายแลว้ ในท่ีฝัง
ศพแบบนี้ มักพบว่ากระดูกคนช้ินต่างๆ ไม่เรียงต่อกันตามตําแหน่งทางกายวิภาค หรืออาจมีกระดูกฝังอยู่ไม่
ครบทุกช้ิน10 การฝังศพแบบทุติยภูมิโดยการปลงศพในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่มีการประกอบพิธีกรรม 2 
รูปแบบคือ 

1) การฝังศพ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง จนเนื้อเน่าเปื่อยและหลุดหมด จากน้ันขุด
กระดูกขึ้นมาทําความสะอาด แล้วบรรจุลงในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ (Burial Jar) อาจจะมีฝาปิดหรือไม่มี 
หรืออาจใช้ภาชนะดินเผา 2 ใบประกบกัน แล้วนําไปประกอบพิธีอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงนําไปฝัง11  

                                              
8 เรื่องเดียวกัน. 
9 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์, 2546), 5-7. 
10 สุรพล นาถุพินธุ, “ประเพณีการปลงศพสมัยโบราณ ที่บ้านโป่งตะขบและบ้างโป่งมะนาว ในลุ่มแม่น้ําป่า

สักตอนล่าง,” (เอกสารในการสัมมนาเรื่องผี ในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย  จัดเนื่องในโอกาสวัน สถาปนา คณะศิลป
ศาสตร์ครบ 52 ปี โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงอําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26 พฤษภาคม 2557), 138. 

11 ประพิศ พงศ์มาศ, “หม้อกระดูก : พิธีกรรมผสมผสานระหว่างยุค,”ศิลปากร 42, 4 (กรกฎาคม-
สิงหาคม 2542), 80. 
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2) การบรรจุโครงกระดูกท้ังโครงลงในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ ประกอบ
พิธีกรรมโดยการชําแหละศพเป็นส่วนๆ และนําแต่ละส่วนบรรจุลงในภาชนะดินเผา หรืออาจใส่ลงไปท้ัง
โครงจากนั้นนําไปฝัง12 

วิธีการกลบศพมีอายุมากกว่าการฝังศพแสดงให้เห็นว่า ความคิดเรื่องการปลง
ศพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้น มนุษย์ได้เลือกใช้วิธีการกลบศพก่อนการฝังศพ อาจเป็นเพราะมนุษย์ ไม่มี
เครื่องมือท่ีดีพอสําหรับขุดดิน13 

การเผาศพ แบ่งออกเป็น  

1) การเผาศพท่ียังสด ลักษณะกระดูกท่ีถูกเผาเมื่อศพยังสด มักมีรอยแตกรอย
แยก ตามแนวขวางของช้ินส่วนกระดูก และกระดูกมีลักษณะบิดเบ้ียว หรือการหดตัวมาก  

2) การเผาศพท่ีแห้งแล้ว ลักษณะกระดูท่ีถูกเผาเมื่อศพแห้งแล้ว มักมีรอย
แตก/รอยแยก ตามแนวยาวของชิ้นส่วนกระดูก 

3) การเผาศพที่ยังสดเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ลักษณะของกระดูกในศพท่ียังสด
ถูกเผาด้วยช่วงเวลาส้ันๆ หรือด้วยอุณหภูมิไม่สูงมาก คือกระดูกเปลี่ยนไปมีสีไม่สมํ่าเสมอทั้งชิ้น โดยมีสี
ต่างกันไปต้ังแต่สีขาว สีเทา สีนํ้าตาล หรือสีดํา14 

การปลงศพด้วยวิธีการเผา (Cremation) คือการเก็บกระดูกส่วนต่างๆ เหลือจาก
การเผา มาบรรจุลงในผอบหรือภาชนะดินเผา ก่อนท่ีจะนําไปบรรจุไว้ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นการปลงศพในยุค
อิทธิพลทางวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาเผยแพร่ในชุมชน นิยมปฏิบัติในสมัยประวัติศาสตร์ (Historical 
Period) ท่ียอมรับศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์15 ประเพณีการปลงศพของพุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไป
จะถือปฏิบัติตามท่ีบัญญัติไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ท่ีกล่าวถึงพิธีการปลงศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย
การเผาแล้วเก็บอัฐิดังท่ีถือปฏิบัติกันในกลุ่มชนในวัฒนธรรมทวารวดีในบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา16 

 
                                              

12 เรื่องเดียวกัน, 79-80. 
13 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์), 2546, 5-6. 
14 สุรพล นาถุพินธุ, “ประเพณีการปลงศพสมัยโบราณ ที่บ้านโป่งตะขบและบ้างโป่งมะนาว ในลุ่มแม่น้ําป่า

สักตอนล่าง,” (เอกสารในการสัมมนาเรื่องผี ในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย  จัดเนื่องในโอกาสวัน สถาปนา คณะศิลป
ศาสตร์ครบ 52 ปี โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงอําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26 พฤษภาคม 2557), 139. 

15 ประพิศ พงศ์มาศ, “หม้อกระดูก: พิธีกรรมผสมผสานระหว่างยุค,” ศิลปากร 42, 4 (กรกฎาคม-
สิงหาคม 2542): 79-88. 

16 ผาสุข อินทราวุธและคณะ, รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธ์ุ (นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 61. 
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ประเพณี ความเชื่อเกี่ยวกับความตายจากหลักฐานทางโบราณคดี  

ร่องรอยประเพณีความตายจากลักษณะการวางศพในท่าต่างๆ ลักษณะท่านอนตะแคง หัน
หน้าไปทางตะวันตก อาจเช่ือว่าชีวิตเปรียบเสมือนแสงของพระอาทิตย์ส่องสว่างทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆ แต่
ความตายเปรียบเสมือนการอับแสงของพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ตก เม่ือพระอาทิตย์ขึ้นในวันถัดไป
เปรียบเสมือนการเกิดใหม่ การวางศพในท่านอนงอเข่าพับขาเข้ามาติดกับตัว น่าจะมีการผูกมัดให้ขาท้ังสอง
ข้างงอพับ บางครั้งพบกองก้อนหินทับอยู่บนศพ บางครั้งพบเครื่องเซ่นวางไว้ในหลุมศพ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้ ภาชนะดินเผา โดยเช่ือว่าเพ่ือให้คนตายนําไปใช้ในโลกหน้า การโรยผงสีแดงเปรียบเสมือนการให้
เลือดเพื่อท่ีจะให้มีชีวิตในภายหน้า ศพท่ีสําคัญมักทําเป็นรูปวงกลม อาจมีหินทําเป็นรูปวงกลมวางไว้ใกล้ๆ 
กับร่างกระดูก บางโครงพบการวางแผ่นศิลามีรูปวงกลม 2 วง วงหนึ่งเป็นรูปพระจันทร์ข้างแรม อีกวงเป็น
รูปวงกลมน้ันหมายถึงดวงอาทิตย์ สะท้อนถึงความเชื่อของคนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ น่าจะมี
ความคิดในเรื่องเวียนว่ายตายเกิด การตกแต่งสถานท่ีวางศพ เช่น ตามถ้ํามีการตกแต่งสวยงาม ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าท่ีฝังศพของผู้ท่ีได้รับการเคารพนับถือจากชุมชนต่อมากลายเป็นท่ีบูชา ต่อมากลายเป็นลัทธิบูชาดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษ เป็นต้น17  

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์การศึกษาขุดค้นทางโบราณคดีในหลุมฝังศพเป็นแหล่งเรียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในดินแดนไทย พบประเพณีการปลงศพครั้งท่ี 1 และการปลงศพครั้ง
ท่ี 2 รวมถึงการใช้ภาชนะดินเผาบรรจุศพและเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเซ่นท่ีพบในหลุมฝังศพ อาจด้วยความ
เช่ือว่าให้ผู้ตายนําไปใช้ในโลกอีกมิติหนึ่ง บางแห่งพบการบรรจุศพเด็กไว้ภายในภาชนะดินเผา และบางแห่ง
พบโครงกระดูกภายในภาชนะ  

ต่อมาในสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ เป็นช่วงมีการติดต่อกับชุมชนภายนอกท่ีนําเข้า
วัฒนธรรมอินเดีย มีการเผยแพร่ศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ เม่ือชุมชนเกิดการยอมรับนับถือและ
การปฏิบัติตนตามหลักความเช่ือทางศาสนา ดังนั้น ประเพณีและพิธีกรรมท้องถ่ินดั้งเดิมจึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังประเพณีการปลงศพในท้องถิ่นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน จากการฝังศพมา
เป็นการเผาศพ  

ร่องรอยพิธีกรรมการปลงศพท่ีพบในบริเวณแหล่งโบราณคดีในดินแดนไทย แบ่งออกเป็น 2 
ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 และช่วงหลังพุทธศตวรรษท่ี 19 

 

 

 

 

                                              
17 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, ศาสนาสากล เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์, 2546), 5-12. 
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1) แหล่งโบราณคดีช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ในดินแดนไทย 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยก่ึงก่อนประวัติศาสตร์ 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พบโครงกระดูก
มนุษย์ เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทโลหะและหิน รวมท้ังภาชนะดินเผาท้ังชนิดลายเขียนสีแดงและลวดลาย
อื่นๆ ปรากฏประเพณีการปลงศพ คือการวางศพลงในหลุมฝังศพ พบเครื่องประดับ ภาชนะดินเผาลาย
เขียนสี และประเพณีการฝังศพเด็กลงในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ก่อนการนําไปฝัง  ในยุคท่ีมีการใช้โลหะ
เช่น สําริดผสมทองแดงและดีบุก ไม่พบเครื่องมือเหล็ก ประเพณีการฝังศพพบในลักษณะนอนหงายเหยียด
ยาว บางศพพบภาชนะดินเผาท่ีทุบให้แตกแล้วโรยคลุมทับบนศพ ในยุคท่ีมีการใช้เครื่องมือเหล็ก พบ
ประเพณีการฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว ภาชนะดินเผาท่ีฝังร่วมกับศพตกแต่งด้วยน้ําดินสีแดง
ขัดมัน18 

(ก)  (ข)  

ภาพท่ี 1 แสดงประเพณกีารฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
(ก) โครงกระดูกถูกฝังในท่านอนงอเข่า  
(ข) โครงกระดูกถูกฝังในท่านอนหงายเหยียดยาว 

ท่ีมา: สุรพล นาถะพินธุ, รากเหง้าบรรพชนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ 
(กรุงเทพฯ: มติชนปากเกร็ด, 2550), 45. 

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ อยู่ในเขตหมู่ท่ี 4 ตําบลวังม่วง อําเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี บริเวณลุ่มแม่น้ําป่าสักตอนล่างและอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่นํ้าป่าสัก จากการขุดค้นทาง
โบราณคดีพบประเพณีการปลงศพด้วยการฝังศพครั้งท่ี 1 ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 3,300 ปี
มาแล้ว แบบจัดศพในท่านอนหงายร่างกายเหยียดยาว หลุมศพหมายเลข 1 ผังหลุมศพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
วางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ผนังหลุมของฝังศพท้ัง 4 ด้านมีดินฉาบรอบหนาประมาณ 
1 เซนติเมตร ทําให้มีลักษณะคล้ายให้เป็นโลงศพ ในหลุมมีโครงกระดูกคน สภาพไม่สมบูรณ์ แตกเป็น
ช้ินส่วนเล็กๆ บางช้ินมีสีดํา สีเทาอ่อนถึงเทาเข้ม คล้ายลักษณะกระดูกท่ีถูกความร้อน เนื้อกระดูกเปราะ

                                              
18 สุรพล นาถะพินธุ, รากเหง้าบรรพชนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: 

มติชนปากเกร็ด, 2550), 44-58. 
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และแตกเป็นช้ินส่วนเล็กๆ พบของอุทิศในท่ีฝังศพ เช่น ภาชนะดินเผา จํานวน 4 ใบ ลูกปัดเปลือกหอย 
ขวานหินขัด เป็นต้น19 

ประพิศ พงศ์มาศ (ไม่มีปีท่ีพิมพ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยากายภาพ สํานัก
โบราณคดี กรมศิลปากร ได้วิเคราะห์โครงกระดูก การวางตัวของกระดูกในตําแหน่งเดิมของร่างกาย เป็น
ลักษณะการฝังแบบปฐมภูมิ ลักษณะกระดูกแตกหักแสดงถึงการประกอบพิธีกรรมด้วยการเผาขณะที่ศพยัง
มีเนื้อหนังอยู่ เรียกว่า การเผาสด หรือ Fresh Cremation เป็นไปได้มากว่า การปลงศพคนในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในท่ีฝังศพนี้ มีขั้นตอนการเผาประกอบอยู่ด้วย20 

 

 

 

 

 

                                              
19 สุรพล นาถุพินธุ, “ประเพณีการปลงศพสมัยโบราณ ที่บ้านโป่งตะขบและบ้างโป่งมะนาว ในลุ่มแม่น้ําป่า

สักตอนล่าง”, (เอกสารในการสัมมนาเร่ืองผี ในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย  จัดเนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะศิลป
ศาสตร์ครบ 52 ปี โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงอําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26 พฤษภาคม 2557), 139-
143. 

20 ประพิศ พงศ์มาศ, ไม่มีปีที่พิมพ์, รายงานเบ้ืองต้นการศึกษาโครงกระดูกคนสมัยโบราณที่บ้านโป่งตะขบ, 
รายงานเสนอต่อ “โครงการศึกษาวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ ตําบลวังม่วง อําเภอวัง
ม่วง จังหวัดสระบุรี” อ้างถึงใน สุรพล นาถุพินธุ, “ประเพณีการปลงศพสมัยโบราณ ที่บ้านโป่งตะขบและบ้างโป่งมะนาว ใน
ลุ่มแม่น้ําป่าสักตอนล่าง”, (เอกสารในการสัมมนาเร่ืองผี ในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย  จัดเน่ืองในโอกาสวันสถาปนา 
คณะศิลปศาสตร์ครบ  52 ปี  โดยฝ่ าย วิชาการและ วิจัย  ร่วมกับภาค วิชาประ วัติ ศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงอําเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26 
พฤษภาคม 2557) , 144-145. 
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ภาพท่ี 2 ภาพที่ฝังศพหมายเลข 1 ในหลุมขุดค้นหมายเลข 1 แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ 
ท่ีมา: สุรพล นาถุพินธุ, “ประเพณีการปลงศพสมัยโบราณ ท่ีบ้านโป่งตะขบและบ้างโป่งมะนาว ในลุ่มแม่
นํ้าป่าสักตอนล่าง,” (เอกสารในการสัมมนาเรื่องผี ในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย จัดเนื่องในโอกาสวัน
สถาปนา คณะศิลปศาสตร์ครบ 52 ปี โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบน
พ้ืนท่ีสูงอําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 26 พฤษภาคม 2557), 144. 

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบหลักฐาน
ประเพณีการปลงศพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถจําแนกได้ 2 แบบ ดังนี้ 

การปลงศพแบบท่ี 1 การฝังศพในพ้ืนท่ีสุสานรวมของชุมชน ลักษณะโครงกระดูก
อยู่ในท่านอนหงายเหยียดยาว พบภาชนะดินเผาถูกทุบให้แตกและนํามาปูรองรับศพ จากนั้นนําดินกลบทับ
มีลักษณะพูนดินเหนือศพ พบเครื่องเซ่นอุทิศให้ผู้ตาย เช่น เครื่องประดับ และเครื่องมือเคร่ืองใช ้เช่น อาวุธ
ทําด้วยเหล็กทําให้บิดงอ ภาชนะดินเผาทุบให้แตกด้วยความเช่ือว่าเครื่องมือเครื่องใช้นั้นตายลง จึงฝังพร้อม
กับผู้ตายเพ่ือนําไปใช้ในโลกหน้า 

การปลงศพแบบท่ี 2 ประเพณีการปลงศพนิยมฝังอยู่ในท่านอนหงายเหยียดยาว 
พบการบรรจุศพทารกท่ีเสียชีวิตเมื่อคลอด โดยบรรจุลงในภาชนะดินเผาใบใหญ่ อาจอยู่ในท่านั่ง มีภาชนะ
ทรงพานเป็นฝาปิด นําไปฝังไว้ในเขตท่ีอยู่อาศัย อาจเป็นใต้ถุนบ้าน ไม่นําไปฝังในสุสานรวมของชุมชน21 

 

                                              
21 สุรพล นาถะพินธุ, รากเหง้าบรรพชนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: 

มติชนปากเกร็ด, 2550), 112-113. 
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รูปที่ 3 ภาชนะบรรจุศพทารก พบในหลุมขดุค้นหมายเลข 10 แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
ท่ีมา: สุรพล นาถะพินธ,ุ รากเหง้าบรรพชนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ 
(กรุงเทพฯ: มติชนปากเกร็ด, 2550), 113. 

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง จังหวัดอุบลราชธานี พบประเพณีการเจาะรู
ภาชนะดินเผามี 2 ลักษณะคือ 1) การเจาะรูภาชนะก่อนการเผาภาชนะ โดยต้ังใจเจาะไว้ก่อนการเผา
ภาชนะ โดยลักษณะรูกลมมน และเรียบ และ 2) การเจาะรูภาชนะภายหลังการเผาภาชนะ ลักษณะของรู
จะขรุขระและเห็นรอยกะเทาะชัดเจน22    

       

รูปที่ 4 รูท่ีก้นภาชนะบรรจุกระดูก แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง จังหวัดอุบลราชธาณ ี
ท่ีมา: เวียงคํา ชวนอุดม, “การศึกษาแบบแผนการฝังศพในภาชนะดินเผาในลุม่แม่น้ํามูล-ชี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 171. 

แหล่งโบราณคดีฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบ
ร่องรอยอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์พุทธศตวรรษท่ี 3-7 นิยมการปลงศพลักษณะนอนหงาย
เหยียดยาว พบเครื่องอุทิศให้ผู้ตาย สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏหลักฐานพัฒนาการของชุมชนมีการ
อยู่อาศัยในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-16 ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-
18 เป็นต้นไป ชุมชนโบราณแห่งนี้มีประเพณีปลงศพโดยการเผาแล้วเก็บอัฐิใส่ภาชนะดินเผาแล้วฝังไว้ใน 
ศาสนสถานและมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องถึงสมัยประวัติศาสตร์ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-24 ร่วมสมัยอยุธยา23 
และรัตนโกสินทร์ตอนต้น แหล่งโบราณคดีฟ้าแดดสงยางพบหลักฐานการปลงศพหลายรูปแบบ ดังนี้ 

                                              
22 เวียงคํา ชวนอุดม, “การศึกษาแบบแผนการฝังศพในภาชนะดินเผาในลุ่มแม่น้ํามูล-ชี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 171. 
23 ผาสุข อินทราวุธและคณะ, รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธ์ุ (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 68. 
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การปลงศพแบบที่ 1 โดยการฝังยาวลักษณะนอนหงายและนอนตะแคงใน 
วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เป็นประเพณีการปลงศพของชุมชนโบราณสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วง 3,600 ปีมาแล้ว โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยพบว่าเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 7-824 

แบบท่ี 2 การปลงศพโดยการฝังยาวในวัฒนธรรมสมัยหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ 
พบเครื่องอุทิศวางอยู่บนลําตัว จากเครื่องอุทิศสันนิษฐานว่าเป็นของผู้มีฐานะทางสังคม  

แบบท่ี 3 การปลงศพในไหดินเผาในวัฒนธรรมสมัยหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ พบ
ไหขนาดใหญ่มีโครงกระดูก25 

แบบท่ี 4 การปลงศพโดยการเผาในวัฒนธรรมสมัยประวัติศาสตร์ ช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 นิยมการปลงศพโดยการเผาแล้วเก็บอัฐิไปบรรจุไว้ในไหดินเผาเคลือบขนาดใหญ่หรือโกศดิน
เผาเคลือบขนาดเล็กแล้วไปฝังไว้ในบริเวณศาสนสถาน26 

การปลงศพเมืองโบราณฟ้าแดดสงยามเมื่อพุทธศาสนาจะเข้ามามีบทบาทใน
เมืองโบราณแห่งน้ีตั้งแต่สมัยหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์แล้วก็ตาม ชุมชนโบราณแห่งนี้ยังยึดประเพณีการปลง
ศพแบบฝังยาวและแบบฝังในไหซึ่งเป็นประเพณีนิยมของชุมชนในลุ่มแม่น้ําโขง-ชี-มูลอยู่อย่างเหนียวแน่น
จน กระทั่งพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นต้นไป จึงเริ่มปลงศพโดยการเผาแล้วเก็บอัฐิตามความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา27  

 
 

 รูปท่ี 5 ไหและผอบดินเผาเคลอืบ เตาบุรรีัมย์ ภายในผอบบรรจุอัฐิมนุษย์ โบราณสถานโนนฟา้แดดสงยาง 
ท่ีมา: ผาสุข อินทราวุธและคณะ, “รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์” (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 127. 
 

                                              
24 เรื่องเดียวกัน, 43. 
25 เรื่องเดียวกัน, 45. 
26 เรื่องเดียวกัน, 45-46. 
27 เรื่องเดียวกัน, 46. 
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แหล่งโบราณคดีเมืองบัว ตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่
บริเวณลุ่มแม่น้ํามูล-ชี  จากการศึกษาทางโบราณคดีปรากฏหลักฐานว่ามีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยต้ังแต่ยุค
ก่อนประวัตศาสตร์ตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษท่ี 3-7 อยู่ติดต่อถึงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ในสมัย
ประวัติศาสตร์ตอนต้น พบหลักฐานทางโบราณคดีสะท้อนประเพณีการฝังศพและลําดับช้ันทางวัฒนธรรม
แบ่งออกเป็น 3 สมัย คือ สมัยท่ี 1 การฝังศพครั้งท่ี 1 แบบฝังนอนยาวบนพ้ืน มีการมัดศพ ของอุทิศ ได้แก่
ขวานหินขัด สมัยท่ี 2 ฝังศพในไห และสมัยท่ี 3 ฝังศพแบบครั้งท่ีสอง ท้ังฝังใส่ภาชนะดินเผาและฝังแบบไม่
ใส่ภาชนะดินเผา เป็นการฝังรวมบนพื้น28 แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบประเพณีการเจาะรูท่ีก้นภาชนะดินเผา
บรรจุอัฐิ โดยมีลักษณะดังนี้ 

- ภาชนะรูปทรงไหขนาดเล็ก29 เจาะรูท่ีก้นภาชนะ 6 รู ลักษณะรูกลมมน และ
เรียบ น่าจะเจาะขณะดินยังไม่แห้งสนิท พอหมาดๆ ก่อนจะนําไปเผาไฟ แต่ไม่ทราบว่าเจาะเพื่ออะไร 
ภาชนะดินเผาใบนี้ทําหน้าท่ีเป็นภาชนะครอบปิดบริเวณก้นภาชนะดินเผาท่ีใช้บรรจุอัฐ3ิ0  

- ภาชนะทรงไห31 ลําตัวรูปไข่ ก้นกลม มีรูท่ีก้นภาชนะ (รูลักษณะกลมมนเป็น
ความจงใจเจาะก่อนเผาภาชนะ แต่ส่วนก้นชํารุดหายไปเหลือร่องรอยเพียง 2 รู)32  

- ภาชนะทรงไห33 ลําตัวรูปไข่ ก้นกลมคล้ายโอ่ง พบการเจาะรูท่ีก้นภาชนะ 
เป็นการเจาะในภายหลังจากการเผาภาชนะแล้ว โดยเจาะจากด้านนอกเข้ามา เห็นเป็นรอยกะเทาะรอบ
บริเวณรู ลักษณะของรูขรุขระ ไม่เรียบ ภายในบรรจุกระดูก ส่วนกราม ฟัน และเปลือกข้าวอัดแน่นเป็น
แผ่นหนาเป็นชั้น ก่อนถึงกระดูกและรองกระดูกอยู่ด้านล่าง ภาชนะดินเผาใบน้ีทําหน้าท่ีเป็นฝาปิดภาชนะ
ดินเผาท่ีใช้บรรจุอัฐิ34 

 

 

 

                                              
28 เวียงคํา ชวนอุดม, “การศึกษาแบบแผนการฝังศพในภาชนะดินเผาในลุ่มแม่น้ํามูล-ชี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 113. 
29 ภาชนะดินเผาหมายเลข MB12.3(1/29). 
30 เรื่องเดียวกัน, 240. 
31 ภาชนะดินเผาหมายเลข MB14.2(1/38.2). 
32 เรื่องเดียวกัน, 242. 
33 ภาชนะดินเผาหมายเลข MB18.1(2). 
34 เรื่องเดียวกัน, 246. 
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รูปที่ 6 ร่องรอยรูท่ีก้นภาชนะบรรจุกระดกู แหล่งโบราณคดีเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่ีมา: เวียงคํา ชวนอุดม, “การศึกษาแบบแผนการฝังศพในภาชนะดินเผาในลุม่แม่น้ํามูล-ชี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 171. 

สมัยประวัติศาสตร์  

แหล่งโบราณคดีที่วัดสังฆาราม (วัดประตูลี้) เมืองโบราณหริภุญไชย ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีความสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดีภาคกลางตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ตามตํานานเกี่ยวกับการสร้างเมืองหริภุญไชย (ลําพูน) พบ
ประเพณีการฝังศพ ในระยะการอยู่อาศัยของชุมชนในวัฒนธรรมหริภุญไชย จากหลักฐานโกศดินเผา และ
การพบโครงกระดูกมนุษย์ 3 โครง สันนิษฐานการกําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15-16 เป็นช่วงท่ีมี
ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง วัฒนธรรมมอญ วัฒนธรรมพม่าสมัยพุกาม35  

 โกศดินเผา ส่วนลําตัวเป็นโถทรงรูปไข่และมีฝาปิดเป็นรูปกรวยสูง โกศใบนี้มี
ขนาดกว้างราวๆ 20 เซนติเมตร สูงราว 30 เซนติเมตร มีการตกแต่งผิวด้านนอกด้วยลายเขียนสีแดงบนพ้ืน
ครีม36 การตกแต่งภาชนะดินเผาสมัยหริภุญไชยด้วยเทคนิคการกดด้วยซ่ีฟันเฟือง จัดเป็นเทคนิคอินโด-
โรมัน ท่ีผ่านพม่าเข้ามานั่นเอง ด้านรูปแบบภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมหริภุญไชย ยังมีความคล้ายคลึง
รูปแบบภาชนะดินเผาของพม่าช่วงวัฒนธรรมของพวกพยู่ สืบต่อมาจนถึงสมัยพุกาม นั่นคือ รูปแบบภาชนะ
ประเภทหม้อนํ้า (คนโท) โกศดินเผา ไหดินเผา กาน้ําดินเผา เหล่านี้เป็นต้น37  

                                              
35 ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, “รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาร่องรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐาน

ทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลําพูน ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19” (ม.ป.ท., ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2536), 73-77. 

36 เรื่องเดียวกัน, 36. 
37 เรื่องเดียวกัน, 73-74. 
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รูปที่ 7 ภาพโกศดินเผา พบท่ีวดัประตลูี้ อําเภอเมือง จังหวัดลาํพูน 
ท่ีมา: ผาสุข อินทราวุธ และคณะ, “รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาร่องรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐาน
ทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลําพูน ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19” (ม.ป.ท., ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), ภาพที่ 62. 

 แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณเวียงมโน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 1738 พบหม้อบรรจุอัฐิฝังรวมกันเป็นจํานวนมาก รอบๆ บริเวณเขตวัดและฐานพระสถูป39 ริม
กําแพงเมืองและบริเวณชุมชน หม้อบรรจุอัฐิแต่ละใบทําอย่างประณีต มีการขูดขีด ภายในบรรจุอัฐิมนุษย์
เผาไฟแล้ว ก้นหม้อมีการเจาะรู หม้อดังกล่าวผิดกับหม้อท่ีใช้เป็นภาชนะใช้สอยประจําวัน และมีลักษณะ
คล้ายกับหม้อบรรจุอัฐิท่ีพบเมืองเบกถาโน เมืองฮาลิน และเมืองศรีเกษตรของชาวพยู่ ซ่ึงมักจะฝังหม้อ
บรรจุอัฐิริมกําแพงเมืองและเขตวัด40 

 

 

                                              
38 สรัสวดี อ๋องสกุล, ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 

2543), 62. 
39 ศรีศักร วัลลิโภดม, “เวียงมโน”, เมืองโบราณ 4, 2 (มกราคม-มีนาคม 2521), 68-69. 
40 สรัสวดี อ๋องสกุล, ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 

2543), 172-173. 
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(ก)    (ข)  

ภาพท่ี 8 หม้อบรรจุอัฐิ แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณเวียงมโน 
 (ก) หม้อบรรจุอฐัิ พบท่ีเวียงมโน (ข) ก้นภาชนะ เจาะรูตรงกลาง 
ท่ีมา: สรัสวดี อ๋องสกุล, ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิช
ช่ิง, 2543), 173. 

 2)  แหล่งโบราณคดีสมัยหลังพุทธศตวรรษท่ี 19 

แหล่งโบราณคดีวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ในเขตตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย บริเวณโบราณสถานเมืองบางขลังชุมชนโบราณร่วมสมัยกับเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย41  ผล
จากการขุดแต่งขุดค้นทางโบราณคดีพบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก 147 ใบ จําแนกเป็นภาชนะดินเผา
บรรจุกระดูก ประเภทเน้ือดินธรรมดา ส่วนใหญ่รูปทรงหม้อก้นกลม ค่อนข้างแบน จํานวน 11 ใบ ภาชนะ
ดินเผาบรรจุกระดูกประเภทเน้ือหิน จํานวน 129 ใบ และเครื่องถ้วยจีน จํานวน 4 ใบ จากภาชนะดินเผา
บรรจุกระดูกท้ังหมดพบว่ามีการเจาะรูเล็กๆ ไว้ท่ีก้นของภาชนะ จํานวน 90 ใบ นอกจากกระดูกท่ีพบอยู่ใน
ภาชนะดินเผาแล้ว ยังได้พบเครื่องอุทิศ เช่น เต้าปูนสําริด คันฉ่องสําริด ต่างหูสําริด แหนบ มีด สิ่วและตะปู 
กระปุกขนาดเล็ก และลูกปัดหินสีขาว42 

 การฝังภาชนะบรรจุกระดูกแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับทิศท่ีฝังภาชนะบรรจุ
กระดูก โดยพบทางทิศเหนือมากท่ีสุด  รองลงมาคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้ ส่วนทิศตะวันตกพบ
น้อยท่ีสุด ซึ่งทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล การฝังภาชนะบรรจุกระดูกทางทิศตะวันตก อาจเป็นไปได้ว่าไม่มี
ความเช่ือในเรื่องของทิศมงคล ความเชื่อของคนสมัยโบราณท่ีนิยมทํากันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เสียชีวิตอาจ
เป็นความเช่ือเดียวกับการเลือกทิศในการหันศีรษะเวลานอนไปในทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกซ่ึงถือว่า

                                              
41 วนาพร คําบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองโบราณบางขลัง ในเขตอําเภอ

สวรรคโลก และอําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22)” (วิทยานิพนธ์การศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553, 4 
และ 190. 

42 นาตยา ภูศรี, “ประเพณีการฝังศพที่เมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย”, กําหนดการประชุมเสนอผลงานทาง
วิชาการโบราณคดี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2543 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ, 1-4. 
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เป็นทิศมงคล ลักษณะการฝังเป็นกลุ่มเป็นไปได้ว่าฝังในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ผู้ตายอาจมีความสัมพันธ์
ทางเครือญาติจึงนํามาฝังในกลุ่มของตน43  

แหล่งโบราณคดีบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบร่องรอยประเพณีการปลงศพ
โดยการเผาและนําช้ินส่วนกระดูก ฟัน หรืออัฐิมาบรรจุไว้ในภาชนะดินเผา โดยพบจํานวน 267 ใบ ได้แก่ 
  - ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อดินธรรมดา เช่น หม้อดินเผา กระปุก เป็นต้น 
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเน้ือดินธรรมดาบางใบพบประเพณีการเจาะรูท่ีก้นภาชนะ จํานวนตั้งแต่ 1-
16 รู ลักษณะของรูเกิดจากการกะเทาะจากภายในทะลุออกจากภายนอกภาชนะ นอกจากนี้ยังพบการ
เจาะรูท่ีฝาดินเผา และพานดินเผาท่ีใช้รองรับภาชนะบรรจุอัฐิด้วยเช่นกัน แหล่งท่ีผลิตภาชนะดินเผาบรรจุ
อัฐิประเภทเน้ือดินธรรมดา ได้แก่ แหล่งเตาเผาพ้ืนเมือง และแหล่งเตาเผาบ้านบางปูน  

- ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อหิน เช่น กระปุก ตลับ ครก เป็นต้น แหล่งท่ีผลิต
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อหิน ได้แก่ แหล่งเตาเผาแม่น้ําน้อย แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลัย แหล่ง
เตาเผาสุโขทัย และแหล่งเตาเผาในประเทศเวียดนาม 

- ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อละเอยีด เช่น กระปุก ตลับ แจกัน เป็นต้น แหล่งท่ี
ผลิตภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อละเอียด ได้แก่ แหล่งเตาเผาในประเทศจีน – เครื่องถ้วยจีน และ
แหล่งเตาเผาในประเทศญี่ปุ่น – เครื่องถ้วยญ่ีปุ่น 

โบราณสถานท่ีพบร่องรอยประเพณีการปลงศพบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามี
จํานวน 24 แห่ง สามารถจําแนกพ้ืนท่ีในการศกึษาได้ดังนี้ 

 1) แหล่งโบราณคดีบริเวณในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบภาชนะดินเผาบรรจุ
อัฐิ จํานวน 29 ใบ จํานวนโบราณสถาน 11 แห่ง ได้แก่ บริเวณโบราณสถานวัดญานเสน โบราณสถานวัด
โพง (ร้าง) โบราณสถานวัดมหาสมัน (ร้าง) โบราณสถานวัดขม้ิน (ร้าง) โบราณสถานวัดวังไชย (ร้าง) 
โบราณสถานวัดไตรตรึงส์ (ร้าง) โบราณสถานวัดหลังคาดํา (ร้าง) โบราณสถานวัดสะพานนาค (ร้าง) 
โบราณสถานวัดอุโบสถ (ร้าง) โบราณสถานวัดโพธิ์เผือก (ร้าง) และโบราณสถานวัดจันทร (ร้าง)  

 2) แหล่งโบราณคดีบริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มโบราณสถาน
คลองสระบัว พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จํานวน 195 ใบ จํานวนโบราณสถาน 7 แห่ง ได้แก่ โบราณสถาน
วัดแค (ร้าง) โบราณสถานวัดพระงาม (ชะราม) (ร้าง) โบราณสถานวัดจงกลม (ร้าง) โบราณสถานวัดหน้า
พระเมรุ โบราณสถานวัดสามวิหาร โบราณสถานวัดเจ้าย่า (ร้าง) และโบราณสถานวัดใหม่ (ร้าง)  

                                              
43 วนาพร คําบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองโบราณบางขลัง ในเขตอําเภอ

สวรรคโลก และอําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22)” (วิทยานิพนธ์การศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 90 และ 
463-464. 
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 3) แหล่งโบราณคดีบริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอ่ืนๆ 
พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จํานวน 43 ใบ จํานวนโบราณสถาน 6 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานวัดช้าง (ร้าง) 
และโบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม โบราณสถานวัดธรรมาราม โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) 
โบราณสถานวัดหนองไม้ซุง และโบราณสถานวัดดงหวาย  

 รายละเอียดของแหล่งโบราณคดีแต่ละแห่ง ดูบทท่ี 3 

หลักฐานเอกสารวรรณกรรมทางศาสนา  

 วรรณกรรมทางศาสนาพุทธ 

 ประชาชนส่วนใหญ่ในสมัยอยุธยาเป็นพุทธศาสนิกชน จึงประกอบพิธีกรรมการปลงศพตาม
ความเช่ือทางพุทธศาสนา และเป็นพิธีกรรมท่ีคนในสมัยอยุธยาให้ความสําคัญมาก โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้
ประกอบพิธีกรรม บางศพต้องเก็บไว้นานถึงปี หลังจากทําการเผาศพแล้ว จะทําการฝังอัฐิใกล้กับโบสถ์ คน
มีฐานะจะสร้างเจดีย์เพ่ือเก็บอัฐิ  ส่วนยากจนต้องเก็บออมไว้เพ่ือให้ได้เผาศพตนเอง ส่วนพวกตายโหงจะ
โยนท้ิงนํ้า หรือท้ิงในป่าเปลี่ยว บางทีแอบเผาเงียบๆ44 

 สังคมพุทธศาสนิกชนในสมัยอยุธยา มีความเชื่อในเรื่องสวรรค์ นรก ภพภูมิ การสะสมบุญ
เพื่อการสืบต่อชาติภพท่ีดีกว่า การเวียนว่ายตายเกิด ความเช่ือดังกล่าว ส่งผลอิทธิพลทางความคิด ความ
เชื่อ และการปฏิบัติตนในสังคมสมัยอยุธยาดังปรากฏเป็นหลักฐานบนจิตรกรรมฝาผนัง และสมุดข่อยใน
เรื่องพุทธประวัติ นิทานชาดก ไตรภูมิ และพระมาลัยสูตร เป็นต้น 

 ไตรภูมิกถา ไตรภูมิพระร่วง หรือไตรภูมิ  ไตรภูมิ45 เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหา
ธรรมราชาลิไททรงเก็บความมาจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาหลายฉบับ นําเน้ือความพระธรรมเหล่าน้ีมา
ผสมผสานใหม่ให้ช่ือว่า ไตรภูมิกถา กล่าวถึงภูมิ 3 ภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ46 เป็นหลักธรรมคํา
สอนทางพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม การปกครอง คติ ความเช่ือในเรื่อง
กรรมดีกรรมช่ัว มีความสํานึกในผิดชอบชั่วดี มุ่งประกอบแต่กุศลกรรมความดีของพุทธศาสนิกชน การ

                                              
44 กรมศิลปากร, มรดกวัฒนธรรมไทย สมัยพระนครทวารวดีศรีอยุธยา (พ.ศ.1890-2310) (กรุงเทพฯ: 

ประชาชนไทย, 2543), 195 และ 202. 
45 สันนิษฐานว่าพญาลิไทย ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนเมื่อประมาณพ.ศ.1888 ต้นฉบับเป็นใบลาน อักษร ขอม

รวม 2 ฉบับ คือฉบับพระมหาช่วย วัดปากน้ําซ่ึงจารข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2321 และฉบับพระมหาจันทร์ อันจารข้ึนเมื่อ พ.ศ.2330 
กับต้นฉบับพิเศษซ่ึงพบเฉพาะผูกแรกอีก 1 ผูก พิเคราะห์ดูตามลักษณะอักษรน่าเชื่อว่าจะได้จารข้ึนในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ต้นฉบับทั้งหมดนี้มีเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ ฉบับพระมหาช่วยและพระมหาจันทร์ มีอย่างละ 10 ผูก ผูกละ 24 
ลาน ฉบับพิเศษ 1 ผูก มี 24 ลาน. 

46 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวถึงไตรภูมิว่าตามหลักวิชา ภูมิมี 4 ภูมิ ภูมิที่ 4 ชื่อว่า โลกุตร
ภูมิ แต่ 3 ภูมิแรกมีลักษณะร่วมกันเป็นโลกียภูมิเหมือนกัน และเป็นประเด็นปัญหาซ่ึงท่านสอนให้แก้ไข เพ่ือจะได้หลุดพ้น
ออกไปสู่โลกุตรภูมิ ท่านจึงตั้งชื่อ ไตรภูมิ เป็นหลักไว้ และแยกโลกุตรภูมิ ออกไปต่างหาก (และในที่สุด ในไตรภูมิพระร่วง 
ท่านก็พูดจนจบครบทั้ง 4 ภูมิน้ัน).  
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เวียนว่ายตายเกิด และการสะสมบุญเพ่ือภพหน้า เรื่องไตรภูมิปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีสมัยอยุธยา 
เช่น จิตรกรรมฝาผนังตามศาสนสถาน เช่น สมัยอยุธยาตอนต้นพบภาพพุทธประวัติในกรุพระปรางค์และ
ภายในคูหาพระปรางค์47 วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบจิตรกรรมฝาผนังภายในตําหนัก
พระพุทธโฆษาจารย์เขียนอยู่ท่ีช้ัน 2 ของอาคาร เขียนภาพโลกสัณฐาน ภาพป่าหิมพานต์ ภาพขุมนรก เป็น
ต้น48 รวมทั้งปรากฏภาพจิตรกรรมไตรภูมิในสมุดไทยหรือหนังสือใบลานด้วยเช่นกัน 

  คัมภีร์พระมาลัยสูตร 

 คัมภีร์พระมาลัยแต่งขึ้นในดินแดนพม่า อาจมีช่ือเรียกว่า มาเลยยสูตร เริ่มแต่งขึ้น
ราวพุทธศตวรรษท่ี 18-19 โดยรับอิทธิพลเค้าโครงเรื่องมาจากดินแดนลังกา ต่อมาเผยแพร่สูอ่าณาจักร
ล้านนา ในคัมภีร์มาเลยยเทวัตเถรวัตถุ แต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 และเข้ามาสู่อาณาจักร
อยุธยาราวพุทธศตวรรษท่ี 2249 พระมาลัยเป็นช่ือพระอรหันต์สาวกองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา 
เรื่องราวปรากฏอยู่ใน “มาลัยสูตร” อันเป็นสูตรนอกพระไตรปิฎก แต่งขึ้นเป็นนิทานธรรม เพื่อใช้เป็น
คติในการสั่งสอนพุทธศาสนิกชนการตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาพุทธ ให้ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทํา
ความดี ละเว้นกรรมชั่ว การสะสมบุญ ผู้ท่ีทําบุญให้ทานได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์50 และยังแฝงด้วย
การได้พบกับโลกอุดมคติท่ีบริบูรณ์ในเบ้ืองหน้า51 ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยอยุธยาเรื่อง
พระมาลัยสูตรถูกถ่ายทอดปรากฏในลักษณะของภาพเล่าเรื่องเป็นศิลปะจิตรกรรม เช่น จิตรกรรมฝา
ผนังตําหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทธไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา52  จิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดชมภูเวก53 จังหวัดนนทบุรี54 เป็นต้น  

 

 

 

                                              
47 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ที่มาของสมุดภาพไตรภูมิ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏี

บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522), 334. 
48 เรื่องเดียวกัน, 340-341. 
49 เด่นดาว ศิลปานนท์, แกะรอยพระมาลัย (นนทบุรี: มิวเซียมเพรส, 2533), 16-19. 
50 เรื่องเดียวกัน, 3-4. 
51 เด่นดาว ศิลปานนท์, “จิตรกรรมฝาผนังเรื่อพระมาลัยในภาคกลางของประเทศไทย” (สารนิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 1-4. 
52 เช่น ปรากฎภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพพระมาลัยปางเทวภูมิ ครั้งพระมาลัยไปนมัสการพระเจดีย์จุฬา

มณี ภาพเทวดาประทับนมัสการบูชาพระเจดีย์จุฬามณีและเหล่าอัปสรบรรเลงมโหรีถวายพระเกศธาตุ เป็นต้น. 
53 เช่น ปรากฏจิตกรรมฝาผนัง ภาพมารวิชัย ภาพนรก สวรรค์ ภาพเล่าเรื่องทศชาติ และเรื่องพระมาลัย 

เป็นต้น. 
54 เรื่องเดียวกัน, 71-73 และ 80. 
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 หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ บันทึกของชาวต่างชาติ 

 ปรากฏเอกสารทางประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บันทึกโดยนิโกลาส์ 
แชรแวส55 ได้บันทึกข้อมูลด้านต่างๆ รวมถึงพิธีกรรมการปลงศพของชาวสยาม กล่าวว่า การทําศพของชาว
สยาม ให้ความสําคัญยิ่งใหญ่ มีพิธีกรรมมาก ชาวสยามเลือกการทําศพโดยการเผา ด้วยความเช่ือว่าการเผา
ศพจะไม่ให้ผู้ตายมารบกวนคนเป็น พระสงฆ์ได้รับผลประโยชน์มากมายจากการประกอบพิธีกรรม เม่ือมีคน
เจ็บป่วยเขาจะทําการรักษา เม่ือคนไข้ตายเขาจะมาในฐานะพระแจ้งข่าวการตายโดยการตีกลองใหญ่ทํา
ด้วยสัมฤทธิ์ พิธีกรรมการทําศพเริ่มต้นด้วยการอาบนํ้าศพ คนฐานะปานกลางจะมีน้ําปลอดกรอกและน้ํา
ประสานดีบุก เพ่ือกัดล้างลําไส้ และทําลายช้ินส่วนในร่างกายท่ีเน่าง่าย ใช้แผ่นโลหะหรือทองเหลือง 
ทองคําหรือเงินแล้วแต่ฐานะ มาปิดปาก ตา และหูของศพ แล้วนําโลหะเหล่านั้นมาทําแหวน เพ่ือให้
ครอบครัวเก็บไว้เป็นท่ีระลึก เก็บศพ 3 วัน พระภิกษุสวดทุกคืน พระได้รับรูปละ 3 บาท และเครื่องปัจจัย
ไทยทานจํานวนมาก หลังสามวันนําศพเข้าโลงท่ีทาสีและทาทอง ไม่มีการห่อศพ ใช้เสื่อปูรองให้ศพนอน 
แล้วแต่งกายศพด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม พระสงฆ์มาชุมนุมกัน มีการบรรเลงเครื่องสีตีเป่า ตีกลอง ญาติ
ใกล้ชิดผู้ตายนุ่งขาวห่มขาวและโกนศีรษะ มักแห่ศพทางนํ้าโดยเรือลําใหญ่ นางร้องไห้ โขนลิเกนําขบวนไป
ข้างหน้า ตามด้วยเรือบรรทุกโลงโดยมีเรือของพระสงฆ์จูงฆราวาสไปลําหลังสุดท้ายขบวน เรือของพระสงฆ์
ปิดทอง หัวท้ายทําเป็นรูปหัวและหางนาค เรือบรรทุกโลงศพก็เช่นเดียวกัน โลงศพตั้งอยู่บนบุษบกค่อนข้าง
สูง ภายในฉัตรทอง เม่ือถึงบริเวณใกล้วัดเป็นท่ีใช้เผาศพ นําโลงศพตั้งบนกองฟืน ใช้ไม้ติดไฟง่าย ประดับ
เชิงตระกอนเหมือนอย่างโรงละครฝรั่ง มีดอกไม้เพลิง ญาติใกล้ชิดจุดเพลิง มีการจุดพลุ มีนางร้องไห้ มีการ
แสดงมหรสพโขน มีการเล่นเครื่องสาย พระสวดจนศพถูกเผาลุกท่วม พระภิกษุนั่งอยู่ในศาลาห่างจากเชิง
ตะกอน 30 ก้าว มีผู้นําของมาถวายประเคน ถวายปัจจัยเป็นค่ามาในงานและสวดมนต์ให้ เม่ือไฟดับ เขาก็
เก็บอัฐิและอังคารไว้ในโกศ นําไปประดิษฐานไว้ในองค์เจดีย์ท่ีวัด มีการบรรจุของมีค่าของผู้ตายไว้กับอัฐิ
ด้วย เพ่ือนําติดตัวไว้ใช้ในชาติหน้า ปัจจุบันไม่มีการทําแบบนี้อีกแล้ว56 

 งานศพของพวกมีฐานะจะทํากันอย่างหรูหรา สิ้นเปลือง โดยเก็บศพไว้นาน เม่ือเชื้อพระวงศ์
สิ้นพระชนม์ มีการกรอกปรอท ใส่ของหอมและนํ้าปรุงมีราคาเพ่ือป้องกันศพไม่ให้เน่าเป่ือย  มีการสวดของ
พระสงฆ์ทุกวัน ในวันแห่งศพ นิมนต์พระสงฆ์และภิกขุนีในเมืองและตําบลใกล้เคียงมาท้ังหมด มีเรือหลาย
ลําบรรทุกเครื่องปัจจัยไทยทานสําหรับการถวาย มีของแจกเป็นทานแก่ผู้ยากจน วัดท่ีประกอบพิธีการปลง
ศพ จะประดับโคมประทีปสว่างไสวและดอกไม้เพลิงตลอดคืน ไม่แตกต่างจากงานรื่นเริง งานศพของ
เจ้าพระยาพระคลังและสมเด็จพระสงัฆราช พระราชินีมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จัดงานใหญ่โตมโหฬาร สตรีท่ัว
ราชอาณาจักรโกนศีรษะและแต่งเคร่ืองไว้ทุกข์ พระสงฆ์ทุกแห่งมาบําเพ็ญศาสนกิจถวายต่อพระศพ และ

                                              
55 นิโกลาส์ แชรแวส ชาวฝรั่งเศสเข้ามาพํานักอยู่ในอาณาจักรอยุธยา สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถึง 

4 ปี.  
56 นิโกลาส์ แชรแวส เขียน, สันท์ ต.โกมลบุตร แปล, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่ง

ราชอาณาจักรสยาม (ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) พิมพ์คร้ังที่ 2, (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2550), 179-180. 
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กลับไปพร้อมกับวัตถุปัจจัยไทยทานจํานวนมาก แต่ละรูปรับไตรจีวรสํารับ เงินและเครื่องบริโภค หลังจาก
เก็บศพ 1 ปี จึงพระราชทานเพลิงศพภาย ณ ลานในพระราชวัง จิตกาธานตั้งประกอบด้วยไม้จันทน์ไม้
กฤษณาและไม้กะลําพอ สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้จุดพระราชทานเพลิงศพด้วยตนเอง เพราะชาวสยาม
เชื่อว่าการกระทําเช่นนี้ เป็นกุศลแรง ย่ิงผู้จุดไฟเป็นบุคคลมีช่ือเสียงสําคัญเท่าใด ผู้ตายจะได้รับความสุข
ในปรภพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น มีการเก็บอัฐิและอังคารอย่างถูกต้องตามเวลาและด้วยความเคารพย่ิง ตอน
กลางคืนก็นําเอาไปถ่วงลงในแม่น้ํา ตอนน้ําไหลเช่ียวท่ีสุด การถ่วงหรือฝังพระอัฐิอังคารทํานองนี้ กระทํา
เฉพาะเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ มีขุนนางรู้เห็นเพียง 2-3 คนเท่านั้น พวกราษฎรจะไม่รู้เลย เพ่ือรักษา
ความลับ เขาจะก่อสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิขึ้นแล้วและถวายพระเกียรติเสมอหนึ่งว่า ได้บรรจุพระอัฐิอังคารของ
เจ้านายองค์นั้นๆ ไว้ภายในจริงๆ พระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดิน พระอัครมเหสี กับพระเจ้าลูกยาเธอและ
พระเจ้าลูกเธอเท่าน้ัน ได้อภิสิทธิ์ปลงในพระบรมมหาราชวัง ส่วนเจ้านายและเจ้าหญิงพระองค์อื่นๆ จะปลง
ภายในพระนครเท่าน้ัน ส่วนคนอ่ืนๆ ต้องนําไปเผานอกเมือง สถานท่ีไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวังนัก57  

 การจัดงานศพกระทําเฉพาะของพวกผู้ใหญ่เท่านั้น ส่วนพวกเด็กๆ ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลย 
นําเอาไปฝังในทุ่ง หรือเอาโยนท้ิงน้ําเสียตอนกลางคืนดึกๆ หรือวางให้แร้งกาจิกกินเป็นทาน คนมั่งมีจะนํา
ศพเด็กมอบให้แก่พระสงฆ์ พร้อมด้วยเงินจํานวนหนึ่งเพ่ือให้จัดการเผา สําหรับคนแก่ตายด้วยโรคติดต่อ 
หรือยากจนจะทําการฝัง58 

 ปรากฏเอกสารทางประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บันทึกโดย
มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ (Simon de la Loubere) ได้บันทึกข้อมูลด้านต่างๆ รวมถึงประเพณีพิธีกรรม
ปลงศพของชาวสยามในสมัยอยุธยา59 กล่าวว่า คําสวดของพระสงฆ์ในพิธี กรรมการปลงศพจะเกี่ยวกับ
ธรรมะ มรณะ และบอกทางไปสวรรค์60 

 การเผาศพ ขึ้นอยู่กับฐานะและสถานะทางสังคมของผู้ตาย61  

 การงานมหรสพในงานศพเป็นทําเนียมของชาวสยาม มักนิยมเล่นโขนและระบํา จุดดอกไม้
ไฟในเวลากลางคืนจํานวนมาก ถ้าเป็นศพของคนใหญ่คนโต จะมีมหรสพและจุดดอกไม้ไฟตลอด 3 วัน 3 
คืน62  

                                              
57 เรื่องเดียวกัน, 179-182. 
58 เรื่องเดียวกัน, 182. 
59 ข้อมูลส่วนใหญ่คล้ายกับนิโกลาส์ แชร์แวสที่ให้ข้อมูลละเอียดมากกว่าของลาลูแบร์ ดังนั้น ในการศึกษา

ฉบับน้ีจะนําเสนอเฉพาะข้อมูลเพิ่มเติมเท่าน้ัน 
60 นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ, “ลาลูแบร์ เปนจดหมายเหตุ พงศาวดารสยาม 

ครั้งกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจ้า (ราชทูตฝรั่งเศสท่ีเข้ามาจําทูลพระราชสาสน์ครั้งโน้น แต่งไว้
แปลเปนไทย) เล่ม 6”, สําเนาเอกสาร, เลขที่ 959.3035 ล261 ล ล.5, ห้องหนังสือหายาก, หอสมุดแห่งชาติ 2457, 440-
441. 

61 เรื่องเดียวกัน, 442-443. 
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 การขุดศพขึ้นเพ่ือให้เป็นเกียรติยศ ท่านท่ีมีบุญอํานาจยิ่งใหญ่ขึ้นใหม่ๆ ให้ขุดศพบิดาแม้
ล่วงลับดับสังขารไปช้านานแล้ว (หรือได้เผาเสียก่อนแล้วก็ใชัอัฐิอุทิศขึ้นแทนศพ) มีงานปลงศพขนาดใหญ่ 
เพื่อเป็นเกียรติ เช่ือว่าเป็นการสร้างบารมีวาสนาของบุตร ทําให้มีอนาคตเจริญรุ่งเรือง ธรรมเนียมนี้รับ
อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีน63  

 การเก็บอัฐินํามาฝังไว้ท่ีเจดีย์ หลังเผาศพแล้วจะเก็บอัฐิไว้ในโลงหรือหีบ โดยไม่มีพิธีการแล้ว
เอาหีบฝังไว้ใต้เจดีย์ ท่ีตั้งอยู่ล้อมพระอุโบสถในวัดของตระกูล ถ้ามีฐานะดีจะสร้างเจดีย์องค์ใหม่สําหรับฝัง
อัฐินั้น บางครั้งเจ้าภาพฝังเครื่องเพชร พลอย ของมีค่าลงไปปนกับอัฐิด้วย บางคนกล่าวว่าพระอังคารของ
พระมหากษัตริย์หลังจากที่ถวายพระเพลิงแล้วจะนําไปลอยในแม่น้ํา ชาวสยามและชาวพะโค (มอญ) จะ
สรงนํ้าพระอังคารพระเจ้าแผ่นดินด้วยน้ํานม แล้วนําไปฝังไว้ท่ีปากแม่น้ําเม่ือน้ําทะเลงวดลง เม่ือพระสรีระ
ไหม้ไม่หมดกลายเป็นอฐัิ ชาวสยามและชาวพะโคจะเก็บพระบรมอัฐิแล้วเชิญไปฝังไว้ ณ พระเจดีย์ เป็นที่ส่ง
ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์64 

 การสร้างเจดีย์ฝังศพของชาวสยามเพื่อเป็นเกียรติมักสร้างใหญ่โต ไม่มีมณฑปหลักหรือศิลา
จารึกแนบไว้ด้วย การสร้างเจดีย์สร้างแบบไม่คงทนถาวรอยู่ได้ไม่ถึงช่ัวอายุคน สําหรับพวกท่ีไม่มีวัดของ
ตระกูลจะเก็บอัฐิไว้ท่ีบ้านเรือนของตน65  

 การปลงศพของคนจนจะฝังศพโดยไม่เผา หากเม่ือใดลูกหลานมีกําลัง จะนิมนต์พระสงฆ์มา
ทําพิธี โดยฝังไว้ตามท้องนาท่ีห่างไกลบ้านเรือน ป่าช้า ท่ีท้ิงศพ คือทอดไว้บนแคร่ในคอก สําหรับแร้งกาลง
มาช่วยทําลายศพ ส่วนศพท่ีตายจากการป่วยตาย ชาวสยามจะนําไปฝังไว้หลายปีจึงขุดขึ้นมาเผา ไม่เผาศพ
ท่ีตายโหง ศพเด็กท่ีตายจากในครรภ์มารดา ศพหญิงตายท้องกลม ศพท่ีตายโหง ถือว่าเป็นกรรมตาม
สนอง66  

 การไว้ทุกข์ ชาวสยามไม่มีธรรมเนียมการไว้ทุกข์ ส่วนใหญ่พ่อแม่จะไว้ทุกข์ให้ลูกหลาน 
มากกว่าลูกหลานไว้ทุกข์ให้พ่อแม่ บางคนพ่อบวชเป็นพระ แม่บวชเป็นชี หรือโกนศีรษะไว้ทุกข์ให้กันแต่ไม่
โกนค้ิว มีแต่พระสงฆ์เท่านั้นท่ีโกนค้ิว ชาวสยามกลัวผีบรรพบุรุษมารบกวน ดังนั้นลูกหลานจึงนําเครื่องเซ่น
ไปวางไว้ท่ีหลุมฝังศพ วางไว้ให้สัตว์กิน การทําบุญให้ทาน อุทิศถึงญาติท่ีตายโดยถวายให้พระสงฆ์ เพราะ
ชาวสยามคิดว่าเป็นการถ่ายบาปกรรมให้แก่ผู้ตาย ชาวสยามเซ่นสรวงสักการบูชาเทพยดา ภูตผีปีศาจ ท่ีอยู่
ในรูปของดวงวิญญาณ67 

                                                                                                                               
62 เรื่องเดียวกัน, 446. 
63 เรื่องเดียวกัน, 447. 
64 เรืองเดียวกัน, 448. 
65 เรื่องเดียวกัน, 448-450. 
66 เรื่องเดียวกัน, 450-451. 
67 เรื่องเดียวกัน, 451-452. 
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คติความเชื่อการปลงศพ 

จากการศึกษาทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดี พบการใช้ภาชนะดินเผาเป็นส่วนประกอบที่
สําคัญในประเพณีการปลงศพต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ นักวิชาการบางท่านเช่ือว่าการจัดวางศพใน
ภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ ท่ีมีลักษณะคล้ายทารกในครรภ์มารดา อาจจะเป็นสัญลักษณ์เพื่อการเกิดใหม่ 
หรือการใช้ภาชนะดินเผาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอุทิศโดยเช่ือว่า เพ่ือให้คนตายนําไปใช้ในโลกหน้า ต่อมา
เม่ือชุมชนโบราณรับอารยธรรมอินเดียท่ีเผยแพร่ศาสนาพุทธและพราหมณ์เข้ามา ทําให้ชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพิธีกรรมการ โดยการเผาและนําช้ินส่วนกระดูกหรืออัฐิบรรจุลงในภาชนะดินเผา ภาชนะดิน
เผาบางใบพบลักษณะพิเศษคือการเจาะรูท่ีก้นภาชนะ มีนักโบราณคดีและนักวิชาการได้สะท้อนความ
คิดเห็นในเรื่องการเจาะรูท่ีก้นภาชนะดินเผาบรรจุกระดูหรืออัฐิดังนี้ 

สรัสวดี อ๋องสกุล ศึกษาทางโบราณคดีชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน ชุมชนหริภุญ
ไชยพบหม้อบรรจุอัฐิจํานวนมากตามเขตวัด เขตริมกําแพงเมืองและบริเวณชุมชน มีการตกแต่งผิวด้วย
ลวดลายขูดขีด แสดงความคิดเห็นว่า ภาชนะดินเผาบางใบมีการเจาะรูท่ีก้น เพ่ือให้นํ้าไหลออกได6้8  

วนาพร คําบุศย์ศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีโบราณสถานวัดโบสถ์ ได้เสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องคติความเช่ือเรื่องการเจาะรูท่ีก้นภาชนะดินเผา โดยสันนิฐานว่าเป็นการระบาย
ความช้ืนของกระดูก แต่ยังไม่อาจสรุปได้แน่ชัด69 และการฝังเครื่องอุทิศ เช่น เครื่องใช้ไม้สอยหรือ
เครื่องประดับ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของฐานะของผู้ตาย70 

แพรวชมพู ชุณหอุไร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจาะรูท่ีก้นภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิว่า 
เป็นการให้วิญญาณผู้ตายเดินทางเข้าออกได้อย่างในคติความเช่ือการเจาะช่องประตูสุสานของคนจีน แต่ก็มี
ความเป็นไปได้น้อยเพราะพุทธศาสนิกชนชาวไทยมักมีความเช่ือว่า เม่ือคนตายได้รับการประกอบพิธีการ
เผาแล้ววิญญาณนั้นจะไปสู่สุขคติหรือไปเกิดใหม่ จึงไม่น่าท่ีจะต้องเจาะรูให้วิญญาณคนตายได้เข้าออกอีก 
การเจาะรูท่ีก้นภาชนะจึงอาจเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์เพียงการระบายความช้ืนของกระดูกเท่านั้นก็ได้ แต่
ยังไม่อาจสรุปได้แน่ชัด71 และการฝังภาชนะดินเผารวมเป็นกลุ่มอาจมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ72 และ

                                              
68 สรัสวดี อ๋องสกุล, ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 

2543), 173. 
69 วนาพร คําบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองโบราณบางขลัง ในเขตอําเภอ

สวรรคโลก และอําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22)” (วิทยานิพนธ์การศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553, 
465. 

70 เรื่องเดียวกัน, 190. 
71 แพรวชมพู ชุณหอุไร, “การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกที่โบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองบาง

ขลัง จังหวัดสุโขทัย” (เอกสารศึกษาเฉพาะบุคคลหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 198. 
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การฝังเครื่องอุทิศนั้นเป็นสิ่งของเครื่องใช้เดิมของผู้ตาย เป็นคติท่ีให้ผู้ตายนําติดตัวไปใช้ในโลกหน้า หรือ
อาจเป็นการถือว่าของๆ คนตายไม่ควรนําไปให้คนเป็นใช้ต่อ จึงให้ฝังร่วมกับคนตายไปด้วย73 และการฝัง
เครื่องใช้ไม้สอยหรือเครื่องประดับลงไปด้วย อาจแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของฐานะของผู้ตาย74 

จากหลักฐานบันทึกของชาวต่างชาติในสมัยอยุธยากล่าวถึง การปลงศพของพุทธศาสนิกชน 
กลุ่มท่ีมีฐานะทางการเงินมีขั้นตอนการปลงศพเต็มรูปแบบ ประกอบพิธีกรรมโดยพระสงฆ์ มีมหรสพ จุดพลุ
ไฟ และทําการเผาศพ ส่วนอังคารนําไปถ่วงลงในน้ํา หากประธานการจุดเพลิงศพเป็นบุคคลท่ีมีสําคัญใน
สังคม จะทําให้ผู้ตายได้รับความสุขในปรภพ การเผาศพดังกล่าวพุทธศาสนิกชนในสมัยอยุธยาเชื่อว่าผู้ตาย
จะไม่รบกวนคนเป็น และจะทําการเก็บอัฐิและนําไปฝังบริเวณโบราณสถานโดยเช่ือว่าเป็นท่ีส่งวิญญาณอัน
ศักดิ์สิทธ์ การประกอบพิธีกรรมการปลงศพอันยิ่งใหญ่เช่ือว่าทําให้บุตรมีอนาคตเจริญรุ่งเรือง โดยรับ
อิทธิพลทางความคิดมาจากวัฒนธรรมจีน การวางเครื่องเซ่นเพ่ือไม่ให้คนตายมารบกวน การทําบุญทําทาน
อุทิศถึงญาติท่ีตายโดยถวายให้พระสงฆ์ เป็นการถ่ายบาปกรรมให้แก่ผู้ตาย ส่วนพวกตายโหงจะไม่นํามาเผา 
เพราะเชื่อว่าเป็นกรรมในอดีต 

 กล่าวโดยสรุปแนวคิดในเรื่องคติความเช่ือเรื่องพิธีกรรมการปลงศพ จากแหล่งโบราณคดี
สามารถทําให้เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนท่ีเข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี การประกอบพิธี
กรรมการปลงศพอาจจะเป็นการแสดงถึงความรู้สึกของคนเป็นท่ีมีต่อคนตาย อาจกระทําเพราะความกลัว
พลัง อํานาจ ท่ีมองไม่เห็นของคนตายจากหลักฐานการวางหินบนหลุมศพ หรือความรัก ความอาธรต่อ
ผู้เสียชีวิตเช่น การวางเครื่องอุทิศต่างๆ เช่ือว่าเพื่อให้คนตายมีความสุข มีความพอใจ ไม่รบกวนคนเป็น 
และสิ่งท่ีนักโบราณคดีเรียนรู้จากโบราณวัตถุในหลุมฝังศพได้สะท้อนให้เข้าใจภูมิปัญญาของคนในอดีต 
ความคิด วิธีการการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก ลูกปัด กําไล
สําริด เป็นต้น ส่วนรูปทรงและลวดลายท่ีถูกตกแต่งขึ้นทําให้เข้าใจวัฒนธรรม ความคิด ค่านิยมของมนุษย์
ในอดีต 

 จากการศึกษาทางโบราณคดีในดินแดนไทยพบรูปแบบการฝังศพ 2 วิธีคือ รูปแบบการฝัง
ครั้งท่ี 1 เป็นรูปแบบท่ีพบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการใช้ภาชนะดินเผาเป็น
ส่วนประกอบสําคัญในพิธีกรรมการปลงศพ มีการฝังศพในไหหรือภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ภายในพบโครง
กระดูกและเครื่องอุทิศ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
จังหวัดลพบุรี เป็นต้น ภาชนะดินเผาบางใบพบการเจาะรูท่ีก้น เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง 
จังหวัดอุบลธานี ในสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์เม่ือมีศาสนาพุทธและพราหมณ์เข้ามาในเกี่ยวข้องกับชุมชน 
ส่งผลต่อความคิด คติ ความเชื่อ ทําให้พบการผสมผสานรูปแบบการฝังครั้งท่ี 1 และการฝังศพครั้งท่ี 2 จาก
หลักฐานการฝังศพในไห เช่น แหล่งโบราณคดีฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินทร์ แหล่งโบราณคดีเมืองบัว 

                                                                                                                               
72 เรื่องเดียวกัน, 193. 
73 เรื่องเดียวกัน, 194. 
74 เรื่องเดียวกัน, 2. 
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จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น และโกศดินเผาบรรจุอัฐิ พบท่ีแหล่งโบราณคดีวัดประตู้ลี้ จังหวัดลําพูน แหล่ง
โบราณคดีเมืองโบราณเวียงมโน จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะโกศดินเผาดังกล่าวพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างวัฒนธรรมหริภุญไชย วัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง วัฒนธรรมมอญ และวัฒนธรรมพม่าสมัย
พุกาม ต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์เป็นการฝังศพครั้งท่ี 2 เป็นยุคท่ีศาสนาพุทธและพราหมณ์เข้ามามี
อิทธิพลในชุมชนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีวัฒนธรรม ความคิด คติ ความเช่ือ เศรษฐกิจ 
สังคม การปกครอง เป็นต้น จากหลักฐานทางโบราณคดีพบภาชนะดินเผาบรรจุช้ินส่วนกระดูกท่ีถูกเผาไฟ
แล้ว หรืออัฐิเช่น แหล่งโบราณคดีวัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง จังหวัดสุโขทัย แหล่งโบราณคดีเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาจํานวน 24 แห่งพบร่องรอยประเพณีการปลงศพ เช่น โบราณสถานวัดญานเสน 
โบราณสถานวัดแค เป็นต้น ภาชนะดินเผาบางใบประเพณีการเจาะรูท่ีก้นถูกฝังบริเวณโบราณสถาน   
 จากหลักฐานเอกสารวรรณกรรมทางศาสนา คําสอนคัมภีร์ทางพุทธศาสนาส่งอิทธิพลทาง
ความคิด ความเชื่อ การเวียนว่ายตายเกิด เป็นต้น ส่วนบันทึกของชาวต่างชาติในสมัยพระนารายณ์ บอก
เล่าถึงสภาพสังคมในสมัยอยุธยา รวมถึงการประกอบพิธีกรรมการปลงศพของชาวสยาม     

 คติความเช่ือการปลงศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บางลักษณะเช่ือว่าเพ่ือควบคุมวิญญาณคน
ตายไม่ให้รบกวนคนเป็น หรือการแสดงความอาธรถึงคนตาย บางลักษณะเช่ือว่าเป็นสัญลักษณ์การกลับไป
เกิดใหม่ มีการศึกษาทางโบราณคดีเรื่องประเพณีการเจาะรูภาชนะบรรจุศพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีพบ
ในแหล่งโบราณคดีเมืองบัว สันนิษฐานว่าเพื่อให้น้ําเหลืองไหลออก ในสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์พบการ
เจาะรูท่ีก้นภาชนะบรรจุอัฐิท่ีแหล่งโบราณคดีเมืองเวียงมโน เพ่ือให้นํ้าไหลออกได้ ในสมัยประวัติศาสตร์
แหล่งโบราณคดีบางขลัง โบราณสถานวัดโบสถ์พบการเจาะรูภาชนะบรรจุกระดูกเช่นกันโดยสันนิษฐานว่า 
อาจจะระบายความช้ืนของกระดูก หรืออาจจะด้วยคติความเช่ือในเรื่องวิญญาณท่ีสามารถเข้าออกได้ 

 

 



31 
 

 

 
บทท่ี 3 

ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
 

แหล่งโบราณคดีที่พบภาชนะบรรจุอัฐิ บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

  จากรายงานการศึกษาทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ปรากฏ
ร่องรอยประเพณีพิธีกรรมการปลงศพโดยการบรรจุอัฐิหรือกระดูกท่ีถูกเผาไฟลงในภาชนะดินเผา จํานวน
ภาชนะดินเผาท่ีพบท้ังหมด 267 ใบ พบบริเวณโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 24 แห่งสามารถ
กําหนดพ้ืนท่ีโบราณสถานได้ดังน้ี  

 1) แหล่งโบราณคดีบริเวณในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จํานวน 11 แห่ง ได้แก่ บริเวณ
โบราณสถานวัดญานเสน โบราณสถานวัดโพง (ร้าง) โบราณสถานวัดมหาสมัน (ร้าง) โบราณสถานวัดขม้ิน 
(ร้าง) โบราณสถานวัดวังไชย (ร้าง) โบราณสถานวัดไตรตรึงส์ (ร้าง) โบราณสถานวัดหลังคาดํา (ร้าง)
โบราณสถานวัดสะพานนาค (ร้าง) โบราณสถานวัดอุโบสถ (ร้าง) โบราณสถานวัดโพธิ์เผือก (ร้าง) และ
โบราณสถานวัดจันทร (ร้าง) 

 2) แหล่งโบราณคดีบริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มโบราณสถานคลองสระบัว 
จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานวัดพระงาม (ชะราม) (ร้าง) โบราณสถานวัดจงกลม (ร้าง) โบราณสถานวัด
เจ้าย่า (ร้าง) โบราณสถานวัดแค (ร้าง) โบราณสถานวัดสามวิหาร โบราณสถานวัดหน้าพระเมรุ และ
โบราณสถานวัดใหม่ (ร้าง)  

 3) แหล่งโบราณคดีบริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ จํานวน 6 
แห่ง ได้แก่ โบราณสถานวัดช้าง (ร้าง) และโบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม โบราณสถานวัดธรรมาราม 
โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) โบราณสถานวัดหนองไม้ซุง และโบราณสถานวัดดงหวาย  

 สามารถกําหนดตําแหน่งโบราณสถานบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตามแผนที่ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อแหล่งโบราณสถานท่ีพบภาชนะบรรจุอัฐิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1) วัดญานเสน 
2) วัดโพง (ร้าง) 
3) วัดมหาสมัน (ร้าง) 
4) วัดขม้ิน (ร้าง)  
5) วัดวังไชย (รา้ง) 
6) วัดไตรตรึงส์ (ร้าง) 
7) วัดหลังคาดํา (ร้าง) 
8) วัดสะพานนาค (ร้าง) 

9) วัดอโุบสถ 
10) วัดโพธ์ิเผอืก (ร้าง) 
11) วัดจันทร (ร้าง) 
12) วัดพระงาม (ชะราม) (ร้าง) 
13) วัดจงกลม (ร้าง)  
14) วัดเจ้าย่า (ร้าง) 
15) วัดแค (ร้าง) 
16) วัดสามวิหาร 

17) วัดหน้าพระเมร ุ
18) วัดใหม่ (ร้าง) 
19) วัดช้าง (ร้าง)  
20) วัดสมณโกฏฐาราม  
21) วัดธรรมาราม  
22) วัดโรงทอง (ร้าง) 
23) วัดหนองไม้ซุง 
24) วัดดงหวาย 

 
 

 

แผนที่ 1: แสดงตําแหน่งโบราณสถาน ท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา  
ท่ีมา: ดัดแปลงจากระบบภูมิศาสตร์สนเทศ โครงการสํารวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร 
http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/viewer.aspx 
หมายเหตุ สัญลักษณ ์d แสดงตําแหน่งโบราณสถานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
 สัญลักษณ ์eแสดงตําแหน่งโบราณสถานภายนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระ
  บัว   
 สัญลักษณ ์a แสดงตําแหน่งโบราณสถานภายนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะ
  อื่นๆ  
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แผนที่ 2: แสดงตําแหน่งโบราณสถานท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ นอกเกาะเมืองพระนครศรอียุธยา  
ท่ีมา: ดัดแปลงจากระบบภูมิศาสตร์สนเทศ โครงการสํารวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร 
http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/viewer.aspx 

หมายเหตุ สัญลักษณ ์d แสดงตําแหน่งโบราณสถานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
 สัญลักษณ ์eแสดงตําแหน่งโบราณสถานภายนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระ
  บัว   
 สัญลักษณ ์a แสดงตําแหน่งโบราณสถานภายนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะ
  อื่นๆ  
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แหล่งโบราณคดีในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

 โบราณสถานวัดญานเสน (1) 

 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา อยู่ในเขตวัดญานเสนปัจจุบัน ตําบลท่า
วาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างในพระราชพงศาวดารฯ มีการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์อยู่ประจําพรรษา ลักษณะแผนผังโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยเจดีย์
ประธานทรงย่อมุมไม้สิบสองบนฐานประทักษิณ เจดีย์ราย 5 องค์ เป็นเจดีย์ย่อมุม 3 องค์ ไม่ทราบรูปทรง 2 
องค์ ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานใช้เป็นท่ีตั้งโกศบรรจุอัฐิ และด้านทิศเหนือมีการสร้าง
แท่นบูชา1 (ดูแผนผังท่ี 1) 

 จากรายงานการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดญานเสน เม่ือปีพ.ศ.2544 
สามารถกําหนดอายุโบราณสถานจากหลักฐานท่ีได้จากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี และลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่า มีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยในสมัยอยุธยาตอนต้นก่อนการสร้างโบราณสถาน ราว
พุทธศตวรรษท่ี 19-20 ต่อมามีการปรับพ้ืนท่ีเพื่อสร้างวัดในสมัยอยุธยาตอนต้น-กลาง มีการใช้งานระยะหน่ึง
เกิดการทรุดโทรมและพังทลาย ต่อมามีการก่อสร้างโบราณสถานในสมัยท่ี 2 ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 (สมัย
อยุธยาตอนกลาง) และมีการปรับพื้นท่ีเพ่ือก่อสร้างโบราณสถานสมัยท่ี 3 สมัยรัตนโกสินทร์ต้อนต้น (รัชกาลท่ี 
1-3) การใช้พื้นท่ีในสมัยสุดท้ายอยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1-3)2  

  โบราณสถานวัดญานเสนพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จํานวน 5 ใบ และ
ช้ินส่วนกระดูกภายในภาชนะ พบจากการขุดแต่งลักษณะภาชนะรูปทรงหม้อดินเผา ผลิตจากแหล่งเตา
พ้ืนเมือง ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบริเวณเจดีย์ประธาน มีรายละเอียดดังน้ี 

  1) ภาชนะหมายเลข 13 รูปทรงหม้อดินเผา4 ผลติจากแหล่งเตาพื้นเมือง   
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ก้นกลม ผิวเรียบ 
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 18 เซนติเมตร ความสูง 11 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ:  ทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน (N1E3) จํานวน 1 ใบ5 ทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของเจดีย์ประธาน (S2W3) จํานวน 2 ใบ6  ทิศเหนือของเจดีย์ประธาน (N3E1) จํานวน 1 ใบ7 ทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเจดีย์ประธาน  (N3W2) จํานวน 1 ใบ8 

                                              
1 กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานเบ้ืองต้น

โครงการการขุดแต่งโบราณสถานและขุดค้นทางโบราณคดี วัดญานเสน , ต .ท่าวาสุกรี, อ .พระนครศรีอยุธยา, จ .
พระนครศรีอยุธยา” 2544, 1-7. 

2 เรื่องเดียวกัน, 223-225. 
3 เรื่องเดียวกัน, 71. 
4 เรื่องเดียวกัน, 717-4. 
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(ก)   (ข)  

ภาพท่ี 9: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐหิมายเลข 1 โบราณสถานวดัญานเสน 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานเบื้องตน้
โครงการการขุดแต่งโบราณสถานและขุดค้นทางโบราณคดี วดัญานเสน, ต.ท่าวาสกุร,ี อ.พระนครศรีอยุธยา, 
จ.พระนครศรีอยุธยา” 2544, 144 และ 112 

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 1 และแผนผังท่ี 1 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดญานเสน 

 โบราณสถานวัดโพง (ร้าง) (2) 

 อยู่ทางตอนใต้ของโบราณสถานวัดมหาธาตุ ภายในเขตสวนสาธารณะบึงพระราม ตําบล
ประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัดทางภูมิศาสตร์ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 
องศา 21 ลิปดา 15 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 34 ฟิลิปดาตะวันออก แผนท่ีทหาร ชุด L9013  
พิมพ์ครั้งท่ี 2 พิกัดกริด 47 PR 693873  

 ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ปรากฏช่ือวัดโพงในหลักฐานเอกสารประชุมพงศาวดาร เล่ม 37 เรื่องกรุง
เก่า ซึ่งเรียบเรียงขึ้นโดย พระยาโบราณบุรารักษ์ เม่ือปีรัตนโกสินทร์ศก 126 กล่าวถึงตลาดไว้ว่า “...มาย่าน
หลังวัดนกหน้าวัดโพง มีร้านชําไทยมอญขายันถาดภานน้อยใหญ่สรรพเครื่องทองเหลืองครบ แลมีดตลาดขาย
ของสดเช้าเยนอยู่ในย่านหน้าวัดนก...” (ประชุมพงศาวดารเล่ม 37: หน้า 207)9 แผนผังโบราณสถานรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังยอดปราสาท วิหาร เจดีย์ราย 4 องค์ และกําแพงแก้ว 
การวางผังน่าจะอยู่ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก10 (ดูแผนผังท่ี 2) 

                                                                                                                                   
5 เรื่องเดียวกัน, 71 และ 83. 
6 เรื่องเดียวกัน, 71 และ 74.  
7 เรื่องเดียวกัน, 71 และ 74. 
8 เรื่องเดียวกัน, 74. 
9 กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการ

ขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดโพง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา” 2537, 4. 
10 เรื่องเดียวกัน, 6-8 และ 13-16. 
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 จากรายงานการขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดโพง เม่ือปี พ.ศ. 2537 สามารถกําหนดอายุ
โบราณสถานจากหลักฐานจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและการพิจารณา
เอกสารทางประวัติศาสตร์ นํามาสันนิษฐานกําหนดอายุโบราณสถานสามารถแบ่งออกเป็น 3 สมัยดังนี้  
  สมัยท่ี 1 ช่วงพทุธศตวรรษที่ 20 (สมัยอยุธยาตอนต้น-ตอนกลาง) พบร่องรอยกิจกรรมของ
คนในอดีต ไม่หนาแน่น พบร่องรอยโครงสร้างอาคาร และน่าจะมีเจดีย์อยู่หลังอาคาร  
  สมัยท่ี 2 ช่วงต้นหรือกลางพุทธศตวรรษที่ 20 -21 มีการถมดินปิดทับโบราณสถานวัดโพง
สมัยแรก ต่อมามีการเตรียมพ้ืนท่ีสร้างเจดีย์ประธาน  
  สมัยท่ี 3 ช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 มีการก่อสร้าง
โบราณสถานเพ่ิมเติมและการบูรณะโบราณสถาน พื้นท่ีวัดโพงมีความเช่ือมโยงกับวัดนก ตามหลักฐานเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ทําให้เชื่อว่ามีชุมชนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้11 และจากการวิเคราะห์หลักฐานการขุดแต่ง
ลวดลายปูนป้ันประดับเจดีย์ประธานสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22-24 (สมัยอยุธยาตอนปลาย)12 

 โบราณสถานวัดโพงพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจากการขุดแต่ง จํานวน 1 
ใบ พบบริเวณช่องบรรจุท่ีฐานด้านตะวันตกของเจดีย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ภาชนะหมายเลข 6 ภาชนะทรงหม้อดินเผา ประเภทเนื้อดินธรรมดา ไม่มีข้อมูลแหล่ง
เตา 

 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงหม้อ  
 - ลักษณะฝา: แบบหงาย 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: บริเวณไหล่ตกแต่งลวดลายกดประทับลายฟัน

ปลา   
 - พบบริเวณ: ช่องบรรจุท่ีฐานด้านตะวันตกของเจดีย์หมายเลข 213 

 

ภาพท่ี 10: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอฐัิหมายเลข 6 โบราณสถานวดัโพง 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงาน
การขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดโพง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา” 2537, 41. 

                                              
11 เรื่องเดียวกัน, 71. 
12 เรื่องเดียวกัน, 69. 
13 เรื่องเดียวกัน, 41. 
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 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 2 และแผนผังท่ี 2 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดโพง 

 โบราณสถานวัดมหาสมัน (ร้าง) (3) 

 อยู่ติดกับตําหนักสิริยาลัย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ท่ีตําบล
ประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 
องศา 20 ลิปดา 42 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 33 ลิปดา 02 ฟิลิปดาตะวันออก แผนที่ทหารระวาง 
5137 IV ชุด L7017 พิมพ์ 1-RTSD พิกัดกริด 47 PPR 672862 มาตราส่วน 1:50,00014  

 ปัจจุบันเป็นวัดร้าง คําว่า “มหาสมัน” ปรากฏในตํานานเมืองโบราณแถบภาคเหนือกล่าวถึง
ชุมชนดั้งเดิมนับถือ “สมัน” เป็นสัตว์มีพระคุณได้พลีชีพแทนพระราชาของตน สันนิษฐานว่าวัดมหาสมันจึง
อาจจะเป็นย่านชาวเหนือ ในท่ีนี้ควรจะเป็นชาวสุโขทัยมากกว่าชาวเมืองอื่นใด หรือคําว่า “มหาสมัน” อาจ
เป็นคําท่ีคลาดเคลื่อนมาจากคําว่า “มหาสมณะ” มีความหมายเกี่ยวเน่ืองกับพุทธศาสนา15 แผนผัง
โบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยเจดีย์ทรงกลมแบบองค์ระฆังคว่ํา และพระอุโบสถ16  

 รายงานการขุดแต่งและขุดค้นโบราณคดีโบราณสถานวัดมหาสมัน เม่ือปี พ.ศ. 2537 ผลจาก
การวิเคราะห์หลักฐานโบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี เอกสารทางประวัติศาสตร์และ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมนํามาสันนิษฐานกําหนดอายุโบราณสถานวัดมหาสมันปรากฏว่า ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ระหว่างสมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง แต่หลักฐานสนับสนุนยังไม่เพียงพอในการกําหนดอายุ
โบราณสถานท่ีแน่นอน ส่วนเจดีย์ทรงกลมแบบองค์ระฆังคว่ํานั้น น่าจะรับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมมาจาก
ศิลปะสุโขทัย17 โบราณสถานแห่งนี้ถูกท้ิงร้างสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 218 

 โบราณสถานวัดมหาสมันพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจากการขุดแต่ง 
จํานวน 1 ใบ ดังนี้  

1) ภาชนะหมายเลข 7 ภาชนะทรงหม้อทะนน ประเภทเนื้อดินธรรมดา 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงหม้อทะนน 

 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายฟันปลา19 

                                              
14 กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการขุดแต่งและขุดค้น

โบราณสถานวัดมหาสมัน”, 2537, 6. 
15 เรื่องเดียวกัน, 5. 
16 เรื่องเดียวกัน, 13-14. 
17 เรื่องเดียวกัน, 15-26. 
18 เรื่องเดียวกัน, 23. 
19 เรื่องเดียวกัน, 17. 
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 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 3 ส่วนแผนผังโบราณสถานวัดมหาสมัน (ร้าง) ไม่มี
ข้อมูล 

 โบราณสถานวัดขม้ิน (ร้าง) (4) 

 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา บริเวณพื้นท่ีเรือนจําจังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา (เดิม ) เคยเป็นส่วนหนึ่ งของพระราชวังจันเกษม  ในเขตตําบลหัวรอ  อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 21 
ลิปดา 47 ฟิลิปดาเหนือเส้นแวงที่ 100 องศา 34 ลิปดา 35 ฟิลิปดาตะวันออก แผนท่ีทหารมาตราส่วน 
1:50,000 ชุด L7017 ระวาง 5137 IV20  

 โบราณสถานวัดขม้ินเป็นวัดร้าง ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษา ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง จาก
เอกสารทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยอยุธยาตอนต้น-กลาง โดยสร้างบริเวณริม
คลองมหาไชยฝั่งด้านตะวันออก21 เป็นวัดขนาดเล็กอยู่นอกกําแพงเมือง ต่อมาในสมัยพระมหาธรรมราชา
โปรดให้การขยายกําแพงเมืองและสร้างพระราชวังจันทรเกษม เป็นท่ีประทับของมหาอุปราชกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล (วังหน้า) ทําให้วัดขม้ินอยู่ภายในกําแพงเมืองพระนคร  และโปรดให้ชาวมอญนําโดยพระยา
เกียรติและพระยาราม มาตั้งถิ่นฐาน ณ ตําบลขมิ้น ละแวกวัดขุนแสน ใกล้พระราชวังจันทร์ เม่ือคราวเสียกรุง
พระราชวังแห่งนี้ไฟไหม้และถูกทําลายเกือบหมดและอยู่ในสภาพรกร้าง ต่อมามีราษฎรมาทําไร่บนพื้นท่ีแห่งนี้  

ลักษณะแผนผังโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวอยู่ในแนวแกนทิศตะวันตก-ตะวันออก 
ประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเปลี่ยม พระวิหาร เจดีย์ เจดีย์ราย และแนวกําแพงวัด22 (ดูแผนผังท่ี 3)   

จากการขุดค้นทางโบราณคดี พบช้ันวัฒนธรรมการอยู่อาศัย 3 ช้ันวัฒนธรรมกําหนดอายุตั้งแต่
ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี 5) และในการวิเคราะห์กําหนดอายุ
โบราณสถานจากหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุท่ีได้จากการขุดแต่งขุดค้นทางโบราณคดี 
และลักษณะทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานหลังการขุดแต่งสันนิษฐานว่า มีอายุอยู่ในช่วงอยุธยาตอนต้น-
ตอนกลาง และถูกท้ิงร้างสมัยเสียกรุงครั้งท่ี 2 ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 โบราณสถานได้รับการบูรณะขึ้นมา
ใหม่ และสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้พ้ืนที่วัดเป็นเรือนจํา23  

                                              
20 กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, อนนท์ เรืองเทศ และ 

รังสี อ่วมทอง, “รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีวัดขมิ้น ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
2544, 5. 

21 เรื่องเดียวกัน, 64. 
22 เรื่องเดียวกัน, 11-13. 
23 เรื่องเดียวกัน, 64-66. 
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โบราณสถานวัดขม้ินพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จากการขุดแต่ง จํานวน 
3 ใบ เป็นภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง ผลิตจากแหล่งเตาภายในประเทศท่ีแหล่งเตาสุโขทัย รูปทรง
กระปุกพร้อมฝา จํานวน 2 ใบ ใบท่ี 1 บรรจุกระดูก ใบท่ี 2 บรรจุฟัน 12 ซี่  ตกแต่งด้วยการเขียนลายใต้
เคลือบ แหล่งเตาต่างประเทศจากประเทศจีน 1 ใบ ประเภทเครื่องถ้วยจีน เนื้อละเอียด ตกแต่งด้วยการเขียน
ลายบนเคลือบ รูปทรงกระปุกบรรจุกระดูก ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิดังกล่าวพบบริเวณวิหาร และเจดีย์ราย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ภาชนะหมายเลข 824 ภาชนะทรงกระปุกผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน กําหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 22-2325 ภาชนะเนื้อละเอียด ภายในบรรจุเศษกระดูก (ดูภาพที่ 11 (ก) กระปุก ภาชนะ
หมายเลข 8) 

 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงกระปุก ปากป่ินเล็กน้อย ปากและก้นแคบ ลําตัว
ผายออก   
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายเบญจรงค์? เคลือบ และลวดลายอยู่ใน
สภาพลบเลือน 
 -  ขนาดภาชน: เส้นผ่าศูนยก์ลางส่วนปาก 7.1 เซนติเมตร ความสูง 5.2 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศเหนือของเจดีย์ราย26  

 2) ภาชนะหมายเลข 927 ภาชนะทรงกระปุกและฝา แหล่งเตาสุโขทัย กําหนดอายุพุทธ
ศตวรรษท่ี 19-2028 ประเภทเนื้อแกร่ง ภายในบรรจุเศษกระดูก (ดูภาพที่ 11 (ข) กระปุก ภาชนะหมายเลข 9) 

  -  ลักษณะภาชนะดินเผา:  รูปทรงกระปุกและฝา ลําตัวผาย ก้นแคบตัดตรง      
 -  ลักษณะฝา:  มีด้ามจับเป็นจุกคล้ายรูปดอกบัวตูม   
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายพันธุ์พฤกษาสีดําใต้เคลือบ ลวดลายจะ
เขียนต่อเน่ืองกันท่ัวตัวภาชนะและฝา 
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 13.1 เซนติเมตร ความสูง 6.7 เซนติเมตร 
ความหนา 0.6 เซนติเมตร  

                                              
24 โบราณวัตถุหมายเลข 5. 
25 กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, อนนท์ เรืองเทศ และ 

รังสี อ่วมทอง, “รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีวัดขมิ้น ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
2544, 20. 

26 เรื่องเดียวกัน, 20. 
27 บัญชีโบราณวัตถุ งานขุดแต่งโบราณสถานวัดขมิ้นลําดับ 7. 
28 กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, อนนท์ เรืองเทศ และ 

รังสี อ่วมทอง, “รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีวัดขมิ้น ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
2544, 21. 
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 - ขนาดฝาภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 13.1 เซนติเมตร ความสูง 5 เซนติเมตร ความ
หนา 0.6 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศใต้ของวิหาร29  

3) ภาชนะหมายเลข 1030 กระปุกและฝา ประเภทเนื้อแกร่ง แหล่งเตาสุโขทัย กําหนด
อายุพุทธศตวรรษท่ี 19-20 บรรจุฟันจํานวน 12 ซ่ี (ดูภาพที่ 12 กระปุก ภาชนะหมายเลข 10) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ลําตัวผายออก ก้นแคบตัดตรง       
 - ลักษณะฝา: ฝามีด้ามจับเป็นจุกคล้ายรูปดอก บัวตูม   
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายสีดําใต้เคลือบ  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 7 เซนติเมตร ความสูง 3.5 เซนติเมตร 
ความหนา 0.35 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝาภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ความสูง 2.6 เซนติเมตร ความ
หนา 0.35 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ:  ทิศใต้ของวิหาร31  

ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 4 และแผนผังท่ี 3 แสดงแผนผังโบราณสถาน
และตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดขม้ิน   

(ก)      (ข)   

ภาพท่ี 11: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวดัขม้ิน 
 (ก) กระปุก ภาชนะหมายเลข 8  (ข) กระปุก ภาชนะหมายเลข 9 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, อนนท์ เรืองเทศ 
และ รังสี อว่มทอง, “รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีวัดขม้ิน ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2544, 96-97 และ 114-115. 
 

                                              
29 เรื่องเดียวกัน, 8 และ 21. 
30 บัญชีโบราณวัตถุลําดับ 8. 
31 กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, อนนท์ เรืองเทศ และ 

รังสี อ่วมทอง, “รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีวัดขมิ้น ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
2544, 18 และ 21. 
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(ค)    

ภาพท่ี 12: กระปุก ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 10 โบราณสถานวดัขม้ิน 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, อนนท์ เรืองเทศ 
และ รังสี อว่มทอง, “รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีวัดขม้ิน ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2544, 96-97 และ 114-115. 

 โบราณสถานวัดวังไชย (ร้าง) (5) 

 ตั้งอยู่กลางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งท่ี 14 องศา 20 ลิปดา 25 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 
100 องศา 33 ลิปดา 12 ฟิลิปดาตะวันออก แผนที่ทหารชุด L9013 พิมพ์ครั้งท่ี 3 ตําแหน่งพิกัด 47 PPR 
67585832  

 แผนผังโบราณสถานประกอบด้วย อุโบสถ เจดีย์ประธาน วิหารเหนือ อาคาร และเจดีย์ 
ลักษณะแผนผังวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก และหันหน้าสู่ทิศตะวันออก33 (ดูแผนผังท่ี 4)   

 จากรายงานการศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานวัดวังไชย เม่ือปีพ.ศ. 2538 ผลการขุดค้น
ทางโบราณคดี พบชั้นวัฒนธรรมการอยู่อาศัย 3 ช้ันวัฒนธรรม และจากการวิเคราะห์หลักฐานโบราณวัตถุท่ี
พบจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี นํามาสันนิษฐานกําหนดอายุโบราณสถานได้ราวพุทธศตวรรษที่ 21 
ต่อมาเกิดไฟไหม้ มีการบูรณปฏิสังขรณ์ และมีการใช้งานต่อเนื่องจนถึงเสียกรุง (สมัยอยุธยาตอนปลาย)34  

 โบราณสถานวัดวังไชยพบหลักฐานโบราณวัตถุ พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จากการขุดแต่ง 
จํานวน 5 ใบ เป็นภาชนะรูปทรงโถ จํานวน 1 ใบ ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย และภาชนะรูปทรงตลับ 
จํานวน 4 ใบ ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย แหล่งเตาสุโขทัย และแหล่งเตาประเทศเวียดนาม ตกแต่งด้วย
การเขียนลายใต้เคลือบ พบบริเวณเจดีย์ประธาน เจดีย์ และอุโบสถ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ภาชนะหมายเลข 1135 รูปทรงตลับ ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อแกร่ง 
(ดูภาพท่ี 13 (ก) ตลับ ภาชนะหมายเลข 11) 

                                              
32 กรมศิลปากร, สํานักการโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงาน

การศึกษาโบราณสถานวัดวังไชย ตําบลประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2538, 3. 
33 เรื่องเดียวกัน, 9-14. 
34 เรื่องเดียวกัน, 42-45. 
35 เรื่องเดียวกัน, 39. 
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 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ทรงตลับ  
 - ลักษณะฝา: ท่ีจับเป็นจุก 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบขาว ใช้เทคนิคปากน้ําเคลือบท่ีขอบฝา
ตลับและเคลือบไม่ถึงฐานตลับ   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 8.5 เซนติเมตร ความสูง 8 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ:  ด้านหลังพระประธานโบสถ ์

 2) ภาชนะหมายเลข 1236 รูปทรงตลับ ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย ประเภทเนื้อแกร่ง 
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 (ดูภาพท่ี 13 (ข) ตลับ ภาชนะหมายเลข 12) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงตลับ ลําตัวกลม ก้นภาชนะมีร่องรอยของกีท่๋อ  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ฝาปิดมีท่ีจับเป็นรูปนก (นกแก้ว?) เขียนลายใต้
เคลือบเป็นรูปพันธุ์พฤกษากับลายตารางภายในช่อง เคลือบใสไม่ถึงฐานตลับ เขียนสีนํ้าตาล    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 13 เซนติเมตร ความสูง 14 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ:  ด้านหลังเจดีย์ประธาน 

 3) ภาชนะหมายเลข 1337  รูปทรงโถ ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชชนาลัย เนื้อแกร่ง? กําหนด
อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21 (ดูภาพที่ 13 (ค) โถ ภาชนะหมายเลข 13) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงโถ 
 - ลักษณะฝา: มีท่ีจับเป็นจุก 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบสีน้ําตาลไม่ถึงฐาน โดยปาดน้ําเคลือบท่ี
ขอบฝากับขอบโถ เป็นเทคนิคของเตาศรีสัชนาลัย   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 8.5 เซนติเมตร ความสูง 12 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ:  ระหว่างทิศเหนือของเจดีย์และด้านทิศใต้ของวหิาร 

 4) ภาชนะหมายเลข 1438 รูปทรงตลับ  ผลิตจากแหล่งเตาศรีสชันาลัย ประเภทเนื้อแกร่ง 
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21 (ดูภาพท่ี 13 (ง) ตลับ ภาชนะหมายเลข 14) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงตลับ ทรงสูง ฝามีท่ีจัดเป็นจุก 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา:  ส่วนลําตัวตลับ ตกแต่งเป็นลายพันธุ์พฤกษา ใช้
เทคนิคเคลือบสองสี คือเคลือบสีน้ําตาลแล้วตกแต่งลวดลายด้วยการขูดขีดบนผิวเคลือบจนถึงเนื้อดินขาว  
ส่วนฝา -มีท่ีจัดเป็นจุก เขียนลายบนฝาเป็นกลีบดอกไม้รอบจุกของฝาตกแต่งเป็นลายฟันปลา  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 13.5 เซนติเมตร ความสูง 11 เซนติเมตร  

                                              
36 เรื่องเดียวกัน, 40. 
37 เรื่องเดียวกัน, 40. 
38 เรื่องเดียวกัน, 40. 
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 - พบบริเวณ: ระหว่างทิศเหนือของเจดีย์และด้านทิศใต้ของวิหาร 

 5) ภาชนะหมายเลข 1539 รูปทรงตลับ ผลิตจากแหล่งเตาเวียดนาม ประเภทเน้ือแกร่ง 
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22 (ดูภาพท่ี 13 (จ) ตลับ ภาชนะหมายเลข 15) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงตลับ ลําตัวกลม ก้นภาชนะมีร่องรอยของกี๋ท่อ  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายใต้เคลือบเป็นรูปกลีบดอกไม้ล้อมรอบ
จุก และลายพันธุ์พฤกษาเกี่ยวกันรอบตลับ เคลือบใสตลอดท้ังใบ โดยปาดน้ําเคลือบท่ีก้นตลับ   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว  6.7 เซนติเมตร ความสูง 6.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ระหว่างด้านทิศใต้ของเจดีย์องค์ในและทิศใต้ของวิหารเหนือ 

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 5 และแผนผังท่ี 4 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอฐัิ โบราณสถานวัดวังไชย 

(ก)   (ข)  
(ค)  

(ง)  (จ)  

ภาพท่ี 13: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดวังไชย 
 (ก) ตลับ ภาชนะหมายเลข 11 (ข) ตลับ ภาชนะหมายเลข 12 
 (ค) โถ ภาชนะหมายเลข 13 (ง) ตลับ ภาชนะหมายเลข 14 
 (จ) ตลับ ภาชนะหมายเลข 15     
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักการโครงการอนุรกัษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร ์พระนครศรีอยธุยา, “รายงาน
การศึกษาโบราณสถานวัดวังไชย ตําบลประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2538, ภาพท่ี 52, ภาพท่ี 53, 
ภาพที่ 54, ภาพท่ี 55 และ ภาพท่ี 56.  

                                              
39 เรื่องเดียวกัน, 40. 
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 โบราณสถานวัดไตรตรึงส์ (ร้าง) (6) 

 ตั้งอยู่กลางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ี ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งท่ี 14 องศา 21 ลิปดา 7 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงท่ี 
100 องศา 34 ฟิลิปดาตะวันออก พิกัดกริด 47 PPR 689871 แผนท่ีทหารลําดับชุด L9013 พิมพ์ครั้งท่ี 240  

 ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง แผนผังโบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์
ประธาน วิหาร และเจดีย์ราย41 (ดูแผนผังท่ี 5) 

 รายงานการศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานวัดไตรตรึงส์ เม่ือปีพ.ศ. 2538 ผลการขุดค้นทาง
โบราณคดี พบชั้นวัฒนธรรมการอยู่อาศัย 4 ช้ันวัฒนธรรม และการวิเคราะห์หลักฐานโบราณวัตถุท่ีได้จากการ
ขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี และลักษณะทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน สันนิษฐานการกําหนดอายุ
โบราณสถานต้ังแต่ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 หรือต้นพุทธศตวรรษที่ 21 (สมัยอยุธยาตอนต้น) จนถึงพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 (สมัยอยุธยาตอนปลาย) ถูกท้ิงร้างและพังทลายในท่ีสุด42  

 โบราณสถานวัดไตรตรึงส์พบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จํานวน 1 ใบ โดย
พบจากการขุดตรวจชั้นดินธรรมชาติท่ี 243 ชั้นดินวัฒนธรรมท่ี 3 ในช้ันนี้น่าจะมีอายุราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 
ถึงพุทธศตวรรษท่ี 23 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลางต่อเนื่องไปถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย44 มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ภาชนะหมายเลข 1645 รูปทรงโถ ประเภทเครื่องถ้วย ภายในบรรจุกระดูก 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: โถ ขนาดกลาง 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนสีน้าํเงินใต้เคลอืบ     
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก  6  เซนติเมตร ความสูง 9  เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ:  ทางทิศใต้ของเจดีย์ประธาน46 

                                              
40 กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการขุดแต่งโบราณสถาน

วัดไตรตรึงส์” 2538, 4. 
41 เรื่องเดียวกัน, 13-17. 
42 เรื่องเดียวกัน, 71-80. 
43 เรื่องเดียวกัน, 54. 
44 เรื่องเดียวกัน, 75. 
45 เรื่องเดียวกัน, 17. 
46 เรื่องเดียวกัน, 17. 
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ภาพท่ี 14: โถ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 16 โบราณสถานวัดไตรตรึงส ์
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการขุดแต่ง
โบราณสถานวัดไตรตรึงส์” 2538, 54. 

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนท่ี  1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 6 และแผนผังท่ี 5 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณถานวัดไตรตรึงส์ 

 โบราณสถานวัดหลังคาดํา (ร้าง) (7) 

ตั้งอยู่กลางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในเขตสวนสาธารณะบึงพระราม ท่ีตําบลประตูชัย 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตบึงพระราม พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ้ง 
14 องศา 21 ลิปดา 18 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 100 องศา 34 ลิปดา 05  ฟิลิปดาตะวันออก แผนที่ทหาร 
ลําดับชุด L 9013 พิมพ์ครั้งท่ี 2 ตําแหน่งพิกัด 47 PPR 69187447  

ปัจจุบันเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าวัดแห่งน้ี สร้างขึ้นเพ่ือสอดคล้องกับโบราณสถานท่ีอยู่ใกล้เคียง
คือวัดหลังคาขาว ลักษณะแผนผังโบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยม โบสถ์ 
และเจดีย์ราย ตั้งในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวันออก48 (ดูแผนผังท่ี 6)  
 จากรายงานการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี เม่ือปีพ.ศ. 2538 ผลการวิเคราะห์กําหนดอายุ
โบราณสถานจากหลักฐานการขุดแต่งทางโบราณคดีและลักษณะทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่าการสร้าง
เจดีย์ประธานทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมน่าจะสร้างราว พ.ศ. 2035-2171 สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ถึงสมเด็จ
พระเจ้าทรงธรรมหรือระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 21-22  ต่อมาพุทธศตวรรษท่ี 23 มีการสร้างโบสถ์เพ่ิม ส่วน
เจดีย์รายอาจสร้างพร้อมหรือหลังการสร้างโบสถ์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย49 

 โบราณสถานวัดหลังคาดําพบหลักฐานโบราณวัตถุภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จากการขุดแต่ง 
จํานวน 1 ใบ ภาชนะดินเผารูปทรงโถ ภายในบรรจุกระดูก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

                                              
47 กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการศึกษาโบราณสถาน

วัดอุโบสถ-วัดหลังคา ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2538, 21. 
48 เรื่องเดียวกัน, 25. 
49 เรื่องเดียวกัน, 34. 
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 1) ภาชนะหมายเลข 1750 รูปทรงโถ ประเภทเนื้อแกร่ง ภายในบรรจุกระดูก  
  - ลักษณะภาชนะดินเผา: ทรงโถ จุกท่ีฝาหักหาย 
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: สีน้ําเงินใต้เคลือบ 
  - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว  15 เซนติเมตร ความสูง 15 เซนติเมตร 
รวมฝา 

 

ภาพท่ี 15: โถ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 17 โบราณสถานวัดหลังคาดํา 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธย, “รายงานการศึกษา
โบราณสถานวัดอุโบสถ-วัดหลังคา ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุ ธยา” 
2538, ภาพที่ 9. 

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 7 และแผนผังท่ี 6 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดหลังคาดํา 

 โบราณสถานวัดสะพานนาค (ร้าง) (8) 

 ตั้งอยู่ท่ีกลางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ภายในพื้นท่ีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตําบลประตูชัย 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ้ง 14 องศา 21 
ลิปดา 35 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 100 องศา 34 ลิปดา 50  ฟิลิปดาตะวันออก แผนท่ีทหาร ระวางท่ี 5137 IV 
ลําดับชุด L7017 พิมพ์ครั้งท่ี 1-RTSD พิกัดกริด 69086951  

 ปัจจุบันเป็นวัดร้าง แผนผังโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรง
ระฆังฐานแปดเหลี่ยม วิหาร เจดีย์ราย และอาคาร ลักษณะวางตัวตามยาวในแนวแกนทิศตะวันออก-
ตะวันตก52 (ดูแผนผังท่ี 7) 

 จากรายงานการศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานวัดสะพานนาค เม่ือปีพ.ศ. 2544 ผลจากการ
วิเคราะห์หลักฐานท่ีได้จากการขุดแต่งและลักษณะทางสถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐานการกําหนดอายุได้ราว

                                              
50 เรื่องเดียวกัน, 29. 
51 กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดสะพาน

นาค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2544, 29. 
52 เรื่องเดียวกัน, 35-49. 
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พุทธศตวรรษท่ี 21-22 (สมัยอยุธยาตอนกลาง) จนถึงพุทธศตวรรษที่ 23-24 (สมัยอยุธยาตอนปลาย)  และใน
สมัยรัตนโกสินทร์มีการก่อสร้างโรงเรียนบนพื้นท่ีโบราณสถาน53 

 โบราณสถานวัดสะพานนาคพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โดยพบจากการ
ขุดแต่ง จํานวน 5 ใบ ภาชนะดินเผารูปทรงกระปุก พบบริเวณเจดีย์ประธาน54  

 หมายเหตุ เนื่องจากข้อมูลในรายงานวัดสะงานนาคมี 2 ส่วน 1) “ทะเบียนถุงโบราณวัตถุงาน
ขุดแต่งทางโบราณคดี” ระบุพบกระปุกจํานวน 5 ใบ ไม่มีรายละเอียดภาชนะ ไม่ระบุรูปภาพอ้างอิง แต่มี
ข้อมูลตําแหน่งท่ีฝังภาชนะ ข้อมูลส่วนนี้จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์บทท่ี 455 2) ส่วนข้อมูลในรายงานฉบับ
เดียวกัน บทท่ี 3 โบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ระบุว่าพบโถ กระปุกบรรจุอัฐิ มีรายละเอียดภาชนะและรูปภาพ
อ้างอิง แต่ไม่มีตําแหน่งท่ีฝังภาชนะจึงนํามาใช้ในบทน้ี56 โดยมีรายละเอียดภาชนะดังนี้ 

 1) ภาชนะรูปทรงโถ57 และฝาผลติจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเน้ือแกร่ง (ภาพท่ี 
16 (ก) โถ) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ตัวโถมีเชิงเตี้ยๆ ไหลผ่าย ฝาแบบคว่ํา จุกฝาหักหาย 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา:  เคลือบน้ําดินสขีาว เคลือบไมถ่ึงส่วนฐาน   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 6.8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว  11 เซนติเมตร ความสูง  8.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนฐาน 6.5 เซนติเมตร   
 - ขนาดฝา:  เส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 7  เซนติเมตร   

 2)  ภาชนะรูปทรงกระปุก58  ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อแกร่ง (ภาพถ่าย
ท่ี 16 (ข) กระปุก) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: มีฐานเตี้ยๆ ไหล่ผาย ปากแคบ ขอบปากตั้งตรง 
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 1.3  เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว  4.6 เซนติเมตร ความสูง 4.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนฐาน 3.6 เซนติเมตร   

 3) ภาชนะรูปทรงกระปุกพร้อมฝา59 ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน แหล่งเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน 
เครื่องถ้วยจีน (ภาพท่ี 16 (ค) กระปุก) 

                                              
53 เรื่องเดียวกัน, 223-224. 
54 เรื่องเดียวกัน, 242-243. 
55 เรื่องเดียวกัน. 
56 เรื่องเดียวกัน, 80-81. 
57 เรื่องเดียวกัน, 80. 
58 เรื่องเดียวกัน, 80. 
59 เรื่องเดียวกัน, 81. 
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 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีนตอนใต้ 
ราชวงศ์หมิง 
 -  ลักษณะฝาภาชนะ: ฝาคว่ํา จุกฝาทรงเม็ดเล็ก ฝาไม่เข้าชุดกับภาชนะ 
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ส่วนลําตัวกระปุก-เขียนลายพันธุ์พฤกษาและ
ลายหัวยู่อี่ ก้นกระปุมีเครื่องหมายเหนียนเส้าบอกปีศักราชท่ีผลิต  ส่วนฝา-เขียนลายครามสีครามคล้ําและซีด 
เขียนเครื่องหมายมงคลรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด  
  - ขนาดภาชนะ: ความสูง 8 เซนติเมตร  
  - ขนาดฝา: ความสูง 3.5 เซนติเมตร ลําตัวกระปุก มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 x 8.2 x 5 
ซม. ตัวฝา มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.8 ซม. 

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 8 และแผนผังท่ี 7 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดสะพานนาค 

(ก)     

(ข)    (ค)   

ภาพท่ี 16: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดสะพานนาค 
 (ก) โถ   (ข) กระปุก  (ค) กระปุก   
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัด
สะพานนาค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2544, 325 -326 , 529 -
530 และ 536. 
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 โบราณสถานวัดอุโบสถ (ร้าง) (9) 

ตั้งอยู่กลางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในเขตสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตําบลประตูชัย 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ้ง 14 องศา 20 
ลิปดา 30 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 100 องศา 33 ลิปดา 32 ฟิลิปดาตะวันออก แผนท่ีทหาร ลําดับชุด L 9013 
พิมพ์ครั้งท่ี 2 พิกัดกริด 47 PPR 68185960  

แผนผังโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน โบสถ์ และเจดีย์ราย อยู่ใน
แนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวันออก61 (ดูแผนผังท่ี 8) 

 จากรายงานการศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานวัดอุโบสถ เม่ือปี พ.ศ. 2538 ผลจากการขุด
ค้นทางโบราณคดี พบช้ันวัฒนธรรมการอยู่อาศัย 3 ช้ันวัฒนธรรม ในการวิเคราะห์กําหนดอายุโบราณสถาน
จากหลักฐานท่ีได้จากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดีและลักษณะทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานการกําหนด
อายุราวสมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย62 

 โบราณสถานวัดอโุบสถพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจากการขุดแต่ง จํานวน 
1 ใบ ภาชนะดินเผารูปทรงกระปุก มีรายละเอียดดังนี ้

 1) ภาชนะหมายเลข 2363 รูปทรงกระปุกพร้อมฝา ประเภทเน้ือแกร่ง  
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงกระปุก สภาพชํารุด บางสว่นแตกหายไป  
 - ลักษณะฝาดินเผา: ชํารุดแตกเหลือไม่เต็มสว่น 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา:  เขียนลายสีดําและสีน้ําตาล เคลือบใส  
  - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร ความสูง 8 เซนติเมตร  

 

 

 

 

                                              
60 กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการศึกษาโบราณสถาน

วัดอุโบสถ-หลังคาตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2538, 5. 
61 เรื่องเดียวกัน, 8. 
62 เรื่องเดียวกัน, 19-20. 
63 เรื่องเดียวกัน, 15. 
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ภาพท่ี 17: กระปุก ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 23 โบราณสถานวดัอโุบสถ 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการศึกษา
โบราณสถานวัดอุโบสถ-หลังคาตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2538, 
15. 

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 9 และแผนผังท่ี 8 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดอุโบสถ 

 โบราณสถานวัดโพธ์ิเผือก (ร้าง) (10) 

 ตั้งอยู่กลางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งท่ี 14 องศา 20 ลิปดา 34 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 
100 องศา 32 ลิปดา 51 ฟิลิปดาตะวันออก แผนท่ีทหาร ระวาง 5137 IV ชุด L7017 พิมพ์ 2-RTSD  พิกัดท่ี 
47 666886 E 1586189 N64  

 ปัจจุบันเป็นวัดร้าง แผนผังของโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วย วิหาร เจดีย์ราย 
และกําแพงวัด ลักษณะแผนผังวางตามแนวแกนทิศเหนือ-ใต้ด้านยาว และด้านขวางวางตามแนวแกนทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก65 (ดูแผนผังท่ี 9) 

 จากรายงานการศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานวัดโพธิ์เผือก เม่ือปี พ.ศ. 2546 ผลการ
วิเคราะห์หลักฐานโบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี  และลักษณะทางสถาปัตยกรรมของ
โบราณสถาน นํามาสันนิษฐานการกําหนดอายุโบราณสถานได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22  (สมัยอยุธยา
ตอนกลาง) และราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 (สมัยอยุธยาตอนปลาย) โบราณสถานวัดโพธิ์เผือกถูกท้ิงร้าง66 

 โบราณสถานวัดโพธิ์เผือกพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิพบจากการขุดแต่ง 
จํานวน 1 ใบ ภาชนะดินเผารูปทรงไห และพบจากขุดค้นทางโบราณคดี จํานวน 1 ใบ ภาชนะดินเผารูปทรง
กะปุก มีรายละเอียดดังนี้ 

                                              
64 กรมศิลปากร, สํานักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดโพธ์ิเผือก  ต .ประตูชัย อ .

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา” 2546, 31. 
65 เรื่องเดียวกัน, 37-38. 
66 เรื่องเดียวกัน, 143-144. 
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   1) ภาชนะหมายเลข 2467 รูปทรงไห68 ประเภทเนื้อแกร่ง น่าจะเป็นแหล่งเตาแม่นํ้าน้อยหรือ
แหล่งเตาล้านนา (ดูภาพท่ี 18 (ก) ไห ภาชนะหมายเลข 24) 
  - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงไห สภาพชํารุด ปากป่ิน ไหเคลือบสีน้ําตาล ขนาด
เล็ก มีหูสามหูประดับท่ีไหล่   
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา:  ไหเคลือบสีนํ้าตาล  ตกแต่งด้วยลายขูดขีดใต้
เคลือบ เคลือบผิวไม่ถึงก้น  
  - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 11.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว  16 เซนติเมตร ความสูง 18 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 9.5  เซนติเมตร  
  - พบบริเวณ:  พบจากการขุดแต่งทางทิศเหนือของเจดีย์ราย 

 2) ภาชนะหมายเลข 2569 รูปทรงกระปุก70 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อ
แกร่ง กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 (ดูภาพท่ี 17 (ข) กระปุก ภาชนะหมายเลข 25) 
  - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงกระปุก ก้นทะลุ ปากผายออกเล็กนอ้ย  ลําตัวป่อง
กลาง 
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบผวิถึงก้น ด้านนอกและด้านใน   
  - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 7.4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 10 เซนติเมตร ความสูง 11 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 5.2  เซนติเมตร  
  - พบบริเวณ:  ทิศเหนือนอกกําแพงวัด 

 - หมายเหตุ: พบจากการขดุค้นทางโบราณคดี ระดับชั้นดินสมมุติ -82Cm.Dt 71  

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 10 และแผนผังท่ี 9 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดโพธิ์เผือก 

 

                                              
67 เรื่องเดียวกัน, 93. 
68 ภาชนะหมายเลข 12 ไม่ระบุแหล่งผลิตที่ชัดเจน.   
69 เรื่องเดียวกัน, 125. 
70 ภาชนะหมายเลข 14. 
71 เรื่องเดียวกัน, 93 และ 125. 
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(ก)    (ข)     

ภาพท่ี 18: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวดัโพธิ์เผือก 
 (ก) ไห ภาชนะหมายเลข 24  (ข) กระปุก ภาชนะหมายเลข 25 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดโพธิ์เผือก ต.ประตูชัย อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา” 2546, 240, 305, 323 และ 392-393. 

 โบราณสถานวัดจันทร (ร้าง)72 (11) 

 ตั้งอยู่ ท่ี ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งท่ี 14 องศา 2 ลิปดา เหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 33 ลิปดา 25 ฟิลิปดา
ตะวันออก พิกัดกริด UTM ประมาณ 1586830N, 6661170E73  

 ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตําแหน่งท่ีตั้งของวัดต้ังชิดกับคลองท่องเป็นคลองขนาดใหญ่ น่าจะเป็นท่ีตั้ง
ของชุมชนสมัยอยุธยาตอนต้น เพราะคลองท่อเป็นคลองสําคัญอยู่ติดกับพระราชวังหลวง อาจใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรหลักมาแต่เริ่มสร้างกรุงศรีอยุธยา หลักฐานเอกสารคําให้การขุนหลวงหาวัดประดู่ทรงธรรม ระบุชื่อ
ตลาดหรือย่านขายของบริเวณน้ี แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนในสมัยอยุธยาอยู่อย่างหนาแน่น74 วัดจันทรอาจเป็น
วัดสําคัญของชุมชนย่านน้ี อาจเป็นวัดประจําตระกูลซ่ึงเป็นความนิยมของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยา75 แผนผัง
โบราณสถานประกอบด้วยอาคาร เจดีย์ราย และแนวกําแพง76  (ดูแผนผังท่ี 10) 

 รายงานการศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานวัดจันทร เม่ือปี พ.ศ. 2542 ทําการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและก่อสร้างลานจอดรถบริเวณศาลหลักเมือง ศูนย์บริการท่องเท่ียวและวิชาการ (ศาลากลาง
จังหวัดหลังเดิม) พื้นท่ีทางทิศเหนือติดกับสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จากการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีพบซากโบราณสถาน เม่ือเปรียบเทียบตําแหน่งโบราณสถานกับแผนผังของพระยาโบราณราช

                                              
72 สันนิษฐานจากพ้ืนที่ซากโบราณสถานที่พบ เป็นส่วนหนึ่งของวัดจันทร. 
73 กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติที่  3 พระนครศรีอยุธยา , “รายงานขุดแต่งโบราณสถาน  บริเวณหน้าสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและก่อสร้างลานจอดรถบริเวณศาลหลักเมือง ศูนย์บริการท่องเที่ยวและ
วิชาการ (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม)” 2542, 1. 

74 เรื่องเดียวกัน, 44-45. 
75 เรื่องเดียวกัน, 35. 
76 เรื่องเดียวกัน, 9. 
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ธานินทร์  สันนิษฐานว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของวัดจันทร จึงดําเนินการศึกษาทางโบราณคดี ผลจากการ
วิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีจากการขุดแต่งและลักษณะทางสถาปัตยกรรมจากร่องรอยโบราณสถาน 
นํามาสันนิษฐานการกําหนดอายุโบราณสถานโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโบราณสถานภายในอาคาร 
และกลุ่มโบราณสถานนอกอาคาร ดังนี้ 
  กลุ่มโบราณสถานภายในอาคาร กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-21 ปรากฏร่องรอย
ชุมชนอยู่อาศัยก่อนการสร้างศาสนสถาน (สมัยอยุธยาตอนต้น) ต่อมาราวพุทธศตวรรษท่ี 22 มีการสร้าง
อาคาร (สมัยอยุธยาตอนกลาง)77  
  กลุ่มโบราณสถานภายนอกอาคาร กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงพุทธศตวรรษ 24 
(สมัยอยุธยาตอนกลางถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย) และถูกท้ิงร้างหลังเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 231078  

 โบราณสถานวัดจันทรพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิพบจากการขุดแต่ง 
จํานวน  4  ใบ ภาชนะดินเผารูปทรงหม้อดินเผา หม้อทะนน และคณโฑ ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง เทคนิค
การตกแต่งด้วยการกดประทับ เคลือบน้ําดินสีแดง ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผา เจดีย์ราย และอาคาร  มี
รายละเอียดดังนี7้9   

  1) ภาชนะหมายเลข 2680  รูปทรงหม้อทะนน ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ภาชนะสีส้ม (ดู
ภาพที่ 19 (ก) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 26) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงหม้อทะนน  ลําตัวเรียบ  
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา:  กดประทับลายฟันปลาแนวโค้ง     
  - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 13 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 
19 เซนติเมตร ความสูง 15 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 8 เซนติเมตร   
  - พบบริเวณ: ฐานของเจดีย์รายหมายเลข 1 ทางทิศตะวันออก   

  2) ภาชนะหมายเลข 2781 รูปทรงหม้อดินขนาดเล็ก ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ภาชนะสี
ส้ม ค่อนข้างแกร่ง (ดูภาพท่ี 19 (ข) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 27) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงหม้อ ก้นกลม คอสั้น ปากผาย 
ขอบปาก ไหล่ และตัวขูดเส้นรอบวง 3 ช้ันซ้อนกัน 
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ไหล่กดประทับลายจุดแนวเฉียง    
  - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 7 เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว  
10.5 เซนติเมตร ความสูง 7 เซนติเมตร ความหนา 120 เซนติเมตร    

                                              
77 เรื่องเดียวกัน, 43-44. 
78 เรื่องเดียวกัน, 43-44. 
79 เรื่องเดียวกัน, 26. 
80 เรื่องเดียวกัน, 26. 
81 เรื่องเดียวกัน, 26. 
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  - พบบริเวณ: ทิศเหนือของอาคาร 

  3) ภาชนะหมายเลข 2882 รูปทรงคนโฑ ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง ภาชนะสีส้ม (ดูภาพท่ี 
19 (ค) คนโฑและ (ง) ลวดลาย ภาชนะหมายเลข 28)    
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงคนโฑ ก้นกลม คอสูง ปากผาย 
ปากชํารุดหักหาย  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา:  รอบตัวขูดขีดลายกวางในช่องลูกฟัก ลาย
ดอกบัวในช่องลูกฟัก และลายพฤกษาแบบลายดอกประจํายามก้ามปู รอบไหล่และคอขูดขีดลายกลีบบัว 
เคลือบน้ําดินสีแดง   
  - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 
16 เซนติเมตร ความสูง 15 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 8 เซนติเมตร  
  - พบบริเวณ:  ฐานของเจดีย์รายหมายเลข 2 ด้านทิศใต้  

  4) ภาชนะหมายเลข 2983 รูปทรงคนโฑพร้อมฝา ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ภาชนะสีส้ม 
(ดูภาพท่ี 19 (จ) คนโฑและ (ฉ) ลวดลาย ภาชนะหมายเลข 29 พร้อมฝา) 
  - ลักษณะภาชนะดินเผา:  ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงคนโฑ มีเชิง คอสูง ปากผาย 
ปากชํารุดหักหาย 
  - ลักษณะฝา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน แบบคว่ํา จุกฝาชํารุด  
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ส่วนภาชนะ - รอบตัวป้ันลายกลีบบัว 2 ช้ันซ้อน
กัน บนกลีบขูดขีดลายกนกและลายบาก เคลือบน้ําดินสีแดง ส่วนฝา - ผลิตขึ้นมาให้เข้าชุดกับคนโฑลายกลีบ
บัว รอบตัวปั้นลายกลีบบัว และขูดขีดลายบนกลีบ เคลือบน้ําดินสีแดง   
  - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 19 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 
23 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนเชิง 13 เซนติเมตร  
  - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 15 เซนติเมตร ความสูง 4 เซนติเมตร  
  - พบบริเวณ: กรุเจดีย์รายหมายเลข 2 

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 12 และแผนผังท่ี 10 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานจันทร 

 

 

                                              
82 เรื่องเดียวกัน, 26. 
83 เรื่องเดียวกัน, 27. 
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(ก)    (ข)    

(ค)   

          

(ง)  

(จ)      (ฉ)  

ภาพท่ี 19 แสดงกลุ่มภาชนะดนิเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานจันทร 
 (ก) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 26 (ข) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 27  
 (ค) คนโฑ ภาชนะหมายเลข 28 (ง)  ลวดลายคนโฑ ภาชนะหมายเลข 28 
 (จ) คนโฑ ภาชนะหมายเลข 29    (ฉ)  ลวดลายคนโฑ ภาชนะหมายเลข 29  
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานขุดแต่งโบราณสถาน บริเวณหน้าสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณศาลหลักเมือง
ศูนย์บริการท่องเที่ยวและวิชาการ (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม)” 2542, 68-71, 89-91 และ 92. 
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แหล่งโบราณคดีนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว 

 โบราณสถานวัดพระงาม หรือชะราม (ร้าง) (12) 

 ตั้งอยู่บริเวณทุ่งขวัญ ทางทิศเหนือนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใกล้ทุ่งภูเขาทอง กลุ่ม
โบราณสถานคลองสระบัว ตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่
ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5137 IV ลําดับชุด L7017 พิมพ์ครั้งท่ี 1-RSTD พิกัดกริด 47 PPR 
68388484   

 ปัจจุบันเป็นวัดร้างไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง แผนผังโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัว
ในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม อุโบสถ เจดีย์ราย ท้ังเจดีย์
และอุโบสถต้ังอยู่บนฐานไพทีหน้ากระดานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาคาร ซุ้มประตู และแนวกําแพงวัด85 (ดูแผนผัง
ท่ี 11) 

 รายงานการศึกษาทางโบราณคดีวัดพระงาม (ชะราม) เม่ือปีพ.ศ. 2542 ผลการขุดค้นทาง
โบราณคดีพบช้ันวัฒนธรรมการอยู่อาศัย 3 ช้ันวัฒนธรรม86 การวิเคราะห์หลักฐานการขุดแต่ง ขุดค้นทาง
โบราณคดี และลักษณะสถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐานกําหนดอายุโบราณสถาน ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 
20 (สมัยอยุธยาตอนต้น) มีการสร้างโบราณสถานจากหลักฐานจารึกบนก้อนอิฐ และราวพุทธศตวรรษท่ี 21-
22  (สมัยอยุธยาตอนกลาง) มีการบูรณะอีก 2 ครั้ง ต่อมาราวพุทธศตวรรษท่ี 23 ลงมา (สมัยอยุธยาตอน
ปลาย) โบราณสถานถูกท้ิงร้าง87    

 โบราณสถานวัดพระงามพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจากการขุดแต่ง88 
จํานวน  95 ใบ จําแนกรูปทรงได้ดังนี้ 
  - รูปทรงหม้อข้าว จํานวน 10 ใบ ประเภทเนื้อดิน ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง ตกแต่งด้วย
ลวดลายกดประทับ และการขูดขีด พบบริเวณเจดีย์ประธาน เจดีย์ราย และกําแพงโบราณสถาน   
  - รูปทรงหม้อทะนน จํานวน 27 ใบ ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง จํานวน 21 ใบ ผลิตจาก
แหล่งเตาบ้านบางปูน จํานวน 6 ใบ ตกแต่งด้วยลวดลายกดประทับ บางใบเขียนสีแดงคาดลําตัว พบบริเวณ 
เจดีย์ราย อาคาร ซุ้มประตู และใกล้นอกกําแพงโบราณสถาน   
  - รูปทรงหม้อก้นกลม จํานวน 15 ใบ ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง ตกแต่งด้วยลวดลายกด
ประทับและแบบเรียบ พบบริเวณเจดีย์ราย อาคาร และซุ้มประตูทางเข้าโบราณสถานทางทิศตะวันออก   

                                              
84 กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดพระงาม  

โครงการ ขุดแต่ง และออกแบบเพ่ือการบูรณะโบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2542, 1. 
85 เรื่องเดียวกัน, 6-22. 
86 เรื่องเดียวกัน, 115-118. 
87 เรื่องเดียวกัน, 157. 
88  เรื่องเดียวกัน, 18. 
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  - รูปทรงหม้อตาล จํานวน 1 ใบ ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ตกแต่งด้วยลวดลายกด
ประทับ พบบริเวณกําแพงใกล้ซุ้มประตูทางเข้าอาคาร  
  - รูปทรงไห จํานวน 2 ใบ ผลิตแหล่งเตาพื้นเมือง ประเภทเนื้อดิน ปากผาย ตกแต่งด้วย
ลวดลายกดประทับรูปใบโพธิ์ เขียนสีแดงรอบลําตัวภาชนะ และประเภทเน้ือแกร่ง ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ํา
น้อย  ตกแต่งด้วยการขุด และเคลือบสี พบบริเวณกลุ่มเจดีย์ราย  
  - รูปทรงกระปุก จํานวน 2 ใบ ประเภทเนื้อแกร่ง? จากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ตกแต่งด้วย
การเคลือบสี และแหล่งเตาประเทศเวียดนาม ตกแต่งด้วยการเขียนลายใต้เคลือบ พบบริเวณใกล้ทางเดินเข้า
อาคาร  
  - รูปทรงตลับ จํานวน 2 ใบ ประเภทเนื้อแกร่ง? ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย และแหล่ง
เตาประเทศเวียดนาม ตกแต่งด้วยการเขียนสีใต้เคลือบ พบบริเวณกลุ่มเจดีย์ราย และบริเวณฐานไพที   
  มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ภาชนะหมายเลข 3089 รูปทรงกระปุก90 ผลิตจากแหล่งเตาเวียดนาม ประเภทหิน? 
ภายในบรรจุกระดูก กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 (ดูภาพท่ี 20 (ก) กระปุก ภาชนะหมายเลข 30)   
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนช้า รูปทรงกระปุก ก้นมีเชิง 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายครามใต้เคลือบขาว ลวดลายท่ีเขียนบน
ภาชนะเป็นลายเกล็ดปลา แบ่งเป็นภาพเล่าเรื่อง 4 ช่อง อย่างละ 2 ช่อง     
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 9.1 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 
7.8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 13 เซนติเมตร ความสูง 10.2 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง
ส่วนก้น 7.5 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ใกล้ทางเดินทางเข้าอาคาร พ้ืนที่โบราณสถานทิศตะวันออก  

  2) ภาชนะหมายเลข 3791 รูปทรงหม้อทะนน92 ผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูน ประเภท
เน้ือดินธรรมดา (ดูภาพท่ี 20 (ข) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 37) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยมือ รูปทรงหม้อทะนน ปากผายออก ก้นกลม  
 - ลักษณะฝา:  ฝาคว่ํา 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ส่วนภาชนะดินเผา มีลายกดประทับรูปใบโพธ์ิ 
รอบไหล่ ท่ีขอบปากหม้อ ส่วนฝา มีลายกดประทับเป็นหยักรอบ เขียนสีแดงที่ฝา   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 14 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 
8.2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 22 เซนติเมตร และความสูง 15 เซนติเมตร  

                                              
89 เรื่องเดียวกัน, 45-46 และ 100. 
90 ตารางหมายเลข 8, ภาชนะใบที่ 1 Bag 086. 
91 เรื่องเดียวกัน, 80  และ 100.  
92 ตารางหมายเลข 7 และ 8, ภาชนะใบที่ 8, Bag 084.  
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 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของเจดีย์ราย   

 3) ภาชนะหมายเลข 4593 รูปทรงไหปากผาย94 ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง  ประเภทเนื้อ
แกร่ง (ดูภาพท่ี 20 (ค) ไหปากผาย ภาชนะหมายเลข 45) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงไหปากผาย  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: บางใบทํารูปกลีบดอกบัว ตกแต่งผิวภาชนะด้วย
ลายขูดขีด ทานํ้าดินแดง และเคลือบสีน้ําตาลเทา   
 - พบบริเวณ: ทิศเหนือของเจดีย์ราย    

 4) ภาชนะหมายเลข 5795 รูปทรงตลับ96 ผลิตจากแหล่งเตาเวียดนาม ประเภทเนื้อหิน?  
(ดูดูภาพท่ี 20 (ง) ตลับ ภาชนะหมายเลข 57) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงตลับ สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 
ปากตรง ก้นมีเชิง 
 - ลักษณะฝา: คว่ํา ชํารุดเล็กน้อย 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ส่วนภาชนะดินเผา ตกแต่งผิวภาชนะภายในด้วย
การเคลือบสีดํา และภายนอกด้วยการเคลือบเขียวแล้วเคลือบใสทับอีกครั้ง ส่วนฝา มีลายขุดรอบฝาจุก 3 
รอบ    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 8.7 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 8.7 เซนติเมตร ความสูง 8 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 4.8 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศใต้ของเจดีย์ราย  

  5) ภาชนะหมายเลข 5997 รูปทรงหม้อทะนน ผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูน ประเภทเนื้อ
ดินธรรมดา (ดูภาพที่ 20 (จ) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 59) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  ขึ้นรูปด้วยมือ รูปทรงหม้อก้นกลม  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ลวดลายกดประทับบริเวณไหล่ ลําตัวเรียบ และ
บางใบตกแต่งลวดลายกดประทับท่ัวท้ังใบ  
 - พบบริเวณ: บริเวณกลุ่มเจดีย์ราย  
 - หมายเหตุ จากรายงานภาพท่ี 133 ภาชนะใบท่ี 30 ระบุว่าคือหม้อก้นกลม เม่ือ
ตรวจสอบกับตารางท่ี 8 ระบุว่าเป็นภาชนะทรงหม้อทะนน   

                                              
93 เรื่องเดียวกัน, 43. 
94 ภาชนะใบที่ 16. 
95 เรื่องเดียวกัน, 46 และ 102. 
96 ตารางหมายเลข 8  ภาชนะใบที่ 28 Bag 057. 
97 เรื่องเดียวกัน, 42. 
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   6) ภาชนะหมายเลข 6298 รูปทรงหม้อทะนน99 ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ประเภทเนื้อ
ดินธรรมดา100  (ดูภาพที่ 20 (ฉ) หม้อทะนน ภาชนะบรรจุอัฐิหมายเลข 62) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยมือ ไหปากผายออก ทรงสูง ก้นกลม 
 - ลักษณะฝา:  หงาย 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ลวดลายกดประทับท่ีไหล่ ลําตัวเรียบ   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 14.8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 
10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 17 เซนติเมตร และความสูง 17 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: บริเวณเจดีย์ราย 

 จากการขุดแต่งโบราณสถานวัดพระงามแห่งนี้นอกจากภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ยังพบภาชนะ
โลหะ (ตะกั่ว) ภายในบรรจุกระดูก 1 ชิ้น ถูกฝังบริเวณฐานด้านทิศเหนือของเจดีย์ราย ภาชนะทรงกระบอก 
ความสูง 10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5 เซนติเมตร สภาพชํารุด ลําตัวฉลุลวดลายช่อ ฝาภาชนะเป็น
แผ่นตะกั่วประดับลวดลายกลีบบัวเป็นรูปวงกลม101 (ดูภาพท่ี 19 (ช) ภาชนะทําจากโลหะ โบราณสถานวัด
พระงาม)  

  ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่  1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 12 และแผนผังท่ี 11 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดพระงาม 
 
 
 
 
 

                                              
98 เรื่องเดียวกัน, 102. 
99 ตารางหมายเลข 8 ภาชนะใบที่ 33, Bag 087. 
100 ในรายงานวัดพระงาม บทที่ 3 โบราณวัตถุที่พบจากการขุดแต่ง ระบุเป็นไหปากผายทรงสูง พบ 2 ชิ้น 

ลักษณะการตกแต่งทําเป็นรูปกลีบดอกบัว (คล้ายกับภาชนะหมายเลข 45) และเมื่อตรวจสอบกับตารางที่ 8 แสดงรายละเอียด
ภาชนะดินเผา ที่พบจากการขุดแต่ง วัดพระงามระบุว่าเป็นภาชนะทรงหม้อทะนน จึงยึดข้อมูลในตารางที่ 8 เป็นหลัก. 

101 เรื่องเดียวกัน, 37. 
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(ก)    (ข)  (ค)   

(ง)  (จ)  (ฉ)   

(ช)  

ภาพท่ี 20: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวดัพระงาม  
 (ก) กระปุก ภาชนะหมายเลข 30   (ข) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 37 
 (ค) ไหปากผาย ภาชนะหมายเลข 45 (ง) ตลับ ภาชนะหมายเลข 57 
 (จ) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 59 (ฉ) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 62 
 (ช) ภาชนะทําจากโลหะ โบราณสถานวัดพระงาม 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรอียุธยา, “รายงานวัดพระงาม  
โครงการ ขุดแตง่ และออกแบบเพ่ือการบูรณะโบราณสถานกลุม่คลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 
2542, 217, 236, 271-272, 281 และ 288. 
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 โบราณสถานวัดจงกลม (ร้าง) (13) 

 ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางทิศเหนือ กลุ่มโบราณสถานคลองสระบัวท่ี ตําบล
คลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่ทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 
14 องศา 22 ลิปดา 03 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงท่ี 100 องศา 33 ลิปดา 33 ฟิลิปดาตะวันออก พิกัดกริด 47 
PPR 6 8 2 8 9 4  แ ผ น ท่ี ท ห า ร  พิ ม พ์ ค รั้ ง ท่ี  2  RTSD ลํ า ดั บ ชุ ด  L7 0 1 7 , 2 5 2 7 ,  
มาตราส่วน 1:50,000102  

 ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ตามหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์
ประชุมพระตําราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยอยุธยา ภาค 1 กล่าวถึงพระธรรมสารเถร อธิการวัดจงกลม เข้า
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชา ลักษณะแผนผังโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมคางหมู แกนแนววัดต้ังหันหน้า
ไปทรงทิศตะวันออก ประกอบด้วยพ้ืนท่ี 2 ส่วน พ้ืนท่ีในเขตพุทธาวาส และนอกเขตพุทธาวาส แผนผัง
โบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ทรงกลม ฐานแปดเหล่ียมเป็นประธานของวัด วิหาร อุโบสถ เจดีย์ฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส เจดีย์ราย 1-6 กําแพงวัด และอาคาร กลุ่มเจดีย์ราย กําแพงแก้ว และกําแพงกันดิน103 ลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมของโบราณสถานได้รับอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย104 (ดูแผนผังท่ี 12) 

 รายงานการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดจงกลม เม่ือปีพ.ศ. 2542 ผลการ
วิเคราะห์โบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี และลักษณะสถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐาน
กําหนดอายุโบราณสถาน มีการสร้างโบราณสถานราวพุทธศตวรรษท่ี 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 (สมัย
อยุธยาตอนต้น) ต่อมาถูกท้ิงร้างหลังเสียกรุงครั้งท่ี 2 และมีการกลับมาใช้โบราณสถานแห่งนี้ในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ขณะน้ันมีการบูรณะปรับปรุงต่อมาถูกท้ิงร้างอีกครั้งราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 25105 

 โบราณสถานวัดจงกลมพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจํานวนรวม 13 ใบ โดย
พบจากการขุดแต่ง จํานวน 11 ใบ และพบจากการขุดค้นทางโบราณคดีระดับ surface-110 Cm.Dt.106 
จํานวน 2 ใบ จําแนกได้ดังนี้  

  - ภาชนะดินเผารูปทรงหม้อทะนน 2 ใบ ประเภทเนื้อดินธรรมดา ผลิตจากแหล่งเตา
พ้ืนเมือง ตกแต่งด้วยลวดลายกดประทับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ลายฟันปลา พบบริเวณเจดีย์ประธาน  
   - ภาชนะดินเผารูปทรงกระปุก จํานวน 9 ใบ ประเภทเนื้อแกร่ง ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ํา
น้อย จํานวน 1 ใบ แหล่งเตาศรีสัชนาลัย จํานวน 5 ใบ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-23 ตกแต่งด้วย

                                              
102 กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, ห้างหุ้นส่วนจํากัดปุราณ

รักษ์, “รายงานการขุดแต่งขุดค้นและออกแบบเพื่อการบูรณะวัดจงกลม โครงการขุดแต่ง บูรณะและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2542, 3. 

103 เรื่องเดียวกัน, 7 และ 13-19. 
104 เรื่องเดียวกัน, 135. 
105 เรื่องเดียวกัน, 89. 
106 เรื่องเดียวกัน, 83. 
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ลวดลายเซาะร่อง เคลือบสี ภาชนะดินเผาผลิตจากแหล่งเตาต่างประเทศเวียดนาม จํานวน 3 ใบ ตกแต่งด้วย
ลวดลายคราม ลายก้านขด ลายพันธุ์พฤกษา ลายกลีบบัวไส้กนก กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-22 พบ
บริเวณเจดีย์ประธานและวิหาร 
  - ภาชนะดินเผารูปทรงไห จํานวน 2 ใบ ประเภทเน้ือแกร่ง ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ํา
น้อย จํานวน 1 ใบ และแหล่งศรีสัชนาลัยจํานวน 1 ใบ ตกแต่งด้วยการเคลือบสี พบบริเวณเจดีย์ประธานและ
วิหาร แต่มีไหใบหน่ึงท่ีน่าสนใจคือไห ภาชนะหมายเลข 119 ภายในไหพบกระปุกผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนา
ลัยและภายในกระบุกบรรจุฟัน ภาชนะหมายเลข 120  

  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ภาชนะหมายเลข 89107 รูปทรงหม้อทะนนพร้อมฝา108 ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง 
ประเภทเน้ือดินธรรมดา เนื้อดินสีส้ม ภายในบรรจุอัฐิ (ดูภาพที่ 21 (ก) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 89) 
  - ลักษณะภาชนะดินเผา:  รูปทรงหม้อทะนน ทรงกลม คอสูง ปากผายออก   
  - ลักษณะฝา:  เน้ือดินสีส้ม ลักษณะหงาย จุกฝาทรงกลม 
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายช่องสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 
ตกแต่งภายในด้วยเส้นฟันปลา ลําตัวกดประทับลายเส้นขวางจนถึงก้นภาชนะ  
  - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 12.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ไหล่ 9.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว  16 เซนติเมตร ความสูง 12 เซนติเมตร และความหนา 0.3 
เซนติเมตร  
  - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 10 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ระหว่างเจดีย์ราย 2 องค์ ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 

  2) ภาชนะหมายเลข 90109 รูปทรงหม้อทะนน110 ทรงลูกจัน พร้อมฝา ผลิตจากแหล่งเตา
พ้ืนเมือง ประเภทเน้ือดินสีส้ม (ดูภาพท่ี 21 (ข) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 90) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  รูปทรงหม้อทะนน ก้นกลมแป้น เตี้ย ชํารุดหักหายตั้งแต่
คอ  
 - ลักษณะฝา:  เน้ือดินสีส้ม ลักษณะคว่ํา จุกฝาหักหาย 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ไหล่กดประทับ ลายฟันปลา ในช่องสี่เหลี่ยมข้าว
หลามตัด ส่วนลําตัวภาชนะเรียบจนถึงก้น   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 24 เซนติเมตร ความสูง 13 เซนติเมตร 
ความหนา 0.3 เซนติเมตร  

                                              
107 เรื่องเดียวกัน, 49-50. 
108 ภาชนะใบที่ 1. 
109 เรื่องเดียวกัน, 50. 
110 ภาชนะใบที่ 2. 
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 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 24 เซนติเมตร ความสูง 1.3 เซนติเมตร และความ
หนา 0.5 เซนติเมตร   
  - พบบริเวณ: ทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน  

  3) ภาชนะหมายเลข 91111 รูปทรงกระปุก112 ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ําน้อย ประเภทเนื้อ
แกร่ง สีน้ําตาลเข้ม กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-23113 ภายในกระปุกบรรจุฟัน (ดูภาพท่ี 21 (ค) 
กระปุก ภาชนะหมายเลข 91) 
  - ลักษณะภาชนะดินเผา :  ปากแคบต้ังตรง ไหล่มี หู  2 ข้าง แต่หักหายหมด 
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบสีน้ําตาล ไม่เคลือบเชิง   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 3.6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว  9.7 เซนติเมตร และความสูง 8.3 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกเฉยีงใต้ของวิหาร   

 4) ภาชนะหมายเลข 93114 รูปทรงกระปุก115 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อ
แกร่งค่อนข้างละเอียดสีเทา กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-22116 ภายในบรรจุฟัน (ดูภาพท่ี 21 (ง) 
กระปุก ภาชนะหมายเลข 93) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  ทรงกระปุก ปากแคบมีหู  2  ข้าง ไหล่เซาะร่องคล้ายกลีบ
ดอกไม้ยาวรูปสามเหลี่ยม ลําตัวป่องออก ก้นสอบสูงไม่มีเชิง  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบเขียวน้ําแตงกวา ไม่เคลือบก้น 
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว  
7.3 เซนติเมตร ความสูง 8.5 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 3.8 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศใต้ของวิหาร  

 5) ภาชนะหมายเลข 94117 รูปทรงกระปุก118 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อ
ดินแกร่งค่อนข้างละเอียด กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-22119 ภายในกระปุกบรรจุฟัน (ดูภาพท่ี 21 (จ) 
กระปุก ภาชนะหมายเลข 94)   

                                              
111 เรื่องเดียวกัน, 50. 
112 ภาชนะใบที่ 3. 
113 เรื่องเดียวกัน, 50. 
114 เรื่องเดียวกัน, 52. 
115 ภาชนะใบที่ 5. 
116 เรื่องเดียวกัน, 51. 
117 เรื่องเดียวกัน, 52. 
118 ภาชนะใบที่ 6. 
119 เรื่องเดียวกัน, 51. 
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 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  ทรงกระปุก ปากแคบ มีหู 2 ข้าง ลําตัวส่วนบนผายออก 
อ้วนกลม  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ไหล่เซาะร่องคล้ายกลีบดอกไม้ยาวรปูสามเหลี่ยม
ลําตัวส่วนล่างเซาะร่อง คล้ายกลีบมะเฟืองจนถึงเชิง เคลือบเขียวอมฟ้า ไม่เคลือบก้น   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 2.7 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 6.4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 4 เซนติเมตร และความสูง 6 เซนติเมตร  

 - พบบริเวณ: ด้านหลังฐานชุกชีภายในวิหาร  

 6) ภาชนะหมายเลข 97120 รูปทรงกระปุก121 ลายคราม ผลิตจากแหล่งเตาเวียดนาม
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ประเภทเนื้อหิน ภายในบรรจุฟัน (ดูภาพท่ี 21 (ฉ) กระปุก ภาชนะ
หมายเลข 97) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  กระปุก ลายคราม ขนาดเล็ก  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ลายคราม  เขียนลายก้านขดท่ีไหล่   
 - ขนาดภาชนะ:  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 ซม.  
 - พบบริเวณ: ใต้ฐานชุกชีภายในวิหาร   

 7) ภาชนะหมายเลข 98122 รูปทรงกระปุก ลายครามผลิตจากแหล่งเตาเวียดนาม 
ประเภทเนื้อหิน? กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 ภายในบรรจุฟัน (ดูภาพท่ี 21 (ช) กระปุก ภาชนะ
หมายเลข 98) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  กระปุก  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ลายคราม รอบไหล่ เขียนลายลายพรรณพฤกษา 
ลําตัวส่วนล่างเขียนลายกลีบบัวไส้กนกท่ีได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องถ้วยจีน   
 - ขนาดภาชนะ: ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 7 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ฐานทิศเหนือของเจดีย์ประธาน   

 8) ภาชนะหมายเลข 100123 รูปทรงกระปุก124 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภท
เนื้อแกร่ง เนื้อดินสีเทาอมน้ําตาล พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีระดับ Surface-110 กําหนดอายุราวต้น
พุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงเสียกรุง 125 (ดูภาพที่ 21 (ซ) กระปุก ภาชนะหมายเลข 100) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  รูปทรงกระปุก ก้นกลมมีเชิงเตี้ยๆ คอสูงปากผาย  

                                              
120 เรื่องเดียวกัน, 66. 
121 ภาชนะใบที่ 9 
122 เรื่องเดียวกัน, 66. 
123 เรื่องเดียวกัน, 87. 
124 ภาชนะใบที่ 12. 
125 เรื่องเดียวกัน, 87. 
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 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบสีน้ําตาลท้ังด้านในและด้านนอก ไม่
เคลือบก้น  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 8.8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 11 เซนติเมตร ความสูง 12 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ฐานทิศใต้ของเจดีย์ประธาน  

 9) ภาชนะหมายเลข 101126 รูปทรงไห127 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อ
แกร่ง เนื้อดินสีเทาอมน้ําตาล พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีระดับ Surface-110 Cm.Dt กําหนดอายุราว
ต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงเสียกรุง128 (ดูภาพท่ี 21 (ฌ) ไห ภาชนะหมายเลข 101) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงไห ก้นตัด คอเตี้ย ปากผายออก  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบสีนํ้าตาล ด้านนอกไม่เคลือบก้น  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 14 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว  
21 เซนติเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 10 เซนติเมตร   

 - พบบริเวณ: ฐานทางทิศใต้ของเจดีย์ประธาน  

ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนท่ี 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 13 และแผนผังท่ี 12 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่ง
การฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดจงกลม  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
126 เรื่องเดียวกัน, 87. 
127 ภาชนะใบที่ 13. 
128 เรื่องเดียวกัน, 87. 
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(ก)       (ข)    

(ค)   (ง)  (จ)   

(ฉ)   (ช)   

(ซ)    (ฌ)  

ภาพท่ี 21: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวดัจงกลม 
 (ก) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 89    (ข) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 90 
 (ค) กระปุก ภาชนะหมายเลข 91 (ง) กระปุก ภาชนะหมายเลข 93 
 (จ) กระปุก ภาชนะหมายเลข 94 (ฉ) กระปุก ภาชนะหมายเลข 97 
 (ช) กระปุก ภาชนะหมายเลข 98 (ซ) กระปุก ภาชนะหมายเลข 100 
 (ฌ) ไห ภาชนะหมายเลข 101     
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, ห้างหุ้นส่วนจํากัด
ปุราณรกัษ์, “รายงานการขดุแต่งขุดค้นและออกแบบเพ่ือการบูรณะวัดจงกลม โครงการขุดแต่ ง  บู รณ ะและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" 2542, 180, 182, 185, 
188, 206-207, 210 และ 213. 
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โบราณสถานวัดเจ้าย่า (ร้าง) (14) 

ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มโบราณสถานคลองสระบัว ท่ีตําบลคลองสระบัว 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ปัจจุบันเป็นวัดร้าง แผนผังโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรง
ลังกาบนฐานไพที ฐานบัวคว่ําและฐานเขียง เจดีย์ทรงระฆังย่อมุม เจดีย์ทรงปรางค์ย่อมุม กลุ่มเจดีย์บนฐาน
ไพที ประกอบด้วยเจดีย์ทรงลังกา วิหาร วิหารน้อย เจดีย์ราย ตําหนัก เนินโบราณสถาน หอระฆัง กุฏิ คูน้ํา
และกําแพงวัด129 (ดูแผนผังท่ี 13) 

รายงานการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี โบราณสถานวัดเจ้าย่า ปีพ .ศ. 2542 ผลการ
วิเคราะห์โบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี และลักษณะสถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐาน
วิเคราะห์กําหนดอายุโบราณสถาน สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 (สมัยอยุธยาตอนกลาง) และมีการสร้าง
โบราณสถานครั้งสุดท้ายราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24 (สมัยอยุธยาตอนปลาย) ต่อมาถูกท้ิงร้างในไประยะหน่ึงใน
สมัยอยุธยาตอนปลายเมื่อคราวเสียกรุง และมีการกลับมาใช้พ้ืนท่ีอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมา
ถูกทิ้งร้างอีกครั้งเม่ือประมาณ 80 กว่าปีมานี1้30  

โบราณสถานวัดสามวิหารพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจากการขุดแต่ง 
จํานวน 31 ใบ สามารถจําแนกรูปทรงภาชนะดินเผาได้ดังนี้ 
  - ภาชนะรูปทรงหม้อก้นกลม จํานวน 2 ใบ ประเภทเนื้อดินธรรมดา ผลิตจากแหล่งเตา
พ้ืนเมือง ตกแตง่ด้วยลวดลายกดประทับ พบบริเวณเจดีย์ และเจดีย์ราย 
  - ภาชนะรูปทรงหม้อทะนน จํานวน 4 ใบ ประเภทเน้ือดินดนิธรรมดา ผลิตจากแหล่งเตา
พ้ืนเมือง  ตกแต่งด้วยลวดลายกดประทับ พบบริเวณ วิหาร เจดีย์ เจดีย์ราย และหอระฆัง 
  - ภาชนะรูปทรงหม้อข้าว จํานวน 3 ใบ ประเภทเนื้อดินดินธรรมดา ผลิตจากแหล่งเตา
พ้ืนเมือง ตกแตง่ด้วยลวดลายกดประทับ พบบริเวณเจดีย์ หอระฆัง และนอกกําแพงวัด 
  - ภาชนะรูปทรงกระปุก จํานวน 4 ใบ ประเภทเน้ือแกร่ง? ผลิตจากแหล่งเตา ศรีสัชนาลัย 
จํานวน 3 ใบ และแหล่งเตาสโุขทัย จํานวน 1 ใบ ตกแต่งด้วยการเคลอืบส ีพบบริเวณโบราณสถาน  วิหาร 
และเจดีย์ 
  - ภาชนะรูปทรงตลับ จํานวน 14 ใบ ประเภทเน้ือดินดินธรรมดา เนื้อแกร่ง? ผลิตจาก
แหล่งเตาศรสีัชนาลัย จํานวน 12 ใบ และแหล่งเตาเวยีดนาม–อันนัม จํานวน 2 ใบ ตกแต่งด้วยการเขียนลาย
ใต้เคลือบ และการเคลือบสี พบบริเวณ เจดีย์ประธาน เจดีย์ วิหาร และกําแพงนอกโบราณสถาน 

                                              
129 กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดเจ้าย่า 

โครงการขุดแต่ง ขุดค้น และออกแบบเพื่อการบูรณะ โบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว” 2542, 33-38. 
130 เรื่องเดียวกัน, 418 และ 422-423. 
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  - ภาชนะรูปทรงโถ จํานวน 3 ใบ ประเภทเน้ือแกร่ง? ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย 
จํานวน 1 ใบ ผลิตจากแหล่งเตาประเทศเวียดนาม จํานวน 1 ใบ ประเภทเน้ือละเอียด ผลิตจากแหล่งเตา
ต่างประเทศประเทศได้แก่ เครือ่งถ้วยญี่ปุ่น จํานวน 1 ใบ ตกแต่งด้วยการเขียนสีใตเ้คลือบ พบบริเวณวิหาร 
และเจดีย์ 
  - ภาชนะรูปทรงกาน้ําชา จํานวน 1 ใบ ประเภทเน้ือละเอียด เครื่องถว้ยญีปุ่่น ผลิตจาก
แหล่งเตาประเทศญี่ปุ่น ตกแตง่ด้วยการเขียนลายใต้เคลือบ พบบริเวณเจดีย์131  
  โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

 1) ภาชนะหมายเลข 102132 รูปทรงหม้อก้นกลม133 ผลิตจากแหลง่เตาพ้ืนเมือง ประเภท
เน้ือดินธรรมดา (ดูภาพท่ี 22 (ก) หม้อก้นกลม ภาชนะหมายเลข 102) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  รูปทรงหม้อ ก้นกลม ปากและคอหักหาย 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ลายกดประทับรอบไหลแ่ละลําตวั   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 17.5 เซนติเมตร และความสูง 12 
เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ระหว่างศาลา 2 หลัง 

  2) ภาชนะหมายเลข 103134 รูปทรงตลับ135 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อ
แกร่ง กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 (ดูภาพที่ 22 (ข) ตลับ ภาชนะหมายเลข 103) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยมือ ทรงตลับปากตรง ก้นมีเชิง  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายดําใต้เคลือบ ส่วนจุกฝาเคลอืบสองสี    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนยก์ลางส่วนปาก 7.7 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนยก์ลางส่วนคอ 
7.6  เซนติเมตร ความสูง 7.6 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 5.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน   

 3) ภาชนะหมายเลข 104136 รูปทรงตลับ137 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อ
แกร่ง กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 (ดูภาพที่ 22 (ค) ตลับ ภาชนะหมายเลข 104) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ทรงตลับ ปากตรง ก้นมีเชิง  
 -  เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายสีน้ําตาล138      

                                              
131 เรื่องเดียวกัน, 64-65 และ 122-125. 
132 เรื่องเดียวกัน, 122. 
133 ตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 2.  
134 เรื่องเดียวกัน, 122. 
135 ตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 3. 
136 เรื่องเดียวกัน, 122. 
137 ตารางที่6  ภาชนะใบที่ 4. 
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 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 8.6 เซนติเมตร เสน้ผ่าศูนย์กลางสว่น
ลําตัว 8.7 เซนติเมตร ความสูง 8.5 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 5.8  เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน   

 4) ภาชนะหมายเลข 105139 รปูทรงตลับ140 ผลติจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัยประเภทเน้ือ
แกร่ง กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 (ดูภาพท่ี 22 (ง) ตลับ ภาชนะหมายเลข 105141 และ (จ) ตลบั 
ภาชนะหมายเลข 126142) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงตลับ ปากตรง ก้นมีเชิง  
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ส่วนภาชนะ - เขยีนลายสีดําใต้เคลือบ ลวดลาย
เลขาคณิตและลายพันธุ์พฤกษา โดยแบ่งลายเป็นช่องๆ สลับกัน บางใบเขียนลายอย่างง่ายด้วยการลากเสน้ลง
มาตรงๆ หรือจุดลงบนตัวภาชนะ ส่วนฝา - ลวดลายที่ฝาและลําตัวเป็นลายต่อเนื่องกันไปตลอด 
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 7.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางสว่นลําตัว 
7.5 เซนติเมตร ความสูง (ท้ังหมด) 33 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนกน้ 4.2 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: วางเรียงด้านหน้าฐานเจดีย์ประธาน143 ทิศตะวันออก 

 5) ภาชนะหมายเลข 106144  รูปทรงกาน้ํา145 ผลิตจากแหล่งเตาประเทศญ่ีปุ่น เครื่อง
ถ้วยญี่ปุ่น ประเภทเน้ือละเอียด กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 (ดูภาพท่ี 23 (ก) กาน้ํา ภาชนะ
หมายเลข 106) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงกาน้ําชา ปากตรง ก้นมีเชิง   
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ตกแต่งด้วยการเขยีนลายครามใต้เคลือบ ลาย
ช่อดอกไม้  มีหูจับ 1 อัน หูประดับ 2 อัน   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 4.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 9.5 เซนติเมตร ความสูง 8.6 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 5.4 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ด้านหน้าเจดีย์ประธาน   

                                                                                                                                   
138 เรื่องเดียวกัน, 580. 
139 เรื่องเดียวกัน, 64 และ 122. 
140 จากตาราง 6 Bag 087, Pottery #5. 
141 เรื่องเดียวกัน, 585 และตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 5. 
142 เรื่องเดียวกัน, 620 และตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 36. 
143 เรื่องเดียวกัน, 64. 
144 เรื่องเดียวกัน, 122. 
145 ตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 7 ระบุน้ําหนักกระดูกแต่ในรายงานบทที่ 3 โบราณวัตถุจากการขุดแต่งหน้า 69 

ระบุไม่พบสิ่งใดภายในภาชนะ. 
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   6) ภาชนะหมายเลข 107146 รูปทรงโถ147 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อ
แกร่ง? กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 (ดูภาพท่ี 23 (ข) โถ ภาชนะหมายเลข 107) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงโถ ปากแคบ ตรง  ฝา คว่ํา  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายดําใต้เคลือบบริเวณ ขอบปากและฝา
เคลือบสองสี    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 3.3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 12 เซนติเมตร ความสูง 12 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 7.7 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน 

  7) ภาชนะหมายเลข 108148 รูปทรงกระปุก149 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภท
เน้ือแกร่ง? กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 (ดูภาพท่ี 23 (ค) กระปุก ภาชนะหมายเลข 108) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงกระปุก ปากตรง ก้นมีเชิง  
 - ลักษณะฝา:  ฝาคว่ํา บรเิวณจุกฝาเป็นจุกแหลม รอบๆ ฐานของจุกเคลือบสฟี้า   
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายสีดําและสฟี้าใตเ้คลือบ เขียนลายสีดํารู
ปกลีบดอกไม้รอบลําตัว และส่วนฝา และเขียนลายพันธุ์พฤกษาเป็นเส้นโค้ง และวงกลมท้ังภาชนะ ลวดลาย
ต่อเนื่องกันท้ังส่วนฝาและส่วนลําตัว    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 2.2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว  4.5 เซนติเมตร และความสูง (ท้ังหมด) 4.3 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝา: เสน้ผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: หน้าฐานของเจดีย์ประธาน150 
  8) ภาชนะหมายเลข 109151 รูปทรงโถ152 ผลิตจากแหล่งเตาเวียดนาม ประเภทเนื้อ
แกร่ง? กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 (ดูภาพท่ี 23 (ง) โถ ภาชนะหมายเลข 109)  
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงโถ ปากตรง ไม่มีเชิง  
 - ลักษณะฝา: ฝาคว่ํา ผลิตจากเตาศรีสัชนาลัย จุกฝาเป็นยอดแหลม คล้ายดอกบัวตูม 
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายสีดําใต้เคลือบ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนไหล่ เขียนลายกลีบดอกไม้รอบขอบปาก ลําตัว เขียนลายพันธุ์พฤกษา ส่วนล่างจนถึงฐานเขียนลายกลีบ

                                              
146 เรื่องเดียวกัน, 122. 
147 ตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 8.   
148 เรื่องเดียวกัน, 64 และ 122. 
149 ตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 10 ถุง Bag 087. 
150 เรื่องเดียวกัน, 65. 
151 เรื่องเดียวกัน, 68. 
152 ตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 11. 
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ดอกไม้สี่กลีบรอบรอบฐาน โดยปลายกลีบชี้ขึ้นด้านบน ซ้อนกัน 2 ชั้น ภายในเป็นลายเส้นคดโค้ง สภาพชํารุด
เล็กน้อยฝาเคลือบสีเขียวไม่มีลวดลาย   
  - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 6.6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 10 เซนติเมตร ความสูง 9.4 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 6.7 เซนติเมตร  
  - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร  
  - พบบริเวณ: ข้างแท่นด้านหน้าวิหาร ทิศตะวันออกของวิหาร 
 9) ภาชนะหมายเลข 110153 รูปทรงโถ154 ผลิตจากแหล่งเตาญ่ีปุ่น ประเภทเนื้อละเอียด 
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 (ดูภาพท่ี 23 (จ) กระปุก ภาชนะหมายเลข 110) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงโถ ขนาดเล็ก ปากตรง ก้นไม่มี
เชิง  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายครามใต้เคลือบเต็มใบ ลวดลายพันธุ์
พฤกษา และลายพวงดอกไม้ห้อยลงมาจากรอบขอบปาก ลําตัวแตกชํารุด   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 2.3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนยก์ลางส่วน
ลําตัว 5.2 เซนติเมตร ความสูง 5.1 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 2.8 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ข้างแท่นด้านหน้าวิหาร (ทิศตะวันออกของวิหาร) 

 10) ภาชนะหมายเลข 111155 รูปทรงตลับ156 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อ
แกร่ง? กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 (ดูภาพท่ี 23 (ฉ) ตลับ ภาชนะหมายเลข 111) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงตลับ ปากตรง ก้นมีเชิง ฝาคว่ํา  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ตกแต่งด้วยการเขยีนลายดําใต้เคลือบ บริเวณจุก
และฐานเคลอืบสองสี   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 10.4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว  10.5 เซนติเมตร ความสูง 9.5  เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 10.5 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน 

 11) ภาชนะหมายเลข 112157  รูปทรงกระปุก158 ขนาดเล็ก ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนา
ลัยประเภทเน้ือแกร่ง? กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 (ดูภาพที่ 22 (ช) กระปุก ภาชนะหมายเลข 
112) 

                                              
153 เรื่องเดียวกัน, 69. 
154 ในรายงานหน้า 69 ระบุภาชนะทรง “กระปุก” ตารางท่ี 6 ระบุภาชนะทรง “โถ” ภาชนะใบที่ 12. 
155 เรื่องเดียวกัน,  123. 
156 ตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 12. 
157 เรื่องเดียวกัน, 64 และ 122. 
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 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงกระปุก ปากตรง ก้นมีไม่เชิง  
 - ลักษณะภาชนะฝา: ฝาคว่ํา   
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายดําใต้เคลือบ มีลายกลีบดอกไม้ รอบฝา
จุกและลําตัว คล้ายสัญลักษณร์ปูปลา มีขอบสฟ้ีาท่ีส่วนล่างของ ตัวปากตรง  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 11.2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 11 เซนตเิมตร ความสูง 8 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 5.3 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันตกของวิหาร  

  12) ภาชนะหมายเลข 116159 รูปทรงกระปุก160 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภท
เน้ือแกร่ง? กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 (ดูภาพท่ี 23 (ซ) กระปุก ภาชนะหมายเลข 116) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงตลับ ปากแคบ ลําตัวกว้าง ก้น
มีเชิง  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายครามดําใต้เคลือบ โดยการแบ่งลาย
เป็นช่อง 
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 3.6 เซนติเมตร เสน้ผ่าศูนย์กลางสว่น
ลําตัว  8.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนส่วนก้น 4.5 เซนติเมตร และความสูง 6.5 เซนติเมตร   

  2.3.13) ภาชนะหมายเลข 128161 รูปทรงตลับ162 ผลิตจากแหล่งเตาประเทศเวียดนาม-
อันนัม ประเภทเนื้อแกร่ง (ดูภาพท่ี 23 (ฌ) ตลบั ภาชนะหมายเลข 128 ) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงตลับ ปากแคบ ลําตัวกว้าง ก้น
มีเชิง  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายครามใต้เคลือบ ลายดอกไม้และลาย
พันธุ์พฤกษา   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 6.? เซนติเมตร เสน้ผ่าศูนย์กลางสว่น
ลําตัว 6.8 เซนติเมตร และความสูง 3.3 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร 

  14) ภาชนะหมายเลข 129163  รปูทรงกระปุก164 ผลิตจากแหล่งเตาสโุขทัย ประเภทเน้ือ
แกร่ง กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 (ดูภาพที่ 24 กระปุก ภาชนะหมายเลข 129)  

                                                                                                                                   
158 ตาราง 6 ภาชนะใบที่ 14 ในตารางระบุตลับ. 
159 เรื่องเดียวกัน, 64. 
160 ตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 19. 
161 เรื่องเดียวกัน, 125. 
162 ตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 38.  
163 เรื่องเดียวกัน, 63 และ 125. 
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 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงกระปุก ขนาดเล็ก ปากแคบ 
ลําตัวกว้าง ฐานมีเชิง  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบสฟ้ีาขาว สภาพสมบูรณ์ แต่น้ําเคลือบ
หลุด   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 1.5 เซนติเมตร เสน้ผ่าศูนย์กลางสว่นคอ 
1.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว  4.8 เซนติเมตร ความสูง 4.3 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง
ส่วนก้น 3.5 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร 

  ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 14 และแผนผังท่ี 13 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานเจ้าย่า 

(ก)    (ข)      

(ค)   (ง)  (จ)  

ภาพท่ี 22: แสดงกลุ่มภาชนดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวดัเจ้าย่า 
 (ก) หม้อก้นกลม ภาชนะหมายเลข 102 (ข) ตลับ ภาชนะหมายเลข 103  
 (ค) ตลับ ภาชนะหมายเลข 104 (ง) ตลับ ภาชนะหมายเลข 105  
 (จ) ตลับ ภาชนะหมายเลข 126  
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดเจ้าย่า 
โครงการขุดแต่ง ขุดค้น และออกแบบเพื่อการบูรณะ โบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว” 2542, 514 (83), 516 
(85), 580, 582, 585, 587-590, 607, 609 และ 620.  
 

                                                                                                                                   
164 ตารางที่ 6 ภาชนะใบที่ 39. 
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(ก)  (ข)  (ค)  

(ง)    (จ)   

(ฉ)    

 

(ช)  

 

 

(ซ)      (ฌ)  

ภาพท่ี 23: แสดงกลุ่มภาชนดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวดัเจ้าย่า 
 (ก) กาน้ํา ภาชนะหมายเลข 106 (ข) โถ ภาชนะหมายเลข 107  
 (ค) กระปุก ภาชนะหมายเลข 108 (ง) โถ ภาชนะหมายเลข 109    
 (จ) โถ ภาชนะหมายเลข 110 (ฉ) ตลับ ภาชนะหมายเลข 111 
 (ช) กระปุก ภาชนะหมายเลข 112 (ซ) กระปุก ภาชนะหมายเลข 116   
 (ฌ) ตลับ ภาชนะหมายเลข 128   
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดเจ้าย่า 
โครงการขุดแต่ง ขุดค้น และออกแบบเพื่อการบูรณะ โบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว” 2542,  507-508, 
517, 519, 583, 586, 589, 508 และ 574.  
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ภาพท่ี 24: กระปุก ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 129 โบราณสถานวดัเจ้าย่า 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดเจ้าย่า 
โครงการขุดแตง่ ขุดค้น และออกแบบเพื่อการบูรณะ โบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว”, 2542, 507-508, 
517, 519, 583, 586, 589, 508 และ 574. 

 โบราณสถานวัดแค (ร้าง) (15) 

 ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางทิศเหนือ กลุ่มโบราณสถาน
คลองสระบัว ท่ีบ้านร่างแค ตําบลคลองสระบัว อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่
ทหาร 5137 IV ชุด L7017 พิมพ์ 1RTSD พิกัดกริดท่ี 690895165  

 ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง166 ลักษณะแผนผังโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า โบราณ 
สถานทั้งหมดหันหน้าไปทางทิศเหนือทางคลองบางขวด โบราณสถานประกอบด้วยกลุ่มเจดีย์ประธานเรียงกัน 
4 องค์ ได้แก่ เจดีย์ประธานหมายเลข 1 ทรงระฆังบนฐานประทักษิณ เจดีย์ประธานหมายเลข 2 ทรงล้านนา 
เจดีย์ประธานหมายเลข 3 ทรงระฆังแบบลังกา เจดีย์ประธานหมายเลข 4 ทรงระฆังแบบลังกา วิหารประธาน 
พระอุโบสถ วิหาร ศาลา อาคาร เจดีย์ราย ฐานไพทีของเจดีย์ประธาน และวิหารประธาน ฐานไพทีของกลุ่ม
เจดีย์ กําแพงวัดและซุ้มประตู แท่นบูชาหรือบรรจุกระดูก มีการฝังภาชนะบรรจุกระดูกภายในและภายนอก
แท่น สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยท่ี 3 และ 4 (สมัยอยุธยาตอนปลาย167) ของวัด ต่อมาในสมัยท่ี 4 ถูกถมปิดท้ัง
แท่น สันนิษฐานว่าโบราณสถานน่าจะมีความสําคัญและมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เน่ืองจากมีเจดีย์ประธานขนาด
ใหญ่ 4 องค์ เรียงหมายเลขพื้นท่ีทางด้านใต้ของวัด แผนผังวัดมี 2 สมัย สมัยเดิมหันหน้าทางทิศตะวันออก 
ต่อมาเปลี่ยนเป็นหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทางคลองบางขวด พบซุ้มประตูทางเข้า 3 ประตู168 (ดูแผนผังท่ี 
14) 

 จากรายงานการขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดแค เม่ือปีพ.ศ. 2542 ผลการ
วิเคราะห์หลักฐานโบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี  และลักษณะทางสถาปัตยกรรมของ

                                              
165 กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดแค 

โครงการขุดแต่ง ขุดค้น และออกแบบเพื่อการบูรณะ โบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว” 2542, 5. 
166 เรื่องเดียวกัน, 1. 
167 เรื่องเดียวกัน, 345. 
168 เรื่องเดียวกัน, 331-332. 
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โบราณสถาน นํามาสันนิษฐานการกําหนดอายุโบราณสถาน ได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22  (สมัยอยุธยา
ตอนกลาง) มีการสร้างโบราณสถานและบูรณะศาสนสถาน ราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24 (สมัยอยุธยาตอน
ปลาย) มีการบูรณะโบราณสถานวัดแคและถูกท้ิงร้างในสมัยรัตนโกสินทร1์69 

 โบราณสถานวัดแคพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจากการขุดแต่งจํานวน 73 ใบ 
ประเภทเนื้อดินธรรมดา เน้ือแกร่ง และเนื้อละเอียด ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง แหล่งเตาบ้านบางปูน และ
แหล่งเตาศรีสัชนาลัย รูปทรง หม้อข้าว หม้อก้นกลม หม้อทะนน กระปุก แจกัน ตลับ และครก เทคนิคการ
ตกแต่งภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดินธรรมดาตกแต่งด้วยการกดประทับ บางใบทาน้ําดินสีแดง และบางใบ
แบบเรียบ ภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง ตกแต่งด้วยการขูดขีด ภาชนะประเภทเน้ือละเอียดตกแต่งด้วยการ ขูด
ขีด เขียนสี และการเคลือบสี ส่วนตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิพบบริเวณวิหาร เจดีย์ราย ฐานไพที 
อาคาร หอระฆัง และใกล้กําแพงโบราณสถาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ภาชนะหมายเลข 113 รูปทรงหม้อข้าว170 ประเภทเน้ือดินธรรมดา พบรูปทรงเดียวกัน
จํานวนรวม 11 ใบ สามารถจําแนกแหล่งเตาได้แก่ แหล่งเตาพ้ืนเมือง จํานวน 8 ใบ แหล่งเตาบ้านบางปูน 
จํานวน 2 ใบ และไม่ทราบแหล่งเตา จํานวน 1 ใบ (ดูภาพท่ี 25 (ก) ภาชนะรูปทรงหม้อข้าว) สรุปรายละเอียด
ภาชนะได้ดังนี้  
  - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยมือ ปากโค้ง คอสั้น ลําตัวผาย ก้นกลม  

 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายฟันปลาในแนวเส้นโค้ง ลายใน
โครงรูปสามเหลี่ยมคว่ํา รอบบ่า   

 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 10.5-14.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์ กลาง
ส่วนลําตัว  16-23 เซนติเมตร และความสูง 11-19.5 เซนติเมตร  

 - ฝังบริเวณ ทิศตะวันออกของวิหาร เจดีย์ เจดีย์ราย ฐานไพที และพื้นท่ีในบริเวณ
โบราณสถาน  

 - หมายเหตุ กลุ่มภาชนะรูปทรงหม้อข้าว ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมืองได้แก่ ภาชนะ
หมายเลข 113, 154, 113, 163, 167, 177 และ 188-189 ตามลําดับ ผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูนได้แก่ 
ภาชนะหมายเลข 184 และ 185 ตามลําดับ และไม่ทราบแหล่งเตาเผา ได้แก่ภาชนะหมายเลข 186  

  2) ภาชนะหมายเลข 134171 รูปทรงหม้อก้นกลม ประเภทเน้ือดินธรรมดาพบรูปทรง
เดียวกันจํานวนรวม 23 ใบ สามารถจําแนกแหล่งเตา ได้แก่ แหล่งเตาพื้นเมือง จํานวน 19 ใบและแหล่งเตา
บ้านบางปูน จํานวน 4 ใบ (ดูภาพท่ี 25 (ข) ภาชนะรูปทรงหม้อก้นกลม)     

                                              
169 เรื่องเดียวกัน, 329. 
170 เรื่องเดียวกัน, 323. 
171 เรื่องเดียวกัน, 164-170. 
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  - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยมือ รูปทรงหม้อก้นกลม ลักษณะมีขนาดเล็กกว่า
หม้อทะนนและหม้อข้าว ลักษณะปากโค้งออกและโค้งเข้า  
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายฟันปลาในแนวเส้นตรงและเส้น
โค้ง ลายในโครงรูปสามเหลี่ยมคว่ํา และลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รอบบ่า 
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 9.8-15.3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 14-21.5 เซนติเมตร ความสูง 12.3-17.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: วิหาร เจดีย์ เจดีย์ราย ฐานไพที และพื้นท่ีในบริเวณโบราณสถาน  

 - หมายเหตุ กลุ่มภาชนะรูปทางหม้อก้นกลม จํานวนรวม 23 ใบ จําแนกเป็นผลติจากแหล่งเตา
พ้ืนเมืองจํานวน 19 ใบ ได้แก่ ภาชนะหมายเลข 134-135, 143, 149, 151, 155, 161, 169, 171, 174, 
178, 182, 190, 192 และ 198-202 ตามลําดับ และผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูน จํานวน 4 ใบ ได้แก่ 
ภาชนะหมายเลข 181, 183, 196 และ 204 ตามลําดับ  

 3) ภาชนะหมายเลข 136172 รูปทรงหม้อทะนน ประเภทเน้ือดินธรรมดา พบรูปทรง
เดียวกันจํานวนรวม 32 ใบ สามารถจําแนกแหล่งเตา ได้แก่ แหล่งเตาพ้ืนเมือง จํานวน 25 ใบ และแหล่งเตา
บ้านบางปูน จํานวน 7 ใบ (ดูภาพท่ี 25 (ค) ภาชนะรูปทรงหม้อทะนน) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  ขึ้นรูปด้วยมือ รูปทรงหม้อทะนน ปากผายออก คอสูง 
ลําตัวผายและแป้น ก้นกลม  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายฟันปลาในแนวเส้นโค้ง ลายใน
โครงรูปสามเหลี่ยมคว่ํา และลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรอบบ่า  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 12.5-31 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว  16-34 เซนติเมตร และความสูง 13-20.5 เซนติเมตร 
 - พบบริเวณ: ถูกฝังบริเวณวิหาร เจดีย์ เจดีย์ราย อาคาร ฐานไพที ใกล้กําแพงวัด 
และพื้นท่ีในโบราณสถาน 
 หมายเหตุ กลุ่มภาชนะรูปทรงหม้อทะนน จํานวนรวม 32 ใบ ผลิตจากแหล่งเตา
พ้ืนเมือง จํานวน 25 ใบ ได้แก่ ภาชนะหมายเลข 136-139, 141-142, 145, 150, 152, 153, 156, 158, 
162, 164-165, 168, 170, 172-173, 175, 179-180, 191, 189 และ 205 ตามลําดับ และผลิตจากแหล่ง
เตาบ้านบางปูน จํานวน 7 ใบ ภาชนะหมายเลข 140, 146, 187, 194-195, 197 และ 203 ตามลําดับ  

 4) ภาชนะหมายเลข 154173 รูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง ประเภทเนื้อดิน 
พบรูปทรงเดียวกัน จํานวนรวม 3 ใบ (ดูภาพท่ี 25 (ง) และ (จ) ภาชนะรูปทรงกระปุก) 

                                              
172 เรื่องเดียวกัน, 164-170. 
173 เรื่องเดียวกัน, 164-170. 
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 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงกระปุก ขนาดเล็ก มีแบบปาก
โค้ง ลักษณะโค้งเข้าและโค้งออก 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ขูดขีดเป็นลายเส้นคล้ายเส้นคลื่น และเส้นขนาน
ท่ีไหล่และลําตัว บางใบไม่มีการตกแต่ง แต่จะเคลือบด้วยน้ําดินสีแดง    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 7-10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว  9.5-12.5  เซนติเมตร และความสูง 6-10 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ฝังบริเวณวิหาร และเจดีย์ 
 หมายเหตุ กลุ่มภาชนะรูปทรงกระปุกได้แก่ ภาชนะหมายเลข 115 และ 132 ตามลําดับ
ส่วนภาชนะหมายเลข 122 ไม่ระบุแหล่งเตา 

 5) ภาชนะหมายเลข 148174 รูปทรงแจกัน  ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภทเนื้อ
แกร่ง? ภายในบรรจุอัฐิ 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงแจกัน 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบขาว ไม่เคลือบส่วนก้น 
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 18.5 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเจดีย์  

 6) ภาชนะหมายเลข 160175 รูปทรงครก ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง ประเภทเนื้อแกร่ง 
ภายในบรรจุอัฐิ 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงครก ขูดขีดปากและลําตัว  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 17 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 
10.8 เซนติเมตร และความสูง 12 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ถูกฝังบรเิวณวิหาร   

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 15 และแผนผังท่ี 14 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดแค   

 

 

                                              
174 เรื่องเดียวกัน, 164-170. 
175 เรื่องเดียวกัน, 164-170. 
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(ก)  (ข)    

(ค)  (ง)  

(จ)  

ภาพท่ี 25: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวดัแค 
 (ก) ภาชนะรูปทรงหม้อข้าว (ข) ภาชนะรูปทรงหม้อก้นกลม  
 (ค) ภาชนะรูปทรงหม้อทะนน (ง) ภาชนะรูปทรงกระปุก 
 (จ) ภาชนะรูปทรงกระปุก  
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดแค 
โครงการขุดแต่ง ขุดค้น และออกแบบเพ่ือการบูรณะ โบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว” 2542, 608- 610, 
724-725  และ 727. 

 โบราณสถานวัดสามวิหาร (16) 

 อยู่ทางทิศเหนือนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มโบราณสถานคลองสระบัว ตําบลหัวรอ 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งท่ี 14 องศา 22 
ลิปดา 10 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงท่ี 100 องศา 34 ลิปดา 30 ฟิลิปดาตะวันออก แผนที่ทหาร ชุด L7017 
ระวาง 5137 IV  มาตราส่วน 1:50,000 พิกัดกริดท่ี ระวางท่ี 5137 IV L 7017 1-RTSD176  

 ปัจจุบันโบราณสถานอยู่ภายในวัดสามวิหาร แผนผังโบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ประธาน 
ทรงระฆังกลม เจดีย์รายย่อมุม และวิหารพุทธไสยาสน์177  (ดูแผนผังท่ี 15) 

                                              
176 กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดสามวิหาร 

ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบูรณะ จัดแสดง และปรับปรุงภูมิทัศน์” 2544, 25. 
177 เรื่องเดียวกัน, 25-28. 
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 รายงานการศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานวัดสามวิหาร เม่ือปีพ.ศ. 2544 ผลการวิเคราะห์
โบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี และลักษณะสถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐานวิเคราะห์
กําหนดอายุโบราณสถาน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 
  ระยะท่ี 1 สมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ระยะการอยู่อาศัยของชุมชน
ก่อนการสร้างวัดสามวิหาร  
  ระยะที่ 2 สมัยอยุธยาตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 การปรับพ้ืนท่ีครั้งใหญ่ เพ่ือ
การสร้างวัด นําดินมาจากแหล่งอ่ืนมาปรับถม  
  ระยะที่ 3 สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24 มีการ
ปรับพ้ืนท่ีบูรณะโบราณสถาน  
  ระยะท่ี 4 สมัยปัจจุบันระยะการใช้งานของชุมชนในสมัยปัจจุบัน พบร่องรอยการปรับเปลี่ยน
แผนผังสิ่งก่อสร้างท่ีมีมาเม่ือคราวแรกสร้างวัดและเพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างอย่างใหม่มาจนถึงปัจจุบัน178  

 โบราณสถานวัดสามวิหารพบหลักฐานโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจาก
การขุดแต่ง จํานวน 15 ใบ ภาชนะดินเผารูปทรงหม้อ จํานวน 10 ใบ รูปทรงโถ จํานวน 1 ใบ รูปทรงตลับ 
จํานวน 2 ใบ และรูปทรงกระปุก จํานวน 2 ใบ มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ภาชนะหมายเลข 206179 รูปทรงหม้อดินเผาพร้อมฝาปิด180 ผลิตจากแหล่งเตา
พ้ืนเมือง ประเภทเน้ือดินสีส้ม (ดูภาพท่ี 26 (ก) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 206) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  ทรงหม้อ ก้นกลม คอยาว ปากผาย คล้ายปากแตร โค้ง
ออก พร้อมฝาปิด ท่ีขอบทําเป็นเส้นขนาน 1 เส้น  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายก้างปลา ท่ีไหล่โดยรอบ บริเวณ
ลําตัวและก้นกดประทับด้วยไม้ตีลาย เป็นลายเส้นขนาน     
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 14 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 
18 เซนติเมตร และความสูง 16 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศเหนือของเจดีย์ประธาน ใกล้กลุ่มกระดูก  

 2) ภาชนะหมายเลข 207181  รูปทรงหม้อดินเผาพร้อมฝา182 ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง 
ประเภทเน้ือดินสีส้ม (ดูภาพที่ 26 (ข) ช้ินส่วนภาชนะหมายเลข 207) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ก้นกลม คอสูง เหลือเฉพาะส่วนลําตัวลงมาจรดก้น 

                                              
178 เรื่องเดียวกัน, 121-122. 
179 เรื่องเดียวกัน, 88. 
180 ภาชนะดินเผาหมายเลข 2. 
181 เรื่องเดียวกัน, 88. 
182 ภาชนะดินเผาหมายเลข 4. 
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 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายเส้นขนานในแนวเฉียงท่ีไหล่
โดยรอบ และลําตัวลงมาจรดก้นเป็นลายเส้นขนาน ในแนวเฉียงด้วยไม้ตีลาย มีร่องรอยของการเคลือบน้ําดินสี
ขาว ตลอดจนฝาปิด   
 - ขนาดภาชนะ: ส่วนภาชนะเส้นผ่าศูนย์กลางสว่นลําตัว 12 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร  

 3) ภาชนะหมายเลข 208183 รูปทรงหม้อดินเผา184 ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ประเภท
เน้ือดินสีน้ําตาล (ดูภาพท่ี 27 (ก) เศษภาชนะบรรจุอัฐิหมายเลข 208) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  รูปทรงหม้อ ก้นกลม คอแคบ ปากโค้งออก 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับ เฉพาะบริเวณไหล่โดยรอบ เป็นลาย
ดอกไม้สี่กลีบ เรียงติดกันสี่ดอก อยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือของวิหาร 

 4) ภาชนะหมายเลข 209185 รูปทรงโถพร้อมฝา186 เนื้อแกร่ง? ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนา
ลัย (ดูภาพที่ 27 (ข) โถ ภาชนะหมายเลข 209) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  รูปทรงโถ 

 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ส่วนภาชนลําตัว - เคลือบสองสี (สีขาวกับสี
นํ้าตาล) มีลายขีดเป็นเส้นโค้งสองเส้นประกบกัน ภายในแต้มน้ําเคลือบสีขาวออกน้ําตาลหนึ่งจุด ลักษณะ
คล้ายดวงตา อยู่ภายในวงกลมของกี๋ท่ออีกทีหนึ่ง ก้นสีน้ําตาลอ่อนอมชมพูอ่อน มีจุดประสีดําเล็กๆ กระจาย
อยู่ท่ัวไป ก้นไม่เคลือบ ลําตัวขูดขีดเป็นลายก้านขด ภายในเคลือบเขียว มีลายแตกรานอยู่ท่ัวไป ท่ีก้นเป็นลาย
ก้นหอย แผ่รัศมีวงโค้งจากก้นข้ึนมายังลําตัว  ส่วนฝา: จุกเคลือบสีน้ําตาล ปลายจุกเคลือบขาว รองรับด้วยวง
แหวนเส้นนูนอีกสองช้ัน ล้อมรอบด้วยลายรูปใบไม้ 6 ใบ อยู่ภายในวงแหวนท่ีขอบด้านบนอีกสองวง ท่ีขอบ
ด้านข้างทําเป็นลายสามเหลี่ยม คล้ายฟันปลาโดยรอบ เคลือบด้วยสีขาว พ้ืนสีน้ําตาล ภายในฝาไม่เคลือบ น้ํา
เคลือบท่ีฝาและลําตัวภาชนะมีลักษณะย้อยลงมาด้านล่าง   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 12 เซนติเมตร ความสูง 7.3 เซนติเมตร 
และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 7.3 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศเหนือของวิหาร 

                                              
183 เรื่องเดียวกัน, 88. 
184 ภาชนะดินเผาหมายเลข 5. 
185 เรื่องเดียวกัน,  89. 
186 ภาชนะดินเผาหมายเลข 6. 
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 5) ภาชนะหมายเลข 210187  รูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาเวียดนาม สมัยราชวงศ์ต
รัน-โห พุทธศตวรรษท่ี 19-20 ประเภทเน้ืแกร่ง? สีนวล (ดูภาพท่ี 27 (ค) กระปุก ภาชนะหมายเลข 210) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: กระปุก มีเชิง เหลือเฉพาะบางส่วนของไหล่ลงมา จรดก้น  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบท้ังสองด้าน ปาดน้ําเคลือบท่ีก้น ตกแต่ง
ผิวด้วยการเขียนสีดําใต้เคลือบ แบ่งลายออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนไหล่ ลําตัว และส่วนด้านล่างของลําตัว ส่วน
ไหล่เหลือลวดลายไม่สมบูรณ์ เหลือเฉพาะส่วนปลายของกลีบบัวรูปสามเหลี่ยม ท่ีมีไส้ในเป็นรูปสามเหลี่ยมทึบ
อีกช้ัน ลําตัวเป็นลายพันธุ์พฤกษา ค่ันด้วยลายดอกลอยของดอกไม้เจ็ดกลีบ ซึ่งกลีบตรงกลางด้านบนมีขนาด
เล็ก และสั้นกว่ากลีบอ่ืนๆ อาจจะเป็นเกสรดอกไม้ได้ ถ้าเป็นเช่นน้ันจริง ก็จะเป็นลายดอกไม้หกกลีบพร้อม
เกสรที่ด้านบน ระหว่างลายดอกไม้กับลายพันธุ์พฤกษา ติดขอบท้ังด้านบนและล่าง มีการแต้มสีเป็นจุด ด้าน
ละสองจุดรวมเป็นสี่จุด ส่วนด้านล่างของลําตัว ทําเป็นลายเมฆ 3 ก้อนโดยรอบ ภายในกรอบเส้นขนาน    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 8 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ก้น 4.6 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร 

 6) ภาชนะหมายเลข 211188 รูปทรงตลับพร้อมฝา189 ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา ประเภทเนื้อ
ละเอียด ลักษณะภาชนะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจีน กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21 (ดูภาพท่ี 27 (ง) ตลับ 
ภาชนะหมายเลข 211)  
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  รูปทรงตลับ ทรงลูกพลับ ลําตัวแตกร้าว ส่วนฝาแตกหัก 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบสองสี ส่วนลําตัว: ขูดขีดเป็นลายกลีบบัว
เจ็ดกลีบ เรียงโดยรอบขอบก้น โดยให้ส่วนก้นเป็นใจกลางของดอก กลีบบัวมีไส้ในหนึ่งช้ัน เขียนสีขาว สีพ้ืน
เป็นสีน้ําตาล ส่วนฝา: จุกบนทําเป็นขั้วพลับ โดยบากขอบวงกลมเป็นวงโค้งโดยรอบ เลยออกมาเซาะร่องเป็น
วงแหวนซ้อนกันสองวง ต่อด้วยลายสามเหลี่ยม ต่อเนื่องคล้ายสลับฟันปลา ท่ีด้านข้างของฝา เขียนสีขาว ส่วน
พ้ืนสีน้ําตาล การตกแต่งผิวท่ี  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 5.5 เซนติเมตร ความสูง 3 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.2 เซนติเมตร และความสูง 2.2 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน 

 7) ภาชนะหมายเลข 212190  รูปทรงหม้อดินเผาพร้อมฝา191 ประเภทเน้ือดินธรรมดา 
ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง (ดูภาพที่ 27 (จ) หม้อก้นกลม ภาชนะหมายเลข 212) 

                                              
187 เรื่องเดียวกัน, 89. 
188 เรื่องเดียวกัน, 89-90. 
189 ภาชนะดินเผาหมายเลข 8. 
190 เรื่องเดียวกัน, 90-91. 
191 ภาชนะดินเผาหมายเลข 9. 
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 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  ทรงหม้อ ก้นกลมแบน คอสูง ปากผาย โค้งออก ลําตัว
เรียบ ไม่มีลาย มีการเจาะรูเล็กๆ ด้านข้างลําตัว  4 แห่ง เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 1 แห่ง 
 - ลักษณะฝา:  ฝาเป็นหลุม ขอบนอกเป็นนูนวงกลม ฝาจุกคล้ายหัวเม็ดหรือดอก
บัวตูม  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายวงโค้งสลับฟันปลา ด้านล่างเป็น
ลายเส้นประเอียงเล็กๆ คล้ายปลายจะซ้อนทับกัน   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 11.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว  15 เซนติเมตร และความสูง 11 เซนติเมตร ส่วนฝาเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.2 เซนติเมตร และความสูง 
2.2 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน 

 8) ภาชนะหมายเลข 213192 รูปทรงหม้อดินเผาพร้อมฝา193 ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง 
ประเภทเน้ือดินธรรมดา เนื้อภาชนะสีส้ม (ดูภาพท่ี 27 (ฉ) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 213) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ทรงหม้อ ก้นแบน คอยาว ปากผาย คล้ายปากแตร โค้ง
ออก 
 - ลักษณะฝา: ฝา เป็นหลุม ขอบปากเป็นสันนูนโดยรอบ มีจุกรูปดอกบัวตูมหรือหัว
เม็ดอยู่ตรงกลาง ตัวจุกยืดสูงขึ้นมาเหนือขอบฝา 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายคู่ขนานในกรอบสามเหลี่ยม เรียง
ซ้อนเหลื่อมกันโดยรอบ ด้านล่างเป็นเส้นประคู่ขนานในแนวลาด ปลายซ้อนเหลื่อมกันต่อเนื่องเป็นวงกลม ท่ี
ลําตัว ตีประทับลายด้วยไม้ตีลาย เป็นลายเส้นขนานในแนวเฉียงโดยรอบ จรดก้น มีร่องรอยการเคลือบน้ําดินสี
ขาว ด้านนอกจากก้นจรดคอ    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 12.3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 17 เซนติเมตร และความสูง 13.5 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5 เซนติเมตร และความสูง 4 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร 

 9) ภาชนะหมายเลข 214194 รูปทรงหม้อดินเผา195 ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา ประเภทเนื้อดิน
ธรรมดา สีส้ม (ดูภาพท่ี 27 (ช) หม้อ ภาชนะหมายเลข 214)    
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  หม้อก้นกลมแบน ปากผาย โค้งออก ขอบปากด้านในเซาะ
เป็นร่องหนึ่งร่อง 

                                              
192 เรื่องเดียวกัน, 91. 
193 ภาชนะหมายเลข 11. 
194 เรื่องเดียวกัน, 91. 
195 ภาชนะหมายเลข 12. 
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 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายหัวลูกศรซ้อนกันเป็นตับ คล้ายมุม
ฉาก คั่นด้วยเส้นคู่ขนานในแนวดิ่งเป็นตัวคั่น ลายเป็นช่อง และท่ีก้นตีประทับลายเส้นคู่ขนานในแนวเฉียง   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 13.5 เซนติเมตร และความสูง 17 
เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร 

 10) ภาชนะหมายเลข 215196 รูปทรงหม้อดินเผาพร้อมฝา197 ประเภทเน้ือดินสีส้ม (ดู
ภาพที่ 27 (ซ) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 215) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ก้นกลมแบน คอยาว ปากผาย โค้งออก ขอบปากด้านใน
เซาะเป็นร่องหนึ่งร่อง ขนานกับขอบปากด้านนอก 
 - ลักษณะฝา: ฝา เป็นหลุม ขอบปากเป็นสันนูนโดยรอบ มีจุกตรงกลาง รูปดอกบัว
หรือหัวเม็ด ปลายจุกสูงพ้นขอบฝาขึ้นมาเล็กน้อย มีความสูงน้อยกว่า และมีขนาดของฝาเล็กกว่าฝาของ
ภาชนะหมายเลข 186 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับท่ีไหล่ ลายสานเป็นร่องเส้นคู่ขนาน 
สลับกับลายฟันปลาในแนวเฉียง ซ้อนทับกันไปมาสองชั้น ค่ันด้วยเส้นวงกลมหน่ึงวง ก่อนจะเป็นลายสาน ท่ี
อยู่ในสภาพลบเลื่อน ไม่ชัดเจน อันเน่ืองมาจากการผลิต   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 24 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 
18 เซนติเมตร และความสูง 12.5 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝา: เสน้ผ่าศูนย์กลาง 9.8 เซนติเมตร และความสูง 2.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร 

 11) ภาชนะหมายเลข 216198 รูปทรงหม้อดินเผา199 ประเภทเนื้อดิน สีน้ําตาล เนื้อบาง 
(ดูภาพท่ี 27 (ฌ) ชิ้นส่วนภาชนะหมายเลข 216) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ทรงหม้อ ก้นกลมแบน คอสูง ปากผาย โค้งออก ภายในของ
ปากเซาะเป็นร่องหนึ่งร่อง ขนานกับขอบปาก 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับเป็นลายเส้นคู่ขนาน สลับกับลาย
สามเหลี่ยมคล้ายฟันปลา ในลักษณะของวงโค้งปลายแหลม ท่ีลําตัวและก้น ตีประทับเป็นลายเส้นขนานใน
แนวเฉียง ท่ีก้นมีร่องรอยของเขม่าสีดําติดอยู่  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน  

                                              
196 เรื่องเดียวกัน, 91. 
197 ภาชนะหมายเลข 13. 
198 เรื่องเดียวกัน, 92 
199 ภาชนะดินเผาหมายเลข 14. 
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 12) ภาชนะหมายเลข 217200 รูปทรงหม้อดินเผา201 ประเภทเนื้อดินสีส้ม เนื้อบาง (ดู
ภาพที่ 27 (ญ) ช้ินส่วนภาชนะหมายเลข 217) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อก้นกลมแบน คอสูง ปากผาย โค้งออก ขอบปากด้านใน
เซาะเป็นร่องหนึ่งร่อง ขนานกับขอบปาก 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลายเส้นคู่ขนานหักมุม คล้ายหัวลูกศร
ซ้อนเรียงกัน ปลายมุมแหลมเวียนซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ใต้ปลายของมุมแหลม ทําเป็นลายเส้นขนานสั้นๆ 
ต่อข้ึน ตัวลายท่ีไหล่นี้แบ่งออกเป็นสองส่วน เรียงต่อกันคล้ายฟันปลา อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ท่ี
ลําตัวและก้นเป็นลายเส้นขนานในแนวเฉียงโดยใช้ไม้ตีลาย จากขนาดของวงโค้งบางส่วน เม่ือนํามาประกอบ
กันพบว่ามีขนาดใหญ่กว่าภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท้ังหมดท่ีพบ   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน    

 13) ภาชนะหมายเลข 218202 รูปทรงหม้อดินเผา203 ประเภทเนื้อดินธรรมดาสีส้ม เนื้อ
บาง (ดูภาพท่ี 27 (ฎ) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 218) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อก้นกลมแบน เจาะรูท่ีก้นเป็นวงกลม 7 รู  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 20.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน   

 14) ภาชนะหมายเลข 219204 รูปทรงกระปุก205 ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ประเภท
แกร่ง? มีจุดประสีดําเล็กๆ แทรกอยู่ในเนื้อดินท่ัวไป (ดูภาพท่ี 28 (ก) กระปุก ภาชนะหมายเลข 219) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ทรงกลีบมะเฟือง ก้นทําเป็นสันเหลี่ยมนูน สูง 0.5 
เซนติเมตร มีร่องรอยของก๋ีท่อท่ีก้น  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบขาวท้ังสองด้าน ด้านนอกเคลือบไม่จรด
เชิง ปาดนํ้าเคลือบท่ีก้น   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนยก์ลางส่วนปาก 10 เซนติเมตร ความสูง 7 เซนติเมตร 
และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 5.3 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน 

 

 
                                              

200 เรื่องเดียวกัน, 92. 
201 ภาชนะดินเผาหมายเลข 15. 
202 เรื่องเดียวกัน, 929-3. 
203 ภาชนะดินเผาหมายเลข. 16  
204 เรื่องเดียวกัน, 93. 
205 ภาชนะดินเผาหมายเลข 17. 
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 15) ภาชนะหมายเลข 220206 รูปทรงตลับ207 ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย 
ประเภทเน้ือแกร่ง? สีนวล มีจุดประสีดําเล็กๆ แทรกอยู่ท่ัวไป กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-22 (ดูภาพท่ี 
28 (ข) ตลับ ภาชนะหมายเลข 220) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  ตลับ มีขนาดเล็ก ไม่มีฝาปิด มีแต่ฝารองตลับ สภาพ
สมบูรณ์  
 - ลกัษณะฝารองตลับ:  ฝารองตลับมีขนาดใหญ่กว่าตลับ  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ภาชนะ - ไม่มีลวดลาย เคลือบสีน้ําตาลท้ังสอง
ด้าน ปาดน้ําเคลือบท่ีขอบปากท้ังสองด้านท้ังด้านในและด้านนอก รวมทั้งบริเวณก้น น้ําเคลือบสีน้ําตาลด้าน
ใน สีจะเข้มกว่าด้านนอกท่ีสีออกเขียว ฝารองตลับ - ตกแต่งผิวด้วยรอยขูดขีด เป็นลายก้านขดท่ีด้านบน 
ล้อมรอบวงกลมสองวง มีจุกนูนเล็กอยู่กึ่งกลาง เป็นลายใบไม้สามแฉก คล้ายลายพวงอุบะโดยรอบ เคลือบ
สองสี ภายในของลายก้านขดและลายใบไม้เป็นสีขาว ส่วนสีพื้นเป็นสีน้ําตาลออกเขียว ลักษณะของสีเคลือบ
จืดจาง  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 4.2 เซนติเมตร ความสูง 3 เซนติเมตร 
และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 2.8 เซนติเมตร   
 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.7 เซนติเมตร และความสูง 1.2 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกเจดีย์ประธาน  

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนท่ี  1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 16 และแผนผังท่ี 15 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดสามวิหาร 

(ก)   (ข)   

ภาพท่ี 26: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวดัสามวิหาร 
 (ก) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 206  (ข) ช้ินส่วนภาชนะหมายเลข 207  
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดสาม
วิหาร ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบูรณะแผนท่ีจัดแสดง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์”, 2544, 208, 213, 276, 279-282  และ 411-416.  
 

                                              
206 เรื่องเดียวกัน, 93. 
207 ภาชนะดินเผาหมายเลข 18. 
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(ก)   (ข)   

(ค)     (ง)    

(จ)    (ฉ)    

(ช)   (ซ)   

(ฌ)  
(ญ)  (ฎ)  

ภาพท่ี 27: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวดัสามวิหาร 
 (ก) ชิ้นส่วนภาชนะหมายเลข 208  (ข) โถ ภาชนะหมายเลข 209    
 (ค) กระปุก ภาชนะหมายเลข 210 (ง) ตลับ ภาชนะหมายเลข 211 
 (จ) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 212 (ฉ) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 213  
 (ช) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 214 (ซ) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 215 
 (ฌ) ชิ้นส่วนภาชนะหมายเลข 216   (ญ) ชิ้นส่วนภาชนะหมายเลข 217  
 (ฎ) หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 218  
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดสาม
วิหาร ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบูรณะจัดแสดง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์”, 2544, 208, 213, 276, 279-282  และ 411-416.  
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(ก)  (ข)   

ภาพท่ี 28: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวดัสามวิหาร 
 (ก) กระปุก ภาชนะหมายเลข 219 (ข) ตลับ ภาชนะหมายเลข 220   
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดสาม
วิหาร ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบูรณะจัดแสดง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์” 2544, 208, 213, 276, 279-282  และ 411-416.  

 โบราณสถานวัดหน้าพระเมรุ (17) 

 ตั้ งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ริมแม่น้ํ าลพบุรี และริมคลองสระบัว กลุ่ม
โบราณสถานคลองสระบัว ท่ีตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนท่ี
ทหาร ระวางแผนท่ี 5137 IV ลําดับชุด L7017 พิมพ์ครั้งท่ี 1-RTSD ตําแหน่งพิกัดกริด 685881208  

 ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง พบใบเสมาคู่เหมือนกับท่ีวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซ่ึงได้รับคติถ่ายทอด
มาจากเมืองสุโขทัย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 เมื่ออยุธยากับสุโขทัย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน อาจ
สันนิษฐานว่าวัดหน้าพระเมรุสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ปรากฏชื่อวัด
หน้าพระเมรุช่วงสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่า หลังเสียกรุงวัดหน้าพระเมรุถูกท้ิงร้าง ต่อมาในสมัย
รัชกาลท่ี 3 ได้ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์209 แผนผังของวัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยพระอุโบสถ พระ
ปรางค์ วิหาร เจดีย์ราย ซุ้มประตู และแนวกําแพง210 (ดูแผนผังท่ี 16) 

 รายงานการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดหน้าพระเมรุ เม่ือปี พ.ศ. 2541 ผล
การวิเคราะห์โบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี เอกสารทางประวัติศาสตร์ และลักษณะ
สถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐานวิเคราะห์กําหนดอายุโบราณสถานพบว่า สามารถกําหนดอายุสมัยทาง
ศิลปกรรมของอาคารโบราณสถานได้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 สมัยอยุธยาตอนกลาง-ต้นสมัยของอยุธยาตอน
ปลาย ระยะท่ี 2 สมัยอยุธยาตอนปลาย และระยะท่ี 3 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และการขุดค้นทาง
โบราณคดี สันนิษฐานการกําหนดอายุโบราณสถาน พบว่ามีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยก่อนการสถาปนา
โบราณสถาน ต่อมามีการก่อสร้างวัดหน้าพระเมรุ ช่วงปลายสมัยของอยุธยาตอนต้น-กลาง มีการใช้

                                              
208 กรมศิลปากร, ห้างหุ้นส่วนจํากัดบูรพคดี, “รายงานการขุดแต่ง ออกแบบ และบูรณะโบราณสถานวัดหน้า

พระเมรุ ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2541, 10. 
209 เรื่องเดียวกัน, 1. 
210 เรื่องเดียวกัน, 23-29. 
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โบราณสถานแห่งนี้สืบเน่ืองมาถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย และสมัยรัตนโกสินทร์ยังคงมีการใช้พ้ืนที่โบราณสถาน
แห่งนี้อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน211   

 โบราณสถานวัดหน้าพระเมรุพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จํานวนรวม 3 ใบ 
โดยพบจากการขุดแต่ง จํานวน 2 ใบ และพบจากการขุดค้นทางโบราณคดี จํานวน 1 ใบ ภาชนะดินเผาผลิต
จากแหล่งเตาพื้นเมือง ประเภทเนื้อดิน รูปทรงหม้อดิน และหม้อทะนน ตกแต่งภาชนะลวดลายกดประทับ 
และพบบริเวณเจดีย์ประธาน และเจดีย์212 มีรายละเอียดได้ดังนี้ 

 1) ภาชนะหมายเลข 221213 หม้อทะนนพร้อมฝา ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง ประเภท
เน้ือดินสีส้ม-นวล (ดูภาพท่ี 29 (ก) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 221) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อทะนน ปากโค้งออก 
 - ลักษณะฝา:  ฝาหงาย จุกฝาทรงดอกบัวตูม 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับฟันปลาสลับเส้นโค้ง แนวต้ังรอบไหล่
ภาชนะ ปากโค้งออก ตกแต่งด้วยการขุด 1 เส้น รอบขอบปาก   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 14.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว  22 เซนติเมตร และความสูง 18 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝา: เส้นผ่าศูนย์กลางของฝา 10.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ใกล้ฐานเจดีย์รายทางทิศตะวันตก    

 2) ภาชนะหมายเลข 222214 รูปทรงหม้อดินเผาก้นตัด ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง 
ประเภทเน้ือดินสีส้มนวล (ดูภาพที่ 29 (ข) หม้อดินเผาก้นตัด ภาชนะหมายเลข 222) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: รูปทรงหม้อ ปากโค้งออก ตัวแป้นแบน ก้นตัดตรง 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ปากภาชนะแตกแต่งด้วยลายกดประทับเส้นคด
โค้งสั้น-แนวเฉียง ตัวภาชนะตกแต่งด้วยลายกดประทับเส้นคดโค้ง แนวตั้งภายในกรอบลายขูดเส้นขนานรอบ
ไหล่ และก้นภาชนะ    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 10.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 14.5 เซนติเมตร ความสูง 9.5 เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 8.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: พบใกล้บริเวณฐานเจดีย์รายทางทิศตะวันตก    

                                              
211 เรื่องเดียวกัน, 269-272. 
212 เรื่องเดียวกัน, 60-61 และ 88. 
213 เรื่องเดียวกัน, 60. 
214 เรื่องเดียวกัน, 61. 
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ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนท่ี 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 17 และแผนผังท่ี 16 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดหน้าพระเมรุ 

(ก)   (ข)   

ภาพท่ี 29: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวดัหน้าพระเมร ุ
 (ก) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 221 (ข) หม้อดินเผาก้นตัด ภาชนะหมายเลข 222 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ห้างหุ้นส่วนจํากัดบูรพคดี, รายงานการขดุแต่ง ออกแบบ และบูรณะโบราณสถานวัดหน้า
พระเมรุ ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2541, 149-150. 

 โบราณสถานวัดใหม่ (ร้าง) (18) 

 ตั้งอยู่ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรอียุธยา พกิัดทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง 14 องศา 21 ลิปดา 35 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 100 องศา 33 ลิปดา 50 ฟิลิปดา
ตะวันออก แผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7017 ระวาง 5137 IV พิมพ์ครั้งท่ี 1-RTST215  

 แผนผังโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยพระอุโบสถ เจดีย์รายทรงเครื่อง หอระฆัง
และแนวกําแพงวัด216 (ดูแผนผังท่ี 17) 

รายงานการศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานวัดใหม่ ปีพ.ศ. 2544 ผลจากการวิเคราะห์
หลักฐานจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดีและลักษณะทางสถาปัตยกรรมนํามาสันนิษฐานกําหนดอายุ
และลําดับพัฒนาการของโบราณสถานวัดใหม่ได้ 3 ระยะ สรุปได้ดังน้ี 

 ระยะท่ี 1 พุทธศตวรรษท่ี 23 (สมัยอยุธยาตอนปลาย) ช่วงแรกปรากฏชุมชนก่อนการสร้าง
วัด ต่อมาราวพุทธศตวรรษท่ี 24 (สมัยอยุธยาตอนปลาย) เริ่มสร้างศาสนสถาน มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  

 ระยะท่ี 2 พุทธศตวรรษท่ี 23-24  (สมัยอยุธยาตอนปลาย – สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)  มี
การบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน  

 ระยะท่ี 3 ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 (สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)  มีการบูรณปฏิสังขรณ์ 
ศาสนสถานอีกครั้ง และถูกท้ิงร้างในภายหลัง ต่อมาในสมัยปัจจุบันมีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นท่ี217 

                                              
215 กรมศิลปากร, “รายงานวัดใหม่ ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โครงการบูรณะ จัดแสดง และปรับปรุงภูมิทัศน์ โบราณสถานบริเวณคลองสระบัว”, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติที่ 3, 2544, 35. 

216 เรื่องเดียวกัน 436-1. 
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 โบราณสถานวัดใหม่พบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จํานวน 1 ใบจากการขุด
แต่ง บริเวณท่ีพบมีอิฐล้อมเป็นกรอบฝังอยู่ใต้ดินด้านหน้าของชานมุขโถงด้านใต้ ภาชนะดินเผารูปทรงโถ มี
รายละเอียดดังนี้ 

 1) ภาชนะหมายเลข 224218 ภาชนะรูปทรงโถ219 ประเภทเนื้อละเอียด เครื่องถ้วยเบญจ
รงค์ หรือประเภทเขียนสีลงยา (Enameled Porcelain)  ผลิตท่ีเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเกียงซี ประเทศจีน ใน
รัชกาลพระเจ้าถงซี ราชวงศ์ชิง (พ.ศ. 2405-2418) ตรงกับรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภาชนะใบน้ีมีปูน
ติด ปูนท่ีติดอยู่ในข้ันตอนการปิดผนึกเพื่อฝังภาชนะลงไปในกรอบที่เรียงด้วยอิฐ การกําหนดอายุภาชนะราว
พุทธศตวรรษท่ี 25 
  - ลักษณะภาชนะดินเผา:  ส่วนปากตั้งตรง เรียวสอบลงสู่ส่วนฐานท่ีมีเชิง  
 - ลักษณะฝา:  ลักษณะฝาป่องออก มีสันยาวโดยรอบท่ีด้านใน สําหรับประกบกันส่วน
ในขอบปากภาชนะ และมีจุกอยู่กึ่งกลางบนฝาของภาชนะ  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: การเคลือบสีขาวขุ่นออกเขียว เคลือบจรดเชิง 
ฐานไม่เคลือบ เขียนสีบนเคลือบ ด้วยสีแดง เหลือง เขียว ฟ้า และทอง ลําตัวภาชนะเขียนสีเป็นลวดลายเส้น
คู่ขนานสองคู่ ท่ีใต้ปาก และเหนือเชิงภาชนะด้วยสีเหลือง ภายในเขียนลายใบไม้สามแฉกด้วยสีแดง มีลายสีฟ้า
ค่ันอยู่ ลําตัวของภาชนะระหว่างเส้นคู่ขนาน เขียนเป็นลายดอกไม้ ใบไม้ สําหรับส่วนฝาเขียนลายด้วยสีหลาย
สีแบบเดียวกัน 
 - ขนาดภาชนะ: ความสูงรวมฝา 12 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางที่ก้น 6 เซนติเมตร 
และเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดท่ีปากภาชนะ 9.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: บริเวณทิศใต้ของอุโบสถ 
 - หมายเหตุ ภายในภาชนะพบกระดูก ได้แก่กระดูกสันหลัง กระดูกแขน 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
217 เรื่องเดียวกัน, 169-172.   
218 เรื่องเดียวกัน, 96-97. 
219 ภาชนะใบที่ 2. 
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(ก)  (ข)  

ภาพท่ี 30: โถ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 224 โบราณสถานวัดใหม่ 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, “รายงานวัดใหม่ ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โครงการบูรณะ จัดแสดง และปรับปรุงภูมิทัศน์ โบราณสถานบริเวณคลองสระบัว, สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 3”  2544, 306 และ 465. 

 ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 18 และแผนผังท่ี 17 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดใหม่ 

แหล่งโบราณคดีนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ 

 โบราณสถานวัดช้าง (ร้าง) (19) 

 ตั้งอยู่บริเวณทุ่งหันตราหรือทุ่งทหารกล้า เขตอโยธยา นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางฝั่ง
ตะวันออก นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าเป็นท่ีตั้งของอาณาจักรอโยธยา ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัดทางภูมิศาสตร์ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 21 ลิปดา 28 ฟิลิปดาเหนือ เส้น
แวงท่ี 100 องศา 35 ลิปดา 52 ฟิลิปดาตะวันออก แผนท่ีทหาร ชุด L7017 ระวาง 5137 IV  มาตราส่วน 
1:50,000220   

 ปัจจุบันเป็นวัดร้าง แผนผังโบราณสถานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกประกอบด้วย เจดีย์
ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมจัตุรัส พระอุโบสถ และเจดีย์ราย  การวางตําแหน่ง
พระอุโบสถและเจดีย์ประธานเป็นสถาปัตยกรรมหลักของผัง221 (ดูแผนผังท่ี 18) 

 รายงานการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดีโบราณคดีวัดช้าง เม่ือปีพ.ศ. 2542 ผลจากการขุดค้น
ทางโบราณคดีพบว่า เดิมเคยเป็นท่ีราบลุ่มหรือทุ่งนามาก่อน ไม่เคยมีการอยู่อาศัยมาก่อน ต่อมาเมื่อมีการ
สร้างวัดจึงมีการขุดคูน้ําโดยรอบและมีการนําดินจากคูน้ํามาถมปรับระดับพ้ืนท่ีให้สูงขึ้น เพื่อสร้าง
โบราณสถานวัดช้าง และผลการวิเคราะห์โบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี หลักฐานเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์และลักษณะสถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐานวิเคราะห์กําหนดอายุโบราณสถานวัดช้าง โดย
อ้างอิงจากการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดมเหยงคณ์ว่า  
                                              

220 กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการขุดแต่ง-
ขุดค้นและออกแบบเพ่ือการบูรณะโบราณสถานวัดช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา” 2542, 11. 

221 เรื่องเดียวกัน, 12-25. 
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   - วัดช้างถูกสร้างขึ้นพร้อมกับวัดมเหยงคณ์ เป็นวัดคู่กัน โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราช 
(เจ้าสามพระยา) เพราะมีรูปแบบและแผนผังเหมือนกัน  
   - วัดช้าง สร้างในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ หลักจากท่ีวัดมเหยงคณ์สร้าง 10-15 ปี เพราะ
ขนาดของเจดีย์ประธานใหญ่กว่าวัดมเหยงคณ์222   
โบราณสถานวัดช้างมีการบูรณะสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวพ.ศ.2172-2310223 
 โบราณสถานวัดช้างพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจากการขุดแต่ง จํานวน 5 
ใบ224 ภาชนะดินเผารูปทรงกระปุก ไม่ระบุประเภทเนื้อดิน ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย กําหนดอายุพุทธ
ศตวรรษท่ี 17-22225 ตกแต่งด้วยการเคลือบสี การเขียนลายใต้เคลือบลวดลายพันธุ์พฤกษา พบบริเวณเจดีย์
ประธาน เจดีย์ราย และอุโบสถ มีรายละเอียดดังนี้ 

   1) ภาชนะหมายเลข 225226 รูปทรงกระปุก227 และฝา ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย กําหนด
อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17-22228 เครื่องถ้วยสังคโลก เน้ือแกร่ง? (ดูภาพท่ี 31 (ก) ตลับ ภาชนะหมายเลข 
225) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: กระปุก ทรงกลม มีเชิง ปากกว้างมีฝาปิด  
 - ลักษณะฝา: ฝาแตกและปากปิ่นเล็กน้อย 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลวดลายสีเขียวแก่ ใต้เคลือบท่ีผิวด้านนอก    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 12.5 เซนติเมตร ความสูง 12.5 (รวมฝา) 
เซนติเมตร ความหนา 0.7 เซนติเมตร     
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของอุโบสถ  

 2) ภาชนะหมายเลข 226229 รูปทรงกระปุก230 ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย กําหนดอายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 17-22231 เครื่องถ้วยสังคโลก เนื้อแกร่ง? (ดูภาพที่ 31 (ข) กระปุก ภาชนะหมายเลข 226) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: กระปุก ทรงกลม มีเชิง ปากแคบ ปากและก้นบ่ินเล็กน้อย 

                                              
222 เรื่องเดียวกัน, 103. 
223 เรื่องเดียวกัน, 101-117. 
224 ข้อมูลกระปุกดินเผาใส่อัฐิ มีระบุในหน้าสารบัญรูปภาพ ภาพที่ 128-133 กระปุกดินเผาใส่อัฐิ (SF001-

SF005). 
225 เรื่องเดียวกัน, 114. 
226 เรื่องเดียวกัน, 40. 
227 ภาชนะใบที่ SF001. 
228 เรื่องเดียวกัน, 114. 
229 เรื่องเดียวกัน, 40. 
230 ภาชนะ SF002. 
231 เรื่องเดียวกัน, 114 . 
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 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ครึ่งใบบนมีการเคลือบน้ําเคลือบสีเขียวและสี
นํ้าตาล    
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 3 เซนติเมตร ความสูง 7.5 เซนติเมตร 
และความหนา 0.4 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันตกของเจดีย์ประธาน  

 3) ภาชนะหมายเลข 227232 รูปทรงกระปุก233 ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย กําหนดอายุ
พุทธศตวรรษท่ี 17-22234  เครื่องถ้วยสังคโลก เนื้อแกร่ง? (ดูภาพท่ี 31 (ค) กระปุก ภาชนะหมายเลข 227) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: กระปุก ทรงกลม มีเชิง ปากแคบ สีเทา 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายคล้ายต้นหญ้าสีฟ้าอ่อน ผิวด้านนอก
ชํารุด  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 2 เซนติเมตร ความสูง 5 เซนติเมตร และ
ความหนา 0.3 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศใต้เจดีย์ประธาน  

  4) ภาชนะหมายเลข 228235 รูปทรงกระปุก236 ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย กําหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 17-22237 เครื่องถ้วยสังคโลก เน้ือแกร่ง? (ดูภาพท่ี 31 (ง) กระปุก ภาชนะหมายเลข 228) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: กระปุก ทรงกลม ไม่มีเชิง ปากแคบ  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เคลือบขาว ยกเว้นก้นไม่เคลือบ  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 2.5 เซนติเมตร ความสูง 6 เซนติเมตร 
และความหนา 0.4 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ทิศตะวันตกเจดีย์ประธาน   

  5) ภาชนะหมายเลข 229238 รูปทรงกระปุก239 ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย กําหนดอายุ
พุทธศตวรรษท่ี 17-22240 เครื่องถ้วยสังคโลก เนื้อแกร่ง? (ดูภาพที่ 31 (จ) กระปุก ภาชนะหมายเลข 229) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: กระปุก ทรงกลม มีเชิง ปากแคบ  

                                              
232 เรื่องเดียวกัน, 40. 
233 ภาชนะ SF003.  
234 เรื่องเดียวกัน, 114. 
235 เรื่องเดียวกัน, 40. 
236 ภาชนะ SF004.  
237 เรื่องเดียวกัน, 114. 
238 เรื่องเดียวกัน, 40. 
239 ภาชนะ SF004.  
240 เรื่องเดียวกัน, 114. 
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 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ครึ่งใบบนเคลือบสีเทา 
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 2 เซนติเมตร ความสูง 5.5 เซนติเมตร 
และความหนา 0.3 เซนติเมตร   

 - พบบริเวณ: ทิศตะวันตกเจดีย์ราย  

ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนท่ี  1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 19 และแผนผังท่ี 18 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดช้าง 

(ก)  
 

(ข)    (ค)      

(ง)    (จ)      

ภาพท่ี 31 แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวัดช้าง 
 (ก) ตลับ ภาชนะหมายเลข 225 (ข) กระปุก ภาชนะหมายเลข 226 
 (ค) กระปุก ภาชนะหมายเลข 227 (ง) กระปุก ภาชนะหมายเลข 228 
 (จ) กระปุก ภาชนะหมายเลข 229    
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการขุด
แต่ง-ขุดค้นและออกแบบเพ่ือการบูรณะโบราณสถานวัดช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา”, 2542, 184-186 และ 
240-245.   
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โบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม (20) 

ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางทิศตะวันออก นักวิชาการบางท่านเช่ือว่าเป็นท่ีตั้ง
ของอาณาจักรอโยธยา ท่ีตําบลกระมัง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 14 องศา 21 ลิปดา 50 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวงท่ี 100 องศา 35 ลิปดา 60 
ฟิลิปดาตะวันออก แผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L7017 ระวาง 5137 IV241  

 ปัจจุบันโบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม อยู่ในพ้ืนท่ีวัดสมณโกฏฐาราม ไม่ปรากฏหลักฐานการ
สร้าง จากหลักฐานจดหมายแกมเฟอร์ระบุว่า เจ้าพระยาโกษาเหล็ก ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เป็นผู้ปฏิสังขรณ์ โดยเรียกช่ือว่าเป็น “พระคลัง” หรือ “วัดพระยาคลัง” ในสมัยสมเด็จพระเพทราชาเสด็จไป
พระราชทานเพลิงศพเจ้าแม่วัดดุสิตท่ีวัดสมณโกศ มารดาของพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) และเจ้าพระยาโกษาธิ
บดี (ปาน) ซ่ึงเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายณ์ เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2233แผนผังโบราณสถานรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วย ปรางค์ประธาน วิหาร อุโบสถ เจดีย์ระฆัง เจดีย์มุม และกําแพง ลักษณะแผนผัง
วางแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก242 (ดูแผนผังท่ี 19) 

 รายงานการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม เม่ือปี พ.ศ. 2542 
ผล ขุดค้นทางโบราณคดีพบชั้นวัฒนธรรมการอยู่อาศัย 2 ช้ันวัฒนธรรม และผลการวิเคราะห์โบราณวัตถุจาก
การขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี และลักษณะสถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐานวิเคราะห์กําหนดอายุ
โบราณสถาน อยู่ในช่วงราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 20-23243   

 โบราณสถานวัดสมณโกฏฐารามพบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจากการขุดแต่ง 
จํานวน 2 ใบ ภาชนะดินเผารูปทรงกระปุกบรรจุอัฐิ  ผลิตจากแหล่งเตาต่างประเทศ เน้ือดินละเอียดแบบ
เครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์หมิง ตกแต่งภาชนะด้วยเขียนลายใต้เคลือบ ภายในภาชนะบรรจุอัฐิ244  

   1) ภาชนะหมายเลข 230245 รูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน เครื่องถ้วยจีน 
ประเภทเน้ือละเอียด กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 (ดูภาพท่ี 32 (ก) กระปุก ภาชนะหมายเลข 230) 
  - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายใต้เคลือบ ลายพันธุ์พฤกษา  

  2) ภาชนะหมายเลข 231246 รูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน สมัย
ราชวงศ์หมิง ประเภทเน้ือละเอียด (ดูภาพที่ 32 (ข) กระปุก ภาชนะหมายเลข 231) 

                                              
241 กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, “รายงาน การ

ขุดค้น-ขุดแต่ง และออกแบบเพ่ือการบูรณะโบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2542, 9-10. 
242 เรื่องเดียวกัน, 10-14. 
243 เรื่องเดียวกัน, 126. 
244 เรื่องเดียวกัน, 46. 
245 เรื่องเดียวกัน, 46. 
246 เรื่องเดียวกัน, 46. 
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 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: เขียนลายใต้เคลือบ  ลายพันธุ์พฤกษา   

ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนที่  1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 20 และแผนผังท่ี 19 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม ส่วนตําแหน่งท่ีฝังภาชนะดินเผาไม่มี
ข้อมูล 

(ก)  
 

(ข)  

ภาพท่ี 32: แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิโบราณสถานวดัสมณโกฏฐาราม 
 (ก) กระปุก ภาชนะหมายเลข 230 (ข) กระปุก ภาชนะหมายเลข 231 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, “รายงาน 
การขุดค้น-ขุดแต่ง และออกแบบเพ่ือการบูรณะโบราณสถานวดัสมณโกฏฐาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 
2542, 194 และ 226. 

 โบราณสถานวัดธรรมาราม (21) 

 ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทาง ทิศตะวันตก บริเวณทุ่งประเชต247 ท่ีตําบลบ้าน
ป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัดทางภูมิศาสตร์ เส้นรุ้ง 14 องศา 21 ลิปดา 
15.25 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 100 องศา 32 ลิปดา 43.15 ฟิลิปดาตะวันออก แผนท่ีทหาร มาตราส่วน 
1:50,000 ชุด L7017 ระวาง 5137 IV พิมพ์ 1-RTSD จังหวัดพระนครศรีอยุธยา248  

                                              
247 กรมศิลปากร, “รายงานการดําเนินงานทางวิชาการโบราณคดี โครงการอนุรักษ์และพัฒนา วัดธรรมาราม 

ตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สํานักงานศิลปากร 3 พระนครศรีอยุธยา, บริษัท กันต์
กนิษฐ์ ก่อสร้าง จํากัด, 2552, 1. 

248 เรื่องเดียวกัน, 5-6. 
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 โบราณสถานวัดธรรมาราม มีพระสงฆ์จําพรรษา แผนผังเป็นแบบอย่างในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
โดยวางแกนตามแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก หันเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยาด้านด้านทิศตะวันออกเฉียงใต2้49 
แผนผังโบราณสถานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เขตพุทธาวาส ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน
ทรงระฆังบนฐานประทักษิณทรงสี่เหลี่ยม อุโบสถ วิหาร เจดีย์ราย และกําแพงแก้ว และเขตสังฆาวาส 
ประกอบด้วยหอไตร หอระฆัง หมู่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และศาลาท่านํ้า (ดูแผนผังท่ี 20) 

รายงานการศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานวัดธรรมาราม เม่ือปี พ.ศ. 2537 ผลการ
วิเคราะห์โบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี และลักษณะสถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐาน
วิเคราะห์กําหนดอายุโบราณสถาน พบร่องรอยการอยู่อาศัยของชุมชนราวปีพุทธศตวรรษที่ 18-19250 ต่อมามี
การสร้างโบราณสถานกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21251 และจากหลักฐานเอกสารกล่าวถึงการบูรณะ
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลท่ี 4-5252 และมีการใช้งานต่อเนื่องถึงปัจจุบัน253  

 โบราณสถานวัดธรรมารามพบหลักฐานความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมหลังความตาย โบราณวัตถุ 
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจากการขุดแต่ง จํานวนรวม 24 ใบ เป็นภาชนะดินเผารูปทรงหม้อทะนนจํานวน 23 ใบ 
ภายในภาชนะประเภทหม้อทะนนใช้สําหรับบรรจุเถ้ากระดูก บางใบมีการใส่เศษก้อนอิฐบนเถ้ากระดูกก่อนท่ี
จะปิดฝา นิยมนําอัฐิของผู้ตายบรรจุลงในหม้อดินเผาฝังบริเวณข้างกําแพงวัดด้านนอก โดยเฉพาะกําแพงวัด
ด้านทิศใต้หรือฝังไว้รอบฐานเจดีย์ และนิยมนํากระดูกท่ียังไม่ถูกเผาบรรจุลงหม้อดินเผา (การฝังศพครั้งท่ีสอง) 
ฝังลงในพื้นท่ีดังกล่าวในข้างต้น นอกจากนั้นยังทําให้ทราบว่าโครงกระดูกผู้หญิงและเด็กถูกฝังในช่วงสมัย
รัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลท่ี 4-5254  มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ภาชนะหมายเลข 232255 รูปทรงทะนน ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง ประเภทเน้ือดิน
ธรรมดา (ดูภาพที่ 33 (ก) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 232)  
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อทะนน ปากผาย คอสั้น  
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ลวดลายกดประทับตั้งแต่บริเวณไหล่ถึงก้น  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 14 เซนติเมตร  ความสูง 15  เซนติเมตร 
และความหนา 0.8 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: แนวกําแพงทิศตะวันออก 

                                              
249 เรื่องเดียวกัน, 1-4. 
250 เรื่องเดียวกัน, 50. 
251 เรื่องเดียวกัน, 93. 
252 เรื่องเดียวกัน, 49-50. 
253 เรื่องเดียวกัน, 49. 
254 เรื่องเดียวกัน, 97. 
255 ภาคผนวก ตารางผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผา หมายเลข 001. 
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   2) ภาชนะหมายเลข 233256 รูปทรงทะนนผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ประเภทเน้ือดิน
ธรรมดา (ดูภาพท่ี 33 (ข) กลุ่มหม้อทะนน ภาชนะบรรจุอัฐิหมายเลข 232-238, 243-244, 247-248, 251 
และ 252 โบราณสถานวัดธรรมาราม) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อทะนน ปากผาย คอสูง 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับ ลวดลายใบไม้ เขียนสีท่ีลําตัวเป็น
เส้นตรง   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 14-16 เซนติเมตร ความสูง 16-20  
เซนติเมตร และความหนา 0.5-1 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: แนวกําแพงทิศตะวันออก 
  - หมายเหตุ ภาชนะรูปทรงหม้อทะนนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ภาชนะหมายเลข 
232-238, 243-244, 247-248, 251-252  และภาชนะใบท่ี 238 พบก้อนอิฐวางบนเถ้ากระดูก บางใบพบ
พร้อมฝา 

  3) ภาชนะหมายเลข 240257  รูปทรงทะนน ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ประเภทเนื้อดิน 
บางใบพบฝา (ดูภาพท่ี 33 (ค) กลุ่มหม้อทะนน ภาชนะบรรจุอัฐิหมายเลข 239-241, 245-246, 249-250, 
253 และ 254) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  หม้อทะนน ปากผาย บางใบส่วนปากชํารุด   
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ลวดลายกดประทับ บริเวณไหล่ภาชนะ   
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 12-15 เซนติเมตร  ความสูง 12-18 
เซนติเมตร และความหนา 0.5-0.8 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ระหว่างคู่เจดีย์ ใกล้ทางเข้า ทิศตะวันออกของแผนผัง  
 - หมายเหตุ ภาชนะรูปทรงหม้อทะนนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ได้แก่ ภาชนะ
หมายเลข 239-241, 245-246, 249-250 และ 253-254 ตามลําดับ  

ข้อมูลท่ีตั้งโบราณสถานดูแผนท่ี  1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุ
อัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 21 และแผนผังท่ี 20 แสดงแผนผังโบราณสถาน
และตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดธรรมาราม 

 

 

 

                                              
256 ภาคผนวก ตารางผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผา หมายเลข 002. 
257 ภาคผนวก ตารางผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผา หมายเลข 001. 
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(ก)  

    

    

(ข)         

      

(ค)       

ภาพท่ี 33 แสดงกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดธรรมาราม 
 (ก) หม้อทะนน ภาชนะหมายเลข 232   
 (ข) กลุ่มหม้อทะนน ภาชนะบรรจุอัฐิหมายเลข 232-238, 243-244, 247-248, 251 และ 252   
 (ค) กลุ่มหม้อทะนน ภาชนะบรรจุอัฐิหมายเลข 239-241, 245-246, 249-250, 253 และ 254   
ท่ีมา: กรมศิลปากร, “รายงานการดําเนินงานทางวิชาการโบราณคดี โครงการอนุรักษ์และพัฒนา วัดธรรมา
ราม ตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา”, สํานักงานศิลปากร 3 พระนคร-
ศรีอยุธยา, บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จํากัด, 2552, 65-68. 
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 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) (22) 

ตั้งอยู่ท่ี ตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร ตําแหน่งพิกัดท่ี 47P0665308 UTM 
1591489 ระวาง IV ลําดับชุด L พิมพ์ครั้งท่ี 1 – RSTD 2549258  

แผนผังโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) ประกอบด้วย เจดีย์ประธาน วิหาร และซากอาคาร (ดู
แผนผังท่ี 21) ปัจจุบันพื้นท่ีโดยรอบโบราณสถาน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีทําการเกษตร และเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
ชาวบ้าน พบร่องรอยศาสนสถานหลายแห่งโดยรอบบริเวณวัดโรงทอง (ร้าง)  

จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ปรากฏประวัติการสร้าง ในสมัย
อยุธยาพบเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับกล่าวถึงการใช้พื้นท่ีทางทิศเหนือของนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาว่าเป็นเส้นทางผ่านการเดินทัพ การตั้งกองทัพของอยุธยาและกองทัพของกรุงหงสาวดี259 มี
การอพยพของชุมชนใหม่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นท่ี และการกล่าวถึงชุมชนคลองสระบัวท่ีมีอาชีพผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อการค้าขาย260 จากการลงพื้นท่ีสํารวจของผู้ศึกษาพบว่าในอดีตปรากฏร่องรอย
โบราณสถานร้างหลายแห่ง สันนิษฐานว่าในสมัยอยุธยามีชุมชนเข้ามายู่อาศัยและ มีการสร้างศาสนสถานของ
ชุมชนขึ้นในสมัยอยุธยา เช่น โบราณสถานวัดท่าทราย โบราณสถานวัดช้างใหญ่ โบราณสถานวัดตูม เป็นต้น  

 รายงานการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) เม่ือปีพ.ศ. 2556 ผล
การวิเคราะห์โบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี และลักษณะสถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐาน
วิเคราะห์กําหนดอายุโบราณสถาน พบมีร่องรอยกิจกรรมของชุมชนอาศัยอยู่ก่อนการสร้างวัดราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ต่อมาเมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้นจึงมีการสร้างวัดประจําชุมชนในช่วงอยุธยาตอนปลาย และใช้
พ้ืนท่ีเรื่อยมาจนเสยีกรุงครั้งท่ีสอง261 

 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) พบหลักฐานโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จากการขุด
แต่ง จํานวน 12 ใบ ภาชนะดินเผารูปทรงหม้อดินเผา ประเภทเน้ือดินธรรมดา ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง 
บางใบพบพร้อมฝา ภายในภาชนะบรรจุอัฐิ ภาชนะดินเผาส่วนใหญ่พบการเจาะรูบริเวณก้น ลําตัวและฝา
ภาชนะ ภายในภาชนะมีร่องรอยการกะเทาะรอบๆ รู เทคนิคการตกแต่งส่วนใหญ่เป็นลวดลายกดประทับ บาง
ใบทานํ้าดินสีแดงและตําแหน่งท่ีฝังภาชนะดินเผาพบบริเวณวิหาร ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์นางสาววีณา มูล
                                              

258 กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ห้างหุ้นส่วนบูรณาไท, “รายงานการขุดแต่ง-ขุด
ค้น วัดโรงทอง (ร้าง) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา” 2556, ก. 

259 กรมศิลปากร, พระราชพงศ์ศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันนุมาศ (เจิม) กับ พระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) 
(พระนคร: อักษรบริการ, 2507), 34. 

260 กรมศิลปากร, อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยา กับคําวินิจฉัย ของพระยาโบราณราชธานินทร์ ฉบับ
ชําระคร้ังท่ี 2 (พระนคร: ข่าวพานิชย์, 2496, พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุ
วัจน์) ณ วัดเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2496), 77-78. 

261 เรื่องเดียวกัน, 186. 
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มงคล262 นักโบราณคดีผู้ขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) กล่าวว่าภาชนะบรรจุอัฐิส่วนใหญ่
ถูกฝังเป็นกลุ่มพบบริเวณนอกและติดกําแพงวิหาร ส่วนมากพบทางทิศตะวันออก  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ภาชนะหมายเลข 255263 หม้อดินเผา พร้อมฝา จากแหล่งเตาเผาพื้นเมือง ประเภท
เนื้อดินธรรมดา ลักษณะเนื้อหยาบ สีภาชนะเหลือง-ส้ม (ดูภาพท่ี 34 หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาหมายเลข 
255 ภายในและก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ลําตัวป่อง ก้นกลม ส่วนปากหักหาย เหลือตั้งแต่ช่วงคอลง
มา ลําตัวแตกบางส่วน  ส่วนคอมีลักษณะสอบเข้า ส่วนก้นภาชนะถูกเจาะรู 3 รู น่าจะเกิดจาการเจาะรูจาก
ภายในภาชนะเพราะพบร่องรอยการกะเทาะรอบๆ รูจากภายใน 
 - ลักษณะฝา: ฝาคว่ํา ส่วนจุกหักหาย ลําตัวป่อง มีแอ่งช่วงกลางขอบปากฝาม้วนขึ้น 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ขูดขีด 1 เส้นรอบวงรอบไหล่ภาชนะเพื่อกําหนด
แนวการตกแต่ง ต่ําลงตกแต่งด้วย การกดประทับลายฟันปลารูปสามเหลี่ยม (ปลายแหลมช้ีลง)  
 - ขนาดภาชนะ: ความสูง 4.2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 8 เซนติเมตร และ
เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 16.5 เซนติเมตร  
 - ขนาดฝาภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร  
 -  พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร  

2) ภาชนะหมายเลข 256264 หม้อดินเผา พร้อมฝา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพ้ืนเมือง เนื้อดิน
ธรรมดา ลักษณะเนื้อหยาบ สีภาชนะสีเหลือง-ส้ม (ดูภาพท่ี 35 หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 256 และก้น
ภาชนะที่ถูกเจาะรู)  

 - ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อก้นกลม ส่วนปากหักหายไป ส่วนก้นเจาะรู 3 รู พบ
ร่องรอยการกะเทาะรอบๆ รูจากภายในภาชนะ 

 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ขูดขีดเส้นโค้งรอบไหล่ภาชนะเพื่อกําหนดแนว
การตกแต่ง ต่ําลงมาตกแต่งลวดลายด้วยการกดประทับเส้นโค้งสลับลายฟันปลา โดยกดประทับเส้นโค้ง
คู่ขนานเฉียงไปทางซ้าย ภายในเส้นโค้งคู่ขนาน และเส้นโค้งในแนวนอน สลับลายฟันปลา แถวลวดลายกว้าง 
2.8 เซนติเมตร 

 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 10.3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วน
ลําตัว 18 เซนติเมตร และความหนา 0.6 เซนติเมตร   

 - พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร   

                                              
262 สัมภาษณ์ นางสาววีณา มูลมงคล นักโบราณคดีผู้ขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง), 4 

กันยายน 2557. 
263 บัญชีโบราณวัตถุลําดับ 049. 
264 หมายเลขถุงที่ 050. 
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3) ภาชนะหมายเลข 257265 หม้อดินเผา พร้อมฝา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพ้ืนเมือง เนื้อดิน
ธรรมดา ลักษณะเนื้อหยาบ ภาชนะสีส้ม (ดูภาพท่ี 36 หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 257) 

- ลักษณะภาชนะดินเผา:  หม้อทะนน ส่วนปากหักหาย เหลือต้ังแต่ช่วงคอลงมา คอ
สูง มีร่องรอยแตกหักบางส่วน ลําตัวป่อง ก้นกลม ส่วนก้นภาชนะถูกเจาะเป็นรู 16 รู พบร่องรอยการกะเทาะ
รอบๆ รูจากภายในภาชนะ 

-  ลักษณะฝา:  ฝาหงาย มีจุก มีขอบปากฝาม้วนขึ้น 
- เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ขูดขีดเส้นโค้งรอบไหล่ภาชนะเพ่ือกําหนดขอบ

ลวดลาย ต่ําลงมากดประทับลวดลายท่ีไหล่เป็นร่องลึกลักษณะสามเหลี่ยมคว่ํา (ปลายแหลมช้ีลง) มีลายฟัน
ปลาในโครงร่างกรอบสามเหลี่ยม 

- ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 9.2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 
20 เซนติเมตร  ความสูง 16 เซนติเมตร และความหนา 0.5 เซนติเมตร 

- ขนาดฝาภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 เซนติเมตร ความสูง 3 เซนติเมตร และ
ความหนา 1 เซนติเมตร    

- พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร   

 4) ภาชนะหมายเลข 258266 หม้อดินเผา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพ้ืนเมือง เนื้อดินธรรมดา 
เน้ือหยาบ ภาชนะสีส้ม (ดูภาพท่ี 37 หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 258) 

- ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อก้นกลม คอคอด ปากผายออก มีการขูดเป็นร่องท่ีขอบ
ปาก ก้นกลม ส่วนปาก คอ และก้นหักหายบางส่วน ส่วนก้นภาชนะถูกเจาะเป็นรู 4 รู พบร่องรอยการกะเทาะ
รอบๆ รูจากภายในภาชนะ 

- เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ขูดขีดเส้นโค้งรอบไหล่ภาชนะเพ่ือกําหนดขอบ
ลวดลาย ต่ําลงมากดประทับลวดลายตามแนวเส้นโค้ง โดยโค้งวนไปทางซ้ายคล้ายตัวอักษร จ.จาน สลับลาย
ฟันปลาในแนวโค้ง ลวดลายอาจจะคล้ายดอกบัว   

- ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนไหล่ 10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 
16 เซนติเมตร และส่วนสูง 12.5 เซนติเมตร  

- พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร   

5) ภาชนะหมายเลข 259267 หม้อดินเผา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพื้นเมือง ภาชนะเนื้อดิน
ธรรมดา เนื้อหยาบ ภาชนะสีส้ม (ดูภาพท่ี 38 หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 259) 

- ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อดินเผา ส่วนปาก คอหักหาย เหลือต้ังแต่ช่วงไหล่ลงมา  
ลําตัวป่อง ก้นกลม ส่วนก้นภาชนะถูกเจาะเป็นรู 1 รู 

                                              
265 หมายเลขถุง 051. 
266 หมายเลขถุง 052. 
267 หมายเลขถุง 053. 



 104 
   

- เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ขูดขีดเส้นโค้งรอบไหล่ภาชนะเพ่ือกําหนดขอบ
ลวดลาย ต่ําลงมากดประทับลายก้างปลา  

- ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนไหล่ 10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 
17.7 และความหนา 0.4 เซนติเมตร   

- พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร   
6) ภาชนะหมายเลข 260268 หม้อดินเผา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพ้ืนเมือง เนื้อดินธรรมดา 

ลักษณะเนื้อหยาบ ภาชนะสีส้ม (ดูภาพท่ี 39 หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 260) 
- ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อทะนน ขูดขีดเป็นร่องท่ีขอบปาก คอสูง ลําตัวป่อง ก้น

กลม ส่วนก้นภาชนะถูกเจาะเป็นรูจํานวน 4 รู พบร่องรอยการกะเทาะรอบๆ รูจากภายในภาชนะ 
- เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ขูดขีดเส้นโค้งรอบไหล่ภาชนะเพ่ือกําหนดขอบ

ลวดลาย กดประทับลายเส้นโค้งสลับลายฟันปลา    
- ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 15 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 

10.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว  21.5 เซนติเมตร ความสูง 12.5 เซนติเมตร และความหนา 1.4 
เซนติเมตร   

- พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร 

7) ภาชนะหมายเลข 261269 หม้อดินเผา พร้อมฝา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพ้ืนเมือง 
ลักษณะเนื้อดินธรรมดา เผาไม่สุก ภาชนะสีส้ม-แดง (ดูภาพที่ 40 หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 261) 

- ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อทะนน ปากผายออก มีร่องท่ีขอบปาก คอสูง ลําตัว
ป่อง ก้นกลม ส่วนก้นภาชนะถูกเจาะเป็นรู 2 รู พบร่องรอยการกะเทาะรอบๆ รูจากภายในภาชนะ 

- ลักษณะฝา:  ฝาหงาย มีจุก มีขอบปากฝาม้วนขึ้น 
- เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ทาสีแดง รอบขอบปาก 3 เส้น รอบคอ 2 เส้น 

และรอบลําตัว 3 เส้น การกดประทับลวดลายมีลักษณะสามเหลี่ยมคว่ํา (ปลายแหลมช้ีลง) ลายฟันปลารอบ
สามเหลี่ยม คล้ายลายกระจัง  

- ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 13.4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 
8.7 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 20 เซนติเมตร ความสูง 16 เซนติเมตร และความหนา 1 
เซนติเมตร  

- ขนาดฝาภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 11.7 เซนติเมตร ความสูง 3.5 เซนติเมตร และ
ความหนา 0.9 เซนติเมตร   

- พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร 

                                              
268 บัญชีโบราณวัตถุลําดับ0 54. 
269 บัญชีโบราณวัตถุลําดับ0 55 
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 8) ภาชนะหมายเลข 262270 หม้อดินเผา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพ้ืนเมือง เนื้อดินธรรมดา 
ลักษณะเนื้อหยาบ ภาชนะสีส้ม-แดง (ดูภาพท่ี 41 ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 262) 

- ลักษณะภาชนะดินเผา:  หม้อก้นกลม ปากผายออก คอสั้น ลําตัวป่อง ด้านหน่ึง
คล้ายมีรอยปูนท่ีลําตัว และคอบางส่วน ส่วนปากหักหายบางส่วน ส่วนก้นแตกไม่เห็นรอยรู 

- เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ขูดขีดเส้นโค้งรอบไหล่ภาชนะเพื่อกําหนดขอบ
ลวดลายต่ําลงมา กดประทับลายก้างปลา  

- ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 11 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 
8.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 15.5 เซนติเมตร ความสูง 11 เซนติเมตร และความหนา 1 
เซนติเมตร  

- พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร 

 9) ภาชนะหมายเลข 263271 หม้อดินเผา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพ้ืนเมือง เนื้อดินธรรมดา 
เน้ือหยาบ ภาชนะสีส้ม (ดูภาพท่ี 42 (ก) หม้อดินเผา (ข) ฐานหรือพานดินเผา ภาชนะหมายเลข 263)   

- ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อข้าว ปากผายออก มีร่องท่ีขอบปาก คอสั้น ลําตัวป่อง 
ก้นกลม ผิวเรียบ บางส่วนของส่วนปาก คอและลําตัวถึงก้นหักหาย ส่วนก้นของภาชนะถูกเจาะเป็นรู 1 รู พบ
ร่องรอยการกะเทาะรอบๆ รูจากภายในภาชนะ  

- ลักษณะฐานหรือพานดินเผา: ส่วนบนด้านรองรับภาชนะแอ่งเป็นท้องช้าง ส่วน
ด้านล่างโค้ง ผิวเรียบ มีเชิง มีร่องรอยการเจาะรู 3 แห่ง พบร่องรอยการกะเทาะรอบๆ รู เมื่อนําภาชนะและ
ฐานมาทดลองวางทาบ พบว่ามีรู 1 ตําแหน่งสามารถมองทะลุผ่านถึงกันได้ 

- เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: กดประทับลวดลายสามเหลี่ยมคว่ํา  (ปลาย
แหลมช้ีลง) เป็นร่องลึก รอบสามเลี่ยมมีลวดลายฟันปลา ภายในมีเส้น 2 เส้นทํามุมแหลม ซ้อนเป็นช้ันๆ   

- ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 8.2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 
16 เซนติเมตร และความสูง 12.5  เซนติเมตร  
 - ขนาดฐานภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนฐาน 15.5 เซนติเมตร ความสูง 3.5 
เซนติเมตร ส่วนเชิง 2.2 เซนติเมตร และความหนา 3.5 เซนติเมตร  
 - พบบริเวณ: ทิศเหนือของวิหาร  

 10) ภาชนะหมายเลข 264272 หม้อดินเผา พร้อมฝา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพื้นเมือง เนื้อ
ดินธรรมดา ลักษณะเนื้อหยาบ ภาชนะสีส้ม-แดง (ดูภาพท่ี 43 หม้อดินเผาและฝา ภาชนะหมายเลข 264) 

- ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อก้นกลม ปากผายออก คอสูง ลําตัวป่อง ผิวเรียบ ส่วน
ปากหักบางส่วน ลําตัวแตกทะลุด้านหนึ่ง   

                                              
270 บัญชีโบราณวัตถุลําดับ 056 
271 บัญชีโบราณวัตถุลําดับ 058 
272 บัญชีโบราณวัตถุลําดับ 072. 
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- ลักษณะฝาภาชนะ: ฝาคว่ํา ลําตัวป่อง มีแอ่งช่วงกลางขอบปากฝาม้วนขึ้น ส่วนฝา
ถูกเจาะเป็นรู 1 แห่ง 

- ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 11 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว  
20 เซนติเมตร ความสูง 12.5 เซนติเมตร และความหนา 0.7 เซนติเมตร  

- ขนาดฝาภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร และความสูง 4 เซนติเมตร  
- พบบริเวณ: ทิศตะวันออกของวิหาร 

11) ภาชนะหมายเลข 265273 หม้อดินเผา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพ้ืนเมือง เนื้อดินธรรมดา 
ลักษณะเนื้อหยาบ ภาชนะสีส้ม (ดูภาพท่ี 44 หม้อดินเผา ภาชนะหมายเลข 265) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา:  หม้อก้นกลม ปากผายออก ขอบปากมีร่อง คอสูง ลําตัว
ป่อง ก้นกลม ลําตัวเรียบ ก้นภาชนะภายในมีรอยขีดและรอยสีเทาอาจเป็นรอยปูน หรือรอยไหม้ ส่วนก้นถูก
เจาะก้นขนาดใหญ่ 1 แห่ง สันนิษฐานว่ามีการเจาะ 2 ครั้งใกล้กัน ทําให้เกิดรูวงกลม 2 แห่ง รอบๆ รูพบ
ร่องรอยการกะเทาะจากภายในภาชนะ 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ขูดขีดเส้นโค้งรอบไหล่ภาชนะเพ่ือกําหนดขอบ
ลวดลาย ต่ําลงมากดประทับลวดลายเส้นโค้งสลับลายฟันปลา  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 11 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 
8.6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 11 เซนติเมตร และส่วนสูง 11 เซนติเมตร 
 - พบบริเวณ: ทิศเหนือของวิหาร 

12) ภาชนะหมายเลข 266274 หม้อดินเผาพร้อมฝา ผลิตจากแหล่งเตาเผาพื้นเมือง เนื้อ
ดินธรรมดา ภาชนะสีเหลือง-ส้ม (ดูภาพท่ี 45 หม้อดินเผา และฝา ภาชนะหมายเลข 266) 
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: หม้อทะนน ปากผายออก ขอบปากมีร่อง คอสูง ลําตัวป่อง 
ก้นกลม ท่ีก้นภาชนะภายในพบรอยขูดขีดไม่เป็นระเบียบอาจจะเคยผ่านการใช้งานแล้ว ส่วนปากและลําตัว
แตกหักบางส่วน ส่วนก้นภาชนะถูกเจาะ 3 รู ลําตัว 1 รู พบร่องรอยการกะเทาะภายในภาชนะ 
 - ลักษณะฝา:   ฝาคว่ํา ขอบปากม้วนขึ้น ท่ีจับเป็นปุ่ม บนฝาพบถูกเจาะ 1 รู 
 - เทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา: ทาสีแดงเป็นเส้นรอบขอบปาก คอ ไหล่และ
ลําตัวภาชนะ และการขูดขีดเส้นโค้งรอบไหล่ภาชนะเพื่อกําหนดขอบลวดลาย ต่ําลงมากดประทับลวดลาย
สามเหลี่ยมปลายแหลมคว่ํา กดประทับลายฟันปลา มีลักษณะคล้ายใบไม้  
 - ขนาดภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปาก 12 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนคอ 
9.2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนลําตัว 17 เซนติเมตร และความสูง 13.5 เซนติเมตร 
 - ขนาดฝาภาชนะ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5 เซนติเมตร และความสูง 5 เซนติเมตร   
 - พบบริเวณ: ระหว่างทิศใต้ของวิหาร กับทิศตะวันออกของเจดีย์ราย 

                                              
273 บัญชีโบราณวัตถุลําดับ 081 
274 บัญชีโบราณวัตถุลําดับ 084. 
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ดูตําแหน่งท่ีตั้งโบราณสถานจากแผนที่ 1 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผาบรรจุ
อัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 22 และแผนผังท่ี 21 แสดงแผนผังโบราณสถานและ
ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)  

   

 
 

ภาพท่ี 34: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 255 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู  
 ลวดลายภาชนะ และฝาภาชนะดินเผา โบราณสถานวดัโรงทอง (ร้าง) 

      

  

 

ภาพท่ี 35: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 256 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู  
 ลวดลายภาชนะ และฝาภาชนะดินเผา โบราณสถานวดัโรงทอง (ร้าง) 
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ภาพท่ี 36: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 257  ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู  
 ลวดลายภาชนะ และฝาดินเผา โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) 

     

    

 

ภาพท่ี 37: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 258 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู  
 และลวดลายภาชนะ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง)   
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ภาพท่ี 38: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 259 ภายในและกน้ภาชนะท่ีถูกเจาะรู  
 และลวดลายภาชนะ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) 

    

   
 

ภาพท่ี 39: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 260 และก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู  
 และลวดลายภาชนะ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) 
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ภาพท่ี 40: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 261 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู  
 ลวดลายภาชนะ และฝาภาชนะดินเผา โบราณสถานวดัโรงทอง (ร้าง) 

   

   

 

ภาพท่ี 41: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 262 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู และ 
 ลวดลายภาชนะ โบราณสถานวดัโรงทอง (ร้าง) 
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(ก)   

(ข)   

ภาพท่ี 42: หม้อดินเผาและฐานดินเผา (พานดินเผา) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐหิมายเลข 263  
 ภายในภาชนะ และลวดลายภาชนะ 
 (ก) หม้อดินเผาและ  (ข) ฐาน ภาชนะหมายเลข 263 เมื่อวางภาชนะซ้อนลงบนฐานภาชนะดิน
 เผาพบว่าตําแหน่งของรูท่ีเจาะ 1 รู สามารถมองทะลุผ่านได้  โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) 

  

  
ภาพท่ี 43: หม้อดินเผาและฝาดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐหิมายเลข 264 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) 
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ภาพท่ี 44: หม้อดินเผา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 265 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู  
 และลวดลายภาชนะ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) 

    

  
 

ภาพท่ี 45: หม้อดินเผา และฝา ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิหมายเลข 266 ภายในภาชนะ ก้นภาชนะท่ีถูกเจาะรู   
 ลวดลายภาชนะ และฝาดินเผาโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) 
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 โบราณสถานวัดหนองไม้ซุง (23) 

 ตั้งอยู่ท่ีบ้านหนองไม้ซุง หมู่ 8 ตําบลหนองไม้ซุง อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ้ง 14 องศา 20 ลิปดา 38 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 100 องศา 45 ลิปดา 
43 ฟิลิปดาตะวันออก แผนท่ีทหาร พิมพ์ครั้งท่ี 1 RTSD ลําดับชุด L7017, ระวาง 5137  มาตรส่วน 1: 
50,000 พิกัด กริด 47 PPR 904883275 

 โบราณสถานวัดหนองไม้ซุง พบหลักฐานโบราณวัตถุภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจากการขุดแต่ง 
จํานวน 1 ใบ สันนิษฐานว่าเป็นอัฐิของทหารผู้เสียชีวิต นํามาบรรจุอัฐิในภาชนะดินเผาและฝังไว้บริเวณวัด 
ตามเส้นทางเดินทัพ และยังพบท่ีวัดโพสาวหาญ และบ้านพรานนก276 

  1) ภาชนะหมายเลข 267277  รูปทรงหม้อดิน  
 - ลักษณะภาชนะดินเผา: ก้นภาชนะถูกเจาะเป็นร ู
  - พบบริเวณ: เนินโบราณสถาน 

 

ภาพท่ี 46: ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท่ีพบจากการขุดแต่ง โบราณสถานหนองไม้ซุง ปีพ.ศ. 2536 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, โครงการศึกษาวิจัยโบราณคดีและประวัตศิาสตร์เมอืงนครนายก, “แหล่งโบราณคดีท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับเสน้ทางเดินทัพและเส้นทางติดตอ่ ค้าขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ปราจีนบุรี สระแกว้ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี  ฉบับท่ี 1/1538” (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 
2538), 29. 

  ดูตําแหน่งท่ีตั้งโบราณสถานจากแผนท่ี 2 แสดงตําแหน่งโบราณสถานที่พบภาชนะดินเผา
บรรจุอัฐิ นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 23 

                                              
275 กรมศิลปากร, โครงการศึกษาวิจัยโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองนครนายก, “แหล่งโบราณคดีที่

เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อ ค้าขายแลกเปล่ียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี  ฉบับที่ 1/1538” (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2538), 27. 

276 เรื่องเดียวกัน, 27-29. 
277 เรื่องเดียวกัน, 29. 
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 โบราณสถานวัดดงหวาย (24) 
 ตั้งอยู่ท่ีตําบลท่าช้าง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ระหว่าง เส้นรุ้ง 14 องศา 29 ลิปดา 58 ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง 100 องศา 39 ลิปดา 13.8 ฟิลิป
ดาตะวันออก แผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 ระวาง 5137 IV ลําดับชุด L7018 พิมพ์ครั้งท่ี 1 RTSD 
ลําดับชุด L7018 ระวาง ตําแหน่งพิกัดกริด 47 N  678215E 1603608N278   

 โบราณสถานวัดดงหวายไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ชุมชนมีบรรพบุรุษเป็นชาวลาวที่อพยพ
มาจากเมืองเวียงจันทน์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แผนผังของวัดประกอบด้วย เจดีย์ อุโบสถ วิหาร และศาลา 
(ดูแผนผังท่ี 22) 

 จากรายงานการศึกษาทางโบราณคดีโบราณดงหวาย เม่ือปีพ.ศ. 2552 ผลการวิเคราะห์
โบราณวัตถุจากการขุดแต่ง ขุดค้นทางโบราณคดี และลักษณะสถาปัตยกรรม นํามาสันนิษฐานวิเคราะห์
กําหนดอายุโบราณสถาน สามารถลําดับพัฒนาการวัดดงหวายได้ 3 สมัย สรุปได้ดังนี้ 
  สมัยท่ี 1 มีชุมชนเข้ามาใช้พ้ืนที่สามารถกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22 เป็นอย่างน้อย 
  สมัยท่ี 2 การสถาปนาศาสนสถาน มีการสร้างอุโบสถ  
 สมัยท่ี 3 และ สมัยท่ี 4 สมัยรัตนโกสินทร์ มีการสร้างโบราณสถานเพ่ิมเติม279 

 จากการขุดแต่งพบโบราณวัตถุ คือภาชนะดินเผาภายในบรรจุอัฐิ ตามความเช่ือของกลุ่มคนใน
วัฒนธรรมสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ (ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-24) พบจํานวน 574 ช้ิน โดยรอบอุโบสถและ
วิหารพระนอน ในระดับพ้ืนใช้งานเดิม 150 Cm.Dt.280   

 ดูตําแหน่งท่ีตั้งโบราณสถานจากแผนท่ี 2 แสดงตําแหน่งโบราณสถานท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุ
อัฐิ นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานหมายเลข 24 และแผนผังท่ี 22 แสดงแผนผังโบราณสถาน
และตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ  โบราณสถานวัดดงหวาย  

                                              
278 กรมศิลปากร, “รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดี วัดดงหวาย ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” สํานักศิลปากร 3 พระนครศรีอยุธยา,  2552, 1. 
279 เรื่องเดียวกัน, 65. 
280 เรื่องเดียวกัน, 39. 
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กล่าวโดยสรุป จากการค้นคว้ารายงานการศึกษาทางโบราณคดี เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
พบร่องรอยประเพณีการปลงศพ พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจํานวนรวมท้ังหมด 267 ใบ บริเวณโบราณสถาน
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 24 แห่ง  สามารถแบ่งพ้ืนท่ีท่ีพบภาชนะบรรจุอัฐิออกเป็น 3 ส่วน คือแหล่ง
โบราณคดีบริเวณในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จํานวน 11 แห่ง แหล่งโบราณคดีบริเวณนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มโบราณสถานคลองสระบัว จํานวน 7 แห่ง และแหล่งโบราณคดีบริเวณนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ จํานวน 6 แห่ง สามารถสรุปภาพรวมโบราณวัตถุภาชนะดินเผาบรรจุ
อัฐิจากตารางและแผนผังดังต่อไปน้ี 
 - ตารางที่ 2 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท้ังหมดท่ีพบ บริเวณโบราณสถาน “ใน”
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
 - ตารางที่ 3 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท้ังหมดท่ีพบ บริเวณโบราณสถาน “นอก”
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว  
 - ตารางท่ี 4 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท้ังหมดท่ีพบ บริเวณโบราณสถาน “นอก”
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ  
 - ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จําแนกตามเนื้อดิน บริเวณโบราณสถาน เกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา  
 - ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จําแนกตามแหล่งเตาเผา บริเวณโบราณสถาน 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
 - สําหรับแผนผังและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิของโบราณสถานแต่ละแห่งดู 
แผนผังท่ี 1-22 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถาน 22 แห่ง 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
ลํา

ดับ
ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

ายุ
สมั

ย)
 

เน
ื้อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คนิ

ค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ

่าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

1 

วัดญานเสน 
(สมัยอยุธยาตอนต้น-
กลาง ถึง รัตนโกสินทร์ ร.
1-ร.3) 

เนื้อดิน 
หม้อ
ดิน
เผา 

เรียบ 
พื้น 
เมือง 

  

กระ 
ดูก  

2 

วัดโพง 
พศว.20 (สมัยอยุธยาต้น-
กลาง ร้างตอนปลาย 
บูรณะ รัตนโกสินทร์) 

เนื้อดิน หม้อ 

กด
ประทับ 
ลายฟัน
ปลา 

- 
 

- - 

3 
วัดมหาสมัน 
(สมัยอยุธยาต้น-กลาง) 

เนื้อดิน 
หม้อ
ทะ 
นน 

กด
ประทับ 

- - - - 

4 
วัดขมิ้น 
พศว. 20-21(สมัยอยุธยา
ตอนต้น-กลาง) 

เน้ือ 
ละเอียด 

กระ
ปุก 

เคลือบ 
เคร่ืองถ้วย

จีน 
- 

 

เศษ
กระ 
ดูก 

   
เน้ือ
แกร่ง 

กระ
ปุก 

เขียน
ลาย ใต้
เคลือบ 

สุโขทัย 
  

เศษ
กระ 
ดูก 

   
เน้ือ
แกร่ง 

กระ
ปุก 

เขียน
ลาย ใต้
เคลือบ 

สุโขทัย 
 

ฟัน 
12 ซ่ี 

5 
วัดวังไชย 
พศว. 21  
(สมัยอยุธยาตอนกลาง) 

เน้ือ
แกร่ง 

ตลับ 
เคลือบ
ขาว 

ศรีสัช- 
นาลัย 

 

 พบหลัง
พระ

ประธาน 

  
เน้ือ
แกร่ง 

ตลับ 
เขียน
ลายใต้
เคลือบ 

สุโขทัย 
 

 

  
เน้ือ

แกร่ง? 
โถ เคลือบส ี 

ศรีสัช- 
นาลัย 

 

- - 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

ายุ
สมั

ย)
 

เนื้
อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คนิ

ค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ

่าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

5 วัดวังไชย 
เน้ือ
แกร่ง 

ตลับ 
เคลือบ 
สี ขูดขีด  

ศรีสัชนา
ลัย 

 

- - 

   
เน้ือ
แกร่ง 

ตลับ 
เขียน
ลายใต้
เคลือบ  

เวียด 
นาม 

- - 

6 
วัดไตรตรึงส์ 
(พศว. 21) 

เน้ือ
แกร่ง? 

โถ 
เขียน
ลายใต้
เคลือบ 

- 

  

- 
กระ 
ดูก 

7 
วัดหลังคาดํา 
(พศว. 21-22) 

เน้ือ
แกร่ง 

โถ 
เขียน
ลายใต้
เคลือบ 

- 

 

- 
กระ 
ดูก 

8 
วัดสะพานนาค 
(พศว. 21-22) 

เน้ือ
แกร่ง 

โถ -
ฝา 

 เคลือบสี 
ศรีสัช
นาลัย 

 

- 

ข้อมูล
ใน
ราย 
งาน 

  
เน้ือ
แกร่ง 

กระ
ปุก 

- 
ศรีสัช
นาลัย 

 

 

- 

ข้อมูล
ใน
ราย 
งาน 

  
เน้ือ

ละเอียด 
กระ
ปุก 

 เขียน
ลายพันธุ์
พฤกษา 

จีน – จ้ิง
เต๋อเจ้ิน 

 

- - 

9 
วัดอโุบสถ 
สมัยอยุธยาตอนกลาง 

เน้ือ
แกร่ง 

กระ
ปุก 

เขียน
ลายและ 
เคลือบ  

- 
 

  

10 
วัดโพธ์ิเผือก 
(พศว. 21-22) 

เน้ือ
แกร่ง 

ไห 
เคลือบสี 

มีหู 
- 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

ายุ
สมั

ย)
 

เน
ื้อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คน

ิค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ่

าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

10 
วัดโพธ์ิเผือก 
(พศว. 21-22) 

เน้ือ
แกร่ง 

กระ
ปุก 

เคลือบส ี
ศรีสัช
นาลัย 

    

กํา 
แพง 

11 
วัดจันทร   
(พศว.22) 

เนื้อดิน 
หม้อ
ทะ 
นน 

กด
ประทับ 

พ้ืน 
เมือง   

   เนื้อดิน 
หม้อ
ดิน  

กด
ประทับ 

พ้ืน 
เมือง    

- 

   เนื้อดิน 
คน 
โฑ 

ตัวขูดขีด 
เคลือบ
นํ้าดินสี
แดง 

พ้ืน 
เมือง 

  

ฐาน
เจดีย์
ประ 
ธาน 

   เนื้อดิน 
คน 
โฑ 

 ปั้นลาย
กลีบบัว 

พ้ืน 
เมือง 

  

กร-ุ
เจดีย์
ราย 
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ตารางท่ี 3 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มคลองสระบัว 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

าย
ุสมั

ย)
 

เนื้
อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คน

ิค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ

่าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

12 
วัดพระงาม 
(พศว. 20) 

เน้ือ
แกร่ง? 

กระ
ปุก 

ลาย
ครามใต้  

เวียดนาม 

 

- 

กระดูก
/Bag 
086 

 

 
เน้ือ
ดิน 

หม้อ
ทะ 
นน 

ลายกด
ประทับ 
เขียนสี
แดงทีฝ่า 

บ้าน
บางปูน 

 

 

- 

Bag 
084 

    
เน้ือ
แกร่ง 

ไห
ปาก
ผาย 

เคลือบ
น้ําดินสี
แดง    

พ้ืน 
เมือง 
และ
แม่นํ้า
น้อย 

 

- - 

    
เน้ือ

แกร่ง? 
ตลับ 

 เคลือบ
สี 

เวียดนาม 

 

- - 

    เน้ือดิน 
หม้อ
ทะ 
นน 

 กด
ประทับ  

พื้น 
เมือง 

 

- 
Bag 
053 

13 
วัดจงกลม 
(พศว. 20-21) 

เน้ือดิน 
หม้อ
ทะ 
นน  

กด
ประทับ 

พ้ืนเมือง 

 

- 
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ตารางท่ี 3 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มคลองสระบัว (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

ายุ
สมั

ย)
 

เน
ื้อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คน

ิค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ่

าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

13 
วัดจงกลม 
(พศว. 20-21) 

เนื้อดิน 

หม้อ
ทะนน 
ทรงลูก
จัน 

กด
ประทับ 

พื้นเมือง 
 

- - 

 

 
เนื้อ
แกร่ง 

กระปุ
ก 

เคลือบ
สี   

แม่น้ําน้อย 

 

ฟัน 

 

 
เนื้อ
แกร่ง 

กระ 
ปุก 

เคลือบ
สีเซาะ
ร่อง 

ศรีสัช- 
นาลัย 

 

ฟัน 

 

 
เนื้อ

แกร่ง? 
กระ 
ปุก 

ลาย
คราม 

เวียด 
นาม   

 

ฟัน 

  
เนื้อ
แกร่ง 

กระ 
ปุก 

เคลือบ
ส ี

ศรีสัชนาลัย

  

- 

  
เนื้อ
แกร่ง 

ไห 
เคลือบ

ส ี
ศรีสัช- 
นาลัย 

- 

 
- 
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ตารางท่ี 3 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มคลองสระบัว (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

าย
ุสมั

ย)
 

เนื้
อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คนิ

ค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ

่าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

14 
วัดเจ้าย่า 
(พศว. 20-21) 

เนื้อดิน 
หม้อ
ก้น
กลม 

กด
ประทับ 

พ้ืน 
เมือง 

- 

 

กระ 
ดูก 

  
เนื้อ

แกร่ง? 
กระปุ
ก 

เขียน
ลายใต้
เคลือบ 

ศรีสัช-
นาลัย 

 

กระ 
ดูก 

  
เนื้อ

แกร่ง? 
กระปุ
ก 

เขียน
ลายใต้
เคลือบ 

ศรีสัช-
นาลัย 

      

   

  
เนื้อ

แกร่ง? 
กระปุ
ก 

  
เคลือบ   

สุโขทัย 
  

- 

 

 
เนื้อ

แกร่ง? 
ตลับ 

เขียน
ลายใต้
เคลือบ 

ศรีสัช-
นาลัย 

 

 

กระ 
ดูก 

 

 
เนื้อ

แกร่ง? 
ตลับ 

เขียน
ลายใต้
เคลือบ 

ศรีสัช-
นาลัย 
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ตารางท่ี 3 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มคลองสระบัว (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

ายุ
สมั

ย)
 

เน
ื้อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คน

ิค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ่

าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

14 วัดเจ้าย่า 
เนื้อ
แกร่ง 

ตลับ 
เขียน
ลายใต้
เคลือบ 

ศรีสัช-
นาลัย 

 

 

กระ 
ดูก 

  
เนื้อ

แกร่ง? 
ตลับ 

เขียน
ลายใต้
เคลือบ 

ศรีสัช-
นาลัย 

 

 

 

    
เนื้อ

แกร่ง? 
ตลับ 

เขียน
ลายใต้
เคลือบ   

เวียดนาม-
อันนัม 

- 
 

Bag 
112 

  
เนื้อ

แกร่ง? 

โถ
ปาก
แคบ 

เขียนลาย
ดําใต้
เคลือบ 

ศรีสัช-
นาลัย 

- 

 

Bag 
087 

กระดกู 

  
เนื้อ

แกร่ง? 
โถ 

เขียนลาย
ดําใต้
เคลือบ 

เวียด 
นาม 

 

Bag  
112 

กระดกู 

     
เนื้อละ 
เอียด 

โถ 

เขียน
ลาย

ครามใต้
เคลือบ 

ญี่ปุ่น 

  

Bag 112
เศษกระ 

ดูก 

  
เนื้อละ 
เอียด 

กา 
นํ้า 

เขียนลาย
ครามใต้
เคลือบ 

เครื่อง 
ถ้วยญี่ปุ่น 

(พศว. 
22-23) 

- 

 

Bag 
036 

กระดกู 
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ตารางท่ี 3 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มคลองสระบัว (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

าย
ุสมั

ย)
 

เนื้
อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คนิ

ค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ

่าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

15 
 วัดแค 
(พศว. 21-22) 

เนื้อดิน 
หม้อ
ข้าว 

กด
ประทั
บ 

พ้ืนเมือง - 

 
- 

  เนื้อดิน 
หม้อ
ก้น
กลม 

 กด
ประทั
บ  

พ้ืนเมือง  

  

- 

 
 เนื้อดิน 

หม้อ
ทะ 
นน 

 กด
ประทั
บ  

พ้ืนเมือง - 

 
- 

 

 เนื้อดิน 
กระปุ
ก  

ขูดขีด   
เคลือบ
นํ้าดิน  

พ้ืนเมือง - 

 

- 

16 
วัดสามวิหาร 
(พศว. 21-22) 

เนื้อดิน 
หม้อดิน
เผา 

กด
ประทับ 

พื้นเมือง  

 

 

  เนื้อดิน 
หม้อดิน
เผา 

    

 

  เนื้อดิน 
หม้อดิน
เผา 

ประทับ - 
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ตารางท่ี 3 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มคลองสระบัว (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

ายุ
สมั

ย)
 

เน
ื้อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คน

ิค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ

่าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

16 วัดสามวิหาร เนื้อดิน 
หม้อก้น
กลม 

กด
ประทับ 

พื้นเมือง  

 

 

 

  เน้ือแกร่ง?
โถ  

พร้อมฝา 
เคลือบ

ส ี
ศรีสัชนา

ลัย 
 

 

 

  
เนื้อ

แกร่ง? 
ตลับ เคลือบสี  

ศรีสัชนา
ลัย- 

สุโขทัย 
 

 

 

 

ระบุ
แหล่ง
เตา 2 
แหล่ง 

  
เนื้อละ 
เอียด 

ตลับ 
ทรง
ลูก
พลับ  

เคลือบ
สี เซาะ
ร่อง 
ขูดขดี   

 อิทธิ 
พลจีน 

   

 

 

 
เนื้อ

แกร่ง? 
กระปุก เคลือบสี  

ศรีสัชนา
ลัย    

 

 

 
เนื้อ

แกร่ง? 
กระปุก 

เขียนสี
ใต้

เคลือบ  

เวียด 
นาม 
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ตารางท่ี 3 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มคลองสระบัว (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

าย
ุสมั

ย)
 

เนื้
อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คนิ

ค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ

่าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

17 

วัดหน้า 
พระเมร ุ

(สมัยอยุธยา
ตอนกลาง) 

เนื้อดิน 
หม้อ
ทะนน 

กด
ประทับ
ฟัน 

เตา
พื้นเมือง 

 

- 

  เนื้อดิน หม้อ 
กด

ประทับ 
เตา

พื้นเมือง 
 

- - 

18 
วัดใหม่ 

(สมัยอยุธยาตอน
ปลาย) 

เนื้อละ 
เอียด 

โถ – 
ฝา 

เบญ-
จรงค์ 

เคลือบ
ส ี   

จีน เตา
จิงเต๋อ
เจ้น 

- 

 

กระดกู
สันหลัง 
กระ 
ดูก 
แขน 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
 กลุ่มนอกเกาะอืน่ๆ 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

าย
ุสมั

ย)
 

เนื้
อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คนิ

ค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ

่าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

19 
วัดช้าง 
(สมัยอยุธยา
ตอนกลาง) 

เน้ือ
แกร่ง? 

กระ
ปุก 

เขียน
ลวดลาย

ใต้
เคลือบ   

สุโขทัย 
  

 

กระปุกใส่
อัฐิ ถกู
ระบุใน
หน้า

สารบัญ
รูปภาพ 

  
เน้ือ

แกร่ง? 
กระ
ปุก 

เขียน
ลวดลาย

ใต้
เคลือบ   

สุโขทัย 

 

 

 

 
เน้ือ

แกร่ง? 
กระ
ปุก 

เคลือบสี
ไม่มี
ลวดลาย 

สุโขทัย 

 

 
- 

 

 
เน้ือ

แกร่ง? 

    

 

20 
วัดสมณโกฏฐา
ราม 
(พศว. 20-23) 

เนื้อละ 
เอียด 

กระ
ปุก 

เขียน
ลายใต้
เคลือบ  

  

จีน – ราช- 
วงศ์หมิง 

 

- 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
 กลุ่มนอกเกาะอืน่ๆ (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

าย
ุสมั

ย)
 

เนื้
อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คนิ

ค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ

่าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

21 
วัดธรรมาราม 
(พศว. 20-21) 

เน้ือดิน 

หม้อ
ทะ 
นน 
ปาก
ผาย 

กด
ประทับ 

พ้ืน 
เมือง 

- - 

  เน้ือดิน 

    

   

    

    

   

   

 

 

22 
วัดโรงทอง (ร้าง) 

(สมัยอยุธยา
ตอนปลาย) 

เน้ือดิน 
หม้อ
ดิน
เผา 

กด
ประทับ 

พ้ืน 
เมือง   

- 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มนอกเกาะอืน่ๆ (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

ายุ
สมั

ย)
 

เน
ื้อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คน

ิค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ

่าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

22 วัดโรงทอง (ร้าง) เน้ือดิน 
หม้อ
ดิน
เผา 

    

 

 

 

 เน้ือดิน 
หม้อ
ทะ 
นน 

กด
ประทับ 

พ้ืน 
เมือง 

 

- 

 

 เน้ือดิน   

     

 

 
 เน้ือดิน 

หม้อ
ก้น
กลม 

กด
ประทับ 

พ้ืนเมือง 
  

- 

 

 เน้ือดิน  

            

 

    เน้ือดิน 
หม้อ
ข้าว 

กด
ประทับ 

พ้ืน 
เมือง 

  

- 
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ตารางท่ี 4 แสดงสรุปภาพภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
 กลุ่มนอกเกาะอืน่ๆ (ต่อ) 

ลํา
ดับ

ที่ 

โบ
รา

ณส
ถา

น 
(อ

ายุ
สมั

ย)
 

เน
ื้อ 

รูป
ทร

ง 

เท
คน

ิค 
กา

ร
ตก

แต
่ง 

แห
ล่ง

ผล
ิต 

ภา
พถ่

าย
 

ภา
พล

าย
เส

้น 

หม
าย

เห
ตุ 

23 วัดหนองไม้ซุง เน้ือดิน 
หม้อ 
– ฝา 

- - - ตามภาพ 

24 

วัดดงหวาย 
(สมัย
รัตนโกสินทร์
ตอนต้น) 

- - - - - - 
พบ

จํานวน 
574 ช้ิน 
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จําแนกตามประเภทเนื้อดิน  
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ลําดับ โบราณสถาน 
จํานวน 
(ใบ) 

เนื้อดิน เนื้อแกร่ง 
เนื้อ

ละเอียด 
ไม่มี
ข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

1 วัดญานเสน 5 5 - - - - 

2 วัดโพง 1 1 - - - - 

3 วัดมหาสมัน 1 1 - - - - 

4 วัดขม้ิน 3 - 2 1 - - 

5 วัดวังไชย 5 - 5 - - - 

6 วัดไตรตรึงส ์ 1 - - 1 - - 

7 วัดหลังคาดํา 1 - 1 - - - 

8 วัดสะพานนาค 5 - - - 5 - 

9 วัดอุโบสถ 1 - 1 - - - 

10 วัดโพธิ์เผือก 2 - 2 - - - 

11 วัดจันทร 4 4 - - - - 

12 วัดพระงาม 59 53 6 - - - 

13 วัดจงกลม 13 2 11 - - - 

14 วัดเจ้าย่า 31 9 20 2 - - 

15 วัดแค 73 70 3 - - - 

16 วัดสามวิหาร 15 10 4 1 - - 

17 วัดหน้าพระเมร ุ 3 3 - - - - 

18 วัดใหม่ 1 - - 1 - - 

19 วัดช้าง 5 - 5 - - - 

20 วัดสมณโกฏฐาราม 2 - - 2 - - 

21 วัดธรรมาราม 23 23 - - - - 

22 วัดโรงทอง (ร้าง) 12 12  - - - - 
23 วัดหนองไม้ซุง 1 1 - - - - 

24 วัดดงหวาย   -  - - -   - 
ระบุ  

574 ช้ิน 
 รวม 267 194 60 8 5   
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จําแนกตามแหล่งเตาเผา  
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ลํา
ดับ
ที ่

โบราณ 
สถาน 

 (%) 

แหล่งเตาเผา 

ไม
่มีข้

อม
ลู 

หม
าย

เห
ต ุแหล่งเตาเผาภายในประเทศ แหล่งเตาเผาต่างประเทศ 

พ้ืน 
เมือง 

แม่น
น้ํา
น้อย 

บ้าน
บาง
ปูน 

สุโข 
ทัย 

ศรีสัช
นาลัย 

เครื่อง
ถ้วยจีน 

เวียด 
นาม 

เครื่อง
ถ้วย
ญี่ปุ่น 

1 วัดญานเสน 5 5 - - - - - - - -  

2 วัดโพง 1 - - - - - - - - 1  

3 วัดมหาสมัน 1 - - - - - - - - 1  

4 วัดขมิ้น 3 - - - 2 - 1 - - -  

5 วัดวังไชย 5 - - - 1 3 - 1 - -  

6 วัดไตรตรึงส ์ 1 - - - - - - - - 1  

7 วัดหลังคาดํา 1 -  - - - - - - 1  

8 วัดสะพานนาค 5 - - - - - - - - 5  

9 วัดอุโบสถ 1 - - - - - - - - 1  

10 วัดโพธ์ิเผือก 2 - - - - 1 - - - 1  

11 วัดจันทร 4 4 - - - - - - - -  

12 วัดพระงาม 59 48 1 6 - 2 - 2 - -  

13 วัดจงกลม 13 2 2 - - 6 - 3 - -  

14 วัดเจ้าย่า 31 9 - - 1 16 - 3 2 -  

15 วัดแค 73 57 - 13 - 2 - - - 1  

16 วัดสามวิหาร 15 5 - - - 3 - 1 - 6  

17 วัดหน้าพระเมรุ 3 3 - - - - - - - -  

18 วัดใหม่ 1 -   - - - 1 - -    

19 วัดช้าง 5 - - - 5 - - - - -  

20 วัดสมณโกฏฐาราม 2 - - - - - 2 - - -  

21 วัดธรรมาราม 23 23 - - - - - - - -  

22 วัดโรงทอง (ร้าง) 12 12 - - - - - - - -  
23 วัดหนองไม้ซุง 1 - 1 - - - - - - 1  
24 วัดดงหวาย - - - - - - - - - - 574 ชิ้น 
 รวม 267 168 3 19 9 33 4 10 2 19  
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แผนผังโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
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แผนผังที่ 1 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ  
 โบราณสถานวัดญานเสน  

 

 
 
หมายเหตุ: พ้ืนที่สีแดง คือ ตําแหน่งท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานเบ้ืองตน้
โครงการการขุดแต่งโบราณสถานและขุดค้นทางโบราณคดี วดัญานเสน, ต.ท่าวาสุกร,ี อ.พระนครศรีอยุธยา, 
จ.พระนครศรีอยุธยา”, 2544. 
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แผนผังที่ 2 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ   
 โบราณสถานวัดโพง (ร้าง) 

 
 
หมายเหตุ: พ้ืนที่สีแดง คือ ตําแหน่งท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงาน
การขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดโพง ต.ประตูชยั อ.พระนครศรีอยุธยา”, 2537. 
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แผนผังที่ 3 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดขมิ้น (ร้าง) 

 
หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, อนนท์ เรืองเทศ และ รังสี อ่วมทอง, “รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีวัดขมิ้น  
ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 2544.
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แผนผังที่ 4 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดวังไชย (ร้าง) 

 

หมายเหตุ: เส้นวงกลมสแีดง คือพื้นที่ที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
ที่มา: กรมศิลปากร, สํานักการโครงการอนุรกัษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร ์พระนครศรีอยธุยา, “รายงานการศึกษาโบราณสถานวัดวังไชย ตําบลประตูชยั  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 2538. 
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แผนผังที่ 5 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ  
 โบราณสถานวัดไตรตรึงส์ (ร้าง) 

 
 
หมายเหตุ: พ้ืนที่สีแดง คือ ตําแหน่งท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยธุยา, “รายงานการขุดแต่ง
โบราณสถานวัดไตรตรึงส”์, 2538. 
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แผนผังที่ 6 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดหลังคาดํา (ร้าง) 

 

 

หมายเหตุ: เส้นสแีดง คือพื้นที่ที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการศึกษาโบราณสถานวัดอโุบสถ-หลังคาตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 2538. 
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แผนผังที่ 7 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดสะพานนาค (ร้าง) 

 

 
หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดสะพานนาค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 2544. 
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แผนผังที่ 8 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดอุโบสถ 

 
 

หมายเหตุ: เส้นสแีดง คือ พ้ืนท่ีท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการศึกษา
โบราณสถานวัดอุโบสถ-หลังคาตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 2538. 



 141 
   

แผนผังที่ 9 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ  

 โบราณสถานวัดโพธ์ิเผือก (ร้าง) 

 
 
หมายเหตุ: พ้ืนที่สีแดง คือ ตําแหน่งท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ท่ีมา: กรมศิลปากร, สํานักงานศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยธุยา, “รายงานวัดโพธิ์เผือก  ต.ประตูชัย อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา”, 2546. 
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แผนผังที่ 10 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดจันทร (ร้าง) 

 

 

หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, โครงการอทุยานประวัติศาสตร์พระนครศรอียุธยา, สํานักโบราณคดแีละพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานขุดแต่งโบราณสถาน  
บริเวณหน้าสํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและก่อสร้างลานจอดรถบริเวณศาลหลกัเมือง ศูนย์บรกิารท่องเที่ยวและ 
วิชาการ (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม)”, 2542. 
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แผนผังที่ 11 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดพระงาม (ร้าง) 

 

 

หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรอียุธยา, “รายงานวัดพระงาม  โครงการ ขุดแต่ง และออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถาน 
กลุ่มคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 2542. 
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แผนผังที่ 12 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดจงกลม  (ร้าง) 

 

 

หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, ห้างหุ้นส่วนจํากัดปรุาณรักษ์, “รายงานการขุดแต่งขุดค้นและออกแบบเพื่อการบูรณะ 
วัดจงกลม โครงการขุดแต่ง บูรณะและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มโบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 2542. 
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แผนผังที่ 13 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดเจ้าย่า (ร้าง) 

 

 

หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดเจ้าย่า โครงการขุดแต่ง ขุดค้น และออกแบบเพือ่การบูรณะ  
โบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว”, 2542. 
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แผนผังที่ 14 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดแค (ร้าง) 

 

 

หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศลิปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดแค โครงการขุดแต่ง ขุดค้น และออกแบบเพื่อการบูรณะ  
โบราณสถานกลุ่มคลองสระบัว”, 2542. 
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แผนผังที่ 15 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดสามวิหาร 

 

 

หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ 3 พระนครศรีอยุธยา, “รายงานวัดสามวิหาร ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบูรณะ จัดแสดง และปรับปรุงภูมิทัศน์”, 2544. 
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แผนผังที่ 16 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ  

 โบราณสถานวัดหน้าพระเมรุ 
 

 
 
หมายเหตุ:  
เส้นกรอบสีน้ําเงินด้านบน คือ บริเวณท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
ส่วนพ้ืนท่ีสีแดง คือ ตําแหน่งท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ท่ีมา: กรมศิลปากร, ห้างหุ้นส่วนจํากัดบูรพคดี, รายงานการขุดแต่ง ออกแบบ และบูรณะโบราณสถานวัดหน้า
พระเมรุ ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2541. 
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แผนผังที่ 17 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดใหม่ (ร้าง) 

 

 

หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, “รายงานวัดใหม่ ตําบลท่าวาสกุรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการบูรณะ จัดแสดง และปรับปรุงภูมิทัศน์  
โบราณสถานบรเิวณคลองสระบวั”, สํานกังานโบราณคดแีละพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3, 2544. 
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แผนผังที่ 18 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดช้าง (ร้าง) 

 

 
หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา, “รายงานการขุดแต่ง-ขุดค้นและออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานวัดช้าง  
จ.พระนครศรีอยุธยา”, 2542. 
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แผนผังที่ 19 แสดงแผนผังโบราณสถานโบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม 

 

 

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลตําแหน่งการฝังภาชนะบรรจุอัฐิ 
ที่มา: กรมศิลปากร, โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, “รายงาน การขุดค้น-ขุดแต่ง และออกแบบเพื่อการบูรณะ 
โบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 2542. 
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แผนผังที่ 20 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ  
 โบราณสถานวัดธรรมาราม 

 
หมายเหตุ: พ้ืนที่สีแดง คือ ตําแหน่งท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ท่ีมา: กรมศิลปากร , “รายงานการดําเนินงานทางวิชาการโบราณคดี โครงการอนุรักษ์และพัฒนา  
วัดธรรมาราม ตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, สํานักงานศิลปากร 3 
พระนครศรีอยุธยา, บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จํากัด, 2552. 
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แผนผังที่ 21 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) 

 

 

หมายเหตุ: พื้นที่สีแดง คือ ตําแหน่งที่พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ที่มา: กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, ห้างหุ้นส่วนบูรณาไท, “รายงานการขุดแต่ง-ขดุค้น วัดโรงทอง (ร้าง) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา”, 
2556. 
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แผนผังที่ 22 แสดงแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ  
 โบราณสถานวัดดงหวาย 

 
หมายเหตุ: พ้ืนที่สีแดง คือ ตําแหน่งท่ีพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐ ิ
ท่ีมา: กรมศิลปากร, “รายงานการดําเนินงานทางโบราณคดี วัดดงหวาย ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” สํานักศิลปากร 3 พระนครศรีอยุธยา,  2552. 
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บทท่ี 4 
บทการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

 
 จากการค้นคว้ารายงานการขุดแต่งขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
ปรากฏร่องรอยประเพณีการปลงศพ จํานวน 24 แห่ง และพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จํานวน 267 ใบ 
สามารถจําแนกประเภทเนื้อดินออกเป็น 3 ประเภท  คือ ประเภทเน้ือดินธรรมดา (Earthenware) จํานวน 
194 ใบ ประเภทเนื้อหิน (Stoneware) จํานวน 60 ใบ และประเภทเน้ือละเอียด (Porcelain) จํานวน 8 ใบ 1 
และไม่มีข้อมูลประเภทเน้ือดิน พบจํานวน 5 ใบ ในการศึกษาภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิฉบับน้ี ได้แบ่งพ้ืนท่ี
โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีพบภาชนะบรรจุอัฐิออกเป็น 3 ส่วน คือ โบราณสถานในเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว และโบราณสถาน
นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอ่ืนๆ2 ในหัวข้อดังต่อไปน้ี 

 1) การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีพบในแหล่งโบราณคดีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  

 2) การศึกษาตําแหน่งของการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีพบในแหล่งโบราณคดีเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา  

 3) ศึกษาคติความเช่ือการปลงศพของชุมชน บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 

                                              
1 หมายเหตุ ข้อมูลในส่วนของภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือหินและเนื้อละเอียด มีส่วนของ

โบราณสถานวัดสะพานนาค ในรายงานพบข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างข้อมูลในรายงานวัดสะพานนาคในบทท่ี 3 โบราณวัตถุจาก
การขุดแต่งและข้อมูลทะเบียนถุง โบราณวัตถุงานขุดแต่งทางโบราณคดี คือ ข้อมูลในรายงานบทท่ี 3 โบราณวัตถุจากการขุด
แตง่ ระบุว่าพบข้อมูลและภาพถ่าย โถบรรจุอัฐิ (จํานวน 1 ใบ) และกระปุกบรรจุอัฐิ (จํานวน 2 ใบ) แต่ไม่มีข้อมูลตําแหน่งที่ฝัง
ภาชนะ ดังนั้น ข้อมูลในส่วนน้ีจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบภาชะดินเผาบรรจุอัฐิ ส่วนข้อมูลทะเบียนถุง โบราณวัตถุงาน
ขุดแต่งทางโบราณคดีพบข้อมูลระบุ กระปุก จํานวน 5 ใบและมีตําแหน่งที่ฝังภาชนะ แต่ไม่ระบุรูปภาพอ้างอิง ดังนั้น จึงนํา
ข้อมูลในส่วนน้ีในการวิเคราะห์ตําแหน่งที่ฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ. 

2 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 แหล่งโบราณคดีที่พบภาชนะบรรจุอัฐิ บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา . 
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การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีพบในแหล่งโบราณคดีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ 

 1) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อดินธรรมดา (Earthenware) ภาชนะดินเผาประเภท
เนื้อดินมีลักษณะเนื้อหยาบ มีความพรุน (Porous) ค่อนข้างมาก1 เผาไฟในอุณหภูมิ 800-1,150 องศา
เซลเซียส2 เวลาเคาะมีเสียงทึบๆ ไม่กังวาน มีสีผิวออกแดง น้ําตาลอ่อน เทาอ่อน เทาเข้ม และสีครีม 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเอิทเทนแวร์นี้มีท้ังชนิดไม่เคลือบผิว และชนิดท่ีเคลือบผิว3  

 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเน้ือดินธรรมดา 
จํานวน 194 ใบ4 จําแนกตามรูปทรงภาชนะได้แก่ หม้อดินเผา หม้อก้นกลม หม้อข้าว หม้อตาล หม้อทะนน 
กระปุก และคนโท ผลิตจากแหล่งเตาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้  

  1.1) ภาชนะบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อดินเผา ลักษณะทรงหม้อก้นกลม ปากผาย พบจํานวน
รวม 21 ใบ จําแนกเป็นหม้อดินเผา ก้นกลม จํานวน 20 ใบและหม้อก้นตัด จํานวน 1 ใบ ดังนี้  

   1.1.1) รูปทรงหม้อดินเผา จํานวน 20 ใบ ส่วนใหญ่ตกแต่งลวดลายกดประทับลาย
เส้นตรง เส้นโค้ง ลายฟันปลา ลายก้างปลา เป็นต้น สามารถจําแนกตามแหล่งเตาได้แก่ แหล่งเตาพ้ืนเมือง 
และไม่มีข้อมูลแหล่งเตา มีดังนี้ 

    a) ภาชนะบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อดินเผา ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง พบ
จํานวนรวม 14 ใบ สามารถ จําแนกลวดลายตามกลุ่มโบราณสถานได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ (ดูภาพท่ี 47 แสดง
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ รูปทรงกลุ่มหม้อดินเผาและภาพท่ี 48 แสดงลวดลายของกลุ่มหม้อดินเผาบรรจุอัฐิ 
ประเภทเน้ือดินธรรมดา แหล่งเตาพ้ืนเมือง)  

     i) กลุ่มหม้อดินเผา โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
6 ใบ จําแนกลวดลายได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การขูดเป็นเส้นรอบภาชนะและกดประทับลายจุดในแนวเฉียง 
และ 2) กดประทับลายก้างปลา  

                                              
1 ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2528, 1.  
2 กรมศิลปกร, เคร่ืองถ้วยในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2523), 1. 
3 ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2528, 1.  
4 ดูรายละเอียดได้ที่ ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือดินธรรมดา จํานวน 194 ใบ 

จําแนกประเภทตามรูปทรงและโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) และตารางที่ 8 แสดงจํานวนภาชนะดินเผา
บรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จํานวน 194 ใบ จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบตามกลุ่มโบราณสถานเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ). 
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     ii) กลุ่มหม้อดินเผา โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
คลองสระบัว จํานวน 5 ใบ จําแนกลวดลายได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) กดประทับลายเส้นคู่ขนาน เช่น ลวด
ลายเส้นคู่ขนาน ลายเส้นคดโค้งสั้น ลายเส้นแนวเฉียง เป็นต้น 2) ลายเส้นคู่ขนานและลายสี่เหลี่ยมสลับลาย
ฟันปลา 3) กดประทับเส้นโค้งสลับลายฟันปลาและ 4) กดประทับลายก้างปลา  

     iii) กลุ่มหม้อดินเผา โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ จํานวน 3 ใบ จําแนกลวดลายได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) กดประทับลายสามเหลี่ยมคว่ํา
สลับลายฟันปลา 2) กดประทับลายก้างปลาและ 3) กดประทับเส้นโค้งสลับลายฟันปลา 

    b) ภาชนะบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อดินเผา ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา พบจํานวนรวม 7 
ใบ จําแนกลวดลายตามกลุ่มโบราณสถานได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ (ดูภาพที่ 49 แสดงกลุ่มหม้อดินเผาบรรจุอัฐิและ
ภาพที่ 50 แสดงลวดลายของกลุ่มหม้อดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา) 

     i) หม้อดินเผา โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 ใบ 
พบลวดลายกดประทับลายก้างปลา 

    ii) กลุ่มหม้อดินเผา โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
คลองสระบัว จํานวน 5 ใบ จําแนกลวดลายได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) กดประทับลายเส้นคู่ขนาน ลายสี่เหลี่ยม 
2) กดประทับหัวลูกศรท่ีก้นตีประทับลายเส้นคู่ขนานในแนวเฉียง  

    iii) กลุ่มหม้อดินเผา โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
นอกเกาะอื่นๆ จํานวน 1 ใบ  

  1.2) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อข้าว ลักษณะปากโค้ง ปากบาน คอคอดสั้น 
ลําตัวผาย ก้นกลม ขึ้นรูปด้วยมือ พบจํานวนรวม 25 ใบ ส่วนใหญ่ตกแต่งลวดลายกดประทับลายฟันปลา 
ลายสามเหลี่ยมคว่ํา ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง แหล่งเตาบ้านบางปูน และไม่ทราบแหล่งเตา ดังนี้  

    a) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อข้าว ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง จํานวน
รวม 22 ใบ จําแนกลวดลายตามกลุ่มโบราณสถานได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ (ดูภาพท่ี 51 แสดงภาชนะรูปทรงหม้อข้าว
บรรจุอัฐิ และภาพท่ี 52 แสดงรูปทรงและลวดลายหม้อข้าวบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือดินธรรมดา แหล่งเตา
พ้ืนเมือง)  

     i) กลุ่มหม้อข้าว โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
คลองสระบัว จํานวน 21 ใบ สามารถจําแนกลวดลายได้ 3 รูปแบบ คือ 1) กดประทับลายฟันปลา เช่น กด
ประทับลายฟันปลายในแนวโค้ง 2) กดประทับลายสามเหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมคว่ํา 3) กดประทับรูป
เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ใบไม้  

     ii) กลุ่มหม้อข้าว โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
นอกเกาะอื่นๆ จํานวน 1 ใบ ลวดลายกดประทับรูปสามเหลี่ยมคว่ํา 
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    b) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อข้าว ผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูน 
ตั้งอยู่เมืองสุพรรณบุรี ริมฝั่งแม่น้ําสุพรรณบุรี (ท่าจีน) ห่างจากเมืองสุพรรณบุรีไปทางเหนือนํ้าประมาณ 7-8 
กิโลเมตร พบหลักฐานเตาเผาและเศษภาชนะดินเผาเครื่องถ้วยชามท่ีตําบลพิหารแดง ตําบลรั้วใหญ่ ตําบล
โพธิ์พระยา ตําบลสนามไชย อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี5 และพบหนาแน่นท่ีสุดบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ํา
สุพรรณบุรี (ท่าจีน) ท่ีบ้านบางปูน หมู่ท่ี 2 ตําบลพิหารแดง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีจากการสํารวจ
ทางโบราณคดีพบว่าแหล่งเตาเผาได้กระจายอยู่ท้ังสองฝั่งแม่น้ํา6  มีอายุกิจกรรมการผลิตระหว่างพุทธ
ศตวรรษท่ี 19-237 

    โบราณสถานท่ีพบภาชนะบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อข้าว ผลิตจากแหล่งเตาบ้านบาง
ปูน พบบริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบ กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 2 ใบ8 การตกแต่งลวดลายมี 
2 รูปแบบ ได้แก่ 1) กดประทับลายฟันปลา และ 2) กดประทับ และเขียนเส้นสีแดง 

    c) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อข้าว ไม่มีข้อมูลแห่งเตา พบบริเวณนอก
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 1 ใบ9 ตกแต่งด้วยลายกดประทับลายฟันปลา  

  1.3) ภาชนะรูปทรงหม้อทะนน เป็นรูปทรงภาชนะดินเผาท่ีนํามาใช้ในการบรรจุอัฐิมาก
ท่ีสุด ลักษณะปากผายออก คอสูง ลําตัวผายและแป้น ก้นกลม ขึ้นรูปด้วยมือ พบจํานวนรวม 96 ใบ ส่วน
ใหญ่ตกแต่งลวดลายด้วยการทาน้ําดินสีแดง ลวดลายกดประทับ เช่น ลายฟันปลา ลายสามเหลี่ยมคว่ํา 
ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ เป็นต้น ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง แหล่งเตาบ้านบางปูน และไม่มีข้อมูลแหล่ง
เตา ดังนี้  

    a) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อทะนน ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง พบ
จํานวน 82 ใบ จําแนกออกเป็น 2 รูปทรง คือ 1) รูปทรงหม้อทะนน จํานวน 53 ใบ และ 2) รูปทรงหม้อ
ทะนน ทรงลูกจันทร์ จํานวน 1 ใบ จําแนกลวดลายตามกลุ่มโบราณสถานได้ 2 กลุ่ม ดังน้ี (ดูภาพที่ 53 แสดง
กลุ่มภาชนะรูปทรงหม้อหม้อทะนนบรรจุอัฐิ เนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาพื้นเมืองและภาพที่ 54 กลุ่มลวดลาย
ของหม้อทะนนบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือดินธรรมดา แหล่งเตาพ้ืนเมือง) 

     i) กลุ่มหม้อทะนน โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบ
จํานวน 1 ใบ ได้แก่ ลวดลายกดประทับลายฟันปลา ลายฟันปลาในแนวโค้ง  

                                              
5 กรมศิลปากร, แหล่งเตาเผาบ้านบางปูน (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์, 2531), 10. 
6 สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเคร่ืองถ้วยในสยาม แหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ: 

(อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553), 288. 
7 สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีสีคราม 2 : เคร่ืองถ้วยจากทะเล (กรุงเทพฯ: สมาพันธ์, 2533), 41. 
8 โบราณสถานวัดแค. 
9 โบราณสถานวัดแค. 
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     ii) กลุ่มหม้อทะนน โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
คลองสระบัว พบจํานวน 54 ใบ จําแนกลวดลายได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) กดประทับลวดลายเลียนแบบ
ธรรมชาติ10  เช่น ใบไม้ กลีบดอกไม้11 2) กดประทับลายฟันปลา12 3) กดประทับลายสามเหล่ียมคว่ํา ลาย
สี่เหลี่ยม13 ลายเส้นทแยงคล้ายกลีบมะเฟืองและ 4) ทาน้ําดินสีแดง 

     iii) กลุ่มหม้อทะนน โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
นอกเกาะอื่นๆ พบจํานวน 27 ใบ จําแนกลวดลายได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ประทับลวดลายใบไม้14 2) กด
ประทับลายฟันปลาตามแนวเส้นโค้ง 3) กดประทับลายสามเหลี่ยมคว่ํา (ปลายแหลมชี้ลง) สลับลายฟันปลา 
หรือคล้ายลายกระจัง หรือลายกลีบดอกบัว และ 4) ทาสีแดงเป็นเส้นรอบภาชนะ15 

    b) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อทะนน ผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูน 
พบจํานวน 13 ใบ16 บริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว ลักษณะการตกแต่งภาชนะ
ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยการกดประทับและเขียนสีแดงรอบภาชนะ สามารถจําแนกลวดลายได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 
1) กดประทับลายเลียนแบบธรรมชาติ เช่น รูปใบโพธิ์และเขียนเส้นสีแดง 2) กดประทับลายฟันปลา17 เขียน
เส้นสีแดง 3) กดประทับสามเหลี่ยมคว่ํา เขียนเส้นสีแดง18 และ 4) การเขียนเส้นสีแดง (ดูภาพท่ี 55 กลุ่ม
หม้อทะนนบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาบ้านบางปูน) 

    c) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อทะนน ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา พบบริเวณ
โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 ใบ19 ตกแต่งลวดลายด้วยการกดประทับลายฟันปลา 

  1.4) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อก้นกลม ลักษณะมีขนาดเล็กกว่าหม้อทะนนและ
หม้อข้าว ลักษณะปากโค้งออกและโค้งเข้า ขึ้นรูปด้วยมือ พบจํานวนรวม 45 ใบ ส่วนใหญ่ตกแต่งลวดลายกด
ประทับ เช่น ลายเส้นตรง ลายเส้นโค้ง ลายฟันปลา ลายสามเหลี่ยมคว่ํา เป็นต้น ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง 
แหล่งเตาบ้านบางปูน ดังนี้ 

                                              
10 โบราณสถานวัดแค, โบราณสถานวัดพระงาม, โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
11 โบราณสถานวัดแค.  
12 โบราณสถานวัดแค, โบราณสถานวัดจันทร, โบราณสถานวัดหน้าพระเมรุ, โบราณสถานวัดจงกลม. 
13 โบราณสถานวัดแค, โบราณสถานวัดจงกลม. 
14 โบราณสถานวัดธรรมาราม และโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
15 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) 
16 โบราณสถานวัดแค และโบราณสถานวัดพระงาม. 
17 โบราณสถานวัดแค. 
18 โบราณสถานวัดแค และโบราณสถานวัดพระงาม. 
19 โบราณสถานวัดมหาสมัน. 
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    a) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อก้นกลม ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง พบ
จํานวนรวม 41 ใบ จําแนกลวดลายตามกลุ่มโบราณสถานได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ (ดูภาพท่ี 56 แสดงกลุ่มภาชนะ
รูปทรงหม้อก้นกลมบรรจุอัฐิและภาพท่ี 57 แสดงลวดลายของกลุ่มหม้อก้นกลมบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดิน
ธรรมดา แหล่งเตาพ้ืนเมือง) 

     i) หม้อก้นกลม โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
คลองสระบัว พบจํานวน 37 ใบ จําแนกลวดลายได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) กดประทับลายฟันปลา เช่น 
ลายเส้นโค้งสลับลายฟันปลา 2) กดประทับลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ลายใบไม้ ลายใบไม้คว่ํา 3) กด
ประทับลายสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 4) กดประทับรูปคล้ายประแจจีนและ 5) กดประทับลายเส้นตรง เส้นโค้ง 
เส้นเฉียง20 

     ii) หม้อก้นกลม โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอก
เกาะอื่นๆ พบจํานวน 4 ใบ จําแนกลวดลายได้ รูปแบบ 2 ได้แก่ 1) กดประทับลายเส้นโค้งสลับลายฟันปลา
และ 2) กดประทับลายก้างปลา21  

    c) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อก้นกลม ผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูน 
พบบริเวณโบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 4 ใบ22 ตกแต่งลวดลาย
ด้วยการกดประทับ 

  1.5) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อตาล พบบริเวณโบราณสถานนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว พบจํานวน 1 ใบ23 ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ตกแต่งลวดลายด้วยการ
กดประทับ 

  1.6) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง พบจํานวน 3 
ใบ24 บริเวณโบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว สามารถจําแนกลวดลายได้ 2 
รูปแบบ ได้แก่ 1) ลวดลายขูดขีดเป็นลายเส้นคล้ายเส้นคลื่นและเส้นขนานท่ีไหล่และลําตัวและ 2) เคลือบ
ด้วยน้ําดินสีแดง (ดูภาพท่ี 58 แสดงกลุ่มรูปทรงกระปุกบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือดินธรรมดา แหล่งเตาพ้ืนเมือง) 

   1.7) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงคนโฑ พบจํานวน 2 ใบ25 ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง   
บริเวณในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา การตกแต่งลวดลายจําแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) ขูดขีด ลายรูป

                                              
20 โบราณสถานวัดแค. 
21 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
22 โบราณสถานวัดแค. 
23 โบราณสถานวัดพระงาม. 
24 โบราณสถานวัดแค. 
25 โบราณสถานวัดแค. 
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สัตว์ รูปพันธ์พฤกษา และเคลือบน้ําดินสีแดง 2) การป้ันลายกลีบบัว ขูดขีดลวดลาย และเคลือบน้ําดินสี
แดง26 (ดูภาพท่ี 59 และ 60 แสดงรูปทรงคนโฑและลวดลายคนโฑ ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตา
พ้ืนเมือง) 

  1.8) ไม่มีข้อมูลรูปทรงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิและไม่มีข้อมูลแหล่งเตา พบบริเวณ
โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 1 ใบ27 

 2) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อหินหรือเน้ือแกร่ง (Stoneware) หมายถึงผลิตภัณฑ์
ท่ีเผาถึงจุดสุกตัว (Vitreous Ware) โดยเผาในอุณหภูมิค่อนข้างสูง (1,190-1,330 องศาเซลเซียส) ส่วนมากมี
สีเนื้อดินจะเกิดจากสีธรรมชาติของดินคือสีเทา น้ําตาล การท่ีเรียกว่า สโตนแวร์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภท
น้ี เนื้อหยาบ และมีความแข็งแกร่งมาก นํ้าและของเหลวไม่สามารถไหลซึมผ่านได้ นิยมใช้ภาชนะบรรจุ
อาหารประเภทหมักดองได้เป็นอย่างด2ี8  

 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบภาชนะบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือหิน จํานวน 60 
ใบ29 จําแนกตามรูปทรงและแหล่งเตาได้ดังนี้ 

  2.1) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุก พบจํานวน 25 ใบ ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยการ
เคลือบสีและการเขียนลายใต้เคลือบ เป็นต้น ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ําน้อย แหล่งเตาศรีสัชนาลัย แหล่งเตา
สุโขทัย แหล่งเตาประเทศเวียดนาม และไม่มีข้อมูลแหล่งเตา  

   2.1.1) รูปทรงกระปุก 

    a) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ําน้อย แหล่ง
เตาแม่น้ําน้อยตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ําน้อย เขตบ้านโคกหม้อ หมู่ท่ี 7 ตําบลเชิงกลัด อําเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อหิน มีตั้งแต่เนื้อละเอียดถึงเนื้อหยาบ สีแดง (มีน้อย) สีเทา สีแดงแกมเหลือง สี
เทาแกมชมพู รูปทรงภาชนะ มีท้ังเคลือบสีและไม่เคลือบ การกําหนดอายุแหล่งเตาราวพุทธศตวรรษท่ี 22-
2330  

                                              
26 โบราณสถานวัดจันทร. 
27 โบราณสถานวัดแค. 
28 ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2528, 1. 
29 ดูรายละเอียดที่ ตารางที่ 9 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือหิน จํานวน 60 ใบ จําแนก

ประเภทตามรูปทรงและโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) และตารางที่ 10 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุ
อัฐิ ประเภทเนื้อหิน จํานวน 60 ใบ จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบตามกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา (ใบ). 

30 จารึก วิไลแก้ว, เตาแม่น้ําน้อย 2 (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, 2533), 99. 



 162 

  
 

    โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว พบกระปุก 
เน้ือหิน จํานวน 1 ใบ31 กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-23 การตกแต่งด้วยการเคลือบสีน้ําตาล ไม่เคลือบ
เชิง (ดูภาพที่ 61 แสดงภาชนะรูปทรงกระปุกบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเน้ือหิน แหล่งเตา
แม่น้ําน้อย) 

    b) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย แหล่งเตา
สุโขทัยท่ีตั้งอยู่ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อยู่นอกกําแพงเมือง กําหนดอายุแหล่งเตาราว 
พุทธศตวรรษท่ี 19-22 ลักษณะเนื้อดินมีลักษณะหยาบ สีนํ้าตาลหรือสีเทาดํา และมีเม็ดทราย เม็ดกรวดปน32  

    โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบรูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตา
สุขทัย จํานวน 8 ใบ ได้แก่ ตกแต่งด้วยการเขียนลายพันธ์พฤกษาใต้เคลือบ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
19-20 ภายในบรรจุเศษกระดูกหรือฟัน และตกแต่งด้วยการเคลือบสี กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17-22 
จําแนกลวดลายตามกลุ่มโบราณสถานได้ 3 กลุ่มดังนี้ (ดูภาพท่ี 62 แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงกระปุกบรรจุอัฐิ
และการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาสุโขทัย) 

     i) กลุ่มกระปุก โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบจํานวน 
2 ใบ ตกแต่งด้วยการเขียนลายใต้เคลือบ ลวดลายพันธ์พฤกษา33 

     ii) กลุ่มกระปุก โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
คลองสระบัว พบจํานวน 1 ใบ ตกแต่งด้วยการเคลือบสีฟ้าขาว34  

     iii) กลุ่มกระปุก โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอก
เกาะอื่นๆ พบจํานวน 5 ใบ พบเครื่องถ้วยสังคโลก สามารถจําแนกการตกแต่งภาชนะออกเป็น 3 รูปแบบคือ 
1) เขียนลายใต้เคลอืบ เช่น สีเขียวแก่ใต้เคลอืบ เขียนลายคล้ายต้นหญ้าสีฟา้อ่อน 2) เคลือบ 1 สี ได้แก่ สีขาว 
สีเทา และ 3) เคลือบ 2 สี ได้แก่ สีเขียวและสีน้ําตาล35   

    c) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย แหล่ง
เตาศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ท่ีเมืองศรีสัชนาลัย หรือเมืองสวรรคโลกเก่า อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กําหนด
อายุแหล่งเตาราวพุทธศตวรรษที่ 19-22 พบจํานวนมากตามลําน้ํายม เน้ือดินมีลักษณะละเอียดกว่าของ

                                              
31 โบราณสถานวัดจงกลม. 
32 กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมาปรีชาการ, อุษา ง้วนเพียรภาค, เคร่ืองถ้วยสุโขทัย พัฒนาการของเคร่ือง

ถ้วยไทย (กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535), 32. 
33 โบราณสถานวัดขมิ้น. 
34 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
35 โบราณสถานวัดช้าง. 
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สุโขทัย สีขาวนวล หรือเทาอ่อน ดังนั้นการตกแต่งจึงทําการเขียนลวดลายบนพื้นผิวได้ทันที บางครั้งพบว่ามี
การรองพื้นบางๆ ด้วยน้ําดินสีขาว ก่อนลงมือเขียนลวดลายหรือเคลือบ 

    โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัช
นาลัย จํานวน 10 ใบ มีลวดลาย 3 รูปแบบ คือ 1) ตกแต่งด้วยการเคลือบสี (กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
19-23) 2) เซาะร่องและการเคลือบสี และ3) เขียนลายใต้เคลือบ บางใบบรรจุฟัน จําแนกลวดลายตามกลุ่ม
โบราณสถานได้ 2 กลุ่มดังนี้ 

     i) กระปุก โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบจํานวน 1 ใบ 
ตกแต่งด้วยการเคลือบสี เช่น สีนํ้าตาล36 

     ii) กระปุก โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระ
บัว พบจํานวน 9 ใบ รูปแบบการตกแต่งมี 3 รูปแบบ คือ 1) การเคลือบสี เช่น การเคลือบสีเขียว37 เขียวอม
ฟ้า สีน้ําตาล สีเขียวไข่กา เขียวน้ําแตงกวา38 สีขาวฟ้าใส39 2) เซาะร่องและการเคลือบสี เช่น เคลือบสีเขียว
นํ้าแตงกวาและเซาะร่อง คล้ายกลีบดอกไม้สามเหลี่ยม40 3) เขียนลายใต้เคลือบ41 (ดูภาพท่ี 63 แสดงกลุ่ม
ภาชนะรูปทรงกระปุกและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาศรีสัชนาลัย) 

    d) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาประเทศเวียดนาม 
พบบริเวณโบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 5 ใบ สามารถจําแนก
ลวดลายได้ 2 รูปแบ คือ 1) เขียนลายคราม42 และ 2) เขียนลายใต้เคลือบ43 (ดูภาพท่ี 64 แสดงกลุ่มรูปทรง
กระปุกบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน? แหล่งประเทศเวียดนาม) 

    e)  ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุก ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา พบบริเวณ
โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 ใบ44 การตกแต่งลวดลาย ด้วยการเขียนลายสีดําและ
สีนํ้าตาล เคลือบใส (ดูภาพที่ 65 กลุ่มกระปุกบรรจุอัฐิ และการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน ไม่ทราบ
แหล่งเตา)  

                                              
36 โบราณสถานวัดสะพานนาค และโบราณสถานวัดโพธ์ิเผือก 
37 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
38 โบราณสถานวัดจงกลม. 
39 โบราณสถานวัดพระงาม. 
40 โบราณสถานวัดจงกลม. 
41 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
42 โบราณสถานวัดพระงามและโบราณสถานวัดจงกลม. 
43 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
44 โบราณสถานวัดอุโบสถ. 
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   2.1.2) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุก ทรงกลีบมะเฟือง พบจํานวน 1 ใบ45 
ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย การตกแต่งด้วยการเคลือบขาวท้ังสองด้าน ด้านนอกเคลือบไม่จรดเชิง ปาดน้ํา
เคลือบท่ีก้น (ดูภาพท่ี 66 แสดงภาชนะรูปทรงกระปุกทรงมะเฟืองบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภท
เน้ือหิน แหล่งเตาศรีสัชนาลัย) 

  2.2) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงตลับ พบจํานวน 23 ใบ ส่วนใหญ่ตกแต่ด้วยการ
เคลือบสี และการเขียนลายใต้เคลือบ เป็นต้น ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย แหล่งเตาสุโขทัย และแหล่งเตา
ประเทศเวียดนาม จําแนกตามแหล่งเตาได้ดังนี้ 

    a) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงตลับ ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย พบบริเวณ
กลุ่มโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 ใบ46 ตกแต่งด้วยการเขียนลายใต้เคลือบ 
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22) (ดูภาพท่ี 67 แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงตลับบรรจุอัฐิและการตกแต่ง
ภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาสุโขทัย)  

    b) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงตลับ ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย พบ
จํานวนรวม 17 ใบ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 การตกแต่งภาชนะ เช่น การเคลือบสี เขียนลายใต้
เคลือบ ขูดขีดบนผิว และเซาะร่องใต้เคลือบ จําแนกลวดลายตามกลุ่มโบราณสถานได้ดังนี้ (ดูภาพท่ี 68 
แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงตลับบรรจุอัฐิ และการตกแต่งภาชนะ ประเภทเน้ือหิน แหล่งเตาศรีสัชนาลัย) 

     i) กลุ่มตลับ โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบจํานวน 2 
ใบ ลวดลายตกแต่ง มี 2 รูปแบบ 1) การเคลือบขาว เคลือบไม่ถึงฐาน และ 2) การเขียนลายพันธุ์พฤกษา 
เคลือบสี และขูดขีดบนผิว47 

     ii) กลุ่มตลับ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลอง
สระบัว พบจํานวน 15 ใบ การตกแต่งลวดลายมี 3 รูปแบบ48  คือ 1) เขียนลายใต้เคลือบ เช่น ลวดลาย
เรขาคณิต ลายพันธ์พฤกษา   และ 2) เคลือบสี  ได้แก่ เคลือบ 1 สี  สีน้ําตาล และ 2 สี สีขาวและสีน้ําตาล สี
ขาวออกฟ้า  3) เซาะร่องใต้เคลือบ  

    c) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงตลับ ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย 
พบบริเวณโบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 1 ใบ49 ตกแต่งด้วยการ
เคลือบสีกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-22 การตกแต่งลวดลายด้วยการเคลือบสีน้ําตาลท้ังสองด้าน ท่ีฝา

                                              
45 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
46 โบราณสถานวัดอุโบสถ. 
47 โบราณสถานวัดวังไชย. 
48 โบราณสถานวัดเจ้าย่า โบราณสถานวัดแคและโบราณสถานวัดพระงาม. 
49 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
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ตกแต่งผิวด้วยรอบขูดขีด เป็นลายก้านขดและเคลือบสี (ดูภาพท่ี 69 แสดงกลุ่มตลับบรรจุอัฐิและการตกแต่ง
ภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย) 

    d) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงตลับ ผลิตจากแหล่งเตาประเทศเวียดนาม 
พบจํานวน 4 ใบ ตกแต่งด้วยการเขียนลายใต้เคลือบ และเคลือบสี จําแนกลวดลายตามกลุ่มโบราณสถานได้
ดังนี้ (ดูภาพท่ี 70 แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงตลับบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเน้ือหิน? แหล่งเตา
ประเทศเวียดนาม) 

     i) ตลับ โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบจํานวน 1 ใบ 
ตกแต่งด้วยการเขียนลายใต้เคลือบ50 

     ii) ตลับ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระ
บัว พบจํานวน 3 ใบ ตกแต่ง 2 รูปแบบคือ การตกแต่งด้วยการเขียนลายครามใต้เคลือบ และการเคลือบสี51 

  2.3) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงโถ พบบริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
คลองสระบัว จํานวน 5 ใบ ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยการเคลือบสี การเขียนลายใต้เคลือบ เป็นต้น จําแนกตาม
แหล่งเตาได้ดังน้ี  

   a) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงโถ ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย พบบริเวณ
โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 3 ใบ ตกแต่งด้วยการเคลือบสี 
และการเขียนลายใต้เคลือบ จําแนกลวดลายตามกลุ่มโบราณสถานได้ดังนี้ (ดูภาพท่ี 71 แสดงภาพกลุ่ม
รูปทรงโถบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน? แหล่งเตาศรีสัชนาลัย)  

    i) โถ โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบจํานวน 1 ใบ 
ตกแต่งด้วยการเคลือบส5ี2  

     ii) โถ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว 
พบจํานวน 2 ใบ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 ภายในบรรจุกระดูก การตกแต่งลวดลาย 2 รูปแบบ 
คือ 1) การเคลือบสี53 และ 2) การเขียนลายดําใต้เคลือบบริเวณ ขอบปากและฝาเคลือบสองสี54  

   b)  ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงโถ ผลิตจากแหล่งเตาประเทศเวียดนาม 
พบบริเวณโบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 1 ใบ55 การตกแต่ง

                                              
50 โบราณสถานวัดวังไชย. 
51 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
52 โบราณสถานวัดวังไชย. 
53 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
54 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
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ลวดลาย ด้วยการเขียนลายดําใต้เคลือบ ลวดลายพันธ์พฤกษา ลายดอกไม้ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
21-22 (ดูภาพท่ี 72 แสดงภาชนะรูปทรงโถบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน? แหล่งเตา
ประเทศเวียดนาม) 

   c) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงโถ ไม่มีข้อ มูลแหล่งเตา พบบริ เวณกลุ่ม
โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 ใบ56 ตกแต่งด้วยการเขียนลายใต้เคลือบ (ดูภาพท่ี 
73 แสดงภาชนะรูปทรงโถบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา) 

  2.4) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงไห พบจํานวน 5 ใบ ประกอบด้วย รูปทรงไห จํานวน 
2 ใบ รูปทรงไหปากฝาย จํานวน 2 ใบ และรูปทรงไหมีหู จํานวน 1 ใบ ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยการเคลือบสี
จําแนกตามรูปทรงได้ดังนี้  

   2.4.1) รูปทรงไห พบบริเวณโบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
คลองสระบัว จํานวนรวม 2 ใบ ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ําน้อย แหล่งเตาศรีสัชนาลัย 

    a) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงไห ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ําน้อย พบจํานวน 
1 ใบ ตกแต่งลวดลายด้วยลายขูดรอบไหล่ เคลือบสีเทานํ้าตาล57 

    b) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงไห ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย พบ
จํานวน 1 ใบ58 การตกแต่งลวดลายด้วยการเคลือบน้ําดินสีขาว เคลือบไม่ถึงส่วนฐาน (ดูภาพท่ี 74 แสดง
ภาชนะรูปทรงไหบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเน้ือหิน แหล่งเตาศรีสัชนาลัย) 

   2.4.2) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงไหปากบาน พบบริเวณโบราณสถานนอกเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 2 ใบ ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ําน้อย และแหล่งเตาพื้นเมือง  

    a) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงไหปากบาน ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง พบ
จํานวน 1 ใบ59 การตกแต่งลวดลายด้วยการปั้นรูปกลีบดอกบัว ทําลายขูดขีด ทาน้ําดินแดง และเคลือบสี
นํ้าตาลเทา (ดูภาพท่ี 75 แสดงภาชนะรูปทรงไหปากบานบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน 
แหล่งเตาพื้นเมือง)  

                                                                                                                                  
55 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
56 โบราณสถานวัดหลังคาดํา. 
57 โบราณสถานวัดจงกลมและโบราณสถานวัดพระงาม. 
58 โบราณสถานวัดจงกลม. 
59 โบราณสถานวัดพระงาม. 
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    b) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงไหปากบาน ผลิตจากแหล่งเตาแม่น้ําน้อย 
พบจํานวน 1 ใบ60 ตกแต่งด้วยลายขูดรอบไหล่ เคลือบเทาน้ําตาล 

   2.4.3) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงไหมีหู พบบริเวณกลุ่มโบราณสถานในเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 ใบ61 ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา ตกแต่งด้วยการเคลือบสีน้ําตาล ลายขูดขีดใต้
เคลือบ เคลือบผิวไม่ถึงก้น (ดูภาพท่ี 76 แสดงภาชนะรูปทรงไหมีหูบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะประเภท
เน้ือหิน ไม่ทราบแหล่งเตา)  

  2.5) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงแจกัน ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย พบบริเวณนอก
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มโบราณสถานคลองสระบัว จํานวน 1 ใบ62 ตกแต่งด้วยการเคลือบสีขาว
ด้าน 

  2.6) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงครก พบจํานวน 1 ใบ63 ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง 
ตกแต่งด้วยการขูดขีดเป็นเส้นขนานขอบปากและลําตัว 

 3) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเน้ือละเอียด (Porcelain) เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทท่ีต้อง
เตรียมเนื้อดินขึ้นเป็นพิเศษ โดยใช้เน้ือดินสีขาว และต้องเผาถึงจุดสุดตัว (Vitreous Ware) โดยเผาใน
อุณหภูมิ 1,250 เซลเซียส ขึ้นไปเม่ือเผาแล้วจะมีความแข็งแรง โปร่งแสง มีลักษณะเหมือนแก้ว (Glass) น้ํา
และของเหลวไม่สามารถไหลซึมผ่านได้ ชาวจีนเป็นชาติแรกท่ีค้นพบการทําปอร์ซเลนขึ้นในโลก64  

 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบภาชนะเนื้อละเอียด จํานวน 8 ใบ65 สามารถ
จําแนกรูปทรง ได้แก่ กระปุก จํานวน 3 ใบ ตลับ จํานวน 1 ใบ โถ จํานวน 3 ใบ และกานํ้า จํานวน 1 ใบ 
ดังนี้ 

  3.1) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุก พบจํานวนรวม 3 ใบ จําแนกตามแหล่งเตาได้
ดังนี้ 

                                              
60 โบราณสถานวัดพระงาม. 
61 โบราณสถานวัดโพธ์ิเผือก. 
62 โบราณสถานวัดแค. 
63 โบราณสถานวัดแค. 
64 ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2528, 2. 
65 ดูรายละเอียด ตารางที่ 11 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอียด จํานวน 8 ใบ จําแนก

ประเภทตามรูปทรงและโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) และตารางที่ 12 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุ
อัฐิ ประเภทเน้ือละเอียด จํานวน 8 ใบ จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบตามกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา (ใบ). 
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    a) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน 
เครื่องถ้วยจีน ลักษณะของเครื่องถ้วยจีน เป็นภาชนะเน้ือกระเบื้อง (Porcelain) มีความสวยงาม รูปทรงได้
สัดส่วน เนื้อภาชนะบาง เคลือบใสแวววาว 

    โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบจํานวน 2 ใบ66 และโบราณสถาน
วัดสะพานนาค พบจํานวน 1 ใบ ผลิตจากแหล่งเตาจ้ิงเต๋อเจ้ิน กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 และ
จําแนกการตกแต่งลวดลายตามกลุ่มโบราณสถานได้ดังนี้ 

     i) กลุ่มกระปุกบรรจุอัฐิ โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 1 ใบ ตกแต่งด้วยการเขียนลายเบญจรงค์? เคลือบ  

     ii) กลุ่มกระปุกบรรจุอัฐิ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 2 ใบ ตกแต่งด้วยการเขียนลายใต้เคลือบ ลายพันธ์พฤกษา (ราชวงศ์หมิง พุทธ
ศตวรรษท่ี 20-22) (ดูภาท่ี 77 แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงกระปุกบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภท
ประเภทเน้ือละเอียด แหล่งเตาประเทศจีน)  

  3.2) ภาชนะดินเผาบรรจุอั ฐิรูปทรงตลับ ทรงลูกพลับ  ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา พบ
โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 1 ใบ67  การตกแต่งลําตัวภาชนะ
ด้วยการเคลือบสองสี ขูดขีดลายกลีบบัว เขียนสีขาว สีพ้ืนเป็นสีน้ําตาล และส่วนฝาจุกบนทําเป็นขั้วพลับ 
เซาะร่อง ลวดลายรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน68 (ดูภาพท่ี 78 แสดงภาชนะรูปทรงตลับทรงลูกพลับบรรจุอัฐิ
และการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อละเอียด ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา)  

  3.3) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงโถ  จํานวนรวม 3 ใบ ผลิตจากแหล่งเตาประเทศ
ญี่ปุ่น แหล่งเตาประเทศจีน และไม่มีข้อมูลแหล่งเตา จําแนกตามแหล่งเตาได้ดังนี้ 

    a) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงโถ ผลิตจากแหล่งเตาประเทศญ่ีปุ่น พบ
โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 1 ใบ69 ภายในบรรจุชิ้นส่วน
กระดูก การตกแต่งลวดลายด้วยการเขียนลายครามใต้เคลือบลวดลายพันธ์พฤกษา ลายดอกไม้ กําหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 (ดูภาพท่ี 79 แสดงภาชนะรูปทรงโถบรรจุอัฐิและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเน้ือ
ละเอียด แหล่งเตาประเทศญี่ปุ่น) 

   b) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงโถ ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน แหล่งเตา
จิ่งเต๋อเจิ้น สมัยราชวงศ์ชิง พบโบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 1 

                                              
66 โบราณสถานวัดขมิ้นและวัดสมณโกฏฐาราม. 
67 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
68 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
69 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
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ใบ70 การกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 25 การตกแต่งลวดลายด้วยการเขียนสีบนเคลือบ ภายในบรรจุ
กระดูก ส่วนกระดูกสันหลังและกระดูกแขน (ดูภาพท่ี 80 แสดงภาชนะรูปทรงโถบรรจุอัฐิและการตกแต่ง
ภาชนะ ประเภทเนื้อละเอียด แหล่งเตาประเทศจีน) 

   c) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงโถ ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา พบจํานวน 1 ใบ71  
การตกแต่งลวดลาย ตกแต่งด้วยการเขียนลายสีนํ้าเงินใต้เคลือบ (ดูภาพท่ี 81 แสดงภาชนะรูปทรงโถบรรจุอัฐิ
และการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อละเอียด ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา) 

  3.4) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกาน้ํา ผลิตจากแหล่งเตาประเทศญ่ีปุ่น พบ
บริเวณโบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว จํานวน 1 ใบ72 ตกแต่งด้วยการ
เคลือบสีขาวด้าน กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 ตกแต่งลวดลาย ด้วยการเขียนลายครามใต้เคลือบ 
(ดูภาพที่ 82 แสดงภาชนะรูปทรงกาน้ําชาบรรจุอัฐิและลวดลาย ประเภทเนื้อละเอียด แหล่งเตาประเทศ
ญี่ปุ่น) 

 4) ไม่ระบุเนื้อดินและแหล่งเตา พบบริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระ
บัว รูปทรงกระปุก จํานวน 2 ใบ จํานวน 2 ใบ73  

 5) ไม่ระบุเนื้อดิน ไม่ระบุรูปทรงและแหล่งเตา พบบริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ ระบุพบจํานวน 574 ชิ้น74 

 6) ภาชนะบรรจุอัฐิทําจากตะก่ัว พบบริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระ
บัว จํานวน 1 ใบ ภายในบรรจุกระดูก 1 ชิ้น75 (ดูภาพท่ี 83 แสดงภาชนะบรรจุอัฐิทําจากโลหะบรรจุกระดูก 
โบราณสถานวัดพระงาม)    

                                              
70 โบราณสถานวัดใหม่. 
71 โบราณสถานวัดไตรตรึงส์. 
72 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
73 โบราณสถานวัดสะพานนาค. 
74 โบราณสถานวัดดงหวาย. 
75 โบราณสถานวัดพระงาม. 
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การศึกษาตําแหน่งของการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีพบในแหล่งโบราณคดีเกาะเมือง 
พระนครศรีอยุธยา  

 การศึกษาตําแหน่งการฝังของภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท้ังหมดจํานวน 267 ใบ พบบริเวณ
โบราณสถาน 24 แห่ง ได้ทําการจําแนกตามกลุ่มประเภทเนื้อดิน ได้แก่ ประเภทเนื้อดินธรรมดา ประเภทเนื้อ
หิน และประเภทเนื้อละเอียด จําแนกตามแหล่งเตาเผา เช่น แหล่งเตาพ้ืนเมือง แหล่งเตาแม่น้ําน้อย เป็นต้น 
และพิจารณาตําแหน่งหรือทิศการฝังภาชนะบรรจุอัฐิ จากการศึกษาได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระ
บัว และโบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ ดังนี้ 

 ศึกษาจากการวิเคราะห์แผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ76 
โดยใช้สายตาในการวิเคราะห์พบว่า 

  1) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ลักษณะการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิอยู่
บริเวณรอบๆ โบราณสถาน เช่น เจดีย์ประธาน เจดีย์ เป็นต้น  

  2) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว พบว่าโบราณสถาน
บางแห่งมีลักษณะการฝังแบบกระจายตัว โดยพบบริเวณโบราณสถานหลายอาคาร เช่น เจดีย์ประธาน เจดีย์ 
วิหาร เป็นต้น เช่นท่ี โบราณสถานวัดพระงาม โบราณสถานวัดเจ้าย่า โบราณสถานวัดแค เป็นต้น 

  3) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ พบว่าลักษณะการ
ฝังแบบกระจายตัว โดยพบบริเวณโบราณสถานหลายอาคาร เช่น บริเวณรอบๆ เจดีย์ประธาน เจดีย์ราย 
วิหาร อุโบสถ และบริเวณกําแพงโบราณสถาน เป็นต้น และบางแห่งมีลักษณะการฝังเป็นกลุ่ม ได้แก่ วิหาร 

 ศึกษาโดยใช้โปรแกรม Exel ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจัดทําเป็นตารางของภาชนะดิน
เผาแต่ละประเภทเน้ือดิน จําแนกตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศ เม่ือได้ข้อมูลดังกล่าว
นํามาประมวลผลเป็นแผนภูมิและนํามาวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

  1) ตําแหน่งท่ีฝังภาชนะบรรจุอัฐิประเภทเนื้อดินธรรมดา (Earthenware) พบจํานวน 
194 ใบ ส่วนใหญ่พบบริเวณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานคลองสระบัว รูปแบบการฝัง
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อดินมีดังนี้ 

   1.1) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา77 พบจํานวน 11 ใบ ส่วนใหญ่
เป็นภาชนะรูปทรงหม้อดินเผา ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง พบมากบริเวณเจดีย์ประธาน ทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันตก ส่วนภาชนะรูปทรงอ่ืนๆ ได้แก่ หม้อทะนน และคณโฑ พบบริเวณ เจดีย์ราย เจดีย์ เป็นต้น 

                                              
76 ดูแผนผังโบราณสถานและตําแหน่งการฝังภาชนะบรรจุอัฐิ แผนผังที่ 1-22 
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   1.2) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว78 พบ
ภาชนะบรรจุอัฐิ จํานวน 147 ใบ จํานวนและรูปทรงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิพบมากกกว่ากลุ่มอื่นๆ ส่วนใหญ่
พบบริเวณรอบๆ เจดีย์รายและวิหาร มีรายละเอียดดังนี้ 

    a) พบมากท่ีสุดบริเวณรอบๆ เจดีย์รายและวิหาร ทางทิศตะวันออก ส่วนใหญ่
พบภาชนะรูปทรงหม้อทะนน แหล่งเตาพ้ืนเมืองและบ้านบางปูนมากท่ีสุด ส่วนรูปทรงอื่นๆ ได้แก่ หม้อดิน
เผา หม้อข้าว และหม้อก้นกลม เป็นต้น 

    b) โบราณสถานอื่นๆ ได้แก่ เจดีย์ประธาน เจดีย์ กําแพงด้านนอกและใน
โบราณสถาน เป็นต้น รูปทรงภาชนะที่ถูกฝังบริเวณนี้ได้แก่ หม้อ หม้อข้าว หม้อตาล หม้อทะนน หม้อก้น
กลม ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง และหม้อข้าว หม้อทะนน หม้อก้นกลม ผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูน  

   1.3) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ79 พบ
ภาชนะบรรจุอัฐิ จํานวน 36 ใบ บริเวณโบราณสถานต่อไปนี้ ดังนี้ 

    a) พบมากท่ีสุดบริเวณเจดีย์ พบจํานวน 15 ใบ ส่วนใหญ่พบรูปทรงหม้อทะนน 
ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง   

    b) วิหารทางทิศตะวันออก พบจํานวน 11 ใบ พบมากทางทิศตะวันออก รูปทรง
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท่ีพบ ได้แก่ หม้อดินเผา หม้อก้นกลม และหม้อทะนน ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง
    c) โบราณสถานบริเวณอื่นๆ ได้แก่ เจดีย์ โบสถ์ เจดีย์ราย และแนวกําแพง 
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงหม้อทะนน พบทุกโบราณสถาน ส่วนรูปทรงอ่ืนๆ ได้แก่ หม้อก้นกลม และหม้อ
ข้าว  

   1.4) ตําแหน่งหรือทิศที่ ฝังภาชนะบรรจุอั ฐิ80 ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน
ธรรมดา 194 ใบ เม่ือพิจารณาเฉพาะทิศท่ีฝังพบว่ามีรูปแบบการฝังดังนี้ 

                                                                                                                                  
77 กลุ่มโบราณสถาน ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใช้ข้อมูลจากตาราง 13 และแผนภูมิ 1 แสดงจํานวน

ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ  ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝัง
ภาชนะ โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ). 

78 กลุ่มโบราณสถาน นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใช้ข้อมูลจากตารางที่ 14 และแผนภูมิ 2 แสดงจํานวน
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ 
โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ). 

79 กลุ่มโบราณสถาน นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใช้ข้อมูลจากตารางท่ี 15 และแผนภูมิที่ 3 แสดง
จํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝัง
ภาชนะ โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ (ใบ). 
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   a) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก รูปทรงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท่ีพบมากที่สุด คือหม้อดินเผา 

   b) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว ส่วนใหญ่
พบบริเวณโบราณสถาน ทิศตะวันออกและทิศเหนือของโบราณสถาน รูปทรงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท่ีพบ
มากท่ีสุดคือ หม้อทะนน หม้อก้นกลม และหม้อข้าว 

   c) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ ส่วนใหญ่
พบทางทิศตะวันออก และบริเวณรอบโบราณสถาน รูปทรงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท่ีพบมากท่ีสุดคือ หม้อ
ทะนน 

  ลักษณะการฝัง เป็นไปแบบกระจายตัว พบแห่งละ 1-2 เป็นส่วนใหญ่ 

  2) ตําแหน่งท่ีฝังภาชนะบรรจุอัฐิประเภทเน้ือหินหรือเน้ือแกร่ง (Stoneware) พบ
จํานวนมาก 60 ใบ ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงกระปุก รูปแบบการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อหินมีดังนี้ 

   2.1) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา81 พบจํานวน 11 ใบ ลักษณะ
การฝัง ส่วนใหญ่พบแห่งละ 1 ใบ พบบริเวณวิหาร เจดีย์ เป็นต้น ส่วนใหญ่พบรูปทรงกระปุก ตลับ ผลิตจาก
แหล่งเตาสุโขทัย ศรีสัชนาลัย เป็นต้น ส่วนภาชนะรูปทรงอ่ืนๆ ได้แก่ โถ และไห 

   2.2) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว82 พบ 44 
ใบ ส่วนใหญ่ฝังแห่งละ 1 ใบ บริเวณท่ีพบภาชนะบรรจุอัฐิมากท่ีสุด ได้แก่ 

    a) บริเวณเจดีย์ประธาน พบมากทางทิศตะวันออก ส่วนใหญ่พบภาชนะรูปทรง
กระปุกและตลับ ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย  

    b) บริเวณวิหาร พบมากทางทิศตะวันออก ส่วนใหญ่พบรูปทรงกระปุก ตลับ 
ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และ เวียดนาม เป็นต้น 

                                                                                                                                  
80 ตําแหน่งหรือทิศที่ฝังภาชนะบรรจุอัฐิ ใช้ข้อมูลจากตารางที่ 16 และแผนภูมิ 4  แสดงจํานวนภาชนะดินเผา

บรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือดินธรรมดา จําแนกตามรูปทรงและกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียบเทียบทิศที่ฝัง โบราณสถานเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา (ใบ). 

81 กลุ่มโบราณสถาน ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใช้ข้อมูลจากตารางที่ 17 และแผนภูมิที่ 5 แสดงจํานวน
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือหิน จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียบเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศที่ฝัง
โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ). 

82 กลุ่มโบราณสถาน ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใช้ข้อมูลจากตารางที่ 18 และแผนภูมิที่ 6 แสดงจํานวน
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือหิน จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียบเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศที่ฝัง
โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ). 
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    c) บริเวณอ่ืนๆ ท่ีพบ ได้แก่ เจดีย์ เจดีย์ราย ส่วนภาชนะรูปทรงอื่นๆ ท่ีพบ เช่น 
โถ ไห แจกัน เป็นต้น 

   2.3) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ83 พบ
จํานวน 5 ใบ รูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย ส่วนใหญ่ฝังบริเวณเจดีย์ประธาน  

   2.4) ตําแหน่งหรือทิศท่ีฝังภาชนะบรรจุอัฐิ84 ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรวม 60 ใบ พบ
มากท่ีสุดทางทิศตะวันออก บริเวณเจดีย์ประธาน ส่วนใหญ่รูปทรงตลับ และกระปุก ผลิตจากแหล่งเตา 
ศรีสัชนาลัย  

    a) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอ ยุธยา พบมากท่ีสุดบริ เวณ
โบราณสถาน ทางทิศเหนือและทิศใต้ บางส่วนพบนอกกําแพงโบราณสถาน  

    b) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว พบมาก
ท่ีสุดทางทิศตะวันออก ส่วนทิศอื่นๆ ท่ีพบได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก และบริเวณรอบๆ 
โบราณสถาน 

    c) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอ่ืนๆ พบ
บริเวณรอบๆ โบราณสถาน 

  3) ตําแหน่งท่ีฝังภาชนะบรรจุอัฐิประเภทเนื้อละเอียด (Porcelain)85 พบจํานวน 8 ใบ 
รูปแบบการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อละเอียดมีดังนี้ 

   3.1) กลุ่มโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบเพียง 2 ใบ รูปทรง
กระปุก ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน และโถ ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา ถูกฝังบริเวณเจดีย์ประธาน และเจดีย์ 

   3.2) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว พบ 4 ใบ 
บริเวณพบมากบริเวณวิหารทางทิศตะวันออก พบรูปทรงตลับและโถ ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีนและญี่ปุ่น 
ส่วนรูปทรงอ่ืนๆ ท่ีพบ เช่น กระปุก แหล่งเตาประเทศจีน กาน้ํา แหล่งเตาประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น  

                                              
83 พบที่โบราณสถานวัดช้างเพียงแห่งเดียว. 
84 ตําแหน่งหรือทิศที่ฝังภาชนะบรรจุอัฐิ ใช้ข้อมูลจากตารางที่ 19 และแผนภูมิที่ 7 แสดงจํานวนภาชนะดิน

เผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือหิน จําแนกตามรูปทรงภาชนะและกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียบเทียบทิศที่ฝัง โบราณสถานเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ). 

85 ใช้ข้อมูลจากตารางที่ 20 และแผนภูมิที่ 8 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือละเอียด 
จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียบเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศที่ฝัง โบราณสถานเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา (ใบ) เป็นตารางที่รวมข้อมูลทุกกลุ่มของโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เพราะข้อมูลมีจํานวน
น้อย (8 ใบ) 
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   3.3) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ พบ
จํานวน 2 ใบ รูปทรงภาชนะกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน ไม่มีข้อมูลบริเวณท่ีพบ  

   3.4) ตําแหน่งหรือทิศท่ีฝังภาชนะบรรจุอัฐิ86  ส่วนใหญ่พบทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันออก เม่ือจําแนกตามกลุ่มโบราณสถานพบว่า 

   a) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบ 2 ใบ ทางทิศเหนือของเจดีย์
ประธานและเจดีย์ พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงกระปุกและโถ ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน 

   b) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว พบจํานวน 
4 ใบ ส่วนใหญ่พบบริเวณวิหารทางทิศตะวันออก พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงตลับ ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา 
โถ ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน และกานํ้า แหล่งเตาประเทศญ่ีปุ่น 

   c) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอ่ืนๆ 2 ใบ 
รูปทรงกระปุกผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน ไม่มีข้อมูลตําแหล่งท่ีพบ 

  ลักษณะการฝังภาชนะท้ัง 3 ชนิดของเนื้อภาชนะ จะมีการกระจายตัวเป็นส่วนมาก 
ส่วนใหญ่ฝังตําแหน่งละ 1-2 ใบ บริเวณรอบโบราณสถาน ไม่มีสามารถสรุปการกําหนดทิศได้ชัดเจน  

  4) รูปแบบการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเป็นกลุ่ม87 พบว่าโดยรวมการฝังภาชนะดินเผา
บรรจุอัฐิเป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่พบบริเวณวิหารทางทิศตะวันออก  

  4.1) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่พบทางทิศเหนือ  

      i) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา พบ 2 กลุ่มๆ ละ 2 ใบ 
ส่วนใหญ่พบบริเวณเจดีย์ประธานทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก รูปทรงท่ีพบคือ หม้อทะนน 

     ii) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือหิน พบ 1 กลุ่ม จํานวน 3 ใบ 
ได้แก่ รูปทรงโถ และตลับ ประเภทเนื้อหิน ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย และแหล่งเตาประเทศเวียดนาม 
พบระหว่างเจดีย์และวิหาร ไม่มีข้อมูลระบุทิศท่ีฝังภาชนะ 

     iii) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ไม่มีข้อมูลแหล่งเตาและไม่มีข้อมูลเน้ือดิน 
รปูทรงกระปุก88 พบ 1 กลุ่มบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย์ประธาน 

                                              
86 ตําแหน่งหรือทิศที่ฝังภาชนะบรรจุอัฐิ ใช้ข้อมูลตารางที่ 21 และแผนภูมิที่ 9 แสดงจํานวนภาชนะดินเผา

บรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอียด จําแนกตามรูปทรงภาชนะและทิศที่ฝัง โดยเปรียบเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา (ใบ). 

87 การศึกษารูปแบบหรือลักษณะการฝังเป็นกลุ่มได้ใช้ข้อมูลจากตารางที่ 22 และแผนภูมิที่ 10 แสดงจํานวน
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิทีมีการฝังเป็นกลุ่ม จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียบเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา (ใบ). 
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   4.2) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว พบว่า
ภาชนะท่ีถูกฝังเป็นกลุ่มจํานวนมี 145 ใบ บริเวณโบราณสถาน 5 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานวัดแค 
โบราณสถานวัดพระงาม โบราณสถานวัดจงกลม โบราณสถานวัดสามวิหาร และโบราณสถานวัดเจ้าย่า การ
ฝังเป็นกลุ่มรวมท้ังหมด 31 กลุ่มๆ ละ 2-13 ใบ ส่วนใหญ่พบบริเวณเจดีย์ราย มีรูปแบบการฝังดังนี้  

    i) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเน้ือดินธรรมดา พบ 112 ใบ มี 22 กลุ่ม 
จําแนกรูปแบบการฝังได้ดังนี้ 

     - กลุ่มละ 2- 5 ใบมี 14 กลุ่ม ส่วนใหญ่พบกลุ่มละ 2 ใบ  

     - กลุ่มละมากกว่า 5 ใบมี 8 กลุ่ม ส่วนใหญ่กลุ่มละ 7-8 ใบ  

     รูปทรงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิส่วนใหญ่ได้แก่ หม้อทะนน หม้อก้นกลม หม้อ
ข้าว และหม้อดินเผา ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง มีบางส่วนผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูน และบริเวณท่ีพบ
มากท่ีสุดคือบริเวณเจดีย์ราย เจดีย์รายทิศตะวันออก ทิศเหนือ และบริเวณโบราณสถานอื่นๆ เช่น กําแพงวัด 
ทิศตะวันตก ระหว่างซุ้มประตูและอาคาร ศาลา และฐานไพที ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น 

    ii)  ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเน้ือหิน พบจํานวน 24 ใบ มี 5 กลุ่มๆ ละ 
2-5 ใบ ได้แก่ รูปทรงกระปุก และไห ตลับ แจกัน และโถ ผลิตจากแหล่งเตาศรรีสัชนาลัย กระปุกผลิตจาก
แหล่งเตาสุโขทัย และโถ ผลิตจากแหล่งเตาประเทศเวียดนาม เป็นต้น ถูกฝังบริเวณเจดีย์ประธานทางทิศใต้ 
วิหารทางทิศตะวันออกและทิศใต้ 

    iii) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ไม่เจาะจงประเภทเน้ือดิน พบ 28 ใบ จํานวน 4 
กลุ่มๆ ละ 2-13 ใบ พบมากทางทิศตะวันออกบริเวณเจดีย์ประธาน บางส่วนพบบริเวณวิหาร และทิศเหนือ
ของเจดีย์ราย รูปแบบการฝังภาชนะบรรจุอัฐิ มีดังนี้  

    - การฝังภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดินธรรมดาร่วมกับภาชนะดินเผา
ประเภทเน้ือหิน พบ 3 กลุ่มๆ ละ 3-10 ใบ ส่วนพบทางทิศเหนือของเจดีย์ราย ภาชนะรูปทรงหม้อก้นกลม 
หม้อข้าว หม้อทะนน ประเภทเน้ือดินธรรมดา ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง และไห ตลับ ประเภทเนื้อหิน ผลิต
จากแหล่งเตาพืน้เมือง กระปุก ผลิตจากแหล่งเตาประเทศเวียดนาม     

    - การฝังภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดินธรรมดาร่วมกับภาชนะดินเผา
ประเภทเนื้อละเอียด 1 กลุ่ม พบบริเวณทางทิศตะวันออกของวิหาร ภาชนะรูปทรงตลับ ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา
และหม้อก้นกลม แหล่งเตาพื้นเมือง 

                                                                                                                                  
88 ข้อมูลจากทะเบียนถุง โบราณสถานวัดสะพานนาค. 
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    - การฝังภาชนะดินเผาประเภทดินธรรมดาร่วมกับภาชนะดินเผาประเภท
เนื้อดิน เน้ือหินและเนื้อละเอียดพบ 1 กลุ่ม จํานวน 13 ใบ ภาชนะเนื้อดินธรรมดาได้แก่รูปทรง หม้อทะนน 
ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง ชนิดเนื้อหินได้แก่รูปทรง ตลับ โถ กระปุก ผลิตจากแหล่งตาศรีสัชนาลัย รูปทรง
ตลับและกระปุก แหล่งเตาสุโขทัย รูปทรงโถ แหล่งเตาประเทศเวียดนาม และประเภทเนื้อละเอียด รูปทรง
กาน้ํา ผลิตจากแหล่งเตาประเทศญี่ปุ่น พบบริเวณเจดีย์ประธานทางทิศตะวันออก 

   4.3) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ รูปแบบ
การฝังพบภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา พบ 4 กลุ่มๆ ละ 2-14 ใบรูปทรงหม้อทะนน ผลิตจากแหล่งเตา
พ้ืนเมือง ถูกฝังบริเวณเจดีย์ วิหารทางทิศตะวันออก และ กําแพงวัดทางทิศตะวันออก 

การศึกษาเปรียบเทียบการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเจาะรูท่ีก้น 

 จากการศึกษาภาชนะบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในสมัยอยุธยา พบประเพณีปลง
ศพโดยใช้ภาชนะดินเผานํามาบรรจุอัฐิ และโบราณสถานบางแห่งพบประเพณีการเจาะรูท่ีก้นภาชนะ โดยพบ
โบราณสถาน 2 แห่งคือ โบราณสถานวัดสามวิหาร พบจํานวน 2 ใบ89 และโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) พบ
จํานวน 10 ใบ90 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง จังหวัดสุโขทัย พบ
ประเพณีการเจาะรูท่ีก้นภาชนะดินเผาบรรจุช้ินส่วนกระดูก สันนิษฐานว่าประเพณีดังกล่าวอาจมีความ
คล้ายกัน จึงนํามาศึกษาเปรียบเทียบการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิระหว่างโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) พบ
ท่ีนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีจํานวนพบภาชนะบรรจุอัฐิเจาะรูท่ีก้นมากท่ีสุด กับโบราณสถานวัด
โบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง จังหวัดสุโขทัย ดังนี้ 

 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิมีการเจาะรูท่ีก้นและลําตัวภาชนะ 
จํานวน 10 ใบ ฝาภาชนะพบการเจาะรู 1 ใบ และการเจาะรูท่ีพานดินเผา 1 ใบ ภาชนะดินเผาดังกล่าวถูก
เจาะรูตั้งแต่ 1-16 รู91 ลักษณะการเจาะคือ การกะเทาะให้เป็นรูจากภายในภาชนะ ไม่พบรอยกะเทาะจาก
ด้านนอก ลักษณะรูไม่เป็นรูปทรงกลม บิดเบี้ยว สามารถจําแนกรูปทรงภาชนะดินเผาได้ดังนี้ รูปทรงหม้อดิน
เผา พบจํานวน 3 ใบ หม้อก้นกลม พบจํานวน 2 ใบ หม้อทะนน พบจํานวน 4 ใบ และหม้อข้าว พบจํานวน 
1 ใบ โดยพบจากการขุดแต่งในช้ันดินสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะการฝังเป็นกลุ่มบริเวณวิหาร กําแพง
วิหารและพบมากทางทิศตะวันออก 

                                              
89 ลักษณะหม้อดินเผาบรรจุอัฐิ ภาชนะหมายเลขที่ 212 มีการเจาะรูเล็กๆ ด้านข้างลําตัว  4 แห่ง 

เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนก้น 1 แห่ง และภาชนะหมายเลขที่ 218 การเจาะรูที่ก้นเป็นวงกลม 7 รู. 
90 รูปทรงหม้อดินเผา จํานวน 3 ใบ หม้อก้นกลม 2 ใบ หม้อทะนน จํานวน 4 ใบ หม้อข้าว จํานวน 1 ใบ พบ

พานหนึ่งใบและฝาหนึ่งมีการเจาะรู  ส่วนใหญ่ถูกฝังบริเวณวิหาร บางส่วนพบระหว่างเจดีย์ราย. 
91 ดูบทที่ 3 โบราณนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
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  โบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง จังหวัดสุโขทัย ผลจากการขุดค้นทาง
โบราณคดีพบภาชนะบรรจุกระดูก 147 ใบ พบร่องประเพณีการเจาะรูภาชนะบรรจุกระดูกท่ีเผาไฟแล้ว 
จํานวน 90 ใบ ผลจากการขุดค้นขุดแต่งทําให้สรุปได้ว่า การฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีวัดโบสถ์ เมือง
บางขลงั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ  

  1) ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกส่วนใหญ่เป็น ไหปากแตร มักฝัง
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มทางทิศเหนือ มีจํานวน 69 ใบ กลุ่มด้านทิศใต้ มีจํานวน 35 ใบ ด้านทิศตะวันอก มี
จํานวน 32 ใบ และทิศตะวันตก มีจํานวน 5 ใบ  

 2) ช่วงหลังพุทธศตวรรษท่ี 20 พบภาชนะดินเผาเน้ือดินธรมดา โดยฝังรอบๆ เจดีย์ขนาด
เล็ก ท่ีสร้างทับซ้อนลงไปบนฐานวิหาร92  

 จากรูปแบบการฝังภาชนะบรรจุอัฐิเจาะรูท่ีก้นภาชนะพบว่า มีลักษณะการฝังเป็นกลุ่ม
คล้ายกันโดยโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) นิยมฝังบริเวณวิหารทางทิศตะวันออก ส่วนโบราณสถานวัดโบสถ์ 
เมืองโบราณบางขลัง นิยมฝังบริเวณกําแพงแก้วทางทิศเหนือ  

 (ดูเพ่ิมเติมตารางที่ 23 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเจาะรูท่ี
ก้น ระหว่างโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและโบราณสถานวัดโบสถ์ เมือง
โบราณบางขลัง จังหวัดสุโขทัย และแผนผังท่ี 23 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบแผนผัง การฝังภาชนะดินเผา
บรรจุอัฐิเจาะรูท่ีก้น ระหว่างโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และโบราณสถาน
วัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง จังหวัดสุโขทัย) 

  

                                              
92 นาตยา ภูศรี, “ประเพณีการฝังศพที่เมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย”, กําหนดการประชุมเสนอผลงานทาง

วิชาการโบราณคดี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2543 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ, 1-4. 
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คติความเชื่อการปลงศพของชุมชน บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

 ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบหลักฐานทางโบราณคดีใน
พิธีกรรมความตาย เป็นลักษณะการปลงศพครั้งท่ีสอง โดยการเผาศพและนําอัฐิมาบรรจุลงในภาชนะดินเผา 
พบจํานวน 267 ใบ การเผาศพเป็นพิธีกรรมการปลงศพของพุทธศาสนิกชน อาจจะมีความหมายถึงการ
สิ้นสุดของชีวิต จุดสิ้นสุดของสิ่งมีชีวิตคือความว่างเปล่าหรือเป็นการส่งผู้ตายไปสู่สุขคติหรือไปเกิดใหม่ อาจมี
ความเชื่อว่าเพื่อไม่ให้ผู้ตายรบกวนคนเป็น ส่วนการนําอัฐิและนําไปฝังบริเวณโบราณสถานสันนิษฐานว่ามี
ความเชื่อว่าเป็นการส่งวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ และการนําอัฐิบรรจุลงในภาชนะดินเผา สันนิษฐานว่าอาจจะ
เป็นประเพณีวัฒนธรรมการปลงศพของชุมชนท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนบางกลุ่มท่ีอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา และมีประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันตั้งแต่บรรพบุรุษในการบรรจุอัฐิลงในภาชนะดินเผา 
สันนิษฐานว่าลักษณะดังกล่าวอาจจะสะท้อนความเชื่อมโยงท่ีสอดคล้องกันในพิธีกรรมการปลงศพโดยการ
เผาของพุทธศาสนิกชนและประเพณีความเชื่อเดิมท่ีมีการปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาของลัทธิบูชาบรรพบุรุษของ
คนโบราณ การแสดงออกของการบรรจุอัฐิลงในภาชนะดินเผาและฝังบริเวณโบราณสถาน สันนิษฐานว่า
อาจจะแสดงให้เห็นถึงความอาลัยอาวรณ์ต่อผู้เสียชีวิตท่ีมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในพิธี
กรรมการปลงศพ และมีการประกอบพิธีกรรมการบูชาบรรพบุรุษในภายหลัง 

 เอกสารทางประวัติศาสตร์ บันทึกของชาวต่างชาติท่ีกล่าวถึงการปลงศพของคนช้ันสูง 
สามารถประกอบพิธีกรรมการปลงศพในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ส่วนชาวบ้านทําการปลงศพนอกเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าอาจจะมีความสอดคล้องกับข้อมูลตัวเลขท่ีพบภาชนะบรรจุอัฐิ เกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยาดังต่อไปนี้ 

  - จํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ส่วนใหญ่พบภาชนะเน้ือดินธรรมดาท่ีมีราคาไม่สงู โดยพบ
นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากกว่าในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  

  - การฝังภาชนะบรรจุอัฐิท่ีพบภายในโบราณสถานหรือบริเวณรอบๆ โบราณถานท่ีสําคัญ 
เช่น เจดีย์ประธาน วิหาร เจดีย์ เจดีย์ราย โบสถ์ และภายในฐานชุกชี รวมถึงลักษณะการจัดวางอิฐล้อมเป็น
กรอบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ93 เป็นต้น ทําให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของการฝังภาชนะบรรจุอัฐิ สันนิษฐานว่า
อาจจะแสดงถึงความสําคัญของผู้ตาย หรือการมีสถานะสําคัญทางสังคมของผู้ตายหรือครอบครัวของผู้ตาย  

  - จากการวิเคราะห์จากแผนผังโบราณสถานว่า ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา การ
พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรอบๆ บริเวณโบราณสถานท่ีสําคัญ ส่วนนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบว่ามี
การฝังกระจายตัวท่ัวบริเวณโบราณสถาน  

                                              
93 โบราณสถานวัดใหม่. 
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 ข้อมูลดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงความซับซ้อนของสถานะทางสังคม และสภาพทางสังคมใน
สมัยอยุธยา 

 รูปแบบ เนื้อดิน แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในอดีต ในการผลิตภาชนะดินเผา และมีการ
ตกแต่งภาชนะรูปแบบต่างๆ อาจจะสะท้อนความแตกต่างของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยเช่นกัน 
เนื่องจากภาชนะบรรจุอัฐิท่ีมีการผลิตโดยใช้ความร้อนตํ่ามีจะราคาถูกกว่าภาชนะดินเผาท่ีใช้ความร้อนสูง 
บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดามากท่ีสุด รองลงมาคือภาชนะเนื้อหิน
พบจํานวนหนึ่ง และภาชนะเน้ือละเอียดพบน้อยท่ีสุด และการตกแต่งท่ีพิถีพิถันของภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในอดีตด้วยเช่นกัน ลักษณะการตกแต่งภาชนะส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะ
แฝงคติความเชื่อทางพุทธศาสนา เช่น การตกแต่งด้วยลวดลายสามเหลี่ยมควํ่าบางรูปแบบท่ีมีลักษณะคล้าย
กลีบบัว 

 ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเจาะรูท่ีก้น ประเพณีการเจาะรูภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จากหลักฐาน
ทางโบราณคดีพบว่ามีการเจาะรูท่ีก้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยการบรรจุศพ (การฝังศพครั้งท่ี 1) 
หรือกระดูก (การฝังศพครั้งท่ี 2)  ลงในภาชนะดินเผาและมีการเจาะรูท่ีก้น เช่น ท่ีแหล่งโบราณคดีเมืองบัว 
จังหวัดร้อยเอ็ด แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยประวัติศาสตร์เม่ือความเช่ือในศาสนาพุทธเข้ามามีอิทธิพลต่อประเพณีการปลงศพของชุมชนโดยการเผา 
(การฝังศพครั้งท่ี 2)  และนําอัฐิมาบรรจุไว้ในภาชนะดินเผาท่ีถูกเจาะรูท่ีก้น พบในแหล่งโบราณคดีเมือง
โบราณเวียงมโน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งโบราณคดีวัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง จังหวัด
สุโขทัย และท่ีโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุยา โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) พบประเพณีการเจาะรู
ท่ีก้นภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จํานวน 10 ใบ ท้ังหมดเป็นประเภทเนื้อดินธรรมดา รูปทรงหม้อทะนน หม้อก้น
กลม หม้อข้าว และโบราณสถานวัดสามวิหาร พบจํานวน 2 ใบ94 ท้ังหมดเป็นประเภทเนื้อดินธรรมดา 
รูปทรงหม้อ 

 จากข้อมูลข้างต้นไม่อาจสรุปได้ว่าประเพณีการเจาะรูท่ีก้นภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกหรืออัฐิ
เป็นประเพณีท่ีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์  

 ส่วนในเรือ่งคติ ความเช่ือในประเพณีการเจาะรูท่ีก้นภาชนะเคยมีผู้ ศึกษาเรื่องดังกล่าวโดย
สันนิษฐานว่าการเจาะรูท่ีก้นของแหล่งโบราณคดีบางขลัง จังหวัดสุโขทัย ว่าเพื่อระบายความช้ืนของกระดูก95 
และอาจจะเป็นความเช่ือเพ่ือให้วิญญาณผู้ตายได้เดินทางเข้าออกได้อย่างในคติความเช่ือของการเจาะช่อง

                                              
94 พบว่า ภาชนะ 1 ใบ ถูกเจาะท่ีลําตัว และอีก 1 ใบ ถูกเจาะท่ีก้นภาชนะ. 
95 วนาพร คําบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองโบราณบางขลัง ในเขตอําเภอสวรรค

โลก และอําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22)”, (วิทยานิพนธ์การศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553, 461. 
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ประตูสุสานของคนจีนซ่ึงมีความเป็นไปได้น้อย แต่อาจจะทําเพ่ือระบายความช้ือของกระดูก แต่ไม่อาจะสรุป
ได้แน่ชัด เพราะพบภาชนะดินเผาเจาะรูท่ีก้น แต่ไม่พบกระดูกภายใน96 เป็นต้น  

 ลักษณะการเจาะรูท่ีก้นภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการสะท้อนภูปัญญา
ของคนโบราณ เพื่อรักษาสภาพกระดูกท่ีอยู่ภายในภาชนะดินเผา หรืออาจจะมีคติความเช่ือในเรื่องวิญญาณ 
ความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดตามคัมภีร์ทางพุทธศาสนา เช่นไตรภูมิ พระมาลัย เป็นต้น และประเพณี
การเจาะรูท่ีก้นภาชนะบรรจุอัฐิ สันนิษฐานว่าอาจจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพิธีกรรมความตายของ
สังคมในสมัยอยุธยา ซ่ึงสะท้อนถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในชุมชนบางกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา สมัยอยุธยา และอาจจะแสดงให้เห็นถึงความห่วงหาอาทรต่อผู้ตาย ท่ีเชื่อว่าเป็นการ
ปลดปล่อยวิญญาณของผู้ตายท่ีอาจจะพักพิงอยู่ในภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเป็นการชั่วคราวก่อนไปเกิดใหม่ จึง
ทําการเจาะรูท่ีก้นภาชนะ ท่ีฝาภาชนะ หรือท่ีพานของภาชนะดินเผาดังปรากฏจากหลักฐานทางโบราณคดี 
พบท่ีโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) และโบราณสถานวัดสามวิหาร เพื่อปลดปล่อยวิญญาณดังกล่าว ในทาง
กลับกันท่ีโบราณสถานวัดธรรมาราม97 พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จํานวน 1 ใบ ภายในภาชนะพบก้อนอิฐ
วางบนเถ้ากระดูก สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากความกลัววิญญาณของผู้ตายท่ีมีคติความเช่ือว่าการวางก้อนอิฐ
กดทับลงไป เพ่ือไม่ให้วิญญาณลุกขึ้นหรือออกมาจากภาชนะ อาจจะเป็นพิธีกรรมท่ีมีแรงจูงใจมาจากความ
กลัววิญญาณของผู้ตาย หากมองในแง่ภูมิปัญญาของคนโบราณการวางอิฐบนเถ้ากระดูก สันนิษฐานว่าอาจจะ
ทําเพื่อไม่ให้กระดูกลอยขึ้นเม่ือน้ําขัง ข้อสันนิษฐานในเรื่องคติความเช่ือเรื่องการเจารูภาชนะดินเผาและการ
วางก้อนอิฐบนเถ้ากระดูก ไม่อาจสรุปได้ว่าสอดคล้องกับความคิด ความเชื่อของคนโบราณ 

 ร่องรอยคติความเชื่อการเจาะรูลงในภาชนะบรรจุอัฐิในปัจจุบัน 

ผู้ศึกษาพบผู้มีประสบการณ์โดยตรงกับประเพณีการปลงศพโดยใช้ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิและ
มีการเจาะรูท่ีก้นภาชนะซึ่งมีลักษณะพิธีกรรมการปลงศพโดยใช้ภาชนะนํามาบรรจุอัฐิและการเจาะรูท่ีก้น
อาจจะคล้ายกับท่ีพบบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  โดยได้สัมภาษณ์ นายวัฒนรัชต์ แสนสุพันธ9์8 
ราษฎร์ในชุมชนกู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมการปลงศพและใช้
ภาชนะดินเผานํามาบรรจุอัฐิดังนี้ เม่ือคุณยายของนายวัฒนรัชต์เสียชีวิตประมาณปี พ.ศ. 253899 หลังจากท่ี
ดําเนินพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ทําการเผาศพ ต่อมาจัดการแบ่งอัฐิออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่งช้ินส่วน

                                              
96 แพรวชมพู ชุณหอุไร, การศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกที่โบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง 

จังหวัดสุโขทัย, (เอกสารศึกษาเฉพาะบุคคลหลักสูตรศิลปศาสตรบัฒฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551, 198. 

97 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ. 
98 สัมภาษณ์ นายวัฒนรัชต์ แสนสุพันธ์ เจ้าหน้าที่งานค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เมืองโบราณสมุทรปราการ, 8 

พฤษภาคม 2557. 
99 ในปีน้ันเพ่ิงเริ่มมีการใช้เมรุภายในวัด 
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กระดูกท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด นํามาบรรจุไว้ในโกศและฝังไว้บริเวณกําแพงวัด เพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงให้ลูกหลานได้
เคารพบูชาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ มีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลในภายหลัง ส่วนท่ีสอง ส่วนเศษกระดูก นํามาบรรจุ
ไว้ภายในภาชนะดินเผาและนําไปฝัง โดยพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการฝังไม่เจาะจงโดยเฉพาะ100 นายวัฒนรัชต์กล่าวต่อว่า
พ้ืนท่ีฝังภาชนะดินเผาของคุณยายอยู่บริเวณทางทิศเหนือของเมรุ  เพราะเห็นว่าเป็นพื้นท่ีว่าง จากน้ันขุด
หลุมประมาณ 1 ศอก นําภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิวางไว้ในหลุม จากนั้นนายวัฒนรัชต์ได้นําท่อนไม้เล็ก
กระแทกลงท่ีก้นภาชนะบรรจุอัฐิ เพ่ือทําการเจาะรูอย่างน้อย 1 รู เม่ือเห็นว่าร่องรอยการเจาะแตกแล้วจึงใช้
ผ้าขาวคลุมปากหม้อแล้วมัดเชือกทับผ้าท่ีส่วนคอหม้อจากนั้นกลบดินเป็นการฝังเศษกระดูกท้ิงไว้ในบริเวณนี้ 
ส่วนท่ีสามอัฐิท่ีเหลือ จะนําไปฝังไว้ในบริเวณโคนต้นไม้ภายในวัด โดยฝังท้ิงไว้บริเวณโคนต้นไม้ พิธีกรรมปลง
ศพท่ีใช้ภาชนะบรรจุอัฐิและเจาะรูท่ีก้นภาชนะ ปัจจุบันชุมชนกู่พระโกนาบางส่วนยังคงสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมในการประกอบพิธีกรรมการปลงศพของชุมชนในลักษณะนี้อยู่ การเจาะรูท่ีก้นภาชนะดินเผาบรรจุ
กระดูก อาจด้วยความเชื่อในการการปลดปล่อยวิญญาณ 

กล่าวโดยสรุป 

1) รูปแบบภาชนะบรรจุอัฐิส่วนใหญ่เป็นภาชนะเน้ือดินธรรมดา รูปทรงหม้อทะนน หม้อข้าว 
หม้อก้นกลม ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิบางใบพบว่ามีการเจาะรูท่ีก้น ภาชนะเนื้อหิน
ส่วนใหญ่รูปทรงกระปุก ตลับผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย และแหล่งเตาสุโขทัย ส่วนภาชนะเนื้อละเอียด
พบไม่มาก ส่วนใหญ่ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น 

2) การฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ไม่สามารถสรุปทิศหรือรูปแบบการฝังท่ีแน่นอน ส่วนใหญ่
พบตําแหน่งละ 1-2 ใบ พบบริเวณโบราณสถานเช่น เจดีย์ประธาน เจดีย์ราย และวิหาร เป็นต้น 

3) คติความเช่ือการปลงศพของชุมชน บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา การเผาศพเป็น
พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน เป็นพิธีกรรมท่ีสําคัญในสังคมสมัยอยุธยา และการนําอัฐิ ช้ินส่วนกระดูก หรือ
ฟันมาบรรจุไว้ในภาชนะดินเผา รวมท้ังการเจาะรูท่ีก้นภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ สันนิษฐานว่าเป็นพิธีกรรมของ
ชุมชนบางกลุ่ม ท่ีแสดงให้เห็ฯความแตกต่างด้านประเพณีวัฒนธรรมในสังคมอยุธยา ท่ีมีลักษณะการ
ผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนาและประเพณีการบูชาบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกันมาของชุมชนบางกลุ่มท่ี
อาศัยอยู่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา สมัยอยุธยา 

 

 

                                              
100 ในอดีตนําไปฝังไว้ในป่าช้าของขุมชน 
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ภาพรูปทรงภาชนะดินเผา และลวดลาย การตกแต่งภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ  
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(ก)  (ข)    

(ค)     

ภาพท่ี 47 แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงหม้อดินเผา ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาพ้ืนเมือง 
 (ก) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา101  
 (ข) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว102 
 (ค) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ103 

 

 
    

(ก) ขูดเส้นและกด
ประทับลายเส้นเฉียง 

(ข) 
ลายเส้น 
คู่ขนาน 

ลายเส้นคู่ขนานและลาย
สี่เหลี่ยมสลับลายฟันปลา 

ลายเส้นโค้ง
สลับฟันปลา 

ลายก้างปลา 

 
   

(ค) ลายสามเหลี่ยมคว่ําสลับลายฟันปลา เส้นโค้งสลับลายฟันปลา ลายก้างปลา 

ภาพท่ี 48 แสดงลวดลายกลุ่มหม้อดินเผา ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาพื้นเมือง 
 (ก) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา104 
 (ข) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว105 
 (ค) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ106 

                                              
101 โบราณสถานวัดจันทร. 
102 โบราณสถานวัดสามวิหาร และ โบราณสถานวัดหน้าพระเมรุ. 
103 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
104 โบราณสถานวัดจันทร. 
105 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
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(ก)  (ข)   

ภาพท่ี 49 แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงหม้อดินเผา ประเภทเนื้อดินธรรมดา ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา 
 (ก) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา107 
 (ข) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว108 

 
ลายก้างปลา109 

 
ลายเส้นคู่ขนาน110 

 
ลายหัวลกูศรท่ีก้นตี

ประทับและเส้นคู่ขนานใน
แนวเฉียง 

 
ลวดเส้นคดโค้ง และลาย

ขูดเส้นขนาน 

(ก) (ข) 

ภาพท่ี 50 แสดงลวดลายกลุ่มหม้อดินเผา ประเภทเน้ือดินธรรมดา ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา 
 (ก) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา111 

 (ข) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว112 

 

 

 

                                                                                                                                  
106 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
107 โบราณสถานวัดโพง 
108 โบราณสถานวัดสามวิหารและโบราณสถานวัดหน้าพระเมรุ. 
109 โบราณสถานวัดโพง 
110 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
111 โบราณสถานวัดโพง 
112 โบราณสถานวัดสามวิหารและโบราณสถานวัดหน้าพระเมรุ. 
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(ก)   (ข)  

ภาพท่ี 51 แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงหม้อข้าว ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาพ้ืนเมือง  
 (ก) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว113 
 (ข) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอ่ืนๆ114 

 
กดประทับรูปปสามเหลี่ยมคว่ํา 

ภาพท่ี 52 แสดงลวดลายหม้อข้าว ประเภทเน้ือดินธรรมดา แหล่งเตาพื้นเมือง  
 โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ115 
 

 

                                              
113 โบราณสถานวัดแค. 
114 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
115 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
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(ก)   (ข)  

(ค)   

 

    

     

(ง) 

ภาพท่ี 53 แสดงกลุ่มภาชนะรูปทรงหม้อหม้อทะนน ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาพื้นเมือง 
 (ก) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา116 
  (ข) ภาพและภาพลายเส้นรูปทรงกลุ่มหม้อหม้อทะนน โบราณสถานนอกเกาะเมือง 
  พระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว117 
 (ค) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว หม้อทะนน-ทรงลูกจันทร 
 (ง) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเกาะนอกเกาะอ่ืนๆ118 

                                              
116 โบราณสถานวัดจันทร. 
117 โบราณสถานวัดพระงาม โบราณสถานวัดจงกลม และโบราณสถานวัดหน้าพระเมรุ. 
118 โบราณสถานวัดธรรมาราม และโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
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กดประทับสลับลายฟันปลา 

ในแนวโค้ง 

 
กดประทับลายฟันปลา ในช่อง

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 

 
กดประทับลายฟันปลา 

ในแนวเส้นเฉียง 

(ก) (ข) 

 
กดประทับเส้นโค้งสลับลายฟันปลา 

 
กดประทับลายสามเหลี่ยมคว่ําสลับลายฟันปลา 

 
ลายใบไม้ 

(ค) 

ภาพท่ี 54 แสดงกลุ่มลวดลายหม้อทะนน ประเภทเน้ือดินธรรมดา แหล่งเตาพ้ืนเมือง 
 (ก) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา119 
 (ข) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว120  
 (ค) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ121 

   

ภาพท่ี 55 แสดงกลุ่มรูปทรงหม้อหม้อทะนน ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาบ้านบางปูน 
 โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว122 

 

                                              
119 โบราณสถานวัดจันทร. 
120 โบราณสถานวัดโพงและโบราณสถานวัดจงกลม.. 
121 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
122 โบราณสถานวัดพระงาม. 
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ภาพท่ี 56 แสดงกลุ่มรูปทรงหม้อก้นกลม ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาพ้ืนเมือง  
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ123 

      
ลายเส้นโค้งสลบั
ลายฟันปลา 

ลายเส้นเฉียง ลายเส้นโค้ง สลบัลายฟันปลา ลายก้างปลา 

(ก) (ข) 

ภาพท่ี 57 แสดงลวดลายของกลุ่มหม้อก้นกลม ประเภทเน้ือดินธรรมดา แหล่งเตาพื้นเมือง  
 (ก) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว124 
 (ข) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ125 

 

ภาพท่ี 58 แสดงกลุ่มรูปทรงกระปุก ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาพื้นเมอืง 
 ภาพลายเส้นรูปทรงกระปุก โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว126 

 

 

                                              
123 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
124 โบราณสถานวัดแคและโบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
125 โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง). 
126 โบราณสถานวัดแค. 
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ลวดลายขูดขีด รูปสตัว์ รูปพันธพ์ฤกษา 

ภาพท่ี 59 แสดงรูปทรงคนโฑและลวดลายคนโฑ ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาพ้ืนเมือง 
 โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา127  

 

 
การปั้นลายกลบีบัว ขูดขีดลวดลาย 

ภาพท่ี 60 แสดงรูปทรงคนโฑและลวดลายคนโฑ ประเภทเนื้อดินธรรมดา แหล่งเตาพ้ืนเมือง 
 โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา128  

 

                                              
127 โบราณสถานวัดจันทร. 
128 โบราณสถานวัดจันทร. 
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ภาพท่ี 61 แสดงภาชนะรูปทรงกระปุก ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาแม่น้ําน้อย 
 ตกแต่งด้วยการเคลือบสี (กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-23) โบราณสถานนอกเมือง
 พระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว129 

(ก)   (ข)  

(ค.1)  (ค.2)  

ภาพท่ี 62 แสดงกลุ่มรูปทรงกระปุกและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาสุโขทัย  
 (ก) เขียนลายใต้เคลือบ (กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20) โบราณสถานในเกาะเมือง
 พระนครศรีอยุธยา130 
 (ข) เคลือบสี (กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22) โบราณสถานนอกเมือง 
 พระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว131  
 (ค.1) เขียนลายใต้เคลือบ (กําหนดอายุพุทธศตวรรษท่ี 17-22) (ค.2) เคลือบสี (กําหนดอายุ  
 พุทธศตวรรษท่ี 17-22) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอ่ืนๆ132 

                                              
129 โบราณสถานวัดจงกลม. 
130 โบราณสถานวัดขมิ้น. 
131 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
132 โบราณสถานวัดช้าง. 
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(ก.1)   (ก.2) (ข.1)  (ข.2) (ข.3)  

ภาพท่ี 63 แสดงกลุ่มรูปทรงกระปุกและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาศรีสัชนาลัย 
  (ก .1) เคลือบสี (ก .2) เคลือบสี  (พุทธศตวรรษท่ี  21-22) โบราณสถานในเกาะเมือง
 พระนครศรีอยุธยา133 
 (ข.1) เคลือบสี (ข.2) เซาะร่อง เคลือบสี (พุทธศตวรรษท่ี 19-23) (ข.3) เขียนลายใต้เคลือบ 
 (พุทธศตวรรษท่ี 20-22) โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว 134   

(ก)  (ข)   

ภาพท่ี 64 แสดงกลุ่มรูปทรงกระปุกและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาประเทศเวียดนาม 
  (ก) ลายคราม (ข) เขียนลายใต้เคลือบ โบราณสถานนอกเกาะเมือง พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
 คลองสระบัว135   

 

ภาพท่ี 65 แสดงกลุ่มรูปทรงกระปุกและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน ไม่ทราบแหล่งเตา 
 โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา136 

                                              
133 โบราณสถานวัดสะพานนาค และโบราณสถานวัดโพธ์ิเผือก. 
134 โบราณสถานวัดจงกลม. 
135 โบราณสถานวัดจงกลมและโบราณสถานวัดสามวิหาร. 
136 โบราณสถานวัดอุโบสถ. 
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ภาพท่ี 66 แสดงภาชนะรูปทรงกระปุกทรงมะเฟืองและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน  
 แหล่งเตาศรีสัชนาลัย 
 เคลือบสี โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา กลุม่คลองสระบัว137 

 

ภาพท่ี 67 แสดงกลุ่มรูปทรงตลับและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาสุโขทัย  
 เขียนลายใต้เคลอืบ (พุทธศตวรรษท่ี 21-22) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา138 

 

 

 

 

 

 

                                              
137 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
138 โบราณสถานวัดวังไชย 
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 (ก) 

 
เคลือบสี (พุทธศตวรรษท่ี 21) 

  
เขียนลาย เคลือบสี ขดูขีด (พุทธศตวรรษท่ี 21)   

  

 

 

 

 
เขียนลายใต้เคลอืบ 
กําหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 20-22) 

เขียนลายใต้เคลอืบ 

(ข) 

ภาพท่ี 68 แสดงกลุ่มรูปทรงตลับและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาศรีสัชนาลัย 
 (ก) โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา139  
 (ข) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว140 

  

ภาพท่ี 69 แสดงกลุ่มตลับและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาสโุขทัย-ศรีสัชนาลัย 
 เคลือบสี ฝาเขียนลาย (พุทธศตวรรษท่ี 19-22) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มคลองสระบัว141 

                                              
139 โบราณสถานวัดวังไชย. 
140 โบราณสถานวัดเจ้าย่า 
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(ก)   (ข)  

ภาพท่ี 70 แสดงภาพกลุ่มรูปทรงตลับและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน? แหล่งเตาประเทศเวียดนาม  
 ก) เขียนลายใต้เคลือบ โบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยา142 
 ข) ตลับเคลือบสี (พุทธศตวรรษท่ี 20) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลอง
 สระบัว143 

(ก)  (ข)  (ค)  

ภาพท่ี 71 แสดงภาพกลุ่มรูปทรงโถและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาศรีสัชนาลัย 
 ก) เคลือบสี โบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยา144 
 ข) เคลือบสี ค) เขียนลายดําใต้เคลือบ โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลอง
 สระบัว145 

 

ภาพท่ี 72 แสดงภาชนะรูปทรงโถและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเน้ือหิน? แหล่งเตาประเทศเวียดนาม 
 เขียนลายดําใต้เคลือบ โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว146 

                                                                                                                                  
141 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
142 โบราณสถานวัดวังไชย. 
143 โบราณสถานวัดพระงาม. 
144 โบราณสถานวัดวังไชย. 
145 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
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ภาพท่ี 73 แสดงภาชนะรูปทรงโถและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเน้ือหิน ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา 
 เขียนลายใต้เคลือบ โบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยา147 

 
เคลือบส ี

ภาพท่ี 74 แสดงภาชนะรูปทรงไหและลวดลาย ประเภทเนื้อหิน แหล่งเตาศรีสัชนาลัย 
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว148 

 

ภาพท่ี 75 แสดงภาชนะรูปทรงไหปากบานและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเน้ือหิน แหล่งเตาพื้นเมือง   
 เคลือบสี โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว149 

                                                                                                                                  
146 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
147 โบราณสถานวัดหลังคาดํา. 
148 โบราณสถานวัดจงกลม. 
149 โบราณสถานวัดพระงาม. 
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ภาพท่ี 76 แสดงภาชนะรูปทรงไหมีหูและลวดลาย ประเภทเน้ือหิน ไม่ทราบแหล่งเตา  
 เคลือบสี โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา150 

 
กระปุกเคลือบส ี 

(พุทธศตวรรษท่ี 22-23 ) 

 
กระปุกเขียนลายพันธ์พฤกษา แหล่งเตาจ้ิงเต๋อเจ้ิน 

(พุทธศตวรรษท่ี 21-22) 
(ก) 

  
กระปุก เขียนลายใต้เคลือบ สมัยราชวงศ์หมิง (พุทธศตวรรษท่ี 20-22) 

(ข) 

ภาพท่ี 77 แสดงกลุ่มรูปทรงกระปุกและการตกแต่งภาชนะ ประเภทประเภทเน้ือละเอยีด  
 แหล่งเตาประเทศจีน  
 (ก) โบราณสถานในเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา151 
 (ข) โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอ่ืนๆ152 

                                              
150 โบราณสถานวัดโพธ์ิเผือก. 
151 โบราณสถานวัดขมิ้นและโบราณสถานวัดสะพานนาค.. 
152 โบราณสถานวัดสมณโกฏฐาราม 
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ภาพท่ี 78 แสดงภาชนะรูปทรงตลับทรงลกูพลบัและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อละเอียด  
 ไม่มีข้อมลูแหล่งเตา  
 เคลือบสองสี โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว153 

 

ภาพท่ี 79 แสดงภาชนะรูปทรงโถและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเนื้อละเอียด แหล่งเตาประเทศญ่ีปุ่น 
 เขียนลายคราม โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว154 

 

ภาพท่ี 80 แสดงภาชนะรูปทรงโถและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเน้ือละเอียด แหล่งเตาประเทศจีน 
 เขียนลายเบญจรงค์? โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยธุยา กลุ่มคลองสระบัว155 

                                              
153 โบราณสถานวัดสามวิหาร. 
154 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
155 โบราณสาถนวัดใหม่. 



 198 

  
 

 

ภาพท่ี 81 แสดงภาชนะรูปทรงโถและการตกแต่งภาชนะ ประเภทเน้ือละเอียด ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา 
 เขียนสีน้ําเงินใตเ้คลือบ โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา156 

 
ลายคราม 

ภาพท่ี 82 แสดงภาชนะรูปทรงกานํ้าและลวดลาย ประเภทเนื้อละเอียด แหล่งเตาประเทศญ่ีปุ่น 
 โบราณสถานนอกเมืองพระนครศรีอยธุยา กลุม่คลองสระบัว157 

 

ภาพท่ี 83 แสดงภาชนะบรรจุอัฐิทําจากโลหะ โบราณสถานวดัพระงาม 
  

                                              
156 โบราณสถานวัดไตรตรึงส์. 
157 โบราณสถานวัดเจ้าย่า. 
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ตารางและแผนภูมิแสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 



 

200 
 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จํานวน 194 ใบ จําแนกประเภทตามรูปทรงและโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / 
โบราณสถาน 

หม
้อ 

(พื้
นเ

มือ
ง) 

หม
้อ 

(ไม
่มีข

้อมู
ล)

 

หม
้อข้

าว
 (พ

ื้นเ
มือ

ง) 

หม
้อข้

าว
 (บ

้าน
บา

งป
ูน)

 

หม
้อข้

าว
 (ไ

ม่ม
ีข้อ

มูล
) 

หม
้อต

าล
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

หม
้อท

ะน
น 

(พื้
นเ

มือ
ง) 

หม
้อท

ะน
น 

(บ้
าน

บา
งป

ูน)
 

หม
้อท

ะน
น 

(ไม
่มีข

้อมู
ล)

 

หม
้อก

้นก
ลม

 (พ
ืน้เ

มือ
ง) 

หม
้อก

้นก
ลม

 (บ
า้น

บา
งป

ูน)
 

กร
ะป

ุก 
(พื้

นเ
มอื

ง) 

คน
โท

 (พื้
นเ

มือ
ง) 

ไม่
มีข

้อมู
ล 

รว
ม 

วัดญานเสน 5 - - - - - - - - - - - - - 5 
วัดโพง - 1 - - - - - - - - - - - - 1 
วัดมหาสมัน - - - - - - - - 1 - - - - - 1 
วัดจันทร 1 - - - - - 1 - - - - - 2 - 4 
วัดพระงาม - - 10 - - 1 21 6 - 15 - - - - 53 
วัดจงกลม - - - - - - 2 - - - - - - - 2 
วัดเจ้าย่า - - 3 - - - 4 - - 2 - - - - 9 
วัดแค - - 8 2 1 - 25 7 - 19 4 3 - 1 70 
วัดสามวิหาร 4 5 - - - - - - - 1 - - - - 10 
วัดหน้าพระเมร ุ 1 - - - - - 2 - - - - - - - 3 
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จํานวน 194 ใบ จําแนกประเภทตามรูปทรงและโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / 
โบราณสถาน 

หม้
อ 

(พ
ื้นเ

มือ
ง) 

หม้
อ 

(ไม่
มีข

้อมู
ล)

 

หม้
อข

้าว
 (พ

ื้นเ
มือ

ง) 

หม้
อข

้าว
 (บ

้าน
บา

งปู
น)

 

หม้
อข

้าว
 (ไ

ม่ม
ีข้อ

มูล
) 

หม้
อต

าล
 (พ

ื้นเ
มือ

ง) 

หม้
อท

ะน
น 

(พ
ื้นเ

มือ
ง) 

หม้
อท

ะน
น 

(บ
้าน

บา
งปู

น)
 

หม้
อท

ะน
น 

(ไม่
มีข

้อมู
ล)

 

หม้
อก

้นก
ลม

 (พ
ืน้เ

มือ
ง) 

หม้
อก

้นก
ลม

 (บ
า้น

บา
งปู

น)
 

กร
ะปุ

ก 
(พื้

นเ
มอื

ง) 

คน
โท

 (พื้
นเ

มือ
ง) 

ไม่
มีข้

อมู
ล 

รว
ม 

วัดธรรมาราม - - - - - - 23 - - - - - - - 23 
วัดโรงทอง (ร้าง) 3 - 1 - - - 4 - - 4 - - - - 12 
วัดหนองไม้ซุง - 1 - - - - - - - - - - - - 1 
รวม 14 7 22 2 1 1 82 13 1 41 4 3 2 1 194 

 
 หมายเหตุ พื้นสีขาว หมายถึงพื้นที่  โบราณสานในเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา พื้นสีเขียว หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มคลองสระบัว และ 
พื้นสีส้ม หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ 



 

202 
 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จํานวน 194 ใบ จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบตามกลุ่มโบราณสถาน  
 เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

หม้
อ 

(พ
ื้นเ

มือ
ง) 

หม้
อ 

(ไม่
มีข้

อมู
ล)

 

หม้
อข

้าว
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อข

้าว
 (บ

้าน
บา

งปู
น)

 

หม้
อข

้าว
 (ไ

ม่ม
ีขอ้

มูล
) 

หม้
อต

าล
 (พ

ื้นเ
มือ

ง) 

หม้
อท

ะน
น 

(พ
ื้นเ

มือ
ง) 

หม้
อท

ะน
น 

(บ
้าน

บา
งปู

น)
 

หม้
อท

ะน
น 

(ไม่
มีข้

อม
ลู)

 

หม้
อก

้นก
ลม

 (พ
ืน้เ

มือ
ง) 

หม้
อก

้นก
ลม

 (บ
า้น

บา
งปู

น)
 

กร
ะปุ

ก 
(พ

ื้นเ
มือ

ง) 

คน
โท

 (พ
ื้นเ

มือ
ง) 

ไม่
มีข

้อมู
ล 

รว
ม 

กลุ่มในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 6 1 - - - - 1 - 1 - - - 2 - 11 
กลุ่มนอกเกาะ คลองสระบัว 5 5 21 2 1 1 54 13 - 37 4 3 - 1 147 
กลุ่มนอกเกาะอืน่ๆ 3 1 1 - - - 27 - - 4 - - - - 36 

รวม 14 7 22 2 1 1 82 13 1 41 4 3 2 1 194 
 
หมายเหตุ พื้นสีขาว หมายถึงพื้นที่  โบราณสานในเกาเมืองพระนครศรีอยุธยา พื้นสีเขียว หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มคลองสระบัว และ 
พื้นสีส้ม หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ 
 
 



 

203 
 

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จํานวน 60 ใบ จําแนกประเภทตามรูปทรงและโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / 
โบราณสถาน 

กร
ะปุ

ก 
(แ

ม่น
้ํา

น้อ
ย)

 
กร

ะปุ
ก 

(ส
ุโข

ทัย
) 

กร
ะปุ

ก 
(ศ

รสี
ัชน

า
ลัย

) 
กร

ะปุ
ก 

(เว
ียด

นา
ม)

 
กร

ะปุ
ก 

(ไม่
มี

ข้อ
มูล

) 

ตล
ับ 

(ส
โุข

ทัย
) 

ตล
ับ 

(ศ
รสี

ัชน
า

ลัย
) 

ตล
ับ 

(ศ
รสี

ัชน
า

ลัย
-ส

โุข
ทัย

) 

ตล
ับ 

(เว
ีดย

นา
ม)

 

โถ
 (ศ

รสี
ัชน

าลั
ย)

 

โถ
 (เ

วยี
ดน

าม
) 

โถ
 (ไ

ม่ม
ีขอ้

มูล
) 

ไห
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

ไห
 (แ

ม่น
้ําน

้อย
) 

ไห
 (ศ

รีส
ัชน

าล
ยั)

 

ไห
 (ไ

ม่ม
ีข้อ

มูล
) 

แจ
กัน

 (ศ
รสี

ัชน
า

ลัย
) 

คร
ก 

รวม 

วัดขมิ้น - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
วัดวังไชย - - - - - 1 2 - 1 1 - - - - - - - - 5 

วัดหลังคาดํา - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 
วัดอุโบสถ - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

วัดโพธิ์เผือก - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 
วัดพระงาม - - 1 1 - - 1 - 1 - - - 1 1 - - - - 6 
วัดจงกลม 1 - 5 3 - - - - - - - - - 1 1 - - - 11 
วัดเจ้าย่า - 1 2 - - - 13 - 2 1 1 - - - - - - - 20 

วัดแค - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 3 
วัดสามวิหาร - - 1 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - - - 4 

วัดช้าง - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 
รวม 1 8 10 5 1 1 18 1 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 60 

หมายเหตุ พื้นสีขาว หมายถึงพื้นที่  โบราณสานในเกาเมืองพระนครศรีอยุธยา พื้นสีเขียว หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มคลองสระบัว และ 
พื้นสีส้ม หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ 



 

204 
 

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จํานวน 60 ใบ จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบตามกลุ่มโบราณสถาน  
 เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

กร
ะป

ุก 
(แ

ม่น
้ําน

้อย
) 

กร
ะป

ุก 
(ส

ุโข
ทัย

) 

กร
ะป

ุก 
(ศ

รสี
ัชน

าลั
ย)

 

กร
ะป

ุก 
(เว

ยีด
นา

ม)
 

กร
ะป

ุก 
(ไม่

มีข้
อมู

ล)
 

ตล
ับ 

(ส
โุข

ทัย
) 

ตล
ับ 

(ศ
รสี

ัชน
าล

ัย)
 

ตล
ับ 

(ศ
รสี

ัชน
าล

ัย-
สโุ

ขทั
ย)

 

ตล
ับ 

(เว
ีดย

นา
ม)

 

โถ
 (ศ

รสี
ัชน

าล
ยั)

 

โถ
 (เ

วยี
ดน

าม
) 

โถ
 (ไ

ม่ม
ีขอ้

มูล
) 

ไห
 (แ

ม่น
้ําน

้อย
) 

ไห
 (ศ

รีส
ัชน

าลั
ย)

 

ไห
ปา

กผ
าย

 (พื้
นเ

มือ
ง) 

ไห
ปา

กผ
าย

 (แ
ม่น

้ําน
้อย

) 

ไห
มีหู

 (ไ
ม่ม

ีข้อ
มูล

) 

แจ
กัน

 (ศ
รสี

ัชน
าลั

ย)
 

คร
ก 

รวม 

กลุ่มในเกาะ
พระนครศรีอยุธยา 

- 2 1 - 1 1 2 - 1 1 - 1 - - - - 1 - - 10 

กลุ่มนอกเกาะ คลองสระบัว 1 1 9 5 - - 15 1 3 2 1 - 1 1 1 1 - 1 1 44 
กลุ่มนอกเกาะอืน่ๆ - 5 -  -  - - -    - - - - - - - 5 

รวม 1 8 10 5 1 1 17 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 

หมายเหตุ พื้นสีขาว หมายถึงพื้นที่  โบราณสานในเกาเมืองพระนครศรีอยุธยา พื้นสีเขียว หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มคลองสระบัว และ 
พื้นสีส้ม หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ 
 
 
 



 

205 
 

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอยีด จํานวน 8 ใบ จําแนกประเภทตามรูปทรงและโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

กระปุก (จีน) 
ตลับ  

(ไม่มีข้อมูล) 
โถ (ญี่ปุ่น) โถ (จีน) โถ (ไม่มีขอ้มูล) กาน้ํา (ญี่ปุ่น) รวม 

วัดขมิ้น 1* - - - - - 1 
วัดไตรตรึงค์ - - - - 1* - 1 
วัดเจ้าย่า - - 1 - - 1 2 
วัดสามวิหาร - 1 - - - - 1 
วัดใหม่ - - - 1 - - 1 
วัดสมณโกฏฐาราม 2** - - - - - 2 

รวม 3 1 1 1 1 1 8 

หมายเหตุ พื้นสีขาว หมายถึงพื้นที่  โบราณสานในเกาเมืองพระนครศรีอยุธยา พื้นสีเขียว หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มคลองสระบัว และ 
พื้นสีส้ม หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ 
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอยีด จํานวน 8 ใบ จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบตามกลุ่มโบราณสถาน  
 เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

กระปุก (จีน) 
ตลับ (ไม่มี
ข้อมูล) 

โถ (ญี่ปุ่น) โถ (จีน) โถ (ไม่มีขอ้มูล) 
กาน้ําชา 
(ญี่ปุ่น) 

รวม 

กลุ่มในเกาะเมือง 
พระนครศรีอยุธยา 

1 - - - 1 - 2 

กลุ่มนอกเกาะเมือง คลองสระบัว - 1 1 1 - 1 4 

กลุ่มนอกเกาะเมือง บริเวณอื่นๆ 2 - - - - - 2 

รวม 3 1 1 1 1 1 8 

 
หมายเหตุ พื้นสีขาว หมายถึงพื้นที่  โบราณสานในเกาเมืองพระนครศรีอยุธยา พื้นสีเขียว หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มคลองสระบัว และ 
พื้นสีส้ม หมายถึง  โบราณสานนอกเกาเมืองพระนครศรีอยธุยา  กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ 
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ตารางที่ 13 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ  
 โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

 

รูปทรงภาชนะ / ทิศ หม้อ หม้อ (ไม่มีข้อมูล) หม้อทะนน หม้อทะนน (ไม่มีข้อมูล) คนโท รวม 
เจดีย์ประธาน       

ทิศเหนือ 2 - - - -  
ทิศตะวันออก 1 - - - -  
ทิศตะวันตก 2 - - - - 5 

เจดีย์       
กร-ุทิศตะวันตก - 1 - - - 1 

เจดีย์ราย       
กร ุ - - - - 1  

ทิศใต้ - - - - 1  
ทิศตะวันออก - - 1 - - 3 

อาคาร       
ทิศเหนือ 1 - - - - 1 

ไม่ระบุ       
ไม่ระบุ - - - 1 - 1 

รวม 6 1 1 1 2 11 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ 
 โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

 

หมายเหตุ การกําหนดทิศ N หมายถึง ทิศเหนือ E หมายถึง ทิศตะวันออก W หมายถึง ทิศตะวันตก 
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ  
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / ทิศ 
หม้

อ 
(พ

ื้นเ
มือ

ง) 

หม้
อ 

(ไม่
มีข้

อมู
ล)

 

หม้
อข

้าว
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อข

้าว
 (บ

้าน
บา

ง
ปูน

)  

หม้
อข

้าว
 (ไ

ม่ม
ีขอ้

มูล
) 

หม้
อต

าล
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อท

ะน
น(

พื้น
เมื

อง
) 

หม้
อท

ะน
น 

(บ
้าน

บา
ง

ปูน
) 

หม้
อก

้นก
ลม

 
(พ

ื้นเ
มือ

ง) 
หม้

อก
้นก

ลม
 (บ

า้น
บา

ง
ปูน

) 

กร
ะป

ุก 
(พ

ื้นเ
มอื

ง) 

ไม่
ทร

าบ
 

รว
ม 

รว
มท

ั้งห
มด

 

เจดีย์ประธาน               

ทิศเหนือ 1 - 1 - - - - - - - - - 2  

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนื้อ - - - - - - 1 - - - - - 1  

ทิศตะวันออก - - 1 - - - 1 - - - - - 2  

ทิศตะวันตก - 3 - - - - 1 - - - - - 4 9 

เจดีย์               

ทิศเหนือ - - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 4  

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ - - - - - - 1 3 1 2 - - 7  

ทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ - - - - - - - - 1 - - - 1  

ทิศใต้ - - - 2 1 - 2 - 1 2 - - 8 20 
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ  
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / ทิศ 
หม้

อ 
(พ

ื้นเ
มือ

ง) 

หม้
อ 

(ไม่
มีข้

อมู
ล)

 

หม้
อข

้าว
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อข

้าว
 (บ

้าน
บา

ง
ปูน

)  

หม้
อข

้าว
 (ไ

ม่ม
ีขอ้

มูล
) 

หม้
อต

าล
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อท

ะน
น(

พื้น
เมื

อง
) 

หม้
อท

ะน
น 

(บ
้าน

บา
ง

ปูน
) 

หม้
อก

้นก
ลม

 
(พ

ื้นเ
มือ

ง) 
หม้

อก
้นก

ลม
 (บ

า้น
บา

งป
ูน)

 

กร
ะป

ุก 
(พ

ื้นเ
มอื

ง) 

ไม่
ทร

าบ
 

รว
ม 

รว
มท

ั้งห
มด

 

เจดีย์ราย                 
เจดีย์ราย - - 5 - - - 9 3 5 - - - 22  

ทิศเหนือ - - 2 - - - 5 1 1 - - - 9  

ทิศตะวันออก - - - - - - 4 1 - - - - 5  

ทิศตะวันตก 1 - - - - - 1 - - - - - 2  

ระหว่างทิศตะวันออก-ตก - - - - - - 1 - 2 - - - 3  

กร ุ - - - - - - 1 - - - - - 1 42 
วิหาร                 

ทิศตะวันออก 2 2 1 - - - 6 1 4 - 1 1 18  

ทิศตะวันตก - - 1 - - - 1 - - - - - 2  

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 - - - - - - - - - - - 1 21 
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ  
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / ทิศ 
หม้

อ 
(พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อ 

(ไม่
มีข้

อมู
ล)

 

หม้
อข้

าว
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อข้

าว
 (บ้

าน
บา

งป
ูน)

  

หม้
อข้

าว
 (ไ

ม่ม
ีขอ้

มูล
) 

หม้
อต

าล
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อท

ะน
น(

พื้น
เมื

อง
) 

หม้
อท

ะน
น 

(บ
้าน

บา
ง

ปูน
) 

หม้
อก

้นก
ลม

 (พื้
นเ

มือ
ง) 

หม้
อก

้นก
ลม

 (บ้
าน

บา
ง

ปูน
) 

กร
ะป

ุก 
(พ

ื้นเ
มือ

ง) 

ไม่
ทร

าบ
 

รว
ม 

รว
มท

ั้งห
มด

 

อาคาร                

ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ - - - - - - - 1 - - - - 1  

ทิศตะวันตกเฉยีงใต้ - - - - - - - - 1 - - - 1  

ระหว่างศาลา - - 1 - - - - - 1 - - - 2 4 

กําแพง                

ทิศตะวันตก - - - - - - 2 - 2 - - - 4 4 

ซุ้มประตู กําแพงวัด               

ซุ้มประตู กําแพงวัด - - - - - 1 - - - - - - 1  

ทิศตะวันออก - - - - - - 1 - 3 - - - 4  

ระหว่างซุ้มประตูและอาคาร-ทิศใต ้ - - - - - - 4 - 6 - - - 10 15 
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ  
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / ทิศ 
หม้

อ 
(พ

ื้นเ
มือ

ง) 

หม้
อ 

(ไม่
มีข้

อมู
ล)

 

หม้
อข

้าว
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อข

้าว
 (บ

้าน
บา

ง
ปูน

)  

หม้
อข

้าว
 (ไ

ม่ม
ีขอ้

มูล
) 

หม้
อต

าล
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อท

ะน
น 

(พ
ื้นเ

มือ
ง) 

หม้
อท

ะน
น 

(บ
้าน

บา
ง

ปูน
) 

หม้
อก

้นก
ลม

 
(พ

ื้นเ
มือ

ง) 
หม้

อก
้นก

ลม
 (บ

า้น
บา

งป
ูน)

 

กร
ะป

ุก 
(พ

ื้นเ
มอื

ง) 

ไม่
ทร

าบ
 

รว
ม 

รว
มท

ั้งห
มด

 

ฐานไพที - - - - -           
ทิศเหนือ - - - - - - - 1 4 - - - 5  

ทิศตะวันออก - - 2 - - - 1 2 1 - - - 6  
ทิศใต้ - - - - - - 2 - 1 - - - 3   

ทิศตะวันออกเฉยีงใต ้ - - - - - - 2 - 1 - - - 3 17 
หอระฆัง                

ทิศตะวันตกเฉยีงเหนือ - - - - - - 1 - - - - - 1  

ทิศใต้ - - 1 - - - - - - - - - 1 2 

อื่นๆ                
ระหว่างอาคาร เจดีย์รายทิศเหนือ 
วิหาร ทิศตะวันตก 

- - 2 - - - 4 - 1 - 1 - 8  

ทางเดินเข้าอาคาร - - - - - - 1 - - - - - 1  
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ  
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / ทิศ 
หม้

อ 
(พื้

นเ
มือ

ง) 

หม้
อ 

(ไม่
มีข้

อมู
ล)

 

หม้
อข้

าว
 (พ

ื้นเ
มือ

ง) 

หม้
อข้

าว
 (บ

้าน
บา

งปู
น)

  

หม้
อข้

าว
 (ไ

ม่ม
ีขอ้

มูล
) 

หม้
อต

าล
 (พ

ื้นเ
มือ

ง) 

หม้
อท

ะน
น 

(พื้
นเ

มือ
ง) 

หม้
อท

ะน
น 

(บ
้าน

บา
งป

ูน)
 

หม้
อก

้นก
ลม

 (พ
ืน้เ

มือ
ง) 

หม้
อก

้นก
ลม

 (บ
า้น

บา
ง

ปูน
) 

กร
ะปุ

ก 
(พื้

นเ
มอื

ง) 

ไม่
ทร

าบ
 

รว
ม 

รว
มทั้

งห
มด

 

นอกกําแพงโบราณสถานทิศ
ตะวันออก 

- - 1 - - - - - - - - - 1  

นอกกําแพงโบราณสถาน ทิศเหนือ - - 2 - - - 1 - - - - - 3 13 

รวม 5 5 21 2 1 1 54 13 37 4 3 1 147 147 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ  
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ) 

 

หมายเหตุ: แหล่งเตา : ไม่ระบุแหล่งเตา หมายถึง ผลติจากแหล่งเตาพื้นเมือง B หมายถึง แหล่งเตา บ้านบางปูน  
โบราณสถาน : JP หมายถึง เจดีย์ประธาน JD หมายถึง เจดีย์ JR หมายถึง เจดีย์ราย V หมายถึง วิหาร Build หมายถึง อาคาร Wall หมายถึง กําแพงวัด Gate Wall 
หมายถึง ซุ้มประตู และกําแพงวัด O Wall หมายถึง นอกกําแพงวัด 
ทิศ : N หมายถึง ทิศเหนือ NE หมายถึง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ NW หมายถึง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ W หมายถึง ทิศตะวันตก S หมายถึง ทิศใต้ SE หมายถึง ทิศ
ตะวันออกเฉยีงใต ้Na หมายถึง ไม่มีข้อมูล  
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ  
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ (ใบ) 

 รูปทรงภาชนะ / อาคาร ทิศ หม้อ หม้อข้าว หม้อทะนน หม้อก้นกลม รวม 

เจดีย์       

เจดีย์ - - 1 -  

ทิศตะวันออก - - 1   

ระหว่างเจดีย์ N-S   13 - 15 

วิหาร      

วิหาร - 1 - -  

ทิศเหนือ - - - 1  

ทิศตะวันออก 3 - 3 3 11 

โบสถ ์      

ทิศใต้ - - 2 - 2 

อื่นๆ      

เจดีย์รายทิศตะวันออก วิหารทิศใต ้ - - 1 - - 

แนวกําแพง ทิศตะวันออก - - 6 - - 

ไม่ระบุ 1 - - - 8 

รวม 4 1 27 4 36 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกประเภทตามรูปทรง โดยเปรียบเทียบโบราณสถานและทิศที่ฝังภาชนะ  
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ (ใบ) 

 
หมายเหตุ ทิศ : N หมายถึง ทิศเหนือ N-S หมายถึง อยู่ระหว่าง 2 เจดีย์ทางทิศเหนือและทิศใต้ E หมายถึง ทิศตะวันออก E-S หมายถึง อยู่ระหว่าง 2 เจดยี์รายทางทิศ
ตะวันออกและทิศใต้  S หมายถึง ทิศใต้ SE หมายถึง ไม่ระบุ หมายถึง ไม่ระบุตําแหน่งที่ฝังภาชนะ 
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกตามรูปทรงและกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียเทียบทศิที่ฝัง  
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

ทิศเหนือ 
ทิศตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ 
ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ 

ทิศตะวัน 
ออก 

ทิศตะวัน 
ตก 

ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก

เฉียงใต ้
บริเวณโบราณ 

สถาน 
นอกโบราณ 

สถาน 
ไม่มี
ข้อมูล 

รวม 

กลุ่มในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา            

หม้อ 3   1 2      6 

หม้อข้าว        1   1 

หม้อทะนน    1       1 

กระปุก          1 1 

รวมกลุ่มในเกาะเมือง 
พระนครศรีอยุธยา 3   2 2   2 

 
2 9 

กลุ่มนอกเกาะเมือง คลองสระบัว            

หม้อดินเผา 1 1  2 1      5 

หม้อ-ไม่มีข้อมูลแหล่งเตา    2 3      5 

หม้อข้าว 6   5 1 1   8  21 

หม้อข้าว-บ้านบางปูน      2     2 

หม้อข้าว-ไม่มีช้อมูลแหล่งเตา      1     1 

หม้อตาล    1       1 
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกตามรูปทรงและกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียเทียบทศิที่ฝัง  
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ /กลุ่มโบราณสถาน ทิศเหนือ 
ทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ 

ทิศตะวัน 
ออก 

ทิศตะวัน 
ตก 

ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก

เฉียงใต ้
บริเวณโบราณ 

สถาน 
นอกโบราณ 

สถาน 
ไม่มี
ข้อมูล 

รวม 

หม้อทะนน 7 2 1 13 5 8 2 16   54 

หม้อทะนน-บ้านบางปูน 2 4  4    3   13 

หม้อก้นกลม 6 1 1 8 3 8 1 9   37 

หม้อก้นกลม-บ้านบางปูน  2    2     2 

กระปุก 1   1  1     3 

ไม่มีข้อมูลภาชนะ    1       1 

รวมกลุ่มนอกเกาะเมือง คลองสระบัว 21 10 2 35 13 12 3 48 3  147 

กลุ่มนอกเกาะเมือง บริเวณอื่นๆ            

หม้อ    3      1 4 

หม้อข้าว        1   1 

หม้อทะนน    10  2  15   27 

หม้อก้นกลม 1   3       4 

รวมกลุ่มนอกเกาะเมือง บริเวณอื่นๆ 1   16  2  16  1 36 

รวมทั้งหมด 25 10 2 53 15 15 3 66 3 2 194 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา จําแนกกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียเทียบทิศที่ฝัง  
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

 

หมายเหตุ โบราณสถานหมายถึง การฝังบริเวณโบราณสถานที่ไม่กําหนดทิศได้ชัดเจน หรือการฝังที่ฐานรอบๆ โบราณสถาน เช่น การฝังบริเวณเจดีย์ประธาน เจดีย์ เจดีย์
ราย วิหาร โบสถ์ กําแพง เป็นตน้ 
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศที่ฝัง 
 โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / อาคาร 
ทิศ 

กร
ะปุ

ก 
(สุ

โข
ทัย

) 

กร
ะปุ

ก 
  

(ศ
รีส

ัชน
าลั

ย)
 

กร
ะปุ

ก 
(ไม่

มีข้
อมู

ล)
 

ตลั
บ 

(ศ
รีส

ัชน
าลั

ย)
 

ตลั
บ 

(ส
ุโข

ทัย
) 

ตลั
บ 

(เว
ียด

นา
ม)

 

ไห
 (แ

ม่น
้าํ 

น้ย
อห

รือ
พื้น

เมื
อง

) 

โถ
  

(ศ
รีส

ัชน
าล

ัย)
 

โถ
 (ไ

ม่ม
ีข้อ

มูล
) 

รว
ม 

เจดีย์ประธาน - - - - 1 - - - - 1 
เจดีย์ - ทิศเหนอื - 1 - - - - - - - 1 
เจดีย์ราย - ทิศเหนือ - - - - - - 1 - - 1 
วิหาร - ทิศใต ้ 2 - - - - - - - - 2 
โบสถ์ - - - 1 - - - - - 1 
อื่นๆ           
ระหว่างเจดีย์ทางทิศเหนือ 

และวิหารทางทศิใต ้
- - - 1 - 1 - 1 - 3 

นอกกาํแพงโบราณสถาน
ทางทศิเหนือ 

- 1 - - - - - - - 1 

ไม่ระบ ุ - - 1 - - - - - 1  1 
รวม 2 2 1 2 1 1 1 1 1 11 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศที่ฝัง 
 โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศที่ฝัง 
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / 
 อาคาร ทิศ 

กร
ะป

ุก 
 (แ

ม่น
ําน้

อย
) 

กร
ะป

ุก 
(สุ

โข
ทัย

) 

กร
ะป

ุก 
(ศ

รีส
ัชน

าล
ัย)

 

กร
ะป

ุก 
(เวี

ยด
นา

ม)
 

ตล
ับ 

(ศ
รีส

ัชน
าลั

ย)
 

ตล
ับ 

(ส
โข

ทัย
-ศ

รีส
ัชน

า
ลัย

) 

ตล
ับ 

(เว
ียด

นา
ม)

 

โถ
 (ศ

รีส
ัชน

าลั
ย)

 

โถ
 (เ

วีย
ดน

าม
) 

ไห
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

ไห
  (

แม
่น้ํา

น้อ
ย)

 

ไห
  (

ศร
ีสัช

นา
ลัย

) 

แจ
กัน

 (ศ
รร

ีสัช
นา

ลัย
) 

คร
ก 

รวม 

เจดีย์ประธาน                         
ทิศเหนือ - - - 1 - - - - - - - - - - 1 

ทิศใต้ - - 1 - - - - - - - - 1 - - 2 
ทิศตะวันออก - - 3 - 11 1 - 1 - - - - - - 16 
ทิศตะวันตก - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

เจดีย์                         
เจดีย์ - - - - - - - - - - - - - 1 1 

เจดีย์ราย                         
ทิศเหนือ - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

ทิศใต้ - - - - - - 1 - - - - - - - 1 
ทิศตะวันตก - - - - - - - - - 1 1 - - - 2 

วิหาร                         
วิหาร (ฐานชุกชี) - - 2 1 - - - - - - - - - - 3 
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศที่ฝัง 
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / 
 อาคาร ทิศ 

กร
ะป

ุก 
 (แ

ม่น
ําน

้อย
) 

กร
ะป

ุก 
(ส

ุโข
ทัย

) 

กร
ะป

ุก 
(ศ

รีส
ัชน

าล
ัย)

 

กร
ะป

ุก 
(เว

ียด
นา

ม)
 

ตล
ับ 

(ศ
รีส

ัชน
าล

ัย)
 

ตล
ับ 

(ส
โข

ทัย
-ศ

รีส
ัช

นา
ลัย

) 

ตล
ับ 

(เวี
ยด

นา
ม)

 

โถ
 (ศ

รีส
ัชน

าล
ัย)

 

โถ
 (เ

วีย
ดน

าม
) 

ไห
 (พื้

นเ
มือ

ง) 

ไห
  (

แม
่น้ํา

น้อ
ย)

 

ไห
  (

ศรี
สัช

นา
ลัย

) 

แจ
กัน

 (ศ
รร

ีสัช
นา

ลัย
) 

คร
ก 

รวม 

ทิศตะวันออก - 1 - 1 1 - 2 - 1 - - - 1 - 7 

ทิศเหนือ - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

ทิศใต้ - - 1 - - - - - - - 1 - - - 2 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

ทิศตะวันตก - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

อื่นๆ                         

อื่นๆ - - 1 2 1 - - - - - - - - - 4 

รวม 1 1 10 5 14 1 3 2 1 1 2 1 1 1 44 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศที่ฝัง 
 โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว (ใบ) 
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาประเภทเนื้อหิน จําแนกตามรูปทรงภาชนะและกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียเทียบทิศที่ฝัง  
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

ทิศ
เหนือ 

ทิศตะวัน 
ออก 

ทิศใต้ 
ทิศตะวัน 

ออกเฉียงใต ้
ทิศตะวันตก 

บริเวณ 
โบราณสถาน 

นอก
โบราณสถาน 

ไม่ระบุ รวม 

กลุ่มในเกาะเมือง พระนครศรีอยุธยา 

กระปุก-สโุขทัย - - 2 - - - - - 2 

กระปุก-ศรีสัชนาลัย 1 - - - - - 1 - 2 

กระปุก -ไม่มีขอ้มูล - - - - - - - 1 1 

ตลับ-ศรีสัชนาลยั - - - - - 2 - - 2 

ตลับ-สุโขทัย - - - - - 1 - - 1 

ตลับ-เวียดนาม - - - - - 1 - - 1 

โถ-ศรีสัชนาลยั - - - - - 1 - - 1 

ไห-พื้นเมือง หรือ แม่น้ําน้อย 1 - - - - - - - 1 

รวมกลุ่มในเกาะเมือง 
พระนครศรีอยุธยา 

2 - 2 - - 5 1 1 11 
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาประเภทเนื้อหิน จําแนกตาม รูปทรงภาชนะและกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียเทียบทิศที่ฝัง  
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

ทิศ
เหนือ 

ทิศตะวัน 
ออก 

ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก

เฉียงใต ้
ทิศตะวันตก 

บริเวณโบราณ 
สถาน 

นอก
โบราณสถาน 

ไม่ระบุ  รวม 

กลุ่มนอกเกาะเมือง คลองสระบัว 

กระปุก-แม่น้ํานอ้ย - - - 1 - - - - 1 

กระปุก-สโุขทัย - 1 - - - - - - 1 

กระปุก-ศรีสัชนาลัย 1 3 2 - 1 3 - - 10 

กระปุก-เวียดนาม 1 1 - - - 3 - - 5 

ตลับ-ศรีสัชนาลยั - 12 - - 1 1 - - 14 

ตลับ-สุโขทัย ศรีสัชนาลยั - 1 - - - - - - 1 

ตลับ-ศรีสัชนาลยั - 2  1 - - - - - 3 

โถ-ศรีสัชนาลยั 1 1 - - - - - - 2 

โถ- เวียดนาม - 1 - - - - - - 1 

ไห-พื้นเมือง - - - - 1 - - - 1 

ไห-แม่น้ําน้อย 1 - 1 - - - - - 2 

ไห-ศรีสัชนาลยั - - 1 - - - - - 1 

แจกัน-ศรีสัชนาลัย - 1 - - - - - - 1 
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จําแนกตาม รูปทรงภาชนะและกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียเทียบทิศที่ฝัง  
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

ทิศ
เหนือ 

ทิศตะวัน 
ออก 

ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก

เฉียงใต ้
ทิศตะวันตก 

บริเวณโบราณ 
สถาน 

นอก
โบราณสถาน 

ไม่ระบุ  รวม 

ครก - - - - - 1 - - 1 

รวมกลุ่มนอกเกาะเมืองคลองสระบัว 4 23 5 1 3 8 - - 44 

กลุ่มนอกเกาะเมือง นอกเกาะอื่นๆ 

ตลับ-ศรีสัชนาลยั - - - - - 3 - - 3 

ตลับ-สุโขทัย - - - - - 1 - - 1 

ตลับ-เวียดนาม - - - - - 1 - - 1 

โถ-ศรีสัชนาลยั - - - - - 1 - - 1 

รวมกลุ่มนอกเกาะอื่นๆ - - - - - 5 - - 5 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อหิน จําแนกตามกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียเทียบทิศที่ฝัง โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 (ใบ) 

 
 

หมายเหตุ โบราณสถานหมายถึง การฝังบริเวณโบราณสถานที่ไม่กําหนดทิศได้ชัดเจน เช่น การฝังบริเวณเจดีย์ประธาน เจดีย์ เจดีย์ราย วหิาร โบสถ์ กําแพง เป็นต้น 
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ตารางที่ 20 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอยีด จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียบเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศที่ฝัง 
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

หมายเหตุ เนื่องจากภาชนะบรรจุประเภทเนื้อดิน บริเวณในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและนอกเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยาบริเวณอื่นๆ พบแหล่งละ 2 ใบ จึงจัดทํา
ตารางเดียวกัน แตแ่ยกประเภทภาชนะโดยระบพุื้นที่อย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องหมาย *แสดงภาชนะที่พบภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และ **แสดงภาชนะที่พบ
ภายนอกเกาะเมืองพระนครศรอียุธยา บริเวณอื่นๆ 
 

รูปทรงภาชนะ / อาคาร ทิศ กระปุก - (จีน-ใน) กระปุก - (จีน-นอก 2) ตลับ (ไม่มีข้อมูล) โถ (จีน) โถ (ญี่ปุ่น) โถ (ไม่มีข้อมูล-ใน) กาน้ํา (ญี่ปุ่น) รวม 

เจดีย์ประธาน               
ทิศเหนือ -  - - - 1* 1 2 

เจดีย์                
ทิศเหนือ 1* - - - - - - 1 

วิหาร                

ทิศตะวันออก - - 1 1 1 - - 3 

ไม่ระบุ         
ไม่ระบุ - 2** - - - - - 2 

รวม 1* 2** 1 1 1 1* 1 8 
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แผนภูมิ 8 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอยีด จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะ โดยเปรียบเทียบรูปทรงภาชนะ โบราณสถานและทิศที่ฝัง 
 โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 
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ตารางที่ 21 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอยีด จําแนกตามรูปทรงภาชนะและทิศที่ฝัง โดยเปรียเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ /กลุ่มโบราณสถาน ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ไม่มีข้อมูล รวม 

กลุ่มในเกาะเมือง พระนครศรีอยุธยา 

กระปุก-จีน 1   1 

โถ-ไม่มีช้อมูล 1   1 

กลุ่มนอกเกาะเมือง คลองสระบัว 

ตลับ-ไม่มีข้อมูล  1  1 

โถ-จีน  1  1 

โถ-ญี่ปุ่น  1  1 

กาน้ํา-ญี่ปุ่น 1    1 

กลุ่มนอกเกาะเมือง นอกเกาะอื่นๆ 
กระปุก-จีน   2 2 

รวม 3 3 2 8 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อละเอยีด จําแนกตามกลุ่มโบราณสถาน โดยเปรียเทียบทิศที่ฝัง โบราณสถานเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

 

หมายเหตุ โบราณสถานหมายถึง การฝังบริเวณโบราณสถานที่ไม่กําหนดทิศได้ชัดเจน เช่น การฝังบริเวณเจดีย์ประธาน เจดีย์ เจดีย์ราย วิหาร โบสถ์ กําแพง เป็นต้น 
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิที่มีการฝังเป็นกลุ่ม จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะโดยเปรียเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

ภาชนะดินเผา 
ทิศ

เหนือ 

ทิศ
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ทิศ
ตะวันตก 
เฉียงเหนือ 

ทิศ
ตะวัน 
ออก 

ทิศ
ตะวัน 
ตก 

ทิศ
ใต ้

ทิศ
ตะวันออก
เฉียงใต ้

บริเวณ 
โบราณ 
สถาน 

นอก 
โบราณสถา

น 

กลุ่มในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 

วัดญานเสน           
เจดีย์ประธาน หม้อ E2 (L) 2         
เจดีย์ประธาน หม้อ E2 (L)     2     

วัดวังไชย           
ระหว่างวิหารและเจดีย์ โถ S? (Sri) ตลับ S (Sri), ตลับ S (V)        3  
วัดสะพานนาค           

เจดีย์ประธาน  กระปุก 0 4 (0)   4       
รวม  2  4  2   3  

กลุ่มนอกเกาะเมืองพระนครศรอียุธยา-กลุ่มคลองสระบัว 
วัดแค           

เจดีย์ 
กระปุก E (L), หม้อก้นกลม E (L),  
หม้อข้าว E (L),  หม้อทะนน E (L), 4  
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิที่มีการฝังเป็นกลุ่ม จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะโดยเปรียเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) (ต่อ) 
 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

ภาชนะดินเผา 
ทิศ

เหนือ 

ทิศ
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ทิศ
ตะวันตก 
เฉียงเหนือ 

ทิศ
ตะวัน 
ออก 

ทิศ
ตะวัน 
ตก 

ทิศ
ใต ้

ทิศ
ตะวันออก
เฉียงใต ้

บริเวณ 
โบราณ 
สถาน 

นอก 
โบราณสถา

น 

เจดีย์ 
หม้อทะนน E4 (L, B3). 
หม้อก้นกลม E3 (L, B2)  7 

 
   

 
  

เจดีย์ 

หม้อทะนน E3 (L, B2),  
หม้อก้นกลม E4 (L, B3),  

หม้อข้าว E3 (0,B2)     

 

  10 

 

  

เจดีย์ 
กระปุก E (L),  หม้อก้นกลม E (L),  

หม้อข้าว E2 (L),  หม้อทะนน E4 (L)   
 

   
 

8  

วิหาร 
กระปุก E (L), หม้อก้นกลม E3 (L),  

หม้อข้าว E (L), หม้อทะนน E7 (L6, B)   
 

12   
 

  
วิหาร ตลับ แจกัน S? (Sri)    2      
วิหาร หม้อข้าว, หม้อทะนน E  (L)     2     

กําแพง หม้อข้าว E2 (L), หม้อทะนน E2 (L)     4     
ฐานไพท ี หม้อก้นกลม E4 (L), หม้อทะนน E  (L) 5         
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิที่มีการฝังเป็นกลุ่ม จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะโดยเปรียเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) (ต่อ) 
 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

ภาชนะดินเผา 
ทิศ

เหนือ 

ทิศ
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ทิศ
ตะวันตก 
เฉียงเหนือ 

ทิศ
ตะวัน 
ออก 

ทิศ
ตะวัน 
ตก 

ทิศ
ใต ้

ทิศ
ตะวันออก
เฉียงใต ้

บริเวณ 
โบราณ 
สถาน 

นอก 
สถาน 

ฐานไพท ี หม้อก้นกลม E (L), หม้อทะนน E  (L)       2    

ฐานไพท ี หม้อก้นกลม E2 (L), หม้อทะนน E  (L)       3   
ฐานไพท ี หม้อข้าว E 2 (L)    2      

วัดพระงาม           

เจดีย์ราย 
หม้อก้นกลม E (L), หม้อข้าว E2 (L), 

หม้อทะนน E6 (L5,B), ไห S(L) 10  
 

   
 

  

เจดีย์ราย 
หม้อก้นกลม E (L), หม้อข้าว E2 (L),  

หม้อทะนน E5 (L2,B3)   
 

   
 

8  
เจดีย์ราย หม้อข้าว E (L), หม้อทะนน E (L)        2  

เจดีย์ราย 
หม้อข้าว E (L), หม้อทะนน E2  (L), 

 หม้อก้นกลม E2  (L)   
 

   
 

5  
เจดีย์ราย หม้อทะนน E2 (L)     2      
เจดีย์ราย หม้อทะนน E2 (L,B)    2      
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิที่มีการฝังเป็นกลุ่ม จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะโดยเปรียเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

ภาชนะดินเผา 
ทิศ

เหนือ 

ทิศ
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ทิศ
ตะวันตก 
เฉียงเหนือ 

ทิศ
ตะวัน 
ออก 

ทิศ
ตะวัน 
ตก 

ทิศ
ใต ้

ทิศ
ตะวันออก
เฉียงใต ้

บริเวณ 
โบราณ 
สถาน 

นอก 
โบราณสถา

น 
กําแพงนอก

โบราณสถาน 
หม้อข้าว E (L), หม้อทะนน E2 (L) 

  
 

   
 

 3 

ซุ้มประตู อาคาร หม้อก้นกลม E4 (L), หม้อทะนน E3  (L)        7  
ซุ้มประตู อาคาร หม้อก้นกลม E5 (L), หม้อทะนน E2  (L)        7  

วัดจงกลม           

เจดีย์ธาน กระปุก S (Sri), ไห S (Sri)      3    

วิหาร กระปุก S2 (Sri), ไห S (Sri)      2    
วัดสามวิหาร           

เจดีย์ประธาน หม้อ E3 (L)     3     
วิหาร ตลับ P (0), หม้อก้นกลม E (L)    2      
วิหาร กระปุก S? (V), หม้อ E2 (L)    3      

วัดเจ้าย่า           

เจดีย์ประธาน ตลับ S (Sir)    2      
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิที่มีการฝังเป็นกลุ่ม จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะโดยเปรียเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

ภาชนะดินเผา 
ทิศ

เหนือ 

ทิศตะวัน 
ออกเฉียง
เหนือ 

ทิศ
ตะวันตก 
เฉียงเหนือ 

ทิศ
ตะวัน 
ออก 

ทิศ
ตะวัน 
ตก 

ทิศ
ใต ้

ทิศใต้
ตะวันออก
เฉียงใต ้

บริเวณ
โบราณ 
สถาน 

นอก
โบราณสถา

น 

เจดีย์ประธาน 

โถ S? (Sri) กระปุก P2 (Sri)  
ตลับ S? 5 (Sri),  

ตลับ S3 (Sri), กาน้ําชา P (J)  
หม้อทะนน E (L)   

 

13   

 

  

เจดีย์ราย หม้อทะนน E2 (L), ตลับ S (Sri)        3  

วิหาร โถ P2 (V,J) ตลับ S2 (V) กระปุก S (Suk)    5      

ศาลา หม้อก้นกลม E (L) หม้อข้าว E (L)        2  
รวม  19 7  45 9 17 3 42  

กลุ่มในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา-กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ 
วัดธรรมาราม           

เจดีย์ หม้อทะนน E14 (L)        14  
กําแพง หม้อทะนน E3 (L)    3      
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิที่มีการฝังเป็นกลุ่ม จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะโดยเปรียเทียบกลุ่มโบราณสถาน เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) (ต่อ) 

รูปทรงภาชนะ / 
กลุ่มโบราณสถาน 

ภาชนะดินเผา 
ทิศ

เหนือ 

ทิศตะวัน 
ออกเฉียง
เหนือ 

ทิศ
ตะวันตก 
เฉียงเหนือ 

ทิศ
ตะวัน 
ออก 

ทิศ
ตะวัน 
ตก 

ทิศ
ใต ้

ทิศใต้
ตะวันออก
เฉียงใต ้

บริเวณ
โบราณ 
สถาน 

นอก
โบราณสถา

น 
วัดโรงทอง (ร้าง)           

วิหาร หม้อทะนน E2 (L)     2      

วิหาร 
หม้อ E 2 (L), หม้อก้นกลม E (L), หม้อ

ทะนน E (L) 
  

 
4   

 
  

รวม     9    14  

รวมทั้งหมด  21 7 4 54 11 17 3 58 3 
หมายเหตุ  
1) E หมายถึง ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา S หมายถึง ภาชนะดินเผาเนื้อหิน P หมายถึง ภาชนะดินเผาเนื้อละเอียด B หมายถึง แหล่งเตาบ้านบางปูน M หมายถึง แหล่ง
เตาแม่น้ําน้อย Suk หมายถึง แหล่งเตาสุโขทัย Sri หมายถึง แหล่งเตาศรีสัชนาลัย Ch หมายถึง แหล่งเตาประเทศจีน V หมายถึง แหล่งเตาประเทศเวียดนาม J หมายถึง 
แหล่งเตาประเทศญี่ปุน 0 หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
2) อักษรย่อมีรูปแบบดังนี้ ภาชนะดินเผา เนื้อดิน จํานวน (แหล่งเตา 1 จํานวน, แหล่งเตา2 จํานวน) หรือ E # (L#, B#) กรณีที่ไม่ระบุตัวเลข หมายถึง 1 ใบ หรือ ตัวเลข
เท่ากับจํานวนเนื้อดินเผา เช่น หม้อ E5 (L2, B3) หมายถึง ภาชนะรูปหม้อ จํานวนรวม 5 ใบ แหล่งเตาพื้นเมือง 2 ใบ แหล่งเตาบ้านบางปูน 3 ใบ หรือ กระปุก P (Ch) 
หมายถึง กระปุก เนื้อละเอียด 1 ใบ แหล่งเตาประเทศจีน 1 ใบ  
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แผนภูมิที่ 10 แสดงจํานวนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิที่มีการฝังเป็นกลุ่ม จํานวน 177 ใบ จําแนกตามทิศที่ฝังภาชนะโดยเปรียเทียบกลุม่โบราณสถาน 
  เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ใบ) 

 

หมายเหตุ โบราณสถานหมายถึง การฝังบริเวณโบราณสถานที่ไม่กําหนดทิศได้ชัดเจน เช่น การฝังบริเวณเจดีย์ประธาน เจดีย์ เจดีย์ราย วิหาร โบสถ์ กําแพง เป็นต้น และ 
นอกโบราณสถานหมายถึง การฝังบริเวณนอกโบราณสถานส่วนใหญ่พบใกล้กาํแพงนอกโบราณสถาน 
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ตารางที่ 23 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเจาะรูที่ก้น ระหว่างโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 และโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง จังหวัดสุโขทัย  

แหล่งโบราณสถาน 
ภาชนะดินเผา 

บรรจุอัฐิ 
ลักษณะพิเศษ 
ของภาชนะ 

รูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
ลักษณะการฝัง 

ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
รูปแบบการฝัง 

เป็นกลุ่ม 
โบราณสถานวัดโรง
ทอง (ร้าง) นอกเกาะ
เมือง
พระนครศรีอยุธยา 
กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ 

ภาชนะบรรจุอัฐิ 
จํานวน 12 ใบ พบ
การเจาะรูที่ก้น
ภาชนะ จํานวน 10 
ใบ โดยพบจากการขุด
แต่งในชั้นดินสมัย
อยุธยาตอนปลาย  
ส่วนใหญ่พบบรเิวณ 
วิหารทางทิศ
ตะวันออก 

ภาชนะดินเผาบรรจุ
อัฐิสวนใหญ่ พบว่ามี
การเจาะรูเล็กๆ ที่ก้น 
ภาชนะ และมีการ
เจาะรูเล็กๆ ที่ฝาบาง
ใบและที่พานดว้ย
เช่นกัน 

จําแนกรูปทรงได้แก่ รูปทรง
หม้อดินเผา จํานวน 3 ใบ หม้อ
ก้นกลม 2 ใบ หม้อทะนน 
จํานวน 4 ใบ หม้อข้าว จํานวน 
1 ใบ  
 

- ส่วนใหญ่พบบริเวณกําแพงแกว้
ของวิหารทางทิศตะวันออก 
บางส่วนพบทางทิศเหนือ และทิศ
ใต้ แต่ไม่พบทางทิศตะวันตก  

ลักษณะการฝังเป็นกลุ่ม 
พบ 2 กลุ่มๆ ละ 2 และ 4 
ใบ บริเวณวิหาร พบมาก
ทางทิศตะวันออก  
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ตารางที่ 23 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเจาะรูที่ก้น ระหว่างโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 และโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง จังหวัดสุโขทัย (ต่อ) 

แหล่งโบราณสถาน 
ภาชนะดินเผา 

บรรจุอัฐิ 
ลักษณะพิเศษ 
ของภาชนะ 

รูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
ลักษณะการฝัง 

ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 
รูปแบบการฝัง 

เป็นกลุ่ม 
โบราณสถานวัด
โบสถ์ เมืองโบราณ
บางขลัง  
 

- ภาชนะดินเผาชนิด
เนื้อดินธรรมดา พบ
การเจาะรูที่ก้น
ภาชนะ 
(หลังพศต. 20 )  
- ภาชนะดินเผาชนิด
เนื้อหิน พบการเจาะรู
ที่ก้นภาชนะ ส่วนใหญ่
พบรูปทรงไห 
ปากแตร  (พศต. 19-
20 )  
 

ภาชนะดินเผาบรรจุ
กระดกูบางใบ พบว่า
มีการเจาะรูที่กน้
ภาชนะ  
สันนิษฐานว่าอาจทํา
เพื่อระบายความชื้น
ของกระดกู 

- ประเภทเนื้อดินธรรมดา 
รูปทรงหม้อก้นกลมและไห 
ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง 
- ประเภทเนื้อหิน รูปทรงไห
ปากแตร และรปูทรงกระปุก 
ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั, 
ไหปากแตร ผลติจากแหล่งเตา
บ้านบางปู และกระปุก ผลติ
จากแหล่งเตาประเทศจีน สมัย
ราชวงศ์หยวน 

- ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 
ถูกฝังโดยรอบเจดีย์ขนาดเลก็ๆ ที่
สร้างทับซ้อนลงไปบนฐานวิหาร 
- ภาชนะรูปทรงไหปากแตร ไม่
เคลือบผวิ ถูกฝงัในแนวอิฐใตพ้ื้น
วิหาร มักจะฝังเป็นกลุ่มใหญ่ ทิศ
ที่พบมากที่สุดคือทิศเหนือ 
รองลงมาคือทิศใต้ ทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก 
- ภาชนะบรรจุอัฐิบางใบพบการ
ใช้อิฐหรือหินหนุนเสริมก่อนวาง
ภาชนะ 
 

การฝังภาชนะบรรจุ
กระดกูเป็นกลุ่ม พบว่าฝัง
กลุ่มละ 5-10 ใบ พบมาก
ที่สุดคือบริเวณที่กําแพง
แกว้ทางทิศเหนือ 
รองลงมาคือทิศ
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ทิศ
ใต้ และทิศตะวันตก 
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แผนผังที่ 23 แสดงการศึกษาเปรียบเทียบแผนผัง การฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเจาะรูที่ก้น ระหว่างโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
 และโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง จังหวัดสุโขทัย 

 

  
แผนผังการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) แผนผังการฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก โบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง 

 
หมายเหตุ แถบสีแดง และวงกลมสแีดง คือตําแหนงการฝังภาชนะบรรจุอัฐิ หรือกระดูก 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 พิธีกรรมปลงศพเป็นประเพณีท่ีคนเป็นปฏิบัติต่อคนตาย บริเวณหลุมฝังศพในแหล่งโบราณคดี มัก
พบความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีสะท้อนถึงคติความเช่ือและภูมิปัญญาของคนโบราณ ในการผลิต
ภาชนะดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับท่ีพบในหลุมฝังศพ  

 เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบร่องรอยพิธีกรรมการปลงศพใน
สมัยอยุธยา โดยพบภาชนะบรรจุอัฐิถูกฝังบริเวณโบราณสถาน และจากหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์
ในสมัยอยุธยา กล่าวถึงอิทธิพลทางศาสนาพุทธท่ีมีผลต่อคติ ความเช่ือของคนในสังคม และความสําคัญของ
พิธีกรรมการปลงศพ โดยเช่ือว่าเพื่อให้ผู้ตายได้ไปเกิดใหม่ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตาย
เกิดตามคัมภีร์ทางพุทธศาสนา เป็นต้น  

รูปแบบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

 จากการขุดแต่งขุดค้นทางโบราณคดีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบภาชนะบรรจุอัฐิ จํานวน 267 
ใบ บริเวณโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 24 แห่ง สามารถสรุปได้ดังนี้  

 - ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อดินธรรมดา จํานวน 194 ใบ ส่วนใหญ่พบนอกเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว ส่วนใหญ่พบรูปทรงหม้อทะนน ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง ส่วน
ใหญ่พบจากการขุดแต่งในช้ันดินสมัยอยุธยาตอนปลาย ส่วนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรูปทรงอ่ืนๆ ได้แก่ หม้อ
ดินเผา หม้อข้าว หม้อตาล หม้อก้นกลม กระปุก และคนโฑ ตกแต่งด้วยลวดลายกดประทับ ส่วนท่ีผลิตจาก
แหล่งเตาอ่ืนๆ เช่น แหล่งเตาบ้านบางปูน กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-23 ได้แก่ รูปทรงหม้อข้าว หม้อ
ทะนน และหม้อก้นกลม ตกแต่งด้วยลวดลายกดประทับ  

- ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อหิน จํานวน 60 ใบ ส่วนใหญ่พบนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว ภาชนะบรรจุอัฐิท่ีพบมากได้แก่ รูปทรงกระปุกและตลับ ตกแต่งด้วย
การเคลือบสี ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัยและแหล่งเตาศรีสัชนาลัย กําหนดอายุแหล่งเตาราวพุทธศตวรรษท่ี 
19-23  ส่วนรูปทรงอ่ืนๆ ได้แก่ ไห ครก เป็นต้น 

 - ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อละเอียด  จํานวน  8 ใบ  ส่วนใหญ่พบนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว ภาชนะบรรจุอัฐิท่ีพบมากได้แก่ รูปทรงกระปุกและโถ เป็นต้น ผลิตจาก
แหล่งเตาต่างประเทศ ได้แก่ แหล่งเตาประเทศจีน เช่น เครื่องถ้วยจีน ราชวงศ์หมิง กําหนดอายุแหล่งเตาราว 
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พุทธศตวรรษท่ี 20-21 แหล่งเตาจ้ิงเต๋อเจ้ิน กําหนดอายุแหล่งเตาราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 และแหล่งเตา
ประเทศญ่ีปุ่น กําหนดอายุแหล่งเตาราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 เป็นต้น 

ดูแผนผังท่ี 24 สรุปภาพรวมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

ตําแหน่งการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีพบในแหล่งโบราณคดีบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา   

 1) จากการวิเคราะห์แผนผังโบราณสถานระบุตําแหน่งการฝังภาชนะบรรจุอัฐิ จากแผนผังท่ี 
1-22 พบว่า โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิรอบๆ 
บริเวณโบราณสถานสําคัญ เช่น เจดีย์ประธาน เจดีย์อื่นๆ เป็นต้น ส่วนโบราณสถานนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว และกลุ่มนอกเกาะอื่นๆ มีลักษณะการฝังภาชนะบรรจุอัฐิแบบกระจาย
ตัว บริเวณโบราณสถานหลายอาคาร เช่น เจดีย์ประธาน เจดีย์ เจดีย์ราย วิหาร เป็นต้น 

 2) การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลตัวเลขและโปรแกรม Excel ช่วยในการวิเคราะห์พบว่า 

  i) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเน้ือดินธรรมดา พบจํานวน 194 ใบ สามารถจําแนกตาม
กลุ่มโบราณสถานได้ดังนี้   
   - โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่พบรูปทรงหม้อ ผลิตจาก
แหล่งเตาพื้นเมือง พบมากบริเวณเจดีย์ประธานทางทิศเหนือและทิศตะวันตก  

   - โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว ส่วนใหญ่พบ
รูปทรงหม้อทะนน ผลิตจากแหล่งเตาพ้ืนเมือง พบมากบริเวณรอบๆ เจดีย์รายและวิหารทางทิศตะวันออก 
และทิศเหนือ 

   - โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ ส่วนใหญ่พบ
รูปทรงหม้อทะนน ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง พบมากบริเวณเจดีย์ประธาน เป็นต้น 

  ii) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเน้ือหิน พบจํานวน 60 ใบ โดยรวมส่วนใหญ่พบรูปทรง
กระปุกและตลับ ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัยและแหล่งเตาศรีสัชนาลัย จําแนกตามกลุ่มโบราณสถานได้ดังนี้ 

   - โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่พบรูปทรงกระปุกและตลับ 
ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัยและแหล่งเตาศรีสัชนาลัย พบมาบริเวณรอบๆ วิหารและเจดีย์ ทางทิศเหนือและทิศ
ใต้ เป็นต้น  

   - โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว ส่วนใหญ่พบ
รูปทรงกระปุกและตลบั ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั พบมากบริเวณเจดีย์ประธาน วิหาร ทางทิศตะวันออก 
เป็นต้น  

   - โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ ส่วนใหญ่พบ
รูปทรงกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย พบมากบริเวณรอบๆ เจดีย์ประธาน  
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 iii) ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อละเอียด พบจํานวน 8 ใบ ส่วนใหญ่พบรูปทรงโถ 
และกระปุก ผลิตจากแหล่งเตาประเทศจีน สามารถจําแนกตามกลุ่มโบราณสถานได้ดังนี้ 

  - โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบรูปทรงกระปุกและโถ ผลิตจาก
แหล่งเตาประเทศจีน ฝังบริเวณเจดีย์ประธานและเจดีย์ ส่วนใหญ่พบทางทิศเหนือ  

  - โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว พบรูปทรงโถและ
ตลับ ผลติจากแหล่งเตาประเทศจีนและญี่ปุ่น พบบริเวณวิหารทางทิศตะวันออก  

  - โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ พบรูปทรง
กระปุก ผลิตจากแหลงเตาประเทศจีน ไม่มีข้อมูลตําแหน่งท่ีพบ 

 iv) รูปแบบการฝังภาชนะบรรจุอัฐิเป็นกลุ่ม จําแนกตามกลุ่มโบราณสถานได้ดังนี้ 

  - โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พบกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ
ประเภทเนื้อดินธรรมดา จํานวน 2 กลุ่มๆ ละ 2 ใบ พบบริเวณเจดีย์ทางทิศเหนือ และกลุ่มภาชนะดินเผา
บรรจุอัฐิประเภทเนื้อหิน จํานวน 1 กลุ่ม จํานวน 3 ใบ โดยพบระหว่างเจดีย์และวิหาร 

  - โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มคลองสระบัว สามารถจําแนก
ได้ดังนี้ 1) การฝังกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อดินธรรมดา พบ 22 กลุ่มๆ ละ 2-8 ใบ พบมาก
บริเวณเจดีย์ราย ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ 2) การฝังกลุ่มภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อหิน พบ 5 
กลุ่มๆ ละ 2-5 ใบ พบมากบริเวณเจดีย์ประธานทางทิศใต้ และ 3) การฝังกลุ่มภาชนะบรรจุอัฐิไม่เจาะจง
ประเภทเน้ือดิน พบ 4 กลุ่มๆ ละ 2-13 ใบ ส่วนใหญ่พบบริเวณวิหาร และเจดีย์ราย เป็นต้น 

  - โบราณสถานนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลุ่มนอกเกาะอื่นๆ พบการฝังกลุ่ม
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อดินธรรมดา 4 กลุ่มๆ ละ 2-14 ใบ พบมากบริเวณเจดีย์และวิหาร 

 การเปรียบเทียบการฝังภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเจาะรูที่ก้น 

 จากการศึกษาภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพบประเพณีการเจาะรูท่ี
ก้นภาชนะบรรจุอัฐิ พบมากท่ีสุดท่ีโบราณสถานวัดโรงทอง (ร้าง) จํานวน 10 ใบ ซึ่งประเพณีการเจาะรูท่ีก้น
ภาชนะบรรจุกระดูกนี้เคยพบมาแล้วในสมัยสโุขทัย (จํานวน 90 ใบ) ท่ีโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองโบราณบาง
ขลัง จังหวัดสุโขทัย โดยโบราณสถานท้ัง 2 แห่ง มีประเพณีการเจาะรูท่ีก้นภาชนะคล้ายกัน จึงทําการศึกษา
เปรียบเทียบพบว่า 

 โบราณสถานท้ัง 2 แห่ง มีรูปแบบการฝังเป็นกลุ่มในบริเวณโบราณสถาน โดยโบราณสถานวัด
โรงทอง (ร้าง) นิยมฝังภาชนะบรรจุอัฐิประเภทเนื้อดินบริเวณวิหาร ทางทิศตะวันออก ส่วนโบราณสถานวัด
โบสถ์ เมืองโบราณบางขลัง นิยมฝังภาชนะบรรจุกระดูกประเภทเนื้อดินธรรมดาและเน้ือหิน ซ่ึงนิยมฝัง
บริเวณกําแพงแก้วทางด้านทิศเหนือ 
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คติความเชื่อการปลงศพของชุมชน บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

 คติความเชื่อเรื่องพิธีกรรมการปลงศพ จากโบราณวัตถุท่ีพบในแหล่งโบราณคดีแสดงให้เห็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี ข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ 
บันทึกของชาวต่างชาติทําให้เข้าใจได้ว่า ในสังคมสมัยอยุธยา รับอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อมาจาก
ศาสนาพุทธ โดยมีคติ ความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด และจากหลักฐานทางโบราณคดีภาชนะดินเผา
บรรจุอัฐิ สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมการปลงศพของชุมชนบางกลุ่มในสมัยอยุธยา 
และลักษณะพิเศษของภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิบางใบท่ีมีการเจาะรูท่ีก้นภาชนะ แสดงให้เห็นถึงการผสมผสาน 
คติทางพุทธศาสนาและความเช่ือเดิมของชุมชนท่ีสืบทอดมาต้ังแต่บรรพบุรุษ ท่ีมีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ 
ชีวิตหลังความตาย ทําให้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนในสังคม สมัยอยุธยา  

ภาชนะบรรจุอัฐิสะท้อนบริบททางสังคมในสมัยอยุธยา 

 ภาชนะบรรจุอัฐินอกจากเป็นหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญในการศึกษาทางโบราณคดี ยัง
เป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงร่องรอยความเช่ือเกี่ยวกับวัฒนธรรมความตายของสังคมอยุธยา รวมท้ังสะท้อนบริบท
ทางสังคมในสมัยอยุธยา ดังน้ี 

 ศาสนาและความเชื่อ 

  ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อคนในสังคมอยุธยา ร่องรอยการสร้างวัดหลายแห่งในสมัยอยุธยา   
และการตกแต่งศาสนสถานปรากฏในจิตกรรมฝาผนัง ในเรื่องราวตามคัมภีร์ทางพุทธศาสนา ท่ีกล่าวถึงเรื่อง
นรก สวรรค์ ภพภูมิในชั้นต่างๆ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อความคิดของคนในสังคม  

  การเจาะรูภาชนะบรรจุอัฐิอาจมี 2 นัย คือ 1) ความเชื่อเรื่องการปลดปล่อยวิญญาณ 2) 
ภูมิปัญญาของคนโบราณท่ีเจาะรูเพื่อวัตถุประสงค์การระบายความชื้นของกระดูกหรือเพ่ือให้น้ําไหลออกได้   

 ด้านประเพณี วัฒนธรรมและสังคม 

  ประเพณีการปลงศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีการใช้ภาชนะดินเผาเป็นส่วนประกอบที่
สําคัญในพิธีกรรมการปลงศพ (การปลงศพครั้งท่ี 1) เช่น การวางภาชนะดินเผารอบศพ หรือการบรรจุศพลง
ในภาชนะดินเผาโดยส่วนใหญ่ทําการฝังศพห่างไกลจากพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของชุมชน ต่อมาสมัยกึ่งก่อน
ประวัติศาสตร์เป็นยุคของการรับศาสนาพุทธ จึงเกิดพิธีกรรมการปลงศพโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบ
พิธีกรรม  มีการเผาศพและการบรรจุกระดูกหรืออัฐิลงในภาชนะดินเผาหรือโกศ (การปลงศพครั้งท่ี 2) เป็น
ประเพณีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  

  จากหลักฐานทางโบราณคดีภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกหรืออัฐิท่ีพบประเพณีการเจาะรูท่ี
ก้น ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ไม่อาจะสรุปได้ว่าเป็นประเพณีท่ีสืบเน่ืองมาต้ังแต่
ในอดีต ส่วนในสมัยอยุธยาหลักฐานทางโบราณคดีภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิท่ีพบประเพณีการเจาะรูท่ีก้นท่ี
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคมสมัยอยุธยา  
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   ลักษณะการฝังภาชนะบรรจุอัฐิบริเวณโบราณสถานท่ีสําคัญ เช่น เจดีย์ประธาน เจดีย์อื่นๆ 
เป็นต้น อาจแสดงถึงสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ตายหรือญาติผู้ตาย  

   บริเวณท่ีพบภาชนะบรรจุอัฐิ พบว่าจํานวนหน่ึงถูกฝังบริเวณโบราณสถาน และอีกจํานวน
หนึ่งถูกฝังนอกกําแพงโบราณสถาน สันนิษฐานว่าอาจจะสอดคล้องกับหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์
บันทึกของชาวต่างชาติท่ีกล่าวว่า คนมีฐานะทําพิธีกรรมการปลงศพภายในวัด ส่วนชาวบ้านยากไร้ ต้องไปทํา
พิธีกรรมการปลงศพนอกวัด  

 ด้านเศรษฐกิจ 

   การใช้ประเภทภาชนะบรรจุอัฐิบางประเภทอาจจะบ่งบอกสถานะทางเศรษฐกิจ เช่น 
ภาชนะดินเผาท่ีใช้ความร้อนสูงในการผลิตมักมีราคาแพง เช่น ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อหิน หรือ
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิประเภทเนื้อละเอียด ดังนั้น กลุ่มท่ีมีความสามารถในการจัดหาภาชนะดินเผาดังกล่าว
มาบรรจุอัฐิ อาจเป็นกลุ่มท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีสามารถหรือมีกําลังในการซ้ือหาภาชนะประเภทนี้ได้ 

  ความหลากหลายและแตกต่างของภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ท่ีพบบริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าอาจจะแสดงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยา เนื่องจากกรุงศรี
อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าท่ีสําคัญ มีการติดต่อค้าขายกับชุมชนภายนอก เกิดการหลั่งไหลของชุมชนต่างถิ่น
ทําให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงพบภาชนะดินเผารูปแบบต่างๆ เพื่อสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในสมัยนั้น 

ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

ความเชื่อเร่ืองการเจาะรู เพ่ือปลดปล่อยวิญญาณ 

ปัจจุบันผู้ศึกษาได้สังเกตเห็นการเจาะรูอาคารหรือเจดีย์ท่ีเก็บอัฐิขนาดเล็ก จึงเกิดข้อสงสัยว่า 
มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีอาจจะมีความเช่ือในเรื่องการปลดปล่อยวิญญาณ โดยพบท่ีบริเวณวัดจันทร์ อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธของชุมชนชาวเขาเผ่าปกาเกอญอ ท่ีอพยพมา
ตั้งรกรากในสมัยรัตนโกสินทร์ บริเวณศาสนสถานแห่งนี้ พบเจดีย์ขนาดเล็กขนาดประมาณเข่า ภายในบรรจุ
อัฐิ มีการเจาะรูขนาดเล็กเป็นรูกลมระหว่างฐานและองค์เจดีย์ ชาวบ้านเล่าว่าเป็นช่องเพ่ือปลดปล่อย
วิญญาณของคนตายให้ออกมาภายนอก   

ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ นางสาวปิยกานต์ บุญประสิทธิ์ วิศวกรโยธา1 แสดงความคิดเห็นว่าการ
เจาะรูในลักษณะน้ีสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวกับการเจาะรูการระบายความชื้นเพื่อรักษาสภาพกระดูก เพราะ
จะมีความช้ืนจากดิน ทางภาคอีสานตามกู่กระดูกก็มีรูตรงกลางเช่นกัน    

                                              
1 สัมภาษณ์ นางสาวปิยกานต์ บุญประสิทธ์ิ วิศวกรโยธา บูรณะโบราณสถาน, ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. 
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นายสวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล อาจารย์คณะศิลปวิจิตร2 ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เจดีย์ท่ีมีการเจาะรูใน
ลักษณะนี้สันนิษฐานว่าอาจเพื่อให้วิญญาณในสถูปออกมาปฏิสัมพันธ์กับผู้มาเคารพ กราบไหว้ ในลักษณะ
การใช้งานอาจจะมีเพื่อการระบายอากาศให้อุณหภูมิและความชื้นท้ังจากภายนอกกับภายในให้ใกล้เคียงกัน 
เป็นผลให้สถูปไม่แตกง่าย แต่ขนาดสถูปขนาดนี้ไม่จําเป็นต้องเจาะ ข้อท่ีน่าสังเกตคือ รูท่ีเจาะ อยู่ตรงรอยต่อ
ระหว่างชุดของฐานสถูป (ฐานเขียง) 

    
ภาพที่ 84 แสดงสถูปบรรจุอัฐิขนาดเลก็ มีการเจาะรูระหว่างฐานและองค์สถูป บริเวณวัดจันทร์  
 อําเภอกลัยาณิวฒันา จังหวัดเชียงราย 

 การตกแต่งภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เน่ืองจากดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา อาจจะมี
การตกแต่งลวดลายภาชนะดินเผาบางใบเกี่ยวข้องกับดอกบัว จากโบราณวัตถุภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน
ธรรมดา พบการตกแต่งลวดลายสามเหลี่ยมคว่ํารอบไหล่ภาชนะ ลวดลายดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจจะคล้าย
กับกลีบดอกบัวท่ีตกแต่งรอบภาชนะ เสมือนภาชนะดินเผาท้ังใบเป็นเหมือนดอกบัวดอกหนึ่ง  

                                              
2 สัมภาษณ์ นายสวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล อาจารย์คณะศิลปวิจิตร ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยช่างศิลป สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. 
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สรุปภาพรวมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ 



    
 
   

250 
 

แผนผังที่ 24 แสดงสรุปภาพรวมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
     

   ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา (Earthenware)    
           

            

  รูปทรงหม้อดินเผา 20 ใบ     รูปทรงหม้อก้นตัด 1 ใบ 

             

            

ไม่มีช้อมูลแหล่งเตา   
7 ใบ 

   แหล่งเตาพื้นเมือง 13 ใบ    แหล่งเตาพื้นเมือง 1 ใบ 

            

 
   

 
   

 
          
                

กดประทับลายก้างปลา 

 
 
 

ลายหัวลูกศรที่ก้นตี
ประทับลายเส้น

คู่ขนานในแนวเฉียง 

 
 

กดประทับเส้น
คู่ขนาน สี่เหลี่ยม 

กดประทับลายก้างปลา 

 

 
 

ขุดเป็นร่องและกดประทับ 
ลายจุดในแนวเฉียง 

 

- กดประทับเส้นคู่ขนาน 

 
 
- กดประทับลายเสน้
เฉียง และเคลือบน้ําดิน 

 

กดประทับลายฟันปลา 
 

- กดประทับลายเสน้โค้ง สลับลายฟันปลา 

   
 
- ลายเส้นคู่ขนาน และลายสี่เหลี่ยมสลบั
ลายฟันปลา 

 
 

กดประทับลายฟัน
ปลาในโครง

สามเหลี่ยมคว่ํา หรอื
ลายใบไม้หรือ หรอื

กลีบดอกบัว 

 

กดประทับเส้นคดโค้ง
สั้น-แนวเฉียง ลายขูดเส้น 
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แผนผังที่ 24 แสดงสรุปภาพรวมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
     

  ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา (Earthenware)    

        

           

 รูปทรงหม้อก้นกลม 45 ใบ    รูปทรงหม้อข้าว 25 ใบ  
             

                 

 แหล่งเตาพื้นเมือง 41 ใบ  
แหล่งเตาบ้านบางปูน 4 

ใบ 
 

แหล่งเตาพื้นเมือง 22 
ใบ 

 แหล่งเตาบ้านบางปูน 2 ใบ   
ไม่ทราบแหล่ง

เตา 1 ใบ  
                

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

               

                  

- กดประทับลายเส้นโค้ง 
วงกลม สลับลายฟันปลา  

 
 

 
 

 

 

- กดประทับลายก้างปลา 

 
 
- กดประทับรูปคล้าย
ประแจจีน 
- กดประทับลาย
เลียนแบบธรรมชาติ เช่น 
ลายใบไม้ 

- กดประทับ
ลายเส้นเฉียง 
เส้นตรง เส้นโค้ง 

 
 
- กดประทับลาย
ฟันปลาลายในรูป
สามเหลี่ยม, 
สี่เหลี่ยม 

กดประทับลายฟันปลา
ในแนวเส้นตรงและเส้น
โค้ง ลายในโครงรูป
สามเหลี่ยมคว่ํา และ
ลายรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน 

  - กดประทับลาย
ฟันปลา ในแนวเส้น
โค้ง  
- กดประทับรูป
เลียนแบบธรรมชาติ  
เช่น ใบไม้ 
 

กดประทับลายในโครง
รูปสามเหลี่ยมคว่ํา 

 

- กดประทับลาย
ฟันปลา 
- กดประทับและ
เขียนสีแดงเส้น 
 

กดประทับลายฟัน
ปลา 
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แผนผังที่ 24 แสดงสรุปภาพรวมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
   

  ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา
(Earthenware) 

     

         

  รูปทรงหม้อทะนน 96 ใบ      
         

           

  แหล่งเตาเผาพื้นเมือง 82 ใบ   
แหล่งเตาเผาบ้านบาง

ปูน  13 ใบ 
 

ไม่ทราบแหล่ง
เตา 1 ใบ 

             

            

 หม้อทะนน 

 

 หม้อทะนน ทรงลกูจัน 

  

   

               

- กดประทับรูป
เลียนแบบธรรมชาติ 
ลายใบไม้  ใบไม้คว่าํ  
ใบโพธิ์  ดอกไม ้
- ลายกดประทับรูป
สามเหลี่ยมขนาน  
สี่เหลี่ยม ลายเส้น
ทะแยงคล้ายกลีบ
มะเฟือง   
- เคลอืบน้ําดินสีแดง 
- ทาน้ําดินสีแดง 

กดประทับลายฟันปลา ในโครงร่างสามเหลี่ยมคว่ํา หรอืกลบี
ดอกบัว 

 
 

กดประทับลายสี่เหลี่ยมสลับลายฟันปลา 

                                     

กดประทับสลับลายฟันปลา  

   
 

 
 

ลายฟันปลา ในแนว
เส้นเฉียง 

 

- กดประทับลวดลายลาย
เลียนแบบธรรมชาติ เช่น
ใบโพธิ์ และเขียนเส้นสี
แดง   
- กดประทับสามเหลี่ยม
คว่ํา, สี่เหลี่ยม  และ
เขียนเส้นสีแดง  
- กดประทับลายฟันปลา 
เขียนเส้นสีแดง   
- เขียนเส้นสีแดง 

กดประทับลายฟัน
ปลา 
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แผนผังที่ 24 แสดงสรุปภาพรวมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
   

  ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ประเภทเนื้อดินธรรมดา (Earthenware)   
        

          
รูปทรงหม้อตาล  

1 ใบ 
  

กระปุก  
3 ใบ 

 
คนโท  
2 ใบ 

 

          
แหล่งเตาพื้นเมอืง  

จํานวน 2 ใบ 
  

แหล่งเตาเผาพืน้เมือง   
3 ใบ 

 
แหล่งเตาเผาพืน้เมือง 

2 ใบ 
 

          
           
ลายกดประทับ 

  

 

 

  
          
   - ลายเส้นคล้ายเส้นคลื่น และเส้นขนาน  

- เคลือบด้วยน้ําดินสแีดง 
 

 ขูดขดีรอบตัวรปูสัตว์ 
ลายพฤกษา รอบไหล่
และ เคลือบน้ําดินสี

แดง 

การปั้นเป็นรูป
กลีบดอกบัว 
และเคลือบน้ํา

ดินส ี
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แผนผังที่ 24 แสดงสรุปภาพรวมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
    

    ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เนื้อหิน (Stoneware)     
              
             

   กระปุก 13 ใบ     กระปุก ทรงมะเฟือง 
             
                 

แหล่งเตาเผา
แม่น้ําน้อย 1 ใบ  

แหล่งเตาเผาสุโขทยั 8 
ใบ  

แหล่งเตาเผา
ศรีสัชนาลัย 10 

 
แหล่งเตา  

ประเทศเวียดนาม 5 ใบ  
ไม่ทราบแหล่ง
เตาเผา  1 ใบ  

แหล่งเตาเผาศรีสัช
นาลัย 1 ใบ 

                     
                     

         
 

 
                     

เคลือบ  
สีน้ําตาล 
(พศว. 20-23) 

การเขียนลายใต้
เคลือบ ลวดลาย
พันธุ์พฤกษา  
(พศว. 19-20) 

เคลือบสี:  
- เคลือบ 1 
สี ได้แก่ สี
ขาว สีเทา 
- เคลือบ 2 
สีได้แก ่สี
ฟ้า-ขาว, 
เขียวน้ําตาล 
(พศว.20-
22) 

การ
เคลือบสี 
เช่น สี
เขียว, 
เขียวไข่
กา, ขาว
ฟ้าใส, 
น้ําตาล 

 

เซาะร่องคล้าย
กลีบดอกไม้ และ
เคลือบสี 
(เขียวแตงกวา, 
เขียวอมฟ้า) 
(พศว. 19-22) 

 

เขียนลายใต้
เคลือบ 
  

 

เขียนลายคราม 

 
เขียนลายใต้
เคลือบ 

 

การเขียนลายสี
ดําและสีน้ําตาล 
เคลือบใส 
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แผนผังที่ 24 แสดงสรุปภาพรวมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
    

   ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เนื้อหิน (Stoneware) จํานวน 12 ใบ  
          

    ตลับ12 ใบ   
          
              

แหล่งเตาเผาสุโขทัย 
1 ใบ 

 
แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลัย 8 ใบ 

 แหล่งเตาเผาสุโขทัย- 
ศรสีัชนาลัย 1 ใบ 

 
เครื่องถ้วยเวียดนาม 3 

ใบ 
              
                 

 

 

  

 
(พศว.21) 

 
 

 

 
(พศว. 21) 

 
  

 

 

 

 

 
(พศว. 22) 

         

                 
                

เขียนลายใต้เคลือบ 
ลวดลายพันธุ์พฤกษา 
แบ่งลายเป็นช่อง ฝา

จุกเป็นรูปนก  

 

การเคลือบส ี
เคลือบ 2 ส ี 

เคลือบสีน้ําตาล  
เคลือบสีขาว 

การเขียนลายใต้เคลอืบ  
(พศว. 20-22) 

- การเขียนลายดําใต้
เคลือบ (พศว. 20-22) 
 

- เขียนลายดําใต้เคลือบ 
ลวดลายเรขาคณิต, พันธุ์
พฤกษา, ลวดลายดอกไม้ 
แบ่งลายเป็นช่อง 

เขียนลาย 
เคลือบสองสี 
และขูดขีดบน
ผิว 

เคลือบส ี 
ฝาเขียนลาย 

การเขียนลายครามใต้
เคลือบ 

ลายดอกไม้ พันธ์พฤกษา 

การเขียนลายใต้
เคลือบ 
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แผนผังที่ 24 แสดงสรุปภาพรวมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
           

  

  
ภาชนะเนื้อดินบรรจุอัฐ ิเนื้อหิน (Stoneware) บรรจุอัฐิ  

จํานวน 59 ใบ 
 

  

 

               
                  

โถ 4 ใบ  โถ  1 ใบ  ครก 1 ใบ       ไห 5 ใบ    
                   
                     

          ไห 2 ใบ    ไหปากผาย 2 ใบ   ไหมีหู 1 ใบ 
      

     

  

  

        

      

     

 

  

         

แหล่งเตาศรสีัช
นาลัย 4 ใบ 

 
ไม่ทราบแหล่งเตา  แหล่งเตาเผาพื้นเมือง 

 แหล่งเตาแม่น้ํา
น้อย 1 ใบ 

 
แหล่งเตาเผาศรีสัชนา

ลัย จํานวน 1 ใบ 
 

แหล่งเตาเผาพื้นเมือง 
จํานวน 1 ใบ 

 
แหล่งเตาเผา

แม่น้ําน้อย 1 ใบ 
 

ไม่มีข้อมูลแหล่ง
เตา 

                        

 

 

 

 

   

   

 

 

 

     

 
                        

                   

เคลือบส ี  
เขียนลายใต้เคลือบ 
ลวดลายพันธ์พฤกษา 

 ขูดขีดที่ปาก     การเคลือบส ี: สี
น้ําตาล 

(พศว. 24) 
 

  
การปั้น ขูดขีด ทาน้ํา
ดินแดง และการ
เคลือบสีน้ําตาลเทา 

 การขูด และ
เคลือบ 

 

 การเคลือบส ีและ
การขูดขีด 
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แผนผังที่ 24 แสดงสรุปภาพรวมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
     

   ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อละเอียด 
Porcelain 

      

             
                 

 กระปุก 1 ใบ 
 

 
ตลับทรงลกูพลับ 

1 ใบ 
 กาน้ํา 1 ใบ    โถ 3 ใบ   

                  
                   

แหล่งเตาประเทศจีน 3 ใบ 
 ไม่มีข้อมูลแหล่ง

เตา 
 แหล่งเตาประเทศญี่ปุ่น  เครื่องถ้วยญี่ปุ่น  

เครื่องถ้วยเบญจรงค์ 
-แหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น 

 
ไม่สามารถระบุแหล่ง

เตา 
                   
                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                 

เคลือบส ี เขียนลายใต้
เคลือบ 

(พศว. 20-22) 

เขียนลาย 
(พศว. 21-22) 

 เคลือบสี เซาะ
ร่อง ขูดขีด 

 เขียนลายดําใต้
เคลือบ (พศว.21-

22) 

 เขียนลาย
ครามใต้
เคลือบ 

(พศว. 22-
23) 

 เครื่องถ้วยเบญจ
รงค์ 

(พศว. 25) 

 เขียนลายสีน้ําเงิน
ใต้เคลอืบ 
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
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พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา.” 2544. 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” 2544. 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” 2544. 
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กรมศิลปากร. โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา. สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
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พระนครศรีอยุธยา.” 2542. 
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