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บทที่ 5
บทสรุป
รัศมี ชูทรงเดช (บรรณาธิการ)
กนกนาฏ จินตกานนท นาฏสุดา ภูมิจํานงค และนัทธมน ภูรีพัฒนพงศ
การดําเนินงานในรอบหกเดือนที่สองของปที่หนึ่ง ของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน ระยะที่สอง ซึ่งดําเนินงานระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2547 คณะวิจัยได ทํางาน
บรรลุตามวัตถุประสงคและทํางานเกินเปาที่ตั้งไว ซึ่งสามารถประมวลผลและสรุปภาพรวมไดดังนี้

5.1 ภาพรวมของโครงการ
โดย รัศมี ชูทรงเดช

5.1.1 การดําเนินงาน
การดําเนินงานวิจัยในรอบหกเดือนที่สอง แบงออกเปนการทบทวนวรรณกรรมของแตละศาสตรที่
เกี่ ย วข อ งกั บ องค ค วามรู เ รื่ อ งสภาพแวดล อ มในสมั ย โฮโลซี น ตอนปลาย สภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมสมั ย
โฮโลซีนตอนกลาง-ปลาย หลักฐานของคนสมัยไพสสโตซีนตอนปลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การสึก
และการตกแตงฟน นอกจากนี้ยังทบทวนวรรณกรรมวิธีวิทยาในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดอายุทาง
วิทยาศาสตรดวยวิธีคารบอน-14 และเทอรโมลูมิเนสเซนส การวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะ เครื่องซีทีแสกน และ
การวิเคราะหขอมูลในแตละดาน
5.1.1.1 การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมในดานโบราณคดี สิ่งแวดลอมโบราณและมานุษยวิทยากายภาพ เปนการ
ประเมินเอกสารที่เจาะลึกในรายละเอียดขององคความรู แนวคิดทฤษฏีและวิธีวิทยา/เทคนิควิธีที่จะใชในการวิเคราะห
หลั ก ฐานทางโบราณคดี โครงกระดู กคน ฟ น คน วงป ไ มแ ละละอองเรณู รวมทั้ ง การกํ า หนดอายุด ว ยวิธี ท าง
วิทยาศาสตร โดยหัวขอตางๆ ที่ทําการทบทวนนั้นจะตองเชื่อมโยงกับโจทยวิจัยของโครงการฯ
การคนควาขอมูลเอกสาร คณะผูวิจัยดําเนินการไปไดเพิ่มเติมจากรายงานฉบับที่ 1 ประมาณ 25%
และยังไมไดวิเคราะหและประเมินขอมูลในเอกสารตางๆ อยางละเอียด ทั้งนี้เพราะคณะวิจัยทํางานควบคูไปกับการ
วิเคราะหขอมูลแตละดาน
ดานโบราณคดี ในสวนขององคความรู ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสภาพของสังคม
และวัฒนธรรมในสมัยโฮโลซีนตอนกลาง-ปลาย หรือสมัยยุคหินใหม สมัยยุคโลหะ และสมัยกึ่งประวัติศาสตร
โดยเลือกทบทวนจากภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยกอน เพราะเปนบริเวณที่เปนแนวเทือกเขาดานตะวันตกที่
ติดตอมาถึงอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน และมีลักษณะภูมิประเทศที่เปนภูเขา ในดานวัฒนธรรมก็มีรองรอย
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ของการอยูอาศัยของคนอยางตอเนื่อง โบราณวัตถุก็คลายคลึงกับที่พบในอําเภอปางมะผา ดังนั้นจึงทบทวนเอกสาร
เพื่อเปนฐานขอมูลในการศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งจะชวยอธิบายหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากแหลงโบราณคดีเพิงผา
บานไร และเพิงผาถ้ําลอดและเชื่อมโยงกับบริบทของประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใตและโลกตอไป สวนวิธี
วิทยาในการวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะ ไดประเมินเอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคการวิเคราะหเครื่องมือหินประเภท
ตางๆ
ดานมานุษยวิทยากายภาพ สํ า หรั บ ที ม วิ จั ย ด า นมานุ ษ ยวิ ท ยากายภาพ (โครงกระดู ก คน)ได
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับสถานภาพขององคความรูเรื่องของโครงกระดูกคนปจจุบัน (โฮโม ซาเปยน ซาเปยน) ที่
พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งสวนใหญเปนขอมูลจากหมูเกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลักษณะทาง
กายภาพของโครงกระดูก และหลักฐานทางโบราณคดีที่พบรวมกับโครงกระดูก ซึ่งจะเปนขอมูลเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับลักษณะประชากรดั้งเดิมที่อาศัยอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สวนทีมวิจัยดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟน) ไดทบทวนวรรณกรรมองคความรูเรื่องการสึกของ
ฟน และการตกแตงฟน ซึ่งเปนการคนควาเพิ่มเติมหลังจากที่พบฟนที่ตกแตงจากแหลงโบราณคดีประเภทโลงไม
เพิ่มเติมจากการสํารวจในรอบหกเดือนที่สอง ของปที่หนึ่ง และทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีวิทยาเรื่องเครื่อง
เอกซเรยคอมพิวเตอร “ซีทีแสกน” เพื่อเปนขอมูลสําหรับการศึกษาเกี่ยวพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของคนใน
อดีต ทั้งในเรื่องการรับประทานอาหาร ลักษณะของอาหาร และวัฒนธรรมเกี่ยวกับความงามจากการตกแตงฟนของคน
ในวัฒนธรรมโลงไม
ดานวงปไมและสิ่งแวดลอม ได ท บทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ องค ค วามรู ข องการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศในสมัยโฮโลซีนตอนปลายเมื่อประมาณ 500 ปมาแลวจนปจจุบัน เพื่อทําใหเขาใจวัฏจักรของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน และสามารถจะทําใหเปนฐานขอมูลในการศึกษาเรื่องการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ มจากผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ด า นต า งๆ ภายในพื้ น ที่ สู ง ของอํ า เภอปางมะผ า จั ง หวั ด
แมฮองสอน ซึ่งเชื่อมโยงกับการทบทวนวรรณกรรมของทีมวิจัยดานโบราณคดี นอกจากนี้ยังไดทบทวนเอกสาร
ทางดานวิธีวิทยาเกี่ยวกับการวิเคราะหละอองเรณูและการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรดวยวิธีคารบอน-14

5.1.1.3 การวิเคราะหขอมูล
ดานโบราณคดี ไดทําการวิเคราะหโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุจากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด
โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ดานหลัก คือ 1) การวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะ โดยวิเคราะหเครื่องมือหิน
กะเทาะโดยการจัดจําแนกเบื้องตนตามขั้นตอนการผลิตในพื้นที่ขุดคนที่ 2 ได 28 ระดับ ซึ่งเกินเปาที่ตั้งไว 2) การ
วิเคราะหกระดูกสัตว สามารถวิเคราะหพื้นที่ขุดคนที่ 1 และ 2 ไดทั้งหมด ซึ่งเปนการทํางานที่เกินเปาที่ตั้งไว ซึ่ง
ตามแผนจะทําการวิเคราะหเพียง 20 ระดับเทานั้น
นอกจากนี้ ทีมวิจัยโบราณคดียังไดวาดแผนผังระดับ เพื่อแสดงการกระจายตัวและความหนาแนน
ของโบราณวัตถุแตละระดับของพื้นที่ขุดคนที่ 1 จํานวน 61 แผนผัง ทีมวิจัยไดทําการวาดแผนผังระดับของพื้นที่ขุด
คนที่ 1 เสร็จทั้งหมด ซึ่งเปนการทํางานที่เกินเปาที่ตั้งไว ซึ่งจะทําการวาดเพียง 20 แผนผัง และสงตัวอยางจากพื้นที่
ขุดคนที่ 1 ไปตรวจหาอายุทางวิทยาศาสตรดวยวิธีคารบอน-14 จํานวน 1 ตัวอยางที่ Beta Analytic Inc.
มลรัฐ
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ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากโครงการฯ ไมสามารถจะสงไปหาคาอายุที่หองปฏิบัติการของสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติภาพ ในประเทศไทยได เพราะตัวอยางมีขนาดที่เล็กมากเกินกวาที่จะวิเคราะหไดดวยอุปกรณใน
ประเทศไทย นอกจากนั้นโครงการฯ ยังสงตัวอยางดินไปกําหนดอายุดวยวิธีเทอรโมลูมิเนสเซนสที่หองปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยวัสดุศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอากิตะ ประเทศญี่ปุน จํานวน 11 ตัวอยาง ซึ่งเปนการ
ทํางานที่เกินเปาที่ตั้งไว เพราะไดคาอายุถึง 11 ตัวอยาง
ดานมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน) ไดดําเนินดังนี้ 1) การทําซีทีสแกนและสรางกะโหลก
ที่สมบูรณขึ้นมาใหม 2) จําแนกชิ้นสวนโครงกระดูกที่พบจากการขุดคนที่เพิงผาถ้ําลอด เพื่อนับจํานวนคนอยางนอย
ที่สุด 3) วิเคราะหโรคและความผิดปกติ ง) การเปรียบเทียบรูปรางลักษณะของกะโหลกศีรษะจากแหลงโบราณคดี
เพิงผาบานไรและเพิงผาถ้ําลอด 4) การตรวจหาแรธาตุจากดินในหลุมฝงศพของแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและเพิง
ผาถ้ําลอด 5) การพิสูจนคราบน้ําเหลืองจากโลงไม 6) เตรียมการทดลองสกัดไมโตรคอนเดรียลดีเอ็นเอ
การดําเนินงานขอ 1-4 เปนการทํางานที่เกินเปาที่กําหนดไว สวนขอ 5 ไดดําเนินงานตามแผน แต
ไมสามารถจะสกัดไมโตรคอนเดรียลดีเอ็นเอออกมาจากเศษไมจากโลงไมได และขอ 6 ไดดําเนินการทดลองสกัด ไม
โตรคอนเดรียลดีเอ็นเอ ซึ่งก็เปนการดําเนินงานตามแผนที่ตั้งไว
ดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟนคน) ไดดําเนินงานดังนี้ 1) จําแนกฟนใหม 2) ทําซีทีสแกน
จํานวน 39 ซี่ 3) วิเคราะหสวนประกอบทางเคมีของวัสดุที่ใชตกแตงฟน 4) ทําแบบจําลองฟนแตละซี่ ซึ่งก็เปนการ
ทํางานไดเกินเปาที่ตั้งไว
ดานวงปไมและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการดังนี้ 1) เก็บตัวอยางไมเพิ่มอีก 3 ถ้ํา 2) วิเคราะหวงป
ไมและเสาไมจากตัวอยางที่เก็บมาจากถ้ําปางคาม 1 จํานวน 42 ตัวอยาง ถ้ําปางคาม 3 จํานวน 20 ตัวอยาง และ ถ้ําผี
จํานวน 23 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 85 ตัวอยาง 3) จัดทําสไลดของละอองเรณู จากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและเพิง
ผาถ้ําลอด จํานวน 80 สไลด 4) กําหนดอายุทางวิทยาศาสตรของโลงไมดวยวิธีคารบอน-14 จากถ้ําบอไคร จํานวน 8
ตัวอยาง และแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร จํานวน 7 ตัวอยาง การทํางานก็ดําเนินงานไปตามแผน

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
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3. สงตัวอยางดินไปกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรดวยวิธีเทอรโมลูมิเนสเซนส เพื่อทําใหทราบอายุ
ที่แนนอนของชั้นดินทับถมทางโบราณคดี แลวนํามาเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะหโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุ เพื่อ
จัดลําดับอายุสมัยทางวัฒนธรรมตอไป

5.2.2 สรุปผล
ในที่นี้ ผูวิจัยขอสรุปผลการวิเคราะหเบื้องตน เนื่องจากยังมีโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุอีกเปน
จํานวนมากที่จะตองวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณตอไปในปที่สอง นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในเรื่องอายุของชั้น
ทับถมของแตละพื้นที่ขุดคน ซึ่งไดผลการกําหนดอายุเฉพาะพื้นที่ขุดคนที่ 1 และ 3 เทานั้น พื้นที่ขุดคนที่ 2 ยังไมมี
ผลการกําหนดอายุเลย ดังนั้นจึงจําเปนตองสงตัวอยางไปกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยทําให
สามารถจะวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักฐานทางโบราณคดีในชวงเวลาได ในรายงานฉบับนี้จึงยังไม
สามารถจะประมวลผลการวิเคราะหและตีความเชื่อมโยงกับชั้นทับถมทางโบราณคดี
ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณเบื้องตน สามารถสรุปเบื้องตนไดดังนี้

1. เครื่องมือหินกะเทาะ
สรุปผลการวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะเบื้องตนในพื้นที่ขุดคนที่ 2 จํานวน 28 ระดับ จากหลุดขุด
คน 3 หลุม คือ
หลุม S20W10 วิเคราะห 7 ระดับสมมติ ประกอบดวย ชั้นดินสมมติที่ 21–27 ระดับความลึก
490–620 cm.dt.
หลุม Baulk S21W10 วิเคราะห 7 ระดับสมมติ ประกอบดวย ชั้นดินสมมติที่ 11–13 ระดับความลึก
390–420 cm.dt. ถึงชั้นดินสมมติที่ 22–25 cm.dt. ระดับความลึก 500–580 cm.dt.
หลุม S21W10 วิเคราะห 14 ระดับสมมติ ประกอบดวยชั้นดินสมมติที่ S–9 ระดับความลึก S–380
cm.dt. ถึงชั้นดินสมมติที่ 25–28 cm.dt. ระดับความลึก 560–640 cm.dt (ดูภาคผนวก ข-เครื่องมือหินกะเทาะ)
โบราณวั ต ถุ ป ระเภทหิ น ที่ ทํ า การวิ เ คราะห มี จํ า นวนรวมทั้ ง หมด 20,315 ชิ้ น คิ ด เป น น้ํ า หนั ก
1,825,497 กรัม (1,825.497 กิโลกรัม) โดยแกนหินที่วิเคราะหมีทั้งหมด 4,252 ชิ้น คิดเปนน้ําหนัก 1,424,601.9 กรัม
(1,424.6019กิโลกรัม) สะเก็ดหินที่ทําการวิเคราะหทั้งหมด 16,063 ชิ้น คิดเปนน้ําหนัก 400,894.8 กรัม (400.8948
กิโลกรัม) (ดูบทที่ 4)
อาจกลาวโดยสรุปวาพื้นที่ขุดคนที่ 2 ซึ่งเปนพื้นที่ลาดเอียง อาจจะเปนบริเวณที่มีกิจกรรมหลาย
อยางที่เกี่ยวของกับโบราณวัตถุประเภทหินกะเทาะ คือชั้นดินทับถมสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (ชั้นทับถมที่ 3-7) คือ
เปนบริเวณที่การผลิตเครื่องมือหินกะเทาะ และการซอมแซมเครื่องมือ เพราะมีอัตราสวนของเครื่องมือหินกะเทาะที่
มีการใชงานเปนจํานวนที่นอยเมื่อเทียบกับสะเก็ดหิน และแกนหินที่ไมมีการใชงาน (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) ชั้นดิน
ทับถมที่ 7 นาจะเปนชั้นทับถมที่แสดงถึงการเขามาใชทํากิจกรรม และเหนือชั้นดินทับถมที่ 7 (ชั้นดินทับถมที่ 4-6) มี
รองรอยของการถลมของหินปูนทําใหพื้นที่ขุดคนที่ 2 เกิดความไมสม่ําเสมอ และมีการเปลี่ยนหนาที่การใชงาน
บริเวณนี้เปนที่ทิ้งเศษหินและกระดูกสัตว
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2. กระดูกสัตว
สรุปผลการวิเคราะหกระดูกสัตวจาก 2 พื้นที่ขุดคนเสร็จทั้งหมด คือ พื้นที่ขุดคนที่ 1 หลุม S23W10
ทําการวิเคราะหตั้งแตระดับชั้นดินสมมติที่ 22 ถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 33 (360-480 cm.dt.) จํานวน 11 ระดับและพื้นที่
ขุดคนที่ 2 หลุม S21W10 ทําการวิเคราะหตั้งแตระดับชั้นดินสมมติที่ 10 ถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 34 (380-760 cm.dt.)
จํานวน 24 ระดับ หลุม S20W10 ทําการวิเคราะหตั้งแตระดับชั้นดินสมมติที่ 16 ถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 32 (440-720
cm.dt.) จํานวน 17 ระดับ และหลุม Baulk S21W10 ทําการวิเคราะหตั้งแตระดับ 18 ถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 32
(460-720 cm.dt.) จํานวน 15 ระดับ
สําหรับพื้นที่ขุดคนที่ 1 มีชิ้นสวนกระดูกสัตวทั้งหมด 130,568 ชิ้น น้ําหนัก 391,832.9 กรัม เปน
ชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ถูกเผา 15,235 ชิ้น น้ําหนัก 44,143.52 กรัม และเปนชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ไมถูกเผา 115,333 ชิ้น
(น้ําหนัก 347689.37 กรัม ขนาดของสัตวพบวา สวนใหญเปนชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดกลาง จํานวนทั้งสิ้น 92,421
ชิ้น รองลงมาคือ ชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดใหญ พบจํานวนทั้งสิ้น 5,975 ชิ้น ชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดเล็ก 2,177 ชิ้น
ชิ้นสวนกระดูกสัตวน้ํา 510 ชิ้นตามลําดับ และ ชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ไมสามารถระบุชนิดได 29,485 ชิ้น นอกจากนี้ยัง
พบชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ปรากฏรองรอยสับตัดทั้งสิ้น 187 ชิ้น
สวนพื้นที่ขุดคนที่ 2 มีชิ้นสวนกระดูกทั้งหมด 59,453 ชิ้น รวมน้ําหนักทั้งหมด 221,705.2 กรัม
และพบกระดูกที่มีรองรอยการสับตัด จํานวนทั้งหมด 121 ชิ้นโดยแบงออกเปน 3 หลุม คือ หลุม S21W10 มีชิ้นสวน
กระดูกสัตวทั้งหมด 51,628 ชิ้น 200,975.7 กรัม เปนชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ถูกเผา 6,727 ชิ้น น้ําหนัก 18,448.5 กรัม
และเปนชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ไมถูกเผา 44,901 ชิ้น น้ําหนัก 182,527.2 กรัม ขนาดของสัตวพบวา สวนใหญเปน
ชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดกลาง พบจํานวนทั้งสิ้น 38,950 ชิ้น รองลงมาคือ ชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดใหญ พบจํานวน
ทั้งสิ้น 2,640 ชิ้น ชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดเล็ก 545 ชิ้น ชิ้นสวนกระดูกสัตวน้ํา 40 ชิ้น และชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ไม
สามารถระบุชนิดได 9,451 ชิ้น นอกจากนี้ยังพบชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ปรากฏรองรอยสับตัดทั้งสิ้น 92 ชิ้น
หลุม Baulk S21W10 มีชิ้นสวนกระดูกสัตวทั้งหมด 4,035 ชิ้น หนัก 11,017.5 กรัม เปนชิ้นสวน
กระดูกสัตวที่ถูกเผา 285 ชิ้น น้ําหนัก 877 กรัม และเปนชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ไมถูกเผา 3,750 ชิ้น น้ําหนัก 10,140.5
กรัม สวนขนาดของสัตวพบวา สวนใหญเปนชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดกลาง พบจํานวนทั้งสิ้น 3,034 ชิ้น รองลงมา
คือ ชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดใหญ พบจํานวนทั้งสิ้น 175 ชิ้น ชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดเล็ก 24 ชิ้น ชิ้นสวนกระดูก
สัตวน้ํา 4 ชิ้น และชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ไมสามารถระบุชนิดได 798 ชิ้น นอกจากนี้ยังพบชิ้นสวนกระดูกสัตวที่
ปรากฏรองรอยสับตัดทั้งสิ้น 9 ชิ้น
หลุม S20W10 มีชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ไดทําการวิเคราะหจํานวนทั้งหมด 3,790 ชิ้น 9,712 กรัม
เปนชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ถูกเผา 485 ชิ้น น้ําหนัก 1,106.5 กรัม และเปนชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ไมถูกเผา 3,305 ชิ้น
น้ําหนัก 8,605.5 กรัม สวนขนาดของสัตวพบวา สวนใหญเปนชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดกลาง พบจํานวนทั้งสิ้น
2,867 ชิ้น รองลงมาคือ ชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดใหญ พบจํานวนทั้งสิ้น 133 ชิ้น ชิ้นสวนกระดูกสัตวขนาดเล็ก 54
ชิ้น ชิ้นสวนกระดูกสัตวน้ํา 7 ชิ้น น้ําหนัก 7 กรัม และชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ไมสามารถระบุชนิดได 730 ชิ้น
นอกจากนี้ยังพบชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ปรากฏรองรอยสับตัดทั้งสิ้น 20 ชิ้น
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สําหรับการใชพื้นที่ พื้นที่ขุดคนที่ 1 ซึ่งเปนเพิงผา เปนบริเวณที่มีกิจกรรมหลายอยางที่เกี่ยวของ
กับการชําแหละซากสัตวครั้งที่สอง และการปรุงอาหาร ตั้งแตสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย และมีการอยูอาศัยและทํา
กิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง สัตวที่นํามาเปนอาหารมีทั้งขนาดใหญ กลาง และเล็ก และสัตวน้ํา สัตวขนาด
กลางเปนสัตวที่พบมากที่สุด ชิ้นสวนของกระดูกที่พบมากที่สุดคือสวนแขนขา ซึ่งนาจะแสดงวามีการชําแหละ
ชิ้นสวนของสัตวมาจากที่อื่น และมาชําแหละครั้งที่สองเพื่อประกอบอาหารที่แหลงโบราณคดี นอกจากนี้พื้นที่ขุด
คนที่ 1 ยังเปนบริเวณที่ใชในการชําแหละซากสัตวเปนหลัก เพราะพบปริมาณของกระดูกสัตวเปนจํานวนมากกวา
พื้นที่ขุดคนที่ 2 ซึ่งเปนพื้นที่ลาดเอียง ที่อาจจะเปนที่ทิ้งขยะ จําพวกเศษกระดูกสัตว และเครื่องมือหินกะเทาะ หรือ
กลิ้งตกลงมากจากพื้นที่ขุดคนที่ 1
อย า งไรก็ ดี ผูวิ จั ย ไดจํ า แนกชนิ ด ของสัต ว เ บื้ อ งต น ในชั้น ทั บ ถมสมั ย ไพลสโตซี น ตอนปลาย
พบวา มีสัตวจําพวกวัว/ควาย จําพวกกวาง เชน เกง เลียงผา จําพวกลิงเชน คาง ลิงกัง หมูปา สัตวฟนแทะ เชน
หนู อน นอกจากนี้ยังพบแรด เมน เสือไฟ และสัตวน้ําประเภทเตา สัตวเหลานี้มีความหลากหลายในเรื่องของ
ขนาดและถิ่นที่อยูอาศัยซึ่งเปนระบบนิเวศยอย ไดแก ปาโปรง เปนที่อยูอาศัยของสัตวจําพวกวัว/ควาย ปาเต็งรัง ปา
เบญจพรรณ ปาดิบแลง และปาดิบเขา เปนที่อยูอาศัยของสัตวจําพวกกวาง หมูปา เสือไฟ คาง และลิง เปนตน
ระบบนิเวศที่พบกระดูกสัตวดังกลาวทําใหสามารถสันนิษฐานไดในเบื้องตนวาสภาพแวดลอมในชวงสมัยไพลสโตซีน
ตอนปลายนาจะมีสภาพคลายคลึงกับปจจุบัน

3. การกําหนดอายุดวยวิธีทางวิทยาศาสตร
สําหรับผลการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรนั้น โครงการฯ ไดทําการวิเคราะหตัวอยางดินดวย
วิธีการเทอรโทลูมิเนสเซนส โดยคัดเลือกตัวอยางจากพื้นที่ขุดคนทั้ง 3 บริเวณ เพื่อตรวจสอบอายุของชั้นทับถมทาง
โบราณคดี และตรวจเช็คคาอายุที่เคยกําหนดไวจากโครงการระยะที่หนึ่ง แตมีผลของอายุจากพื้นที่ขุดคนที่ 1 จํานวน
6 ตัวอยาง และพื้นที่ขุดคนที่ 3 จํานวน 5 ตัวอยาง จํานวนรวมทั้งหมด 11 ตัวอยาง
คาอายุที่ไดคอนขางจะสอดคลองกับคาอายุเดิมที่ได (ดูรายละเอียดจากรัศมี ชูทรงเดช และคณะ
2546 เลมที่ 5) ผลอายุแสดงถึงอายุที่เกาที่สุดเปนชั้นลางสุดของพื้นที่ขุดคนที่ 3 ซึ่งกําหนดอายุไดประมาณ
35782±266 ปมาแลว (TL1-Area3) จัดอยูในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย และไดอายุที่นอยที่สุดของพื้นที่ขุดคนที่ 3
เชนเดียวกันและเปนอายุที่เปนตัวแทนของแหลงโบราณคดีทั้งหมดในขณะนี้ จัดอยูในสมัยโฮโลซีนตอนปลาย ซึ่ง
กําหนดอายุไดประมาณ 2933 ± 83 ปมาแลว (TL5-Area3) (ดูรายละเอียดของผลการกําหนดอายุดวยวิธีเทอรโมลู
มิเนสเซนส ในบทที่ 4)
การทราบคาอายุเพิ่มเติมจากวิธีการเทอรโมลูมิเนสเซนสซึ่งมีคาที่สอดคลองกับคาอายุ
คารบอน-14 ทําใหชวยยืนยันวาแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดเปนแหลงโบราณคดีที่มีอายุเกาถึงสมัยไพลสโตซีนตอน
ปลาย และมีการใชพื้นที่อยางตอเนื่องจนกระทั่งสมัยโฮโลซีนตอนปลาย อยางไรก็ดี โครงการฯ ยังตองสงตัวอยาง
เพื่อตรวจหาคาอายุจากพื้นที่ขุดคนที่ 2 และจากชั้นทับถมที่ 1 และ 2 ของทุกพื้นที่ขุดคนเพื่อตรวจสอบและยืนยันอายุ
สมัยโฮโลซีนตอไป
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5.3 ดานมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน)
โดย นัทธมน ภูรีพัฒนพงศ

5.3.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ในชวงระยะหกเดือนแรกของการวิจัย ผูวิจัยวางแผนทําการศึกษาโครงกระดูกที่ไดจากการขุดคนทั้ง 2 แหลง
คือ แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและถ้ําลอด เพื่อตองการทราบขอมูลตางๆ ดังนี้
1. ศึกษาเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของโครงกระดูก ลักษณะการเสื่อมสภาพของกระดูก
2. ทดลองหาแนวทางในการทําแบบจําลองโครงกระดูกที่สมบูรณ และการนําเทคโนโลยีทางการ
แพทยซีทีแสกนเขามาใชเพื่อสรางภาพจําลองที่สมบูรณของหัวกะโหลก

5.3.2 สรุปผล
ในชวงหกเดือนที่ผานมานี้ ความกาวหนาของการศึกษาทางดานมานุษยวิทยา โครงกระดูกคน สามารถสรุป
เปนประเด็นตางๆไดดังตอไปนี้

1. การวิเคราะหเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของโครงกระดูก
พบวาโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีถ้ําลอดไมปรากฏลักษณะที่ผิดปกติหรือแสดงพยาธิสภาพมากนัก มี
เพียงโรคเหงือกอักเสบหรือปริทนตในโครงกระดูกหมายเลข 2 เทานั้น สวนในโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีบาน
ไรพบรองรอยของโรคและลักษณะที่ผิดปกติหลายประการ ซึ่งโดยมากมักเกี่ยวของกับการเสื่อมสภาพของขอตอตางๆ
เชน ขอตอกระดูกขากรรไกร ขอเขา ขอตอกระดูกสันหลัง ขอตอกระดูกนิ้วมือและนิ้วเทา เปนตน รองรอยของโรค
เหลานี้นาจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธโดยตรงกับอายุของเจาของโครงกระดูกที่อยูในวัยชราแลว
นอกจากนี้ยังมีรองรอยที่ผิดปกติ คือ มีรอยสับตัดหรือถากหรือปาดตรงบริเวณกะโหลกศีรษะดวย รองรอย
เหลานี้บางรอยมีความเปนไปไดวาอาจจะเปนรอยใหมที่เกิดระหวางการขุดคนขุดแตง แตก็มีลักษณะบางประการของ
รองรอยเหลานี้ที่ขัดแยงกับขอสมมุติฐานดังกลาว การเกิดขึ้นของรองรอยเหลานี้ชวนใหคิดเชื่อมโยงเกี่ยวกับลักษณะ
การฝงศพที่ดูคลายจะผิดธรรมชาติ แตอยางไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไมอาจสรุปลงไปไดอยางชัดเจนเนื่องจากมีหลักฐาน
สนับสนุนไมเพียงพอ

2. การนําชิ้นสวนกะโหลกศีรษะจากแหลงโบราณคดีบานไรและถ้ําลอดอยางละโครงไปทําซี
ทีสแกนและนําขอมูลภาพสามมิติมาประกอบเขาดวยกันโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟค
ชวยใหสามารถนําภาพที่สรางขึ้นนี้ไปทําการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับลักษณะรูปรางของกะโหลกศีรษะ
ระหวางทั้งสองโครงได จากการเปรียบเทียบรูปรางของกะโหลกพบวาทั้งสองโครงมีคุณลักษณะเปน Homo Sapiens
Sapiens แลว ความแตกตางของกะโหลกศีรษะและกระดูกขากรรไกรของทั้งสองโครงนี้ไมตางกันในแงของรูปพรรณ
สัณฐาน ซึ่งในประเด็นนี้อาจทําใหสรุปไดวา กะโหลกศีรษะที่อยูในสมัย Late Pleistocene กับ Early Holocene นั้นไม
มีความแตกตางกันอยางชัดเจนในเรื่องลักษณะรูปราง แตความแตกตางระหวางกะโหลกของทั้งสองโครงนี้อยูที่ขนาด
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ซึ่งคงจะมีปจจัยมาจากความแตกตางในเรื่องเพศและอายุของเจาของโครงกระดูกมากกวาอายุสมัยของแหลง
นอกจากนี้ลักษณะบางประการของใบหนา จมูก และฟนของกะโหลกศีรษะทั้งสอง ยังสามารถจัดใหอยูในกลุมของ
มองโกลอยดไดอีกดวย

3. การติดตามผลเกี่ยวกับขอมูลแวดลอมของโครงกระดูก
เชน
การตรวจหาแรธาตุจากตัวอยางดิน
เพื่อหาความสัมพันธระหวางปฏิกิริยาเคมีของดินกับการ
เสื่อมสภาพของโครงกระดูกที่แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร สรุปไดวานาจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอยางเกิดขึ้นที่ทําให
แรธาตุที่อยูในกระดูกละลายออกมาจากกระดูกแลวซึมเขาสูอนุภาคของดิน เนื่องจากผลการทดลองพบวาดินที่อยูใน
หลุมฝงศพมีสารอนินทรียจากกระดูกปะปนอยูในปริมาณมาก ในขณะที่ดินชนิดเดียวกันแตอยูตางพื้นที่กันหรืออยูคน
ละตําแหนงกัน ไมพบวามีแรธาตุชนิดนี้ปะปนอยู สวนการพยายามสกัดหาไมโตรคอนเดรียล ดีเอ็นเอจากคราบ
น้ําเหลืองและคราบเลือดที่อาจติดอยูบนผิวโลงไมดานใน ปรากฏวาการทดลองไมประสบผลสําเร็จ ในขณะนี้จึงยังไม
อาจพิสูจนไดวาคนในสมัยโลงไมมีการจัดการศพหรือทําพิธีกรรมเกี่ยวกับการฝงศพอยางไร

4. การเตรียมการทดลองและดําเนินการทดลองหาไมโตรคอนเดรียล ดีเอ็นเอจากโครงกระดูก
และฟน
ยังคงอยูในชวงเริ่มตน
ที่ผานมาไดดําเนินการเพียงแคทดลองความเปนไปไดและความแนนอนของ
โปรโตรคอลหรือเทคนิควิธีการที่ใชในการสกัดหาดีเอ็นเอเทานั้น ยังไมไดเริ่มเขาสูกระบวนการการทดลองโดยใช
ตัวอยางที่เก็บหรือขุดคนไดจากพื้นที่ศึกษาจริง

5.4 ดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟนคน)
โดย กนกนาฏ จินตกานนท

5.4.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ในชวงระยะหกเดือนแรกของการวิจัย ผูวิจัยวางแผนทําการศึกษาฟนที่ไดจากการสํารวจและขุดคนทั้ง 2
แหลง คือ แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและถ้ําลอด เพื่อตองการทราบขอมูลตางๆ ดังนี้
1. การรวบรวมและวิเคราะหจําแนกฟนทั้งหมดใหม
จากฟนที่ไดมาจากการศึกษาวิจัยใน
โครงการระยะที่หนึ่ง
2. การทบทวนวรรณกรรม
3. การคนคิดระเบียบวิธีวิจัยใหม โดยใชการทํา CT scanning
4. การทํา CT scanning และการทําฟนจําลอง (rapid prototype modeling) ของฟนที่จะนําไปทํา
การทดสอบ DNA เพื่อเปนการเก็บขอมูลไวกอนที่จะมีการทําลายฟนในขณะทดสอบ
5. การทํา CT scanning ของฟนคนโบราณที่ปางมะผา โดยทดลองใชฟน แตละประเภท (incisor,
canine, premolar and molar) อยางละ 10 ซี่ จํานวนรวม 40 ซี่
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6. การเตรียมการ เพื่อเก็บขอมูลของคนปจจุบัน ซึ่งเปนคนในทองถิ่น 5 หมูบาน ที่อาศัยอยูใน
อําเภอ ปางมะผา เพื่อทําการเก็บขอมูลในปที่ 2

5.4.2 สรุปผล
เมื่อสิ้นสุดการวิจัยในปที่หนึ่งผูวิจัยไดดําเนินการไปแลวดังนี้
1. ไดทําการรวบรวมและวิเคราะหจําแนกฟนทั้งหมดใหม จากฟนที่ไดมาจากการศึกษาวิจัยใน
โครงการระยะที่หนึ่งซึ่งไดรายงานผลไปแลวในรายงานความกาวหนาฉบับที่ 1
2. การทบทวนวรรณกรรม ไดทําการทบทวนในสวนของ การจําแนกฟน การใชภาพถายรังสี
และ การใช CT-scanning ในการวิเคราะหฟน การวิเคราะหฟนจากลักษณะภายในและ
ภายนอก การสึกของฟน การตกแตงฟนเพื่อความสวยงามของคนในอดีต และการใช Conebeam CT scanning ซึ่งเปนวิธีการสําหรับวิเคราะหงานทางทันตกรรมโดยเฉพาะ
3. สามารถคนคิดระเบียบวิธีวิจัยใหม โดยการใช Cone-beam CT scanning ในการวิเคราะหฟน
โดยใหความละเอียดไดสูงถึง 0.1 มิลลิเมตรใน D-mode
4. ไดทํา CT scanning และการทําฟนจําลอง (rapid prototype modeling) ของฟนที่จะนําไปทํา
การทดสอบ DNA เพื่อเปนการเก็บขอมูลไวกอนที่จะมีการทําลายฟนในขณะทดสอบ
ประกอบดวยฟนกรามทั้งหมด 34 ซี่ แตการทําฟนจําลองนั้นยังไดผลไมเปนที่นาพอใจ
เนื่องจากขอมูลมีความละเอียดไมเพียงพอ นอกจากนี้ยังไดทําเพิ่มเติมจากแผน โดยการทํา CTscanning ของคนปจจุบันอีก 17 ซี่ เพื่อเปรียบเทียบวาจะมีความแตกตางของผลที่ไดหรือไมถา
ฟนเหลานั้นมีอายุตางกัน มีความชื้นและสภาพแวดลอมที่ตางกันเปนเวลานาน
5. ไดทํา CT scanning ของฟนแตละชนิด ไดแก ฟนหนา (incisor) จํานวน 10 ซี่ ฟนเขี้ยว(canine)
จํานวน 10 ซี่ ฟนกรามนอย (premolar) จํานวน 10 ซี่ และฟนกราม (molar) จํานวน 10 ซี่ รวม
จํานวนฟนทั้งหมด 38 ซี่ (ไมสามารถทําฟนกรามไดครบ 10 ซี่เนื่องจากฟนมีขนาดใหญ ไม
สามารถบรรจุลงในภาชนะไดหมดในการ scan พรอมกับฟนซี่อื่นทั้งชุด)
6. ไดทํา CT scanning ของฟนกรามบนจํานวน 30 ซี่ และ ฟนกรามลาง จํานวน 30 ซี่ เพิ่มเติม
เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหฟนสึก ซึ่งคาดวาจะสามารถนํามาใชในการทํานายอายุของบุคคล
ลักษณะอาหาร การตอบสนองของฟนตอสิ่งแวดลอม และอื่นๆ ในจํานวนฟน 60 ซี่นี้ เปนฟน
คนโบราณ 50 ซี่ และคนปจจุบัน 10 ซี่เพื่อใชเปนกลุมควบคุม (control)

5.5 ดานวงปไมและสิ่งแวดลอม
โดย นาฏสุดา ภูมิจํานงค

5.5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ในชวงระยะหกเดือนแรกของการวิจัย ผูวิจัยวางแผนทําการศึกษาวงปไม
ดังนี้
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1. วิเคราะหวงปไมจากโลงไมและเสาไม เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในอดีต
2. วิเคราะหละอองเรณู เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในอดีต
3. สงตัวอยางไปกําหนดอายุดวยวิธีคารบอน-14 เพื่อทําใหทราบอายุที่แนนอนของโลงไม

5.5.2 สรุปผล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว และสามารถสรุปไดดังนี้

1. วงปไม
ไดทําการวัดตัวอยางจากแหลงโบราณคดี 3 แหลง คือถ้ําผี จํานวน 23 ตัวอยาง และถ้ําปางคาม 3
จํานวน 20 ตัวอยาง ไดทําการวัดตัวอยางเรียบรอยและ การ crossdating ภายในถ้ําเดียวกันได สวนถ้ําปางคาม 1
จํานวน 42 ตัวอยาง ไดวัดตัวอยางเรียบรอยแลว แตการ crossdating ภายในถ้ําเดียวกันยังไมเรียบรอย
นอกจากนี้ยังพบวาโลงไมที่ถ้ําปางคาม 1 และ 3 ไมไดทําจากไมสักทั้งหมด สงไปจําแนก
(identify) ชนิดของไม สํานักการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม กรมปาไม ทั้งหมด 7 ตัวอยาง จากถ้ําปางคาม 3 พบวา
เปนไมพะยอม (Shorea talura Roxb.) ซึ่งเปนไมที่พบวามีการกระจายตัวอยูในปาดิบแลง และ จากถ้ําปางคาม 1
พบวาเปนไมกอ (Family Fagaceae) เปนไมเดนในปาดิบเขาที่มีความสูงเกิน 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล อากาศ
หนาวเย็นตลอดป เปนปาที่ปกคลุมอยูบนยอดเขาสูง ไมลําพู/ตุมเตน (Family Sonneratiaceae) และไมตะคร้ํา
(Family Burseraceae) ไมทั้งสองชนิด (ไมลําพู/ไมตะคร้ํา) เปนไมในปาดิบแลง ปกติปาชนิดนี้พบตั้งแตระดับความ
สูง 100 – 800 เมตร จากระดับน้ําทะเล

2. ละอองเรณู
ไดจัดเตรียมสไลดตัวอยางที่ไดจากการเก็บรอบๆ แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร เก็บตัวอยาง 3 จุด
8 แทงที่ใชเจาะ (cores) นับเปนตัวอยางได 174 ตัวอยาง และถ้ําลอด เก็บตัวอยางรอบแหลงโบราณคดี 4 จุด จาก 11
แทงที่ใชเจาะ นับตัวอยางได 79 ตัวอยาง และทําสไลดไดประมาณ 80 สไลด และยังไมสามารถจะจําแนก (identify)
ชนิดของพืชไดจนกวาจะเตรียมตัวอยางใหเสร็จ

3. คารบอน-14
ไดสงตัวอยางไปทําการกําหนดอายุที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจํานวน 15 ตัวอยาง เปนไมจาก
แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร จํานวน 7 ตัวอยาง และเปนไมจากแหลงโบราณคดีถ้ําบอไคร จํานวน 8 ตัวอยาง ซึ่ง
สามารถจะกําหนดอายุไดระหวาง 1,090-2,330 ปมาแลว (ดูรายละเอียดของผลการกําหนดอายุดวยวิธีคารบอน-14 ใน
บทที่ 4)
ผลการศึกษาเบื้องตนในขณะนี้สามารถสรุปสภาพแวดลอมของพื้นที่นี้ออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุม
แรกเปนขอมูลสภาพแวดลอมจากวัฒนธรรมโลงไม (1,095-2,330 ปมาแลว) ในชวงนี้ยังไมสามารถเชื่อมขอมูลเขากับ
ไมมีชีวิตปจจุบันไดจึงยังไมสามารถกลาวถึงในรายละเอียดไดชัดเจน
แตโดยภาพรวมแลวสภาพแวดลอมชวงนี้ก็
ประกอบดวยปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาดิบแลง ดังเห็นไดจากชนิดไมที่คนในวัฒนธรรมนี้นํามาใชทําโลงไม
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สภาพปาคอนขางมีความหนาแนนสูง เพราะลักษณะโครงสรางวงปที่แคบและไมมีความแตกตางของขนาดทอลําเลียง
น้ํา (haft ring porig)
กลุมขอมูลที่สอง เปนสภาพแวดลอมจากขอมูลละอองเรณู ขอมูลที่ไดมาใหมในปจจุบันในขณะนี้
ยังอยูระหวางการวิเคราะห แตจากขอมูลที่เคยไดวิเคราะหมาแลว (นาฏสุดา ภูมิจํานงค 2546) พบวาสภาพแวดลอมเมื่อ
หมื่นปมาแลวบริเวณแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด และเพิงผาบานไรในพื้นที่มีปาหลายแบบ คือ ปาสนเขา ปาเบญจ
พรรณ และปาเต็งรัง โดยมีความหนาแนนของปากวาในปจจุบัน
ดังนั้นอาจกลาวในเบื้องตนไดวา สภาพแวดลอมในตั้งแตประมาณ 10,000-1,095 ปมาแลว
สภาพแวดลอมอาจเปลี่ยนแปลงไมมากนัก โดยประกอบดวยปาเบญจพรรณ ปาสนเขา ปาเต็งรัง และปาดิบแลง โดย
สภาพปามีความหนาแนนเมื่อเปรียบเทียบกับปจจุบัน อยางไรก็ดีคงตองมีการวิเคราะหตอไป

5.6 การบูรณาการศาสตรตางๆ
การบูรณาการศาสตรตางๆ เขาดวยกัน แมในขณะนี้ ยังไมสามารถจะเชื่อมโยงความสัมพันธของ
ผลการวิเคราะหของแตละศาสตรไดอยางชัดเจน เนื่องจากการวิเคราะหแตละดานยังไมเสร็จสิ้นทั้งหมด ผลที่ไดมา
เปนเพียงผลการวิเคราะหเบื้องตนเทานั้น อยางไรก็ดี คณะวิจัยไดประชุมแลกเปลี่ยนผลการวิจัยอยางสม่ําเสมอ และ
พยายามทํางานเชื่อมโยงการทํางานใหสอดคลองกัน โดยมีวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเปนหลักในการวิเคราะห
และเก็บขอมูลในภาคสนาม
ดังนั้น การบูรณาการขอ มูลตางๆ ในรายงานฉบับนี้จึงเปนการบูรณาการเบื้อ งตน เพื่อ ทําให
งานวิจัยเปนเอกภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกับ และคณะวิจัยจะทําการตรวจสอบเชื่อมโยงอยางเปนระบบเมื่อผล
การวิเคราะหทั้งหมดเสร็จสิ้นลงในปที่สาม

5.6.1 การจัดลําดับอายุสมัยทางโบราณคดี
การขุดคนทางโบราณคดีตองขุดคนจากขางบนลงไปชั้นดินขางลางสุด จนกระทั่งไมพบหลักฐาน
โบราณวัตถุใดๆ แลวจึงเลิกขุด เมื่อขุดเสร็จก็จําเปนตองทําการศึกษาชั้นดินที่ทับถมซึ่งมีลักษณะของโบราณวัตถุที่จะ
บงบอกถึงวัตถุทาง “วัฒนธรรม” ของแตละสมัย ดังนั้นเมื่อนักโบราณคดีขุดคนแหลงโบราณคดีแมวาจะตองการศึกษา
เพียงชวงเวลาเดียว แตเมื่อขุดหลุมขุดคนที่ผานการทับซอนและทับถมของหลักฐานทางวัฒนธรรมหลายสมัยก็จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมด นักโบราณคดีทราบอายุของชั้นทับถมที่แนนอนจากการ
กําหนดอายุทางวิทยาศาสตรและการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุจากแหลงโบราณคดีที่มีการขุดคนและมีคาอายุที่
แนนอน กรณีของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดและเพิงผาบานไรก็เชนกัน พบวามีอายุตั้งแตประมาณ 32,000 กวาป
มาแลวจนกระทั่ง 2,000 กวาปมาแลว ดังนั้นจึงจําเปนตองวิเคราะหหลักฐานตางๆ เหลานี้ตามชั้นทับถมที่มีอายุที่
แนนอนกอนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการทับซอนของหลักฐานทางโบราณคดีแตละสมัยกอน คลายกับการแยกชั้น
ทับซอนของขนมชั้น แลวจึงจะสามารถศึกษาเจาะเฉพาะแตละชวงเวลาได ดวยเหตุนี้ขอบเขตในเรื่องมิติดานเวลาของ
โครงการฯ จึงจําเปนตองครอบคลุมเวลาที่คอนขางจะกวาง อยางไรก็ดี ชวงที่คณะวิจัยจะเนนศึกษาหลังจากที่ไดขอมูล
ที่ครบถวนจากการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมด ซึ่งจะทําใหเขาใจการทับซอนของหลักฐานทางวัฒนธรรม
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ของแตละสมัยไดชัดเจนมากขึ้น คือชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย หรือยุคหินเกา-กลาง ที่มีวัฒนธรรมเครื่องมือหิน
กะเทาะเปนหลัก และโฮโลซีนตอนปลาย หรือยุคเหล็ก ที่มีวัฒนธรรมโลงไมเปนหลักที่โดดเดนของพื้นที่สูงใน
อําเภอปางมะผา แลวจึงทําการศึกษาเปรียบเทียบวาวัฒนธรรมของทั้งสองยุคสมัยมีความเกี่ยวของกันหรือไม เปน
วัฒนธรรมที่สืบเนื่องจากกลุมคนเดียวกันหรือเปนกลุมคนจากภายนอกพื้นที่ซึ่งเขามาในภายหลัง
ผลการดําเนินงานในรอบหกเดือนที่สองของปที่หนึ่ง ทําใหสามารถจะทราบอายุที่แนนอนของ
แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด และอายุสมัยของรูปแบบโลงไมในวัฒนธรรมโลงไม ซึ่งจะเปนแหลงโบราณคดี
อางอิงสําหรับการกําหนดอายุโดยการเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีที่สํารวจตอไป และจะชวยจัดลําดับยุคสมัยทาง
วัฒนธรรมในทองถิ่นอําเภอปางมะผา รวมทั้งคลี่คลายปญหาเรื่องพัฒนาการของรูปแบบหัวโลงตางๆ วารูปแบบใด
เปนรูปแบบที่ทําขึ้นกอน รูปแบบใดเปนรูปแบบที่ทําขึ้นภายหลัง
ดังนั้น อายุสมัยที่แนนอนที่ทราบในขณะนี้คือ แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด มีการเขามาใชพื้นที่
ตั้งแตสมัยไลพสโตซีนตอนปลายประมาณ
32,380 ปมาแลว
และมีอายุที่นอยที่สุดเทาที่จะกําหนดอายุทาง
วิทยาศาสตรไดประมาณ 2933±83 ปมาแลว หรือสมัยโฮโลซีนตอนปลาย อยางไรก็ดีผลอายุที่ไดจากการกําหนดอายุ
ดวยวิธีคารบอน-14 และเทอรโมลูมิเนสเซนสตางก็สอดคลองกัน ทําใหผลอายุมีความนาเชื่อถือและใชอางอิง
เปรียบเทียบได ดังนั้นทีมวิจัยอื่นๆ ก็สามารถจะควบคุมตัวแปรในเรื่องของเวลาไดจากเปรียบเทียบตัวอยางที่พบชั้น
ทับถมทางโบราณคดีที่มีอายุที่แนนอน ขอคนพบที่สําคัญ คือ อายุของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดเกาแกวาที่คาดไว
คือจากเดิมที่รายงานไวในรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 คือ 20,000 กวาปมาแลว เปนประมาณ 35,000 ปมาแลว
ในสวนของพัฒนาการของหัวโลงที่ ดร. รัศมี ชูทรงเดช (2546ข) สันนิษฐานวา รูปแบบหัวโลง
แบบ 1A มีคาอายุเกาแกที่สุดนั้น ขัดแยงกับผลการกําหนดอายุใหมจากโลงไมในแหลางโบราณคดีบานบอไคร และ
บานไร ที่พบวา หัวโลงแบบ 3C (OAP22d7) จากบานบอไคร มีคาอายุเกาแกที่สุด คือ 2330±230 ปมาแลว ซึงอยูในชวง
รวมสมัยกับหัวโลงแบบ 1A (OAP2197) จากบานไร ไดคาอายุทางวิทยาศาสตร 2260±240 ปมาแลว

5.6.2 ความรูเกี่ยวกับเรื่อง “คน”
การคนพบหลักฐานของคนเจาของวัตถุทางวัฒนธรรมที่พบจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและ
เพิงผาถ้ําลอด ถือวาเปนขอมูลที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะไมเคยมีการพบหลักฐานของคนสมัยสมัยไพลส
โตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนตนในภาคเหนือของประเทศไทยประเทศไทยมากอน การศึกษาโครงกระดูกคนใน
สมัยไพลสโตซีนและโฮโลซีนตอนตน ไดตรวจสอบอายุที่แนนอนจากการกําหนดอายุดวยวิธีคารบอน-14 เพื่อใหได
ไดผลอายุที่เชื่อถือได คณะวิจัยก็ใชผลการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรเปนหลักในการเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
การแตกตาง และการทําแบบจําลองหัวกะโหลกที่สมบูรณของโครงกระดูกผูชายจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร
(อายุอยูในชวงสมัยโฮโลซีนตอนตน-9720±80 ปมาแลว) เปรียบเทียบกับโครงกระดูกผูหญิงหมายเลข 2 จากแหลง
โบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด (อายุอยูในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย - 13640±80 ปมาแลว) ซึ่งพบวาโครงกระดูกจาก
แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดมีขนาดใหญกวาโครงกระดูกจากเพิงผาบานไร อยางไรก็ดีผลการศึกษาสรุปไดวาโครง
กระดูกทั้งสองโครงมีลักษณะของคนปจจุบัน (โฮโม ซาเปยน ซาเปยน) และมีลักษณะฟนตัดกลางดานบนเปนรูป
พลั่ว ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของกลุมคนมองโกลอยด
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สวนสมัยโฮโลซีนตอนปลาย หรือยุคเหล็ก สวนใหญเปนหลักฐานของฟนคนของวัฒนธรรมโลง
ไม และการตกแตงฟนดวยวัสดุประเภทเงินและทอง โดยมีผลการวิเคราะหที่แสดงคาของสวนประกอบทางเคมีของ
วัสดุที่ตกแตงฟน
ทําใหทราบวาคนในวัฒนธรรมโลงไมมีวัฒนธรรมการตกแตงฟนเพื่อความสวยงาม
และมี
เทคโนโลยีในการตกแตงฟนที่สูงมาก เพราะตองมีความรูในเรื่องของการผสมวัสดุ การเจาะฟน และการคิดคนตัว
ประสานวัสดุ และการศึกษาลักษณะของฟนพบวา มีลักษณะฟนตัดกลางดานบนเปนรูปพลั่วเชนกัน ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของกลุมคนมองโกลอยด
กลาวโดยสรุปคนโบราณในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย และโฮโลซีนตอนตนถึงตอนปลาย มี
ลักษณะคลายกับกลุมคนมองโกลอยด

5.6.3 ความรูเรื่องสังคมและวัฒนธรรม
สําหรับการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมนั้น
ในเบื้องตนก็สามารถพิจารณาไดจากประเภทของ
โบราณวัตถุที่พบในแตละชั้นดินทับถมที่มีการกําหนดอายุที่แนนอนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ความหลากหลาย
และความหนาแนนของโบราณวัตถุแตละประเภท ซึ่งก็สามารถประมวลไดเบื้องตนดังนี้
สมัยไพสสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนตน มีการทําเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวันที่ทํา
จากหิน มีเทคนิคการกะเทาะโดยตรงซึ่งเอาหิน 2 กอนมากะเทาะ โดยกอนหนึ่งเปนคอนอีกกอนเปนวัตถุดิบ โดยเปน
อุปกรณหลักในการดําเนินชีวิต มีวิถีชีวิตอยูดวยการลาสัตวจําพวกกวาง วัว/ควาย หมูปา ลิง/คาง เปนอาหาร เปน
ตน สัตวที่มักเลือกเปนอาหารกันเปนอาหารเปนสัตวขนาดกลาง และขนาดของกลุมสังคมนาจะเล็ก ไมมีการแบงชน
ชั้น เพราะหลักฐานของการฝงศพ เปนการฝงแบบงายมีเพียงเครื่องมือหินที่เปนเครื่องเซนศพเทานั้น
สมัยโฮโลซีนตอนปลาย มีการเปลี่ยนวัสดุในการทําเครื่องมือ จากหินกะเทาะมาเปนเครื่องมือ
เหล็ก รูปแบบที่พบโดยทั่วไปไดแกรูปแบบคลายกับสิ่วขนาดตางๆ นอกจากนี้ยังเริ่มปรากฏการใชเครื่องประดับ
ตกแตงรางกาย ไดแกลูกปดแกว มีการตกแตงฟน มีประเพณีการปลงศพที่ซับซอนกวาสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย
เพราะมีการทําโลงจากไมเนื้อดี เชนไมสัก ไมพยอม เปนตน รูปแบบหัวโลงมีความหลากหลายและมีการฝง
เครื่องเซนศพในโลงดวย และมีความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกตําแหนงที่ตั้งของสุสาน ซึ่งมักเปนถ้ําที่อยูเกือบจะสูงสุด
ของเทือกเขาหรือภูเขาหินปูน ทําใหอาจจะสันนิษฐานไดวารูปแบบของสังคมนาจะมีการแบงชนชั้น มีความแตกตาง
กันภายในกลุมสังคม

5.6.4 ความรูเรื่องสภาพแวดลอมโบราณ
สําหรับการสรางภาพเกี่ยวกับสภาพแวดลอมโบราณนั้น ตองอาศัยขอมูลจากการวิเคราะหกระดูก
สัตว วงปไม ละอองเรณู และธรณีสัณฐาน ซึ่งก็พอจะสันนิษฐานเบื้องตนจากผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดดังนี้
คือ
สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโลซีนตอนปลาย สภาพแวดลอมนาจะมีความคลายคลึงกับปจจุบัน
ซึ่งเปนปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาดิบเขา ปาดิบแลง เปนตน เพราะมีพบชนิดของสัตวปาที่ยังคงพบเห็นในปจจุบัน
เชนสัตวตระกูลกวาง วัว/ควาย หมูปา ลิง/คาง เสือไฟ เปนตน และผลการศึกษาของวงปไม ก็แสดงใหเห็นวาไม
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สวนใหญเปนไมสักที่ถูกตัดมาทําโลงไม ไมสักเปนไมที่เติบโตในปาเบญจพรรณ ซึ่งก็เปนปาที่เติบโตรอบๆ แหลง
โบราณคดีในอําเภอปางมะผา แตสภาพแวดลอมในอดีตปาไมนาจะอุดมสมบูรณกวาในปจจุบัน
กลาวโดยสรุป การบูรณาการศาสตรตางๆ นั้นเปนเพียงขอสรุปเบื้องตนเทานั้น หากการวิเคราะห
เชิงลึกในแตละดานเสร็จสิ้นทั้งหมด ก็นาจะไดภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับคน สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม
โบราณ ซึ่งจะตองเปนขอสรุปที่ผานการตรวจสอบและประมวลผลทางสถิติ ที่เปนระบบตามกระบวนการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร เพื่อทําใหการตีความมีความแมนยํา นาเชื่อถือ ดังนั้นรูปแบบการนําเสนอรายงานในชวงปที่หนึ่ง จึง
เปนการนําเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริง (empirical data or facts) คณะวิจัยยังไมอาจจะดวนสรุปหรือบูรณาการขอมูล
ในเชิงสรุปผลงานทั้งหมดทันทีจนกวาที่ผานกระบวนการตรวจพิสูจนดวยวิธีวิทยาของแตละศาสตรอยางรอบคอบ
กอน
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