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บทที่ 2
บูรณาการศาสตร
รัศมี ชูทรงเดช
สํ า หรั บ บทนี้ เ ป น บทที่ พ ยายามจะเชื่ อ มโยงผลของงานวิ จั ย จากศาสตร ต า งๆ เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธกัน โดยลักษณะของการทํางานนั้นแบงออกเปน 2 สวน ที่ทําไปควบคูกัน คือ การทํางานที่แยกสวน
และการทํางานในเชิงบูรณาการ ลักษณะดังกลาวเปนธรรมชาติของการทํางานวิจัยทางโบราณคดี ที่จําเปนจะตองให
แตละศาสตรคนควาวิจัยลงลึกในทฤษฏีและวิธีวิทยาของตนเองกอน เพื่อใหไดผลการศึกษาในเบื้องตนแลวจึงนํามา
บูรณาการตอไป โดยการทํางานมีโจทยวิจัยหลักรวมกันที่ทุกทีมจะตองทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน แตวิธีการ
และกระบวนการทํางานของแตละทีมเปนไปตามศาสตรนั้นๆ ดังนั้นลักษณะการทํางานทั้งแยกสวนและบูรณาการจะ
ดําเนินควบคูกันไปตลอดจนจบสิ้นโครงการในป พ.ศ. 2549
ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 1 โจทยวิจัยของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา ระยะที่หนึ่ง
เปนคําถามหลักระยะยาวรวมกัน (Long-term questions) ที่ทุกทีมวิจัยตางพยายามที่จะตอบคําถาม โดยแตละทีม
จะตองตั้งคําถามยอย (Short-terms questions) เพื่อออกแบบงานวิจัยสําหรับการทํางานในแตละชวง 6 เดือน
เนื่องจากธรรมชาติของขอมูลในแตละทีมไมเทาเทียมกัน เชนทีมโบราณคดี มีขอมูลที่มากมายมหาศาลเกิน
กวาที่คิด เนื่องจากคนพบหลักฐานทางโบราณคดีจากการขุดคนในโครงการระยะที่หนึ่ง (พ.ศ. 2544-45) สวนทีม
มานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคนและฟนคน) ก็ไมไดเจอโครงกระดูกที่สมบูรณเหมือนแหลงโบราณคดีอื่นๆ ใน
ประเทศไทย สวนใหญแตกหักเปนชิ้นสวนเล็กๆ ฟนหลุดรวงจากกระดูกขากรรไกรเปนซี่ๆ เปนตน ทําใหจําเปนตอง
พัฒนาเทคนิควิทยาทางการแพทยมาประยุกตใช จึงตองใชเวลาในการคิดคน ทําความเขาใจและประสานงานกับ
ผูเชี่ยวชาญที่รูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกลาว เปนตน ดังนั้นจึงอาจจะทําใหเห็นเหมือนกับวาโครงการยังไมไดทําการ
เชื่อมโยงขอมูลตางๆ เขาดวยกัน สําหรับปแรก (พ.ศ. 2546-47) นั้นความเชื่อมโยงอาจจะยังไมชัดเจน เนื่องจากแตละ
ทีมจําเปนตองสกัดความรูจากความชํานาญของตัวเองหรือจากผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทางเสียกอน
แตในขณะนี้ผลของการวิจัยไดออกมาบาง ทําใหสามารถจะตั้ง Short-term questions รวมกันได เพื่อใหเห็น
เปนรูปธรรมของการบูรณาการงานวิจัย ซึ่งจะทําใหเห็นความชัดเจนของการเชื่อมโยงขอมูลของศาสตรตางๆไดมาก
ขึ้น และสามารถสกัดเปนองคความรู
สําหรับบทนี้ จะนําเสนอขอคนพบของแตละทีมวิจัยตั้งแตดําเนินการมา และเสนอประเด็นบางประเด็นที่
สามารถจะเชื่อมโยงผลงานวิจัยเทาที่ทําไดในขณะนี้ โดยเลือกพื้นที่คือแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด ไดทําการขุดคน
ตั้งแตการดําเนินโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา ระยะที่หนึ่ง ในปพ.ศ. 2545 เปนหลักในการ
เชื่อมโยง อยางไรก็ดี การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดจากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดยังไมแลวเสร็จทั้งหมด จึงเลือก
เสนอบางประเด็นเพื่อแสดงใหเห็นถึงการทํางานที่เปนเอกภาพ มีทิศทาง และมีการบูรณาการผลงานวิจัยเบื้องตน
รวมกัน
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2.1 ขอคนพบที่สําคัญ
ขอคนพบที่นําเสนอเปนผลการวิจัยที่ดําเนินการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2546- 31 มีนาคม 2548 เปนเวลา 1 ป
6 เดือน โดยการทํางานเนนที่การสํารวจ วิเคราะหและทดลอง (โปรดดูรายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 และ 2) สรุปขอ
คนพบที่สําคัญ ดังนี้

2.1.1 ดานโบราณคดี
1.

2.

3.

4.

5.

ผลการวิจัยดานโบราณคดี คือ
คนพบแหลงโบราณคดีจากการขุดคนอยางที่มีการกําหนดอายุดวยวิธีทางวิทยาศาสตรที่เกาแก
ที่สุดในจังหวัดแมฮองสอน คือแหลงโบราณคดีถ้ําลอด อายุที่เกาที่สุดประมาณ 32,380+/292 ปมาแลว
แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดและเพิงผาบานไร เปนแหลงโบราณคดีที่มีการกําหนดอายุทาง
วิทยาศาสตรทั้งหมด 19 คาอายุ คือเพิงผาถ้ําลอดมีจํานวน 11 คาอายุและเพิงผาบานไรมี
จํานวน 8 คาอายุ ทําใหเปนแหลงโบราณคดีอางอิงที่สําคัญสําหรับการศึกษาโบราณคดีสมัย
ไพลสโตซีนตอนปลายและโฮโลซีนตอนตนที่สําคัญของประเทศไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
คนพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหินกะเทาะจากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดเปน
จํานวน 29,693 ชิ้น น้ําหนัก 46,733,377 กิโลกรัม เครื่องมือหินที่ใชงานมีรูปแบบคลายกับที่
พบจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร และเปนรูปแบบที่พบทั่วไปในภาคพื้นแผนดินของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะคลายกับที่พบในเวียดนาม คือเครื่องมือหินสุมาตราลิธ
และขวานสั้น ทําจากหินซึ่งเปนวัสดุจากทองถิ่นคือหินทราย หินควอรตไซต หินแอนดีไซต
หินแกรนิต เปนตน
คนพบกระดูกสัตวเปนจํานวนมากจากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดจํานวนมากถึง 330,732
ชิ้น น้ําหนัก 1, 134,761.65 กรัม คือพื้นที่ขุดคนที่ 1 มีจํานวน 267,056 ชิ้น น้ําหนัก
903,066.95 กรัม พื้นที่ขุดคนที่ 2 มีจํานวน 61,793 ชิ้น น้ําหนัก 229,182.6 กรัม และพื้นที่
ขุดคนที่ 3 จํานวน 1,963 ชิ้น น้ําหนัก 2, 791.1 กรัม สัตวที่สามารถระบุชนิดไดมีทั้งหมด 24
ชนิดไดแกสัตวในวงศกวาง วัวปา หมูปา หมี แรด ไพรเมท ชาง เมน สัตวฟนแทะ อน
แมวปา สัตวเลื้อยคลาน ปลา เปนตน และคาดการณจํานวนอยางนอยที่สุดไดประมาณ 107
ตัว
คนพบและจัดจําแนกรูปแบบของหัวโลงในพื้นที่ศึกษาที่พบมีความหลากหลายถึง 12 รูปแบบ
หลัก 39 รูปแบบยอย ที่สามารถใชเปนขอมูลอางอิงในการศึกษาเปรียบเทียบในประเทศไทย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และจีนตอนใตได โดยเฉพาะผลการขุดคนจากแหลงโบราณคดี
เพิงผาบานไร เปนแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรมหินกะเทาะและโลงไมที่เปนแหลงที่สําคัญ
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ในการตรวจสอบความสัมพันธระหวางคนในสมัยไพลสโตซีนตอนปลายและโฮโลซีนตอน
ปลายวา เปนประชากรกลุมเดียวกันและมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ตอเนื่องเปนวัฒนธรรม
โลงไม หรือวาเปนประชากรกลุมใหมที่เขามา พรอมกับนําวัฒนธรรมใหมเขามาดวย

2.1.2 ดานมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน)
1.

2.
3.

4.

5.

ผลการวิจัยดานมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน) คือ
คนพบโครงกระดูกคนปจจุบัน (Homo sapiens sapiens) ที่เกาที่สุดของภาคเหนือจํานวน 4 คน
จากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด (จากเดิมที่คิดวามีเพียง 2 โครง) อายุ 13,640+/380 และ
12,100+/-60 ปมาแลว เปนโครงกระดูกที่อยูในสมัยไพลสโตซีนตอนปลายที่รวมสมัยกับ
Homo Florenensis ที่พบในเกาะ Flores ประเทศอินโดนีเซีย และอีก 1 โครงที่มีอายุอยูใน
สมัยโฮโลซีนตอนตนลงมาจากแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร ซึ่งจัดวาเปนจํานวนที่มากที่สุด
ในประเทศไทยในขณะนี้ ขอมูลเหลานี้เปนจุดเชื่อมตอที่ขาดหาย (missing link) ไปของ
วิวัฒนาการของมนุษยในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โครงกระดูกจากถ้ําลอดไมพบความผิดปกติทางพยาธิสภาพ นอกจากโรคปริทนตซึ่งพบใน
โครงกระดูกหมายเลข 2
โครงกระดูกจากบานไรพบความผิดปกติทางพยาธิสภาพหลายอยาง โดยสวนใหญมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของกระดูกตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น เชน การเสื่อมสภาพของขอตอ
กระดูก ขากรรไกรลาง (TMJ) อันนาจะเปนผลจากการที่ฟน หลุดรวงออกจากกระดูก
ขากรรไกรหลายซี่ ทําใหกระดูกขากรรไกรยุบตัว การเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังและขอ
ตอตางๆ พบความผิดปกติที่กระดูกสะบาหรือหัวเขาซึ่งเปนลักษณะที่เปนมาแตกําเนิดแตไม
จัดเปนโรคทางกรรมพันธุ และที่สําคัญคือพบรองรอยที่มีลักษณะเหมือนการสับตัดและเฉือน
บนกะโหลกศีรษะหลายรอย รวมทั้งรอยรอยผิดปกติที่นาจะเกี่ยวกับพยาธิสภาพบางอยางดวย
การจัดจําแนก และวิเคราะหโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีโลงไม จํานวน 14 แหลง
โบราณคดี พบมีโครงกระดูกของบุคคลทั้งหมดประมาณ 48 คน เปนผูใหญ 39 คน และเด็ก
9 คน
ประยุกตใชวิวัฒนาการเทคโนโลยีทางการแพทยคือ CT Scanning มาชวยในการทดลองสราง
แบบจําลองของกะโหลกศีรษะ ซึ่งนับวาเปนเทคนิคที่ไมเคยมีการทํามากอนในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2.1.3 ดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟนคน)
ผลการวิจัยดานมานุษยวิทยากายภาพ (ฟนคน) คือ
1. ทํานายจํานวนของคนจากฟนจากแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม 4 แหลง ที่ไดจากการ
สํารวจ ทั้งหมดประมาณ 38 คน มีผูใหญจํานวน 31 คน เด็กจํานวน 7 คน
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2. คนพบฟนที่มีการตกแตงดวยการเจาะรูและใชโลหะเปนวัสดุในการยึด ถือวาเปนเทคโนโลยี
ทางทันตกรรมดั้งเดิมที่มีความกาวหนาและซับซอน
3. วัสดุโลหะที่ใชในการตกแตงในเนื้อฟนที่เจาะรูมีสวนผสมของเงินและทอง ซึ่งเปนแรธาตุที่
ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงมากในการถลุงหรือหลอม
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีทางการแพทยโดยวิธี Cone-beam CT scanning และเทคโนโลยีทางการ
ทันตกรรมในการทําฟนจําลอง (rapid prototype modeling) กอนที่จะนําฟนไปวิเคราะหดวย
วิธีดีเอ็นเอ ซึ่งนับวาเปนเทคนิควิธีที่ไมเคยทํามากอนในงานโบราณคดีและมานุษยวิทยา
กายภาพของประเทศไทย
5. พบรองรอยของลักษณะผิดปกติในฟนคลายกับลักษณะของ dental fluorensis จากแหลง
โบราณคดีเพิงผาบานไร คือเคลือบฟนมีลักษณะขาวขุน พื้นผิวขรุขระ และเคลือบฟนสูญ
หายไปมาก อาจจะเกิดจากการบริโภคน้ําจากแหลงน้ําที่มีปริมาณฟลูออไรดสูง

2.1.4 ดานวงปไมและสิ่งแวดลอม
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

ผลการวิจัยดานวงปไมและสิ่งแวดลอม คือ
การวิเคราะหวงปไมจากแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมโลงไม 14 ถ้ํา พบวารอยละ 90 ของ
ตัวอยางโลงไมที่ศึกษา ทําจากไมสัก เพราะคุณภาพไมดี และมีการใชไมอื่นๆบาง แตเปน
จํานวนนอยเชนไมพะยอม ไมจําปาปา ไมกอ ไมลําพู และไมตะคร้ํา
การเลือกไมสักที่ใชในการทําโลงศพมีอายุระหวาง 91-286 ป
ไมสักนาจะมีการกระจายเขามาในบริเวณพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผาไมเกากวา 2,300 ป
มาแลว
ผลของการกําหนดอายุของตัวอยางไมจากโลงไมของแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร และ
แหลงโบราณคดีบอไคร จํานวน 15 ตัวอยาง พบวามีอายุอยูในระหวาง 1,090-2,330 ปมาแลว
ซึ่งก็เปนอายุที่คลองจองกับคาอายุเดิมของงานวิจัยที่ผานมา คาอายุใหมที่ไดทําเพดานอายุของ
โลงไมเกาขึ้นกวาเดิมประมาณ 250 ปมาแลว
ผลการกําหนดอายุแบบการซอนทับของวงปไมและคารบอน-14 รูปแบบของหัวโลงแบบที่
1A เปนรูปแบบที่เแกะสลักเรียบงาย และ 3C เปนรูปแบบที่แกะสลักคลายกับหัวสัตว ทําให
ทราบวาเปนรูปแบบที่มีอายุรวมสมัยกัน
ผลการวิ เ คราะหว งป ไม ทํ า ให ท ราบว า สภาพแวดลอ มระหว าง 1,090-2,330 ป ม าแล ว
ประกอบดวยปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาดิบแลง ลักษณะของปาไมมีความคลายคลึง
กับปจจุบัน แตในอดีตมีความอุดมสมบูรณกวา
การวิเคราะหละอองเรณูและระบุชนิดของพืชปจจุบัน เพื่อเปนตัวอยางอางอิงในการศึกษา
เปรียบเทียบกับละอองเรณูที่พบในแหลงโบราณคดี
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8. ศึกษาไมมีชีวิตจากเขตรักษาพันธุสัตวปาสันปนแดนและเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ําปาย เพื่อ
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บจากปริ ม าณน้ํ า ฝนและอุ ณ หภู มิ ใ นอดี ต โดยการศึ ก ษาวงป ไ ม ผลการ
วิเ คราะห พ บว า ขนาดความกว า งของวงป ส นองตอบต อ ป จ จั ย ทั้ง น้ํ า ฝนและอุ ณ หภู มิ คื อ
ปริมาณน้ําฝนของเดือนมีนาคม-เมษายน มีผลทําใหความกวางของไมสักเพิ่ม และในเดือน
เมษายน-มิถุนายน เปนปจจัยจํากัดที่ทําใหขนาดของวงปไมสักแคบลง

2.2 บูรณาการผลงานวิจัย: เพิงผาถ้ําลอด
การเชื่อมโยงขอมูลโดยอาศัยพื้นที่เปนหลักในที่นี้ มีขอจํากัดที่สําคัญคือธรรมชาติขอมูลของแตละดานจะไม
เทาเทียมกันเมื่อใชเวลาที่กําหนดอายุสมัยดวยวิธีคารบอน-14 ของชั้นทับถมภายในหลุมขุดคนทางโบราณคดีเปนตัวตั้ง
สําหรับการเชื่อมโยงขอมูลทั้งหมดใหเขาอยูในชวงยุคสมัยเดียวกัน เพื่อใหงายแกการควบคุมมิติของเวลา (space) และ
สถานที่ (time) โดยทั่วไปนักโบราณคดีใชหลุมขุดคนที่มีผลการกําหนดอายุเปนแหลงโบราณคดีอางอิงสําหรับ
การศึกษาเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมเหมือนกันหรือตางกันภายในภูมิภาคเดียวกัน
หรือตางภูมิภาค สําหรับในรายงานฉบับนี้คณะผูวิจัยเลือกบูรณาการผลการวิจัยเบื้องตนของสมัยไพลสโตซีนตอน
ปลาย หรือ ยุคสมัยวัฒนธรรมหินกะเทาะจากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด สวนสมัยโฮโลซีนตอนปลาย หรือ
วัฒนธรรมโลงไม จะทําการบูรณาการในรายงานความกาวหนาของการวิจัยเลมตอไป และจะบูรณาการผลการวิจัย
ทั้งหมดในรายงานฉบับสมบูรณ

2.2.1 อายุสมัย: สมัยไพลสโตซีนตอนปลาย
การขุดคนทางโบราณคดีเปนการทํางานที่ชวยรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาพัฒนาการ
ของสังคมและวัฒนธรรมในอดีต โดยสันนิษฐานวาชั้นทับถมที่ซอนกันเหมือนกับขนมชั้นเปน
ตัวแทนของรองรอยการอยูอาศัยหรือการใชพื้นที่ประกอบกิจกรรมตางๆ ในแตละชวงเวลา ดังนั้น
หลุมขุดคนก็เปรียบเสมือนกับกลองที่ชวยควบคุมมิติของเวลา
ชั้นทับถมแตละชั้น แบงไดทั้งหมด 9 ชั้นทับถมซึ่งถูกจัดแบงตามลักษณะของดินและ
โบราณวัตถุ/นิเวศวัตถุ ภายในแตละชั้นก็จะถูกเก็บตัวอยางอินทรียวัตถุเพื่อนําไปใชกําหนดอายุ
ดวยวิธีทางวิทยาศาสตรเพื่อใหไดคาอายุสัมบูรณที่แนนอน คือการกําหนดอายุดวยวิธีคารบอน 14
และเทอรโมลูมิเนสเซนต จํานวน 11 ตัวอยาง ไดคาอายุที่ทําใหทราบวามีการเขามาใชพื้นที่
บริเวณเพิงผาถ้ําลอดระหวาง 2,933+/-83 ถึง 32,380 +/- 292 ปมาแลว (TL dating) เปนระยะเวลา
ประมาณ 29,447 ปมาแลว
การวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทหินกะเทาะ และนิเวศวัตถุประเภทกระดูกสัตวและ
เปลือกหอย รวมทั้งโครงกระดูก-ฟนคนและละอองเรณูก็จะวิเคราะหตามชั้นทับถม เพื่อศึกษา
ลักษณะของเทคโนโลยี วัสดุ และการใชงานของเครื่องมือหิน, ชนิด ชิ้นสวน และสภาพของ
กระดูกสัตวและเปลือกหอย, ลักษณะทางกายภาพ สุขภาพของคน, และชนิดของพืชอยางละเอียด
โดยผลการศึกษาจะเนนเฉพาะชั้นทับถมในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย
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2.2.2 คน
2.2.2.1 ลักษณะของคน
ผลการวิเคราะหโครงกระดูกสมัยไพลสโตซีนตอนปลายจํานวน 4 โครง เปน
ผูใหญ 3 โครงและเด็ก 1 โครง คือ
โครงกระดูกหมายเลข 1 เปนผูใหญอายุไมมาก ไมสามารถระบุเพศ ความสูง
และชวงอายุเมื่อตายที่แนนอนได (กําหนดอายุ 12,100+/-60 ปมาแลว) โครงกระดูก
หมายเลข 2
เปนโครงกระดูกของผูหญิง อายุประมาณ 25-35 ป สูงประมาณ 152
เซนติเมตร (กําหนดอายุ 13,640+/380 ปมาแลว) โครงกระดูกหมายเลข 3 เปนโครง
กระดูกเด็ก อายุประมาณ 9-13 ป และโครงกระดูกหมายเลข 4 เปนโครงกระดูกวัยรุน
เพศชาย อายุประมาณ 15-25 ป ทั้งคูไมสามารถระบุเพศและความสูง
มีเพียงโครงกระดูกหมายเลข 2 ที่สามารถจะศึกษาลักษณะทางกายภาพได
ละเอียดกวาโครงอื่นๆ เพราะพบชิ้นสวนของโครงกระดูกหลายชิ้นที่ครบทั้งโครง เมื่อ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับโครงกระดูกจากแหลงโบราณคดีบานไร และคนปจจุบัน
พบว า กะโหลกมี ข นาดใหญ แ ละดู บึ ก บึ น แข็ ง แรง จมู ก ค อ นข า งแบน ใบหน า กว า ง
ขากรรไกรดานบนยื่นออกมามาก ขนาดของสันคิ้วเล็ก ฟนหนาเปนรูปพลั่วซึ่งเปน
ลักษณะของคนที่พบในเอเชีย แตลักษณะของใบหนาและขากรรไกรจะคงความดั้งเดิม
คลายกับโครงกระดูกรวมสมัยจากแหลงโบราณคดีกุนุง รันตู จากประเทศมาเลเซีย คือมี
ลักษณะใหญและแข็งแรงกวาหญิงไทยในปจจุบัน
สําหรับโครงสรางของรางกาย จากการเปรียบเทียบกับโครงกระดูกที่พบรวม
สมัยจากแหลงโบราณคดีกุนุง รันตู พบวาความแตกตางระหวางเพศไมปรากฏชัดเจนนัก
ในแงของสวนสูงของรางกาย ทั้งนี้เพราะความสูงของเพศชายและเพศหญิงมีขนาดไม
ตางกันมาก แตจะมีความตางอยางเห็นไดชัดในเรื่องของความแข็งแรงบึกบึนล่ําสันของ
โครงสรางของรางกาย กลาวคือเพศชายจะมีกระดูกที่หนาและแข็งแรงกวาในเพศหญิง
คอนขางมาก อยางไรก็ดี โครงกระดูกเพศหญิงที่พบที่ถ้ําลอดนี้ถึงแมวาจะมีรางกายที่เล็ก
และบอบบาง แตรองรอยการเกาะของกลามเนื้อที่ปรากฏอยางคมชัดบนกระดูก ก็แสดง
ใหเห็นไดวา ผูหญิงคนนี้ไดผานการทํางาน หรือกิจกรรมที่ตองออกแรงใชกลามเนื้อแขน
ขามากกวาผูหญิงหรือแมแตผูชายบางคนในปจจุบัน
สวนโครงกระดูกที่พบอีกสามโครงไมสามารถจะศึกษาลักษณะทางกายภาพได
เนื่องจากพบชิ้นสวนกระดูกเพียงไมกี่ชิ้นเทานั้น

2.2.2.2 สุขภาพ
ผลการวิเคราะหโครงกระดูกและฟนคน พบวาโครงกระดูกหมายเลข 2 มี
รองรอยของโรคปริทนตเนื่องจากการสะสมของหินปูนและแบคทีเรีย หรืออาจจะเกิด
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จากการขาดวิ ต ามิ น ซี จ นทํ า ให เ หงื อ กอ อ นแอ เกิ ด อาการอั ก เสบ นอกจากนั้ น การ
วิเคราะหฟนเบื้องตนพบวามีการเกิดโรคฟนผุในปริมาณที่ต่ํา ซึ่งสอดคลองกับวิถีการ
ดํา รงชี พที่ ห าอาหารตามธรรมชาติ ดว ยการล าสั ต ว เก็ บ อาหารป า และจับ สั ตว น้ํ า
ผลการวิเคราะหกระดูกสัตวและหอย ทําใหทราบวามีการบริโภคเนื้อสัตวปา ที่ทําใหสุก
โรคฟนผุสวนใหญเกิดจากการกินอาหารที่มีสวนประกอบของคารโบไฮเดรทเปนหลัก
ซึ่ง ไดแก ขาว แปง น้ําตาล เปนตน
สําหรับชวงอายุของคนสมัยนี้ พบวามีอายุไมยืนยาวนัก เสียชีวิตตั้งแตอายุ
นอย แตเนื่องจากพบปริมาณโครงกระดูกที่นอยเกินไป จึงไมสามารถกลาวสรุปในสวนที่
เปนภาพรวมของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยูในแหลงโบราณคดีแหงนี้ได และในขณะนี้
ก็ยังไมมีหลักฐานที่จะระบุสาเหตุของการเสียชีวิตไดวาเกิดจากอะไร

2.2.3 ลักษณะทางวัฒนธรรม
2.2.3.1 เครื่องมือเครื่องใช
ผลการวิเคราะหโบราณวัตถุทําใหทราบวาคนกอนประวัติศาสตรทําเครื่องมือ
เครื่องใชจากหินและกระดูกสัตว วัสดุที่นํามาใชในการทําเครื่องมือหินกะเทาะเปนวัตถุ
ที่หาไดจากทองถิ่นคือ บริเวณลําน้ําลาง ซึ่งอยูไมไกลจากเพิงผาถ้ําลอด วัสดุหลักๆ
ได แ ก หิ น ควอร ต ไซต หิ น แอนดี ไ ซต หิ น โคลน หิ น ทราย เป น ต น คน
กอนประวัติศาสตรรูจักคัดเลือกหินที่มีเนื้อละเอียด ถึงเนื้อปานกลาง มีคุณสมบัติที่ไม
แตกหรือเปราะงายจนเกินไปมาใชในการทําเครื่องมือ
สวนขนาดของหินที่เลือกมาใชในการทําเครื่องมือมีหลากหลาย อาทิเชน ขนาด
ใหญมีขนาดมากกวา 30 เซนติเมตร ขนาดกลางประมาณ 10-20 เซนติเมตร และขนาด
เล็กซึ่งเปนสะเก็ดหินประมาณ 5 เซนติเมตร
หน า ที่ ข องเครื่ อ งมื อ หิ น กะเทาะถู ก ใช ง านในฐานะของเครื่ อ งมื อ สารพั ด
ประโยชน ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน เครื่องมือหินกะเทาะขนาดใหญจะ
ถูกใชใชในลักษณะของเครื่องมือหนัก ไดแก เครื่องมือแกนหิน จะมีการกะเทาะรอบ
ดานและใชคมทุกดาน และเครื่องมือเบา ไดแก เครื่องมือที่ทําจากสะเก็ดหิน และ
เครื่องมือกระดูก

2.2.3.2 ที่อยูอาศัยและการใชพื้นที่ในอดีต
ผลการวิเคราะหความหนาแนนของโบราณวัตถุ ทําใหทราบวาเพิงผาถ้ําลอด
ถูกใชเปนที่พักพิงที่มีการอยูอาศัยตอเนื่องเปนเวลานานนับหมื่นป โดยเริ่มเขามาอยูใน
ชั้นทับถมที่ 7 ในระดับความลึกประมาณ 3.40 เมตรจากพื้นผิวของเพิงผาปจจุบัน แสดง
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ว า ในอดี ต เมื่ อ ประมาณ 30,000 กว า ป ม าแล ว พื้ น เดิ ม ของเพิ ง ผาอยู ใ นระดั บ ที่ ต่ํ า จาก
ปจจุบัน และอยูใกลกับแมน้ําลาง
บริเวณพื้นที่ขุดคนที่ 1 เปนบริเวณที่คอนขางจะแหง และมีเพิงผา นาจะเปน
พื้นที่กําบังฝนไดในชวงฤดูฝน และเปนพื้นที่แหง โปรง เหมาะแกการอยูอาศัย พื้นที่
ติดกับผนังถ้ําคงถูกใชเปนที่กองขยะรวมกัน จึงมีรองรอยของเศษกระดูกสัตวและหิน
กะเทาะทับถมกันอยางหนาแนน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใชพื้นที่ในการประกอบอาหาร
ไดแกการสับชิ้นสวนกระดูก เพราะมีรองรอยสับตัดบนกระดูกและการทําอาหารใหสุก
ในขณะเดียวกันก็มีเครื่องมือแกนหินที่หมดสภาพ ใชงานไมได และเปนสะเก็ดหินที่
ซอมแซมเครื่องมือซึ่งถูกทิ้งรวมกับกองกระดูกสัตวและเปลือกหอย นอกจากนั้นในกอง
ขยะที่ถูกทิ้งรวมกันยังพบวากระดูกบางชิ้นมีลักษณะเหมือนกับเครื่องมือกระดูกอีกดวย
ขณะที่พื้นที่ขุดคนที่ 2 (ชั้นทับถมที่ 8-9) และ 3 (ชั้นทับถมที่ 4) ซึ่งเปนชั้นทับ
ถมลางๆ ซึ่งเปนแนวระนาบจะพบปริมาณหินกะเทาะขนาดตางๆ เปนจํานวนมาก ที่
สําคัญ คือ การพบประเภทของหินกะเทาะทุกขั้นตอนของการผลิต เครื่อ งมือ ทําให
สันนิษฐานไดวาพื้นที่ขุดคนที่ 3 เปนบริเวณที่ใชผลิตเครื่องมือเพียงอยางเดียว ไมไดใช
สําหรับนอนหรือทําอาหาร เพราะแทบจะไมพบกระดูกสัตวเลย
เมื่อประมาณ 13,640 มาแลว (ชั้นทับถมที่ 3) ก็มีการเขามาใชพื้นที่ขุดคนที่ 1
บริเวณเพิงผาอีกครั้ง โดยใชเปนสุสานฝงศพ ศพถูกฝงในทานอนงอเขา มีเครื่องมือหิน
ประเภทคอนหิน สะเก็ดหินและกระดูกสัตววางรวมกับศพและมีการวางกอนหินกรวด
แมน้ําเหนือหลุมฝงศพจํานวน 3 กอน เสมือนกับเปนการบอกขอบเขตวาเปนหลุมฝงศพ
ตอมาอีกประมาณ 1,540 ป หรือเมื่อ 12,100 มาแลว ก็มีการฝงศพอีก 1 โครง
แตลักษณะการฝงศพแตกตางไปจากโครงแรกคือเปนการฝงนอนหงายแบบเหยียดยาว
มีเครื่องมือหินกะเทาะฝงรวมกับโครงกระดูก มีกอนหินเรียงรอบศพในมุมดานทิศเหนือ
ขณะนี้ยังไมสามารถจะบอกไดวาโครงกระดูกทั้งสองโครงมีความสัมพันธกันหรือไม
ในชวงเวลาเดียวกันพื้นที่ขุดคนที่ 2 เปนที่ทิ้งเศษอาหาร (ชั้นทับถมที่ 4-6)
ไดแกกระดูกสัตวและเศษหินกะเทาะ สวนพื้นที่ขุดคนที่ 3 (ชั้นทับถมที่ 3) ยังคงใชเปน
พื้นที่สําหรับผลิตเครื่องมือหินกะเทาะเชนเดิม นอกจากนี้ยังมีการทิ้งเครื่องมือแกนหิน
และสะเก็ดหินที่ใชแลวไวในกองเศษหินดวย

2.2.3.3 อาหารการกิน
สําหรับอาหารการกินนั้น กระดูกสัตวสวนใหญที่พบจะเปนชิ้นสวนของสัตว
ขนาดกลาง รองลงมาเปนชิ้นสวนของสัตวขนาดใหญ และขนาดเล็กตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาจากชิ้นสวนของรางกาย พบวากระดูกแขนขาจะพบมากที่สุด รองลงมาคือ
ชิ้ น ส ว นของร า งกาย และหั ว จะพบน อ ย ซึ่ ง แสดงว า การล า สั ต ว บ างครั้ ง จะทํ า การ
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ชําแหละครั้งแรกจากแหลงที่ฆากอน แลวจึงนําบางสวนกลับมายังที่พัก โดยทําการ
ชําแหละครั้งที่ 2 ซึ่งทําใหพบชิ้นสวนกระดูกเล็กๆ ที่แตกหักเปนจํานวนมากที่แหลง
โบราณคดี นอกจากนั้นรองรอยการเผาไฟแสดงวามีการทําอาหารใหสุกกอนกิน
สัตวสวนใหญที่ถูกฆาเปนอาหารมีหลากหลายชนิด คือ เปนสัตวปาจําพวกวัว
กวาง เลียงผา หมู ลิง คาง และสัตวน้ําประเภทปลา เตา ปู หอยกาบแมน้ํา เปนตน
สวนสัตวประเภทแรด ชาง หมี นั้นยังไมสามารถระบุไดอยางแนชัดวาเปนสัตวที่ถูกกิน
หรือไม และสัตวจําพวกเมนและหนูอาจจะเปนสัตวที่มาคุยเศษอาหารที่ทิ้งไวในแหลง
โบราณคดี
สําหรับอาหารจําพวกพืชนั้นยังไมพบหลักฐานที่จะชวยยืนยันเกี่ยวกับการทาน
อาหารจําพวกใยหรือกาก หรือแปง ซึ่งก็สอดคลองกับรองรอยสุขภาพฟนของโครง
กระดูก ซึ่งไมพบวามีปริมาณหินปูนหรือฟนผุที่ผิดปกติ
ชวงเวลานี้ยังไมมีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว

2.2.4 สภาพแวดลอมโบราณ
จากการศึกษาที่ผานมา (Gorman 1970; Shoocongdej 1996, 2000) สันนิษฐานวา
สภาพแวดลอมในสมัยไพสสโตซีนตอนปลายของภาคทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสภาพไม
แตกตางจากสภาพปจจุบันมากนัก ในการวิจัยเพื่อตอบคําถามเรื่องสภาพแวดลอมโบราณในชวง
ไพลสโตซีนตอนปลาย คณะผูวิจัยใชหลักฐานของกระดูกสัตวและละอองเรณูเปนหลัก ในขณะ
นี้ผลของการวิเคราะหละอองเรณูยังอยูระหวางการดําเนินการ ดังนั้นจึงนําเสนอผลการวิเคราะห
กระดูกสัตว กลาวคือการระบุชนิดของสัตวจากชั้นทับถมที่ 3-4 ของพื้นที่ขุดคนที่ 1 ซึ่งครอบคลุม
ชวงเวลาสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย และโดยเฉพาะชั้นทับถมที่ 3 เปนชั้นที่อยูรวมกับโครง
กระดูก
สัตวท่ีพบมีความหลากหลายชนิด ไดแก สัตวในวงศกวาง วัวปา หมี หมูปา เลียงผา
เมน แมวปา เปนตน ทําใหทราบสภาพแวดลอมวาเปนปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาไผ และทุง
หญา สัตวจําพวกลิง คาง หมี และแรด ทําใหทราบวาสภาพแวดลอมเปนปาดงดิบเขารกทึบ
ดังนั้นจึงอาจจะสันนิษฐานวาสภาพแวดลอมในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย นาจะมีความคลายคลึง
กับปจจุบัน และมีความอุดมสมบูรณกวา หากผลการวิเคราะหละอองเรณูเสร็จสิ้นก็จะชวยยืนยัน
ความถูกตองของขอสันนิษฐานนี้
กลาวโดยสรุป การบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อเชื่อมโยงผลการศึกษาแตละดานนั้นสามารถทําไดในระดับ
หนึ่ง อยางไรก็ดี เมื่อผลการวิเคราะหอยางลุมลึกของแตละสาขาเสร็จสิ้นลงก็นาจะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ
ผูคน วิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมในสภาพแวดลอมแตละชวงเวลา ซึ่งเนื้อหาที่เปนองคความรูและเทคนิควิธีวิทยาก็
สามารถจะนําไปใชประโยชนทั้งในทางวิชาการและทางการพัฒนาตอไปไดในอนาคต
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