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บทที่ 6
บทสรุป
รัศมี ชูทรงเดช (บรรณาธิการ)
กนกนาฏ จินตกานนท นาฏสดุา ภูมิจํานงค และนัทธมน ภูรีพัฒนพงศ

การดําเนินงานในรอบหกเดือนที่หนึ่งของปที่สอง ของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน ระยะที่สอง ซึ่งดําเนินงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 31 มีนาคม 2548 คณะวิจัยสวน
ใหญทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคและทํางานเกินเปาที่ตั้งไว และมีการปรับเปลี่ยนแผนบางสวนของทีมมานุษยวิทยา
กายภาพ-ฟน ซึ่งสามารถประมวลผลและสรุปภาพรวมไดดังนี้

6.1 ภาพรวมของโครงการ

โดย รัศมี ชูทรงเดช

6.1.1 การดําเนินงาน
การดําเนินงานวิจัยในรอบหกเดือนที่สอง แบงออกเปนการทบทวนวรรณกรรมของโบราณคดี
และมานุษยวิทยากายภาพ-โครงกระดูกและฟนคน ที่เกี่ยวของกับองคความรูเรื่องสังคมและวัฒนธรรมในสมัย
โฮโลซีนตอนกลาง การทํานายอายุของบุคคลจากฟน และโรคฟนผุของคนยุคกอนประวัติศาสตร และทบทวน
วรรณกรรมวิธีวิทยาในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหเปรียบเทียบ (analogy) ซึ่งเปนวิธีวิทยาทางโบราณคดีที่
ชวยในการตีความหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆ และการวิเคราะหดวยไอโซโทป ความรูที่ประมวลมา
ทั้งหมดจะชวยเปนแนวทางในการวิเคราะหและตีความขอมูลของทุกศาสตร

6.1.1.1 การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมในดานโบราณคดี และมานุษยวิทยากายภาพ เปนการประเมินเอกสารที่
เจาะลึกในรายละเอียดขององคความรู แนวคิดทฤษฏีและวิธีวิทยา/เทคนิควิธีที่จะใชในการวิเคราะหหลักฐานทาง
โบราณคดี โครงกระดูกคน และฟนคน โดยหัวขอตางๆ ที่ทําการทบทวนนั้นจะตองเชื่อมโยงกับโจทยวิจัยของ
โครงการฯ
ดานโบราณคดี ในสวนขององคความรู ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสภาพของสังคม
และวั ฒ นธรรมในสมั ย โฮโลซี น ตอนกลาง หรื อ สมั ย ยุ ค หิ น ใหม และคาบเกี่ ย วกั บ สมั ย ยุ ค โลหะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเลือกทบทวนจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใตโดยสังเขป เพื่อเปนฐานขอมูลในการศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งจะชวยอธิบายหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจาก
แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและเพิงผาถ้ําลอดและเชื่อมโยงกับบริบทของประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
โลกตอไป สวนวิธีวิทยาก็ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของการศึกษาเปรียบเทียบ (Analogy) ซึ่งเปนวิธีการที่นัก
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โบราณคดีใชเปนแนวทางการศึกษาเพื่อชวยในการตีความหลักฐานทางโบราณคดี โดยเฉพาะโครงการฯ ไดใชวิธีการ
ทดลองทางโบราณคดี (Experimental archaeology) และชาติพันธุวรรณนาทางโบราณคดี (Ethnoarchaeology) มาชวย
ในการวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะ กระดูกสัตวและการตั้งถิ่นฐานของคนในอดีต สําหรับหนังสือที่ทบทวน
วรรณกรรมมีจํานวน 40 เลม แบงเปนภาษาไทย 24 เลม ภาษาอังกฤษ 16 เลม
ดานมานุษยวิทยากายภาพ สํ า หรั บ ที ม วิ จั ย ด า นมานุ ษ ยวิ ท ยากายภาพ (โครงกระดู ก คน)ได
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหดวยวิธีไอโซโทป เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหแรธาตุที่สะสมใน
พืชและสัตว เมื่อคนกินพืชหรือสัตวเขาไปก็จะสะสมอยูในรางกายของคน ดังนั้นการวิเคราะหดวยวิธีไอโซโทปก็จะ
ชวยทําใหทราบเกี่ยวกับอาหารการกิน และสามารถนําไปเชื่อมโยงกับขอมูลกระดูกสัตวที่พบจากหลุมขุดคนได
สําหรับหนังสือที่ทบทวนวรรณกรรมมีจํานวน 7 เลม แบงเปนภาษาไทย 1 เลม ภาษาอังกฤษ 6 เลม
สวนทีมวิจัยดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟน) ไดทบทวนวรรณกรรมองคความรูเรื่องการทํานาย
อายุของบุคคลจากฟน และโรคฟนผุ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาประเด็นตางๆ จากฟน และนํามาเชื่อมโยงกับ
พฤติกรรมของคนในอดีต สําหรับหนังสือที่ทบทวนวรรณกรรมมีจํานวน 29 เลม เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด

6.1.1.3 การวิเคราะหขอมูล
ดานโบราณคดี ไดทําการวิเคราะหโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุจากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด
โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ดานหลัก คือ 1) การวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะ โดยวิเคราะหเครื่องมือหิน
กะเทาะโดยการจัดจําแนกเบื้องตนตามขั้นตอนการผลิตในพื้นที่ขุดคนที่ 2 ไดท้ังหมด ทํางานเกินเปาที่ตั้งไว และได
เริ่มวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะในพื้นที่ขุดคนที่ 2 และ 3 ได 64 ระดับ ซึ่งเปนการทํางานเกินเปาที่ตั้งไว 2) การ
วิเคราะหกระดูกสัตว สามารถวิเคราะหพื้นที่ขุดคนที่ 1ไดจํานวน 21 ระดับ ซึ่งเปนการทํางานที่เกินเปาที่ตั้งไว ซึ่ง
ตามแผนจะทําการวิเคราะหเพียง 15 ระดับเทานั้น
นอกจากนี้ ทีมวิจัยโบราณคดียังไดวาดแผนผังระดับ เพื่อแสดงการกระจายตัวและความหนาแนน
ของโบราณวัตถุแตละระดับของพื้นที่ขุดคนที่ 2-3 ทั้งหมด ซึ่งเปนการทํางานตามเปา ซึ่งจะทําการวาดเพียง 20
แผนผัง และเตรียมสงตัวอยาง จากเพิงผาถ้ําลอดและบานไร และแหลงโบราณคดีที่ทําการสํารวจไปตรวจหาอายุทาง
วิทยาศาสตรดวยวิธีคารบอน-14 จํานวน 8 ตัวอยางที่ Beta Analytic Inc. มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการฯ ไมสามารถจะสงไปหาคาอายุที่หองปฏิบัติการในประเทศไทยไดเนื่องจากตัวอยางมีขนาดที่เล็กมาก ดังนั้น
จึงตองรอตัวอยางของชิ้นสวนกระดูกคนใหทีมมานุษยวิทยากายภาพบันทึกขอมูลใหเสร็จกอนที่จะสง จึงทําใหตอง
ปรับแผนสงตัวอยางไปกําหนดอายุในงวดที่ 4 ใน 6 เดือนที่สองของปที่สอง
ดานมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน) ไดดําเนินการดังนี้ 1) การทําซีทีสแกนและสราง
กะโหลกจําลองที่สมบูรณจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและถ้ําลอด 2) จําแนกชิ้นสวนโครงกระดูกที่พบจากการ
สํารวจจํานวน 14 แหลง เพื่อนับจํานวนคนอยางนอยที่สุด (MNI) 3) เปรียบเทียบโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีเพิง
ผาบานไร และเพิงผาถ้ําลอด กับแหลงโบราณคดีรวมสมัยในประเทศมาเลเซีย 4) สงตัวอยางกระดูกคนที่ไดจากการ
ขุดคนไปวิเคราะหหาคาไอโซโทป 5) สงตัวอยางชิ้นสวนกระดูกที่ไดจากการขุดคนและสํารวจไปหาคาฟลูออไรด
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การดําเนินงานขอ 1-2 เปนการทํางานไดตามเปา สวนขอ 3และ 4 ไดดําเนินงานตามแผน สําหรับขอ 5
เปนการดําเนินงานที่นอกเหนือจากแผนงานที่วางไว
ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิในงาน
ประชุมสัมมนาโตะกลมเมื่อเดือนธันวาคม 2547 ซึ่งไดตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องระดับของคาฟลูออไรดที่คนในอดีตอาจ
ไดรับมากเกินขนาด จึงไดสงตัวอยางไปทําการทดลองเพื่อทดสอบขอสงสัยนี้ ในสวนของการสกัดหาดีเอ็นเอ
จําเปนตองเปลี่ยนแผน จากผูวิจัยทําการสกัดดวยตนเองไปเปนการสงตัวอยางฟนใหผูเชี่ยวชาญเปนผูทําการสกัดแทน
เนื่องจากความสําคัญของหลักฐานและขอมูลที่ตองการทราบนั้นจําเปนตองใชผูที่เปนมืออาชีพ มีความนาเชื่อถือใน
แวดวงดานชีวโมเลกุลและอนูพันธุศาสตร และไดรับการยอมรับในวงกวาง
ดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟนคน) ไดดําเนินงานดังนี้ 1) ทําการวิเคราะหภาพที่ไดจากการใช
Cone-beam CT scanning ในการวิเคราะหฟนคนจากแหลงโบราณคดีที่เพิงผาบานไร และเพิงผาถ้ําลอดจํานวน 29 ซี่
รวมทั้งฟนที่พบจากแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไมที่ไดรับการตกแตงดวยโลหะจํานวน 8 ซี่ 2) ทดสอบความ
แมนยําของ CT scanning 3) ทําพิมพปากฟนของคนปจจุบัน 5 ชาติพันธุ
การดําเนินงานขอ 1-2 ทํางานไดตามเปาที่ตั้งไว และขอ 3 ปรับแผนงาน โปรดดูในหวขอถัดไป
ดานวงปไมและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการดังนี้ 1) เก็บตัวอยางไมเพิ่มอีก 6 ถ้ํา จํานวน 87
ตัวอยาง 2) วิเคราะหวงปไมและเสาไมจากตัวอยางที่เก็บมาจากถ้ําบอไคร จํานวน 71 ตัวอยาง 3) เก็บตัวอยางไมที่มี
ชีวิตเพื่อสรางดัชนีเสนอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนจากไมปจจุบัน 4) จัดทําสไลดของละอองเรณู จากแหลงโบราณคดี
เพิงผาบานไรและเพิงผาถ้ําลอด จํานวน 300 สไลด และจําแนกพืชปจจุบันเพื่อใชในการเปนขอมูลอางอิงเปรียบเทียบ
5) เก็บตัวอยางโลงไมเพื่อกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรของโลงไมดวยวิธีคารบอน-14 จํานวน 6 ถ้ํา ไดแก ถ้ําหมอมูเซอ
จํานวน 10 ตัวอยาง ถ้ํายาปาแหน 1 จํานวน 3 ตัวอยาง ถ้ํายาปาแหน 2 จํานวน 6 ตัวอยาง ถ้ําผีแมนปนปาย จํานวน 3
ตัวอยาง ถ้ําทุงสาแล จํานวน 5 ตัวอยาง และเพิงผาทุงสาแล จํานวน 4 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 31 ตัวอยาง
การดําเนินงานขอ 1-2 ทํางานไดเกินเปาที่ตั้งไว และขอ 3-5 ทํางานไดตามเปาที่ตั้งไว

6.2 ดานโบราณคดี

โดย รัศมี ชูทรงเดช

6.2.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ผูวิจัยไดวางแผนในรอบ 6 เดือนแรกของปที่สอง โดยจะเนนวิเคราะหโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุที่ไดจาก
การขุดคนของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด ดังนี้
1. วิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะ เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับกิจกรรม เทคโนโลยีดั้งเดิม ระยะเวลาใน
การอยูอาศัยบริเวณเพิงผาถ้ําลอด และหนาที่ของแหลงโบราณคดี
2. วิเคราะหกระดูกสัตว เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับการดํารงชีพ ความหลากหลายของชนิดสัตวที่ถูก
เลือกมากินเปนอาหาร หนาที่ของแหลงโบราณคดี และตอบคําถามเรื่องสภาพแวดลอมโบราณ
3. เตรี ย มส ง ตั ว อย า งจากแหล ง ขุ ด ค น ทางโบราณคดี ที่ มี ข นาดเล็ ก มากไปกํ า หนดอายุ ท าง
วิทยาศาสตรดวยวิธีคารบอน14 และอิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ เพื่อทําใหทราบอายุที่แนนอนของชั้นดินทับถม
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ทางโบราณคดี แลวนํามาเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะหโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุ เพื่อจัดลําดับอายุสมัยทางวัฒนธรรม
ตอไป

6.2.2 สรุปผล
ในที่นี้ ผูวิจัยขอสรุปผลการวิเคราะหเบื้องตน เนื่องจากยังมีโบราณวัตถุและนิเวศวัตถุอีกเปน
จํานวนมากที่จะตองวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณตอไปใน 6 เดือนที่สองของปที่สอง นอกจากนี้ยังมีขอจํากัด
ในเรื่องอายุของชั้นทับถมของแตละพื้นที่ขุดคน ซึ่งไดผลการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรไมมีตัวอยางจากทุกชั้นทับ
ถมของทั้ง 3 พื้นที่ขุดคน ดังนั้นจึงจําเปนตองสงตัวอยางไปกําหนดอายุทางวิทยาศาสตรเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยทําให
สามารถจะวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักฐานทางโบราณคดีในชวงเวลาได
ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณเบื้องตน สามารถสรุปเบื้องตนไดดังนี้

6.2.2.1 เครื่องมือหินกะเทาะ
สรุปผลการวิเคราะหเครื่องมือหินกะเทาะเบื้องตนจํานวน 59 ระดับ ดังนี้
ในพื้นที่ขุดคนที่ 2 จํานวน 38 ระดับชั้นดินสมมติ จากหลุมขุดคน 3 หลุม คือ หลุม S20W10
วิเคราะห 12 ระดับสมมติ ประกอบดวยชั้นดินสมมติที่ 24–35 ระดับความลึก 560-780 cm.dt. หลุม BaulkS21W10
วิเคราะห 11 ระดับสมมติ ประกอบดวยชั้นดินสมมติที่ 25–35 ระดับความลึก 580–780 cm.dt. หลุม S21W10 วิเคราะห
12 ระดับชั้นดินสมมติ ประกอบดวยชั้นดินสมมติที่ 24-35 ระดับความลึก 560–780 cm.dt. ในพื้นที่ขุดคนที่ 3 จากหลุม
ขุดคน 2 หลุม คือ หลุม S19W9 วิเคราะห 12 ระดับชั้นดินสมมติ ประกอบดวยชั้นผิวดิน-ชั้นดินสมมติที่ 11 ระดับ
ความลึก S–800 cm.dt. หลุม Baulk S20W9 วิเคราะห 12 ระดับสมมติ ประกอบดวยชั้นผิวดิน-ชั้นดินสมมติที่ 11
ระดับความลึก S–800 cm.dt (ดูภาคผนวก ข-เครื่องมือหินกะเทาะ)
โบราณวั ต ถุ ป ระเภทหิ น ที่ ทํ า การวิ เ คราะห มี จํ า นวนรวมทั้ ง หมด 29,693 ชิ้ น คิ ด เป น น้ํ า หนั ก
46,733,377 กรัม (4,673.337 กิโลกรัม) โดยแกนหินที่วิเคราะหมีทั้งหมด 8,497 ชิ้น คิดเปนน้ําหนัก 3,883,695.3 กรัม
(3,883.695 กิโลกรัม) สะเก็ดหินที่ทําการวิเคราะหทั้งหมด 21,118 ชิ้น คิดเปนน้ําหนัก 789,642.9 กรัม (789.642
กิโลกรัม) (ดูบทที่ 5 )
อาจกลาวโดยสรุปวาพื้นที่ขุดคนที่ 2 ซึ่งเปนพื้นที่ลาดเอียง อาจจะเปนบริเวณที่มีกิจกรรมหลาย
อยางที่เกี่ยวของกับการผลิตเครื่องมือหินกะเทาะ ชั้นดินทับถมสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย คือ ชั้นทับถมที่ 3-7 เปน
บริเวณที่การผลิตเครื่องมือหินกะเทาะ และการซอมแซมเครื่องมือ เพราะมีอัตราสวนของเครื่องมือหินกะเทาะที่มี
การใชงานเปนจํานวนที่นอยเมื่อเทียบกับสะเก็ดหินและเแกนหินที่ไมมีการใชงาน (ดูรายละเอียดในบทที่ 5)
ชั้นลางสุดคือ ชั้นดินทับถมที่ 7 นาจะเปนชั้นทับถมที่แสดงถึงการเขามาใชพื้นที่บริเวณนี้ และเหนือชั้นดิน
ทับถมที่ 7 (ชั้นดินทับถมที่ 4-6) มีรองรอยของการถลมของหินปูนทําใหพื้นที่ขุดคนที่ 2 เกิดความไมสม่ําเสมอ และมี
การเปลี่ยนหนาที่การใชงานบริเวณนี้เปนที่ทิ้งเศษหินและกระดูกสัตว
พื้นที่ขุดคนที่ 3 เปนพื้นที่คอนขางจะเปนแนวระนาบและมีความลาดเอียงนอยกวาพื้นที่ขุดคนที่ 2 ชั้นดินทับ
ถมสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย คือ ชั้นทับถมที่ 3, 3a 4 ชั้นทับถมที่ 4 เปนชั้นทับถมที่เขามาใชพื้นที่ในการกะเทาะ
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เครื่องมือหินในชวงแรก ตอมาชั้นทับถมที่ 3a เปนชั้นที่มีรองรอยการผลิตเครื่องมือหินกะเทาะมากที่สุด ซึ่งแสดงถึง
การใชพื้นที่บริเวณนี้ในการผลิตเครื่องมืออยางตอเนื่องและเขมขน และชั้นทับถมที่ 3 พบวามีรองรอยการผลิต
เครื่องมือหินกะเทาะลดลงคอนขางมากแตก็ยงั คงใชเปนพื้นที่ในการผลิตเครื่องมือเชนเดียวกับชั้นทับถมที่ 3a

6.2.2.2 กระดูกสัตว
สรุปผลการวิเคราะหกระดูกสัตว จากพื้นที่ขุดคนที่ 1 หลุม S23W10 ทําการวิเคราะห และจําแนกประเภท
สัตวเบื้องตน ตั้งแตระดับชั้นผิวดิน ถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 20 (340-350 cm.dt.) จํานวนทั้งสิ้น 21 ระดับ จากการศึกษา
เปรียบเทียบพบวา สัตวในวงศกวาง สัตวในวงศวัวปา เลียงผา หมูปา เปนสัตวที่สามารถพบไดตลอดทุกชั้นทับถม ทั้งนี้
สัตวแตละประเภทยังพบทั้งสัตวที่โตเต็มวัย และสัตวที่ยังไมเจริญเติบโตเต็มวัย (Juvenile) แสดงใหเห็นวา ลักษณะการ
ลาสัตว และ/หรือการบริโภคสัตวมีความหลากหลายคอนขางมากทั้งประเภทสัตว และขนาดตัวของสัตว
นอกจากนี้ยังพบสัตวประเภทอื่นๆ เชน สัตวในวงศอน สัตวในวงศเมน สัตวในวงศแรด สัตวในวงศหมี สัตว
ในวงศยอยลิง สัตวในวงศยอยคาง เปนตน
สําหรับการใชพื้นที่ พบหลักฐานในการยืนยันวา พนที่ขุดคนที่ 1 เปนบริเวณพื้นที่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ชําแหละซากสัตว และปรุงอาหาร คือ ชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ปรากฏรองรอยสับตัด และชิ้นสวนกระดูกสัตวที่ปรากฏ
รองรอยการเผาไฟ
จากการจําแนกประเภทสัตวเบื้องตนในครั้งนี้ทําใหไดขอมูลสนับสนุนการสันนิษฐานสภาพแวดลอมในอดีต
สมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงสมัยโฮโลซีนตอนตน วา มีความใกลเคียง หรือเหมือนกับสภาพแวดลอมของแหลง
โบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด พื้นที่อําเภอปางมะผาในปจจุบัน โดยมีสภาพปาที่หลากหลาย ไดแก ปาโปรง ปาเต็งรัง ปา
เบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาไผ และปาหินปูน ซึ่งเปนทีอยูอาศัยของสัตวจําพวก กวางปา เกง เลียงผา วัวปา ควายปา ลิง
คาง หมูปา เปนตน
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองทางโบราณคดีเกี่ยวกับกระดูกสัตว โดยทําการทดลองเกี่ยวกับการชําแหละ
ซากสัตว และการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพกระดูกสัตวที่เปนผลมาจากสภาพแวดลอม จากการทดลอง
พบวา ในการชําแหละซากสัตวนั้น รยางคสัตวสดจะชําแหละยากกวารยางคสัตวที่ผานกระบวนการปรุงอาหาร และจะ
ปรากฏรองรอยของเครื่องมือหินมากกวา โดยเฉพาะบริเวณขอตอกระดูก สวนขนาดของสัตวก็มีสวนในความยากงาย
ในการชําแหละดวยเชนกัน กลาวคือ สัตวขนาดใหญจะทําการชําแหละยากที่สุด รองลงมาคือ สัตวขนาดกลาง และ
สัตวขนาดเล็กตามลําดับ
สําหรับการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพกระดูกที่เปนผลมาจากสภาพแวดลอม พบวา ระยะเวลาใน
การทดลอง 1 เดือนนั้น สภาพกระดูกยังไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใหเห็นมากนัก แตการทดลองดังกลาวก็ไดใหนัยทาง
โบราณคดี กลาวคือ จากการทดลองในพื้นที่ขุดคนทั้ง 3 พื้นที่ ชิ้นสวนกระดูกเกือบทั้งหมดสูญหาย แสดงใหเห็นวา มี
การรบกวนของสัตวกินซาก ดังนั้นชิ้นสวนกระดูกสัตวที่หลงเหลือในแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดนาจะเปนชิ้นสวน
กระดูกสัตวเพียงบางสวนเทานั้นที่หลงเหลืออยูจากการรบกวนของสัตวกินซากประเภทตางๆ
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6.2.2.3 การกําหนดอายุดวยวิธีทางวิทยาศาสตร
สํ า หรั บ ผลการกํ า หนดอายุ ท างวิ ท ยาศาสตร นั้ น ได เ ตรี ย มส ง ตั ว อย า งไปกํ า หนดอายุ ด ว ยวิ ธี
คารบอน 14 หองปฏิบัติการ Beta Analytic Inc. มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดใหตัวอยางฟนแก
นักศึกษาปริญญาโทสาขานิวเคลียรเทคโลโลยี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปทําการทดลองเพื่อ
กําหนดอายุเคลือบฟนของสัตวและเปลือกหอยโดยวิธีอิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ ซึ่งกําลังรอผลการวิเคราะหจาก
หองปฏิบัติการ

6.3 ดานมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน)

โดย นัทธมน ภูรีพัฒนพงศ

6.3.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ในชวงระยะหกเดือนแรกของปที่สองของการวิจัย ผูวิจัยวางแผนทําการศึกษาและจัดจําแนกชิ้นสวนกระดูกที่
ไดจากการสํารวจใหละเอียดที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อตองการทราบขอมูลเบื้องตน อาทิเชน จํานวนคนอยางนอยที่สุดใน
แตละแหลง อายุเมื่อตายโดยคราวๆ เพศ ลักษณะผิดปกติหรือโรคภัยไขเจ็บ ฯลฯ ซึ่งในรายงานครั้งนี้เปนเพียงการ
นําเสนอรายละเอียดของขอมูลที่ทําการจัดจําแนกไดเทานั้น สวนประเด็นตางๆที่กลาวมานี้จะทําการวิเคราะหและแปล
ความอยางละเอียดอีกครั้งในรายงานฉบับตอไป
สวนการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงกระดูกที่ขุดคนไดจากแหลงเพิงผาบานไรและถ้ําลอด คือการติดตามผล
ตอเนื่องในเรื่องการสรางแบบจําลองของกะโหลกศีรษะ และการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลของโครงกระดูกเหลานี้กับ
โครงกระดูกที่ขุดพบในยุคสมัยเดียวกันในแหลงโบราณคดีประเทศมาเลเซีย

6.3.2 สรุปผล
ในชวงหกเดือนที่ผานมานี้ ความกาวหนาของการศึกษาทางดานมานุษยวิทยา โครงกระดูกคน สามารถสรุป
เปนประเด็นตางๆไดดังตอไปนี้

6.3.2.1

การศึกษาวิเคราะหชิ้นสวนกระดูกที่ไดจากการสํารวจแหลงโบราณคดี
วัฒนธรรมโลงไม

ในชวงหกเดือนที่ผานมานี้ การดําเนินงานวิจัยดานมานุษยวิทยา (โครงกระดูกคน) ไดทําการศึกษาชิ้นสวน
กระดูกที่ไดจากการสํารวจเปนหลัก โดยทําการจัดจําแนกและวิเคราะหชิ้นสวนกระดูกมนุษยจํานวน 13 แหลง รวมกับ
แหลงถ้ําผาแดงน้ําลาง บานลูกขาวหลาม โดยผลการศึกษาเบื้องตนสามารถสรุปออกมาเปนตารางไดดงั นี้
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ตารางที่ 6.3.2.1 สรุปผลการจัดจําแนกและวิเคราะหชิ้นสวนกระดูกคนในแหลงโบราณคดีถ้ําโลงไมทั้ง 14 แหลง
ชื่อแหลง
MNI (คน)
ผูใหญ (คน)
เด็ก (คน)
ถ้ํา 9 ชิ้น
1
1
ถ้ําคนเตนระบํา
1
1
ถ้ําหินถลม
2
2
ถ้ําลูกปด
2
2
ถ้ําบันได
1
1
ถ้ําปางคาม 2
3
2
1
ถ้ําผี (Spirit cave)
2
1
1
ถ้ําหมอมูเซอ
5
4
1
ถ้ํายาปาแหน 2
21
18
3
ถ้ําปุงฮุง
1
1
ถ้ําผีแมนน้ําตก
1
1
ถ้ําบอไคร
3
1
2
ถ้ําละกู
1
1
*ถ้ําผาแดงน้ําลาง
4
3
1
รวม
48
39
9
หมายเหตุ *ถ้ําผาแดงน้ําลางไมใชแหลงโบราณคดีถ้ําโลงไม เนื่องจากไมพบรองรอยหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับโลงไมเลย

ในรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 ผศ.ทพญ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนท นักวิจัยดานมานุษยวิทยากายภาพ(ฟน
คน)ไดแสดงผลการคาดการณจํานวนศพในแหลงโบราณคดีถ้ําโลงไม โดยใชวิธีการจัดจําแนกฟน (รัศมี ชูทรงเดชและ
คณะ 2547: 278) ปรากฏผลดังนี้ (ยกมาเฉพาะแหลงที่สามารถเปรียบเทียบกับแหลงที่วิเคราะหกระดูกเสร็จเรียบรอย
แลว)
แหลงโบราณคดีถ้ําหมอมูเซอ มีศพผูใหญอยางนอย 5 คน และเด็กอยางนอย 2 คน
แหลงโบราณคดีถ้ํายาปาแหน 2 มีศพผูใหญอยางนอย 15 คน และเด็กอยางนอย 3 คน
แตจากการจัดจําแนกวิเคราะหชิ้นสวนกระดูก สามารถคาดการณจํานวนคนที่พบอยางนอยที่สุดในแตละ
แหลงไดดังนี้
แหลงโบราณคดีถ้ําหมอมูเซอ มีศพผูใหญอยางนอย 4 คน และเด็กอยางนอย 1 คน
แหลงโบราณคดีถ้ํายาปาแหน 2 มีศพผูใหญอยางนอย 18 คน และเด็กอยางนอย 3 คน
จะเห็นไดวาผลการคาดการณจํานวนคนอยางนอยที่สุดในแตละแหลงจากการจัดจําแนกชิ้นสวนกระดูกและ
ฟนนั้นคอนขางใกลเคียงกัน คือ พบจํานวนผูใหญและเด็กของถ้ําหมอมูเซอตางกันอยางละ 1 คน และจํานวนเด็กของ
ถ้ํายาปาแหน 2 เทากันคือ 3 คน สวนจํานวนผูใหญของถ้ํายาปาแหน 2 จากการจัดจําแนกชิ้นสวนกะโหลกศีรษะพบวา
มีจํานวนมากกวาเล็กนอยคือ 18 คน ในขณะที่การจัดจําแนกฟนพบเพียง 15 คน

262

โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ระยะที่สอง

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 3

ถ้ําที่พบโครงกระดูกสวนใหญ โดยเฉพาะถ้ําที่พบชิ้นสวนกระดูกเปนจํานวนมาก มักจะเปนถ้ําขนาดใหญ
ปากถ้ําเปดกวางหรือเปนถ้ํามีโถงยาว เชน ถ้ํายาปาแหน 2 ถ้ําหมอมูเซอ ถ้ําปางคาม เปนตน และแตละแหลงก็มีปริมาณ
โลงไมที่แตกตางกันออกไปและมักไมสัมพันธกับจํานวนศพที่วิเคราะหได ยกตัวอยางเชน ถ้ําหมอมูเซอพบโลงไม
จํานวน 14 โลง แตพบจํานวนศพอยางนอยที่สุดเพียง 5 ศพ ในขณะที่ถ้ํายาปาแหน 2 พบโลงไมจํานวน 5 โลง แตกลับ
พบจํานวนศพถึง 21 ศพ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากกระดูกในชุดสํารวจทั้งหมดยังไมไดทําการศึกษาจนเสร็จสิ้นสมบูรณ คือยังขาด
รายละเอียดของผลการวิเคราะหจากอีก 4 แหลง ดังนั้นในการเขียนรายงานครั้งนี้จึงยังไมขอสรุปผลวิเคราะหใน
ภาพรวมทั้งหมด โดยจะขอยกไปกลาวถึงในรายงานฉบับตอไป
ขอจํากัดในการศึกษากระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม
1. กระดูกที่ทําการศึกษาทั้งหมดนี้ไดมาจากการสํารวจไมใชการขุดคน ดังนั้นถึงแมวาปริมาณของกระดูกที่
พบในแตละแหลงอาจบอกนัยยะอะไรบางอยาง เชน ความนิยมในการใชพื้นที่นั้นๆเปนแหลงฝงศพ หรืออาจจะมองใน
แงของขนาดของกลุมคนที่ใชพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้รวมกัน แตอยางไรก็ตาม ไมอาจกลาวไดวาจํานวนของชิ้นสวนกระดูก
เหลานี้จะสามารถใชเปนเสมือนตัวแทนของแตละแหลงไดอยางแทจริง
2. ในถ้ําแตละแหงที่พบปริมาณกระดูกแตกตางกันไป มีปจจัยมาจากความสมบูรณของสภาพพื้นที่เปนสําคัญ
ดวย เนื่องจากถ้ําบางแหงอยูใกลชุมชนเขาถึงไดงายหรือเปนถ้ําที่มีคนรูจักมาก ก็จะถูกรบกวนมาก ทําใหกระดูกที่อยู
ในถ้ํามีอัตราเสี่ยงสูงในการถูกเหยียบย่ําแตกหัก รื้อคนขุดคุยนําออกมาภายนอกหรือเผาทําลายเสียหายไดมาก ขอมูล
ของตําแหนงที่พบหลักฐานก็มีความเปนไปไดสูงที่จะคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง สวนถ้ําบางแหงที่อยูไกลหมูบาน
หรือไมคอยเปนที่รูจัก เดินทางเขาถึงลําบาก ก็จะมีอัตราเสี่ยงในการถูกทําลายนอยลง ความเปนไปไดของโอกาสที่จะ
เก็บชิ้นสวนกระดูกไดในปริมาณมากก็เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้จากขอมูลแหลงถ้ําโลงไมที่ไดทําการสํารวจมาทั้งหมด ไม
พบวามีถ้ําแหงใดที่ไมเคยถูกคนบุกรุกเขาไปทําลายหลักฐานภายในถ้ําเลยแมแตแหลงเดียว เพียงแตมีอัตราการถูก
ทําลายมากนอยแตกตางกันเทานั้น และถาแหลงใดที่เดินทางเขาถึงลําบาก ก็จะพบรองรอยการบุกรุกรื้อคนทําลายโลง
ไมและกระดูกภายในถ้ํา แตปริมาณหลักฐานยังคงหลงเหลืออยูมาก อาทิเชน ถ้ํายาปาแหน 2 ตรงกันขามกับบางแหลง
ที่เขาถึงไดงาย บริเวณที่พบหลักฐานเขาออกสะดวก ปริมาณหลักฐานก็มักจะเหลืออยูนอย เชน ถ้ําบอไคร เปนตน

6.3.2.2

การสรางแบบจําลองกะโหลกศีรษะโบราณที่ไ ดจากการขุด คน ที่แหลง
โบราณคดีเพิงผาบานไรและถ้ําลอด

การสรางแบบจําลองกะโหลกศีรษะทําโดยใชหลักการดังตอไปนี้
1. ใชลักษณะความโคงของกะโหลกดานนอกเพื่อประกอบชิ้นสวนกระดูกที่ถูกขุดพบเขาดวยกัน
โดยมีสมมติฐานวาความโคงของรอยตอของกะโหลกแตละชิ้นจะมีความตอเนื่องกัน
2. ใชสมมติฐานวาเมื่อแบงกะโหลกดานซายและดานขวาทั้งสองขางลักษณะรูปรางทั้งสองขางจะ
เปนเหมือนภาพสะทอนซึ่งกันและกัน
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3. อางอิงเทียบกับลักษณะกะโหลกศีรษะของมนุษยในยุคปจจุบัน โดยมีสมมติฐานวากะโหลกที่ขุด
พบจะมีลักษณะใกลเคียงกัน เพื่อนํากะโหลกมนุษยยุคปจจุบันมาทดแทนสวนของกะโหลกที่หายไป
จากผลการทดลองสรางแบบจําลองกะโหลกโบราณพบวาหลักการในขอที่ 1 และ 2 มีความเปนไปไดและ
น า เชื่ อ ถื อ พอสมควร ในขณะที่ ห ลั ก การที่ 3 ดู เ หมื อ นจะยั ง มี ป ญ หาและไม เ หมาะสมที่ จ ะนํ า มาใช ใ นการสร า ง
แบบจําลองกะโหลกโบราณมากนัก ทั้งนี้เพราะกะโหลกคนปจจุบันมีรูป รางแตกตางกับกะโหลกศีรษะโบราณ
คอนขางมาก ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากหลายปจจัยแวดลอม เชน พันธุกรรม สภาพแวดลอม วัฒนธรรม พฤติกรรมการ
ดํารงชีวิต ฯลฯ สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอมนุษยทั้งโครงสรางรางกายและรูปรางกะโหลกศีรษะ ทําใหมนุษยในแตละ
เชื้อชาติเผาพันธุ แตละยุคสมัย และแตละวัฒนธรรมมีลักษณะทางกายภาพของใบหนา กะโหลกศีรษะ และรูปรางที่
แตกตางกันออกไป
ดังนั้น วิธีการแกปญหาในประเด็นนี้จึงไมควรนํากะโหลกศีรษะคนปจจุบันมาเปนตนแบบในการสราง
กะโหลกโบราณจําลอง หากแตควรจะใชกะโหลกศีรษะโบราณที่จัดอยูในยุคสมัยเดียวกันกับกะโหลกทั้งสองนี้เปน
ตนแบบแทน ซึ่งการหาตนแบบกะโหลกที่มีอายุใกลเคียงกับกะโหลกทั้งสองที่ไดขุดคนพบในประเทศไทยก็เปนเรื่อง
ที่ยากมาก เนื่องจากกะโหลกที่ขุดคนพบในยุคนี้มีจํานวนนอยมาก อีกทั้งยังพบในสภาพที่ไมสมบูรณแตกหักเสียหาย
มากอีกดวย ในบางแหลงเชน โครงกระดูกที่ถ้ําหมอเขียว จังหวัดกระบี่ ยังปรากฏลักษณะที่ผิดปกติอันเปนผลที่เกิดมา
จากโรคเลือด (Anemia) คือมีความหนาเฉลี่ยของกะโหลกศีรษะมากกวากะโหลกคนปกติทั่วไป ดังนั้นจึงไมสามารถ
นํามาใชเปรียบเทียบรูปรางหรือนํามาเปนตัวตนแบบได
สิ่งที่อาจจะเปนไปไดในอนาคตคือ การนํากะโหลกศีรษะโบราณที่ขุดไดจากแหลงโบราณคดีที่อยูในยุคสมัย
เดียวกันที่ขุดคนพบในประเทศอื่นๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชนมาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือเวียดนาม มาเปนตัว
ตนแบบในการสรางแบบจําลองกะโหลกศีรษะของแหลงโบราณคดีทั้งสองนี้

6.3.2.3 การเปรียบเทียบโครงกระดูกมนุษยจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร
และถ้ําลอดกับแหลงโบราณคดีถา้ํ กัวกุนุง รันตู
จากการเปรียบเทียบโดยใชตัวเลขที่ไดจ ากการวัดขนาดความหนาของกระดูกแขนขา พบวาโครงสราง
รางกายของโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรซึ่งเปนเพศชาย มีความใกลเคียงกับโครงกระดูกจากถ้ํากัวกุ
นุง รันตู ซึ่งเปนเพศชายเชนเดียวกัน ในขณะที่โครงกระดูกจากถ้ําลอดซึ่งเปนเพศหญิงมีโครงสรางรางกายที่เล็กและ
บอบบางกวา โครงกระดูกจากถ้ํากัวกุนุง รันตู มีสวนสูง 154 เซนติเมตร โครงกระดูกจากบานไรมีสวนสูงประมาณ
157-158 เซนติเมตร และโครงกระดูกจากถ้ําลอดมีสวนสูง 152 เซนติเมตร
สวนการเปรียบเทียบโดยใชตัวเลขที่วัดไดจากกระดูกขากรรไกรลาง พบวาโครงสรางใบหนาสวนลางและ
ความแข็งแรงของขากรรไกรของโครงกระดูกจากถ้ําลอดมีขนาดใกลเคียงกับโครงกระดูกจากถ้ํากัวกุนุง รันตู ในขณะ
ที่ขากรรไกรของโครงกระดูกจากบานไรมีขนาดเล็กกวา
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาโครงสรางรางกายของคนในยุคสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนตน
คอนขางใกลเคียงกันในเรื่องสวนสูง คือมีความแตกตางเพียงเล็กนอยระหวางเพศชายและหญิง แตความบึกบึนและ
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แข็งแรงของโครงสรางรางกายคอนขางตางกันอยางเห็นไดชัด กลาวคือผูชายมีลักษณะโครงสรางกระดูกใหญหนาและ
แข็งแรง สวนผูหญิงมีโครงสรางรางกายที่เล็กและบอบบางกวา สวนกระดูกขากรรไกรลางของคนในยุคสมัยไพลส
โตซีนตอนปลายจนถึงโฮโลซีนตอนตนนี้มีขนาดคอนขางใหญบึกบึนและแข็งแรง แตสําหรับโครงกระดูกจากบานไร
ที่มีขากรรไกรขนาดเล็กและคอนขางบอบบาง คงจะเนื่องมาจากความมีอายุมากของเจาของโครงกระดูกและฟนที่หลุด
ออกมาเกือบหมดทั้งปาก จึงทําใหกระดูกยุบและหดตัวเล็กลง

6.4 ดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟนคน)

โดย กนกนาฏ จินตกานนท

6.4.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. การทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม
2. เก็บขอมูลของคนปจจุบัน ซึ่งเปนคนทองถิ่น 5 หมูบาน ที่อาศัยอยูในอําเภอ ปางมะผา เพื่อคัดเลือก
เปนกลุมตัวอยาง
3. ทําการพิมพปากของคนทองถิ่น 5 กลุมชาติพันธุ เพื่อทําแบบจําลองฟน ซึ่งจะทยอยเก็บตลอดการ
วิจัยในปที่สอง
4. การคนคิดระเบียบวิธีวิจัย โดยใชการทํา CT scanning เพื่อใหไดขอมูลที่เปนสามมิติ และสามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับขอมูลของคนโบราณจากแหลงโบราณคดีที่ไดทํา CT scanning ไวจากการวิจัยในปที่
หนึ่ง

6.4.2 สรุปผล
เมื่อสิ้นสุดการวิจัยใน 6 เดือนแรก ของปที่สอง ผูวิจัยไดดําเนินการไปแลวดังนี้
1. การทบทวนวรรณกรรม ไดทําการทบทวนเพิ่มเติมในสวนของ การทํานายอายุของบุคคลจากฟน
และ โรคฟนผุในคนยุคกอนประวัติศาสตร
2. ทําการวิเคราะหภาพที่ไดจากการใช Cone-beam CT scanning ในการวิเคราะหฟน คนโบราณจาก
แหลงโบราณคดีที่ไดทําไวจากการวิจัยในปที่หนึ่ง (จะยังไมรายงานผลในรายงานฉบับนี้ เนื่องจากเปนงานที่
อยูในแผนของปที่สาม และยังตองแกไข เพิ่มเติมตอไปอีก)
3. การทดสอบความถูกตองแมนยํา (Error study) ของ CT scanning โดยเปรียบเทียบกับฟนจริงที่ตัด
เปน section แลววัดความหนาของเคลือบฟน และ เนื้อฟนโดยตรง นํามาเปรียบเทียบกับความหนาของ
เคลือบฟน และ เนื้อฟนที่ กําหนดใหจากการใช software โดยใช Thresholding technique
4. ทํา Cone beam CT scanning ของฟนคนโบราณจากแหลงโบราณคดีบานไรและแหลงโบราณคดี
ถ้ําลอดดังนี้
- แหลงโบราณคดีบานไร: ฟนที่สัมพันธกับโครงกระดูก 8 ซี่ (เพื่อใหเปนการบูรณาการกับ
งานวิจัยมานุษยวิทยากายภาพกระดูก)
- แหลงโบราณคดีบานไร: ฟนหนาบน 5 ซี่ ฟนหนาลาง 5 ซี่ และ ฟนกราม 3 ซี่
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- แหลงโบราณคดีถ้ําลอด: ฟนที่ติดกับกระดูก 4 ชิ้น (เพื่อใหเปนการบูรณาการกับงานวิจัย
มานุษยวิทยากายภาพกระดูก)
- แหลงโบราณคดีถ้ําลอด: ฟนกราม 4 ซี่ (มีบางสวนที่ไดทําไปแลวจากการวิจัยในปที่หนึ่ง)
- รวมทั้งทําในสวนของฟนที่ไดรับการตกแตงดวยโลหะ 8 ซี่ ซึ่งอยูนอกแผนดวย
5. ยกเลิกแผนจากการเก็บ ขอมูลแบบจําลองฟน โดยการพิมพปากของคนปจ จุบัน ซึ่งเปนคนใน
ทองถิ่น 5 หมูบาน ที่อาศัย อยูในอําเภอ ปางมะผา เนื่องจากผูวิจัยยังไมพ บลักษณะที่เปนเอกลัก ษณ
(characteristic) ของคนกลุมนี้ ที่ชัดเจน การนําลักษณะภายนอกของฟนมาเปรียบเทียบจึงอาจไมสามารถให
คําตอบที่เฉพาะเจาะจงได
6. เปลี่ยนแผนการวิจัยไปเนนเปนการศึกษาลักษณะของฟนผุเปรียบเทียบการดําเนินของโรค และ
ระบาดวิทยาของโรคฟนผุ และฟนสึกระหวางคนโบราณ และคนปจจุบัน รวมถึงการพยายามทํานายอายุของ
บุคคลจากฟนดวย
7. ออกแบบ และทดลองใช แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับพฤติกรรมดานสุขภาพและแผนการ
รับประทานอาหารของกลุมชาติพันธุ 5 กลุม ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
8. ขออนุญาตทําการทดลองที่ไมเปนอันตรายในคน (Ethical clearance)
9. เก็บฟนของชาวกลุมชาติพันธุ 5 กลุม ที่ถูกถอนในขณะที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ในอําเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ขณะนี้ยังไดจํานวนที่ต่ํากวาแผนที่กําหนดไว)

6.5 ดานวงปไมและสิ่งแวดลอม โดย นาฏสุดา ภูมิจํานงค
6.5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ในชวงระยะ 6 เดือนแรกของปที่สอง ผูวิจัยวางแผนทําการศึกษาวงปไม คําถามหลักของการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบดวย
1. ฝาโลงและตัวโลงมาจากไมทอนเดียวกันหรือไม
2. รูปแบบของหัวโลงที่งาย (แบบ1A, 1B) เปนรูปแบบหัวโลงทีเกาที่สุด และรูปแบบหัวโลงอื่นๆที่
ซับซอน (เชนรูปสัตว) มีอายุนอยกวา ใชหรือไม
3. สภาพภูมิอากาศสมัยวัฒนธรรมโลงไมอาจไมแตกตางไปจากสมัยปจจุบันมากนัก
4. ละอองเรณูที่พบในชั้นดินที่ตางกันมีความตางกันและบงบอกถึงระบบนิเวศในอดีตที่แตกตางกัน
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6.5.2 สรุปผล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว และสามารถสรุปไดดังนี้

6.5.2.1 วงปไม
1. เก็บตัวอยางไม 6 ถ้ํา คือถ้ําหมอมูเซอ ถ้ําผีแมนปนปาย ถ้ํายาปาแหน1-2 เพิงผาทุง
สาแล 1 และถ้ําบานทุงสะแล จํานวน 80 ตัวอยาง เปนจํานวน 176 cores
2. วิเคราะหตัวอยางของโลงไมจากแหลงโบราณคดีบานบอไคร
3. เก็บตัวอยางโลงไมจากถ้ํายาปาแหน1-2 เพื่อหาอายุโลงไมดวยวิธีคารบอน14 จํานวน 26
ตัวอยาง
4. เก็บตัวอยางไมปจจุบันเพื่อสรางเสนอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนยอนกลับจากไมสัก
จํานวน 83 ตน จํานวน 167 ตัวอยาง จากพื้นที่บริเวณบานทุงสาแล

6.5.2.2 ละอองเรณู
ไดจัดเตรียมสไลดตัวอยางที่ไดจากการเก็บรอบๆ แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไรและถ้ําลอด
ทําสไลดไดประมาณ 300 สไลด และเก็บตัวอยางของพืชปจจุบันรอบๆ แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ํา
ลอด จํานวน 37 ตัวอยาง และเพิงผาบานไร จํานวน 15 ตัวอยาง เพื่อใชในขอมูลอางอิงในการ
เปรียบเทียบกับตัวอยางของละอองเรณูที่ไดจากแหลงโบราณคดีและรอบๆ แหลงโบราณคดี ซึ่ง
จะชวยในการ identify ชนิดของพืชได

6.6 สรุป
แตละที ม วิจัย ไดดํา เนิน งานตามแผนที่กําหนดไว เปนส วนใหญ และมีก ารปรั บ แผนการวิ จัย บางขอ ให
เหมาะสมกับธรรมชาติของขอมูล เชนมานุษยวิทยากายภาพ-ฟน และโครงกระดูกคน ลักษณะการทํางานแตละทีมก็
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิทยาและเทคนิควิธีการของศาสตรตน หรือสงตัวอยางไปยังหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง เชน สงตัวอยางกระดูกไปวิเคราะหดวยวิธีดีเอ็นเอ และวิธีไอโซโทป ในขณะเดียวกันก็เนนใหมีการตั้งคําถามที่
เชื่อมโยงกับทุกทีมวิจัย เพื่อใหงานวิจัยมีความเปนเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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