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บทที่ 5
บทสรุป
รัศมี ชูทรงเดช กนกนาฏ จินตกานนท
นัทธมน ภูรีพัฒนพงศ และนาฏสดุา ภูมิจํานงค

การดําเนินงานในรอบหกเดือนแรกของปที่หนึ่ง ของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน ระยะที่สอง ทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคและทํางานเกินเปาที่ตั้งไว สามารถประมวลผลและ
สรุปภาพรวมไดดังนี้

5.1 ภาพรวมของโครงการ

โดย รัศมี ชูทรงเดช

5.1.1 การดําเนินงาน
การดําเนินงานวิจัยในรอบหกเดือนแรก แบงออกเปนการทบทวนวรรณกรรมของแตละศาสตรที่
เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฏีและวิธีวิทยา การพัฒนาวิธีวิทยาในการวิเคราะหขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
5.1.1.1 การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมในดานโบราณคดี สิ่งแวดลอมโบราณและมานุษยวิทยากายภาพ เปนการ
ประเมินเอกสารที่เจาะลึกในรายละเอียดขององคความรู แนวคิดทฤษฏีและวิธีวิทยาที่จะใชในการวิเคราะหหลักฐาน
ทางโบราณคดี โครงกระดูกคน ฟนคน วงปไมและละอองเรณู และเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของโครงการฯ
การคนควาขอมูลเอกสาร คณะผูวิจัยดําเนินการไปเพียง 30% และยังไมไดวิเคราะหและประเมิน
ขอมูลในเอกสารตางๆ อยางละเอียด
ดานโบราณคดี ไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติของสมัยไพลสโตซีน ซึ่งเปนสมัยทาง
ธรณีวิทยาที่สําคัญตอวิวัฒนาการของคนและวัฒนธรรม และเรื่องวัฒนธรรมในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโล
ซีนตอนตน “โหบินเนียน” ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะชวยอธิบายหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจาก
แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและเพิงผาถ้ําลอดและเชื่อมโยงกับบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใตและโลกตอไป
และวิธีวิทยาในการวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะและกระดูกสัตว โดยประเมินเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฏีของการ
วิเคราะหจากองครวมทางวัฒนธรรม
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ดานมานุษยวิทยากายภาพ ไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับสถานภาพขององคความรูและการ
พัฒนางานดานมานุษยวิทยากายภาพในประเทศไทย วิธีวิทยาดานมานุษยวิทยากายภาพ และภาพรวมการวิเคราะห
โครงกระดูกมนุษยในประเทศไทยและพื้นที่ศึกษา
ดานวงปไมและสิ่งแวดลอม ไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยดานละอองเรณูในประเทศ
ไทยในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีน ซึ่งเชื่อมโยงกับการทบทวนวรรณกรรมของทีมวิจัยดานโบราณคดี

5.1.1.2 การพัฒนาวิธวี ิทยา
ดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟนคน) ไดพัฒนาวิธีวิทยาในการศึกษาขอมูลฟน โดยใชเทคโนโลยี
ทางการแพทยสมัยใหม คือ Computed Tomography Scanning (CT-scanning) มาวัดขอมูลของฟนและทําแบบจําลอง
ฟนแตละซี่ (Rapid prototype modeling)
ดานมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน) ไดทํางานประสานกับทีมมานุษยวิทยากายภาพ (ฟน)
ในการทดลองหาแนวทางในการทําแบบจําลองโครงกระดูกที่สมบูรณ และการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการทําการศึกษาวิเคราะห ทั้งนี้โครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร ซึ่งเปนโครงกระดูกที่
มีความสําคัญเนื่องจากมีอายุเกาแกและขุดคนพบทั้งโครงนั้นอยูในสภาพที่เปราะบางแตกหัก จนยากแกการประกอบ
ชิ้นสวนที่แตกหักตางๆเขาดวยกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองใชเทคโนโลยีทางดานการแพทยคือ Computed Tomography
Scanning (CT-scanning) มาชวยในการสรางแบบจําลองของโครงกระดูก และหนาตาของคนโบราณ
การพัฒนาวิธีวิทยานี้ หากทําสําเร็จก็จะเปนการคิดคนโดยนักวิจัยไทยในการสรางแบบจําลองเพื่อ
การศึกษาทางดานมานุษยวิทยากายภาพและโบราณคดีครั้งแรกในประเทศไทย

5.1.1.3 การวิเคราะหขอมูล
ดานโบราณคดี ไดทําการวิเคราะหโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุจากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด
โดยแบงการวิเคราะหออกเปน ดาน คือ ก) การวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะ สามารถจะวิเคราะหพื้นที่ขุดคนที่ 1 ได
20 ระดับ เสร็จการวิเคราะหพื้นที่ขุดคนที่ 1 ข) การวิเคราะหกระดูกสัตว สามารถวิเคราะหพื้นที่ขุดคนที่ 1 ได
10 ระดับ และปรับแผนการวิเคราะหพื้นที่ 2 อีก 10 ระดับ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณความหนาแนนของกระดูกสัตว
และชนิดของสัตว รวมวิเคราะหกระดูกสัตวไดทั้งหมด 20 ระดับ ค) วิเคราะหเปลือกหอย ของพื้นที่ขุดคนที่ 1 ได
ทั้งหมด 15 ระดับ และ ง) การวิเคราะหโบราณวัตถุชิ้นพิเศษจากพื้นที่ขุดคนที่ 1 จํานวน 10 ชิ้น พื้นที่ขุดคนที่ 2
จํานวน 20 ชิ้น พื้นที่ขุดคนที่ 3 จํานวน 3 ชิ้น รวมจํานวนโบราณวัตถุชิ้นพิเศษทั้งหมด 43 ชิ้น
นอกจากนี้ ทีมวิจัยโบราณคดียังไดวาดแผนผังระดับ เพื่อแสดงการกระจายตัวและความหนาแนน
ของโบราณวัตถุแตละระดับ จํานวน 23 แผนผัง สํารวจทางธรณีวิทยาบริเวณลําน้ําลางรอบๆแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ํา
ลอด และสงตัวอยางจากพื้นที่ขุดคนที่ 1 ไปตรวจหาอายุทางวิทยาศาสตร 1 ตัวอยางที่ Beta Analytic Inc. มลรัฐ
ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟนคน) ไดดําเนินงานดังนี้ ก) จัดทําทะเบียนฟนใหม ข) ประเมิน
จํานวนคนจากฟนที่พบจากการสํารวจและขุดคน จากแหลงโบราณคดี 5 แหง คือแหลงโบราณคดีหมอมูเซอ ถ้ํายาปา
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แหน1 ถ้ํายาปาแหน 2 เพิงผาบานไร และเพิงผาถ้ําลอด ค) สํารวจและเก็บขอมูลเพิ่มเติม พบฟนที่มีการตกแตงโดย
การเจาะรูจํานวน 7 ซี่ และ ง) ทําซีทีแสกนจํานวน 3 ครั้ง และทําแบบจําลองฟนแตละซี่
ดานมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน) ไดดําเนินดังนี้ ก) นําชิ้นสวนกระดูกตางๆ ของโครง
กระดูกที่พบจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรมาตอเขาดวยกัน และทดลองทําซีทีสแกน ข) จําแนกชิ้นสวนโครง
กระดูกที่พบจากการขุดคนที่เพิงผาถ้ําลอด เพื่อนับจํานวนคนอยางนอยที่สุด ค) วิเคราะหขอมูลเบื้องตน คือเพศ อายุ
เมื่อตาย ความสูง และลักษณะของรางกายโดยทั่วไป ง)ทําการสํารวจเก็บตัวอยางชิ้นสวนกระดูกเพิ่มเติมจากถ้ําที่พบ
โลงไมจํานวน 7 ถ้ํา และ จ) ทําการเก็บตัวอยางคราบและเศษไมจากโลงไม และนําไปทดสอบหา ไมโตรครอนเดรียล
ดีเอ็นเอ (Mitochondrial DNA) เพื่อพิสูจนหารองรอยของคราบเลือดและน้ําเหลืองที่อาจหลงเหลืออยู
ดานวงปไมและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการดังนี้ ก) เก็บตัวอยางไมเพิ่มอีก 5 ถ้ํา ข) วิเคราะหวงป
ไมและเสาไมจากตัวอยางที่เก็บมาตั้งแตโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ระยะที่หนึ่ง จํานวน 160 ตัวอยาง ค) เก็บ
ตัวอยางละอองเรณู 3 จุดรอบๆ แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและเพิงผาถ้ําลอด

5.1.2 การบูรณาการศาสตรตางๆ
การบูรณาการศาสตรตางๆ เขาดวยกัน ในขณะนี้ ยังไมสามารถจะเชื่อมโยงความสัมพันธของผล
การวิเคราะหของแตละศาสตรไดอยางชัดเจน เนื่องจากการวิเคราะหแตละดานยังไมเสร็จสิ้นทั้งหมด ผลที่ไดมาเปน
เพียงผลการวิเคราะหเบื้องตนเทานั้น
อย า งไรก็ ดี คณะวิ จั ย ได ป ระชุ ม แลกเปลี่ ย นผลการวิ จั ย อย า งสม่ํ า เสมอ และพยายามทํ า งาน
เชื่อมโยงการทํางานใหสอดคลองกัน โดยมีวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเปนหลักในการวิเคราะหและเก็บขอมูลใน
ภาคสนาม

5.2 ดานโบราณคดี

โดย รัศมี ชูทรงเดช

5.2.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ผูวิจัยไดวางแผนในรอบหกเดือนแรกของปที่หนึ่ง โดยจะเนนวิเคราะหโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุที่ไดจาก
การขุดคนของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด ดังนี้
1. วิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะ เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับกิจกรรม เทคโนโลยีดั้งเดิม ระยะเวลาใน
การอยูอาศัยบริเวณเพิงผาถ้ําลอด และหนาที่ของแหลงโบราณคดี
2. วิเคราะหกระดูกสัตว เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับการดํารงชีพ ความหลากหลายของชนิดสัตวที่ถูก
เลือกมากินเปนอาหาร หนาที่ของแหลงโบราณคดี และตอบคําถามเรื่องสภาพแวดลอมโบราณ
3. วิเคราะหโบราณวัตถุชิ้นพิเศษ เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธกับระหวางชุมชนใน
อดีต และหนาที่ของแหลงโบราณคดี
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5.2.2 สรุปผล
ในที่นี้ ขอเสนอผลการวิเคราะหเบื้องตน เนื่องจากยังมีโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุอีกเปนจํานวน
มากที่จะตองวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในปที่หนึ่งและสอง นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในเรื่องอายุของชั้นทับ
ถมของแตละพื้นที่ขุดคน ซึ่งจําเปนตองรอผลการตรวจหาอายุดวยวิธีคารบอน14 กอน (Carbon 14 dating) ซึ่งจะชวย
ทําใหสามารถจะวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักฐานทางโบราณคดีในชวงเวลาได ในขณะนี้จึงยังไมสามารถจะ
ประมวลผลการวิเคราะหและตีความไดในรายงานฉบับนี้ ดังนั้นจึงจะนําเสนอผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ
เบื้องตน

เครื่องมือหินกะเทาะ
สรุปผลการวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะเบื้องตนในพื้นที่ขุดคนที่ 1 จํานวน 20 ระดับ จากระดับ
สมมติที่ 21-40 (ระดับความลึก 350-550 เซนติเมตรจากจุดมาตรฐานสมมติ) มีโบราณวัตถุประเภทหินที่วิเคราะห
จํานวนทั้งสิ้น 5,727 ชิ้น โดยแบงประเภทของโบราณวัตถุตามกระบวนการผลิตเครื่องมือหินกะเทาะ คือแกนหิน
จํานวน 826 ชิ้น สะเก็ดหิน จํานวน 4,901 ชิ้น
พื้นที่ขุดคนที่ 1 ซึ่งเปนเพิงผา เปนบริเวณที่มีกิจกรรมหลายอยางที่เกี่ยวของกับโบราณวัตถุประเภท
หินกะเทาะ ไดแก การผลิตเครื่องมือ และการซอมแซมเครื่องมือ สําหรับเทคนิคการกะเทาะใชการกะเทาะโดยตรง
โดยนํากอนหินสองกอนมากระทบกันโดยตรง กอนหนึ่งทําหนาที่เปนฆอน และอีกกอนเปนวัตถุดิบที่ถูกแปรสภาพให
เปนเครื่องมือ บริเวณเพิงผานี้มีการเขามาพักอาศัยอยางตอเนื่อง

กระดูกสัตว
สรุปผลการวิเคราะหกระดูกสัตวเบื้องตนในพื้นที่ขุดคนที่ 1 จํานวน 10 ระดับ จากระดับ สมมติที่
12-21 (ระดับความลึก 260-360 เซนติเมตรจากระดับมาตรฐานสมมติ) พบกระดูกสัตวจํานวน 94, 982 ชิ้น แบงเปน
สัตวขนาดกลาง 65, 924 ชิ้น ขนาดใหญ 10,325 ชิ้น ขนาดเล็ก 1,633 ชิ้น สัตวน้ํา 384 ชิ้น และชิ้นกระดูกสัตวที่
แตกหักมาก จํานวน 16, 716 ชิ้น
พื้นที่ ขุด คน ที่ 2 จํ านวน 10 ระดั บ จากระดับ สมมติ พื้น ผิว-9 (ระดับ ความลึก พื้ นผิ ว- 380
เซนติเมตรจากระดับมาตรฐานสมมติ) พบกระดูกสัตวจํานวน 4,003 ชิ้น แบงเปนสัตวขนาดกลาง 3,456 ชิ้น ขนาด
ใหญ 286 ชิ้น ขนาดเล็ก 123 ชิ้น สัตวน้ํา 19 ชิ้น และชิ้นกระดูกสัตวที่แตกหักมาก จํานวน 119 ชิ้น
สําหรับการใชพื้นที่ พื้นที่ขุดคนที่ 1 ซึ่งเปนเพิงผา เปนบริเวณที่มีกิจกรรมหลายอยางที่เกี่ยวของ
กับการชําแหละซากสัตวครั้งที่สอง และการปรุงอาหาร นอกจากนี้ยังเปนพื้นที่หลักที่ใชในการชําแหละซากสัตว จึง
พบปริมาณของกระดูกสัตวเปนจํานวนมากกวาพื้นที่ขุดคนที่ 2 ซึ่งเปนพื้นที่ลาดเอียง ที่อาจจะเปนที่ทิ้งขยะ
อยางไรก็ดี ผูวิจัยยังไมไดจําแนกชนิดของสัตวอยางละเอียด จึงยังไมสามารถจะประมวลผล
ขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดสัตว และสภาพแวดลอมในอดีตแตละชวงเวลาได
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เปลือกหอย
สรุปผลการวิเคราะหกระดูกสัตวเบื้องตนในพื้นที่ขุดคนที่ 1 จํานวน 16 ระดับ จากระดับสมมติที่
พื้นผิว-15 (ระดับความลึก 150-300 เซนติเมตรจากระดับมาตรฐานสมมติ) พบเปลือกหอยจํานวน 2,122 ชิ้น แบง
ออกเปนหอยฝาเดี่ยว ไดแกหอยภูเขาและหอยโขง จํานวน 161 ชิ้น และหอยฝาคู ไดแกหอยกาบแมน้ํา จํานวน
1,959 ชิ้น หอยที่พบอยูในสภาพที่ถูกเผาไฟและไมถูกเผาไฟ สวนใหญจะเปนหอยน้ําจืด
ในเบื้องตนหอยที่พบในแหลงโบราณคดีนี้แสดงวาคนไดเก็บหอยมารับประทานเปนอาหารและมี
การทําใหสุก โดยรับประทานควบคูไปกับสัตวตางๆ ที่ลามาได

โบราณวัตถุชนิ้ พิเศษ
สรุปผลการวิเคราะหโบราณวัตถุชิ้นพิเศษในพื้นที่ขุดคนที่ 1 และ 2 จํานวนทั้งหมด 30 ชิ้น ซึ่งพบ
ในชั้นดินทับถมบนๆ
พื้นที่ 1 พบโบราณวัตถุ จํานวน 10 ชิ้น เปนลูกปดแกวจํานวน 3 เม็ด ชิ้นสวนเหล็ก จํานวน 4
ชิ้น เครื่องมือหินกะเทาะ 1 ชิ้น แกนหินเจาะรู 1 ชิ้นและเขาสัตวจําพวกวัว-ควาย 2 ชิ้น
พื้นที่ 2 พบโบราณวัตถุ จํานวน 20 ชิ้น เปน ลูกปดดินเผา จํานวน 10 เม็ด ลูกปดแกวจํานวน 1
เม็ด ชิ้นสวนเหล็ก จํานวน 1 ชิ้น เครื่องมือหินกะเทาะ 1 ชิ้น แกนหินเจาะรู 2 ชิ้น เหรียญเงิน 1 เหรียญ และ
ถานไฟฉายโบราณ 1 ชิ้น หินลับ 1 ชิ้น หินขัด 1 ชิ้น และเครื่องถวย 1 ชิ้น
การวิเคราะหโบราณวัตถุชิ้นพิเศษนั้น ไดวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการพรรณนาและยังไมได
ประมวลขอมูลทั้งหมดเขาดวยกัน การวิเคราะหเชื่อมโยงความสัมพันธเพื่อตอบคําถามเรื่องการติดตอสัมพันธระหวาง
ชุมชนและการใชพื้นที่เพิงผานั้น จะตองรอผลการวิเคราะหทั้งหมดเสียกอน แลวจึงนําไปเชื่อมโยงกับบริบทของชั้น
ทับถมทางโบราณคดีและผลการวิเคราะหโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุที่อยูในแตละชั้นทับถม

5.3 ดานมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน)

โดย นัทธมน ภูรีพัฒนพงศ

5.3.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ในชวงระยะหกเดือนแรกของการวิจัย ผูวิจัยวางแผนทําการศึกษาโครงกระดูกที่ไดจากการขุดคนทั้ง 2 แหลง
คือ แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและถ้ําลอด เพื่อตองการทราบขอมูลตางๆ ดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตน เชน เพศ อายุเมื่อตาย สวนสูง
2 โรคและความผิดปกติของกระดูก ลักษณะการเสื่อมสภาพของกระดูก
3. ทดลองหาแนวทางในการทําแบบจําลองโครงกระดูกที่สมบูรณ และการนําเทคโนโลยีเขามาใช
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทําการศึกษาวิเคราะห
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5.3.2 สรุปผล
โครงกระดูกจากการขุดคนที่ทําการศึกษาทั้งหมดมาจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร จํานวน 1 โครง และ
แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดจํานวน 4 โครง
โครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร เปนโครงกระดูกเพศชาย อายุคอนขางมากคือประมาณ 4550 ปขึ้นไป ลักษณะของใบหนากวางและสั้น ลักษณะโครงสรางของรูปรางคอนขางเล็ก สูงเพียง 157.7 เซนติเมตร
เทานั้น แตคงจะผานการทํางานที่ใชแรงของกลามเนื้ออยางหนัก ขอเขาดานขวาเกิดการกระแทกทําใหกระดูกแตกบิ่น
และกระดูกมีรองรอยการเชื่อมตัวกอนเจาของโครงกระดูกจะเสียชีวิต ขอตอกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพ สุขภาพฟนไม
ดี มีฟนกรามที่หลุดออกไปกอนตายหลายซี่ ซึ่งจะทําใหกระดูกขากรรไกรยุบและใบหนาของเจาของโครงกระดูกสั้น
ลง นอกจากนี้ยังอาจสงผลถึงการทํางานของขอตอกระดูกขากรรไกรลางไมเปนไปตามปกติ หรือเปนสาเหตุทําใหขอ
ตอขากรรไกรลางเสื่อมอีกดวย
โครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดจํานวน 4 โครง เปนโครงกระดูกเด็กจํานวน 1 คน และโครง
กระดูกผูใหญอีก 3 โครง มีรายละเอียดดังนี้คือ
โครงกระดูกหมายเลข 1 เปนโครงกระดูกผูใหญที่นาจะมีอายุยังไมมากนัก (หากพิจารณาจากสภาพและรอย
สึกของชุดฟนที่คาดวานาจะเปนของโครงเดียวกัน) โครงสรางรางกายอยูในระดับปานกลาง ไมสามารถบอกเพศและ
ความสูงได
โครงกระดูกหมายเลข 2 เปนโครงกระดูกผูใหญเพศหญิง อายุประมาณ 25 - 35 ป ลักษณะโครงสรางของ
รางกายอยูในระดับปานกลางคอนขางเล็ก สูงประมาณ 152 เซนติเมตร สุขภาพฟนคอนขางดีและโครงสรางกระดูก
แข็งแรง
โครงกระดูกหมายเลข 3 เปนโครงกระดูกเด็กอายุประมาณ 9 - 13 ป
โครงกระดูกหมายเลข 4 เปนโครงกระดูกเพศชาย (?) อายุประมาณ 15 - 25 ป ลักษณะโครงสรางรางกาย
นาจะบึกบึนแข็งแรง

5.4 ดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟนคน)

โดย กนกนาฏ จินตกานนท

5.4.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ในชวงระยะหกเดือนแรกของการวิจัย ผูวิจัยวางแผนทําการศึกษาฟนที่ไดจากการสํารวจและขุดคนทั้ง 2
แหลง คือ แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและถ้ําลอด เพื่อตองการทราบขอมูลตางๆ ดังนี้
1. เพื่อหาความสัมพันธของลักษณะฟนของคนโบราณที่ไดจากการสํารวจและขุดคน กับคนทอง
ถิ่นที่อาศัยอยูในอําเภอปางมะผาในปจจุบัน
2. เพื่อคิดคนวิธีการใหมในการศึกษาขอมูลของฟน
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5.4.2 สรุปผล
การศึกษาวิจัยมานุษยวิทยากายภาพ-ฟน ของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอําเภอปางมะผา ระยะที่ 2
ไดเลือกแหลงโบราณคดี ที่เปนตัวแทนในการวิจัย 5 แหลงดังนี้ คือ
1. แหลงโบราณคดีสํารวจ ถ้ําหมอมูเซอ
อายุประมาณ 2,080 + 60 ป
2. แหลงโบราณคดีสํารวจ ถ้ํายาปาแหน 1
อายุประมาณ 2,080 + 60 ป
3. แหลงโบราณคดีสํารวจ ถ้ํายาปาแหน 2
อายุประมาณ 2,080 + 60 ป
4. แหลงโบราณคดีขุดคน เพิงผาบานไร
อายุประมาณ 9,720 + 50 ป
5. แหลงโบราณคดีขุดคน เพิงผาถ้ําลอด
อายุประมาณ 13,640 + 80 ป
อายุประมาณ12,100 ± 60 ป
ผูวิจัยไดทําการจําแนกฟนจากแหลงโบราณคดีเหลานี้ใหมทั้งหมด พบวามีความแตกตางจากการจําแนกของ
ผูวิจัยในโครงการฯ ระยะที่ 1 ประมาณรอยละ 38
การจัดทําทะเบียนฟนใหมสามารถสรุปจํานวนฟนที่มีอยูในปจจุบันไดดังนี้
ฟนจากโครงการฯ ระยะที่ 1 ทั้งหมด 633 ซี่ เปนฟนแท 524 ซี่ ฟนน้ํานม 45 ซี่
ฟนจากโครงการฯ ระยะที่ 2 ทั้งหมด 209 ซี่ เปนฟนแท 190 ซี่ ฟนน้ํานม 19 ซี่
รวมฟนในปจจุบัน
ทั้งหมด 842 ซี่ เปนฟนแท 714 ซี่ ฟนน้ํานม 64 ซี่
ทั้งนี้มีฟนที่มีเลขทะเบียนแลว แตไมพบ หรือสูญหายไป จํานวน 64 ซี่
จากการวิเคราะหจํานวนฟนและชนิดของฟนสามารถสรุปไดวา
แหลงโบราณคดีถ้ําหมอมูเซอ มีศพผูใหญอยางนอย 5 คน และศพเด็กอยางนอย 2 คน
แหลงโบราณคดีถ้ํายาปาแหน 1 มีศพผูใหญอยางนอย 6 คน ไมมีศพเด็ก
แหลงโบราณคดีถ้ํายาปาแหน 2 มีศพผูใหญอยางนอย 15 คน และศพเด็กอยางนอย 3 คน
แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร มีศพผูใหญอยางนอย 5 คน และศพเด็กอยางนอย 2 คน
แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด มีศพผูใหญอยางนอย 3 คน และศพเด็กอยางนอย 1 คน
ในการสํารวจของโครงการฯระยะที่ 1 พบฟนที่มีลักษณะไดรับการตกแตงโดยมีการเจาะรูแลวใชวัสดุที่
เหมือนโลหะ ใสเขาไปในรูจํานวน 1 ซี่ จากการสํารวจเพิ่มเติมของโครงการฯระยะที่ 2 พบฟนที่มีลักษณะไดรับการ
ตกแตงเพิ่มอีก 7 ซี่ รวมมีฟนที่มีลักษณะไดรับการตกแตงทั้งหมดจํานวน 8 ซี่ ซึ่งจะไดทําการศึกษาถึงวัสดุที่ใช และ
การศึกษาลักษณะการเจาะตอไป
ผูวิจัยไดทํา CT-scanning ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรกเปนฟนคนโบราณจากแหลงโบราณคดีในอําเภอปางมะผา
ที่ไดถูกคัดเลือกเพื่อนําไปศึกษาสารพันธุกรรม (DNA)จํานวนทั้งหมด 34 ซี่ และฟนคนปจจุบันในอําเภอปางมะผา
จํานวน 17 ซี่ จากนั้นไดทําแบบจําลองฟนแตละซี่ (rapid prototype modeling) ของฟนคนโบราณจากแหลงโบราณคดี
ในอําเภอปางมะผา ที่ไดถูกคัดเลือกเพื่อนําไปศึกษาสารพันธุกรรม (DNA) ทั้งหมด สวนการทํา CT-scanning ครั้งที่ 2
และ 3 สมบูรณ ไดใชฟนจากแหลงโบราณคดีถ้ํายาปาแหน 1 ถ้ํายาปาแหน 2 และถ้ําลอดขุดคน จํานวน 38 ซี่ โดยการ
scan ตามแนวขวาง และตามแนวนอน ตามลําดับ
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โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ระยะที่สอง

5.5 ดานวงปไมและสิ่งแวดลอม

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1

โดย นาฏสุดา ภูมิจํานงค

5.5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ในชวงระยะหกเดือนแรกของการวิจัย ผูวิจัยวางแผนทําการศึกษาวงปไม

เพื่อตองการทราบขอมูลตางๆ

ดังนี้
1. วิเคราะหวงปไมจากโลงไมและเสาไม เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในอดีต และอายุของโลงไม

5.5.2 สรุปผล
กลาวโดยสรุป จากการนําขอมูลหัวโลงและเสาไมจากการเก็บขอมูลในการทํางานระยะที่ 1 มาวิเคราะห
รวมกันอีกครั้งหนึ่ง จากตัวอยางทั้งหมดประมาณ 160 ตัวอยาง ตัวอยางที่สามารถซอนทับกันในบางชวง และมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธทางสถิติที่นาเชื่อถือได จํานวน 80 ตัวอยาง
ในเบื้องตนอาจกลาวไดวา ไมสักที่นํามาทําโลงของชุมชนวัฒนธรรมโลงไม มาจากพื้นที่ใกลเคียงกับแหลง
ที่อยูอาศัยและอยูบริเวณที่ใชเปนที่ทําพิธีปลงศพ หรืออีกนัยหนึ่ง พื้นที่ดังกลาวในอดีต (ประมาณ 1200 ป อางตามอายุ
ที่ไดกําหนดโดยคารบอน 14 ) ตองมีความอุดมสมบูรณไปดวยไมสัก ผูคนจากวัฒนธรรมโลงไมมีความชํานาญในเรื่อง
การใชเครื่องมือ (เหล็ก) ในการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม มีความรูหรือประสบการณในเรื่องการเลือกใชชนิด
ไมดี แตอีกนัยหนึ่ง เนื่องจากในอดีตไมสักเปนไมเดนในพื้นที่ จึงมีใหเลือกใชเปนจํานวนมาก
หากจะพิจาณาถึงรูปแบบของหัวโลงซึ่งเปนวัฒนธรรมโลงไมดวยกันแบบตอเนื่อง อาจกลาวไดวาอาจมีการ
ถายทอดความรูจากชางที่ชํานาญในเรื่องนี้สืบตอกันไป โดยที่อาจมีรูปรางที่แปลมปลอมออกมา แตก็อาจเปนเรื่องของ
ความสามารถเฉพาะตัวบุคล หรือเปนความตองการของผูที่จะทําใหกับผูที่ตองการใช
ทั้งลุมน้ําของและลุมน้ําลาง วัฒนธรรมโลงมีความคลายคลึงกันมาก บอกไดหรือไมวากลุมชนเหลานี้มีการ
ติดตอกันหรือเปนกลุมชนที่รับการถายทอดวัฒนธรรมเรื่องพิธีกรรมหลังการตายและเปนที่ยอมรับปฏิบัติสืบกันมา
สภาพแวดลอมจากอดีตหากพิจารณาจากวงปไม ขนาดไม พบวาคงมีปริมาณความชุมชื้นคอนขางสูงปา
เบญจพรรณเปนปาครอบคลุมในพื้นที่ มีไมสักเปนไมเดนในพื้นที่ (ชวงประมาณ 1,200 ปที่ผานมา) แตกอนหนานี้ อาจ
เปนสภาพอากาศอีกประเภทหนึ่ง เชนปาสนและปาดิบเขา เนื่องจากการพบละอองเรณูของไมทั้งสองชนิดนี้จํานวน
มาก อยางไรก็ตามไมพบละอองเรณูของไมสักเลยอาจสรุปไดวาละอองเรณูของไมสักโดนทําลายไปกอน หรือเปนไป
ไดวาไมสักสามารถเขามายึดครองพื้นที่ปาสนและปาดิบเขาไปทั้งในเรื่องของการแทนที่ (succession) และ/หรือมี
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยที่อุณหภูมิบริเวณพื้นที่ปางมะผาอาจสูงขึ้นเล็กนอย นอกจากนี้หากพิจารณา
จากกราฟเสนดัชนีของไมสัก จะพบวามีชวง 170-200 ป (คาอายุลอย) เปนชวงที่ปางมะผามีความแหงแลงอยางตอเนื่อง
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