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The Pottery of Khok Charoen, Thailand: An illustrated, structured
catalogue of prehistoric ceramic finds from the site

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือ Hill of Prosperity:
Excavations at Khok Charoen, Thailand, A Burial Site at the
Stone-Metal Junction (2017) โดยผู้เขียนคนเดียวกัน (ศาสตราจารย์
Helmut Loofs-Wissowa) (ดู ธนิก เลิศชาญฤทธ์ 2561) และจัดพิมพ์โดย
ส�ำนักพิมพ์เดียวกันในประเทศอังกฤษ นับเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ออกมา
ค่อนข้างรวดเร็ว (ผูว้ จิ ารณ์ทราบว่าศาสตราจารย์ Helmut Loofs-Wissowa
ป่วยมาระยะหนึ่งและเสียชีวิตในเวลาต่อมาในเดือนสิงหาคม 2018 และ
ท่านคงจะเตรียมต้นฉบับส�ำหรับการจัดพิมพ์มาก่อนหน้านัน้ พอสมควร และ
มอบหมายให้ญาติมิตรช่วยด�ำเนินการเรื่องการจัดพิมพ์) และเป็นหนังสือ
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การศึ ก ษาทางโบราณคดี ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ใ น
ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวมภาพและค�ำบรรยาย (catalogue)
ภาชนะดินเผา (ceramic vessels) และเศษภาชนะดินเผา (sherds) ที่
พบจากการขุดค้นโดยศาสตราจารย์ Helmut Loofs-Wissowa ที่แหล่ง
โบราณคดีโคกเจริญ (ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี) ซึ่งเป็น
แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ ก�ำหนดอายุประมาณ 3,500-2,700
ปีมาแล้ว หนังสือมีทั้งหมด 3 บท (บทที่ 1 บทที่ 2 และบทที่ 3) บทที่ 2 เป็น
บทเด่นและเป็นส่วนส�ำคัญหลักของหนังสือดังจะกล่าวต่อไป
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เริ่มต้นที่ปกหนังสือซึ่งออกแบบได้โดดเด่นสะดุดตา หน้าปกสีแดง
ชื่อหนังสืออยู่ด้านบน ต่อมาเป็นชื่อผู้เขียน พิมพ์ด้วยสีขาว ถัดลงมาตรง
กึ่งกลางหน้าปกเป็นภาพลายเส้นสีด�ำรูปภาชนะดินเผาทรงพาน ซึ่งเป็น
รูปแบบภาชนะดินเผาประเภทเด่น (diagnostic vessel) รูปแบบหนึ่งที่พบ
จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีโคกเจริญ ส�ำหรับนักโบราณคดีแล้ว เพียง
เห็นรูปภาชนะดินเผาบนหน้าปกก็ชวนให้ใคร่รู้ว่าข้างในน่าสนใจเพียงใด
ข้างในเล่มประกอบด้วยบทกิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญภาพ
วาดประกอบ สารบัญภาพถ่ายรายชือ่ แผนทีแ่ ละแผนผัง สารบัญตาราง ค�ำน�ำ
ของบรรณาธิการหนังสือ (กล่าวถึงชีวติ การท�ำงานบางช่วงและคุณปู การทาง
วิชาการของศาสตราจารย์ Helmut Loofs-Wissowa) บทน�ำของผู้เขียน
และบทคัดย่อหนังสือ ก่อนเข้าสู่บทที่ 1
ขอเริม่ ต้นด้วยบทที่ 1 ซึง่ เป็นบทน�ำของหนังสือและเป็นบททีส่ นั้ ทีส่ ดุ
(มีเพียง 4 หน้า รวมภาพประกอบ) บทนี้เป็นการปูพื้นหรือให้ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับต�ำแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีโคกเจริญ สภาพแวดล้อมทั่วไป
และสภาพภูมศิ าสตร์ของพืน้ ทีใ่ กล้เคียงแหล่งโบราณคดีโคกเจริญ ซึง่ ผูเ้ ขียน
เคยน�ำเสนอรายละเอียดมาแล้วในหนังสือ Hill of Prosperity: Excavations
at Khok Charoen, Thailand, A Burial Site at the Stone-Metal
Junction (Loofs-Wissowa 2017) ประเด็นส�ำคัญของเนื้อหาในบทนี้
ที่ผู้เขียนต้องการน�ำเสนอคือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (หินกับดิน) ที่ผู้คน
ในอดีตใช้ประโยชน์ในการท�ำเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ รวมทัง้ แหล่งน�ำ้ ทีห่ ล่อเลีย้ ง
ผู้คนและชุมชนโบราณและมีเส้นทางน�้ำในการคมนาคมติดต่อกับชุมชนอื่น
ที่อยู่ห่างไกล (แหล่งโบราณคดีโคกเจริญตั้งอยู่ติดกับล�ำน�้ำสาขาของแม่น�้ำ
ป่าสัก ซึง่ ไหลผ่านหลายพืน้ ทีแ่ ละเชือ่ มกับแม่นำ�้ เจ้าพระยาทีไ่ หลลงอ่าวไทย
ออกสู่ทะเลได้)
บทที่ 2 ถือเป็นบทที่โดดเด่นและส�ำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ มี
เนื้อหาและภาพประกอบมากที่สุด (มีจ�ำนวนหน้า 158 หน้า หรือคิดเป็น
86% ของจ�ำนวนหน้าหนังสือทั้งเล่ม) เป็นบทที่น�ำเสนอข้อมูลตรงกับชื่อ
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หนังสือ ซึง่ ก็คอื ภาชนะดินเผาทีพ่ บจากการขุดค้นโดยผูเ้ ขียน ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนได้
จัดจ�ำแนกรูปแบบภาชนะดินเผาออกเป็น 8 กลุ่ม (จากจ�ำนวนทั้งหมด 400
ใบ) ตามลักษณะเด่นบางประการ คือรูปแบบปาก ก้น และล�ำตัว แต่ละกลุม่
มีกลุม่ ย่อย (subgroup) ซึง่ แตกต่างกันในแง่ของการตกแต่งผิว (เช่น ลวดลาย
ตกแต่ง บริเวณทีต่ กแต่ง) การจัดจ�ำแนกรูปแบบภาชนะดินเผาโดยใช้เกณฑ์
เช่นนี้เป็นวิธีการที่นักโบราณคดีใช้กันทั่วโลก ในกรณีประเทศไทยก็เคยมี
นักโบราณคดีดำ� เนินการมาก่อนแล้ว คือการจัดจ�ำแนกภาชนะดินเผายุคก่อน
ประวัตศิ าสตร์ (ซึง่ มีอายุรว่ มสมัยกับภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีโคก
เจริญ) ที่พบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีโนนนกทา จังหวัดขอนแก่น
(Bayard 2010) ซึ่งผู้ปริทัศน์มีความเห็นว่าเป็นการจัดจ�ำแนกที่เหมาะสม
ในแง่ของการใช้รปู แบบภาชนะเพือ่ จัดล�ำดับอายุสมัยวัฒนธรรม ดังทีผ่ เู้ ขียน
กล่าวว่าภาชนะบางกลุม่ พบหรือปรากฏขึน้ ในสมัยแรกหรือสมัยเก่ากว่า (เช่น
ภาชนะแบบ 8A คือภาชนะทรงหม้อ ล�ำตัวอ้วนกลม ปากผายออก และมีปมุ่
หรือขาสัน้ ) และมีภาชนะบางกลุม่ ทีป่ รากฏในสมัยกลาง (เช่น ภาชนะแบบ 4
หรือภาชนะทรงพาน) แต่ก็มีบางกลุ่มที่ปรากฏต่อเนื่องเพียงแต่แตกต่างกัน
ในแง่วิธีการตกแต่งและลวดลาย (เช่น ภาชนะแบบ 1A, 1C, 1E คือภาชนะ
ทรงหม้อก้นกลม ปากผายออกที่นิยมตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ)
ควรกล่าวด้วยว่าภาชนะดินเผาที่กล่าวถึงในบทที่ 2 นี้ส่วนมากเป็น
ภาชนะเต็มใบ (whole vessels) และพบร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์ ดังนั้น
จึงจัดได้วา่ เป็นภาชนะดินเผาทีเ่ ป็นวัตถุอทุ ศิ (grave offerings) หรือวัตถุใน
พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย (mortuary vessels) ไม่ใช่ภาชนะดินเผาที่ใช้
ในครัวเรือนหรือในชีวิตประจ�ำวัน (household vessels)  
ในแง่ของการน�ำเสนอรูปแบบภาชนะดินเผาแต่ละกลุ่ม ผู้เขียนน�ำ
เสนอรูปภาชนะที่วาดด้วยลายเส้น (line drawing) ซึ่งมีข้อดีกว่าภาพถ่าย
ตรงทีส่ ามารถใส่รายละเอียดได้ชดั เจนมากกว่าภาพถ่าย ภาพลายเส้นภาชนะ
ดินเผาแต่ละใบมีค�ำบรรยายประกอบ โดยผู้เขียนบรรยายคุณลักษณะเชิง
คุณภาพหรือเชิงพรรณนา (qualitative attributes) เช่น รูปแบบ รูปทรง
205

205

แหล่งที่พบ (หลุมขุดค้น) มาจากหลุมฝังศพหมายเลขใด มีการตกแต่งผิว
อย่างไร ตกแต่งบริเวณใดของภาชนะ เป็นตัวอย่างที่ดีในการบันทึกและน�ำ
เสนอข้อมูล
บทที่ 3 ซึง่ เป็นสุดท้าย เป็นบทเกีย่ วกับเศษภาชนะดินเผาทีพ่ บทีแ่ หล่ง
โบราณคดีโคกเจริญ เพียงแต่ไม่ทราบต�ำแหน่งที่พบแน่ชัด บทนี้มีความยาว
20 หน้า พืน้ ทีส่ ว่ นมากของบทนีเ้ ป็นภาพลายเส้นเศษชิน้ ส่วนภาชนะดินเผา
เศษภาชนะดินเผาทั้งหมดที่น�ำเสนอในบทนี้เป็นชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่มี
ลวดลายการตกแต่ง (decorated sherds) โดยน�ำเสนอรูปแบบการตกแต่ง
วิธีการตกแต่ง และการจัดวางลวดลายตกแต่ง ซึ่งมีความหลากหลาย และ
อาจจะมีนยั ส�ำคัญทางวัฒนธรรมและอายุสมัย น่าสังเกตด้วยว่าลวดลายการ
ตกแต่งบนชิ้นส่วนหรือเศษภาชนะดินเผาเหล่านี้คล้ายกับลวดลายตกแต่ง
บนผิวภาชนะดินเผาเต็มใบ ดังนั้นจึงมีความส�ำคัญในฐานะที่ช่วยเสริมเติม
ให้เห็นประเพณีการตกแต่งภาชนะดินเผาชัดเจนยิ่งขึ้น
กล่าวโดยสรุป คุณูปการส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดิน
เผายุคก่อนประวัตศิ าสตร์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ จะ
ช่วยในการจัดล�ำดับอายุสมัยของหลักฐานโบราณคดีและวัฒนธรรมโบราณ
ได้  หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนังสือทีเ่ หมาะส�ำหรับนักโบราณคดีทสี่ นใจโบราณคดี
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ภาชนะดินเผาสมัยโบราณ และผู้สนใจประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผา

206

206

อ้างอิง
ภาษาไทย
ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2561. ปริทัศน์หนังสือ Hill of Prosperity: Excavations at Khok Charoen,
Thailand, A Burial Site at the Stone-Metal Junction. วารสารมานุษยวิทยา 1 (2):
301-311.
ภาษาอังกฤษ
Bayard, Donn T., 2010. The Chronology. In Archaeological Excavations at Non
Nok Tha, Northeast Thailand, 1965-1968, edited by Donn Bayard and W.
G. Solheim II, pp. 121-163. University of Guam, Micronesia Area Research.
Loofs-Wissowa, Helmut, 2017. Hill of Prosperity: Excavations at Khok Charoen,
Thailand, A Burial Site at the Stone-Metal Junction. BAR International Series
2844. Oxford: BAR Publishing.

207

207

208

208

