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เพิงผาบา้นไร่ตั้งอยู่บนยอดเขาในหมู่บา้นบา้นไร่ อาํเภอปางมะผา้  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เป็นแหล่ง
โบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีพบวฒันธรรมหินกะเทาะ 10,660 - 7,710 ปีมาแลว้ และวฒันธรรมโลงไมเ้ม่ือ 
2,250  - 1,520  ปีมาแลว้ วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคือ การถ่ายทอดความรู้ความสาํคญัของแหล่งโบราณคดีสู่
สาธารณชน และเสนอแนวทางในการพฒันาในฐานะแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  แนวคิดท่ีใชใ้น
การวางแผนงานวิจยั คือ แนวคิดการจดัการความรู้ ซ่ึงเป็นการจาํแนกความรู้ออกเป็น ความรู้ชดัแจง้ (Explicit 

Knowledge) ไดแ้ก่ขอ้มูลในทางโบราณคดี และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือความรู้ท่ีเป็นทกัษะ เช่น 
ประสบการณชีวติของคนในชุมชน โดยเช่ือมโยงความรู้ทั้งสองเขา้หากนั 

วิธีวิจัยประกอบดว้ยการศึกษาสภาพแหล่งโบราณคดีตามแนวทางของศูนยว์ิจัยกรมป่าไม้  การ
ประเมินคุณค่าตามหลกัสากล เพ่ือประเมินศกัยภาพของแหล่งโบราณคดี รวมถึงการศึกษาชุมชนเพ่ือทาํความเขา้ใจ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และระดบัความรับรู้ขอ้มูลทางโบราณคดี โดยสุ่มตวัอย่างประชากรแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 

Sampling) จาํนวน 120 คน จากกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ เพ่ือนาํผลการศึกษามาใชใ้นการสร้างชุดความรู้ 
ผลการศึกษาสภาพแหล่งโบราณคดีพบวา่จดัอยูใ่นประเภทพ้ืนท่ีสันโดษ 1 กล่าวคือ เป็นพ้ืนท่ีท่ีรู้จกั

และเขา้ไปใชป้ระโยชน์เฉพาะกลุ่มคนทอ้งถ่ิน จึงมีความสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและหลกัฐานทางโบราณคดีใน
ระดบัสูง  ในการประเมินคุณค่าพบว่าแหล่งโบราณคดีมีคุณค่าตามหลกัสากล ประกอบดว้ยคุณค่าทางวิชาการ 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และสังคม กล่าวโดยสรุปไดว้า่แหล่งโบราณคดีมีความสาํคญัทางดา้นสังคม  วฒันธรรมและ
วชิาการ  รวมทั้งเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเหมาะสมในการพฒันาต่อไป     

ผลการถ่ายทอดความรู้พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรับรู้ในระดบัน้อยมาก  เน่ืองจากไม่มี
ประสบการณ์ร่วมในการศึกษาแหล่งโบราณคดี ดงันั้นหากจะให้การดาํเนินงานประสบความสาํเร็จ  จาํเป็นตอ้งมี
การถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเน่ือง   และสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ หน่วยงานทอ้งถ่ิน และชุมชน 
ขอ้เสนอแนวทางในการพฒันา คือการพฒันาเส้นทางเดินเทา้ใหเ้ป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จดัทาํศูนยข์อ้มูล
โบราณคดี  คู่มือนาํชมสําหรับผูม้าเยือนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  เพ่ือให้ชาวต่างชาติสามารถเขา้ชมดว้ย
ตนเองได ้ ตลอดจนมีการกาํหนดจาํนวนผูเ้ขา้ไปยงัแหล่งโบราณคดี  เพ่ือจะเป็นการดาํรงรักษาแหล่งโบราณคดีไว ้
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This thesis analyzes and documents the knowledge generation at Ban Rai Rock 
shelter. Ban Rai Rock shelter is  located  on  the  top  hill  of   Ban  Rai  Village  in  Pang  
Mapha  district,  Mae  Hong  Son  Province in the northwestern  part  of  Thailand. This site 
has been an archaeological site for the Highland Archaeology Project in Pang Mapha district 
from 2001 to 2006. The interest in this site is that it has been occupied by two prehistoric 
cultures during very different times. The first one is stone tool culture which dates between 
10,660 - 7,710 BP and the second one is log coffin culture which dates between 2,250 - 1,520  
BP.     

The main objective of the research is to educate the general public about the 
importance of conserving this archaeological site. The final goal is to propose a plan to 
develop this site into a self-sustainable conservation project which also provides economic 
benefits.  

This work is based on the archaeological knowledge management concept that is 
divided into explicit knowledge includes information of archaeological knowledge and tacit 
knowledge or knowledge of the skills include experience of life of the community. The 
methodology used includes site survey guidelines of the Research Department of Forestry 
and evaluation of site values according to the UNESCO. Community surveys aim at 
understanding the basic structure of society and culture were also performed. The surveys are 
of random populations (Cluster Sampling) of 120 participants from various ethnic groups. 

This study found the archaeological site is of socio, cultural, and academic 
significance. It is also a feasible area for further development plan. Limitations were found that 
local community does not understand archaeological knowledge nor do they have the time 
and experience to learn it in a short period of time. Therefore, to successfully develop this site 
there needs to be more education to the local community and most importantly mutual 
collaboration between academic, local officials, and local community. Specific suggestions are 
to develop the following: natural trails to the site, information center about archaeology, 
archaeological manual for visitors in both Thai and English, and limits to the number of 
visitors.  
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ขอขอบคุณพ่อหลวงซวัหยี้ แซ่หัน  ผูอ้าํนวยการและคณาจารยโ์รงเรียนศูนยป์างมะผา้ 
ครอบครัวพี่ลดัดา พี่บรรจง ทองอ่อน เด็กๆและชาวชุมชนบา้นไร่ทุกๆท่านท่ีไม่สามารถเอยช่ือได้
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ท่ีมีใหต้ลอดการทาํงานวิจยัอนัยาวนาน 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
ความสําคญัและความเป็นมาของปัญหา    

แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ตั้งอยูบ่นยอดเขาในหมู่บา้นบา้นไร่ หมู่ท่ี 3 ตาํบลสบป่อง 
อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตวัเพิงผาเป็นรูปเกือกมา้หันหนา้ไปทางทิศเหนือ กวา้ง 105  
เมตร ยาว 142 เมตร สูง 30 เมตร และสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางประมาณ 896 เมตร ธรณี
สัณฐานเป็นหลุมยบุแบบเปิดบนยอดเขาหินปูน สภาพของแหล่งโบราณคดีนั้นเป็นสุสานกลางแจง้
ในวฒันธรรมโลงไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดท่ีพบในอาํเภอปางมะผา้ (พิพฒัน์  กระแจะจนัทร์ 2546) 

โครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนได้เขา้ศึกษา
แหล่งโบราณคดีแห่งน้ี ระหว่าง พ.ศ. 2544-2549 (รัศมี ชูทรงเดช 2551) โดยทาํการศึกษาขุดคน้
ทั้งส้ิน 3 พื้นท่ี กล่าวคือพื้นท่ีท่ี 1 อยูบ่ริเวณก่ึงกลางของเพิงผาและอยูใ่ตก้ลุ่มโลงไม ้ พื้นท่ีท่ี 2 อยูถ่ดั
มาทางขวามือ และพ้ืนท่ีท่ี 3 อยู่ทางทิศตะวนัออกของเพิงผาหรือบริเวณทางเขา้แหล่งโบราณคดี 
(เดชวิรุฬห์ ศีระบุตร 2546)    

ผลการศึกษาพบว่าเพิงผาบา้นไร่ถูกใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราวของกลุ่มคนท่ีใชเ้คร่ืองมือ
หินกะเทาะ 2 ช่วงเวลา คือ ในสมยัไพลสโตซีนตอนปลาย พบหลกัฐานท่ีไม่มีความหนาแน่นมาก
นกั แสดงถึงการอยูอ่าศยัในช่วงเวลาสั้นๆ กาํหนดอายไุดป้ระมาณ 10,660 - 10,210 ปีมาแลว้ (รัศมี 
ชูทรงเดช 2550) ต่อมาในสมยัโฮโลซีนตอนตน้ หรือประมาณ  9,720 - 7,710 ปีมาแลว้ พบว่าพื้นท่ี
ขดุคน้ทั้ง 3 พื้นท่ีถูกใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราว โดยกลุ่มคนท่ีใชเ้คร่ืองมือหินกะเทาะเช่นเดียวกนั ซ่ึง
พื้นท่ีท่ี 3 นั้นมีการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีบ่อยคร้ังท่ีสุด เน่ืองจากพบชั้นเถา้ถ่านท่ีมีการทบัถมหนาแน่นกว่า
พื้นท่ีอ่ืนๆ  นอกจากน้ีพื้นท่ีท่ี 2 ยงัถูกใชเ้ป็นท่ีฝังศพ มีการพบโครงกระดูกถูกฝังท่ีระดบัความลึก
ประมาณ 1.1 เมตร จากระดบัผวิดิน เป็นโครงกระดูกเพศชาย อายปุระมาณ 40 - 45 ปี ฝังในท่างอ
เข่า ศีรษะตั้งฉากกบัพื้น กาํหนดอายุจากเศษถ่านท่ีพบบริเวณท่อนแขนดา้นซ้ายของโครงกระดูก
ดว้ยวิธีคาร์บอน 14 ไดค่้าอายปุระมาณ  9,720 ± 50 ปีมาแลว้  (นทัธมน  ภู่รีพฒัน์พงศ ์ 2550) 

หลกัฐานท่ีพบทั้งสองช่วงเวลามีความคลา้ยคลึงกัน ได้แก่ เศษสะเก็ดหิน  แกนหิน  
กระดูกสัตวเ์ผาไฟและเปลือกหอยนํ้ าจืด  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนดงักล่าวใชเ้พิงผาเป็นท่ีพกัอาศยั
และประกอบกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  เช่น ประกอบอาหาร  ผลิตและซ่อมแซมเคร่ืองมือหิน ซ่ึง
พบ 
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พบทั้งเคร่ืองมือแกนหิน และเคร่ืองมือสะเก็ดหิน  ท่ีมีรูปทรงไม่แน่นอนและมีขนาดเลก็ เน่ืองจาก
ตอ้งเคล่ือนยา้ยบ่อย  มีการคดัเลือกหินท่ีมีคุณภาพดีในการทาํเคร่ืองมือ  เช่น หินแอนดิไซด์  และ
ควอทซ์ไซค์  เน่ืองจากแหล่งโบราณคดีนั้ นอยู่สูงและห่างไกลจากแหล่งหินวตัถุดิบ (พิพฒัน์ 
กระแจะจนัทร์ 2550)    

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองช่วงเวลามีความแตกต่างในเร่ืองขนาดของสัตวท่ี์ถูกล่ามาเป็น
อาหาร   กล่าวคือในสมยัไพลสโตซีนตอนปลาย กระดูกสัตวท่ี์พบจะเป็นของสัตวข์นาดใหญ่และ
ขนาดกลางมากกว่าสัตวข์นาดเลก็ ซ่ึงส่วนใหญ่พบว่าจะนาํเฉพาะส่วนแขน ขา และลาํตวักลบัมายงั
ท่ีพกั สาํหรับในสมยัโฮโลซีนตอนตน้พบว่ามีความนิยมล่าสัตวข์นาดกลางและขนาดเล็กมากกว่า 
พบช้ินส่วนกระดูกทั้งส่วนแขน ขา ลาํตวัและส่วนหัว สันนิษฐานว่าเป็นการนาํสัตวท่ี์ล่าไดก้ลบัมา
ทั้งตวั และทาํการชาํแหละบริเวณท่ีพกัอาศยั นอกจากน้ียงัพบว่ามีการทุบกระดูกให้แตกเพื่อกินไข
กระดูกดว้ย (อนุสรณ์  อาํพนัธ์ศรี 2550) สาํหรับสมยัโฮโลซีนตอนกลางนั้น พบหลกัฐานเฉพาะใน
พื้นท่ีท่ี 3 แต่ไม่มีความหนาแน่นมากนกั พบเคร่ืองมือหินขดัจาํนวน 1 ช้ิน แต่เน่ืองจากไม่มีค่าอายท่ีุ
ชดัเจนจึงไม่สามารถสรุปแบบแผนการดาํรงชีวิตในช่วงเวลาน้ีได ้(รัศมี ชูทรงเดช 2547)        

ต่อมาในสมยัโฮโลซีนตอนปลาย  พื้นท่ีบริเวณเพิงผาถูกใชเ้ป็นสุสานในการปลงศพคร้ัง
ท่ี 2 ของคนในวฒันธรรมโลงไม ้ มีการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีอยา่งนอ้ย 2 สมยั คือ ระหว่าง  2,260 – 2,030  
ปีมาแลว้ และระหวา่ง  1,700 – 1,520  ปีมาแลว้ (รัศมี ชูทรงเดช 2551) โดยพ้ืนท่ีท่ีมีการเขา้มาใชง้าน
แรกๆ น่าจะเป็นพื้นท่ีขุดคน้ท่ี 1 และ 2  ซ่ึงอยูบ่ริเวณก่ึงกลางของเพิงผา ผลจากการศึกษาวงปีไม้
พบว่ากลุ่มโลงในพื้นท่ีดงักล่าวมีวงปีไมท่ี้คลา้ยคลึงกนั  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเศษภาชนะดิน
เผาท่ีพบในการขุดคน้พื้นท่ีท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีลกัษณะการตกแต่งดว้ยลายเชือกทาบคลา้ยกนั  ส่วน
พื้นท่ีขดุคน้ท่ี 3 น่าจะมีการเขา้มาใชง้านในภายหลงั  

การศึกษาวงปีไมย้งัช่วยให้ทราบว่าไมท่ี้ใชท้าํโลงส่วนใหญ่เป็นไมส้ักท่ีโตในพื้นราบ มี
การคดัเลือกอายไุมท่ี้อยูใ่นช่วง 170 – 200 ปี  แสดงถึงความรู้และความชาํนาญของช่างเป็นอยา่งดี  
หลกัฐานอ่ืนๆท่ีพบ ไดแ้ก่ เศษภาชนะดินเผาเน้ือดินเน้ือละเอียด ทรงชามและทรงหมอ้  ซ่ึงไม่น่าจะ
เป็นภาชนะท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั  แต่เป็นภาชนะท่ีอุทิศใหแ้ก่ผูต้าย  นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีท่ี 1 ยงัพบ
ช้ินส่วนเคร่ืองมือเหลก็ 4 ช้ิน ห่วงสาํริด 1 ช้ิน ลูกปัดแกว้ 1 ช้ิน สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของท่ีนาํเขา้
มาจากต่างถ่ิน และใชเ้ป็นของอุทิศใหแ้ก่ผูต้ายเช่นกนั สาํหรับช้ินส่วนกระดูกและฟันคนนั้นพบใน
ทุกพื้นท่ีขดุคน้ ซ่ึงน่าจะหล่นมาจากโลงไมเ้ช่นเดียวกบัขา้วของท่ีอุทิศใหแ้ก่ผูต้าย กล่าวโดยสรุปได้
ว่าวฒันธรรมโลงไมเ้ป็นสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ และมีการแบ่งชนชั้นคนในสังคม 
และมีการแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานเฉพาะทางแลว้   

นอกจากน้ี ยงัมีการพบภาพเขียนสีบนผนงัหินดา้นทิศตะวนัออกของเพิงผาจาํนวนทั้งส้ิน 
4 ตาํแหน่ง รวม 32 ภาพ การวิเคราะห์เบ้ืองตน้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพท่ีเขียนข้ึนเพื่อบนัทึก
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เหตุการณ์  หรือเพื่อประกอบการทาํพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ  ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพกลุ่มคนท่ีแสดงท่ายืน
ในอิริยาบถคลา้ยกาํลงัเตน้รําไปในทิศทางเดียวกนั (สุมลรัตน์  สวสัด์ิสาลี 2550) โดยสีท่ีใชเ้ป็นสี
แดงสีเดียว ซ่ึงในระหว่างการขดุคน้พื้นท่ีท่ี 3 ไดพ้บหินท่ีมีรอยฝนอยูด่า้นบนและมีสีแดงติดอยู ่ใน
ระดบัความลึก 215 เซนติเมตร จากผวิดิน ซ่ึงมีอายปุระมาณ 8,850 ปีมาแลว้ โดยเทียบเคียงจากอายุ
ของตวัอยา่งถ่านท่ีนาํไปหาค่าอาย ุ (เดชพิรุฬห์ ศีระบุตร 2546 : 266 - 272) สันนิษฐานว่าอาจจะเป็น
สีท่ีใชใ้นการเขียนรูป   

การศึกษาแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ไดก่้อใหเ้กิดความรู้ดา้นแบบแผนการดาํรงชีวิต
และเทคโนโลยี รวมถึงการคน้พบกระดูกคนโบราณช่วยทาํให้ทราบถึงลกัษณะทางกายภาพ  และ
พยาธิสภาพของเจา้ของเคร่ืองมือหินกะเทาะในสมยัไพลสโตซีนตอนปลาย  เช่นเดียวกบัวฒันธรรม
โลงไมใ้นสมยัโฮโลซีนตอนตน้หรือตรงกับสมยัเหล็ก  การศึกษาวิจยัช่วยตอบคาํถามว่าคนใน
วฒันธรรมโลงไมเ้ป็นใคร มีแบบแผนในการดาํรงชีวิต  เทคโนโลย ี  และความเช่ืออยา่งไร  รวมถึง
การศึกษากระดูกสัตว ์ ละอองเรณู  และวงปีไมส้ามารถตอบคาํถามเร่ืองสภาพแวดลอ้มในอดีตได ้  
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่จึงมีความสําคญัในฐานะขอ้มูลท่ีเป็นตวัแทนระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงบอก
เล่าเร่ืองราวก่อนประวติัศาสตร์ของพ้ืนท่ีสูง  

อย่างไรก็ตาม ความรู้ท่ีมีอยู่จาํนวนมากเหล่าน้ีจะไม่มีประโยชน์หากไม่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณชน   ซ่ึงการเผยแพร่ผลงานวิจยันั้นเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการโบราณคดีสาธารณะ 
ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการนาํความรู้มาก่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองราวในอดีตของ
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ ์(Little 2002) สอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นกระแสความคิดหลกัของโลกในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ว่าดว้ยการ
อนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี เปิดโอกาสใหชุ้มชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ร่วมในการจดับริหาร
จดัการ รวมทั้งมีการร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ 2547)    

ดว้ยเหตุน้ีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนทอ้งถ่ินจึงมีความสาํคญั และเป็นรากฐานของ
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งโบราณคดีของชุมชนโดย
ปราศจากการรับรู้ในคุณค่าและความสาํคญัของแหล่งโบราณคดีนั้น ไม่อาจนาํไปสู่ความยัง่ยืนใน
การพฒันาระยะยาว   ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีแหล่งโบราณคดีประตูผา จงัหวดัลาํปาง แมว้่าตวัแหล่ง
โบราณคดีจะมีความสาํคญัและมีคุณค่าทางโบราณคดี แต่เม่ือขาดการจดัการความรู้และการจดัการ
ทางกายภาพอย่างเป็นระบบ    แหล่งโบราณคดีประตูผาจึงเป็นไดเ้พียงสถานท่ีท่องเท่ียว แต่ไม่
สามารถทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรทางโบราณคดีได ้(สุจิตต ์วงษเ์ทศ 2544) ซ่ึงตวัอาคาร
พิพิธภณัฑ์ท่ีทรุดโทรมเน่ืองจากขาดการดูแลรักษานั้น บ่งช้ีถึงความลม้เหลวในการจดัการแหล่ง
โบราณคดี เพราะคนในชุมชนขาดสาํนึกความเป็นเจา้ของท่ีจะช่วยกนัดูแลรักษา (นิธิ เอียวศรีวงศ ์
2544) 
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ในทางกลบักนั โครงการโบราณคดีชุมชนบา้นบ่อสวก  จงัหวดัน่านซ่ึงเป็นโครงการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมทางโบราณคดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของคนในทอ้งถ่ิน 
(สายนัต์  ไพรชาญจิตร์ 2548) และมีกระบวนการศึกษาวิจัยต่างไปจากรูปแบบของการจดัการ
ทรัพยากรโบราณคดีแบบเดิม หรือในกรณีตวัอย่างของการก่อตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินวดัโป่งมะนาว  
อาํเภอพฒันานิคม  จงัหวดัลพบุรี (องค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยขุนราม ชมรมอนุรักษ์แหล่ง
โบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติหว้ยขนุราม 2545)  ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีมีคนภายนอก
เขา้ไปลกัลอบขุดหาของเก่า กระตุน้ให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนตนเองท่ีมีความ
เป็นมาทางประวติัศาสตร์ยาวนาน และดว้ยการสนับสนุนจากรองศาสตราจารยสุ์รพล นาถะพินธุ  
จากภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศิลปากร ในการดาํเนินการศึกษาขุดคน้เพื่อ
สร้างความรู้ทางโบราณคดีใหเ้กิดข้ึน  

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวซ่ึงอยู่ในสมัยโฮโลซีนตอนปลาย ซ่ึงเป็นแหล่ง
โบราณคดีท่ีสําคญัในบริบทของการศึกษาโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในภาคกลางนั้ น
ประสบผลสําเร็จในการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่วนหน่ึงเกิดจากมีการสร้างองคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาขดุคน้อยา่งเป็นระบบ  และอีกส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความร่วมมือของชุมชน ซ่ึงมีสาํนึก
และตระหนกัถึงคุณค่าและความสาํคญัของแหล่งโบราณคดีแห่งน้ี     

 การทบทวนวรรณกรรมพบว่าแหล่งโบราณคดีในวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะและ
วฒันธรรมโลงไมท่ี้มีการศึกษาวิจยัอย่างเป็นระบบ และได้รับการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้นั้นมี
จาํนวนนอ้ยมาก  แหล่งโบราณคดีท่ีไดรั้บการพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่อยูใ่นสมยัโฮโล-
ซีนตอนปลาย เช่น  แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง  จงัหวดัอุดรธานี (พิสิฐ  เจริญวงศ์ 2530)  แหล่ง
โบราณคดีบา้นโป่งมะนาว จงัหวดัลพบุรี (สุรพล นาถะพินธุ 2546) และแหล่งโบราณคดีบา้นพรม
ทินใต ้จงัหวดัลพบุรี (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ 2550) ประกอบกบัหลกัฐานท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีใน
วฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะและวฒันธรรมโลงไม ้อาจไม่มีความหลากหลายของประเภทและ
รูปแบบของโบราณวตัถุ หากเปรียบเทียบกบัแหล่งโบราณคดีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงอาจไม่ดึงดูดความ
สนใจของคนทัว่ไป หากแต่หลกัฐานท่ีพบสามารถบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆไดเ้ช่นกนั ทั้งแบบแผนการ
ดํารงชีวิต วฒันธรรม และเทคโนโลยีในอดีต ทั้ งน้ีเร่ืองราวท่ีถูกถ่ายทอดนั้ นต้องมาจากการ
สังเคราะห์และการแปลความ เพื่อให้สามารถส่ือสารให้บุคคลอ่ืนๆท่ีไม่มีความรู้พื้นฐานด้าน
โบราณคดีเขา้ใจไดโ้ดยง่าย  

งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้การสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ท่ีมีจาํนวน
มาก  ทั้งในรูปแบบของรายงานเบ้ืองตน้ รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ หนังสือวิชาการท่ีนําเสนอ
ภาพรวมของการศึกษา ซ่ึงลว้นเป็นผลจากการศึกษาวิจยัในกระบวนการวิชาการเฉพาะดา้น ทั้งดา้น
โบราณคดี   มานุษยวิทยากายภาพ   วงปีไมแ้ละละอองเรณู  การสังเคราะห์ขอ้มูลหรืออาจเรียกไดว้่า
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เป็นการจดัการความรู้ทางโบราณคดีใหมี้ความน่าสนใจ และสามารถส่ือสารใหค้นในชุมชนทอ้งถ่ิน
เขา้ใจไดน้ั้น ประกอบดว้ยการส่ือความหมายในระดบัต่างๆ  

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับศกัยภาพในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (Shackel 2002) รวมถึงตอ้งมี
ความหลากหลายของรูปแบบในการนาํเสนอ เช่น การนาํโบราณวตัถุมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ถ่ายทอดความรู้ และตอ้งเช่ือมโยงอดีตกบัปัจจุบนัเขา้หากนั เพื่อทาํใหโ้บราณคดีเป็นเร่ืองท่ีจบัตอ้ง
มองเห็นไดช้ัดเจน และใกลเ้คียงกบัประสบการณ์ชีวิต (Cleer 1984) ซ่ึงการถ่ายทอดความรู้ทาง
โบราณคดีแก่ชุมชนทอ้งถ่ินนั้นสามารถก่อให้เกิดความเขา้ใจ และตระหนักถึงคุณค่าของแหล่ง
โบราณคดี อนัจะนาํมาสู่ความอยา่งย ัง่ยนืในการพฒันาต่อไป 

  
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความสาํคญัของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่สู่สาธารณชน  
2. เพื่อเสนอแนวทางในการจดัการแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ในฐานะแหล่งเรียนรู้

และท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.สามารถเผยแพร่ความรู้  และความสําคัญของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่สู่

สาธารณชน  
2.สามารถเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ใน

ฐานะแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตของการวิจยัดา้นพื้นท่ีนั้นครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่   
ซ่ึงอยูใ่นสมยัไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนปลาย ระหว่าง 10,660 – 1,520 ปีมาแลว้ (รัศมี 
ชูทรงเดช 2551:55-58) และหมู่บา้นบา้นไร่ซ่ึงมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและวฒันธรรม   
ประชากรประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ไดแ้ก่ ไทใหญ่ มง้ ลีซอ กะเหร่ียง และคนเมือง รวมทั้ง
คนไทยจากภาคใต ้และภาคอีสาน (อุดมลกัษณ์ ฮุ่นตระกลู 2547) 

ในดา้นขอบเขตของการวิจยัดา้น เน้ือหาครอบคลุมองคค์วามรู้ก่อนประวติัศาสตร์สมยั
วฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะในสมยัโฮโลซีนตอนตน้ และวฒันธรรมโลงไม  ้ในสมยัโฮโล-
ซีนตอนปลาย หรือตรงกบัสมยัเหล็ก ซ่ึงเกิดจากการวิจยัของโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงใน
อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระยะท่ี 1-2  
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ระเบียบวธีิวจัิย 
1. การรวบรวมขอ้มูล 

1.1 การทบทวนวรรณกรรม 
     1.1.1 กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทางโบราณคดี   
          1.1.2 แหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในภาคเหนือ 
     1.2  การเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม    
          1.2.1 แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่เพื่อศึกษาสภาพแหล่งโบราณคดี และ

โบราณวตัถุ เช่น โลงไม ้และภาพเขียนสี 
          1.2.2 ชุมชนในพ้ืนท่ีวิจยัโดยเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาประวติั

วฒันธรรมของชุมชน ขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ภาษา ระดบัการศึกษา อาย ุอาชีพ เพื่อประเมินศกัยภาพใน
การรับรู้ขอ้มูลทางโบราณคดี และเก็บขอ้มูลด้วยการใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจทศันคติ และ
ความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งโบราณคดีของคนในชุมชน 

2. การประเมิน  
  2.1 ประเมินศกัยภาพการเขา้ถึงแหล่งโบราณคดีตามแนวทางของศูนยว์ิจยักรมป่าไม ้

    2.2 ประเมินคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมทางโบราณคดีโดยใชก้รอบสากล   
                    2.3 ประเมินสถานภาพความรู้ และทศันคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดีเพิง
ผาบา้นไร่  

2.4 ประเมินศกัยภาพของชุมชนและความพร้อมในการรับการถ่ายทอดความรู้            
3. การถ่ายทอดความรู้  

       3.1 สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นผลจากการศึกษาวิจยั เพื่อถอดความรู้โดยการนาํเสนอ
ขอ้มูลในรูปแบบของส่ือต่างๆ  

     3.1.1  ดา้นโบราณคดี  
       3.1.1.1 แสดงชั้นทบัถมทางโบราณคดีของพื้นท่ีขดุคน้ 
       3.1.1.2 แสดงตวัอยา่งและภาพโบราณวตัถุท่ีพบในการขดุคน้ 
    3.1.1.3 แผนภูมิภาพแสดงสตัวช์นิดต่างๆท่ีพบในการขดุคน้ 

3.1.2 ดา้นมานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน)   
      3.1.2.1 แสดงลกัษณะทางกายภาพของคนในวฒันธรรมเคร่ืองมือหินท่ีพบใน

แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่  
3.1.2.2 ตารางเปรียบเทียบพยาธิสภาพของคนในวฒันธรรมเคร่ืองมือหินท่ี

พบในแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่และแหล่งโบราณคดีเพิงผาถํ้าลอด   
3.1.2.3 แสดงแบบจาํลองกะโหลกคนในวฒันธรรมเคร่ืองมือหิน 
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3.1.3 ดา้นมานุษยวิทยากายภาพ (ฟันคน)   
3.1.3.1 แสดงภาพฟันคนในวัฒนธรรมเค ร่ืองมือหินท่ีพบบนแหล่ง

โบราณคดีเพิงผาบา้นไร่   
3.1.3.2 แสดงภาพฟันคนในวฒันธรรมโลงไมท่ี้พบบนแหล่งโบราณคดีเพิง

ผาบา้นไร่ และแหล่งโบราณคดีโลงไมอ่ื้นๆ 
3.1.4 ดา้นวงปีไมแ้ละละอองเรณู  

3.1.4.1ผลการศึกษาสภาพแวดลอ้มในอดีต เช่น พืชพรรณหลกัของป่าไม้
ประเภทต่างๆในอดีต 

3.1.4.2 แสดงรูปวงปีไมเ้พื่ออธิบายการศึกษาสภาพแวดลอ้มในอดีต 
  3.2 การถ่ายทอดความรู้ 

3.2.1 ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น คู่มือ และแผน่พบั  
3.2.2 จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ชุมชนในพ้ืนท่ีวิจยั  
3.2.3 จดัแสดงโบราณวตัถุชัว่คราวบริเวณศูนยข์อ้มูลชุมชนบา้นไร่ 

4. การประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ 
      4.1 ประเมินผลโดยใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งกิจกรรมและแบบสอบถาม        

                                                                                                                                                                                         
นิยามศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง   

แหล่งโบราณคดี  ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 ไม่ไดใ้ห้คาํจาํกดัความ แหล่ง
โบราณคดีไวโ้ดยตรง แต่ทั้งน้ีรวมอยูใ่นหมวดโบราณสถาน หมายความว่า อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดย
อายหุรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ั้นๆ 
เป็นประโยชน์ทางศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี (กรมศิลปากร 2544)  

คาํจาํกดัความของแหล่งโบราณคดี ในท่ีน้ีหมายถึง สถานท่ีท่ีเคยมีคนในอดีตเขา้ไปใช้
ประโยชน์ในการทาํกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการดาํรงชีวิตและกิจกรรมทางวฒันธรรม  ทั้งท่ีเป็นการ
ถาวรและชัว่คราว อาจมีส่ิงก่อสร้างและไม่มีส่ิงก่อสร้างก็ได ้ เช่น ถํ้าและเพิงผาท่ีใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั 
และประกอบพิธีกรรมและฝังศพแหล่งผลิตเคร่ืองมือหิน เหมืองแร่โบราณ  แหล่งถลุงโลหะ แหล่ง
เตาโบราณ  สุสานฝังศพ เป็นตน้ (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 2548 : 22) 

วัฒนธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ หมายถึงวฒันธรรมแรกสุดของเพิงผาบา้นไร่ มีอายุ
ระหว่าง 10,660 – 7,710 ปีมาแลว้ หรือจดัอยูใ่นสมยัไพลสโตซีนตอนปลายต่อเน่ืองกบัสมยัโฮโล-
ซีนตอนตน้ ซ่ึงวฒันธรรมดงักล่าวเป็นของกลุ่มคนท่ีหาอาหารตามธรรมชาติ และมีการเคล่ือนยา้ย
ทั้ งกลุ่ม (รัศมี ชูทรงเดช 2551:55) มีการใช้เคร่ืองมือหินแบบสับตัดซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสารพัด
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ประโยชน์และมีรูปทรงไม่แน่นอน รวมถึงเคร่ืองมือหินแบบสุมาตราลิธ (ขวานสั้น) และเคร่ืองมือ
สะเกด็หิน   ซ่ึงผลิตจากหินท่ีมีคุณภาพสูง เช่น หินแอนดีไซท ์และหินควอร์ทไซด ์เป็นตน้  

วัฒนธรรมโลงไม้ เป็นคาํศพัทท่ี์โครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯใชเ้รียกลกัษณะเฉพาะ
ของการปลงศพคร้ังท่ี 2 ท่ีพบในพื้นท่ีสูงอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยมีอายรุะหว่าง 
2,260 – 1,520 ปีมาแลว้ หรือจดัอยูใ่นสมยัโฮโลซีนตอนปลาย ซ่ึงโลงไมท่ี้พบมกัจะทาํจากไมส้ักผา่
คร่ึงและขดุส่วนกลางออก ส่วนปลายทั้ง 2 ดา้นมีการแกะสลกัเป็นรูต่างๆ ประกบกนัเป็นคู่ และวาง
บนเสาไมจ้าํนวน 4-6 เสา หรือวางไวบ้นคานภายในถํ้า และมกัจะตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเกือบจะยอด
ของเทือกเขาหินปูน โดยท่ีโบราณวตัถุท่ีพบร่วมกบัโลงไม ้ไดแ้ก่ช้ินส่วนกระดูกคน เศษภาชนะดิน
เผาเน้ือดินรมควนัลายเชือกทาบ ลูกปัดแกว้ เคร่ืองมือสําริด และเคร่ืองมือเหล็ก (รัศมี ชูทรงเดช 
2551: 62) 

สมัยไพลสโตซีน หมายถึงการแบ่งยคุสมยัตามตารางทางธรณีวิทยา ซ่ึงสามารถแบ่งยอ่ย
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา (รัศมี ชูทรงเดช 2547) คือ 

สมยัไพลสโตซีนตอนตน้ มีอายปุระมาณ 2,000,000-700,000 ปีมาแลว้  
สมยัไพลสโตซีนตอนกลาง มีอายปุระมาณ 700,000 -125,000 ปีมาแลว้ 
สมยัไพลสโตซีนตอนปลาย มีอายปุระมาณ 125,000 – 11,000 ปีมา  
สมัยโฮโลซีน หมายถึงการแบ่งยุคสมยัตามตารางทางธรณีวิทยา ซ่ึงสามารถแบ่งย่อย

ออกเป็น 3 ช่วงเวลาเช่นเด่ียวกนั (รัศมี ชูทรงเดช 2547:15-17)   คือ 
สมยัโฮโลซีนตอนตน้ มีอายปุระมาณ 10,000-7,500 
สมยัโฮโลซีนตอนกลาง มีอายปุระมาณ 7,500-2,500 
สมยัโฮโลซีนตอนปลาย มีอายปุระมาณ  2,500- ปัจจุบนั 
การจัดการความรู้ หมายถึงการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่ ซ่ึงอาจกระจดักระจายอยู่ใน

ตวับุคคลหรือเอกสาร เพื่อให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงความรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม 
(วิจารณ์ พานิช 2547:2) 

การถอดความรู้ หมายถึงการแปล ถอดความ หรืออีกนัยหน่ึงคือการทาํให้ขอ้มูลหรือ
ความรู้ท่ีมีอยูน่ั้นสามารถเขา้ใจและเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน อาจกล่าวไดว้่าการถอดความรู้นั้นเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการจดัการความรู้ (วิจารณ์ พานิช 2547 : 2-3) 

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม หมายถึงส่ิงท่ีตกทอดกันมาในอดีตและถือว่ามีคุณค่าเป็น  
ทรัพยากรทางวฒันธรรม   (พิสิฐ เจริญวงศ์ 2542)  ประกอบไปดว้ย  ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมจบัตอ้ง
มองเห็นได ้เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ  แหล่งโบราณคดี และส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  จบัตอ้งไม่ได ้
เช่นขนบธรรมเนียมประเพณี ความรู้  ภูมิปัญญา  ความเช่ือต่างๆ  
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ทรัพยากรทางโบราณคดี เป็นส่วนหน่ึงของทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งได ้จดั
อยูใ่นกลุ่มท่ีเรียกว่า มรดกวฒันธรรม  หมายถึง สถานท่ี ส่ิงก่อสร้าง รวมทั้งวตัถุส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมนุษยแ์ละวฒันธรรมในอดีตทุกยคุสมยั และเป็นส่ิงท่ีสามารถนาํมาจดัการให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดาํรงชีวิตของคนใน สมยัปัจจุบนั ไดแ้ก่ แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวตัถุ  (สายนัต ์
ไพรชาญจิตร์ 2548 : 22) 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางโบราณคดี หมายถึงการสงวนรักษา การศึกษาและ
คน้ควา้วิจัยแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ และสมัยประวติัศาสตร์ รวมทั้ งการออก
กฎระเบียบป้องเพื่อกนัแหล่งโบราณคดี และเผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตสู่สาธารณะชน (รัศมี 
ชูทรงเดช 2546 อา้งถึง Sharer และ Ashmore 1993) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึงการอนุรักษ์และการใชท้รัพยากรอย่างพอดี เพื่อให้
สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดใ้นระยะยาว และมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ 
(ไพฑูรย ์ พงศะบุตร  2544) 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนักท่องเท่ียวกบัชาวบา้น 
ภายใตร้ะบบการบริหารจดัการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกระจายรายได ้และผลประโยชน์ท่ี
ทัว่ถึงและเป็นธรรม ซ่ึงจะทาํให้การท่องเท่ียวมีศกัยภาพในการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ชุมชนหันมา
อนุรักษ ์และพฒันาธรรมชาติแวดลอ้มและวฒันธรรมในชุมชนของตนอยา่งย ัง่ยืน (ยศ สันตสมบติั  
2544) 
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บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
 

บทน้ีไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็นสองส่วนดว้ยกนั ส่วนแรกคือการลาํดบัพฒันาการการศึกษา
เร่ืองราวก่อนประวติัศาสตร์ของไทย เพื่อประเมินความรู้ในแต่ละช่วงเวลาของภูมิภาคต่างๆ รวมถึง
การบ่งช้ีวา่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่นั้นมีความสาํคญัอยา่งไรในบริบทของโบราณคดีสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ไทย  สําหรับเน้ือหาในส่วนท่ีสองนั้นจะเป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  
รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีมีการดาํเนินการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อศึกษาความคลา้ยคลึงและความแตกต่าง อนัจะประโยชน์และเป็น
แนวทางในการดาํเนินการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนในพื้นท่ีวิจยัต่อไป 
 
ข้อจํากดัและปัญหาการศึกษาโบราณคดีก่อนประวตัิศาสตร์ไทย 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทาํให้ทราบว่านักโบราณคดีหลายท่านไดป้ระมวล
สถานภาพการศึกษาโบราณคดีก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย เช่น ศาสตราจารยชิ์น อยู่ดี (ชิน 
อยู่ดี 2529)   ศาสตราจารยป์รีชา กาญจนาคม (ปรีชา กาญจนาคม 2540) ดร.พิสิฐ เจริญวงศ ์(พิสิฐ 
เจริญวงศ ์2525) รองศาสตราจารยศ์รีศกัร วลัลิโภดม (ศรีศกัร วลัลิโภดม2530) เป็นตน้ ซ่ึงการศึกษา
ประวัติการความเป็นมาของโบราณคดีไทยนั้ นนับว่ามีความสําคัญ เน่ืองจากช่วยให้เห็นถึง
พฒันาการ รวมถึงขอ้บกพรองทั้งทางดา้นแนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาได ้(รัศมี ชูทรงเดช 2549) 

การขดุคน้แหล่งโบราณคดีบา้นเก่า ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในพ.ศ. 
2503 - 2505 นบัเป็นการขดุคน้ทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบมาตรฐานสากลคร้ังแรกของประเทศ
ไทย (สุรพล นาถะพินธุ 2550 : 9) จึงเป็นเวลาเกือบ 50 ปีท่ีการศึกษาเร่ืองราวก่อนประวติัศาสตร์ใน
ประเทศไทยไดเ้ร่ิมข้ึน จะเห็นไดว้่าการศึกษาโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ของไทยนั้นมีการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาข้ึนตามลาํดบั รวมถึงมีการประยกุตใ์ชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา  
ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือมากข้ึน ซ่ึงประเด็นท่ีทาํการศึกษานั้นข้ึนอยู่กบัความ
สนใจของนกัโบราณคดีแต่ละท่าน  อยา่งไรก็ตามการศึกษาโบราณคดีก่อนประวติัศาสตร์ของไทย
ยงัมีขอ้ถกเถียงในเร่ืองการแบ่งยุคสมยั เน่ืองจากมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัว่าควรใชส่ิ้งใดเป็น
เกณฑ ์หรือเป็นเง่ือนไขหลกัในการแบ่งยคุสมยั (สุรพล  นาถะพินธุ 2550 : 15 - 16) ตวัอยา่งเช่นการ
การ 10 
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แบ่งยุคสมยัโดยใช้พฒันาการทางเทคโนโลยีเป็นหลกั หรือการใช้แบบแผนการดาํรงชีวิตและ
ลกัษณะทางสงัคม รวมถึงการใชช่้วงเวลาทางธรณีวิทยา   

ทั้งน้ี นกัโบราณคดีแต่ละท่านต่างก็ใชแ้นวทางการแบ่งยคุสมยัท่ีต่างกนัออกไป ตวัอยา่ง
จากการหนงัสือท่ีนาํเสนอภาพรวมเร่ืองราวก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทย เช่น เอกสารคาํสอน
โบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ของ  รองศาสตราจารย ์ดร.รัศมี ชูทรงเดช (รัศมี ชูทรงเดช 2539) 
ไดใ้ชก้ารแบ่งยคุตามช่วงเวลาทางธรณีวิทยา เน่ืองจากผูเ้ขียนตอ้งการอธิบายให้เห็นพฒันาการทาง
สังคมและวฒันธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มในอดีต ซ่ึงการแบ่งยคุสมยัตาม
แนวทางดงักล่าวช่วยใหเ้ขา้ใจประเดน็ท่ีนาํเสนอไดช้ดัเจนกวา่การแบ่งยคุสมยัวิธีอ่ืนๆ  

สําหรับการแบ่งยุคของชาร์ลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์ ในหนังสือ “สยามดึกดาํ-
บรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสุโขทัย” ไดใ้ชแ้บบแผนการดาํรงชีวิตและลกัษณะทางสังคม
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมยั โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มชนเร่ิมแรกหรือสมยัชุมชนหาของป่าล่าสัตว ์
สมยัสังคมหมู่บา้นเกษตรกรรม และสมยัสังคมเมือง เน่ืองจากใจความสําคญัของหนังสือเล่มน้ี
ตอ้งการนาํเสนอขอ้มูลของการทาํเกษตรกรรมแรกเร่ิมท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชนโบราณในภาคอีสานและ
ภาคตะวนัออก ซ่ึงเป็นประเดน็ท่ีผูเ้ขียนสนใจศึกษา    

ดา้นหนงัสือ“รากเหง้าบรรพชนคนไทย พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์” 
ของรองศาสตราจารยสุ์รพล นาถะพินธุ ไดใ้ชแ้นวทางการแบ่งยุคก่อนประวติัศาสตร์ออกเป็นยุค
ยอ่ยๆ 4 ช่วงเวลา (สุรพล นาถะพินธุ 2550 : 15 -19) ซ่ึงแนวทางดงักล่าวช่วยให้เขา้ใจในเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน กล่าวคือแบ่งยคุสมยัออกตามพฒันาการของวฒันธรรม
ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ระยะท่ี 1 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ช่วงก่อน 10,000 ปีมาแลว้ จนถึง 
10,000 ปีมาแลว้  ระยะท่ี 2 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 10,000 - 5,000 ปีมาแลว้  ระยะท่ี 3 
ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ช่วงก่อน 5,000 - 2,500 ปีมาแลว้  ระยะท่ี 4 ครอบคลุมช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่ 2,500 - 1,500 ปีมาแลว้  

สาํหรับงานวิจยัน้ี ไดใ้ชแ้นวทางการแบ่งยคุสมยัตามช่วงเวลาทางธรณีวิทยา เพื่อป้องกนั
ความสับสนและผิดพลาดของขอ้มูล เน่ืองจากความรู้ท่ีถูกใชใ้นการถ่ายทอดแก่ชุมชนทอ้งถ่ินนั้น
เป็นชุดความรู้จากการศึกษาวิจยัของโครงการโบราณคดีบนพ้ืนท่ีสูงฯ ซ่ึงใชก้ารแบ่งยุคสมยัทาง
ธรณีวิทยาเป็นหลกั  

ในประเด็นอ่ืนๆรองศาสตราจารย ์ดร. รัศมี ชูทรงเดช ไดว้ิภาคการศึกษาโบราณคดีก่อน
ประวติัศาสตร์ของไทย วา่มีขอ้บกพร่องในหลายๆดา้น  เช่น ปัญหาเร่ืองแนวคิดทฤษฎีท่ีถูกนาํมาใช้
ยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลงจากยคุเร่ิมแรก  เช่น แนวคิดการแพร่กระจายวฒันธรรมอนัเป็นแนวคิด
แรกๆท่ีถูกใชใ้นการศึกษากว่า 50 ปีมาแลว้ ซ่ึงในปัจจุบนัแนวคิดดงักล่าวยงัคงถูกนาํมาใชใ้น
การศึกษาทางโบราณคดี เช่นงานของชาร์ลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน์  
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นอกจากน้ีประเด็นท่ีควรพิจารณาในดา้นสถานภาพความรู้ก่อนประวติัศาสตร์ไทย คือ 
ปัญหาความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาวิจยันั้นกระจดักระจาย ขาดการสังเคราะห์และบูรณาการเพ่ือช่วย
ใหเ้ห็นภาพรวม (รัศมี ชูทรงเดช 2539 : 9) แมจ้ะมีการศึกษาขดุคน้แหล่งโบราณคดีเป็นจาํนวนมาก 
แต่ผลการศึกษานั้นแยกออก เป็นเส่ียงๆ ไม่สามารถนาํมาเช่ือมโยงให้เห็นพฒันาการทางสังคมของ
ทั้งดินแดนประเทศไทยได ้(ศรีศกัร วลัลิโภดม 2548 : 30)  

ปัญหาสาํคญัอีกประเดน็หน่ึงคือ  ความไม่เท่าเทียมของขอ้มูลในแต่ละยคุสมยัของแต่ละ
ภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคเหนือ  ซ่ึงมีการศึกษาวิจยัแหล่งโบราณคดีในแต่ละยคุสมยัจาํนวน
น้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ  หรืออาจกล่าวได้ว่าเราเกือบจะไม่รู้เร่ืองราวของ
พฒันาการของคน  สงัคม  วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ในสมยัก่อนประวิติศาสตร์ของภาคเหนือเลย  
ทั้งน้ีเกิดจากขาดการศึกษาวิจยัอยา่งลุ่มลึก   และขาดแนวคิดทฤษฎีท่ีเป็นฐานคิดในการศึกษา (รัศมี 
ชูทรงเดช 2539 : 11 - 15) ส่งผลใหค้วามรู้ท่ีถูกผลิตข้ึนในช่วงเวลาต่างๆเป็นความรู้เฉพาะดา้นและ
จาํกัดอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีผูส้นใจศึกษา ดังจะเห็นได้จากตารางแสดงตัวอย่างแหล่งโบราณคดีท่ีมี
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการกาํหนดอายุดว้ยวิธีวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาต่างๆของไทย ซ่ึง
รวบรวมขอ้มูลแหล่งโบราณคดีท่ีถูกอา้งอิงจากหนงัสือท่ีนาํเสนอภาพรวมก่อนประวติัศาสตร์ไทยท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ 
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ตารางที่ 1 แหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในยคุสมยัต่างๆ 

 

ภูม
ภิา
ค 

ยุคทางธรณีวทิยา 

ไพลสโตซีนตอนปลาย 
(125,000-11,000 BP.) 

โฮโลซีนตอนต้น 
(11,000 -7,500 BP.) 

โฮโลซีนตอนกลาง 
(7,500-3,500 BP.) 

โฮโลซีนตอนปลาย 
(3,500 -2,000 BP.) 

เห
นือ

 
 

แหล่งโบราณคดีถํ้าผี 
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถํ้าลอด 
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ 

แหล่งโบราณคดีออบหลวง 
แหล่งโบราณคดีถํ้าผี 
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถํ้าลอด 
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ 
 

แหล่งโบราณคดีออบหลวง 
แหล่งโบราณคดีประตผูา 
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถํ้าลอด 
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ 

แหล่งโบราณคดีออบหลวง 
แหล่งโบราณคดีบา้นวงัไฮ 
แหล่งโบราณคดีบา้นยางทองใต ้
แหล่งโบราณคดีเพิงผาถํ้าลอด 
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ 
 

ตะ
วนั

ตก
 แหล่งโบราณคดีถํ้าองบะ 

แหล่งโบราณคดีแล่งกาํนนั 
แหล่งโบราณคดีเขาทะลุ 

แหล่งโบราณคดีถํ้าองบะ 
แหล่งโบราณคดีเขาทะลุ 

แหล่งโบราณคดีบา้นเก่า 
แหล่งโบราณคดีเขาทะลุ 
แหล่งโบราณคดีไร่อานนท ์
 

แหล่งโบราณคดีถํ้าองบะ 
แหล่งโบราณคดีบา้นดอนตาเพชร 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูม
ภิา
ค 

ยุคทางธรณีวทิยา 

ไพลสโตซีนตอนปลาย 
(125,000-11,000 BP.) 

โฮโลซีนตอนต้น 
(11,000 -7,500 BP.) 

โฮโลซีนตอนกลาง 
(7,500-3,500 BP.) 

โฮโลซีนตอนปลาย 
(3,500 -2,000 BP.) 

กล
าง

 

- - - แหล่งโบราณคดีโนนป่าหวาย 
แหล่งโบราณคดีโนนหมากลาง 
แหล่งโบราณคดีบา้นโป่งมะนาว 
แหล่งโบราณคดีบา้นพรมทินใต ้
แหล่งโบราณคดีท่าแค 
แหล่งโบราณคดีผนุอ้ย 
แหล่งโบราณคดีบา้นใหม่ชยัมงคล 

อสี
าน

 - - แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง 
แหล่งโบราณคดีบา้นนาดี 
แหล่งโบราณคดีโนนนกทา 

แหล่งโบราณคดีบา้นธารปราสาท 
แหล่งโบราณคดีเนินอุโลก 
 

ใต้
 

แหล่งโบราณคดีถํ้าหลงัโรงเรียน 
แหล่งโบราณคดีถํ้าหมอเขียว 

- แหล่งโบราณคดีเบื้องแบบ 
แหล่งโบราณคดีถํ้าปากอม 
แหล่งโบราณคดีถํ้าขี้ชนั 
 

แหล่งโบราณคดีเขาสามแกว้ 
แหล่งโบราณคดีควนลกูปัด 
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จากตารางแสดงตวัอย่างแหล่งโบราณคดีท่ีนําเสนอขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าความรู้ก่อน
ประวติัศาสตร์ในแต่ละยคุสมยัมาจากแหล่งโบราณคดีเฉพาะพ้ืนท่ี เช่นสมยัไพลสโตซีนตอนปลาย 
เป็นความรู้จากแหล่งโบราณคดีในภาคตะวนัตกและภาคใต ้ซ่ึงทาํการศึกษามาเกือบ 20 ปี สาํหรับ
ความรู้ในสมยัโฮโลซีนตอนกลางและตอนปลาย หรือตรงกับสมัยสําริดและเหล็กนั้ นพบว่ามี
การศึกษาเป็นจาํนวนมาก แต่เป็นขอ้มูลของแหล่งโบราณคดีในภาคอีสานและภาคกลางเป็นส่วน
ใหญ่ ซ่ึงในภูมิภาคอ่ืนๆนั้นยงัขาดความรู้ เน่ืองจากไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ ดงันั้นขอ้มูลจาก
การศึกษาแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่จึงเป็นขอ้มูลใหม่ท่ีมีความสาํคญัต่อความรู้ดา้นโบราณคดี
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ไทย ท่ีแสดงถึงแบบแผนการดาํรงชีวิตในสมยัโฮโลซีนตอนตน้และโฮโล-
ซีนตอนปลายของพ้ืนท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
การศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ในภาคเหนือ 

สาํหรับกาศึกษาก่อนประวติัศาสตร์ในบริบทของภาคเหนือนั้น  ขอ้มูลส่วนใหญ่ไดจ้าก
การสํารวจเบ้ืองตน้ ซ่ึงพบแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์กระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆเป็น
จาํนวนมาก  แต่ไม่มีการขุดคน้และศึกษาวิจยั  การสํารวจเอกสารเบ้ืองตน้พบว่าในภาคเหนือนั้น
ปรากฏหลกัฐานท่ีมีความเก่าแก่ยอ้นไปถึงสมยัไพลสโตซีนตอนตน้และตอนกลาง แต่ยงัไม่มีการ
กาํหนดอายทุางวิทยาศาสตร์ท่ีชดัเจน จึงไม่ทราบเร่ืองราวของคนในช่วงเวลาน้ีมากนกั  เน่ืองจากพบ
หลกัฐานเฉพาะเคร่ืองมือหินกะเทาะและกระดูกสัตว ์ สาํหรับในสมยัสมยัไพลสโตซีนตอนปลาย ถึง
โฮโลซีนตอนตน้นั้น เป็นความรู้จากการศึกษาของนักโบราณคดีชาวอเมริกนั  คือ ศาสตราจารยเ์ช
สเตอร์  กอร์แมน ท่ีไดเ้ขา้มาสาํรวจและขุดคน้ในอาํเภอปางมะผา้  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการเขียนวิทยานิพนธ์  โดยได้ขุดคน้แหล่งโบราณคดีทั้งส้ิน 3 แหล่ง  (รัศมี ชูทรงเดช  
2547 : 37-44) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ในปี พ.ศ. 2509  ศาสตราจารยก์อร์แมนไดท้าํการขุดคน้แหล่งโบราณคดีถํ้ าผี  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  ซ่ึงหลงัจากนั้นศาสตราจารยก์อร์แมนไดก้ลบัมาศึกษาขดุคน้เพิ่มเติมท่ีแหล่งโบราณคดี
ถํ้าปุงฮุงและแหล่งโบราณคดีถํ้าผาชนั ปี พ.ศ. 2515 งานของศาสตราจารยก์อร์แมนนั้นมีคุณูปการต่อ
ความรู้ก่อนประวติัศาสตร์ไทย กล่าวคือ เป็นการคน้พบแหล่งโบราณคดีท่ีแสดงถึงการเพาะปลูกท่ีมี
ความเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย แต่การศึกษาในคร้ังนั้นเป็นการศึกษาเพ่ือตอบคาํถามเฉพาะดา้น  
แมว้่าศาสตราจารยก์อร์แมนไดพ้บหลกัฐานประเภทโลงไมใ้นบริเวณแหล่งโบราณคดีถํ้าผีแมนแต่
ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัมาก     

หลงัจากนั้นประมาณ  20 ปี  จึงไดมี้การสาํรวจทางโบราณคดีในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
อีกจาํนวนหลายคร้ังดว้ยกนั ภายใตโ้ครงการโบราณคดีภาคเหนือโดยคณะสาํรวจถํ้าชาว ออสเตรเลีย
และนกัโบราณคดีชาวฝร่ังเศส  แต่เป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ี ไม่มีการศึกษาอยา่งลึกซ้ึงและเป็นการ
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เกบ็รวบรวมหลกัฐานเบ้ืองตน้เท่านั้น  จนกระทัง่ พ.ศ. 2541 - 2542 โครงการสาํรวจและจดัทาํระบบ
ฐานขอ้มูลถํ้าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดท้าํการสาํรวจแหล่งโบราณคดีในอาํเภอปางมะผา้อย่างละเอียด
และเป็นระบบเป็นคร้ังแรก   ซ่ึงต่อมาไดมี้การดาํเนินงานศึกษาวิจยัภายใตโ้ครงการโบราณคดีบน
พื้นท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

สําหรับความรู้ในสมัยโฮโลซีนตอนปลาย หรือตรงกับสมยัเหล็กในภาคเหนือนั้ นมี
การศึกษาแหล่งโบราณคดีอย่างเป็นระบบ จาํนวน 3 แหล่งดว้ยกนั คือ แหล่งโบราณคดีออบหลวง 
จงัหวดัเชียงใหม่  แหล่งโบราณคดีบา้นวงัไฮ จงัหวดัลาํพูน   กาํหนดอายุดว้ยการเปรียบเทียบได้
ประมาณ  2,000  ปีมาแลว้  และแหล่งโบราณคดีบา้นยางทองใต ้  จงัหวดัเชียงใหม่      ซ่ึงเป็นแหล่ง
ฝังศพอยู่บนลานตะพกัลาํนํ้ า พบโครงกระดูกคน 2 โครง ร่วมกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทาํจากสําริด 
และเหลก็  กาํหนดอายดุว้ยการเปรียบเทียบไดป้ระมาณ  2,500  ปีมาแลว้ 

การศึกษาแหล่งโบราณคดีดงักล่าว ทาํใหท้ราบภาพรวมกวา้งๆของสังคมและวฒันธรรม
ในสมยัโฮโลซีนตอนปลายว่ามีความหลากหลายของวตัถุทางวฒันธรรมท่ีพบ เช่น ภาชนะดินเผา 
กาํไลสาํริด  ลูกปัดเปลือกหอย และลูกปัดคาร์นิเลียน   โดยเฉพาะลูกปัดหินคาร์นิเลียนท่ีแสดงถึงการ
ติดต่อกบัชุมชนภายนอก นอกจากน้ีรูปแบบทางสังคมยงัมีความซับซ้อนและมีความแตกต่างทาง
สถานภาพของผูค้น 

กล่าวโดยสรุปไดว้่าความรู้ก่อนประวติัศาสตร์ของภาคเหนือท่ีมีอยูน่ั้นส่วนใหญ่ไดจ้าก
แหล่งโบราณคดีท่ีทาํการสาํรวจเบ้ืองตน้ ซ่ึงแหล่งโบราณคดีท่ีมีการศึกษาอย่างเป็นระบบมีจาํนวน
น้อย  ความรู้ท่ีมีอยู่จึงมีขอ้จาํกดัทั้งในดา้นปริมาณและความลึกของขอ้มูล  ทาํให้ไม่สามารถนาํ
ความรู้ท่ีมีอยู่ไปเช่ือมโยงเขา้กบัขอ้มูลทางโบราณคดีในแต่ละสมยัของภูมิภาคอ่ืนๆเพื่อสร้างเป็น
ภาพรวมของประเทศและภูมิภาคได ้  

 
แหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่ในบริบทของก่อนประวตัศิาสตร์ไทย 

เป็นท่ีทราบดีว่าช่วงเวลาประมาณ 12,000 - 10,000 ปีมาแลว้ หรือตรงกบัสมยัไพลส
โตซีนตอนปลายต่อเน่ืองกบัสมยัโฮโลซีนตอนตน้นั้น เร่ิมปรากฏการผลิตเคร่ืองมือหินกะเทาะ
รูปแบบท่ีต่างไปจากเคร่ืองเมือหินกะเทาะช่วงเวลาก่อนหนา้น้ี  หรือท่ีเรียกว่าเคร่ืองมือหินแบบโห
บินเนียน (สุรพล นาถะพินธุ 2550 : 31) ซ่ึงเคร่ืองมือแบบโหบินเนียนนั้นเป็นเคร่ืองมือหินกะเทาะ
หนา้เดียว ทาํจากหินกรวดแม่นํ้ า  มีรูปทรงหลากหลาย มีทั้งเคร่ืองมือสะเก็ดหินและเคร่ืองมือแกน
หิน ลกัษณะเด่นของชุดเคร่ืองมือแบบโหบินเนียน ไดแ้ก่  ขวานสั้นและเคร่ืองมือหินกะเทาะแบบสุ
มาตราลิท ซ่ึงพบทั้งในประเทศไทยซ่ึงอยูใ่นภาคพื้นแผน่ดินใหญ่ของทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา (รัศมี ชูทรงเดช 2539 : 60 - 61)  แมย้งัมีขอ้ถกเถียง
ในประเด็นท่ีว่าเคร่ืองมือหินแบบโหบินเนียนนั้นควรจดัอยู่ในสมยัใด เน่ืองจากหลกัฐานประเภท
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กระดูกสตัวท่ี์พบรวมกบัเคร่ืองมือหินแบบโหบินเนียนในภาคพื้นทวีปและหมู่เกาะมีความขดัแยง้กนั  
รวมถึงประเด็นว่าเคร่ืองมือหินแบบโหบินเนียนควรจดัเป็นวฒันธรรมหรือไม่ (ปฐมฤกษ ์เกตุทตั 
2528) อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาท่ีเร่ิมปรากฏการผลิตเคร่ืองมือหินกะเทาะแบบโหบินเนียน นับว่ามี
ความสําคญั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของระดับนํ้ าทะเล ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้ม นาํมาสู่การปรับตวัของผูค้นในช่วงเวลาดงักล่าว 

สาํหรับประเทศไทยนั้นมีการพบแหล่งโบราณคดีในวฒันธรรมโหบินเนียนจาํนวนหน่ึง 
ในบริเวณเทือกเขาหินปูนฝ่ังตะวนัตก ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก เร่ือยลงมาจนถึงภาคใต ้ซ่ึง
ศาสตราจารยเ์ชสเตอร์ กอร์แมน เสนอว่ารูปแบบการตั้งถ่ินฐานนั้นจะอยูใ่นระบบนิเวศ 2 ลกัษณะ 
คือ ถํ้าหรือเพิงผาหินปูนใกลแ้หล่งนํ้ า และบริเวณกองหอยชายฝ่ังทะเล (รัศมี ชูทรงเดช 2539 : 61) 
แต่มิใช่แหล่งโบราณคดีประเภทถํ้า และเพิงผาทุกแห่งจะพบเคร่ืองมือหินแบบโหบินเนียนเสมอไป 
ซ่ึงแหล่งโบราณคดีท่ีมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการกําหนดอายุด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ท่ี
น่าเช่ือถือนั้นยงันบัวา่มีจาํนวนนอ้ย   

แหล่งโบราณคดีท่ีถูกอ้างอิงและเปรียบเสมือนตัวแทนของแหล่งโบราณคดีท่ีพบ
เคร่ืองมือหินแบบโหบินเนียน คือ แหล่งโบราณคดีถํ้าหมอเขียว ในจงัหวดักระบ่ี  ทาํการศึกษาโดย
รองศาสตราจารยสุ์รินทร์  ภู่ขจร  (สุรินทร์ ภู่ขจร 2537) แหล่งโบราณคดีถํ้ าาหมอเขียวนั้นอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มแบบชายฝ่ังทะเล ซ่ึงไดรั้บผลกระทบโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงของระดบันํ้ าทะเล
ในช่วง 10,000 ปี ดังนั้นแบบแผนการดาํรงชีวิต พฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมของคนใน
ช่วงเวลาดงักล่าวยอ่มมีความแตกต่างจากแหล่งโบราณคดีในพื้นท่ีอ่ืน ๆท่ีอยูลึ่กเขา้มาในแผน่ดิน ซ่ึง
ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่า  หรืออาจกล่าวไดว้่าแหล่งโบราณคดี
ถํ้ าหมอ-เขียวนั้นไม่สามารถอธิบายแบบแผนทางสังคม และวฒันธรรมในช่วงเวลาดงักล่าวของ
แหล่งโบราณคดีในภูมิภาคอ่ืนๆไดท้ั้งหมด  

แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในแหล่งโบราณคดีสมยัไพลสโตซีนตอน
ปลายต่อเน่ืองกบัโฮโลซีนตอนตน้ท่ีพบหลกัฐานเคร่ืองมือหินแบบโหบินเนียน นอกจากน้ีตวัแหล่ง
โบราณคดียงัมีความน่าสนใจในดา้นความพิเศษของพ้ืนท่ีซ่ึงถูกใชง้านอย่างต่อเน่ืองในหลายสมยั
ดว้ยกนั กล่าวคือ เป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราวของกลุ่มคนท่ีดาํรงชีวิตดว้ยการเก็บของป่าและล่าสัตว ์ เป็น
สถานท่ีประกอบพิธีกรรม แมว้่ายงัไม่มีการศึกษาท่ีสามารถระบุแน่ชดั  หากแต่ภาพเขียนสีท่ีพบนัน่
บ่งช้ีว่าพื้นท่ีบริเวณเพิงผาน่าจะถูกใชใ้นการประกอบพิธีกรรมของคนโบราณ  รวมถึงยงัถูกใชเ้ป็น
พื้นท่ีในการปลงศพคร้ังท่ีสองของคนในวฒันธรรมโลงไม ้ 

สําหรับคุณค่าความรู้ในบริบทก่อนประวติัศาสตร์ไทย  แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่
เป็นหน่ึงในแหล่งโบราณคดีสมยัไพลสโตซีนตอนปลายต่อเน่ืองกบัโฮโลซีนตอนตน้ซ่ึงมีการศึกษา
อย่างเป็นระบบและมีการกาํหนดอายุด้วยวิธีวิทยาศาสตร์  จาํนวน 8 ตวัอย่าง โดยแบ่งเป็นการ
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กาํหนดอายุดว้ยวิธีเรดิโอคาร์บอนจาํนวน 2 ตวัอย่าง และวิธี Accelerator Mass Spectrometry 
(AMS) จํานวน  6 ตัวอย่าง  ( รัศมี  ชูทรงเดช  2550 : 889)  ทําให้ข้อมูลท่ีได้มีความน่าเช่ือถือ   
นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีการศึกษาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มโบราณ โดยวิธีศึกษาละอองเรณู และ
วงปีไม ้  

ความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาวิจยันั้นทาํใหท้ราบพฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรมของคน
โบราณสมยัไพลสโตซีนตอนปลายต่อเน่ืองกบัโฮโลซีนตอนตน้บนพ้ืนท่ีสูง นอกจากน้ียงัพบโครง
กระดูกท่ีมีความเก่าแก่เป็นอนัดบัตน้ๆของไทยซ่ึงพบจาํนวนนอ้ยมาก  กล่าวคือโครงกระดูกท่ีพบอยู่
ในสมยัโฮโลซีนตอนตน้ อายุประมาณ 9,720±50 ปีมาแลว้  ซ่ึงนับเป็นขอ้มูลใหม่ของการศึกษา
วิวฒันาการของมนุษยท์ั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในขณะเดียวกนัความรู้ใน
สมยัโฮโลซีนตอนปลายหรือตรงกบัสมยัเหล็ก ซ่ึงปรากฎหลกัฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก รวมถึงปรากฏรูปแบบการปลงศพคร้ังท่ีสองท่ีมีความหลากหลาย
ออกไปในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงบนพ้ืนท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ไดป้รากฏรูปแบบแผนการทาํศพท่ีมีความ
โดดเด่นเช่นกนั  ไดแ้ก่ วฒันธรรมโลงไม ้ซ่ึงเป็นการบรรจุกระดูกลงในโลงไมข้นาดใหญ่ ท่ีมีการ
แกะสลกัหัวโลงเป็นรูปแบบต่างๆกนั การศึกษาแหล่งโบราณคดีบา้นไร่ในวฒันธรรมโลงไมจึ้งเป็น
การสร้างความรู้ใหม่ในช่วงโฮโลซีนตอนปลายหรือสมยัเหล็ก ท่ีสะทอ้นพฒันาการทางสังคมและ
วฒันธรรมของคนบนพ้ืนท่ีสูงในช่วงเวลาดงักล่าวได ้ 

 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

เน้ือหาในส่วนท่ีสองน้ีเป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจัย ได้แก่
แนวคิดด้านวิธีวิทยาในเก็บขอ้มูล และแนวคิดอนัเป็นฐานคิดของงานวิจยั ซ่ึงช่วยให้การศึกษา
บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 

โบราณคดีสาธารณะ 
การถ่ายทอดความรู้จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเป็น

งานวิจยัท่ีใชแ้นวคิดโบราณคดีสาธารณะเป็นแนวคิดหลกั เพื่อก่อใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเขา้ใจคุณค่าของ
แหล่งโบราณคดี เพราะปัจจยัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตอ้งก่อเกิดบนฐานความเขา้ใจและตระหนกั
ถึงความสําคญั อนัจะนาํมาซ่ึงความรู้สึกรัก หวงแหนและช่วยกนัดูแลรักษาในฐานะเจา้ของแหล่ง
โบราณคดี รวมถึงสามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน  

แนวคิดโบราณคดีสาธารณะน้ีเกิดจากกระบวนการวิพากษก์ารทาํงานของนกัโบราณคดีท่ี
ผา่นมา  กล่าวคือ ระหวา่งปี ค.ศ. 1980 - 1990 นกัโบราณคดีหลงักระบวนการ (post processual) ได้
นาํเสนอว่าองคค์วามรู้ในศาสตร์ต่างๆรวมถึงโบราณคดี ท่ีถูกผลิตข้ึนนั้นเป็นผลมาจากแนวคิดในยคุ
อาณานิคม ซ่ึงมองโลกแบบมีศูนย์กลางอยู่ท่ีชาติตะวันตกและมองผูอ่ื้นว่าล้าหลัง และไม่มี
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วฒันธรรมเป็นของตนเอง (Gosden 2001 : 241-243) วฒันธรรมท่ีปรากฏอยูจึ่งเป็นผลมาจากการรับ
วฒันธรรมอ่ืนเขา้มา แมว้่าจะมีหลกัฐานและขอ้พิสูจน์ว่ากระบวนทศัน์ดงักล่าวไม่เป็นความจริง  แต่
ทศันคติการมองวฒันธรรมแบบแยกส่วนและการรวมอาํนาจท่ีศูนยก์ลางยงัคงปรากฎอยู ่  

นักโบราณคดีหลงักระบวนการได้วิพากษ์การทาํงานของนักโบราณคดีว่าขาดความ
ตระหนกั หรือความรับผดิชอบต่อการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน โดยตั้งคาํถามว่า ผลงานวิจยัทาง
โบราณคดีนั้นควรเป็นของใคร เป็นของนักโบราณคดีผูท่ี้ศึกษาวิจยัหรือของสาธารณะ  เน่ืองจาก
อดีตท่ีนักโบราณคดีศึกษานั้นไม่ใช่เร่ืองราวของใครคนใดคนหน่ึงหากแต่เป็นเร่ืองของส่วนรวม  
การเผยแพร่ผลงานวิจยัจึงไม่ควรจาํกดัอยู่เฉพาะแวดวงวิชาการหรือในหมู่นักโบราณคดีดว้ยกนั
เท่านั้น 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการนาํเสนอผลงานวิจยัต่อสาธารณะ  แต่นกัโบราณคดีก็ยงัเป็นผูมี้
บทบาทสําคญัในการตดัสินใจว่าจะเผยแพร่ขอ้มูลอย่างไร  ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นยงัจาํกดัรูปแบบและ
ภาษาวิชาการเฉพาะดา้น  การศึกษาทางโบราณคดีนั้นยงัขาดทั้งทฤษฎี กระบวนการ  และวิธีวิทยาท่ี
เป็นระบบในการนาํเสนอผลการศึกษาแก่สาธารณชน  รวมถึงไม่มีการตรวจสอบผลท่ีตามมาจากการ
นาํเสนอความรู้ดงักล่าวว่าสาธารณชนนั้นเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด (Moser 2001 : 262 - 265) ทาํให้
ความรู้ทางโบราณคดีถูกจาํกดัขอบเขตอยูใ่นแวดวงแคบๆของนกัวิชาการเท่านั้น 

นอกจากน้ี นักโบราณคดีหลังกระบวนการยงัได้วิพากษ์แนวคิดแบบอาณานิคมว่า
ก่อให้เกิดปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรวฒันธรรมจากกลุ่มคนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยากร
ภายหลงัการศึกษาวิจยั ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งท่ีชดัเจนของกลุ่มคนพ้ืนเมืองในทวีปอเมริกา  ดงันั้น
แนวคิดโบราณคดีสาธารณะจึงมีเน้ือหาครอบคลุมถึงเร่ือง อาํนาจ สิทธิ  กฎหมาย  และการปกครอง
ท่ีแบ่งแยกกลุ่มคนทอ้งถ่ินดั้งเดิมออกจากทรัพยากรวฒันธรรมของตน (Moser 2001 : 268) 

สาํหรับในประเทศไทย แมจ้ะไม่ปรากฏปัญหาความขดัแยง้ท่ีชดัเจนในดา้นการแย่งชิง
ทรัพยากรทางโบราณคดีอยา่งเช่นในทวีปอเมริกา  ซ่ึงในอดีตนั้นระบบการจดัการแบบรวมอาํนาจท่ี
ศูนยก์ลางอนัเป็นผลมาจากแนวคิดสมยัอาณานิคมเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น พระราชบญัญติัโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 ได้
รวบอาํนาจสงวนสิทธ์ิในทรัพยากรทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีไวเ้ป็นของรัฐส่วนกลาง ให้
อาํนาจผูบ้ริหารในภาครัฐคืออธิบดีกรมศิลปากรเป็นผูมี้สิทธ์ิขาดแต่เพียงผูเ้ดียวในการตดัสินใจและ
สั่งการให้มีการดาํเนินการใดๆเก่ียวกบัแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และโบราณวตัถุต่างๆทั้งท่ี
ยงัคงสภาพอยู่บนผิวดิน ทั้งท่ีจมฝังอยู่ใตดิ้น ใตน้ํ้ า หรืออยูใ่นพื้นท่ีครอบครองของใครก็ตามใน
ราชอาณาจกัรไทย  ทาํให้ชุมชนทอ้งถ่ินไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  
แมว้า่แหล่งโบราณคดีนั้นๆมีความสมัพนัธ์กบัชุมชนมายาวนาน  (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 2548 : 5)  
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ในปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ขกฎหมาย โดยมีการกระจายอาํนาจปกครองตนเองใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2550 ระบุว่า
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการบริหารงานและพฒันาทอ้งถ่ินของตน ซ่ึงใน
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
หมวด 2 มาตรา 17 ขอ้ 20 ไดใ้หอ้าํนาจแก่ทอ้งถ่ินเพื่อจดัการให้มีพิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ  
(สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 2548 : 6 - 11) ซ่ึงแต่เดิมนั้นอาํนาจควบคุมดูแลจะตกอยู่ท่ีส่วนราชการ คือ
กรมศิลปากรเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม การทาํงานท่ีผ่านมาของนักโบราณคดีส่วนใหญ่ยงัขาดการส่ือสารกับ
ชุมชน  ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อชุมชนจะเป็นลกัษณะนายจา้งและลูกจา้ง  ทาํให้ชุมชนในพื้นท่ีไม่เห็น
ความสาํคญัของอดีตและความเป็นมาของตนเอง  แนวคิดเร่ืองโบราณคดีสาธารณะจึงเป็นเร่ืองความ
รับผิดชอบของนักโบราณคดีต่อสาธารณะ เพราะความรู้อนัเป็นผลมาจากการศึกษาวิจยัอดีตนั้น
ไม่ไดเ้ป็นผลงานของนกัโบราณคดีหรือใครคนใดคนหน่ึง  เน่ืองจากอดีตเป็นเร่ืองของส่วนรวมและ
เก่ียวขอ้งกับทุกคน  นักโบราณคดีจึงตอ้งมีหน้าท่ีโดยตรงในการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจยัต่อ
สาธารณะ      โดยตอ้งตระหนักถึงเน้ือหาสาระท่ีถูกนาํเสนอ ตลอดจนนาํความรู้นั้นไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในดา้นต่างๆแก่สาธารณะ  ซ่ึงนกัโบราณคดียงัตอ้งมีส่วนช่วยในการจดัการแหล่ง
โบราณคดีภายหลงัการศึกษาวิจยั เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน นอกเหนือจากการเผยแพร่ความรู้
ในแวดวงวิชาการดว้ยกนัเอง (Mc Gimsey III  1972) 

ดังนั้น การถ่ายทอดความรู้ท่ีได้จากการศึกษาแหล่งโบราณคดีหน่ึงๆ จึงเป็นหน่ึงใน
กระบวนการจัดการการแหล่งโบราณคดี  หรืออาจกล่าวได้ว่าการถ่ายทอดความรู้นั้ นเป็น
องคป์ระกอบของการจดัการทรัพยากรทางโบราณคดี  เพราะการจดัการความรู้  การถ่ายทอดความรู้  
การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมนั้น ลว้นเป็นเร่ืองท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อกนั 

การจัดการทรัพยากรวฒันธรรม  
การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาโบราณคดีในแนวทาง

ใหม่ ท่ีเร่ิมเขา้มาในประเทศไทยไดไ้ม่นานนกั คือในช่วงปี พ.ศ. 2513 - 2523 โดยเร่ิมมีการศึกษาคร้ัง
แรกในประเทศสหรัฐอเมริกา (รัศมี ชูทรงเดช 2541) สําหรับประเทศไทยเพิ่งจะมีการเปิดสอนใน
ระดบัอุดมศึกษาไม่นานมาน้ี จึงทาํให้มีบุคลากรในดา้นน้ีอยู่ไม่มากนัก (พิสิฐ เจริญวงศ์ 2542) 
อยา่งไรกต็าม ไดมี้ผูใ้หค้าํจาํกดัความคาํวา่การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมไวห้ลากหลาย เช่น  

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ กล่าวว่าการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมมีท่ีมา
จากการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  เน่ืองจากการตระหนักถึงปัญหาการถูกทาํลายของทรัพยากร
วฒันธรรมทั้งจากธรรมชาติและมนุษย  ์ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมนั้นเป็นกระบวนการท่ี
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ประกอบดว้ย แนวทาง  แนวคิด และวิธีวิทยา ท่ีนาํไปสู่การผลิตองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถรับใช้
สงัคมได ้(ธนิก เลิศชาญฤทธ์ 2551) 

รองศาสตราจารย ์ดร.รัศมี ชูทรงเดช กล่าวถึงการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมว่าหมายถึง
การสงวนรักษา  การศึกษาค้นคว้าวิจัยแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  และสมัย
ประวติัศาสตร์ รวมทั้งการออกกฎระเบียบป้องกนัแหล่งโบราณคดี และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัอดีต
สู่สาธารณชน  (รัศมี ชูทรงเดช 2546)   

ด้านรองศาสตราจารย  ์สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ ให้คาํจาํกัดความการจัดการทรัพยากร
วฒันธรรมว่าหมายถึงกระบวนการหรือการกระทาํใดๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรมในอดีต
ของชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคุณค่าระดบัสูง หรือการพฒันาทางจิตใจ (สายนัต ์ไพรชาญ
จิตร์ 2548 : 24) 

นอกจากน้ี รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธ์ ยงัไดเ้สนอว่ากระบวนการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมนั้นควรประกอบดว้ย การประเมินความสําคญั หรือการประเมินคุณค่าของ
ทรัพยากร การวางแผนการจดัการ กาํหนดรายการการจดัการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงและปฏิบติั
ตั้งแต่ตน้ (ธนิก  เลิศชาญฤทธ์ 2551) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรองศาสตราจารย ์สายนัต ์ไพรชาญ
จิตร์ ท่ีเสนอว่ากระบวนการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมนั้นประกอบดว้ย การศึกษาวิจยัซ่ึงเป็น
การสร้างความรู้ การประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี เพื่อช่วยให้สามารถ
วางแผนการจดัการใหเ้กิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อชุมชนและส่วนรวม (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 2548 : 
24 - 25)  

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเป็นกระแสความคิดหลกัของโลกในช่วง  2  ทศวรรษท่ีผา่นมา และ

ไดรั้บความสนบัสนุนจากคณะกรรมาธิการว่าดว้ยการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ 
ซ่ึงหลกัการโดยทัว่ไปของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื คือ จะตอ้งมีการอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอยา่ง
พอดี เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดใ้นระยะยาวและมีการกระจายผลประโยชน์ใหแ้ก่คนส่วน
ใหญ่  รวมทั้งมีการร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย (ไพฑูรย ์ 
พงศะบุตร  2544)  

เม่ือนําหลกัการน้ีมาปรับใช้กับการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน จึงมีจุดสําคญัอยู่ท่ีการดูแล
ทรัพยากรการท่องเท่ียวให้สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดใ้นระยะเวลายาวนาน มิใช่เพียงเพื่อคนรุ่น
ปัจจุบนัเท่านั้น  รวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลืองและลดปริมาณของเสียท่ีจะเป็น
อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม  มีการกระจายรายได้และผลประโยชน์ให้แก่คนในท้องถ่ินท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวตั้งอยู่   เปิดโอกาสให้ชุมชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ร่วมในการจดัการ และการให้บริการแก่
นักท่องเท่ียว   รวมถึงให้ชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมวางแผนงาน จดัสรรงบประมาณและจดัการ
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ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม  มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคิดและความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนืออกไปอยา่งกวา้งขวาง              

แนวทางการจดัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนนั้น ให้ความสําคญักบัชุมชนทอ้งถ่ินในการมี
ส่วนร่วมกาํหนดนโยบายการท่องเท่ียวและการบริหารจดัการ  รวมถึงการกระจายรายไดแ้ก่ทอ้งถ่ิน
อย่างเป็นธรรม  เพราะการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือชุมชนทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูข่องตนเองโดยกระบวนการเรียนรู้ เช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงอาจารย์
สินธ์ุ สโรบล ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียวโดยชุมชนว่ามีพฒันาการมาจากแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศหรือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของโลก ในการ
ประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอ้มโลก (Earth Summit) เม่ือปี พ.ศ. 2535 ท่ีเมืองริโอ เดอ จานิโร ประเทศ
บราซิล ซ่ึงก่อใหเ้กิดกระแสการพฒันาการท่องเท่ียว 3 ประการ คือ  

1. กระแสความตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ   
2. กระแสความตอ้งการการท่องเท่ียวท่ีเนน้การศึกษาและเรียนรู้   
3. กระแสความตอ้งการพฒันาคน  
และในปี 2545 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลว่าด้วยเร่ืองการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (สินธ์ุ สโรบล 2546 : 52) ซ่ึงการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเป็นอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา เอ้ือประโยชน์กบัชุมชนทอ้งถ่ินน้อยมาก ในทางตรงขา้มชุมชน
ไดรั้บผลเสียจากการท่องเท่ียวโดยตรง เช่น การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคมและวฒันธรรม  เน่ืองจากชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการท่องเท่ียว   

 แนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเกิดข้ึนน้ีจึงมาจากการตอบโจทยว์่า  การท่องเท่ียว
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาชุมชนไดอ้ย่างไร  มิใช่เพียงแต่มองว่าชุมชนจะไดป้ระโยชน์
อะไรจากการท่องเท่ียว (พจนา สวนศรี 2546 : 12 - 13) ซ่ึงหลกัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้นตอ้ง
ให้ชุมชนเป็นเจา้ของ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและกาํหนดทิศทางการท่องเท่ียว   ส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตอ้งมีการจดัการท่ีมีความยัง่ยนืดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม   รักษาเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวฒันธรรม
และเคารพในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  ตอ้งก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อคนทอ้งถ่ิน รวมถึงมี
การกระจายรายได้สู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการ การนําชม (มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน) 
จาํหน่ายของท่ีระลึก เป็นตน้ 

การจัดการความรู้  
การจดัการความรู้ในปัจจุบนัถูกนาํมาใชใ้นการพฒันาบุคลากร โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อ

พฒันาองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่  นายแพทยว์ิจารณ์ พานิช ไดอ้ธิบายความหมายของการจดัการความรู้ว่า
หมายถึงการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูซ่ึ่งอาจกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร เพื่อใหทุ้ก
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คนสามารถเขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยท่ีความรู้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
2 ประเภท (วิจารณ์ พานิช 2547: 38) คือ 

1. ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถอธิบายโดยใชค้าํพดูได ้
เพราะเป็นเกิดจากประสบการณ์ ท่ีตอ้งมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะความชํานาญ ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น วฒันธรรม ทกัษะ ความเช่ียวชาญใน
เร่ืองต่างๆ   บางคร้ังจึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม  

2. ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดผา่นวิธี
และรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทฤษฎี คู่มือ ตาํรา ในบางคร้ังความรู้ชดัแจง้จึงถูกเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม  

ในดา้นกระบวนการจดัการความรู้ประกอบดว้ยกระบวนการหลกั ไดแ้ก่ การสร้างความรู้
ใหม่  การจดัความรู้ให้เป็นระบบ   การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้เพื่อใหมี้การนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งสร้างเคร่ืองมือหลากหลาย
ประเภท เพ่ือนาํไปใชใ้นการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้แต่ละประเภท  เช่น เคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การ “เขา้ถึง” ความรู้ ซ่ึงเหมาะสาํหรับความรู้ประเภทเน้ือหาทางวิชาการ หรือความรู้ท่ีชดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) สาํหรับการจดัการความรู้ประเภทท่ีเป็นทกัษะหรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit 

Knowledge) เช่น ความชาํนาญเฉพาะทางตอ้งใช ้เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ ซ่ึงตอ้ง
มีการถ่ายทอดโดยเนน้ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นหลกั  

กล่าวโดยสรุปไดว้่ากระบวนการจดัการความรู้นั้นมีขั้นตอนท่ีคลา้ยคลึงกบัการจดัการ
แหล่งโบราณคดี  ซ่ึงสามารถนาํมาปรับใชใ้นการถ่ายทอดความรู้และจดัการแหล่งโบราณคดีได ้  
หากแต่ตอ้งมีการสังเคราะห์ขอ้มูล และสร้างเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้แต่ละประเภทให้มี
ความเหมาะสมกบัผูรั้บขอ้มูล ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภูมิในหน้าถดัไป ซ่ึงปรับปรุงจากแนวคิดการ
จดัการความรู้ของนายแพทยว์ิจารณ์ พานิช 
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การจัดการทรัพยากรโบราณคดี การจัดการการความรู้ 

 
แผนภูมิท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของการจดัการทรัพยากรโบราณคดีและการจดัการความรู้  
 

การประเมินคุณค่าแหล่งโบราณคด ี
เน่ืองจากคาํวา่คุณค่านั้นเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถวดัไดด้ว้ยมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง  

เพราะในบริบททางสังคมหน่ึงๆอาจให้คุณค่าในส่ิงเดียวกนัแตกต่างกนั ในการประเมินคุณค่าของ
ทรัพยากรวฒันธรรมจาํเป็นตอ้งมีเกณฑ์หรือหลกัสากลท่ียอมรับทัว่ไป รวมเรียกว่าคุณค่าสากล 
(universal values) (Cleere 1984, Feiden and Jokilehto 1998)  รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิก เลิศ
ชาญฤทธ์  และรองศาสตราจารย  ์สายนัต์  ไพรชาญจิตร์ ได้เสนอแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกันว่า การ
ประเมินคุณค่านั้นมีความสาํคญัและเป็นขั้นตอนแรกของการจดัการแหล่งโบราณคดี เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการวางแผน (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ 2546, สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 2548) นอกจากน้ียงัมีผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม   ไดเ้สนอแนวทางการประเมินคุณค่าไว ้เช่น ชาร์ลส์  แมก็กิมซ่ี 
(Mc Gimsey III  1972) เสนอวา่ทรัพยากรวฒันธรรมควรประกอบดว้ยคุณค่าหลกั 4 ประการ คือ 

1. คุณค่าทางขอ้มูลหรือคุณค่าเชิงวิชาการ หมายถึงการประเมินความรู้ท่ีมีอยู่เก่ียวกบั
มรดกวฒันธรรมนั้นๆวา่เพียงพอสาํหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือไม่ 

2. คุณค่าทางสัญลกัษณ์ หมายถึงมรดกวฒันธรรมนั้นๆมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์
อยา่งไร เช่น แสดงถึงอตัลกัษณ์ของสงัคม หรือปัจเจกชน               

3. คุณค่าทางเศรษฐกิจหมายถึงมรดกวฒันธรรมนั้นๆมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาใน
ดา้นเศรษฐกิจหรือไม่  

การศึกษาวจิัย 

การประเมนิคุณค่า 

การสร้างความรู้ 

การรวบรวมความรู้ 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การสงวนรักษา 

การเผยแพร่ การแลกเปลีย่นความรู้ 
การถ่ายทอด
ความรู้  
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คุณค่าทางวฒันธรรม คุณค่าทางเศรษฐกจิและสังคม 

คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค 

คุณค่าความเก่าแก่และหายาก 

คุณค่าในเชิงเศรษฐกจิ  

คุณค่าทางการศึกษา  

คุณค่าทางสังคม 

คุณค่าทรัพยากรวฒันธรรม 

4. คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หมายถึงมรดกวฒันธรรมนั้นๆเป็นการแสดงออกถึงความ
งาม และฝีมือในเชิงช่างอยา่งไร  

นอกจากน้ี องค์กรระดบันานาชาติ เช่น องค์กรยูเนสโก ้องค์กรไอโคโมส (ICOMOS 
หรือ International Council on Monuments and Site) และองคก์รอิกครอม (ICCROM หรือ 
International Center for the Study of the Preservation of Culture Property) ไดก้าํหนดแนวทาง
ร่วมกนัในการประเมินคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์  
2551) 

1. คุณค่าทางวฒันธรรม ในท่ีน้ีหมายถึงทรัพยากรนั้นๆมีคุณค่าเชิงศิลปะ เช่น ฝีมือในเชิง
ช่างหรือเทคนิค รวมถึงตอ้งมีความเก่าแก่และหายาก 

2. คุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมร่วมสมยั ในท่ีน้ีหมายถึงการประเมินว่าทรัพยากรนั้นๆมี
คุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ คุณค่าทางการศึกษา หรือคุณค่าทางสงัคม สามารถอธิบายดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 2 ความสมัพนัธ์ของคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรม 

 
การสุ่มตัวอย่างประชากร  
สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข  ได้กล่าวถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ว่าจําเป็นต้องอาศัยวิ ธี

วิทยาศาสตร์ในการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทาํการศึกษา ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการอาศยัการสุ่ม
ตวัอย่าง (Sampling) ซ่ึงการสุ่มตวัอย่างเป็นการคดัเลือกจากประชากรทั้งหมด โดยสุ่มตวัอย่างมา
เพียงส่วนหน่ึงเพ่ือใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรทั้งหมดเพ่ือนาํมาศึกษา (สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข 2538) 
ซ่ึงปัจจยัท่ีทาํใหก้ารสุ่มตวัอยา่งมีความถูกตอ้งนั้นประกอบดว้ย  

1. ฐานขอ้มูล/ประชากรตอ้งเป็นปัจจุบนั  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26 
 

 

2. วิธีการสุ่ม ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ (มีแหล่งท่ีมาอา้งอิงได)้ 
3. ขนาดตวัอยา่งตอ้งมีการกระจายตวั และครอบคลุมประชากรเพ่ือใหมี้ความคลาดเคล่ือน

นอ้ยท่ีสุด 
องคป์ระกอบในการสุ่มตวัอยา่ง (สมศกัด์ิ ศรีสนัติสุข 2538 : 22-24) ไดแ้ก่  
1. ขอ้มูลประชากร (Population) หมายถึง กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการศึกษาทั้ งหมด ซ่ึง 

ประชากรแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ ประชากรท่ีมีจาํนวนจาํกดั (Finite population) หมายถึง
ประชากรท่ีมีปริมาณซ่ึงสามารถนบัออกมาเป็นตวัเลขไดค้รบถว้น และประชากรท่ีมีจาํนวนไม่จาํกดั 
(Infinite population) หมายถึงประชากรท่ีมีปริมาณซ่ึงไม่สามารถนบัจาํนวนออกมาเป็นตวัเลขได้
ครบถว้น  

2. ขนาดตวัอยา่ง (Sample size) ขนาดตวัอยา่งตอ้งมากพอท่ีจะเป็นตวัแทนได ้ 
3. ประเภทและวิธีการสุ่มตวัอยา่ง สามารถแบ่งประเภทการสุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆ คือ  
3.1 การสุ่มตวัอยา่งในเชิงเป็นไปได ้(Probability sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบ

ท่ีสามารถกาํหนดไดว้่าทุกส่วนของประชากรมีโอกาสไดรั้บเลือกเป็นตวัอยา่งเท่ากนั การสุ่มแบบน้ีมี
หลายวิธี ดงัน้ี  

    3.1.1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) หมายถึงการสุ่ม
ตวัอย่างท่ีประชากรทุกภาคส่วนมีโอกาสเท่าเทียมกนัท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัอย่างโดย
วิธีการใช ้

3.1.2 การสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) การสุ่มแบบน้ี
นกัวิจยัจะตอ้งอาศยับญัชีรายช่ือ เก่ียวกบัประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกตามเลขท่ีท่ีกาํหนดไว ้ 

3.1.3 การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) การสุ่ม
ตวัอยา่งแบบน้ีตอ้งแยกประเภทของประชากรเป็นกลุ่มยอ่ยหรือชั้นก่อน แลว้จึงสุ่มตวัอยา่งแยกกนัคน
ละกลุ่ม 

3.1.4 การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) คือการสุ่มตวัอย่าง
ประชากรโดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆมีความแตกต่างกนัภายในกลุ่ม เช่น การสุ่มตวัอย่างโดย
การแบ่งตามเขตการปกครอง 

3.1.5 การสุ่มตวัอยา่งในทุกขั้นตอน (Multi Stage Sampling) เช่น ตอ้งการจะ
ทาํการวิจยัโดยการสุ่มตวัอย่างประชากร โดยทาํการสุ่มจงัหวดัท่ีเป็นตวัอยา่งก่อน ต่อไปก็สุ่มอาํเภอ 
ตาํบล หมู่บา้น และครัวเรือนท่ีเป็นตวัอยา่งตามลาํดบั 

3.2 การสุ่มตวัอย่างในเชิงเป็นไปไม่ได ้(Non-probability sampling) คือการสุ่ม
ตวัอยา่งโดยไม่อาจกาํหนดไดว้่าทุกส่วนของประชากรมีโอกาสไดรั้บการคดัเลือกโดยเท่ากนั ซ่ึงทาํ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27 
 

 

ให้ไม่สามารถจะคาดคะเนหรือคาํนวณหาความผิดพลาดในการสุ่มเลือกตวัอยา่งได ้การสุ่มแบบน้ีมี
หลายวิธีคือ 

3.2.1 การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เช่น พบใครก็
สมัภาษณ์ตามความพอใจของผูว้ิจยั  

3.2.2 การสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการจดัสรรโควตา (Quota Sampling)   การสุ่ม
ตวัอยา่งเหล่าน้ีตอ้งแบ่งกลุ่มของประชากร แลว้จดัสรรโควตาตวัอยา่งไปให้แต่ละกลุ่มตามสัดส่วน
ของปริมาณประชากรในกลุ่มนั้นๆท่ีมีอยู ่จากนั้นก็ทาํการสุ่มจากแต่ละกลุ่มตามโควตาท่ีจดัสรร ทั้งน้ี
เพื่อใหไ้ดต้วัแทนจากกลุ่มต่างๆ อยา่งเหมาะสม เช่น ชาย 80 คน และหญิง 80 คน 

3.2.3 การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกศึกษาจาก
ประชากรท่ีมีลกัษณะตรงตามวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษา 

3.2.4 การสุ่มตวัอยา่งพิจารณาตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยจะเลือกศึกษากลุ่มประชากรท่ีง่ายต่อการศึกษา  

การศึกษาชุมชน  
การสํารวจชุมชน มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อทาํความเขา้ใจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 

(อรุณี  เวียงแสง 2549)  ประกอบดว้ย   สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ   สภาพแวดลอ้มสังคมและ
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การรวมกลุ่มหรือองคก์รต่างๆในชุมชนซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ศกัยภาพและปัญหาภายในชุมชน การสํารวจชุมชนส่วนมากมกัพบปัญหา  คือการรู้จกัชุมชนไม่
ทัว่ถึงหรือไม่รู้จกัชุมชนแทจ้ริง  (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย ์และคณะ 2545)  ดงันั้น การศึกษาชุมชน
ในท่ีน้ีจึงใชแ้นวทางซ่ึงพฒันามาจากเคร่ืองมือท่ีนกัมานุษยวิทยาใชศึ้กษาชุมชนในเชิงลึก โดยเป็น
การเดินเทา้เพื่อสาํรวจและบนัทึกขอ้มูลท่ีพบเห็น ไดแ้ก่ การทาํแผนท่ีเดินดิน การทาํปฏิทินชุมชน ผงั
โครงสร้างองคก์รชุมชน และการศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชน เป็นตน้ โดยมีใจความสาํคญัดงัน้ี 

1. แผนท่ีเดินดิน คือการทาํแผนท่ีชุมชน เพื่อทาํความเขา้ใจความหมายและหนา้ท่ีทาง
สังคมของพ้ืนท่ีตามลกัษณะท่ีปรากฏซ่ึงแผนท่ีเดินดินจะต่างจากแผนท่ีทัว่ไป  เน่ืองจากความสาํคญั
ไม่ไดจ้าํกดัอยู่ท่ีความครบถว้นของลกัษณะทางกายภาพ  แต่เป็นการเขา้ไปสัมผสั  สอบถามและ
มองเห็นดว้ยตนเอง   ขอ้ดีของการทาํแผนท่ีเดินดิน คือ ช่วยใหเ้ห็นภาพรวมของชุมชนครบถว้น  ใน
ระยะเวลาสั้น  และเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ  เพราะไดจ้ากการสงัเกตของตนเอง  (พจนา สวนศรี  
2546 : 46 - 49)   

การทาํแผนท่ีเดินดิน  มีขอ้ควรระวงั  คือ การใหค้นในชุมชนเป็นผูน้าํทาง   เพราะอาจได้
ขอ้มูลท่ีมีอคติ  หรือได้เห็นเฉพาะด้านดีของชุมชน   ดังนั้น  ระหว่างการเดินสํารวจควรใส่ใจ
รายละเอียดให้มาก  สังเกต  และจดบนัทึกขอ้มูลท่ีพบเห็น  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งจากคนอ่ืนๆ
ในชุมชน   นอกจากน้ี  ควรพดูคุยกบัชาวบา้นระหวา่งเดินทาํแผนท่ี  เพื่อสร้างความคุน้เคย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28 
 

 

2. ปฏิทินชุมชน คือการจดัการขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจชุมชน  มีเป้าหมายเพ่ือทาํความ
เขา้ใจวิถีชีวิตของชาวบา้น (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพยแ์ละคณะ 2545 : 9 - 11)   เพราะนกัวิจยั
ส่วนมากมกัจะยึดถือเวลาตามปฏิทินราชการเป็นตวัตั้ง  ซ่ึงต่างจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ท่ีหมุน
ไปตามฤดูกาลและธรรมชาติ   การทาํปฏิทินชุมชนนอกจากจะช่วยสร้างความเขา้ใจวิถีชีวิตแลว้  ยงั
ช่วยใหก้ารวางแผนงานต่างๆเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัเวลาของชุมชน   การศึกษาชุมชนโดยการทาํ
ปฏิทินชุมชน  สามารถศึกษาได ้ 2 ลกัษณะ  คือ 

2.1 ปฏิทินทางเศรษฐกิจ   เป็นการบอกรายละเอียดในดา้นการประกอบอาชีพ   การ
ผลิต   ของชุมชนในรอบ 1 ปี 

2.2 ปฏิทินทางสังคมและวฒันธรรม บอกถึงพิธีกรรม ขนบประเพณี ความเช่ือต่างๆ 
ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัควรเขา้ไปศึกษา และสาํรวจแบบมีส่วนร่วมในประเพณีนั้นๆเพ่ือรับรู้ขอ้มูล
โดยตรง และยงัสามารถมองเห็นความสัมพนัธ์ดา้นอ่ืนๆของคนในชุมชน เช่น ผูน้าํทางสังคมหรือ
ช่างฝีมือต่างๆ   

3. ผงัโครงสร้างองคก์รชุมชน   การจดัทาํผงัโครงสร้างองคก์รชุมชนนั้น ช่วยให้เขา้ใจ
โครงสร้างหรือองคก์รชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขา้ไปติดต่อกบัชุมชนส่วนมาก
มกัจะเขา้ไปพบผูใ้หญ่บา้น ครู สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) แต่ในชุมชนแต่ละแห่งจะมี
ผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการ เช่น ผูน้าํทางศาสนา ผูน้าํทางวฒันธรรม  พิธีกรรม   หมอเมือง  ซ่ึงคนภายนอก
จะไม่รู้และให้ความสาํคญั   การศึกษาโครงสร้างองคก์รชุมชน  จึงช่วยให้เขา้ใจความสัมพนัธ์  และ
สถานะของคนในชุมชนไดดี้ข้ึน 

4. ประวติัศาสตร์ชุมชน   การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนช่วยให้เขา้ใจความเป็นมาของ
ชุมชน  ทาํให้เขา้ใจโลกของชาวบา้นมากข้ึนและยงัช่วยให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆท่ีเป็น
ปัจจยัเชิงบวกและเชิงลบในชุมชน    การศึกษาสามารถทาํไดห้ลายดา้น  เช่น  ประวติัทางเศรษฐกิจ  
สังคม  วฒันธรรม  และการเมือง  การศึกษาประวติัศาสตร์ในมิติต่างๆ  จะช่วยให้นักวิจยัเขา้ใจ
ปัญหา  และท่ีมา  ซ่ึงจะสามารถแยกแยะไดว้า่จุดไหนเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีแกไ้ขไม่ได ้  เพื่อจะไดห้า
แนวทางอ่ืนท่ีประสบผลมากกวา่ 

การจัดกจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ชนัญ  วงษ์วิภาค  กล่าวถึงการอบรมเชิงปฏิบติัการว่า  หมายถึงกระบวนการเรียนรู้

รูปแบบหน่ึง  ซ่ึงมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีผูเ้ขา้อบรม (ชนัญ วงษ์วิภาค  2548) การจดัอบรมประกอบดว้ย
กระบวนการ ดงัต่อไปน้ี 

1. กาํหนดเป้าหมายการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีชดัเจน 
2. วางแผนการจดัอบรม 
3. ดาํเนินการจดัอบรม 
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4. สรุปผลการจดักิจกรรม 
5. ประเมินผลการจดักิจกรรม 
นอกจากน้ี   การอบรมใดๆก็ตามท่ีมิไดจ้ดัข้ึนสาํหรับบุคคลทัว่ไป  แต่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ  เช่น  คนในชุมชนท้องถ่ิน นอกจากจะยึดตัวผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นศูนย์กลางแล้วยงัมี
องคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีตอ้งคาํนึงถึง (ชนญั  วงษว์ิภาค 2547) ไดแ้ก่ 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรมควรศึกษาขอ้มูลของผูร่้วมอบรม   เช่น ภาษาท่ีใชใ้นทอ้งถ่ิน ระดบั
การศึกษาช่วงอาย ุเป็นตน้ เพ่ือช่วยให้สามารถกาํหนดรูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสม และอยูใ่น
ระดบัเดียวกนั 

2. วิทยากรตอ้งมีความรู้ความชาํนาญในเร่ืองท่ีให้ความรู้อย่างแทจ้ริง และควรเป็นนัก
สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้ขา้อบรม สามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดดี้   การใชป้ราชญ ์  หรือผูรู้้
ในทอ้งถ่ินนั้นๆมาเป็นวิทยากรในการอบรม จะสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้อบรมไดเ้ช่นกนั   
เพราะเป็นบุคคลใกลต้วั   และมกัเป็นท่ีเคารพนบัถือในทอ้งถ่ิน 

3. เน้ือหา ควรมีความเหมาะสมกบัฐานความรู้และประสบการณ์ของผูรั้บการอบรม   โดย
การส่ือความหมายควรหลีกเล่ียงการใชภ้าษาวิชาการ   ควรใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย   การยกตวัอย่าง
สถานการณ์ท่ีใกลก้บัประสบการณ์ชีวิตของผูเ้ขา้รับการอบรม สามารถสร้างความเขา้ใจไดดี้กว่าการ
ใชต้วัอยา่งท่ีไกลจากประสบการณ์ชีวิตและอาจก่อใหเ้กิดช่องวา่งได ้   

4. ส่ือ ควรใช้เทคนิควิธี การฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับการใช้ส่ือผสมท่ี
กระตุน้ให้เกิดความสนใจ จะสามารถสร้างบรรยากาศท่ีชวนสนใจติดตาม   และไม่เกิดความเบ่ือ
หน่าย 

5. อาคาร /สถานท่ี ควรมีความเหมาะสมดา้นกายภาพ คือ ความสะอาด ความสะดวกใน
การเดินทาง และควรมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งสุขา   

นอกจากน้ี การประเมินผลการอบรมปฏิบติัการภายหลงัการดาํเนินการจดักิจกรรมเสร็จ
ส้ิน จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบและวดัผลตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินการ โดยทัว่ไปนิยมใชก้าร
ประเมิน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีถือความสาํเร็จของโครงการ และรูปแบบท่ียดึถือความสาํเร็จทั้ง
ระบบ (ชนญั  วงษว์ิภาค  2548 : 63 - 65) หลกัการในการประเมิน ไดแ้ก่ การประเมินปฏิกิริยา เป็น
การวดัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมว่ามีความเห็นอยา่งไรต่อเน้ือหา วิทยากร อาหาร สถานท่ี
และวิธีการ การประเมินการเรียนรู้ เป็นการวดัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บการอบรม  การ
ประเมินพฤติกรรม   เป็นการวดัว่าผูเ้ขา้อบรมไดน้าํความรู้และประสบการณ์ไปใชห้รือไม่ อย่างไร  
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบว่าการฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนเป็นประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด    ทั้งน้ีการ
ประเมินตอ้งติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองและใชเ้วลาระยะยาวประมาณ 6   เดือน  หรือ 1 ปี 
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แนวทางการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม    
การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีดาํเนินงานโดยส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง คือ กรม

ศิลปากร ในปัจจุบนัไดด้าํเนินโครงการจดัตั้งอุทยานประวติัศาสตร์เสร็จสมบูรณ์ ทั้งส้ิน จาํนวน 9 
แห่ง และโบราณสถาน จาํนวนทั้งส้ิน 16 แห่ง  สาํหรับการดาํเนินการจดัตั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
ทัว่ประเทศ  มีทั้งส้ิน 43 แห่ง  ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเก็บรักษาและจดัแสดงโบราณวตัถุ หรือ
ศิลปวตัถุท่ีเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดิน (กรมศิลปากร 2544 : 101)    

แนวทางการอนุรักษแ์ละจดัการแหล่งโบราณคดีของกรมศิลปากรนั้นไม่ปรากฏแนวทางท่ี
ชดัเจน แมว้่าแหล่งโบราณคดีตามความหมายในพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 จะรวมอยู่ในหมวด
โบราณสถาน แต่เม่ือพิจารณาจากแนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีใหค้วามสาํคญัเฉพาะส่ิงก่อสร้าง   
จึงไม่สามารถนาํแนวทางดงักล่าวมาใชใ้นการจดัการแหล่งโบราณคดีได ้ เน่ืองจากแหล่งโบราณคดี
โดยเฉพาะสมยัก่อนประวติัศาสตร์  ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีส่ิงก่อสร้างท่ีเด่นชดั   หลกัฐานต่างๆนั้นจะอยูใ่ต้
ชั้นดิน     

จะเห็นได้ว่าแนวทางในการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมโดยส่วนราชการ  จะให้
ความสําคญัเฉพาะทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม สัมผสัและมองเห็นได ้ เช่น  อนุสรณ์
สถาน โบราณสถาน และศิลปวตัถุ ซ่ึงถูกเช่ือมโยงเขา้กบัอารยะธรรมอนัเก่าแก่ของชาติในการสร้าง
สาํนึกความเป็นไทย และถูกใชเ้พื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    

อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์  ได้กล่าวถึงการจัดการทรัพยากรทางวฒันธรรมว่ามีความ
จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ทางดา้นวิชาการส่วนหน่ึง  แต่ตอ้งคาํนึงถึงชุมชนและทอ้งถ่ินในการมีส่วน
ร่วม   โดยมีนกัวิชาการภายนอกเขา้ไปช่วย แต่ตอ้งเป็นสมบติัของทอ้งถ่ิน ซ่ึงทอ้งถ่ินในท่ีน้ีไม่ใช่แค่
หมู่บา้น องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือการแบ่งเขตการปกครองโดยกระทรวงมหาดไทย แต่
หมายถึงการเช่ือมโยงท่ีไกลกว่านั้น ตวัอย่างการจดัการมรดกวฒันธรรมในรูปแบบของพิพิธภณัฑ์
ทอ้งถ่ิน อาจารยนิ์ธิ  กล่าวว่าตอ้งมีกิจกรรมท่ีเป็นการสร้างรายไดเ้ล้ียงพิพิธภณัฑ ์ โดยตอ้งคาํนึงถึง
ความสามารถในการดาํเนินงานโดยคนทอ้งถ่ิน เพื่อใหก้ารจดัการนั้นเกิดประโยชน์และดาํรงอยูไ่ดซ่ึ้ง
ชาวบา้นร่วมมือกนัหาตวัเองวา่เป็นใคร มาจากไหน และตอ้งสามารถอธิบายตนเองใหก้บัคนอ่ืนเขา้ใจ
ได ้(นิธิ เอียวศรีวงศ ์2544 : 56)          

ชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ อาชีพ ภาษา และวฒันธรรม  แต่สามารถอยู่
ร่วมกนัไดแ้มแ้ตกต่างกนั ถือเป็นจุดเด่นของชุมชนเพราะการยอมรับซ่ึงกนัและกนันั้นจะก่อให้เกิด
พลงั    นอกจากน้ี การช่วยใหชุ้มชนรู้จกัตนเองมีความสาํคญัเพราะเป็นการคน้พบศกัยภาพท่ีชุมชนมี
อยูแ่ต่อาจถูกละท้ิงไป  หากสามารถรู้ว่าตวัเองมีดีอยา่งไรจะนาํมาสู่การร่วมกนัฟ้ืนฟู เป็นการคน้พบ
สาํนึกบางอย่างท่ีถูกท้ิงไป  เช่นสํานึกอนัเดียวกนัท่ีมีในชุมชน  ความเช่ือ หรือพิธีกรรมท่ีเกาะเก่ียว
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ชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกนั  นาํมาสู่การคน้พบโอกาสท่ีจะพ่ึงตวัเองได ้เพราะเม่ือคน้พบตวัเองและยอมรับ
คนอ่ืนไดชุ้มชนก็จะเกิดความเขม้แขง็  เกิดพลงัท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั (นิธิ  เอียวศรีวงศ ์2544: 58)  รอง
ศาสตราจารยส์ายนัต ์ไพรชาญจิตร์ ไดเ้สนอแนวทางการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้ง
กนัว่าตอ้งเป็นการจดัการท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบจากเดิมท่ีรัฐเป็นคนจดัการ  หรือมีศูนยก์ลางอยู่ท่ี
อาํนาจรัฐมาเป็นการจดัการโดยชาวบา้นและประชาชนในทอ้งถ่ินร่วมกนัจดัการ (สายนัต ์ไพรชาญ
จิตร์ 2548 : 3-4)      

รองศาสตราจารย ์ สายนัต์ยงัได้เสนอแนวทางการจดัการมรดกวฒันธรรมว่าควร
ประกอบดว้ย   การศึกษาวิจยัหรือการสร้างความรู้ท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัทรัพยากรทางโบราณคดีทั้งใน
เชิงกายภาพ  คุณลกัษณะทางนามธรรม  ตอ้งมีการประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากรทาง
โบราณคดีเพื่อช่วยใหส้ามารถทราบวา่ทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูน่ั้นมีคุณค่าทางดา้นใดบา้ง    

มีการจดัการความรู้เร่ืองทรัพยากรโดยการสร้าง จดัระบบ จดัแสดง เผยแพร่ความรู้ขอ้มูล
ใหแ้ก่ชุมชน นอกชุมชนและสาธารณชน  ตอ้งคาํนึงถึงการสงวนรักษาหรืออนุรักษ ์ คือ การคงไวซ่ึ้ง
สภาพทางกายภาพและคุณค่าของทรัพยากรทางโบราณคดี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา หรือการ
ท่องเท่ียวโดยใชว้ิธีการต่างๆตามความเหมาะสมในสภาพแวดลอ้ม  

รวมถึงการฟ้ืนฟู  ผลิตซํ้ า  และสร้างใหม่ เป็นการสร้างความหมายคุณค่าและกาํหนด
บทบาทหน้าท่ีใหม่ให้กับทรัพยากรทางโบราณคดี เพื่อใช้ประโยชน์ในบทบาทใหม่ หรือสร้าง
ประโยชน์ให้กบัชุมชน  มีการสร้างเครือข่าย  ขยายความร่วมมือในการจดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม  ทั้งชุมชนทอ้งถ่ิน  เอกชน  และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง    และตอ้งสร้างกฎเกณฑ์
หรือขอ้ปฏิบติั  ซ่ึงอาจเป็นขอ้ตกลงของชุมชน   กลุ่ม  ชมรม   สมาคม ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื   

นอกจากน้ีควรมีการดาํเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชน ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรม ซ่ึง
ในปัจจุบนัเป็นกิจกรรมท่ีปฏิเสธไม่ไดว้่ามีความจาํเป็นเขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการ เช่น 
การเก็บค่าธรรมเนียม    การใหบ้ริการนาํชม การให้บริการท่องเท่ียว ดงันั้น กิจกรรมในเชิงธุรกิจจึง
มีความสาํคญัในการจดัการ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน เช่น จดัทาํของท่ีระลึก โดยผลิตสินคา้
เอกลกัษณ์ของแหล่งโบราณคดี และชุมชนออกมาจาํหน่าย  (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์  2548 : 25 -27) 
ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภูมิในหนา้ต่อไป   
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เผยแพร่ความรู้ กาํหนดนโยบาย 

แหล่งโบราณคดี 

การจัดการ 

ความรู้ วตัถุประสงค์ กายภาพ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3 องคป์ระกอบของกระบวนการการจดัการแหล่งโบราณคดี 
 
ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีทีใ่ช้แนวทางการจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในปัจจุบนันั้นมีการศึกษาโบราณคดีแนวใหม่ท่ีให้ความสาํคญักบัชุมชนทอ้งถ่ินในการ
เขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษาและจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์   2552 : 8 )  
ซ่ึงเกิดจากการตระหนกัถึงความสาํคญัของชุมชนทอ้งถ่ินว่าเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะทาํหนา้ท่ีรักษา ดูแล
และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทางโบราณคดีในทอ้งถ่ินของตน ดงัจะเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2540 ท่ีมีบทบญัญติัซ่ึงสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหชุ้มชนในทอ้งถ่ิน
มีสิทธ์ิและโอกาสในการจดัการทรัพยากรทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีไดด้งัปรากฏในมาตรา 
46 "บุคคล ซ่ึงรวมกันเป็นชุมชนท้องถ่ินย่อมมีสิทธ์ิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน" (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์  2548 : 201)    

 แนวนโยบายการกระจายอาํนาจการบริหารราชการไปสู่องค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
ระดบัต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคลากรในทอ้งถ่ินมีบทบาทในการจดัการทรัพยากรทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีมากข้ึนเป็นลาํดบั การจดัการแหล่งโบราณคดีท่ีเป็นการดาํเนินการโดย
องคก์รทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล วดั ชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นท่ี  ร่วมดว้ย
นักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นน้ี  ตวัอย่างของแหล่งโบราณคดีท่ีดาํเนินโดยองค์กร
ทอ้งถ่ิน เช่น  ตวัอย่างเช่น โครงการโบราณคดีชุมชน : การจดัการอดีตของชาวบา้น กบัการพฒันา
ชุมชน ในจงัหวดัน่าน ท่ีดาํเนินการวิจยัโดย รศ. สายนัต ์ไพรชาญจิตร์  (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์  2546)   
โครงการการศึกษาและพฒันาแหล่งโบราณคดีบา้นโป่งมะนาว  ตาํบลห้วยขุนราม  อาํเภอพฒันา
นิคม  จังหวดัลพบุรี  ดาํเนินการโดยความร่วมมือระหว่างรองศาสตราจารยสุ์รพล นาถะพินธุ  

องค์กรทีเ่กีย่วข้อง แผนงาน 
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ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร กบัชุมชนบา้นโป่งมะนาว นาํโดยองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลห้วยขุนราม  อาํเภอพฒันานิคม  จงัหวดัลพบุรี   โครงการศูนยข์อ้มูลและแหล่ง
เรียนรู้ด้านโบราณคดี  ประวัติศาสตร์  และชาติพันธ์ุแห่งพรมทินใต้  ดําเนินการโดย   รอง
ศาสตราจารย ์ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธ์  ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินบา้นพรมทินใต ้ ตาํบลหลุมขา้ว อาํเภอโคกสําโรง จงัหวดัลพบุรี  โครงการ
อนุรักษแ์ละพฒันาแหล่งโบราณคดีหนองราชวตัร  ท่ีดาํเนินการบนพื้นฐานความคิดแบบประชาร่วม
รัฐจัดการร่วมกัน  เน่ืองจากเป็นการดาํเนินงานภายใตค้วามร่วมมือระหว่างสํานักศิลปากรท่ี 2 
สุพรรณบุรี กรมศิลปากร  กระทรวงวฒันธรรม และชุมชนหนองราชวตัร  อาํเภอหนองหญา้ไซ  
จงัหวดัสุพรรณบุรี  โครงการเครือข่ายมรดกศิลปวฒันธรรม : โครงการร่วมดว้ยช่วยกนัอนุรักษแ์ละ
พฒันาแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในพื้นท่ีตอนล่างของจงัหวดัมุกดาหาร  และพ้ืนท่ี
ตอนบนของจงัหวดัอุบลราชธานี  ปัจจุบนัดาํเนินการอยู่ท่ีแหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ บา้นนา
สะอาด  ตาํบลนาอุดม  จงัหวดัมุกดาหาร  ภายใตค้วามร่วมมือของสาํนกัศิลปากรท่ี 11 อุบลราชธานี  
กรมศิลปากร  กระทรวงวฒันธรรม  โดยมีนางสาวสุกญัญา  เบาเนิด นกัโบราณคดีชาํนาญการเป็น
หัวหน้าโครงการฝ่ายรัฐ    และมีคนในชุมชน รวมถึงพระสงฆจ์ากบา้นนาสะอาดเขา้ร่วมกิจกรรม 
(สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์ 2552 : 10 -13) 

จะเห็นไดว้า่การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินนั้นเร่ิม
เป็นท่ีรู้จกัและดาํเนินการในวงกวา้ง  ทั้งน้ี  การดาํเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืนนั้นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึง คือ การสร้างความรู้แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน  หรือ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้อนัเป็นผลของการศึกษาวิจยัท่ีเป็นวิชาการ       

ในงานวิจยัน้ีได้ศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้ของโครงการต่างๆขา้งตน้ซ่ึงเป็น
งานวิจัยในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  เพื่อศึกษา  วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ 

 
1.โครงการการโบราณคดีชุมชน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมในจังหวดัน่าน  
โดยรองศาสตราจารยส์ายนัต์  ไพรชาญจิตร์   ดาํเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2547 

พื้นท่ีวิจยัประกอบดว้ยแหล่งโบราณคดีประเภทแหล่งเตา ตั้งอยูท่ี่บา้นบ่อสวก ตาํบลสวก อาํเภอเมือง 
จงัหวดัน่าน และแหล่งโบราณคดีเขาหินแก้ว เขาชมพู ดอยปู่แก้ว และดอยภูซาง อยู่ในเขตการ
ปกครองของ ตาํบลดู่ใต ้และตาํบลนาซาว อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ซ่ึงเป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ท่ีพบหลกัฐานต่างๆ เช่น ขวานหินขดั เคร่ืองมือหินกะเทาะ ในเบ้ืองตน้ไดท้าํการ
สาํรวจและบนัทึกขอ้มูล  แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการศึกษาวิจยัเช่นแหล่งเตาเมืองน่านบา้นบ่อสวก  
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 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือสร้างความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมในพ้ืนท่ีท่ี
ทาํการศึกษา  และพฒันาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการทั้งในระดบั บุคคล ระดบัครอบครัว  
ระดบัชุมชนเดียว หลายชุมชน อนัจะนาํไปสู่การพฒันาแบบแผนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  กล่าวไดว้่าโครงการโบราณคดีชุมชนเป็นงานวิจยัท่ี
ผสมผสานการพฒันาชุมชน กบัการศึกษาทางโบราณคดีเขา้ดว้ยกนั  ซ่ึงต่างจากการศึกษาแหล่ง
โบราณคดีอ่ืน  โดยรูปแบบการวิจยันั้นใชว้ิธีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  
และเนน้การเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในทุกกระบวนการของการศึกษา  ผูท่ี้เขา้ร่วมมีทั้ง ผูน้าํทาง
ภูมิปัญญาของชุมชน  ผูสู้งอาย ุ บุคลากรทางการศึกษา  พระสงฆ ์ และเยาวชน 

เน่ืองจากโครงการการโบราณคดีชุมชนเป็นงานวิจยัดา้นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  ผลงานวิจยัท่ีถูกเผยแพร่จึงมีแก่นอยูท่ี่การพฒันาแบบแผนการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  แต่อย่างไรก็ตาม เน้ือหาส่วนหน่ึง
เก่ียวขอ้งกบัความรู้ดา้นโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ของจงัหวดัน่าน   จึงไดน้าํเน้ือหาท่ีถูก
ถ่ายทอดดงักล่าวมาวิเคราะห์รูปแบบ และกระบวนการการถ่ายทอดความรู้เพือ่เปรียบเทียบและศึกษา
เป็นแนวทางในการดาํเนินงานต่อไป 

โครงการโบราณคดีชุมชน: การวิจยัเชิงปฏิบติัการพฒันาแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในจงัหวดัน่าน ไดเ้ผยแพร่ความรู้
ในรูปแบบหนงัสือ  จาํนวน 3 เล่ม คือใน ปี พ.ศ.2546 จดัพิมพห์นงัสือ โบราณคดีชุมชน : การจัดการ
อดีตของชาวบ้านกับงานพัฒนาชุมชน  ปี พ.ศ.2548 จดัพิมพเ์ผยแพร่รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  
จาํนวน 1 เล่ม คือ กระบวนการโบราณคดีชุมชน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน  และปี 
2550 จดัพิมพห์นงัสือการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน ซ่ึงหนงัสือทั้ง 3 เล่ม  
มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อถ่ายทอดกระบวนการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หนังสือโบราณคดีชุมชน : การจัดการอดีตของชาวบ้านกับงานพัฒนาชุมชน เป็นการ
นาํเสนอความกา้วหนา้ของโครงการโบราณคดีชุมชน ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ทาํงานโบราณคดีกว่า 
25 ปีของผูว้ิจยัจนสามารถนาํมาพฒันาเป็นรูปแบบการทาํงานโบราณคดีชุมชน (สายนัต ์ไพรชาญ
จิตร์ 2546) หนังสือมีความหนา 464 หน้า ซ่ึงมีส่วนของขอ้มูลแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวติัศาสตร์ (แหล่งโบราณคดีเขาหินแกว้ ดอยปู่แกว้ เขาชมพ ูดอยภูทอก และดอยภูซาง) จาํนวน 
37 หนา้  

ในดา้นการจดัการความรู้โบราณคดีก่อนประวติัศาสตร์ รองศาสตราจารยส์ายนัต ์ ไดต้ั้ง
ช่ือหัวขอ้โดยใชค้าํท่ีสามารถอธิบายคุณลกัษณะของแหล่งโบราณคดี  หรือเป็นการถอดความรู้ให้
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เขา้ใจไดโ้ดยง่าย เช่นหวัขอ้  “จากลุ่มนํา้ซาวดอยภูซาง ถึงปลายนํา้สมนุเขาหินแก้ว:ย่านอุตสาหกรรม
ขวานศิลาส่ีพันปีท่ีเมืองน่าน” ซ่ึงคาํว่าอุตสาหกรรมนั้นบ่งบอกถึงการผลิตเคร่ืองมือหินในปริมาณ
มาก  นอกจากน้ีการใช้ภูมินาม หรือช่ือของแหล่งโบราณคดีท่ีเก่ียวกับคาํว่าแก้ว บ่งบอกถึง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มากในพื้นท่ี ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงอดีตท่ีไกลตวัเขา้มาสู่ประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินซ่ึงเช่ือมโยงอดีตของคนในชุมชนท่ีเคยดาํรงชีพดว้ยการขดุหาแร่ เป็นอาชีพหลกั   เน้ือความ
ต่อมากล่าวถึงท่ีตั้ ง ธรณีสัณฐาน และหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการสํารวจ ภูทอก และ
นาํเสนอขอ้มูลท่ีสร้างแรงจูงใจโดยแสดงใหเ้ห็นว่าหากแหล่งโบราณคดีไม่ไดรั้บการอนุรักษ ์ แหล่ง
ผลิตขวานหินแห่งน้ีอาจจะเหลือเพียงตาํนาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้คนในชุมชนรู้ถึง
ความสาํคญัและห่วงแหน  

หนงัสือกระบวนการโบราณคดีชุมชน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน  
รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์จดัพิมพใ์น พ.ศ. 2548 วตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ผลงานวิจยัต่อสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในการนาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 2548 ) หนงัสือมีความ
หนา 439 หน้า  ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาโบราณคดีก่อนประวติัศาสตร์มีทั้งส้ิน 37หน้า  การนาํเสนอ
แบ่งเป็นหัวขอ้ต่างๆ โดยมีเน้ือหาคลา้ยคลึงกบัรายงานวิจยัฉบบัแรก  แต่มีความละเอียดของเน้ือหา
มากกว่า เ ดิม  กล่าวคือ  เ น้ือหาส่วนแรกนํา เสนอข้อมูลแหล่งผลิตเค ร่ืองมือหินสมัยก่อน
ประวติัศาสตร์ :  ย่านอุตสาหกรรมขวานศิลาหลายพนัปีของจงัหวดัน่าน กล่าวถึงความสําคญัของ
แหล่งโบราณคดีว่าเป็นแหล่งท่ีแสดงถึงพฒันาการการตั้งถ่ินฐานของคนโบราณทั้งในสมยัก่อน
ประวติัศาสตร์และสมยัประวติัศาสตร์  ท่ีพบหลกัฐานการผลิตเคร่ืองมือหินเม่ือ 4,000 - 8,000 ปี
มาแลว้ ซ่ึงพบในพ้ืนท่ีกว่า 6,000 ไร่ (แหล่งโบราณคดีเขาหินแกว้ ดอยปู่แกว้ เขาชมพู ดอยภูทอก 
และดอยภูซาง)  

ส่วนท่ีสองนาํเสนอการศึกษาก่อนประวติัศาสตร์ในจงัหวดัน่านโดยเร่ิมจากงานของ
อาจารยชิ์น อยูดี่  ซ่ึงเป็นการถอดความรู้โดยใชช่ื้อ เขาหินแกว้ ดอยปู่แกว้ เขาชมพ ูภูมินามท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์และการใช้ประโยชน์แหล่งโบราณคดีของชุมชน เป็นการเช่ือมโยงอดีตของแหล่ง
โบราณคดีเขา้หาอดีตของคนในชุมชน 

เน่ืองจากแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีถูกกล่าวถึงในหนังสือ เป็นแหล่ง
โบราณคดีท่ีมีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจ แต่ยงัไม่ไดรั้บการศึกษาขดุคน้อยา่งเป็นระบบ  เน้ือหาหรือ
ความรู้ท่ีถูกนาํเสนอจึงมีปริมาณนอ้ยและเป็นในระดบัท่ีไม่ลึกซ้ึงมากนกั  ชุดความรู้ท่ีถูกถ่ายทอด
เป็นความรู้ก่อนประวติัศาสตร์ชุดขอ้มูลเดียวกนั และใชแ้บบแผนการนาํเสนอคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ 
ส่วนแรกจะนาํเสนอขอ้มูลพื้นฐานของแหล่งโบราณคดี เช่น  ท่ีตั้ง และธรณีสัณฐาน   สภาพทัว่ไป
ของแหล่งโบราณคดี   จากนั้ นจึงนํา เสนอคุณค่าของแหล่งโบราณคดีในบริบทของก่อน
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ประวติัศาสตร์ไทย และความสัมพนัธ์กบัชุมชน  จากนั้นจึงกล่าวถึงประวติัการศึกษาคน้ควา้ทาง
โบราณคดี  และผลจากการการสาํรวจ และหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในการสาํรวจ 

ในด้านของการใช้ภาษาจะใช้การตั้ งช่ือหัวข้อให้เห็นสภาพ และคุณค่าของแหล่ง
โบราณคดีท่ีชดัเจน เช่น  แหล่งอุตสาหกรรมขวานหินสองพนัไร่  แสดงถึงระดบัการผลิตขวานหินท่ี
เขม้ขน้จนถึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรม สองพนัไร่บอกอาณาบริเวณอนักวา้งขวางยงัส่ือถึงความสาํคญั
ของแหล่งท่ีพบหลกัฐานกระจายตวัในบริเวณกวา้ง  ซ่ึงสามารถส่ือสารกับนักวิชาการหรือนัก
โบราณคดีไดดี้  แต่สาํหรับบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเป็นเพียงการถอดความรู้ในระดบัหน่ึง  

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
ในงานวิจยัน้ีรองศาสตราจารยส์ายนัต ์ ไพรชาญจิตร์  ไดใ้ชก้ระบวนการเรียนรู้และสร้าง

จิตสาํนึก  ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการความรู้เร่ืองทรัพยากรโดยใชว้ิธีการเรียนรู้ร่วมกนัจากการลงมือ
ปฏิบติั  การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างนกัวิชาการและชุมชนทาํใหก้ระบวนการเรียนรู้นั้นเกิด
จากการเขา้มามีส่วนร่วมในการขดุคน้  ศึกษา  และอนุรักษ ์  ซ่ึงชุมชนในพ้ืนท่ีวิจยันั้นเป็นชุมชนท่ี
อพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานราว 100 - 200 ปี (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์   2550 : 226) ชาวบา้นจึงไม่มี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของหรือเห็นคุณค่าแหล่งโบราณคดี แต่รองศาสตราจารยส์ายนัตใ์ชว้ิธีการสร้าง
จิตสาํนึกความเป็นเจา้ของโดยการตั้งช่ือแหล่งเตาตามช่ือเจา้ของพื้นท่ี เช่น แหล่งเตาจ่ามนสั และเตา
สุนนั (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 2550 : 227) 

สาํหรับแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีเป็นอดีตท่ียอ้นกลบัไปไกลจนชาวบา้น
ไม่สามารถหาจุดเช่ือมโยงกบัตนได ้ รองศาสตราจารยส์ายนัตจึ์งปรับเปล่ียนวิธีการมาเป็นการสร้าง
คุณค่าให้แก่อดีตใกลต้วั โดยเนน้การมองคุณค่าของของเก่าท่ีมีในบา้น วดั และชุมชนแทน โดยการ
จดัตั้งพิพิธภณัฑชุ์มชน  และใชก้ระบวนการเช่ือมโยงสาํนึกส่วนรวมของชุมชน เช่น พิธีกรรมการ
บวชป่า  ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างความพิเศษเฉพาะให้แก่พื้นท่ีของแหล่งโบราณคดี  โดยใชค้วาม
ศรัทธาเป็นตวัเช่ือมโยงแหล่งโบราณคดีท่ีมีความเก่าแก่มากเกินกว่าประสบการณ์จะรับรู้ใหส้ัมพนัธ์
กบัคนในชุมชนได ้

ในด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้  สามารถเห็นได้จากกิจกรรมการสํารวจแหล่ง
โบราณคดีดอยภูซางของคนในชุมชนและเยาวชนโดยจดักิจกรรมสาํรวจแหล่งโบราณคดี ซ่ึงเป็นการ
เรียนรู้การทาํงานของนกัโบราณคดีผา่นการลงมือปฏิบติั รวมถึงมีการดึงภูมิปัญญาเร่ืองตน้ไม ้และ
สมุนไพรของผูสู้งอายุออกมาถ่ายทอดให้แก่ผูร่้วมกิจกรรม ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างเคร่ืองมือ
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้แบบทกัษะหรือความรู้ฝังลึกในตวับุคคล     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



37 
 

 

2. โครงการโบราณคดีบนพืน้ทีสู่งในอาํเภอปางมะผ้า จังหวดัแม่ฮ่องสอนระยะที ่2 
การดาํเนินงานของโครงการน้ีเป็นงานวิจยัเชิงบูรณาการจากสหศาสตร์ท่ีมีการพฒันาเร่ิม

จากงานวิจยัประเภทพื้นฐาน เป็นงานวิจยัเชิงพฒันา และต่อมากลายเป็นงานวิจยัเชิงพื้นท่ีท่ีเน้น
การศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการทาํงาน
และบริหารจดัการงานวิจยัไปพร้อมๆ กบัการสร้างองคค์วามรู้ทางดา้นวิชาการ  ซ่ึงใชเ้วลาในการ
ทาํงานทั้งส้ิน 5 ปี  พ.ศ. 2544 - 2549 (รัศมี  ชูทรงเดช 2547 : 943 )      

สาํหรับกระบวนการโบราณคดีสาธารณะ โครงการวิจยัไดพ้ฒันากระบวนการถ่ายทอด
ความรู้โดยการทาํกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น เผยแพร่ความรู้ใหก้บัเยาวชนและชุมชน (ศิริลกัษณ์  
กณัฑศรี  2550)  รวมถึงการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการการจดัการมรดกวฒันธรรมทางโบราณคดีท่ี
เพิงผาบา้นไร่และเพิงผาถํ้าลอด  อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นการนาํองคค์วามรู้ท่ีได้
จากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นวฒันธรรมให้กบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน  ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการแก่เยาวชน 3 คร้ัง และผูใ้หญ่ 1 คร้ัง และการ
ถ่ายทอดความรู้แก่สาธารณะโดยการจดัทาํคู่มือเรียนรู้แหล่งโบราณคดี จาํนวน 1 เล่ม  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี   

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับเยาวชน 

1.1 กิจกรรมหุ่นหรรษาพาแอ่วปางมะผา้ จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 18 - 19 เมษายน 2547 มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างสํานึกทางโบราณคดี วฒันธรรม ประเพณี และอตั
ลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุให้แก่เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย คนไทยภาคเหนือ หรือท่ีคน
ทอ้งถ่ินเรียกว่า คนเมือง รวมถึงคนไทใหญ่ และกะเหร่ียง ผา่นกระบวนการลงมือปฏิบติั (สร้างหุ่น) 
ถ่ายทอดความรู้จากการวิจยัโดยใชก้ารแสดงหุ่นในการเล่าเร่ืองโดยนกัโบราณคดี  

1.2 กิจกรรมนกัสืบของอดีต จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 22 - 24 เมษายน 2548 เยาวชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมประกอบดว้ยเยาวชนจากชุมชนบา้นไร่ จาํนวน 10 คน ซ่ึงประกอบดว้ย คนเมือง ไท
ใหญ่ และลีซอ และเยาวชนจากชุมชนถํ้าลอดจาํนวน 10 คน มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพและ
ส่งเสริมทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ในอดีตกบัปัจจุบนั และเรียนรู้การทาํงานของนักโบราณคดี 
ผา่นกิจกรรม และคู่มืออบรม 

1.3 กิจกรรมมคัคุเทศก์นอ้ยร้อยอดีตบา้นไร่ จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 6 - 8 พฤษภาคม 
2549 มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างสํานึกความเป็นมาจากขอ้มูลทางโบราณคดี วฒันธรรม ประเพณี   
และอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุให้แก่เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย คนเมือง ไทใหญ่ มง้ 
และลีซอ กระบวนการกิจกรรม ประกอบดว้ยกิจกรรมกลุ่มท่ีถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผูใ้หญ่ และการ
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ถ่ายทอดความรู้เร่ืองแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ผ่านกิจกรรมการทาํคู่มือเรียนรู้ชุมชนและแหล่ง
โบราณคดีดว้ยตนเอง (หนงัสือทาํมือ) 

2.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับผูใ้หญ่ 
2.1 กิจกรรมของดีบา้นเฮาพิพิธภณัฑบ์า้นไร่ จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 24 - 25   ธนัวาคม 

2548  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประกอบดว้ยคนในชุมชนบา้นไร่จาํนวน 17 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีสนใจมา
ลงช่ือสมคัรร่วมกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย คนเมือง ไทใหญ่ มง้ และลีซอ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง
จิตสํานึกในการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการพฒันาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื กระบวนการกิจกรรม ประกอบดว้ย การสอบถามความคิดเห็นและบนัทึก
ขอ้มูลท่ีชาวบา้นมีต่อการจดัพิพิธภณัฑ ์ กิจกรรมถอดความรู้จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับา้นไร่และ
เช่ือมโยงความสําคญักบัแหล่งโบราณคดีอ่ืนๆในประเทศไทยและโลก  กิจกรรมเก่ียวกบัการจดั
พิพิธภณัฑ์   เช่น การจาํแนกวตัถุตามแนวคิดการจดัแสดง การทาํทะเบียนวตัถุ และการเก็บขอ้มูล
วตัถุท่ีมาจดัแสดง   

การดาํเนินงานถ่ายทอดความรู้สาํหรับเยาวชนโครงการโบราณคดีบนพ้ืนท่ีสูง ในอาํเภอ
ปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนระยะท่ี 2 ทั้ง 3 กิจกรรมนั้นเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาท่ีมีในชุมชนของตน  ขณะเดียวกนัก็ไดส้อดแทรกความรู้ทางโบราณคดีดว้ย  ซ่ึงเน้ือหา
ของแต่ละกิจกรรมนั้นมีความต่อเน่ืองกนั รวมถึงการจดักิจกรรมต่างๆก็ดาํเนินอย่างต่อเน่ือง  แต่
ระยะเวลาท่ีจดักิจกรรมนั้นจะห่างกนัประมาณ 1 ปี หรือจดักิจกรรมเฉล่ียปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงท้ิงช่วง
นาน  จึงอาจจะทําให้เยาวชนไม่สามารถจดจําและปะติดปะต่อความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดให้ผ่าน
กระบวนการกิจกรรมต่างๆได้   และในการจัดกิจกรรมทั้ ง 3 คร้ังท่ีผ่านมาได้มีการจัดทาํคู่มือ
ประกอบการอบรมให้แก่เยาวชน  ซ่ึงเน้ือหาท่ีนาํเสนอจะต่างกนัไปตามรูปแบบ และวตัถุประสงค์
ของกิจกรรม  โดยสามารถแบ่งออกเป็นชุดความรู้ต่างๆ 3 ชุด คือ  

1. ชุดความรู้เร่ืองชุมชนตนเองเน้ือประกอบดว้ยประวติัของชุมชนจากคาํบอกเล่าของคน
เฒ่าคนแก่ท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานรุ่นบุกเบิก และขอ้มูลแหล่งภูมิปัญญาต่างๆในชุมชน รวมถึงประเพณี
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ   

2. ชุดความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการศึกษาทางโบราณคดีเช่น อุปกรณ์ท่ีใช ้ขั้นตอนการ
ดาํเนินงาน เป็นตน้   

3. ชุดขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษาแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่  ซ่ึงจะประกอบดว้ย
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแหล่ง เช่น ท่ีตั้ง การเดินทางเขา้สู่แหล่งโบราณคดี  ภูมิประเทศ  พื้นท่ีขุดคน้ 
พร้อมแสดงแผนผงัหลุมขดุคน้ หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ  และลาํดบัยคุสมยัทางโบราณคดี  ซ่ึง
ในการอบรมทุกคร้ังท่ีผ่านมาจะใช้เน้ือหาชุดท่ี 3 เป็นหลกัในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัแหล่ง
โบราณคดีเพิงผาบา้นไร่   ซ่ึงรูปแบบและเน้ือหาของความรู้ชุดน้ียงัคงลกัษณะการเล่าเร่ืองแบบ
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วิชาการทางโบราณคดีอยูม่าก  คือเป็นการนาํเสนอในรูปแบบแยกเร่ืองราวออกเป็นส่วนๆ เช่น การ
ขุดคน้ หลกัฐานท่ีพบ  การลาํดับชั้นวฒันธรรม  และยงัพบว่าภาษาท่ีใช้นั้ นมีความเป็นวิชาการ  
รวมถึงไม่มีการประเมินผลความรับรู้ขอ้มูลทางโบราณคดีภายหลงักิจกรรม 

 
3.โครงการค่ายโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนหนองราชวัตร เพื่อการอนุรักษ์และ

พฒันา  จังหวดัสุพรรณบุรี 
แหล่งโบราณคดีหนองราชวตัร ตั้งอยู่ท่ีบา้นหนองเปลา้ หมู่ท่ี 5 ตาํบลหนองราชวตัร 

อาํเภอหนองหญ้าไซ จังหวดัสุพรรณบุรี  ความเป็นมาของแหล่งโบราณคดีนั้นเร่ิมจากการพบ
โบราณวตัถุจาํนวนมากโดยบังเอิญ ในขณะท่ีนายวิมล อุบลได้ทาํการไถปรับหน้าดินเพื่อทาํ
การเกษตรในพ้ืนท่ีของตน  และเม่ือเม่ือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองราชวตัรทราบข่าวจึงไดแ้จง้
ต่อสํานักศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี เพื่อเขา้ตรวจสอบหลกัฐาน การตรวจสอบในเบ้ืองตน้พบ
โบราณวตัถุท่ีสาํคญั เช่น ช้ินส่วนโครงกระดูกมนุษย ์ช้ินส่วนกระดูกสตัว ์ขวานหินขดั ช้ินส่วนกาํไล
หิน และเศษภาชนะดินเผาตกแต่งลวดลายท่ีผิวแบบต่างๆ แต่ท่ีสาํคญัคือการพบภาชนะดินเผาแบบ
หมอ้สามขา  ซ่ึงพบในแหล่งโบราณคดีบา้นเก่า อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม 
2546 ถึง มกราคม 2547 กรมศิลปากรโดย สาํนกัศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี  ไดเ้ขา้ดาํเนินการขดุคน้
ศึกษาแหล่งโบราณคดีหนองราชวตัร ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเนินดิน  จาํนวน 3 หลุม  ผลจากการศึกษาทาํ
ให้ทราบว่าแหล่งโบราณคดีแห่งน้ีปรากฏหลกัฐานการอยูอ่าศยัของคนโบราณอย่างนอ้ย 2 สมยั คือ 
สมยัท่ี 1 จดัอยูใ่นช่วงหินใหม่หรือประมาณ 4,000 - 3,500ปีมาแลว้     

โดยพ้ืนท่ีส่วนบนของเนินดินถูกใชเ้ป็นท่ีฝังศพ มีการพบโครงกระดูก จาํนวน 4 โครง ฝัง
ในท่านอนหงายเหยียดยาว มีการฝังเคร่ืองมือหินและภาชนะดินเผาร่วมกบัศพจาํนวนมาก ภาชนะ
รูปทรงท่ีเด่นในสมยัน้ีคือภาชนะดินเผาแบบหมอ้สามขา ท่ีมีรูปทรงอว้นป้อม ส่วนบริเวณชายขอบ
ของเนินดินนั้นถูกใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัสมยัท่ี 2 ประมาณ 3,500 - 3,000 ปีมาแลว้ เป็นการใชพ้ื้นท่ีอยา่ง
ต่อเน่ืองจากสมยัแรก โดยพบว่ามีการฝังศพทัว่เนินดินและรูปแบบการฝังศพคลา้ยคลึงกบัสมยัท่ี 1 
แต่รูปทรงของภาชนะดินเผาแบบหมอ้สามขาไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือส่วนขาจะมีรูปทรง
ท่ีเพรียวสูง และมีการเจาะรูท่ีส่วนขา 

โครงการค่ายโบราณคดีและพิพิธภณัฑชุ์มชนหนองราชวตัร เพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันา 
เป็นโครงการย่อยของการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองราชวตัร
และสาํนกัศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี ดาํเนินงานในปี 2551 มีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ 
ความเขา้ใจ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของแหล่งโบราณคดีหนองราชวตัรแก่ผูท่ี้เขา้ร่วม
กิจกรรม และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะนาํไปสู่การร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาแหล่งโบราณคดี 
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กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การจัดกิจกรรมของโครงการค่ายโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนประกอบด้วย

กระบวนการ 2 ส่วนคือ การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงานเช่นเดียวกบันักโบราณคดีทุกขั้นตอน เช่นการขุดคน้ บนัทึก
ขอ้มูล จดัเก็บโบราณวตัถุรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนในการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์เพื่อจดัแสดง
โบราณวตัถุ ผา่นกิจกรรมอนุรักษแ์ละจดัทาํทะเบียนโบราณวตัถุ  

กระบวนการส่วนท่ี 2 คือการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งโบราณคดีหนองราชวตัรโดยใช้
คู่มือเป็นส่ือ ซ่ึงเน้ือหาท่ีถูกถ่ายทอดในคู่มือนั้นประกอบดว้ย ขอ้มูลหลกั 3 ส่วนดว้ยกนั ส่วนแรก
เป็นการนาํเสนอขอ้มูลทางโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ในระดบัภูมิภาคของลุ่มนํ้ าแม่กลอง-
ท่าจีน โดยลาํดบัเน้ือหาตามยุคสมยั   จากนั้นจึงนาํเสนอขอ้มูลในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงคือพื้นท่ีจงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยใชว้ิธีการลาํดบัเน้ือหาตามยคุสมยัของหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบตั้งแต่สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์เร่ือยมาจนถึงปัจจุบ ัเน้ือหาส่วนท่ี 2 กล่าวถึงประวติัความเป็นมาของแหล่งโบราณคดี 
การดาํเนินการศึกษาขดุคน้ ผลการศึกษา และยคุสมยัทางโบราณคดี เน้ือหาในส่วนท่ี 3 นั้นเป็นชุด
ความรู้เบ้ืองตน้ในการศึกษาขุดคน้ทางโบราณคดี ประกอบดว้ยการอธิบายศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดี 

จะเห็นไดว้่าความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดผา่นคู่มือนั้นยงัมีลกัษณะเป็นเอกสารทางวิชาการอยูสู่ง
มาก ทั้งเน้ือหาของขอ้มูลและวิธีการนาํเสนอ นอกจากน้ีเน้ือหาของคู่มือนั้นเป็นการนาํเสนอขอ้มูล
พื้นฐานท่ีอธิบายภาพกวา้งๆของแหล่งโบราณคดีหนองราชวตัร ซ่ึงขาดเน้ือหาส่วนท่ีแสดงถึง
ความสาํคญัของแหล่งโบราณคดีท่ีคนในชุมชนควรรับรู้ เพ่ือก่อให้เกิดความตระหนกัถึงคุณค่าตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ ตวัอยา่งเช่น เน้ือหาส่วนท่ี 2 ท่ีการกล่าวถึงหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ
ประเภทภาชนะดินเผาแบบหมอ้สามขาซ่ึงมีนยัสาํคญัทางโบราณคดีท่ีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมบา้นเก่า
และวฒันธรรมลุงชานของจีน ซ่ึงถูกเช่ือมโยงเขา้กบัแนวคิดเร่ืองการแพร่กระจายวฒันธรรม และการ
อพยพของกลุ่มคนในช่วงยุคหินใหม่ซ่ึงยงัเป็นท่ีถกเถียงของนักโบราณคดีในปัจจุบนัแต่สําหรับ
เยาวชนท่ีร่วมกิจกรรม หรือบุคคลทัว่ไปท่ีไม่มีความรู้พื้นฐานทางโบราณคดีอาจไม่เขา้ใจว่าเหตุใด
ภาชนะดินเผาแบบหมอ้สามขานั้นจึงมีความสาํคญัต่อการศึกษาแหล่งโบราณคดีหนองราชวตัร   

 
4.โครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม 

จังหวดัลพบุรี 
บา้นโป่งมะนาว อยูใ่นเขตการปกครองของตาํบลห้วยขนุราม อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดั

ลพบุรี โดยอยูห่่างจากตวัอาํเภอพฒันานิคมไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 45 กิโลเมตร หมู่บา้นตั้งอยู่
ในพื้นท่ีดอนลกัษณะเป็นพื้นท่ีลอนลูกคล่ืนเชิงภูเขามีหว้ยสวนมะเด่ือเป็นแหล่งนํ้าธรรมชาติสาํคญั  
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นบัตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์พ.ศ.2543 เป็นตน้มา พื้นท่ีบริเวณน้ีถูกขดุหาโบราณวตัถุอยา่ง
ผดิกฎหมาย และไดพ้บโบราณวตัถุมากมายหลายประเภท โดยลว้นพบฝังอยูร่่วมกบัโครงกระดูก
มนุษยส์มยัโบราณ  เม่ือเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในทอ้งท่ีไดเ้ขา้จบักมุผูล้กัลอบขดุ ทางวดัโป่งมะนาว รวมทั้ง
คณะกรรมการหมู่บา้นและผูน้าํองคก์รต่างๆในทอ้งถ่ินตาํบลหว้ยขนุราม ไดเ้ห็นความสาํคญัและ
ความจาํเป็นท่ีจะอนุรักษแ์หล่งโบราณคดีบา้นโป่งมะนาวไว ้ จึงร่วมมือกนัปรับปรุงหลุมลกัลอบขดุ
หาโบราณวตัถุ ใหเ้ป็นหลุมจดัแสดงโครงกระดูกมนุษยส์มยัโบราณ และรวบรวมโบราณวตัถุนานา
ประเภทมาจดัแสดงไวท่ี้วดัโป่งมะนาว โดยหวงัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดประจาํหมู่บา้น รวมทั้งได้
ประสานงานกบัคณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากรเพื่อขอความร่วมมือในการขดุคน้ทางวิชาการ
โบราณคดีและการจดัทาํพิพธิภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีวดัโป่งมะนาว 
           การศึกษาขดุคน้แหล่งโบราณคดีบา้นโป่งมะนาวไดเ้ร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2543 โดยความร่วมมือ
จากรองศาสตราจารยสุ์รพล นาถะพนิธุ จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร และมีการขดุคน้
เพิ่มเติมอีกหลายคร้ังการศึกษาโบราณวตัถุแสดงใหเ้ห็นวา่ บริเวณบา้นโป่งมะนาวเคยเป็นทั้งชุมชน
และสุสานสมยัก่อนประวติัศาสตร์ โดยอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 สมยัใหญ่ๆ ชุมชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์
สมยัแรกสุดของบา้นโป่งมะนาว เป็นชุมชนขนาดไม่ใหญ่นกั น่าจะมีอายเุก่าแก่ถึงราว 3,000 - 3,500 
ปีมาแลว้ โบราณวตัถุในสมยัน้ี ประกอบดว้ย ขวานหินขดั ลูกปัดและกาํไลขอ้มือทาํจากหินอ่อนสี
ขาว และลูกปัดและกาํไลขอ้มือทาํจากเปลือกหอยทะเล  

ส่วนชุมชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์สมยัสุดทา้ยของบา้นโป่งมะนาวนั้น มีอายเุร่ิมตน้เม่ือ
ช่วงใดช่วงหน่ึงในระหว่าง 25,00 - 2,300 ปีมาแลว้ โบราณวตัถุและร่องรอยทางโบราณคดี ไดแ้ก่ 
โครงกระดูกคนจาํนวนมากซ่ึงลว้นมีส่ิงของเคร่ืองใชเ้คร่ืองประดบัฝังร่วมอยูด่ว้ย ส่ิงของท่ีมกัพบถูก
ฝังร่วมอยูก่บัโครงกระดูก เช่น ภาชนะดินเผา กาํไลและแหวนสาํริด เคร่ืองมือเหลก็ ลูกปัดหินก่ึงอญั
มณี ลูกปัดแกว้ ส่วนส่ิงของท่ีพบในปริมาณน้อยไดแ้ก่ แม่พิมพท์าํดว้ยดินเผาใชส้าํหรับหล่อหัว
ลูกศรโลหะ แวดินเผา ลูกกระสุนดินเผา.เป็นตน้หลกัฐานทางโบราณคดีเท่าท่ีพบทั้งหมดแสดงให้
เห็นว่าตั้งแต่เม่ือสมยัก่อนประวติัศาสตร์ช่วงราว 2,500 - 2,300 ปีมาแลว้นั้น บริเวณบา้นโป่งมะนาว
ไดพ้ฒันาเป็นชุมชนขนาดใหญ่มาก ชุมชนน้ีมีการจดัพื้นท่ีบางส่วนไวเ้ป็นสุสานโดยเฉพาะ ซ่ึงแสดง
วา่ชุมชนน้ีมีระบบในการจดัระเบียบสงัคม มีประเพณีการทาํศพท่ียดึถือร่วมกนัในชุมชน  

วตัถุประสงค์ของโครงการเพื่ออนุรักษ์  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเขา้ใจของ
ชุมชนในเร่ืองการศึกษาทางโบราณคดี  จดัทาํพิพิธภณัฑ์กลางแจง้บริเวณหลุมขุดคน้และจดัทาํ
พิพธิภณัฑเ์พื่อแสดงโบราณวตัถุ 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
การจดักิจกรรมของโครงการประกอบดว้ย กระบวนการการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติั 

เช่นการขดุคน้ บนัทึกขอ้มูล จดัเกบ็โบราณวตัถุ รวมถึงการเรียนรู้ขั้นตอนในการจดัตั้งพิพิธภณัฑเ์พื่อ
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จดัแสดงโบราณวตัถุ  ผา่นกิจกรรมอนุรักษแ์ละจดัทาํทะเบียนโบราณวตัถุ ซ่ึงรูปแบบกิจกรรมนั้นจะ
มีความคลา้ยคลึงกบัโครงการค่ายโบราณคดีและพิพิธภณัฑชุ์มชนหนองราชวตัร นอกจากน้ียงัมีการ
จดัอบรมยวุมคัคุเทศก ์ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่เยาวชนในการเป็นผูเ้ล่าเร่ืองราวของแหล่ง
โบราณคดีแก่ผูท่ี้มาเยีย่มชม  

จากการศึกษาเปรียบเทียบการดาํเนินการถ่ายทอดความรู้ของโครงการทั้ง 4 ท่ีดาํเนินงาน
ศึกษาวิจยัแหล่งโบราณคดีในพื้นท่ีต่างๆ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีมีอายใุนช่วง 4,000 ปี
ลงมา จึงมีความหลากหลายของโบราณวตัถุ ซ่ึงแหล่งโบราณคดีแต่ละแหล่งลว้นมีนัยสําคญัต่อ
ความรู้ก่อนประวติัศาสตร์ไทย  

สาํหรับโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ และโครงการโบราณคดีชุมชนนั้น การศึกษา
ส่วนหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ อยา่งไรก็ตามแหล่งโบราณคดีในพื้นท่ีจงัหวดั
น่านนั้นเพียงแต่ทาํการสาํรวจเบ้ืองตน้ แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการขุดคน้ ความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนและนาํมา
ถ่ายทอดจึงมีปริมาณนอ้ย ทั้งในดา้นความลึกของเน้ือหาและจาํนวนขอ้มูล 

นอกจากน้ียงัพบวา่ทุกโครงการมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนั คือการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่
ชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อใหชุ้มชนตระหนกัในความสาํคญัของแหล่งโบราณคดี  ซ่ึงชุมชนทอ้งถ่ินในแหล่ง
โบราณคดีบา้นโป่งมะนาวและแหล่งโบราณคดีหนองราชวตัรเป็นกลุ่มคนไทยภาคกลาง  

สาํหรับโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ และโครงการโบราณคดีชุมชนซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ แต่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้นจะมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมากกวา่  ขอ้แตกต่างอีก
ประการ คือ กลุ่มเป้าหมายหรือผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีบา้นโป่ง
มะนาวและโครงการค่ายโบราณคดีหนองราชวตัร ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะเป็นเยาวชนในทอ้งถ่ิน  ต่าง
จากโครงการโบราณคดีชุมชนและโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ ซ่ึงจดักิจกรรมถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนความรู้ใหแ้ก่กลุ่มผูใ้หญ่ในชุมชนดว้ย 

ดา้นกิจกรรมนั้นพบว่าเป็นการดาํเนินงานท่ีมีรูปแบบคลา้ยคลึงกนั คือ เป็นการลงมือ
ปฏิบติั โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการศึกษาขุดคน้ จะมีเพียงโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯซ่ึงมี
ขอ้จาํกดัในดา้นเวลา พื้นท่ีและการเดินทางข้ึนสู่แหล่ง เน่ืองจากแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่บนยอดเขา
และห่างจากชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนไม่มีประสบการณ์ร่วม ทั้งในดา้นสาํนึกความเป็นเจา้ของ
และประสบการณ์การทาํงานทางโบราณคดี  

กระบวนการอีกส่วนหน่ึงท่ีทุกโครงการมีการดาํเนินการในรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ 
การถ่ายทอดความรู้โดยการจดัทาํคู่มือประกอบการอบรม ส่วนใหญ่พบว่าจะไม่มีการวดัผลการรับรู้
ขอ้มูลท่ีถูกถ่ายทอด แต่จะประเมินผลสาํเร็จโดยการท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถถ่ายทอดความรู้ใน
ฐานะผูน้าํชมแหล่งโบราณคดี ซ่ึงแหล่งโบราณคดีทั้งหมด        ยกเวน้แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่
ท่ีศึกษาวิจัยโดยโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ ถูกดําเนินการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
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โบราณคดี และมีการจดัตั้ งพิพิธภณัฑ์เพื่อจดัแสดงโบราณวตัถุ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินการ
ร่วมกันระหว่างนักโบราณคดี ผูน้ําในชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ผลการศึกษา
เปรียบเทียบการดาํเนินการถ่ายทอดความรู้ของโครงการทั้ง 4 สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัในหนา้
ต่อไป 
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  ตารางที่  2    ผลการเปรียบเทียบการจดัการแหล่งโบราณคดีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

       โครงการ 
 
หัวข้อ 

โครงการโบราณคดชีุมชน 
จังหวดัน่าน 

โครงการศึกษาแหล่งโบราณคดี 
บ้านโป่งมะนาว 
จังหวดัลพบุรี 

โครงการค่ายโบราณคดแีละพพิธิภัณฑ์
ชุมชนหนองราชวตัรฯ จังหวดั

สุพรรณบุรี 

โครงการโบราณคดบีนพืน้ทีสู่งฯ 
ระยะที ่2 

จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ประเภทของ 
แหล่ง

โบราณคดี 

แหล่งเตา (พทุธศตวรรษที่18) และ 
แหล่งผลิตเครื่องมือหิน (ไม่ทราบค่าอาย)ุ 

 

แหล่งฝังศพสมยัโฮโลซีนตอนปลาย 
หรือสมยัเหลก็ (3,000 - 1,500 BP.) 

แหล่งฝังศพสมยัโฮโลซีนตอนกลางหรือ
สมยัหินใหม่ (4,000 - 3,000 BP.) 

แหล่งที่พกัอาศยัและสุสานสมยัไพลส-
โตซีนตอนปลายต่อเนื่องสมยัโฮโล-
ซีนตอนปลาย หรือสมยัหินกะเทาะ 
และสมยัเหลก็ (10,600 - 1,500 BP.) 

วตัถุประสงค์ 1. สร้างความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร
วฒันธรรมในพื้นที่ที่ทาํการศึกษา   
2.  เพื่อพฒันาหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ
จดัการทั้งในระดบับุคคล ระดบัครอบครัว  
ระดบัชุมชนเดียว และหลายชุมชน  
3. สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนทอ้งถิ่นใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
วฒันธรรมของตน 
4. สนบัสนุนให้ชุมชนจดัทาํพิพิธภณัฑ์
และแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 

1. แกไ้ขปัญหาการเสื่อมสภาพของโครง
กระดูกและโบราณวตัถุภายในหลุมที่ถูก
ลกัลอบขดุ 
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนใน
เรื่องการศึกษาทางโบราณคดี 
3. ส่งเสริมความความรู้ความเขา้ใจเพื่อให้
ชุมชนตระหนกัในคุณค่าของแหล่ง 
4. สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
5. จดัทาํพิพิธภณัฑก์ลางแจง้บริเวณหลุมขดุ
ค้น แ ล ะ จั ด ทํ า พิ พิ ธ ภัณฑ์ เ พื่ อ แ ส ด ง
โบราณวตัถุ 

1. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล ความรู้ ความเขา้ใจ  
2. สร้างความตระหนักในคุณค่าของ
แหล่งโบราณคดีหนองราชวตัรแก่ผูท้ี่เขา้
ร่วมกิจกรรม และบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง  
3. การร่วมอนุรักษ์และพฒันาแหล่ง
โบราณคดี 

 
 
 

1.นาํความรู้ที่ไดจ้ากการวิจัยทั้งทางดา้น
โบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ และ
สิ่งแวดลอ้มโบราณในอาํเภอปางมะผา้มา
ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งทางวฒันธรรมของชุมชน
ทอ้งถิ่น 
เตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการ
จัดการแหล่งโบราณคดีและทรัพยากร
วฒันธรรมในทอ้งถิ่น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



45 
 

 

  ตารางที่  2 (ต่อ) 

 

  โครงการ 
 
หัวข้อ 

โครงการโบราณคดชีุมชน 
จังหวดัน่าน 

โครงการศึกษาแหล่งโบราณคดี 
บ้านโป่งมะนาว 
จังหวดัลพบุรี 

โครงการค่ายโบราณคดแีละพพิธิภัณฑ์
ชุมชนหนองราชวตัรฯ จังหวดั

สุพรรณบุรี 

โครงการโบราณคดบีนพืน้ทีสู่งฯ 
ระยะที ่2 

จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ชาตพินัธุ์ คนเมือง คนไทยภาคกลาง คนไทยภาคกลาง  (คนเมือง ไทใหญ่ ลีซอ มง้ ) 
กระบวนการ
กจิกรรม 

1. ศึกษาขุดค้น อนุรักษ์โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน 
2. ให้คาํปรึกษา ร่วมคิด ร่วมดาํเนินการ
จัดทําพิ พิธภัณฑ์ไปพร้อมกับชุมชน 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น  
3. จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ ให้ ค ว า ม
ช่วย เห ลือในการจัดการท รัพยากร
โบราณคดีและประวัติ ศ าสต ร์ของ
ทอ้งถิ่น 

1. ชุ่มชนมีส่วนร่วมขดุคน้ศึกษาแหล่ง
โบราณคดี  
2. อนุรักษแ์ละขดุแต่งสภาพหลุมที่ถกู
ลกัลอบขดุ  
3. อนุรักษโ์ครงกระดูกและโบราณวตัถุ 
4. เรียนรู้การจดัทาํฐานขอ้มูลพิพิธภณัฑ ์

 

1. มีส่วนร่วมศึกษาขดุคน้ แหล่ง
โบราณคดี 
2. การอนุรักษ ์โบราณวตัถุ 
3. เรียนรู้การจดัทาํฐานขอ้มูลพิพิธภณัฑ ์

1. ถ่ายทอดความรู้จากงานวจิยัและ
จาํลองใหเ้ห็นการทาํงานของนกั
โบราณคดี 
2. เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ชุมชนตนเอง 
3. การทดลองขดุคน้ทางโบราณคดี 

รูปแบบการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

อบรมประกอบคู่มือ และลงมือ 
ปฏิบตัิงานจริง 

อบรมประกอบคู่มือ และลงมือ 
ปฏิบตัิงานจริง 

อบรมประกอบคู่มือ และลงมือ
ปฏิบตัิงานจริง 

อบรมประกอบคู่มือ และทดลอง
ปฏิบตัิ 

ระยะเวลา
ดาํเนินงาน 

ต่อเนื่องและสิ้นสุดโครงการแลว้ 
 

ประมาณ 1 ปี สิ้นสุดโครงการแลว้ ประมาณ 1 ปี สิ้นสุดโครงการแลว้ 
 

ต่อเนื่อง และยงัไม่สิ้นสุดโครงการ 
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  ที่  2 (ต่อ) 

 
 
 
 

โครงการ 
 

หัวข้อ 

โครงการโบราณคดชีุมชน 
จังหวดัน่าน 

โครงการศึกษาแหล่งโบราณคดี 
บ้านโป่งมะนาว 
จังหวดัลพบุรี 

โครงการค่ายโบราณคดแีละ
พพิธิภัณฑ์ชุมชนหนองราชวัตรฯ 

จังหวดัสุพรรณบุรี 

โครงการโบราณคดบีนพืน้ทีสู่งฯ 
ระยะที ่2 

จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
เป้าหมาย / 
ผู้ร่วม
กจิกรรม 

คนในชุมชน เยาวชน เยาวชน คนในชุมชน 

ผู้ดาํเนินการ นกัโบราณคดี องคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถิ่น โรงเรียน วดั และคนในชุมชน 

นกัโบราณคดี ผูน้าํชุมชน องคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถิ่น (อบต.) 
 และโรงเรียน 

สาํนกัศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี  นกั
โบราณคดี องคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถิ่น (อบต.) และโรงเรียน 

นกัโบราณคดี  ผูน้าํชุมชน และคนใน
ชุมชน 

การ
ประเมนิผล 

ไม่มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม แต่ 
ประเมินผลจากความสาํเร็จของกิจกรรม 

ไม่มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม แต่ 
ประเมินผลจากความสาํเร็จของกิจกรรม 

ไม่มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม แต่ 
ประเมินผลจากความสาํเร็จของ

กิจกรรม 

ไม่มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม แต่
ประเมินผลจากความสาํเร็จของ

กิจกรรม 
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บทที ่3 
 

วธีิวทิยาในการวจัิย 
 

เน้ือหาของบทน้ีเป็นการอธิบายวิธีวิทยาในการดาํเนินงานวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ การศึกษาพ้ืนท่ีวิจยั การจดัการความรู้จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ และ
การถ่ายทอดความรู้ ทั้งน้ี การอธิบายวิธีวิทยามีวตัถุประสงคเ์พื่อแจกแจงให้ทราบถึงการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลต่างๆท่ีจะกล่าวถึงในบทต่อๆไป 

 
การศึกษาพืน้ทีว่จัิย 

พื้นท่ีวิจยัในท่ีน้ี หมายถึงแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่และชุมชนบา้นไร่ ตั้งอยูท่ี่หมู่ 3 
ตาํบลสบป่อง อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน การศึกษาพื้นท่ีวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
สภาพของแหล่งโบราณคดี ประเมินคุณค่า และประเมินการจัดการท่ีผ่านมา อันเป็นขั้นตอน
เบ้ืองตน้ในการศึกษาวิจยั รวมถึงการศึกษาขอ้มูลของชุมชน เช่น วิถีชีวิต ระบบวฒันธรรม ระดบั
การศึกษา เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัการความรู้ทางโบราณคดีให้มีความเหมาะสมแก่
ประสบการณ์ชีวิตและระดบัความรับรู้ของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้การถ่ายทอดความรู้นั้นประสบ
ผลสาํเร็จยิง่ๆข้ึน 

การศึกษาสภาพแหล่งโบราณคดี  
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่านางสาวกรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย ์ไดท้าํการประเมิน

สภาพแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ไว  ้ในการนําเสนอสาระนิพนธ์เร่ือง แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีถํา้ผีแมน  ในเขตอาํเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน
พ.ศ. 2542 โดยจดัให้เพิงผาบา้นไร่เป็นแหล่งโบราณคดีประเภทพ้ืนท่ีสันโดษ (กรรณิการ์ สุธีรัตนา
ภิรมย ์2542) นับเป็นเวลากว่าสิบปีมาแลว้   ซ่ึงในปัจจุบนัแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ไดมี้การ
จดัการทางกายภาพเบ้ืองตน้ ทาํใหส้ภาพของแหล่งโบราณคดีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ในงานวิจยัน้ี
จึงไดท้าํการศึกษาสภาพแหล่งโบราณคดีเพิ่มเติม โดยใชเ้กณฑก์ารศึกษาและจดัจาํแนกประเภทของ
แหล่งโบราณคดีท่ีดัดแปลงจากแนวทางของศูนย์วิจัยกรมป่าไม้ (ศูนย์วิจัยกรมป่าไม้ 2541) 
ประกอบดว้ยเกณฑต่์างๆ ดงัน้ี 
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1.การเข้าถึงและความยากง่ายในการเข้าถึง 
ทาํการประเมินจากสภาพเส้นทางในการเขา้ถึงตวัแหล่งโบราณคดี ซ่ึงพิจารณาตาม

ลกัษณะความยากง่าย และส่ิงอาํนวยความสะดวก สามารถจาํแนกออกเป็น 5 ระดบั คือ 
ความยากระดบั 5 สามารถเขา้ถึงดว้ยการเดินเทา้เท่านั้น และตั้งอยู่บนเขาสูงชนัท่ีมี

อนัตรายในการเขา้ถึงสูง 
ความยากระดบั 4 สามารถเขา้ถึงดว้ยการเดินเทา้เท่านั้นแต่ไม่มีอนัตราย 
ความยากระดบั 3 สามารถเขา้ถึงดว้ยทางรถยนตแ์ละมีการเดินเทา้ต่อเป็นระยะทางท่ีไม่

ไกลมากนกั 
ความยากระดบั 2 สามารถเขา้ถึงดว้ยทางรถยนตแ์ละมีการเดินเทา้ต่อในเส้นทางท่ีมีการ

ทาํทางเดินไวแ้ลว้ เช่น ทางเดินของชาวบา้น  
ความยากระดบั 1 สามารถเขา้ถึงดว้ยทางรถยนตท่ี์ไดรั้บการพฒันาแลว้ และสามารถ

เขา้ถึงไดใ้นทุกฤดูกาล 
2.ความสมบูรณ์ของแหล่งโบราณคดีและหลกัฐานทีพ่บ  
ทาํการประเมินสภาพและหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบว่ามีความสมบูรณ์มากน้อย

เพียงใด โดยพิจารณาจากร่องรอยผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทาํของมนุษยแ์ละสัตว์ ซ่ึงความ
สมบูรณ์ของแหล่งหมายถึงมีร่องรอยผลกระทบนอ้ย มีความสมบูรณ์ทางชีววิทยา ธรณีวิทยา และ
ทางโบราณคดี สําหรับความสมบูรณ์ของหลกัฐานหมายถึงมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีใน
ปริมาณมาก และอยูใ่นสภาพสมบูรณ์หรือคงสภาพเดิมมากท่ีสุด สามารถจาํแนกออกเป็น 5 ระดบั 
คือ 

ระดบั 5 แหล่งโบราณคดีมีความสมบูรณ์สูงมาก และไม่ปรากฏร่องรอยผลกระทบใด ๆ 
ระดบั 4 แหล่งโบราณคดีมีความสมบูรณ์สูง ปรากฏร่องรอยผลกระทบเบาบาง 
ระดบั 3 แหล่งโบราณคดีมีความสมบูรณ์ปานกลาง ปรากฏร่องรอยผลกระทบท่ี สามารถ

สงัเกตเห็นได ้
ระดบั 2 แหล่งโบราณคดีมีความสมบูรณ์ตํ่า ปรากฏร่องรอยผลกระทบรุนแรง 
ระดบั 1 แหล่งโบราณคดีมีความสมบูรณ์ตํ่ามาก หรืออยูใ่นสภาพเส่ือมโทรม  
3. การพบเห็นกจิกรรมทีไ่ม่เหมาะสม  
มีความคลา้ยคลึงกบัการประเมินความสมบูรณ์ของแหล่งโบราณคดีและหลกัฐานท่ีพบ 

แต่ในหวัขอ้น้ีจะประเมินจากร่องรอยการถูกรบกวนท่ีเกิดจากการกระทาํโดยฝีมือมนุษย ์เช่น การขีด
เขียน การท้ิงขยะมูลฝอย เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดีและสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
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ระดบั 5 ไม่พบร่องรอยกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมใด ๆ 
ระดบั 4 พบร่องรอยกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมเบาบาง 
ระดบั 3 พบร่องรอยกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมจนสงัเกตได ้
ระดบั 2 พบร่องรอยกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมจาํนวนมาก 
ระดับ  1 พบร่องรอยกิจกรรมท่ีไ ม่ เหมาะสม  ซ่ึ งทําให้แหล่งโบราณคดีและ

สภาพแวดลอ้มอยูใ่นสภาพทรุดโทรม 
4.โอกาสพบคนหลากหลายกลุ่ม  
ทาํการประเมินว่าแหล่งโบราณคดีเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากนอ้ยเพียงใด เช่นมีการพบ

กลุ่มคนในพ้ืนท่ี นักสํารวจ นักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ หากมีการพบกลุ่มคน
หลากหลายและจาํนวนมากย่อมแสดงให้เห็นว่าแหล่งโบราณคดีเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง เกณฑ์การ
ประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 

ระดบั 5 ไม่พบคนกลุ่มใด ๆเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี 
ระดบั 4 พบเฉพาะกลุ่มคนทอ้งถ่ินเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเป็นคร้ังคราว 
ระดับ 3 พบกลุ่มคนทอ้งถ่ินและคนกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น นักวิจัย นักท่องเท่ียว เขา้ไปใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีเป็นคร้ังคราว 
ระดบั 2 พบกลุ่มคนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว เขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีบ่อยคร้ัง 
ระดบั 1 พบกลุ่มคนหลากหลายและมีนักท่องเท่ียวจาํนวนมากเขา้ไปใชป้ระโยชน์ใน

พื้นท่ีประจาํ 
5.การจัดการพืน้ที ่ 
ทาํการประเมินส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆท่ีแสดงถึงการเขา้ไปจดัการพื้นท่ี เช่น การ

จดัทาํทางเดิน ร้ัวหรือราวบนัได ป้ายส่ือความหมาย และป้ายคาํเตือนต่างๆ เกณฑก์ารประเมินการ
จดัการพื้นท่ี แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 

ระดบั 5 ไม่มีการจดัการใดๆในพื้นท่ี 
ระดบั 4 มีการจดัการโดยคนทอ้งถ่ิน เช่น การทาํทางเดินเทา้ 
ระดับ 3 มีการจดัการในระดับเร่ิมแรก เช่น มีการทาํทางเดินเทา้ ราวกั้น แต่ไม่มีส่ิง

อาํนวยความสะดวกใดๆ 
ระดบั 2 มีการจดัการในระดบัปานกลาง เช่น มีการทาํทางเดินเทา้ ถนน ราวกั้น และมีส่ิง

อาํนวยความสะดวกเท่าท่ีจาํเป็น เช่น ป้ายขอ้มูล และหอ้งสุขา เป็นตน้  
ระดับ 1 มีการจัดการแบบครบวงจร เช่น ถนน ป้ายขอ้มูล ศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียว 

ร้านคา้ และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน  
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แนวทางการประเมินขา้งตน้เป็นการจดัจาํแนกพื้นท่ีโดยใชค้วามสัมพนัธ์ทางธรรมชาติ 
สังคม กิจกรรมการใชป้ระโยชน์ และการจดัการพ้ืนท่ีเป็นหลกั ซ่ึงเกณฑก์ารประเมินทั้ง 5 ระดบั 
สามารถจดัจาํแนกพื้นท่ีออกเป็นพื้นท่ีประเภทต่างๆดงัน้ี 

ระดบั 5 หมายถึงพื้นท่ีสันโดษ หรือพื้นท่ีท่ีไม่มีใครรู้จกัและเขา้ไปใชป้ระโยชน์ จึงมี
ความสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติ และหลกัฐานทางโบราณคดีสูงมาก 

ระดบั 4 หมายถึงพ้ืนท่ีสันโดษระดบั 1 หรือพื้นท่ีท่ีรู้จกัและเขา้ไปใชป้ระโยชน์เฉพาะ
กลุ่มคนทอ้งถ่ิน จึงมีความสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติ และหลกัฐานทางโบราณคดีสูง 

ระดบั 3 หมายถึงพื้นท่ีสันโดษระดบั 2 หรือพื้นท่ีท่ีรู้จกัในวงแคบๆมีการเขา้ไปใช้
ประโยชน์โดยกลุ่มคนหลากหลาย มีความสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติ และหลกัฐานทางโบราณคดี
ปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึงพื้นท่ีท่ีถูกพฒันาและใชป้ระโยชน์ทั้งจากคนในทอ้งถ่ินและบุคคลต่างๆ
ในวงกวา้ง  

ระดบั 1 หมายถึงพื้นท่ีท่ีถูกพฒันาเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการท่องเท่ียว โดยมีการจดัการ 
และสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกในการท่องเท่ียว 

เม่ือทาํการศึกษาโดยใชเ้กณฑก์ารจดัจาํแนกประเภทพื้นท่ีขา้งตน้ จากนั้นจึงนาํคะแนนท่ี
ไดม้ารวมกนั  โดยคะแนนรวมมีความสมัพนัธ์กบัพื้นท่ีประเภทต่างๆดงัน้ี 

คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 21-25 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มพื้นท่ีสนัโดษ 
คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 16-20 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มพื้นท่ีสนัโดษระดบั 1 
คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 11-15 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มพื้นท่ีสนัโดษระดบั 2 
คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 6-10 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มพื้นท่ีถูกพฒันาและใชป้ระโยชน์ 
คะแนนรวมอยูร่ะหว่าง 0-5 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มพื้นท่ีถูกพฒันาเพื่อใชป้ระโยชน์ใน

การท่องเท่ียว 
การประเมินคุณค่า 
เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อถ่ายทอดความรู้จากแหล่งโบราณคดีเพิงผา

บา้นไร่ และนาํเสนอแนวทางในการจดัการแหล่งโบราณคดีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดงันั้น การ
ประเมินคุณค่าจึงตอ้งคาํนึงถึงปริมาณ และความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มูลทางโบราณคดีท่ีจะ
นาํมาใชใ้นการถ่ายทอดความรู้  รวมถึงตอ้งประเมินว่าแหล่งโบราณคดีมีศกัยภาพในการพฒันาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้ทรัพยากรทางโบราณคดี โดยการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน
หรือไม่ อยา่งไร   

งานวิจยัน้ีจึงไดป้ระยุกต์แนวทางการประเมินคุณค่าขององค์กรยูเนสโก ้(ธนิก ชาญ-
เลิศฤทธ์  2551) และแนวทางของชาร์ลส์ แม็กกิมซ่ี ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการทรัพยากร
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วฒันธรรม (Mc Gimsey III  1972 : 227-231) เป็นเกณฑใ์นการประเมินแหล่งโบราณคดี เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาประกอบดว้ยคุณค่าทางขอ้มูลวิชาการ คุณค่าทางวฒันธรรม 
คุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม ซ่ึงแนวทางหรือวิธีวิทยาท่ีใชใ้นการประเมินคุณค่าในแต่
ละหวัขอ้นั้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.การประเมินคุณค่าทางขอ้มูลวิชาการนั้น ทาํการประเมินจากปริมาณและความ
น่าเช่ือถือของเอกสาร และขอ้มูลวิชาการท่ีถูกสร้างข้ึนจากการศึกษาวิจยัของโครงการโบราณคดีบน
พื้นท่ีสูงฯ 

2. การประเมินคุณค่าทางวฒันธรรม ใชว้ิธีการประเมินจากจาํนวนและความสมบูรณ์
ของหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ ซ่ึงเป็นตวัแทนของวฒันธรรมในอดีต 

3. การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ ใชว้ิธีการประเมินจากสภาพความสมบูรณ์ ความยาก
ง่ายในการเขา้ถึงของแหล่งโบราณคดี รวมถึงผลสํารวจจากแบบประเมินทศันคติของผูท่ี้เยี่ยมชม
แหล่งโบราณคดี โดยทาํการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามกลุ่มคนต่างๆในหลากหลายสาขาท่ีเขา้เยีย่ม
ชมแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ ในช่วงระยะเวลาท่ีทาํการศึกษา (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2552) 
เพ่ือประเมินความทศันคติท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดี (โปรดดูรายละเอียดของแบบสอบถาม ในหัวขอ้
การออกแบบแบบสอบถาม บทเดียวกนั) 

4. คุณค่าทางสังคม ใชว้ิธีการประเมินจากแบบสอบถาม เพื่อประเมินทศันคติของคนใน
ชุมชนท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดี (โปรดดูรายละเอียดของแบบสอบถาม ในหัวขอ้การออกแบบ
แบบสอบถาม บทเดียวกนั) 

 
การศึกษาชุมชนในพืน้ทีว่จัิย 

การศึกษาชุมชนบา้นไร่มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํความเขา้ใจโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน
ทั้งในดา้น สงัคม วฒันธรรม และวิถีชีวิต ซ่ึงในส่วนน้ีไดท้าํการศึกษาโดยการเขา้ไปอยูใ่นพื้นท่ีเป็น
ระยะเวลายาวและต่อเน่ือง เพื่อบนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ต่างๆดงัน้ี 

การศึกษาโครงสร้างพืน้ฐานของชุมชน  
1. แผนท่ีเดินดิน การทาํแผนท่ีชุมชนท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีและกลุ่มคน เพื่อ

ทาํความเขา้ใจความหมายและหน้าท่ีทางสังคมของพื้นท่ีต่างๆตามลกัษณะท่ีปรากฏ โดยใชก้าร
สอบถาม เขา้ร่วมกิจกรรม และจดบนัทึกขอ้มูล  

2. ปฏิทินชุมชน การทาํปฏิทินกิจกรรมในการดาํรงชีวิตของคนในชุมชนในแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อทาํความเขา้ใจวิถีชีวิตและช่วยในการวางแผนงานต่างๆให้เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบั
เวลาของชุมชน    
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3. ผงัโครงสร้างองคก์รชุมชน   การจดัทาํผงัโครงสร้างองคก์รต่างๆในชุมชนนั้น ช่วยให้
เขา้ใจโครงสร้างหรือท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ผูน้ําทางศาสนา วฒันธรรมและ
พิธีกรรม ซ่ึงคนภายนอกจะไม่รู้และใหค้วามสาํคญั    

4. ประวติัศาสตร์ชุมชน การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนช่วยให้เขา้ใจความเป็นมาของ
ชุมชน รวมถึงความสมัพนัธ์และความขดัแยง้ท่ีมี ซ่ึงอาจส่งผลต่อการดาํเนินการถ่ายทอดความรู้ทาง
โบราณคดี 

5.การศึกษาประสบการณ์ชีวิ ติ ท่ี เ ช่ือมโยงกับข้อมูลทางโบราณคดี  การศึกษา
ประสบการณ์ชีวิติของคนในชุมชนเป็นการหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการถ่ายทอด
ความรู้ทางโบราณคดี เช่น การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทกัษะหรือความชาํนาญในเชิง
ช่างดา้นงานไม ้และโลหะรวมถึงความเช่ือหรือพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตาย 

การศึกษาประชากร  
ในการถ่ายทอดความรู้ไดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เยาวชนหรือผูท่ี้มีอายไุม่

ถึง 18 ปี และกลุ่มผูใ้หญ่หรือผูท่ี้มีอาย ุ18 ปีข้ึนไป สาํหรับการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของคนในชุมชน 
เช่น ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ การ
รับรู้ขอ้มูลทางโบราณคดี ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ให้
มีความเหมาะสม ไดใ้ชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยทาํการสุ่มตวัอย่างจากประชากร
กลุ่มผูใ้หญ่ การสุ่มตวัอยา่งประชากรมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลจาํนวนประชากรทั้งหมด โดยใชฐ้านขอ้มูลจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สบป่อง (องค์การบริหารส่วนตาํบลสบป่อง 2551) พบว่าตามฐานขอ้มูลประชากรท่ีมีรายช่ือใน
หมู่บา้นบา้นไร่ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปมีจาํนวนทั้งส้ิน 177 คน แบ่งเป็นชาย 90 คน หญิง 87 คน 
แต่มีผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนและมีบตัรประชาชน จาํนวนทั้งส้ิน 119 คน แบ่งเป็น ชาย 60 คน และ
หญิง 59 คน นอกจากน้ีประชากรในหมู่บา้นยงัมีกลุ่มคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึน ซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย
และไม่มีบตัรประชาชนอีกจาํนวน 51 คน แบ่งเป็นชาย 22 คน หญิง 29 คน รวมประชากรท่ีอาศยัใน
ชุมชนทั้งส้ิน 170 คน เป็นชาย 82 คน และหญิง 88 คน 

2. ทาํการสุ่มตวัอยา่งประชากร 120 คน หรือ คิดเป็น 70% ของประชากรทั้งหมด โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) กล่าวคือ ในการสุ่มตวัอยา่งไดแ้บ่งประชากร
ออกเป็นกลุ่มๆตามชาติพนัธ์ุ รวมทั้งส้ิน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ คนเมือง ไทใหญ่ และชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ (มง้ ลีซอ 
กระเหร่ียง และคนในภาคอ่ืนๆ) โดยกาํหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกให้เป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่ใน
ชุมชนไม่ตํ่ากว่า 10 ปี  เน่ืองจากผูท่ี้เขา้มาอาศยัใหม่อาจไม่เคยรับรู้ขอ้มูลทางโบราณคดี ซ่ึง
ดาํเนินการศึกษามาเป็นเวลาเกือบสิบปี  จากนั้นจึงใชว้ิธีการจบัรายช่ือจากประชากรทั้งหมด กลุ่มละ 
30  รายช่ือ โดยเป็นเพศชายและเพศหญิงกลุ่มละ 15 รายช่ือ รวมทั้งส้ิน 120 คน เน่ืองจากคนใน
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ชุมชนบา้นไร่มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่มน้ีจะช่วยใหส้ามารถเก็บ
ขอ้มูลไดค้รอบคลุมทุกกลุ่ม  

3.การออกแบบแบบสอบถาม ในกระบวนการศึกษาพ้ืนท่ีวิจยั (การประเมินคุณแหล่ง
โบราณคดีดา้นเศรษฐกิจและสงัคม) รวมถึงการศึกษาระดบัความรับรู้ขอ้มูลทางโบราณคดีของคนใน
ชุมชนนั้นไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงวิธีการออกแบบแบบสอบถามในแต่
ละหวัขอ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 3.1แบบสอบถามสําหรับผูท่ี้เข้าเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดี แบบสอบถามชุดน้ีมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประเมินทศันคติท่ีมีต่อชุมชนและแหล่งโบราณคดี เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้น
การประเมินคุณค่าแหล่งโบราณคดีในดา้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการนาํเสนอแนวทางในการ
จดัการเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน แบบสอบถามในชุดน้ี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ช่ือ สกุล เพศ อาย ุอาชีพ ส่วนท่ี 2 คือ การประเมินทศันคติท่ี
มีต่อเส้นทางข้ึนสู่แหล่ง ทศันคติท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดี ทศันคติท่ีมีต่อป้ายนิทรรศการบนแหล่ง
โบราณคดี ทศันคติท่ีมีต่อชุมชน และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 3.2แบบสอบถามสาํหรับประเมินทศันคติและความรับรู้ขอ้มูลทางโบราณคดีของคน
ในชุมชนบา้นไร่ แบบสอบถามชุดน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประเมินทศันคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อ
แหล่งโบราณคดี เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการประเมินคุณค่าแหล่งโบราณคดีในดา้นคุณค่าทาง
สังคม รวมถึงการประเมินความรับรู้ข้อมูลและส่ิงท่ีคนในชุมชนต้องการทราบเก่ียวกับแหล่ง
โบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ เพื่อนาํผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ใหมี้ความเหมาะสม
กบัระดบัความรู้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

3.2.1ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น ช่ือ สกุล ชาติพนัธ์ุ เพศ อาย ุ
อาชีพ และระดบัการศึกษา รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการประเมินระดบัความรับรู้ เช่น จาํนวนปีท่ี
เขา้มาอาศยัในชุมชน การเขา้ไปใชป้ระโยชน์บนแหล่งโบราณคดี ประสบการณ์ร่วมในการขุดคน้
ทางโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ และประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการถ่ายทอดความรู้
ทางโบราณคดี ท่ีดาํเนินการโดยโครงการโบราณคดีบนพ้ืนท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ฯ (พ.ศ.2544 - 
2549) และโครงการการจดัการมรดกทางโบราณคดีท่ีเพิงผาบา้นไร่และเพิงผาถํ้าลอด (พ.ศ.2549 - 
2550) 

3.2.2 การประเมินทศันคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ 
ในดา้นต่างๆ เช่นความรู้สึกเป็นเจา้ของและความภาคภูมิใจต่อแหล่งโบราณคดี รวมถึงทศันคติท่ีมีต่อ
การทาํงานของนกัโบราณคดีท่ีผา่นมา  

3.2.3 การประเมินความรับรู้ขอ้มูลและส่ิงท่ีคนในชุมชนตอ้งการทราบเก่ียวกบั
แหล่งโบราณคดี ซ่ึงการออกแบบคาํถามในส่วนน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ สมยั
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วฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ และวฒันธรรมโลงไม ้ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการทราบคือความรับรู้ของคนใน
ชุมชนต่อค่าอายุของแหล่งโบราณคดี วฒันธรรมในอดีต และโบราณวตัถุท่ีพบ รวมถึงขอ้มูลทาง
โบราณคดีท่ีชุมชนตอ้งการทราบ  

การจัดการความรู้ของแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่ 
กระบวนการถอดความรู้จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ ไดใ้ชห้ลกัการจดัการความรู้

เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการหลกั ๆไดแ้ก่  การสร้างความรู้ใหม่   การจดัความรู้ให้
เป็นระบบ   การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้   และสุดทา้ยคือ
การเรียนรู้ เพ่ือให้มีการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ ซ่ึงเคร่ืองมือหลากหลาย
ประเภทถูกสร้างข้ึนมาเพื่อนาํไปใชใ้นการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้  ซ่ึงอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือ 

1.  เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ “เขา้ถึง” ความรู้ ซ่ึงเหมาะสาํหรับความรู้ประเภทความรู้ชดั
แจง้ (Explicit Knowledge) ไดแ้ก่ขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร หรือหนงัสือต่างๆ ซ่ึงวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ชนิดน้ีสามารถทาํไดโ้ดยการจดัอบรม จดัประชุม ต่างๆ     

2.  เคร่ืองมือท่ีช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ซ่ึงเหมาะสาํหรับความรู้ประเภทความรู้ฝัง
ลึก (Tacit Knowledge) หรือความรู้ท่ีเป็นทกัษะหรือเกิดจากการฝึกฝนและไม่สามารถทอดเป็น
คาํพูดไดโ้ดยง่าย ซ่ึงการถ่ายทอดความรู้แบบฝังลึกตอ้งใชว้ิธีการลงมือปฏิบติั และการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลเป็นหลกั ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์ของกระบวนการจดัการความรู้
ทางโบราณคดีในหนา้ถดัไป 
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แผนภูมิท่ี 4 กระบวนการจดัการความรู้ทางโบราณคดี 

 
ในการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีนั้ น ประกอบด้วยความรู้ทั้ งสองประเภท กล่าวคือ 

ความรู้แบบฝังลึก ไดแ้ก่ ทกัษะความชาํนาญในการสํารวจ ขุดคน้ วิเคราะห์โบราณวตัถุ ซ่ึงเป็น
ทกัษะเฉพาะของนกัโบราณคดีท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการทาํงาน  ซ่ึงยากต่อการถ่ายทอดใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจ โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่มีความรู้พื้นฐานทางโบราณคดี การถ่ายทอดความรู้แบบฝังลึกท่ีเป็นทกัษะน้ี 
จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นการลงมือปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น การศึกษาขดุคน้แหล่งโบราณคดีแบบมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้ากการดาํเนินงานของโครงการท่ีกล่าวมาในหัวขอ้การ
ทบทวนวรรณกรรม 

แต่เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเป็นการดําเนินงานภายหลังการศึกษาขุดค้นของโครงการ
โบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ ซ่ึงคนในชุมชนไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการศึกษา ชุมชนจึง
ไม่มีความรู้ฝังลึกหรือทักษะดังกล่าว  ประกอบกับเวลาในการดาํเนินงานวิจัยน้ีมีจาํกัด จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นทักษะการศึกษาทางโบราณคดีได้ ผูว้ิจัยจึงได้
ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการความรู้แบบทกัษะท่ีเป็นประสบการณ์ชีวิตของคนในชุมชน ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ในช่วงเวลาต่าง โปรดดูรายละเอียดใน
บทท่ี 5  

การจัดการความรู้ 

การรวบรวมความรู้ 

จัดจําแนกความรู้ 

•ความรู้ฝังลกึ  (Tacit Knowledge) 

•ความรู้ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) 
 

ถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้ฝังลกึ : การลงมือปฏิบัต ิ

ความรู้ชัดแจ้ง : เรียนรู้จากการเล่า
เร่ือง และคู่มือ  
 

ประเมนิผล 

การศึกษาทางโบราณคดี 

รวบรวมข้อมูลดิบจากรายงานเบือ้งต้น 

• ความรู้ฝังลกึ : ทกัษะและเทคนิคการศึกษาทาง

โบราณคดี ได้แก่ การขุดค้น การวเิคราะห์ 

• ความรู้ชัดแจ้ง : ผลการวเิคราะห์ตคีวามอยู่ใน

รูปแบบรายงาน และเอกสารต่างๆ 

•ถ่ายทอดทกัษะในงานโบราณคด ี

โดยการลงมือปฏิบัต ิ

•ถ่ายทอดผลการศึกษาโดยการเรียนรู้จาก
เอกสาร และการอบรม 

ประเมนิผล 
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ศึกษาความรับรู้ทางโบราณคดขีองกลุ่มเป้าหมาย 

กาํหนดขอบข่ายหรือหัวข้อให้ตรงกบัระดบัการรับรู้ 

ความรู้ของชุมชน ความรู้ทางโบราณคด ี

รวบรวมความรู้ 

สังเคราะห์ข้อมูล 

ทดลองสร้างชุดข้อมูล 

สําหรับความรู้แบบชัดแจ้งในการศึกษาโบราณคดี คือ องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการ
ศึกษาวิจยัและถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเอกสารวิชาการ คู่มือ แผน่พบัต่างๆ ซ่ึงความรู้ท่ีถูก
ถ่ายทอดนั้นมีหลายระดบัดว้ยกนั จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปขั้นตอนในการถอดความรู้ไดด้งัน้ี  

1. ศึกษาระดบัความรับรู้ทางโบราณคดีของกลุ่มเป้าหมาย (ผูใ้หญ่และเยาวชน) 
2. กาํหนดขอบข่ายหรือหัวขอ้ท่ีจะทาํการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมแก่ระดบัความ

รับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
3. การรวบรวมความรู้โดยการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและ

น่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใช ้ในการถ่ายทอดความรู้ 
4. สงัเคราะห์ขอ้มูลออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยตามช่วงเวลา ประเภทโบราณวตัถุ โดยจดัจาํแนก

ประเภทความรู้วา่โบราณวตัถุแต่ละชนิดมีวิธีการศึกษาอยา่งไร และผลการศึกษาเป็นอยา่งไร  
5. ทดลองสร้างชุดขอ้มูลในการถ่ายทอดความรู้ให้สอดคลอ้งกบัพื้นฐานความรู้ทาง

โบราณคดีตามประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะถ่ายทอดความรู้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5 ขั้นตอนในการจดัการความรู้ทางโบราณคดี 
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     บทที ่4 
 

แหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่และชุมชนบ้านไร่ 
           

การดาํเนินงานท่ีผ่านมาผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแหล่งโบราณคดี เช่นการสํารวจเอกสาร
งานวิจยัและการสาํรวจภาคสนาม เพื่อศึกษาลกัษณะทางกายภาพของแหล่งโบราณคดี อนัเป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการประเมินคุณค่าดา้นต่างๆของแหล่งโบราณคดี  ไดแ้ก่ คุณค่าทางความรู้  คุณค่าทาง
วฒันธรรม คุณค่าทางเศรษฐกิจ  และคุณค่าทางสังคม ซ่ึงเป็นแนวทางการประเมินท่ีกาํหนดโดย
องคก์ารยเูนสโกใ้นการจดัการมรดกวฒันธรรมต่างๆ รวมถึงเพื่อนาํเสนอแนวทางในการดาํเนินการ
อนุรักษต่์อไป นอกจากน้ี ไดท้าํการศึกษาขอ้มูลดา้นต่างๆของชุมชนทอ้งถ่ินโดยใชเ้คร่ืองมือของนกั
มานุษยวิทยา เช่น การทาํแผนท่ีเดินดิน การทาํปฏิทินชุมชน เพื่อทาํการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดความรู้     

                 
ข้อมูลเบือ้งต้นของแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่ 

ประวตัิการค้นคว้าแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่ 
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่เป็นท่ีรู้จกัของชาวบา้นในหมู่บา้นบา้นไร่และบา้นนํ้ าบ่อ

สะเป๋ เป็นเวลากวา่ 30 ปีแลว้ แต่ในแวดวงวิชาการนั้นเพิ่งจะมีการคน้พบเม่ือประมาณ 10 กว่าปีมาน้ี 
โดยนายจอห์น สปีร์ ไดน้าํคณะสาํรวจถํ้าชาวออสเตรเลียเขา้สาํรวจ และทาํผงัในปี พ.ศ. 2529-2531 
ต่อมากรมศิลปากรเขา้สาํรวจและทาํผงัในปี พ.ศ. 2530  

ในปี พ.ศ. 2537-38 และ 2541  ดร. ปีเตอร์ เกรฟ ไดเ้ขา้สาํรวจและเจาะตวัอย่างดินเพื่อ
ศึกษาสภาพแวดลอ้มโบราณ รวมทั้งเจาะตวัอย่างโลงไมเ้พื่อหาค่าอายขุองวฒันธรรมโลงไม ้แต่ยงั
ไม่มีการรายงานผลอย่างเป็นทางการ  ประมาณ พ.ศ. 2541-42 โครงการสํารวจและจดัทาํระบบ
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัถํ้าาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยผูช่้วยศาสตราจารยด์ร. รัศมี  ชูทรงเดช  เป็นผูว้ิจยั
ดา้นโบราณคดี ไดท้าํการบนัทึกและสาํรวจขอ้มูลเพิ่ม ต่อมาผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.รัศมี  ชูทรงเดช
และคณะไดด้าํเนินการวิจยัเร่ืองโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาวงปีไมน้ี้ยงัไม่ไดท้าํการวิเคราะห์ตวัอย่างจากโลงไมท้ั้งหมด 
และยงัไม่มีคาํตอบท่ีชดัเจนเก่ียวกบัอายสุมยัของโลงไมป้ระเภทต่างๆ แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้น
ไร่ไดรั้บการศึกษาขุดคน้คร้ังแรกท่ี โดยคณะวิจยัของโครงการโบราณคดีบนพ้ืนท่ีสูงในอาํเภอปาง
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มะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดด้าํเนินการข้ึนในระหว่างเดือนธนัวาคม 2544 ถึงมกราคม 2545 
นอกจากน้ียงัไดท้าํการศึกษาวงปีไมจ้ากโลงและเสาท่ีพบเป็นจาํนวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 1 ท่ีตั้งแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ 

(กรมแผนท่ีทหาร ) 
 

ทีต่ั้งและการเดินทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี 
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ อยูใ่นบริเวณพื้นท่ีของบา้นไร่ หมู่ท่ี 3 ตาํบลสบป่อง 

อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ตามระบบ UTM จากเคร่ือง GPS และ
การตรวจสอบกบัแผนท่ีทางทหาร “บา้นแม่ละนา” ระวาง 4648 III มาตราส่วน 1: 50,000 ท่ี
ตาํแหน่ง 47 QMB 140584  ตวัแหล่งโบราณคดีมีลกัษณะเป็นเพิงผาหินปูนรูปเกือกมา้ หนัหนา้ไป
ทางทิศเหนือ  ตวัเพิงผานั้นกวา้ง 105  เมตร ยาว 142  เมตร และสูง 30  เมตร ตั้งอยู่สูงจาก
ระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 896 เมตร  และสูงจากท่ีราบเชิงเขาริมลาํนํ้ าประมาณ 160 - 200 เมตร ธรณี
สัณฐานเป็นหลุมยุบแบบเปิดบนยอดเขา ซ่ึงสภาพของแหล่งโบราณคดีนั้นเป็นสุสานกลางแจง้
ขนาดใหญ่ในวฒันธรรมโลงไม ้               

การเดินทางเขา้สู่แหล่งโบราณคดีเร่ิมจากตวัตาํบลสบป่องใชท้างหลวงหมายเลข 1095 
(แม่มาลยั - แม่ฮ่องสอน) มุ่งหนา้สู่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร  เล้ียวซา้ย
เขา้ไปตามถนนทางเขา้หมู่บา้นบา้นไร่ซ่ึงอยูติ่ดกบัสถานีวจิยัพนัธ์ุขา้วจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากนั้นจะ
เป็นถนนดินทางดา้นทา้ยหมู่บา้นท่ีตดัผ่านพื้นท่ีการเกษตรของชาวบา้น รวมระยะทางท่ีรถยนต์
เขา้ถึงประมาณ 4 กิโลเมตร   แลว้จึงผา่นหุบเขาท่ีค่อยๆบีบตวัแคบลง  เดินจะเลียบเลาะไปตามแนว
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นํ้าลางท่ีขนานไปตามแนวหนา้ผาท่ีสูงชนัขนาบทั้งสองขา้ง  มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร   การ
เดินข้ึนแหล่งโบราณคดีจะใชเ้ส้นทางท่ีโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯร่วมกบัชุมชนพฒันาข้ึน 
โดยไดข้ดุดินทาํทางเดินเป็นขั้นบนัไดดินเพื่อใหเ้ดินเลาะข้ึนไปตามทางไดส้ะดวกข้ึน  การเดินข้ึน
ไปยงัแหล่งมีระยะทางประมาณ 100 -150 เมตร รวมระยะทางจากทางหลวงหมายเลข 1095 จนถึง
แหล่งโบราณคดีประมาณ 6 กิโลเมตร 

                                                                                                                                                                                

 
                           

ภาพท่ี 2 เสน้ทางเดินเทา้ข้ึนสู่แหล่งโบราณคดี 
 

ธรณสัีณฐานทางโบราณคด ี
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในภูมิประเทศเป็นแบบหลุมยุบ ซ่ึงจะ

ปรากฏลักษณะธรณีสัณฐานแบบต่าง ๆ ได้แก่ หลุมยุบ หุบยุบ ธารมุด และแนวรอยเล่ือน ท่ี
พิจารณาจากทางนํ้า และแนวหลุมยบุต่างๆเป็นตน้ ในส่วนบริเวณท่ีพบหลกัฐานทางโบราณคดีและ
มีการขดุคน้ทางโบราณคดีนั้น พบว่าตั้งอยู่บนลกัษณะธรณีสัณฐานท่ีเป็นแบบหลุมยบุ ซ่ึงหลุมยุบ
ดงักล่าวตั้งอยู่บริเวณยอดเขาท่ีมีความสูงจากพ้ืนดินและมีลาํนํ้ าไหลผ่าน พบว่าเป็นแอ่งยุบขนาด
ใหญ่ ซ่ึงมีรอยเล่ือนพาดผา่นในพื้นท่ีดงักล่าว ทาํให้มีการยกตวัข้ึนของพ้ืนท่ีเกิดเป็นหนา้ผาสูงชนั 
และแอ่งยบุดงักล่าว   
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(กรมแผนท่ีทหาร) 
 

สภาพแวดลอ้มบริเวณแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ ประกอบดว้ยพื้นท่ีตอนล่างซ่ึงเป็น
ท่ีราบระหว่างหุบเขาค่อนขา้งแคบมีลาํนํ้ าลางไหลผา่น  พืชพรรณท่ีข้ึนในบริเวณน้ีเป็นพืชหลกัของ
ป่าเบญจพรรณ มีไคร้นํ้ า ไคร้บก ไมไ้ผข่นาดเลก็ถึงขนาดใหญ่ข้ึนอยูท่ ัว่ไป พื้นท่ีบริเวณท่ีราบเชิง
เขาก่อนท่ีจะข้ึนแหล่งโบราณคดีมีลกัษณะเป็นท่ีราบโล่ง  เพราะมีการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเป็นคอกปศุสตัว ์
หนา้ดินบริเวณน้ีค่อนขา้งลึก ดินมีความชุ่มช้ืน เป็นดินท่ีเกิดจากการทบัถมของตะกอนจากภูเขา  
ประกอบไปดว้ยตน้ก่อพนัธ์ุต่างๆ เสลา ตะเคียนและไมแ้ดง มีป่าไผข้ึ่นแทรกปะปน จดัว่าเป็นป่า
เบญจพรรณช้ืนแต่มีความหนาแน่นของพ้ืนท่ีป่าค่อนขา้งนอ้ยเพราะไดรั้บผลกระทบจากการใชพ้ื้นท่ี
ของมนุษย  ์พื้นท่ีลาดบนภูเขาท่ีเป็นทางข้ึนแหล่งโบราณคดีมีความลาดชัน หน้าดินค่อนขา้งลึก 
สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณช้ืนท่ีมีความสมบูรณ์พอสมควร ชนิดของพืชพรรณท่ีพบบริเวณน้ี
ประกอบดว้ย ไมส้ักควบคู่กบัไมไ้ผข่นาดต่างๆท่ีข้ึนแทรกปะปน     สาํหรับไมช้นิดอ่ืนท่ีพบมี
ไมแ้ดง ตะเคียน รกฟ้า  และไมก่้อ 

โดยสรุปแลว้สภาพแวดลอ้มของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่า
เบญจพรรณช้ืนท่ีเหมาะสมต่อการเติบโตของตน้สกั ยกเวน้บริเวณหลงัคาเพิงผาท่ีมีตน้ไมใ้นป่าเตง็

เพิงผาบา้น

เพงิผาบ้าน

ภาพท่ี 3 ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณหลุมยบุบา้นไร่ 
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รังมาข้ึนปะปนอยู ่ ทั้งน้ีเพราะหนา้ดินบางบริเวณต้ืนจึงไม่เหมาะกบัไมบ้างชนิดในป่าเบญจพรรณ 
แต่กพ็บวา่มีไมส้กัซ่ึงเป็นไมด้ชันีท่ีช้ีวดัถึงความเป็นป่าเบญจพรรณข้ึนอยู ่ บริเวณน้ีจึงจดัวา่เป็นป่า
รอยต่อ  

การขุดค้นทางโบราณคดี 
เพิงผาบา้นไร่มีการขุดคน้ทางโบราณคดี  3 พื้นท่ี  โดยแต่ละหลุมมีขนาด  4×4  เมตร  

โดยแบ่งเป็น  พื้นท่ีท่ี 1   ทาํการขุดคน้ทั้งหมด 5 หลุม พื้นท่ีท่ี 2   ทาํการขุดคน้ทั้งหมด 3 หลุม   
พื้นท่ีท่ี 3   ทาํการขุดคน้เพียง 1 หลุม โดยหลุมขุดคน้แต่ละพื้นท่ีใช้ระบบการขุดคน้ตามชั้นดิน
สมมุติ  โดยขดุลึกประมาณ 5 หรือ10 หรือ 20 เซนติเมตร ตามความเหมาะสม ดงัท่ีแสดงในแผนผงั
หลุมขดุคน้ของโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน         
 

 
 
ภาพท่ี 4 แผนผงัของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ 

 
การลาํดับช้ันวฒันธรรม 
ผลจากการหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ สามารถกาํหนดอายุของแหล่งโบราณคดีเพิงผา

บา้นไร่ไดร้ะหว่าง  10,660 - 1,520 ปีมาแลว้  และสามารถแบ่งชั้นวฒันธรรมสมยัก่อน 
ประวติัศาสตร์ได ้ 4  ชั้น คือ ชั้นวฒันธรรมสมยัไพลสโตซีนตอนปลาย โฮโลซีนตอนตน้ โฮโล
ซีนตอนกลาง และโฮโลซีนตอนปลาย โดยแบ่ง ตามความหนาแน่นของหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี
พบ และชั้นทบัถมทางธรณีวิทยา (รัศมี ชูทรงเดช 2547) 

ภาพรวมของการศึกษาแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่  
โครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   ไดเ้ขา้

ศึกษาวิจยัแหล่งโบราณคดีแห่งน้ี โดยทาํการขดุคน้ทั้งส้ิน 3 พื้นท่ี  ผลการศึกษาพบว่าเพิงผาบา้นไร่
ถูกใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราวของกลุ่มคนท่ีใชเ้คร่ืองมือหินกะเทาะ 2 ช่วงเวลา  คือ ในสมยัไพลส-
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โตซีนตอนปลาย  พบหลกัฐานการเขา้มาอยูอ่าศยัเฉพาะในพ้ืนท่ีขดุคน้ท่ี 1 และ 2  ซ่ึงหลกัฐานท่ีพบ
ไม่มีความหนาแน่นมากนัก แสดงถึงการเขา้มาอยู่อาศยัในช่วงเวลาสั้นๆ กาํหนดอายุไดป้ระมาณ 
10,660 – 10,210 ปีมาแลว้               

ในสมยัโฮโลซีนตอนตน้ หรือประมาณ  9,720 - 7,710  ปีมาแลว้  พื้นท่ีขดุคน้หมดถูกใช้
เป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราวโดยกลุ่มคนท่ีใชเ้คร่ืองมือหินกะเทาะเช่นกนั  ซ่ึงพื้นท่ีท่ี 3 หรือบริเวณ
ทางเขา้เพิงผานั้นมีการเขา้มาใชง้านบ่อยคร้ังท่ีสุด พบชั้นเถา้ถ่านทบัถมหนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืนๆ  
นอกจากน้ีพื้นท่ีท่ี 2 บริเวณก่ึงกลางเพิงผายงัถูกใช้เป็นท่ีฝังศพ  พบโครงกระดูกเพศชาย อายุ
ประมาณ 40 - 45 ปี ถูกฝังท่ีระดบัความลึก  285 cm.dt หรือประมาณ 1.1 เมตร จากระดบัผวิดิน 
กาํหนดอายดุว้ยวิธีคาร์บอน 14 ไดค่้าอายปุระมาณ  9,720 ± 50 ปีมาแลว้   

หลกัฐานท่ีพบทั้งสองช่วงเวลามีความคลา้ยคลึงกัน ได้แก่  เศษสะเก็ดหิน  แกนหิน  
กระดูกสัตวเ์ผาไฟ  และเปลือกหอยนํ้ าจืด   แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มคนดงักล่าวใชเ้พิงผาเป็นท่ีพกัอาศยั
และประกอบกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  เช่น ประกอบอาหาร  ผลิตและซ่อมแซมเคร่ืองมือหิน ซ่ึงมี
รูปทรงไม่แน่นอนและมีขนาดเล็กเน่ืองจากตอ้งเคล่ือนยา้ยบ่อย  มีการคดัเลือกหินท่ีมีคุณภาพดี   
เช่น หินแอนดิไซท ์ และควอทไซท ์  แต่ทั้งสองช่วงเวลามีความแตกต่างในเร่ืองขนาดของสัตวท่ี์ถูก
ล่ามาเป็นอาหาร   คือ ในสมยัไพลสโตซีนตอนปลาย  กระดูกสัตวท่ี์พบจะเป็นสัตวข์นาดใหญ่และ
ขนาดกลางมากกว่าสัตวข์นาดเลก็  ส่วนในสมยัโฮโลซีนตอนตน้พบว่านิยมล่าสัตวข์นาดกลางและ
ขนาดเลก็   

สาํหรับสมยัโฮโลซีนตอนกลางนั้นไม่มีค่าอายท่ีุชดัเจน จึงไม่สามารถสรุปแบบแผนการ
ดาํรงชีวิตได ้ต่อมาในสมยัโฮโลซีนตอนปลายพื้นท่ีบริเวณเพิงผาถูกใชเ้ป็นสุสานในการปลงศพคร้ัง
ท่ีสองของคนในวฒันธรรมโลงไม ้ มีการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีอยา่งนอ้ย 2 สมยั คือ ระหว่าง 2,260 – 2,030  
ปีมาแลว้ และระหว่าง 1,700 – 1,520  ปีมาแลว้  การศึกษาวงปีไมย้งัช่วยใหท้ราบว่า   ไมท่ี้ใชท้าํโลง
ส่วนใหญ่เป็นไมส้ักท่ีโตในพื้นราบ มีการคดัเลือกอายไุมท่ี้อยูใ่นช่วง 170 – 200 ปี  แสดงถึงความรู้
และความชาํนาญของช่างเป็นอยา่งดี  

หลกัฐานอ่ืนๆท่ีพบ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเน้ือดินเน้ือละเอียด ทรงชามและหมอ้  
น่าจะเป็นภาชนะท่ีอุทิศใหแ้ก่ผูต้ายมากกวา่ภาชนะท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั    นอกจากน้ียงัพบช้ินส่วน
เคร่ืองมือเหลก็จาํนวน 4 ช้ิน ห่วงสาํริด 1 ช้ิน ลูกปัดแกว้ 1 ช้ิน น่าจะเป็นของท่ีนาํเขา้มาจากต่างถ่ิน 
และเป็นของอุทิศให้แก่ผูต้ายเช่นกนั สําหรับช้ินส่วนกระดูกและฟันคนนั้นพบในทุกพื้นท่ีขุดคน้ 
สรุปไดว้่าวฒันธรรมโลงไมเ้ป็นสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ มีการแบ่งชนชั้นคนในสังคม 
และมีการแบ่งหน้าท่ีในการทาํงานเฉพาะทางแลว้  นอกจากน้ียงัมีการพบภาพเขียนสีบนผนังหิน
ดา้นทิศตะวนัออกของเพิงผา จาํนวน 4 ตาํแหน่ง  32 ภาพ   การวิเคราะห์เบ้ืองตน้สนันิษฐานวา่น่าจะ
เป็นภาพท่ีเขียนข้ึนเพื่อบนัทึกเหตุการณ์  หรือเพื่อประกอบการทาํพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ  ซ่ึงในการขดุ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63 
 

 

คน้พื้นท่ีท่ี 3 ไดพ้บหินท่ีมีรอยฝนอยู่ดา้นบนและมีสีแดงติดอยู่ กาํหนดอายุไดป้ระมาณ 8,850 ปี
มาแลว้ โดยเทียบเคียงจากอายขุองตวัอยา่ง  สนันิษฐานวา่อาจจะเป็นสีท่ีใชใ้นการเขียนรูป   

 
การศึกษาศักยภาพของแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่ 

การศึกษาศกัยภาพของแหล่งโบราณคดีใชว้ิธีการเดินเทา้สาํรวจและบนัทึกขอ้มูล โดย
เลือกช่วงเวลาในฤดูฝน  เน่ืองจากช่วงเดือนเมษายน - กันยายน ของอาํเภอปางมะผา้ จังหวดั
แม่ฮ่องสอนจะมีฝนตกชุก ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเสน้ทางและแหล่งโบราณคดี    

ผลการศึกษาศักยภาพของแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่ 
1.การเข้าถึงและความยากง่ายในการเข้าถึง  
จากการสาํรวจเสน้ทางเดินเทา้ในช่วงฤดูฝน ใชว้ิธีการเดินเทา้จากหมู่บา้นข้ึนไปยงัแหล่ง

โบราณคดีท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา เส้นทางเดินเทา้มีสภาพเป็นทางดินจากทา้ยหมู่บา้นข้ึนไปยงัแหล่ง
โบราณคดี  รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และทางเดินข้ึนเขาในแนวด่ิงอีกประมาณ 300  
เมตร  พบว่าเส้นทางเดินเทา้ทั้งสองช่วงมีสภาพเปียกช้ืนและเป็นแอ่งนํ้ าขงั  บางช่วงทาํให้ยากต่อ
การเดินทางเขา้สู่แหล่ง     เน่ืองจากทางเดินมีตน้ไมใ้หญ่ข้ึนปกคลุมจึงไม่ไดรั้บแสงแดดตลอดทั้งวนั  
นอกจากน้ียงัพบวา่สภาพอากาศในฤดูฝนทาํใหข้ั้นบนัไดท่ีทาํจากไมไ้ผมี่สภาพผพุงัชาํรุดเสียหายใน
บางช่วง  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้การประเมินจากสภาพเส้นทางในการเข้าถึงตัวแหล่ง
โบราณคดี ซ่ึงพิจารณาตามลกัษณะความยากง่ายและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งตาม
แนวทางของศูนยว์ิจยักรมป่าไม ้(ดูรายละเอียดในบทท่ี 3) พบวา่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่มีการ
เขา้ถึงแหล่งอยูท่ี่ คือความยากระดบั 4 สามารถเขา้ถึงดว้ยการเดินเทา้เท่านั้น แต่ไม่มีอนัตราย 

2.ความสมบูรณ์ของแหล่งโบราณคดีและหลกัฐานทีพ่บ  
การประเมินสภาพและหลกัฐานท่ีพบว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณา

จากร่องรอยผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทาํของมนุษยแ์ละสัตว ์ ซ่ึงการศึกษาสภาพความสมบูรณ์
ของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่พบว่า มีร่องรอยผลกระทบนอ้ย ไดแ้ก่ร่องรอยการเผาทาํลายโลง
ไม ้ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนการเขา้ไปศึกษาวิจยั  แต่ในปัจจุบนัพบว่าแหล่งไม่ปรากฏการทาํลายใด สาํหรับ
ความสมบูรณ์ทางชีววิทยาและหลกัฐานทางโบราณคดี มีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีในปริมาณ
มาก และอยูใ่นสภาพสมบูรณ์หรือคงสภาพเดิม จดัอยูใ่นระดบั 3 คือ ปรากฎร่องรอยผลกระทบเบา
บาง และมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีจาํนวนมาก ซ่ึงอยูใ่นสภาพเกือบสมบูรณ์ 

3.การพบเห็นกจิกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
การประเมินสภาพว่าแหล่งโบราณคดีไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม ทั้งท่ี

ตั้ งใจหรือไม่ตั้ งใจ เช่นการขีดเขียน การท้ิงขยะมูลฝอย ผลการศึกษานั้ นไม่พบกิจกรรมท่ีไม่
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เหมาะสมบนแหล่งโบราณคดีแต่อยา่งใด จึงจดัอยูใ่นระดบั 4 เน่ืองจากโบราณวตัถุประเภทโลงไม้
และเสามีร่องรอยการถูกเผาทาํลายดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

4.โอกาสพบคนหลากหลายกลุ่ม 
การประเมินว่าแหล่งโบราณคดีเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากนอ้ยเพียงใด โดยประเมินจาก

โอกาสการพบกลุ่มคนประเภทต่างๆ ผลการศึกษาพบวา่แหล่งโบราณคดีมีโอกาสพบคนหลากหลาย
เป็นคร้ังคราว  เช่น คนทอ้งถ่ิน นกัวิจยั และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจาํนวนหน่ึง จึงจดัอยูใ่นระดบั 
3 คือ แหล่งโบราณคดีเป็นท่ีรู้จกัแต่จาํกดัในวงไม่กวา้งมากนกั 

5.การจัดการพืน้ที ่
การประเมินส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆท่ีแสดงถึงการเขา้ไปจดัการพ้ืนท่ี พบว่าแหล่ง

โบราณคดีมีการพฒันาเส้นทางข้ึนสู่แหล่งเส้นใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักวิจยั 
นอกจากน้ียงัพบวา่มีการจดัทาํทางเดิน ร้ัวหรือราวบนัได ป้ายส่ือความหมาย จึงจดัอยูร่ะดบั 2 หรือมี
การจดัการในระดบัปานกลาง เช่น มีการทาํทางเดินเทา้ ราวกั้น และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกเท่าท่ี
จาํเป็น เช่น ป้ายขอ้มูล และหอ้งสุขา เป็นตน้ 
 

    
      
ภาพท่ี 5 เสน้ทางเดินเทา้ข้ึนแหล่งโบราณคดีในฤดูฝน 
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ภาพท่ี 6 บนัไดไมไ้ผท่ี่ชาํรุดในบางช่วง  
 

การประเมินแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ในประเด็นหลกั ทั้ง 5 ขอ้ตามแนวทางของ
ศูนยว์ิจยักรมป่าไม ้เพื่อประเมินสภาพอนัจะนาํไปสู่การจดัการท่ีเหมาะสมในอนาคต สรุปไดว้่า 
คะแนนรวมของแหล่งโบราณคดีอยูท่ี่ 16 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มพื้นท่ีสันโดษระดบั 1 กล่าวคือ เป็น
พื้นท่ีท่ีรู้จกัและเขา้ไปใชป้ระโยชน์เฉพาะกลุ่มคนทอ้งถ่ินและบุคคลทัว่ไป แต่จาํกดัในวงไม่กวา้ง
นกั และมีการจดัการเบ้ืองตน้ จึงมีความสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติ และหลกัฐานทางโบราณคดีสูง 

 
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาสภาพแหล่งโบราณคดีตามแนวทางของศูนยว์ิจยักรมป่าไม ้

 
สรุปผลการศึกษาศักยภาพของแหล่งโบราณคดี 
เน่ืองจากแหล่งโบราณคดีนั้นเป็นเพิงผารูปวงรีเกือบกลมขนาดใหญ่   ทาํให้ไม่ไดรั้บ

ผลกระทบจากนํ้ าฝนท่ีตกลงมามากนกั  โดยท่ีโลงไมจ้าํนวน 29  ฝา  (15 โลง)และเสา  จาํนวน  95  
ตน้  แบ่งเป็นกลุ่มโลงท่ียงัตั้งอยู่บนเสาและคาน  จาํนวน 3 กลุ่ม  และกลุ่มท่ีลม้นอนกบัพื้นอีก
จาํนวนหน่ึง  ยงัอยูใ่นสภาพเดิม  รวมถึงภาพเขียนสี  จาํนวน  4  ตาํแหน่ง ไม่ไดรั้บความเสียหาย
จากฝนท่ีตกลงมา มีเพียงป้ายนิทรรศการชั่วคราวท่ีทาํจากกระดาษอยู่ในสภาพทรุดโทรมจาก
ความช้ืน 

หัวข้อ ความยากง่าย
ในการเข้าถึง 

ความ
สมบูรณ์ 

กจิกรรมที่ 
ไม่เหมาะสม 

โอกาสพบคน
หลากหลาย 

การจัดการ
พืน้ที่ 

คะแนน
รวม 

คะแนน 4 3 4 3 2 16 
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อยา่งไรก็ตาม แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่นั้นมีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงแหล่งในช่วงฤดู
ฝนซ่ึงจะมีฝนตกหนกัตลอดฤดูกาล     ทาํให้เส้นทางเดินเทา้ทั้งในทางราบและทางชนันั้นมีสภาพ
เปียกช้ืนและล่ืนซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้ ช่วงเวลาดงักล่าวจึงไม่เหมาะแก่การท่องเดินทางเขา้สู่
แหล่ง        สําหรับแหล่งโบราณคดีนั้นไม่ไดรั้บผลกระทบจากฝนท่ีตกลงมา เน่ืองจากมีตวัเพิงผา
หินปูนช่วยกาํบงัลมและฝน    

ในดา้นป้ายนิทรรศการบนแหล่งโบราณคดี ปัจจุบนัไดมี้การจดัแสดงป้ายนิทรรศการบน
แหล่งโบราณคดี จาํนวน 4 ป้าย ป้ายท่ี 1 อธิบายประวติัความเป็นมาและการขดุคน้ป้ายท่ี 2อธิบาย
รูปแบบของโลงไม ้ป้ายท่ี 3 อธิบายภาพเขียนสีท่ีพบ และป้ายท่ี 4 อธิบายเร่ืองมานุษยวิทยากายภาพ  
ซ่ึงป้ายนิทรรศการดงักล่าวเป็นป้ายชัว่คราวท่ีทาํจากกระดาษจึงมีอายใุชง้านจาํกดั  จาํเป็นตอ้งจดัทาํ
ป้ายนิทรรศการบนแหล่งโบราณคดีเพิ่มเติมจากเดิม  และใชว้สัดุท่ีมีความคงทนถาวร รวมถึงการ
จดัทาํป้ายแนะนาํการปฏิบติัตวัในการเขา้ชมแหล่งโบราณคดี   
 
                                                                                                                                                                          
             
 
 
  
   
 
 
 
ภาพท่ี 7 ป้ายนิทรรศการชัว่คราวบนโบราณคดี 
 

การประเมินคุณค่าแหล่งโบราณคดี 
งานวิจยัน้ีจึงไดป้ระยกุตแ์นวทางการประเมินคุณค่าขององคก์รยเูนสโก ้ เป็นเกณฑใ์น

การประเมินแหล่งโบราณคดี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ซ่ึงแนวทางหรือวิธี
วิทยาท่ีใชใ้นการประเมินคุณค่าในแต่ละหวัขอ้นั้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การประเมินคุณค่าทางขอ้มูลวิชาการนั้นทาํการประเมินจากปริมาณ และความ
น่าเช่ือถือของเอกสาร และขอ้มูลวิชาการท่ีถูกสร้างข้ึนจากการศึกษาวิจยัของโครงการโบราณคดีบน
พื้นท่ีสูงฯ 

2. การประเมินคุณค่าทางวฒันธรรม ใชว้ิธีการประเมินจากจาํนวน และความสมบูรณ์
ของหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ ซ่ึงเป็นตวัแทนของวฒันธรรมในอดีต 
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3. การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ ใชว้ิธีการประเมินจากสภาพความสมบูรณ์ ความยาก
ง่ายในการเขา้ถึงของแหล่งโบราณคดี รวมถึงผลสาํรวจจากแบบประเมินทศันคติของผูท่ี้เยีย่มชม
แหล่งโบราณคดี 

4. คุณค่าทางสงัคม ใชว้ิธีการประเมินจากแบบประเมินทศันคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อ
แหล่งโบราณคดี 

ผลการประเมินคุณค่าแหล่งโบราณคดี 
1.คุณค่าทางขอมูลวชิาการ 
โครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้นประกอบดว้ย

การดาํเนินงาน 2 ระยะเวลาดว้ยกนั กล่าวคือ ระยะท่ี 1 ดาํเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2546 และ
ระยะท่ี 2 ดาํเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2547 –  2549   โดยไดท้าํการสาํรวจแหล่งโบราณคดีประเภทโลง
ไมจ้าํนวน 7 แหล่ง และทาํการศึกษาขดุคน้แหล่งโบราณคดี จาํนวน 2 แหล่ง คือแหล่งโบราณคดีเพิง
ผาบา้นไร่   และแหล่งโบราณคดีเพิงผาถํ้าลอด ภายหลงัจากการขุดคน้ไดด้าํเนินการจดัการแหล่ง
โบราณคดีทั้งสอง ภายใตโ้ครงการจดัการมรดกทางโบราณคดีท่ีเพิงผาถํ้ าลอดและเพิงผาบา้นไร่ 
ดาํเนินการระหวา่ง พ.ศ. 2550 – 2551    

นบัการดาํเนินการวิจยัดา้นโบราณคดีในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองและยาวนานเป็นระยะเวลา
เกือบ 10 ปี  ผลจากการวิจยัไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมบนพ้ืนท่ีสูง  และ
ได้ผลิตความรู้ในรูปแบบรายงานวิจยัและเอกสารทางวิชาการต่างๆมากมาย โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

โครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนระยะท่ี 1 ได้
จดัพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปแบบรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 8 เล่ม ไดแ้ก่ 

เล่มท่ี 1.  สรุปภาพรวมโครงการวิจยั   
เล่มท่ี 2. สรุปภาพรวมของงานโบราณคดี 
เล่มท่ี 3. การสาํรวจทางโบราณคดี  
เล่มท่ี 4. การขดุคน้แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่  
เล่มท่ี 5. การขดุคน้แหล่งโบราณคดีเพิงผาถํ้าลอด  
เล่มท่ี 6. ดา้นมานุษยวิทยากายภาพ  
เล่มท่ี 7. ดา้นวงปีไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม   
เล่มท่ี 8. การเผยแพร่ผลงานวิจยัและการใชป้ระโยชน์ 
โครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระยะท่ี 2 ได้

จดัพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปแบบรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 9 เล่ม และหนงัสือทาง
วิชาการ จาํนวน 2 เล่ม รวมทั้งส้ิน 11 เล่ม ไดแ้ก่  
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เล่มท่ี 1.  บูรณาการศาสตร์และภาพรวมโครงการวิจยั   
เล่มท่ี 2. โบราณคดีและภาคผนวก  
เล่มท่ี 3. มานุษยวิทยากายภาพ (โครงกระดูกคน)   
เล่มท่ี 4. มานุษยวิทยากายภาพ (ฟันคน)   
เล่มท่ี 5. วงปีไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มโบราณ  
เล่มท่ี 6. ชาติพนัธ์ุวรรณนาทางโบราณคดี  
เล่มท่ี 7. การสาํรวจและจดัระบบฐานขอ้มูล 
เล่มท่ี 8. กระบวนการโบราณคดีทอ้งถ่ินและการเผยแพร่ผลงานวิจยั   
เล่มท่ี 9. เอกสารถอดเทปจากการประชุมทางวิชาการเร่ืองพลวตัทางสังคม วฒันธรรม 

และส่ิงแวดลอ้มบนพ้ืนท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน    
เล่มท่ี 10. โบราณคดีบนพื้นท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
เล่มท่ี 11. พลวตัทางสังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มบนพื้นท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
โครงการจัดการมรดกทางโบราณคดีท่ีเพิงผาถํ้ าลอดและเพิงผาบ้านไร่ได้จัดพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปแบบรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์  จาํนวน 1 เล่ม นอกจากน้ียงัไดจ้ดัพิมพ์
คู่มือนาํชมแหล่งโบราณคดี จาํนวน 1 เล่ม แมว้่ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ของโครงการทั้งสอง
ระยะจะมีเน้ือหาเดียวกนั เน่ืองจากเป็นการศึกษาแหล่งโบราณคดีท่ีต่อเน่ืองกนั ทาํใหข้อ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษามีความละเอียด  ซ่ึงระดบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูลส่วนหน่ึงพิจารณาจากรายงานเบ้ืองตน้
ซ่ึงมีการบนัทึกขอ้มูลการขดุคน้และจดัเก็บโบราณวตัถุอยา่งเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ หรือนาํ
ขอ้มูลดิบเหล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคตได ้ รวมถึงมีการกาํหนดอายุแหล่ง
โบราณคดีท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ มีการกาํหนดอายุด้วยวิธีวิทยาศาสตร์  
จาํนวน 8 ตวัอย่าง โดยแบ่ง เป็นการกาํหนดอายุดว้ยวิธีเรดิโอคาร์บอนจาํนวน 2 ตวัอย่าง และวิธี 
Accelerator Mass Spectrometry (AMS) จาํนวน 6 ตวัอยา่ง ซ่ึงค่าท่ีไดใ้นแต่ละชั้นทบัถมนั้นมีความ
สอดคลอ้งกนั ดงัตารางแสดงขอ้มูลในหนา้ถดัไป 
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ตารางท่ี 4 ขอ้มูลการกาํหนดอายดุว้ยวิธีวทิยาศาสตร์ 

 
  ตารางท่ี 5 ชนิดและจาํนวนโบราณวตัถุท่ีไดจ้ากการขดุคน้ 

 
 
 
 

Ar
ea

 หลุม 
ขุดค้น 

ช้ัน 
ทบัถม 

ตวัอย่างที่ใช้ 
ในการกาํหนดอายุ 

ค่าอายุ 

Ar
ea

1 S2E12 2 เศษถ่าน 9,400 ± 120 BP (Beta -168215) 

S1E4 4 เศษถ่าน 10,600 ± 40 BP (AMS) (Beta – 168216) 

Ar
ea

 2 

S2E14 4 เศษถ่านใตก้ระดูก 
ตน้แขนซา้ยของ 
โครงกระดูก 

9,720 ± 50 BP (AMS) (Beta – 168217) 
 

S1E6 4 เศษถ่าน 9,710 ± 80 BP (Beta -168218) 

S1E4 4b เศษถ่าน 10,210 ± 50 BP (AMS) (Beta – 168219) 

Ar
ea

 3 

S2E14 6 เศษถ่าน 8,850 ± 50 BP (AMS) (Beta -168221) 

S1E4 5 เศษถ่าน 8,190 ± 50 BP (AMS) (Beta – 168222) 

S1E6 3 เศษถ่าน 7,250 ± 40 BP (AMS) (Beta -168220) 

Ar
ea

 

โบราณวัตถุและนิเวศวตัถุ 
 

เคร่ืองมอืหิน 
/ช้ิน 

หินกรวด/ 
ช้ิน 

กระดูกสัตว์/ 
ช้ิน 

เปลอืกหอย/ 
ช้ิน 

เศษภาชนะ 
ดนิเผา/ช้ิน 

โบราณวัตถุ 
ช้ินพเิศษ/ช้ิน 

Ar
ea

 1 800 
 

1 20,720 958 5,014 11 

Ar
ea

 2 999 
 

- 16,256 1,049 323 3 

Ar
ea

 3 9,800 
 

- 18,953 1,417 260 16 

รวม 11,599 
 

1 55,929 3,424 5,597 30 
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2.คุณค่าทางวฒันธรรม  
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่พบหลกัฐานท่ีแสดงถึงวฒันธรรมในอดีตถึง 2 ช่วงเวลา

ด้วยกัน ซ่ึงลว้นแสดงถึงวฒันธรรม ความเช่ือหรือพิธีกรรมในอดีตได้เป็นอย่างดี  วฒันธรรม
เคร่ืองมือหินกะเทาะในสมยัโฮโลซีนตอนตน้ หรือประมาณ 10,000 ปีมาแลว้ในช่วงเวลาน้ีเป็น
จาํนวนมาก (ดูรายระเอียดจากตารางท่ี 4) และวฒันธรรมโลงไมใ้นสมยัโฮโลซีนตอนปลาย หรือ
ประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ ซ่ึงปรากฏแบบแผนในการสร้างท่ีชดัเจน และสามารถจดัจาํแนกประเภท
ของโลงไมอ้อกตามรูปแบบและขนาดของโลงไดด้งัน้ี  

 
ตารางท่ี 6 รูปแบบหวัโลงประเภทต่างๆ 

 
โลง 1 โลง ประกอบดว้ยโลงจาํนวน 2 ฝา โลง 1 ฝา แบ่งออกเป็น 2 หวัโลง 
หวัโลงแบบ 1A มีลกัษณะเป็นแท่งไมป้ลายมน ขนาดยาว ยืน่ออกมา 1 แท่ง  
หวัโลงแบบ 1B มีลกัษณะเป็นแท่งไมป้ลายมนขนาดสั้น ยืน่ออกมา 1 แท่ง 
หัวโลงแบบ 2A มีลกัษณะส่ีเหล่ียมปลายมน มีสันแบนดา้นล่างเจาะรู ขนาดยาว ยื่น

ออกมา 1 แท่ง 
หัวโลงแบบ 2B มีลกัษณะส่ีเหล่ียมปลายมน มีสันแบนดา้นล่างไม่เจาะรู ขนาดสั้น ยื่น

ออกมา 1 แท่ง 
หวัโลงแบบ 2C มีลกัษณะส่ีเหล่ียมปลายมน มีสันแบนดา้นล่างเจาะรู ขนาดสั้นและบาง 

ยืน่ออกมา 1 แท่ง 
 

3.คุณค่าทางเศรษฐกจิ  
การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ ใช้วิธีการประเมินทศันคติของผูท่ี้เขา้เยี่ยมชมและ

ปฏิบติังานในการอนุรักษโ์ลงไมบ้นแหล่งโบราณคดีโดยแบบสอบถามทั้งส้ิน 54 คน ทาํการเก็บ

 
รูปแบบหัวโลง 

  
  

 
- 

รวม 

1A 1B 2A 2B 2C ชํารุด 

จํานวนโลง  / ฝา 1 
 

6 - - 2 - 9 

จํานวนหัวโลง  / ช้ิน 2 
 

5 19 6 - 2 34 
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ขอ้มูลในช่วงเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2552 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บขอ้มูลมาจาก
หลากหลายสาขา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี  
 
 ตารางท่ี 7 ขอ้มูลผูเ้ขา้เยีย่มชมแหล่งโบราณคดี 

 
การประเมินผลพบว่าผูใ้หข้อ้มูลชาวไทย 18 คน จากจาํนวนทั้งส้ิน 25 คนมีทศันคติว่า

ควรปรับปรุงเส้นทางข้ึนสู่แหล่ง เน่ืองจากมีทศันคติว่าเส้นทางมีอนัตรายในบางช่วง ซ่ึงเกิดจาก
ความชาํรุดของขั้นบนัไดและราวไมไ้ผ ่โดยกลุ่มผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปเสนอว่าควรจดัให้มีจุด
พกัเป็นระยะๆ นอกจากน้ีนักวิชาการและนกัศึกษาจากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เสนอว่าควรพฒันาเส้นทางเดินเทา้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เน่ืองจากป่าไมร้ะหว่างทางข้ึนสู่
แหล่งมีสภาพอุดมสมบูรณ์ในระดบัสูง 

กลุ่ม จํานวน/ 
คน 

อายุ/ปี เพศ 
 

ทศันคติ 
ต่อเส้นทาง 

ทศันคติ 
ต่อป้ายข้อมูล 

ทศันคติ 
ต่อแหล่ง
โบราณคดี 

ช. ญ. พอใจ แก้ไข พอใจ แก้ไข พอใจ แก้ไข 

ชา
วไ
ทย

 

นักวชิาการ 
 

5  30-60 5 - 1 4 4 1 5 - 

ผู้ส่ือข่าว 
 

7  22-54 1 6 1 6 7 - 7 - 

นักศึกษา 
 

12  22-23 5 7 7 5 12 - 12 - 

บุคลทัว่ไป 
 

1  38 1 - - 1 1 - 1 - 

ชา
วต่

าง
ชา
ติ 

นักวชิาการ 
 

2  55-62 2 - 2 - - 2 2 - 

นักศึกษา 
 

17  17-24 6 11 15 2 - 17 17 - 

บุคลทัว่ไป 
 

10  14-63 7 3 8 2 - 10 10 - 

รวม 
 

54  14-63 27 27 34 20 24 30 54 - 
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 ในดา้นความพึงพอใจต่อขอ้มูลของป้ายนิทรรศการท่ีจดัแสดงบนแหล่งโบราณคดีพบว่า 
ผูใ้หข้อ้มูลชาวไทยส่วนใหญ่พึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีจดัแสดง ในดา้นความพึงพอใจต่อแหล่งโบราณคดี
พบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลชาวไทยทั้งหมดพึงพอใจต่อแหล่งโบราณคดี และมีทศันคติว่าแหล่งโบราณคดี
สมควรไดรั้บการอนุรักษแ์ละพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปในอนาคต 

การประเมินผลผูใ้ห้ขอ้มูลชาวต่างชาติพบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจต่อเส้นทาง ในทาง
ตรงกนัขา้มผูใ้ห้ขอ้มูลชาวต่างชาติทั้งหมด 29 คนเสนอว่าควรปรับปรุงป้ายขอ้มูลท่ีจดัแสดงบน
แหล่งโบราณคดี เน่ืองจากป้ายขอ้มูลมีคาํอธิบายภาษาองักฤษไม่เพียงพอ  

สําหรับความพึงพอใจต่อแปล่งโบราณคดีพบว่าผูใ้ห้ขอ้มูลชาวต่างชาติทั้ง 29 คน พึง
พอใจต่อแหล่งโบราณคดี โดยส่วนใหญ่มีทศันคติว่าแหล่งโบราณคดีเป็นพื้นท่ีท่ีมีความพิเศษใน
ตวัเอง ทั้งในดา้นกายภายและองคค์วามรู้ทางโบราณคดี 

สรุปผลการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจจากระดบัความพึงพอใจของผูท่ี้เยี่ยมชมแหล่ง
โบราณคดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่าความพอใจต่อเส้นทางเดินเทา้ข้ึนแหล่งโบราณคดีอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยคนส่วนใหญ่เสนอวา่ควรมีการปรับปรุงเส้นทางใหป้ลอดภยั ควรจดัใหมี้จุด
พกัและป้ายขอ้มูลระหว่างทาง ในดา้นความพึงพอใจต่อแหล่งโบราณคดีนั้นอยู่ในระดบัสูง โดยผู ้
ท่ีมาเยี่ยมชมทั้งหมดมีทศันคติว่าแหล่งโบราณคดีสมควรไดรั้บการอนุรักษ์และจดัให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

ความพึงพอใจต่อป้ายขอ้มูลอยู่ในระดับปานกลาง-น้อย ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าบุคคล
ทัว่ไปนั้นพึงพอใจต่อปริมาณและเน้ือหาท่ีถูกนาํเสนอในปัจจุบนั ต่างจากกลุ่มนกัวิชาการหรือผูท่ี้มี
ความรู้ดา้นโบราณคดี ซ่ึงเสนอใหจ้ดัทาํขอ้มูลเพิ่มเติม โดยชาวต่างชาติเสนอว่าควรจดัทาํป้ายขอ้มูล
ภาษาองักฤษเพื่อเติม  

นอกจากน้ี ยงัพบว่ามีความแตกต่างระหว่างทศันคติต่อเส้นทางของผูท่ี้เยี่ยมชมชาวไทย
และชาวต่างชาติ กล่าวคือ ชาวต่างชาตินั้นพึงพอใจกบัเส้นทางเดินเทา้ โดยมีทศันคติว่าเส้นทางใน
ปัจจุบนัมีความเป็นธรรมชาติสูง และเหมาะสมดีแลว้ ต่างจากผูเ้ยีย่มชมชาวไทยซ่ึงมีทศันคติว่าการ
เดินทางเขา้สู่แหล่งค่อนขา้งลาํบาก และขาดส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ    รวมถึงทศันคติต่อแหล่ง
โบราณคดีของทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ย กล่าวคือ แมว้่ากลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ
ต่างพึงพอใจต่อแหล่งโบราณคดี แต่ผลจากการประเมินโดยแบบสอบถามพบว่า ชาวต่างชาติมีความ
สนใจ และสามารถรับรู้ขอ้มูลทางโบราณคดีในวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะไดใ้นระดบัสูงกว่า
ชาวไทย เน่ืองจากชาวต่างชาติมีประสบการณ์และความรับรู้ในเร่ืองดงักล่าวมากกวา่ชาวไทย  

กล่าวโดยสรุปไดว้่า แมผู้ท่ี้เขา้เยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีกลุ่มต่างๆจะมีความประทบัใจ
และพึงพอใจต่อแหล่งโบราณคดี  และมีความเห็นว่าสมควรพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเรียนรู้  
ซ่ึงแสดงถึงศกัยภาพของแหล่งโบราณคดีในฐานะแหล่งเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบนัแหล่ง
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โบราณคดียงัไม่ไดรั้บการจดัการอย่างเป็นระบบ จึงทาํให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในระดบัเบ้ืองตน้ 
ดงันั้นหากมีการจดัการทางกายภาพ เช่น ปรับปรุงเสน้ทางเดินเทา้ใหมี้ความปลอดภยั  และจดัแสดง
ป้ายนิทรรศการท่ีมีความคงทนถาวร และมีขอ้มูลเพียงพอทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติ  รวมถึง
การจดัตั้งกลุ่มท่องเท่ียวในชุมชนเพื่อบริหารจดัการและนาํชมแหล่งโบราณคดี จะสามารถพฒันาให้
เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจไดใ้นอนาคต 

4.คุณค่าทางสังคม               
การประเมินคุณค่าทางสงัคมใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพื่อประเมินทศันคติของ

คนในชุมชนท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดี (โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 4) 
จากการสาํรวจทศันะคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดี พบว่าชาวบา้นจาํนวน 

67 คน หรือ 55.8 % รู้สึกพอใจท่ีโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ เขา้มาทาํงานในพ้ืนท่ีเพราะแหล่ง
โบราณคดีสามารถดึงดูดให้คนมาเท่ียวชม และช่วยทาํใหชุ้มชนเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ส่วนท่ีเหลือ
พึงพอใจเพราะก่อใหเ้กิดการจา้งงานและมีรายไดเ้สริม    

แมผ้ลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจกระบวนการทาํงานของ
นักโบราณคดี  แต่รู้สึกพอใจกับการทาํงานท่ีผ่านมาของโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯและ
โครงการจดัการมรดกทางโบราณคดีท่ีเพิงผาบา้นไร่และเพิงผาถํ้าลอดฯ   และยงัพอใจท่ีมีผูเ้ขา้มา
ศึกษาวิจยัชุมชนของตน  โดยท่ีคนส่วนใหญ่มีทศันคติว่าช่วยทาํให้ชุมชนเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง และ
อีกส่วนมองว่าช่วยให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  นอกจากน้ียงัพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั
แหล่งโบราณคดีในฐานะแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  รองลงมาให้ความสาํคญัในดา้น
สงัคมหรือเป็นสถานท่ีสาํคญัภายในชุมชนของตน   

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลการศึกษาสภาพแหล่งโบราณคดีนั้ นจัดอยู่ในประเภทพื้นท่ี
สันโดษ 1 ท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและหลกัฐานทางโบราณคดีในระดบัสูง ในดา้นการ
ประเมินคุณค่าพบว่าแหล่โบราณคดีนั้นมีคุณค่าตามหลกัสากล ประกอบด้วยคุณค่าทางวิชาการ 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และสงัคม จึงมีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้   
 
การศึกษาชุมชนบ้านไร่  

ผลการศึกษาชุมชน  
หมู่บา้นบา้นไร่ ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 3 ตาํบลสบป่อง อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี

หย่อมบา้นท่ีอยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด 4 หย่อมบา้น คือ บา้นไร่  บา้นท่าไคร้ บา้นสาม-หลงั 
และบา้นนํ้ าบ่อสะเป่ (หย่อมบา้นของชาวลีซอ) บา้นไร่นั้นเป็นหย่อมบา้นหลกัซ่ึงอยู่ใกลแ้หล่ง
โบราณคดีมากท่ีสุด การศึกษาชุมชนสามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็นหวัขอ้ต่างๆไดด้งัน้ี  
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1.ประชากร  
ตามฐานขอ้มูลประชากรท่ีมีรายช่ือในหมู่บา้นบา้นไร่ ท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปมีจาํนวน

ทั้งส้ิน 177 คน แบ่งเป็นชาย 90 คน หญิง 87 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสบป่อง 2551) แต่จาก
การสาํรวจพื้นท่ีพบวา่มีผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนและมีบตัรประชาชน มีจาํนวนทั้งส้ิน 119 คน แบ่งเป็น 
ชาย 60 คน และหญิง 59 คน นอกจากน้ีประชากรในหมู่บา้นยงัมีกลุ่มคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึน ซ่ึง
ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีบตัรประชาชนอีกจาํนวน 51 คน แบ่งเป็นชาย 22 คน หญิง 29 คน รวม
ประชากรท่ีอาศยัในชุมชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 มีทั้งส้ิน 170 คน เป็นชาย 82 คน และหญิง 88 คน 
สาํหรับประชากรท่ีเป็นเยาวชน หรือผูท่ี้มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์มีจาํนวน 43 คน รวมจาํนวน
ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีจาํนวนทั้งส้ิน 213 คน 

2.ศาสนา  
ภายในหมู่บา้นมีวดั  2 แห่ง  คือ  วดับา้นไร่  ซ่ึงอยู่บริเวณปากทางเขา้หมู่บา้น  มี

พระภิกษุจาํพรรษา 1 รูป  วดับา้นไร่ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนาของ
ชาวบา้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธ    อีกแห่ง  คือ วดัใต ้ เป็นสาํนกัสงฆท่ี์ชาวบา้นร่วมกนัสร้างข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ.2522 มีพระภิกษุจาํพรรษาอยู ่1รูป ซ่ึงเป็นพระธุดงคท่ี์เดินทางมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    
นอกจากน้ี   ในหมู่บา้นยงัมีโบสถข์องศาสนาคริสต ์  สร้างข้ึนโดยเงินทุนเผยแพร่ศาสนาประเทศ
เกาหลีใต ้   มีบาทหลวงประจาํอยูท่ี่โบสถ ์ 1 ท่าน  ชาวบา้นท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์ จาํนวน 26 คน   
จะมาประกอบพิธีกรรมท่ีโบสถทุ์กเชา้วนัอาทิตย ์ชาวบา้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  มีเพียง  26  
คน ท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์ ซ่ึงชาวบา้นไร่ประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 7 กลุ่ม ไดแ้ก่  ไทใหญ่  
ม้ง   ลีซอ   กะเห ร่ียง     และคนเ มือง  รวมทั้ งคนไทยจากภาค อ่ืนๆ  เ ช่น  ภาคใต้  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีเขา้มาทาํงานในศูนยว์ิจยัขา้ว เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุไทใหญ่ ดงันั้นประเพณีท่ีปฏิบติัในวนัสาํคญัจะเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ ซ่ึงทุกคน
ในชุมชนท่ีนบัถือศาสนาพทุธจะเขา้ร่วมพิธี เช่น  งานซอมต่อหลวง (สาทรเดือนสิบ)  วนัเขา้พรรษา  
และวนัออกพรรษา ทั้งน้ี แต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุจะประเพณีและพิธีกรรมของตนเองท่ีถือปฏิบติัใน
กลุ่มชาติพนัธ์ุ หรือท่ีเรียกว่าการนบัถือผ ีซ่ึงแสดงถึงความเคารพในธรรมชาติ และความเช่ือในชีวิต
หลงัความตาย 

3.สถานศึกษา  
ในหมู่บา้น  มีโรงเรียนอยู่ 1 แห่ง คือโรงเรียนศูนยป์างมะผา้  ซ่ึงเป็นโรงเรียนใน

โครงการตามพระราชดาํริตั้งข้ึนจากการสาํรวจเด็กในวยัเรียนท่ีไม่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา   มี
พื้นท่ีทั้งหมด 12 ไร่   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  มีนกัเรียนทั้งหมด  243 
คน  เป็นนกัเรียนในพ้ืนท่ีบา้นไร่  บา้นท่าไคร้    บา้นสามหลงัและบา้นนํ้ าบ่อสะเป่ ร้อยละ 20  ส่วน
ท่ีเหลือเป็นนกัเรียนจากหยอ่มบา้นอ่ืนๆ  แบ่งเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆได ้ 6 กลุ่ม คือ กระเหร่ียง ไท
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ใหญ่  มง้  ลีซอ และคนเมือง  ปัจจุบนัมีนายอนิรุทธ์   สายบุญผาง  เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน  มีครู
ทั้งส้ิน 13 คน  

4.อาชีพ  
ชาวบา้นไร่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลกั  ซ่ึงจะเพาะปลูกพืชหมุน

เปล่ียนไปตามความเหมาะสมของฤดูกาล พืชหลกัท่ีปลูก  ไดแ้ก่  ขา้วเจา้  การทาํนาจะเร่ิมในฤดูฝน  
หรือตั้ งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นตน้ไป    และทาํการเก็บเก่ียวในฤดูหนาว  หรือประมาณเดือน 
ธนัวาคม – มกราคม    พืชท่ีปลูกรองลงมาจากขา้ว ไดแ้ก่  กระเทียม  กะหลํ่าปลี  พริก  และขา้วโพด  
ซ่ึงจะปลูกหลงัจากท่ีเก่ียวขา้วเสร็จแลว้  ในช่วงฤดูหนาวถึงตน้ฤดูฝนสาํหรับชาวบา้นท่ีไม่มีท่ีดินทาํ
กินเป็นของตนเอง  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ท่ีอพยพเขา้มาจากประเทศพม่า หรือท่ี
ชาวบา้นเรียกวา่  คนไตนอก  คนกลุ่มน้ีจะประกอบอาชีพรับจา้งในภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั  ทั้งใน
หมู่บา้นและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง   อตัราค่าแรงอยูท่ี่ 100 – 150 บาทต่อวนั ส่วนชาวบา้นท่ีเป็นคนจากภาค
อ่ืนๆจะทาํงานเป็นลูกจา้งประจาํในศูนยว์ิจยัขา้วซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการอยูบ่ริเวณทางเขา้หมู่บา้น 
ชาวบา้นไร่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี ประมาณ 20,000 บาท ต่อครอบครัว 
 
ตารางท่ี 8 ปฏิทินกิจกรรมในการประกอบอาชีพของชาวบา้นไร่ 

 
 

 

 

          เดอืน  
กจิกรรม 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทาํนา             

ปลูกพชืหมุนเวยีน             

เลีย้งสัตว์             

รับจ้าง             

หาของป่า             

ผลติสุราพืน้บ้าน             

ตมีดี             

ปักผ้า             

ตดัเยบ็             

จักสาน             
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5.ประเพณแีละวฒันธรรม 
เน่ืองจากชาวบา้นไร่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ ประเพณีท่ีปฏิบติัสืบเน่ืองกันมาและ

กลายเป็นประเพณีประจาํทอ้งถ่ินจึงเป็นของชาวไทใหญ่ สาํหรับชาวบา้นในกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆจะ
ประกอบพิธีตามความเช่ือและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุเฉพาะในครอบครัวของตน  หรือกลุ่ม
เครือญาติเท่านั้น จากการสํารวจชุมชนสามารถรวบรวมประเพณีทอ้งถ่ินท่ียงัคงถือปฏิบติักนัใน
ชุมชน  ไดด้งัน้ี 

1. ประเพณีไหวผ้ีนา เป็นการเล้ียงผีตามความเช่ือของชาวไทใหญ่ โดยจะมีการตั้งศาล
เล้ียงผีแบบชัว่คราว ทาํจากไมไ้ผ่ เป็นทรงส่ีเหล่ียมยกเสาสูงส่ีเสา บริเวณท่ีราบดา้นในหุบเขาหรือ
ทา้ยหมู่บา้น   ในปัจจุบนัมีลุงจ๋ี  คาํสุข   เป็นผูท้าํพิธี  ซ่ึงแต่เดิมในสมยัท่ีมาบุกเบิกถากถางท่ีทาํกิน
และตั้งบา้นเรือนจะทาํการเล้ียงผเีพื่อขอสร้างบา้น 

 2.  วนัเพญ็เดือน 3 จะทาํการกวน ข้าวยากุ๊  เป็นการนาํขา้วเหนียวท่ีหุงสุกแลว้มาตาํกบั
นํ้าออ้ยท่ีเค่ียวจนขน้ เม่ือตาํจนเขา้กนัดีแลว้จึงผสมนํ้ามนัพืช และตาํจนเป็นเน้ือเดียวกนั  จากนั้นจึงึง
นาํไปทาํบุญท่ีวดัแลว้จึงกั่นตอ  หรือพิธีขอขมา  และขอศีลขอพรคนเฒ่าคนแก่ท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือ 

3. ทาํบุญเดือน 5   หรือตรงกบัวนัสงกรานตแ์ละวนัข้ึนปีใหม่ไทย  พิธีกรรมทางศาสนา
จะเป็นของชาวไทใหญ่  โดยจะมีการนําขา้วเหนียวผสมนํ้ าอ้อย  ตาํจนเหนียวนํามาน่ึงให้สุก  
จากนั้นจะนาํขนมขา้วมูนและอาหารแห้งอ่ืนๆ  ในอดีตจะใชข้า้วเหนียว  หรือขา้วเจา้ท่ีหุงสุกใหม่
ห่อใบตองขนาดพอกิน กบัขา้วไทใหญ่ 1-2 อยา่ง   พร้อมดว้ยขา้วตอกและดอกไม ้ ไปทาํพิธีกัน่ต่อ
หรือขอขมาคนเฒ่าคนแก่แต่เช้าตรู่  จากนั้ นจะไปทาํบุญท่ีวดั เพื่อกั่นต่อพระสงฆ์ในตอนสาย 
หลงัจากกลบัจากวดัจะมารดนํ้าดาํหวัคนเฒ่าคนแก่ 

4.  ปอยส่างลอง หรือบวชลูกแกว้ในเดือน 5 เป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ท่ีสืบทอดและ
ถือปฏิบติักนัมาชา้นานเป็นการบวชเณรให้กบัเด็กผูช้ายท่ีอายุตั้งแต่  8 ปีข้ึนไป โดยงานบวชจะ
จดัเป็นเวลา  3 วนั มีการแต่งกายดว้ยชุดไทใหญ่  โดยผูท่ี้รับเป็นเจา้ภาพจะตอ้งไปหาวนั  ดูฤกษย์าม
ท่ีวดั  และตระเตรียมของใชท้ั้งหมด  ถือว่าเป็นการทาํบุญท่ียิง่ใหญ่และเป็นประเพณีสาํคญัของชาว
ไทใหญ่ท่ีถือปฏิบติัมาชา้นาน 

5.  วนัเพญ็เดือน 10 หรือซอมต่อหลวง   บางท่ีเรียกก๊อกซอมต่อ   ในภาษาไทใหญ่
แปลวา่กระทงใหญ่   มีการฮอม หรือช่วยกนันาํขา้วสารอาหารแหง้มาทาํบุญท่ีวดั และทาํกระทงจาก
ใบตองเพื่อใส่ นม เนย นํ้าตาล นํ้าออ้ย   เพื่อไหวท่ี้หอเจา้เมือง 

6.  วนัออกพรรษา หรือตรงกบัวนัข้ึน15 คํ่า เดือน 11 มีการทาํ เข่งข่างปุ๊ด หรือกระทง
ใหญ่สาํหรับใส่อาหารแห้ง จะนาํขนม  และผลไมต่้าง ๆ มาแขวนไวร้อบๆ  โดยจะวางเข่งข่างบปุ๊ด
ไวห้นา้บา้น   เช่ือวา่เป็นการทาํบุญทาํทานขนัขา้วใหแ้ก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้   นอกจากน้ีจะมีพิธีกัน่ตอ
ขอขมาคนแก่    และมีการไปทาํบุญตกับาตรท่ีวดั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77 
 

 

7. พิธีเล้ียงหอเจา้เมือง   จะทาํปีละ  2 คร้ัง  คือ  วนัข้ึน 8 คํ่า  เดือน 4  และวนัข้ึน  8  คํ่า  
เดือน 9   ในวนันั้น  ชาวบา้นจะนาํขา้ว  หรืออาหารแหง้  ดอกไมธู้ปเทียน  และขา้วตอกมาไหวท่ี้หอ
เจา้เมือง  โดยมีพ่อเฒ่าอิน  ขดัตาวิ  เป็นผูน้าํในการทาํพิธีกรรม  หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า  หมอเมือง 
ขณะทาํพิธีจะมีการนาํตะแหลวกั้นท่ีทางเขา้ออกหมู่บา้น  ตามความเช่ือท่ีว่า  คนในไม่ให้ออก  คน
นอกไม่ให้เขา้   แต่ในปัจจุบนัคนในชุมชนตอ้งออกไปทาํงานนอกหมู่บา้น  จึงมีการอนุโลมให้นาํ
ของเซ่นไหวม้าถวายท่ีหอเจา้เมืองก่อน   แลว้จึงออกไปนอกหมู่บา้นได ้ แต่ตอ้งออกไปแต่เชา้  หรือ
ก่อน 8 โมงเชา้  
 
ตารางท่ี 9 ปฏิทินประเพณีทอ้งถ่ินในช่วง 1 ปี ของชาวบา้นไร่ 

 
6.ผู้นําและองค์กรในชุมชน   
ผูน้าํในชุมชนแบ่งเป็นผูน้าํท่ีเป็นทางการ คือไดรั้บการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งโดยความ

เห็นชอบของคนในชุมชน และผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเคารพนบัถือจากคน
ในชุมชน เช่น  ผูน้าํทางสังคม และผูน้าํในการประกอบพิธีกรรม  เป็นตน้ ผูน้าํท่ีเป็นทางการดา้น
การเมืองการปกครอง เช่น คณะกรรมการหมู่บา้น ประธานป๊อก (เขต) ในหมู่บา้น  ผูน้าํท่ีไม่เป็น
ทางการในการประกอบพิธีกรรม ไดแ้ก่ พิธีเล้ียงผนีา พิธีเล้ียงหอเจา้เมือง แก่ฝาย  (ผูดู้แลรักษาฝาย
นํ้ าในหมู่บา้น) หมอเมือง  เส่ียงทายดว้ยการตั้งไข่ตม้และเส่ียงทางดว้ยการดูนํ้ ามนัเม่ือมีคนเจบ็ป่วย 
ดา้นการรวมกลุ่มทางสังคมพบว่า การรวมกลุ่มส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบท่ีเป็นทางการ   ไดแ้ก่ 
การรวมกลุ่มดา้นเศรษฐกิจ เช่น กองทุนหมู่บา้น กลุ่มแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน 
เป็นตน้   

 

           เดอืนสากล 
ประเพณี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ข้ึนปีใหม่             
กวนขา้วยากุ๊             
สงกรานต ์             
ปอยส่างลอง             
เขา้พรรษา             
ซอมต่อหลวง             
ออกพรรษา             
เล้ียงหอเจา้เมือง             
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7.ประวตัิความเป็นมาของชุมชน  
จากคาํบอกเล่าของชาวบา้น หลกัฐานทางโบราณคดี และความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีทาํ

ใหพ้ื้นท่ีแถบน้ีมีผูค้นเขา้มาอยูอ่าศยักนัอยา่งต่อเน่ือง  แบ่งออกไดเ้ป็น 3 สมยัดว้ยกนั (อุดมลกัษณ์ 
ฮุ่นตระกลู 2547)     

1.สมยัลา้นนา (จากคาํบอกเล่าของชาวบา้น  หลกัฐานทางโบราณคดี) ตามคาํบอกเล่า
ของชาวบา้นซ่ึงเช่ือวา่มีคนมาอยูก่่อนกลุ่มของคนบา้นไร่ในปัจจุบนั  เพราะมีเร่ืองเล่าถึงเร่ืองศาลเจา้
เมืองเก่าท่ีบริเวณเนินดินริมฝ่ังนํ้ าลาง  ซ่ึงมีอยูก่่อนการบุกเบิกในสมยัเม่ือ พ.ศ. 2512  แต่ในปัจจุบนั
ไม่เหลือร่องรอยใดๆแลว้  นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานสมยัลา้นนา เป็นแนวอิฐเก่า  พระพุทธรูปแบบ
เชียงแสนหน่ึง  รวมถึงเศษภาชนะดินเผาและเคร่ืองเคลือบ  ในพ้ืนท่ีศูนยว์ิจยัขา้ว  ทุ่งนา  และลาน
ตะพกัริมนํ้าลาง   แต่ยงัไม่สามารถสืบคน้ไดว้า่คนเหล่าน้ีเขา้มาอยูต่ ั้งแต่เม่ือใด 

2.สมยักลุ่มคนท่ีเขา้มาบุกเบิกในสมยัเม่ือ พ.ศ. 2512 และยงัตั้งถ่ินฐานจนถึงปัจจุบนั ราว 
พ.ศ. 2512 กลุ่มคนใหม่ๆเร่ิมเขา้มาแสวงหาท่ีทาํไร่ทาํนา  เน่ืองจากหมู่บา้นเดิมมีประชากรมากข้ึน  
ส่วนใหญ่อพยพมาจากบา้นนํ้ ากัด อาํเภอเมือง และอาํเภอปายและได้ตั้ งบา้นใหม่บริเวณท่ีราบ
ระหว่างหุบเขาดา้นใน  มีการหักลา้งถางพงบุกเบิกท่ีทาํกิน  กลุ่มคนไทใหญ่ท่ีเขา้มาบุกเบิกไดแ้ก่ 
พ่อเฒ่าสม คาํสุข  (เสียชีวิตแลว้) ลุงจ๋ี คาํสุข (ลูกชายพ่อเฒ่าสม)  ปัจจุบนัอาย ุ 58 ปี พ่อเฒ่าป่าง  อยู่
สมบติัปัจจุบนัอาย ุ95 ปี พอ่เฒ่ากัน่ละ (เสียชีวิตแลว้) พอ่เฒ่ากัน่นะ พรพนาสิทธ์ิ (เสียชีวิตแลว้) และ
พอ่เฒ่าป่าง  (เสียชีวิตแลว้)  

โดยบริเวณรอบๆหมู่บา้นนั้นเป็นป่าหนาทึบ องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมไ้ดเ้ขา้มาทาํปาง
ชา้งท่ีกลางหมู่บา้น ราวปี 2514-2515 แต่ต่อมาจึงไดย้า้ยออกไป  และไดมี้คนไทใหญ่จากบา้นนํ้ ากดั
บา้นแม่สุยะ (อาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) ยา้ยมาเพิ่มอีก 6 หลงั แต่ไม่นานก็ยา้ยออกไปเพราะ
เกิดโรคภยัไขเ้จบ็และนํ้ าท่วมใหญ่ในพ.ศ. 2516 ในปีต่อมา กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้  นาํโดย พ่อเฒ่าปลา้เย ่
แซ่จั้ง  และพ่อเฒ่าเลาพ่าง แซ่หนั(พ่อของพ่อหลวงซวัหยี้ แซ่หนั พ่อหลวงคนปัจจุบนั) ไดย้า้ยลงมา
จากดอยปุย จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อหาท่ีทาํมาหากิน ราวปีพ.ศ. 2521 กลุ่มคนเมืองจากบา้นสบแพม 
อาํเภอปาย ซ่ึงเป็นเครือญาติพ่อเฒ่าสมไดถู้กชกัชวนให้ยา้ยมาอยู ่ กลุ่มท่ีเขา้มาใหม่น้ีไดแ้ก่ พ่อเฒ่า
อิน ขตัตาวิ นายสุใจ แกว้ฟู นายเวียน ต๊ิบมา แต่อยู่ไดไ้ม่นานก็ยา้ยกลบัไป  ในช่วงเวลานั้นบา้นไร่
เป็นเสมือนปางคาม สาํหรับชาวไร่ชาวนาท่ีเขา้มาทาํมาหากิน  จนกระทัง่ในปี พ.ศ.จึงไดรั้บการยก
ใหเ้ป็นหยอ่มบา้น  มีผูน้าํชุมชนคนแรกช่ือ นายศรีทน  ตุ่นหลา้ 

3.สมยัโครงการศูนยพ์ฒันาลุ่มนํ้ าลาง (ปางมะผา้) ในพ.ศ. 2522 ไดมี้การก่อสร้างศูนย์
พฒันาลุ่มนํ้ าลางข้ึนในบริเวณหมู่บา้น  จึงตอ้งการแรงงานเพื่อก่อสร้างอาคารและถนน จึงมีคนงาน
จากต่างถ่ินเขา้มาทาํงานและอาศยัอยู่ในชุมชนมากข้ึน  รวมถึงคนไตนอกหรือคนไทใหญ่ท่ีอพยพ
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เขา้มาจากประเทศพม่า  และในช่วงเวลา 4-5 ปีท่ีผา่นมาชาวลีซอจากหมู่บา้นนํ้ าบ่อสะเป่ไดอ้พยพมา
อยูท่ี่บา้นไร่อีก 3 –  4 ครอบครัว  

สรุปผลการสํารวจชุมชนในพืน้ทีว่จัิย 
ลกัษณะทางกายภาพของหมู่บา้นเป็นพื้นท่ีราบระหว่างเชิงเขา มีเน้ือท่ีทั้งส้ิน 692 ไร่ ซ่ึง

พื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกใชใ้นดา้นเกษตรกรรม หมู่บา้นมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ การตั้งบา้นเรือน
จะอยู่ในแนวเชิงเขาฝังตะวนัออก ซ่ึงการขยายตวัของชุมชนเป็นไปในแนวเหนือใต ้หรือขยายใน
แนวยาว ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าภายในชุมชนนั้นไม่มีพื้นท่ีส่วนกลาง เช่น ชุมชนบนท่ีสูงอ่ืนๆ อาจ
เน่ืองมาจากขอ้จาํกดัทางกายภายของชุมชน  

ในการสํารวจชุมชนเพื่อทาํความเขา้ใจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ประกอบด้วย
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ   สงัคมวฒันธรรม   เศรษฐกิจ   พบวา่ชุมชนบา้นไร่มีความหลากหลาย
ทางชาติพนัธ์ุ ภาษา และวฒันธรรม จากการสาํรวจชุมชนร่วมกบัการศึกษาประวติัความเป็นมา
สามารถแบ่งคนในชุมชนกลุ่มออกเป็น  4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มคนท่ีมีฐานะทางสงัคม  เศรษฐกิจ และการศึกษา  เป็นกลุ่มคนท่ีอพยพโยกยา้ยเขา้
มาอยูต่ ั้งแต่รุ่นบุกเบิก  มีการสืบทอดท่ีทาํกินและสถานะทางสังคมจากบรรพบุรุษ   ไดแ้ก่  กลุ่มชาติ
พนัธ์ุมง้   คนเมือง  และไทใหญ่  การตั้งบา้นเรือนกระจายอยูท่ ัว่ไปในชุมชน  แต่นิยมสร้างบา้นใน
พื้นท่ีใกลเ้คียงกนัแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ    คนกลุ่มน้ีจะมีบทบาทในการบริหารจดัการชุมชน   ผา่นการ
รวมกลุ่มต่างๆ  เช่น  คณะกรรมการหมู่บา้น  คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น  เป็นตน้ 

2. กลุ่มคนท่ีเพิ่งจะอพยพเขา้มาอยูใ่นชุมชน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ท่ีอพยพ
มาจากประเทศพม่า ซ่ึงคนในชุมชนเองจะเรียกคนกลุ่มน้ีว่า คนไตนอก  โดยปกติกลุ่มน้ีมีระดบั
การศึกษาตํ่า  ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านและเขียนหนงัสือได ้มีฐานะยากจนและไม่มีท่ีทาํกินเป็นของ
ตนเอง  จึงประกอบอาชีพรับจา้งในภาคการเกษตรเป็นหลกั    มีการสร้างบา้นเรือนอยู่ในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงกนั  คือ บริเวณดา้นในสุดของหมู่บา้น  มีการติดต่อสัมพนัธ์กบัชาวบา้นกลุ่มอ่ืนๆบา้ง   แต่
จะไม่เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ   เพราะเนน้การทาํงานเพ่ือหา
รายได้เป็นหลกั ประกอบกับไม่มีประบัตรประชาชนจึงไม่มีสิทธิในฐานะประชาชนชาวไทย  
สาํหรับครอบครัวไตนอกท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในชุมชนเป็นเวลานาน  แมจ้ะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน  แต่จะจาํกดัอยู่ในรูปแบบของการใชแ้รงงานหรือกิจกรรมทางประเพณี   ไม่ใช่การบริหาร
จดัการชุมชนเช่นกนั 

3. กลุ่มคนท่ีเป็นคนไทยจากภาคอ่ืนๆ ซ่ึงเข้ามาทาํงานในศูนย์วิจัยข้าว แม้จะเป็น
ประชากรกลุ่มเล็กๆ   แต่มีการเขา้มาอยู่อาศยัในพื้นท่ีเป็นเวลานาน   คนกลุ่มน้ีมีการศึกษา และมี
ฐานะทางเศรษฐกิจระดบัปานกลาง   มีการเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชมบา้งในเทศกาลต่างๆ แต่จะไม่
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เข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการชุมชน เพราะจะเน้นการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้
เช่นเดียวกบักลุ่มคนไตนอก 

4. กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ เช่น ลีซอ กระเหร่ียง เป็นคนอีกกลุ่มท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในพื้นท่ีเป็น
เวลานาน แต่จะไม่มีบทบาทมากนกัในการบริหารจดัการชุมชน รวมถึงการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา (พทุธ) เพราะคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะนบัถือศาสนาคริสต ์  มีระดบัการศึกษาตํ่า  ส่วนใหญ่ไม่
สามารถอ่านและเขียนหนงัสือได ้มีฐานะยากจนและไม่มีท่ีทาํกินเป็นของตนเองเช่นกนั 

การศึกษาชุมชนดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม   พบว่านอกจากชุมชนจะ
มีกลุ่มผูน้าํท่ีเป็นทางการซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการแลว้ ยงัมีผูน้าํท่ีไม่เป็นทางการซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีคนในชุมชนเคารพนบัถือ เช่น ผูน้าํในการประกอบพิธีกรรม ไดแ้ก่ ผูดู้แลรักษาฝายนํ้ า
ในหมู่บา้น หมอเมือง ( เส่ียงทายดว้ยการตั้งไข่ตม้และเส่ียงทางดว้ยการดูนํ้ ามนั) นอกจากน้ียงัมี
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหัตถกรรมจกัสาน การถนอมอาหาร  ประเพณีและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์
ต่างๆ  

สําหรับปัญหาท่ีพบในชุมชนนั้นเป็นปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์  กล่าวคือ  
การจดัตั้งกลุ่มและองคก์รต่างๆในชุมชน เช่น กองทุนเงินแม่   กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข กองทุน
แกไ้ขความยากจน และกลุ่มแม่บา้น (ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลชุมชนบา้นไร่)     เป็นไปเพื่อรองรับ
เงินกองทุนท่ีเสนอผ่านโครงการอยู่ดีมีสุข  ของกระทรวงมหาดไทย  แต่ไม่มีการดาํเนินงานท่ีเป็น
ระบบ  เงินกองทุนดงักล่าวจึงไม่มีการหมุนเวียน  และผลประโยชน์จะตกอยูก่บัคนบางกลุ่มเท่านั้น  
เช่น  กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ (พ่อหลวงและเครือญาติ)  หรือกลุ่มคนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจ มีท่ีทาํกิน  
และมีรายไดแ้น่นอน  เพราะการเขา้เป็นสมาชิกกองทุนจะพิจารณาจากความสามารถในการส่ง
เงินกองทุนคืน  สาํหรับผูท่ี้มีฐานะยากจน  ไม่มีท่ีทาํกินและมีรายไดไ้ม่แน่นอนจะไม่มีส่วนไดส่้วน
เสียใดๆ (สัมภาษณ์นางสุวรรณา  แกว้ฟู  นางก๋อง ศรีพายพั นางลดัดา ทองอ่อน และนางนิตษา 
สุนโย และนายนิทศัน์ แสงอุ่น 15 พฤศจิกายน 2551)  

สถานการณ์ดงักล่าวจึงส่งผลต่อการดาํเนินงานวจิยั  เน่ืองจากความขดัแยง้ระหวา่งคนใน
ชุมชนบางกลุ่มท่ีมีสาเหตุจากทศันคติไม่ตรงกัน  ทาํให้คนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
ทาํงานส่วนรวม  เบ่ือหน่ายต่อการเขา้ร่วมประชุมหมู่บา้นและโครงการต่างๆ  นอกเหนือจากเหตุผล
ท่ีไม่มีเวลา เพราะการประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ความขดัแยง้ดงักล่าวไม่ได้
ก่อใหเ้กิดความบาดหมางในชุมชน พบวา่การรวมกลุ่มทางวฒันธรรมอนัเป็นรากฐานวถีิชีวิตของคน
ในชุมชนยงัแน่นแฟ้น  ทราบจากการท่ีคนในชุมชนยงัร่วมมือร่วมแรงกันเม่ือมีงานบุญ  หรือ
เทศกาลต่างๆ   ดังนั้นการทาํงานในพื้นท่ีจึงจาํเป็นตอ้งดึงส่ิงท่ีทุกคนในชุมชนมีประสบการณ์
ร่วมกนั   และเป็นเร่ืองใกลต้วั  เพื่อลดช่องว่างและความขดัแยง้ท่ีมี  และตอ้งอาศยัการพูดคุยแบบ
กลุ่มยอ่ยจึงจะประสบผลดีกวา่ 
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บทที ่5 
 

การถ่ายทอดความรู้ 
 

เน่ืองจากการตระหนกัดีวา่โบราณคดีนั้นเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีเป็นการใชค้วามรู้ความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นสูงจึงยากต่อการรับรู้ของคนทัว่ไป  ในปัจจุบนัมีโครงการต่างๆท่ีดาํเนินงาน
ศึกษาแหล่งโบราณคดีไปพร้อม ๆกบัการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงส่วนใหญ่
จะอยู่ในรูปแบบของการจดัอบรมเยาวชนเพื่อเป็นผูน้ําชมแหล่งโบราณคดี ผลจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแสดงให้เห็นว่าการดาํเนินงานส่วนใหญ่ไม่ปรากฎว่ามีการศึกษาความรับรู้
และทศันคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดีมากนกั  

ทั้งน้ี งานวิจยัเชิงสํารวจของรองศาสตราจารย ์ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ซ่ึงทาํการศึกษา
ร่วมกบัสนัถวี นิยมทรัพย ์โดยดาํเนินการสาํรวจความรับรู้และความคิดเห็นของชาวชุมชนบา้นโป่ง-
มะนาว ตาํบลสวนมะเด่ือ อาํเภอพฒันานิคม ท่ีมีต่อวิชาโบราณคดี (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ และสันถวี 
นิยมทรัพย ์2551 : 95 )  ผลการศึกษาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าแมแ้หล่งโบราณคดีบา้นโป่งมะนาวจะ
เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทั้งในแวดวงวิชาการและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเขา้มาเยี่ยมชมจาํนวนมาก  แต่
ระดับความรับรู้ของคนในชุมชนท่ีมีต่อขอ้มูลของแหล่งโบราณคดีในทอ้งถ่ินของตนนั้นอยู่ใน
ระดบัตํ่า (ธนิก  เลิศชาญฤทธ์ และสนัถวี นิยมทรัพย ์2551 : 105 )   

ดงันั้น ในงานวิจยัน้ีจึงไดท้าํการสํารวจความรับรู้และทศันคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อ
แหล่งโบราณคดีก่อนดําเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนบ้านไร่  ซ่ึงได้ออกแบบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความรับรู้ดา้นโบราณคดี และศึกษาทศันคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อแหล่ง
โบราณคดี ตลอดจนทัศนคติต่อการดําเนินงานวิจัยท่ีผ่านมา  โดยสุ่มตัวอย่างประชากรแบบ
แบ่งกลุ่มตามกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชาติพนัธ์ุไทใหญ่ จาํนวน 30 คน กลุ่มชาติพนัธ์ุ
ไทใหญ่ท่ีอพยพมาจากประเทศพม่า หรือท่ีคนในชุมชนเรียกว่าคนไตนอก จาํนวน 30 คน กลุ่มคน
เมืองจาํนวน 30 คน และกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ เช่น กลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ จาํนวน 20 คน กระเหร่ียง ลีซอ 
และคนจากภูมิภาคอ่ืนๆท่ีเขา้มาทาํงานในศูนยว์ิจยัขา้ว จาํนวน 10 คน รวมทั้งส้ิน 120 คน เป็นเพศ
ชาย 60 คน และเพศหญิง 60 คน  โดยขอ้มูลผูท่ี้ทาํการสาํรวจสรุปเป็นตารางไดด้งัในหนา้ถดัไป 
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ตารางท่ี10 ขอ้มูลประชากรท่ีทาํการสาํรวจโดยแบบสอบถาม 

 
ผลสํารวจทศันคติของชาวบ้านทีมี่ต่อการทาํงานของนักโบราณคด ี
1. ชาวบา้น 18 คน   หรือ 15 %ทราบว่านกัโบราณคดีคือคนท่ีศึกษาเร่ืองอดีตโดยทาํการ

ขดุคน้   แต่ไม่รู้ขั้นตอนในการศึกษา     
2. ชาวบา้นจาํนวน 67 คน หรือ 55.8 % รู้สึกพอใจท่ีโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ 

เขา้มาทาํงานในพื้นท่ีเพราะแหล่งโบราณคดีสามารถดึงดูดให้คนมาเท่ียวชม และช่วยทาํให้ชุมชน
เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ส่วนท่ีเหลือพึงพอใจเพราะก่อใหเ้กิดการจา้งงานและมีรายไดเ้สริม 

3. ชาวบา้น 49 คน หรือ 40.8 % รู้สึกพอใจกบัการส่ือสารของนกัโบราณคดีกบัคนใน
ชุมชน      

4. ชาวบา้นจาํนวน 65 คน หรือ 54.1%    คิดว่าเน้ือหาดา้นโบราณคดีนั้นยากเกินไปควร
ปรับปรุงใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน   ส่วนท่ีเหลือคิดวา่มีความเหมาะสมดีอยูแ่ลว้  

5. ชาวบา้นจาํนวน 48 คน หรือ 40% ตอ้งการใหจ้ดัอบรมเร่ืองการท่องเท่ียว ส่วนท่ีเหลือ 
16 คน หรือ 13.3 %   ตอ้งการใหจ้ดัอบรมภาษาองักฤษ                                                        

 
 
 

ชาตพินัธ์ุ 
      สถานภาพ 

ม้ง 
20 

ไทใหญ่ 
30 

ไตนอก * 
30 

เมอืง 
30 

อืน่ๆ 
10 

รวม 

เพศ ชาย 10 15 15 15 6 62 
หญิง 10 15 15 15 4 58 

อายุ 18-30 ปี 5 6 - 4 - 15 
30-45 ปี 8 13 - 1 - 22 
< 45 ปี 7 11 - 55 - 73 

การศึกษา 
 

ไม่ได้เรียน 8 6 27 7 5 53 
> ป.4 7 19 3 21 2 52 
< ป.4 5 5 - 2 3 15 

อาชีพ 
 

เกษตรกร 20 26 28 22 2 98 
อืน่ๆ - 4 2 8 8 22 

ประสบการณ์
อบรมความรู้ 
ทางโบราณคด ี

เคย 3 4 - 2 1 10 

ไม่ 17 26 30 28 9 120 
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ผลการประเมินความรับรู้ด้านโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่ 
1. ชาวบา้นจาํนวน 40 คน หรือ 33.3 % เคยข้ึนไปยงัแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่

หลงัจากการดาํเนินงานวิจยั   โดยเป็นเพศชายจาํนวน 37 คน   หรือ 30.8% และเป็นเพศหญิง 3 คน 
หรือ 2.5 % ซ่ึงส่วนใหญ่ข้ึนไปเพราะการพฒันาชุมชน ท่ีเหลือไม่เคยข้ึนไปเพราะปัญหาดา้นสุขภาพ 
เช่น มีโรคประจาํตวั และอายมุาก   

2. ชาวบา้นจาํนวน 8 คน หรือ 6.6% ท่ีทราบว่ามีการขดุคน้แหล่งโบราณคดี 3 พื้นท่ีโดย
ทราบจากป้ายนิทรรศการท่ีติดตั้งบนแหล่งโบราณคดี ส่วนท่ีเหลือไม่ทราบว่ามีการขดุคน้ทั้งหมดก่ี
พื้นท่ี   

3.  ชาวบา้นจาํนวน 52 คน หรือ 43.3 % ทราบว่ามีการขดุพบโครงกระดูกคนโบราณบน
แหล่งโบราณคดี โดยท่ี 3 คน ทราบวา่เป็นเพศชาย และเก่าแก่หลายพนัปี แต่ไม่สามารถระบุค่าอายท่ีุ
แน่นอนได ้และชาวบา้นจาํนวน 7 คน ทราบว่ามีการพบหลกัฐานอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองมือหิน และ
กระดูกสตัว ์   

4. ชาวบา้นจาํนวน 9 คน หรือ 7.5 % ทราบว่าเพิงผาบา้นไร่ถูกใชเ้ป็นท่ีพกัของคน
โบราณท่ีใชเ้คร่ืองมือหินกะเทาะ   

5. ชาวบา้นจาํนวน 6 คน หรือ 5 %ทราบว่าอาํเภอปางมะผา้เป็นพื้นท่ีท่ีพบโลงไมม้าก
ท่ีสุดในประเทศไทยโดยท่ี 8 คนคิดว่าโลงไมมี้ความเก่าแก่เป็นพนัๆปี แต่ไม่รู้ค่าอายท่ีุแน่นอน 14 
คน คิดวา่โลงไมอ้าจเป็นส่ิงท่ีคนปัจจุบนัสร้างข้ึน ส่วนท่ีเหลือไม่ทราบขอ้มูล 

6. ชาวบา้นจาํนวน 8 คน หรือ 6.6% ทราบวา่มีการพบภาพเขียนสีบนแหล่งโบราณคดี      
แต่ไม่ทราบวา่เขียนข้ึนเพื่ออะไร          

7. ชาวบา้นจาํนวน 96 คน หรือ 80% คิดวา่เน้ือหาดา้นโบราณคดีนั้นยากเกินไป ควรตอ้ง
ปรับปรุงใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน     ส่วนท่ีเหลือคิดวา่มีความเหมาะสมดีอยูแ่ลว้     

จากขอ้มูลของประชากรท่ีทาํการศึกษาขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน
เป็นกลุ่มผูสู้งอาย ุ สาํหรับระดบัการศึกษามีปริมาณใกลเ้คียงกนัระหว่างกลุ่มผูท่ี้ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 
และผูท่ี้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือตํ่ากว่า เน่ืองจากปัจจยัในการดาํรงชีวิตท่ีต่างจากคนใน
พื้นท่ีราบ กล่าวคือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลกั  เยาวชนจึงเป็น
แรงงานสําคญัในครอบครัว  ดงันั้นเม่ือจบชั้นประถมศึกษาตอนปลายก็จะเขา้สู้ภาคเกษตรกรรม  
สําหรับคนในวยัหนุ่มสาวซ่ึงมีจาํนวนน้อยมากส่วนหน่ึง เน่ืองมาจากการโยกยา้ยไปเรียนหรือ
ทาํงานต่างถ่ิน 

สรุปผลการสํารวจด้านความรับรู้เกีย่วกบัแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่     
ผลการสาํรวจดา้นความรับรู้พบวา่คนส่วนใหญ่ทราบวา่มีการพบโครงกระดูกคนโบราณ  

โดยทราบจากป้ายนิทรรศการท่ีติดตั้งบนแหล่งโบราณคดี  ส่วนหน่ึงทราบจากสารคดีท่ีจดัฉายใน
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งานส่งมอบแหล่งโบราณคดีแก่ชุมชน ท่ีจดัข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2550 ท่ีผา่นมา แต่ไม่ทราบ
ความเก่าแก่หรือค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ โดยท่ีคนส่วนน้อยและเป็นกลุ่มคนท่ีเคยเขา้อบรมกับ
โครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ รับทราบว่าเพิงผาบา้นไร่เป็นท่ีพกัชัว่คราวของคนโบราณท่ีใช้
เคร่ืองมือหินกะเทาะ ส่วนกลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์ในการอบรมมาก่อนจะรับรู้เพียงแต่ว่า มีการพบ
โครงกระดูก ซ่ึงมีความเขา้ใจไขวเ้ขววา่โครงกระดูกท่ีพบนั้นอยูใ่นสมยัเดียวกบัโลงไม ้    

จากการศึกษาความรับรู้ของคนในชุมชนท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดี สามารถสรุปภาพรวม
ไดว้่าความรับรู้ของคนในชุมชนส่วนใหญ่นั้นยงัมีนอ้ยมาก  สาํหรับผูท่ี้ผา่นการอบรมมาแลว้จะจาํ
ไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรม เช่น โบราณวตัถุ  หรือทราบว่ามีการพบอะไรบา้ง   แต่ไม่ทราบค่า
อายุ  และไม่สามารถลาํดบัยุคสมยัได ้  โดยท่ีคนส่วนใหญ่ระบุว่าเน้ือหาเก่ียวกบัแหล่งโบราณคดี
นั้นยากเพราะมีรายละเอียดจาํนวนมากและตอ้งใชก้ารท่องจาํ 

 
การจัดการความรู้จากแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่ 

การถอดความรู้แก่กลุ่มผู้ใหญ่  
1.กาํหนดขอบข่ายหรือหัวข้อทีจ่ะทาํการถอดความรู้แก่กลุ่มผู้ใหญ่ 
เน่ืองจากระดบัการศึกษา ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร และเวลาเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อ

การถ่ายทอดความรู้สําหรับกลุ่มผูใ้หญ่ ผลการสํารวจพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่นั้ นมีระดับ
การศึกษาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงมีปัญหาในการอ่านและเขียน และส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้ปฏิทินชีวิตนั้นไม่มีช่วงเวลาว่างท่ีแน่นอน การถ่ายทอดความรู้จึงมี
ขอ้จาํกดัดา้นเวลาและระดบัความลึกของความรู้ทางโบราณคดี    

ในงานวิจยัน้ีไดค้าํนึงว่าความรู้ท่ีตอ้งการถ่ายทอดแก่ชุมชนนั้น เป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยักาํหนด
ข้ึนตามผลการศึกษาระดบัความรับรู้ แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการรู้ทั้งหมด  การถอดความรู้ส่วน
หน่ึงจึงใชป้ระสบการณ์ของคนในชุมชนเขา้มาเช่ือมโยงโบราณคดีเขา้หาชีวิตประจาํวนัการกาํหนด
ขอบเขตของเน้ือหา และหวัขอ้ความรู้ทางโบราณคดีใชเ้กณฑห์ลกั โดยมีรายละเอียดดงัน้ีน้ี 

1. ความสาํคญัของแหล่งโบราณคดี 
2. ส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการรู้ (ผลจากแบบสอบถาม) 
3. ส่ิงท่ีชุมชนมีความรู้ (ประสบการณ์ชีวิต ความเช่ือ วฒันธรรม ผลจากการศึกษาชุมชน) 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าคนในชุมชนมีการศึกษาในระดบัตํ่า  ส่งผลใหไ้ม่สามารถรับรู้ขอ้มูล

ท่ีมีจาํนวนมากและซบัซอ้นได ้ในงานวิจยัน้ีไดก้าํหนดขอบข่ายของเน้ือหาในภาพกวา้ง กล่าวคือ จะ
แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนโดยใช้ความสําคัญของแหล่งโบราณคดีซ่ึงพบวัฒนธรรมหลัก 2 
วฒันธรรม คือ วฒันธรรมหินกะเทาะ และวฒันธรรมโลงไมโ้ดยเน้ือหาท่ีตอ้งการถ่ายทอดแก่คนใน
ชุมชนมีใจความสาํคญัอยูท่ี่การลาํดบัยคุสมยั (ช่วงเวลา) และความรู้ดา้นแบบแผนการดาํรงชีวิตของ
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คนใน 2 วฒันธรรม เน้ือหาท่ีถูกถ่ายทอดจึงแบ่งออกเป็นหัวขอ้ย่อย 6 หัวขอ้ไดแ้ก่ 1.)คน 2.)แบบ
แผนการดาํรงชีวิต 3.)วฒันธรรม 4.)เทคโนโลย ี 5.)ความเช่ือ และ6.)ส่ิงแวดลอ้ม  เพื่ออธิบายใหเ้ห็น
ถึงพฒันาการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละยคุสมยั  

2.  การรวบรวมความรู้  
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ทั้งหมด ประกอบดว้ย 

รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 17 เล่ม หนงัสือวิชาการ จาํนวน 2 เล่ม และคู่มือนาํชมแหล่ง
โบราณคดี จาํนวน 1 เล่ม  

โบราณวตัถุท่ีไดจ้ากการขดุคน้แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นส่ือ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้ ประกอบดว้ย เคร่ืองมือหินกะเทาะ กระดูกสัตว ์และเศษภาชนะดินเผา 
สําหรับโบราณวตัถุช้ินพิเศษ โครงกระดูก และแบบจาํลองกะโหลกศีรษะ ซ่ึงไม่สามารถนํามา
ประกอบการกิจกรรมไดจึ้งใชก้ารแสดงภาพถ่ายแทนโบราณวตัถุจริง 

3.  การสังเคราะห์ข้อมูล 
การสังเคราะห์ขอ้มูลทาํโดยการแบ่งเน้ือหาออกเป็นหัวขอ้ย่อยตามประเภทของผล

การศึกษาโบราณวตัถุ โดยจดัจาํแนกออกเป็นชุดความรู้ 2 ชุด คือ ความรู้ฝังลึกหรือความรู้ท่ีเป็น
ทักษะ ชุดข้อมูลน้ีจะใช้ความรู้ของชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ทางโบราณคดี เพื่อเช่ือมโยง
โบราณคดีกับวิถีชีวิต และความรู้ชัดแจง้หรือผลการวิเคราะห์โบราณวตัถุ แบ่งเน้ือหาออกตาม
ช่วงเวลาของวฒันธรรมท่ีพบ  

4.  การทดลองสร้างชุดข้อมูล 
ในการถอดความรู้จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพในการรับรู้ขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย  

ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งสร้างเคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนใหก้ารเขา้ถึงความรู้นั้นมีประสิทธิภาพ  ในท่ีน้ีจึงได้
นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น ประเพณี วิถีชีวิต ความเช่ือ และภูมิปัญญามา
เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้  เพราะจะทาํให้ความรู้ทางโบราณคดีสามารถเข้าใกล้
ประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน 

 
การถอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนในชุมชน  
การถอดความรู้ประกอบดว้ยขั้นตอนของการประเมินความรู้พื้นฐานของกลุ่มเยาวชน

โดยวิธีการศึกษาเน้ือหาของแบบเรียนวิชาสงัคมศึกษาของชั้นประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ 
รวมถึงการสมัภาษณ์ครูผูส้อน และกาํหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ทางโบราณคดีโดยใชผ้ล
การประเมินความรับรู้และเน้ือหาในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ซ่ึงใชแ้นวทางการจดัการความรู้
เช่นเดียวกนักบัการถอดความรู้ในกลุ่มผูใ้หญ่ 
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1.การประเมินความรู้พืน้ฐานของเยาวชน 
โรงเรียนศูนยป์างมะผา้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาํริ ตั้งข้ึนจากการสาํรวจ

เด็กในวยัเรียนท่ีไม่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้  มีนกัเรียนทั้งหมด  243 คน  เป็นนกัเรียนในพื้นท่ี บา้นไร่  บา้นท่าไคร้    บา้นสามหลงัและ
บา้นนํ้ าบ่อสะเป่ร้อยละ 20 ส่วนท่ีเหลือเป็นนักเรียนจากหย่อมบา้นอ่ืนๆ  แบ่งเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ต่างๆได ้ 6 กลุ่ม คือ กระเหร่ียง  ไทใหญ่  มง้  ลีซอ และคนเมือง  ปัจจุบนัมีนายอนิรุทธ์ สายบุญผาง  
เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน  มีครูทั้งส้ิน 13 คน  

การประเมินความรู้พื้นฐานของเยาวชนในชุมชน ใชก้ารวิเคราะห์แบบเรียนหลกัสูตร
การศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 วิชาประวติัศาสตร์: สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สังคม ศาสนา และ
วฒันธรรม (แบบเรียนประวติัศาสตร์: สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สังคม ศาสนา และวฒันธรรม วุฒิชยั 
มูลศิลป์  และสุพิน  ทิมอํ่ า  2544) ของชั้ นประถมศึกษา  พบว่าสาระการเรียนรู้เ บ้ืองต้นนั้ น 
ประกอบดว้ย  

สาระการเรียนรู้ท่ี 1 การเรียนรู้เร่ืองความสาํคญัของเวลากบัช่วงสมยัทางประวติัศาสตร์ 
โดยมีการเรียนรู้เร่ืองการแบ่งช่วงเวลาเป็น ทศวรรษ ศตวรรษ และสหสัวรรษ 

สาระการเรียนรู้ท่ี 2 การตั้งถ่ินฐานและการดาํรงชีวิต โดยเนน้ท่ีปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อการดาํรงชีวิตของผูค้นในภูมิภาคต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

สาระการเรียนรู้ท่ี 3 การเรียนรู้เร่ืองวฒันธรรม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์
วฒันธรรม 

สาระการเรียนรู้ท่ี 4 การเรียนรู้เร่ืองการสถาปนาอาณาจกัรไทย และพฒันาการดา้นต่างๆ
ท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง และความเปล่ียนแปลงทางสงัคมและประวติัศาสตร์ 

 สาํหรับเน้ือหาแบบเรียนของชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่าเน้ือหามีความคลา้ยคลึงกนั 
แต่จะมีความละเอียดและขยายขอบเขตของสาระการเรียนข้ึนตามลาํดบัชั้นท่ีสูงข้ึน ซ่ึงแบบเรียน
ดงักล่าวใชใ้นการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนต่างๆทัว่ประเทศ  ท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของกรมสามญัศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ   

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เช่น เร่ืองการเรียนรู้เร่ืองความสาํคญัของเวลา
กบัช่วงสมยัทางประวติัศาสตร์ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐาน การดาํรงชีวิต  และ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมนั้นสอดคลอ้งกับการศึกษาทางโบราณคดี  ซ่ึงน่าจะส่งผลให้
เยาวชนสามารถทาํความเขา้ใจกบัความรู้ทางโบราณคดีไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากมีความรู้พื้นฐานเร่ือง
ของการแบ่งช่วงเวลา ตามยุคสมยั แต่จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนในรายวิชาสังคมศึกษาระดบัชั้น
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้พบว่า ครูผูส้อนยึดแนวทางการสอนตามแบบเรียนเป็นหลกั  
แต่จะไม่เจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละประเด็น เยาวชนจึงมีความรับรู้เร่ืองช่วงเวลาทาง
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ประวติัศาสตร์นอ้ยกว่าท่ีหลกัสูตรกาํหนด  และยงัพบว่านกัเรียนส่วนหน่ึงอ่อนทกัษะดา้นการอ่าน
และเขียน  ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าท่ีควร (สัมภาษณ์นางสาวจริยา เถ่ือนเภา  
อาจารย ์1 ระดบั 3 และ นายอนุวฒัน์ กนัยายอง อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนศูนยป์างมะผา้ 8 
สิงหาคม 2552) 

นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการโรงเรียนศูนยป์างมะผา้ซ่ึงเป็น
สถานศึกษาหลกัในชุมชน ทาํใหท้ราบวา่โรงเรียนศูนยป์างมะผา้มีหลกัการจดักระบวนการเรียนการ
สอนท่ีมีจุดเนน้เร่ืองการฝึกให้นกัเรียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง และใชแ้หล่งวิชาการในทอ้งถ่ิน
เป็นท่ีเรียนรู้ ซ่ึงทางโรงเรียนนั้นไดเ้น้นกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพเป็นหลกั เช่น การปลูกขา้วไร่  
การปลูกพืชไร่ การปลูกพืชผกัสวนครัว การทาํปุ๋ยหมกั การเล้ียงสัตว ์หรืออาจกล่าวไดว้่าโรงเรียนมี
นโยบายจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ให้นกัเรียนมีทกัษะในดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพหลงั
จบการศึกษา  ทาํใหค้วามเขม้ขน้ของความรู้ทางวิชาการนั้นต่างจากโรงเรียนในเมือง (สัมภาษณ์นาย
อนิรุทธ์ สายบุญผาง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนศูนยป์างมะผา้  8 สิงหาคม 2552)  

จะเห็นไดว้่าไดว้่าเยาวชนในชุมชนนั้นมีพื้นฐานความรู้วิชาประวติัศาสตร์: สาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน สังคม ศาสนา และวฒันธรรมอ่อนกว่าเยาวชนในสถานศึกษาพื้นท่ีอ่ืน ๆ เน่ืองจาก
ความแตกต่างในการดาํรงชีวิต ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าอาชีพเกษตรกรรมนั้นเป็นอาชีพหลกัในทอ้งถ่ิน 
ดังนั้นเม่ือจบชั้นประถมศึกษาตอนปลายเยาวชนส่วนใหญ่ก็จะเขา้สู้ภาคเกษตรกรรมและเป็น
แรงงานสาํคญัในครอบครัว  

สามารถสรุปไดว้่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 นั้นมีพื้นฐานความรู้วิชาสังคมศึกษา 
ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ด้าน ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ การเมือง ศาสนาและวฒันธรรม และมี
ประสบการณ์ในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีใกลป้ระสบการณ์
ชีวิตมากกวา่   

จากการพิจารณาแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาดังกล่าว  ช่วยให้พฒันาเน้ือหาและแนว
ทางการถ่ายทอดความรู้ทางโบราณคดีจากเพิงผาบา้นไร่โดยการประยกุตค์วามรู้ในวิชาสังคมศึกษา
เขา้กบัความรู้ทางโบราณคดี โดยใชก้ารเปรียบเทียบระหว่างอดีตและปัจจุบนั ในประเด็น คน สังคม  
วฒันธรรม  ความเช่ือ เทคโนโลย ี และส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ   

2.การถอดความรู้ทางโบราณคดี 
การถอดความรู้ทางโบราณคดีโดยวิธีการประมวลสาระจากแบบเรียนวิชาสงัคมศึกษาทั้ง

ในระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ซ่ึงเป็นความรู้พื้นฐานท่ีเยาวชนได้
เรียนผ่านมาแลว้และเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้ ไดแ้ก่ คน สังคม 
วฒันธรรม ศาสนาและความเช่ือ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม  
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การถ่ายทอดความรู้จะใชก้ารเปรียบเทียบหวัขอ้ขา้งตน้ทั้ง 6 ระหวา่งปัจจุบนัและอดีต โดย
ใชก้ระบวนการจดัการความรู้ช่วยในการย่อยเน้ือหาทางโบราณคดีเพื่อจดัทาํเป็นชุดขอ้มูลในการ
ถ่ายทอดความรู้โดยท่ีตดัทอนคาํศพัท์เฉพาะทางท่ียากต่อการรับรู้ และ เรียบเรียงเน้ือหาในการ
นาํเสนอใหม่  ซ่ึงเป็นการลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัตามหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ รวมถึงการ
นาํเสนอความรู้เบ้ืองตน้ทางโบราณคดีและแหล่งโบราณคดี  ซ่ึงประมวลจากคาํถามต่างๆของเยาวชน
ก่อนทาํการถ่ายทอดความรู้  เช่น ทาํไมนกัโบราณคดีจึงเลือกขดุคน้พื้นท่ีน้ี  หรือรู้ไดอ้ยา่งไรว่าพื้นท่ีน้ี
เป็นแหล่งโบราณคดี เป็นต้น  เน่ืองจากเยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการอบรมทาง
โบราณคดีมาก่อน และบางคนไม่เคยเขา้ไปยงัแหล่งโบราณคดีมาก่อน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 6 สาระการเรียนรู้วิชาสงัคมศึกษา 

 
ตัวอย่างข้อมูลทางโบราณคดทีีถู่กถอดความรู้ออกเป็นหัวข้อต่างๆ    
1.วฒันธรรมหินกะเทาะ เม่ือประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว  
คน : ไม่พบโตรงกระดูกคนจึงไม่ทราบขอ้มูลของคนในช่วงเวลาน้ี 
สังคม : คนกลุ่มน้ีมีการยา้ยท่ีไปในแต่ละฤดู และกลบัมาพกัในท่ีเดิม สังคมเป็นกลุ่ม

ขนาดเล็กท่ีหาอาหารจากธรรมชาติ ยงัไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น และมีการยา้ยไปตามท่ีท่ีมีอาหาร
อุดมสมบูรณ์ในแต่ละฤดู   

วัฒนธรรม : ช่วงเวลาน้ีไม่มีพบขา้วของเคร่ืองใชท่ี้หลากหลายทางวฒันธรรม  ส่ิงท่ีพบ
มากคือเคร่ืองมือหินกะเทาะท่ีคนโบราณทาํข้ึนใช ้ 

6.ส่ิงแวดล้อม 
ทางธรรมชาต ิ

 

5.เทคโนโลย ี

4.ความเช่ือ 

 

3.วฒันธรรม 

 

2.สังคม 

 

1.คน 

สาระวชิา 
สังคมศึกษา
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ความเช่ือ : ไม่พบหลกัฐานใดๆ เก่ียวกบัความเช่ือหรือพธีีกรรม 
เทคโนโลย ี: พบเคร่ืองมือแกนหิน และเคร่ืองมือสะเกด็หิน  ท่ีรูปทรงไม่แน่นอนและมี

ขนาดเลก็   เน่ืองจากตอ้งเคล่ือนยา้ยบ่อย  มีการเลือกหินท่ีมีเน้ือแขง็มากๆ เน่ืองจากท่ีท่ีไปเกบ็หินมา
ทาํเคร่ืองมือนั้นอยูห่่างไปจากท่ีพกัมาก  และพบกระดูกสตัวเ์ผาไฟจาํนวนมาก จึงบอกเราไดว้า่คน
กลุ่มน้ีมีการทาํใหอ้าหารสุกก่อนท่ีจะกิน 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ : ประเภทของป่าไมค้ลา้ยคลึงกบัปัจจุบนั แต่มีความหนาแน่น
อุดมสมบูรณ์กวา่  

2. วฒันธรรมหินกะเทาะ เม่ือประมาณ 9,000 ปีมาแล้ว 
คน :  พบโครงกระดูกคนโบราณ 1 โครง ถูกฝังลึกลงไปจากผิวดิน ประมาณ 1 เมตร 

เป็นเพศชาย สูงประมาณ 155  เซนติเมตร อายเุม่ือตอนตายประมาณ 40 - 45 ปี โครงกระดูกน้ีมี
ความเก่าแก่ราว 9,800 ปีมาแลว้  พบวา่ร่างกายผดิปกติหลายอยา่งซ่ึงไม่ไดเ้ป็นมาแต่เกิด แต่มีสาเหตุ
มาจากการเส่ือมของกระดูกตามอาย ุความผดิปกติท่ีพบ เช่น กระดูกขากรรไกรล่างยบุตวั น่าจะเป็น
ผลมาจากขณะท่ีมีชีวิตอยูฟั่นหลุดร่วงออกจากกระดูกขากรรไกรหลายซ่ี  และยงัพบการเส่ือมของ
กระดูกสันหลงั และขอ้ต่อต่างๆ ท่ีสาํคญัพบร่องรอยท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัการสับตดั และเฉือนบน
กะโหลกศีรษะหลายรอย  รวมทั้งร่องรอยผดิปกติท่ีกะโหลกศีรษะ   

สังคม : ยงัเป็นกลุ่มท่ีหาอาหารตามธรรมชาติ แต่มีการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีแหล่งโบราณคดี
บ่อยคร้ังมากข้ึนเน่ืองจากมีการพบกระดูกสตัว ์ เคร่ืองมือหิน  เศษถ่านและข้ีเถา้หนาแน่น  

วัฒนธรรม : วฒันธรรมเด่นยงัคงเป็นวฒันธรรมหินกะเทาะ แต่มีรูปแบบท่ีหลากหลาย
มากข้ึน เป็นเคร่ืองมือกะเทาะหนา้เดียวเป็นส่วนใหญ่  หินท่ีนิยมใชย้งัเป็นหินคุณภาพสูงไดแ้ก่หินใน
กลุ่มหินภูเขาไฟมากท่ีสุด    ในช่วงเวลาน้ีการล่าสัตวเ์ป็นการล่าสัตวข์นาดเลก็โดยเฉพาะสัตวท่ี์อาศยั
อยูบ่นยอดไมแ้ละบนบกดว้ย ไดแ้ก่ ลิง ลิงลม กระรอกบิน แต่ก็ยงัมีการล่าสัตวข์นาดใหญ่และกลาง
ดว้ยแต่ไม่มากนกั แต่ถา้เป็นสัตวข์นาดเล็กเม่ือล่าไดจ้ะนาํกลบัมาบา้นทั้งตวั ส่วนสัตวข์นาดกลาง-
ใหญ่จะนาํมาเฉพาะส่วนแขนขาเป็นส่วนใหญ่  วิธีการปรุงอาหารมีการทาํให้สุก และสับตดัเป็นช้ิน
ขนาดเลก็ๆ แลว้ค่อยนาํไปปรุง  

ความเช่ือ : มีความเช่ือและประเพณีเก่ียวกบัความตาย  โดยมีการฝังศพของคนตาย  แต่
กรณีโครงกระดูกท่ีพบจากเพิงผาบา้นไร่   ไม่มีเคร่ืองเซ่นไหวภ้ายในหลุมฝังศพ  แต่มีกอ้นหินขนาด
ใหญ่วางไวเ้หนือศพ  เหมือนกบัเป็นสัญลกัษณ์ว่ามีศพฝังอยูข่า้งล่าง  นอกจากนั้นยงัพบภาพเขียนสี
ผนงัถํ้าจาํนวน 32 ภาพ ใน 4 ตาํแหน่ง ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพสญัลกัษณ์ เช่นเป็นลายเส้นรูปโคง้ และ
ภาพเงาทึบ รองลงมาคือภาพคนทั้งท่ีกาํลงัเคล่ือนไหวและท่ายนื ภาพสัตวท่ี์มีรูปร่างคลา้ยนก เป็นตน้ 
สนันิษฐานวา่อาจจะเป็นการบนัทึกภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั หรือเป็นส่วน
หน่ึงของการประกอบพิธีกรรม  
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ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ : ภูมิอากาศหนาวเยน็กว่าปัจจุบนั  ประเภทของป่าไมท่ี้พบมี
ความคลา้ยคลึงกบัปัจจุบนั  แต่มีความหนาแน่นอุดมลมบูรณ์กว่า ในช่วงเวลาต่อมาประมาณ 7,250 
ปีมาแลว้ พบว่ายงัคงมีการเขา้มาใช้พื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง ในการประกอบกิจกรรมเก่ียวกับ
ชีวิตประจาํวนัโดยเฉพาะบริเวณทางเขา้แหล่งโบราณคดี แต่หลกัฐานท่ีพบมีจาํนวนนอ้ย และไม่มี
ค่าอายชุดัเจนจึงไม่สามารถสรุปได ้

3. วฒันธรรมโลงไม้ 2,500-1,800 ปีมาแล้ว 
คน : พบเศษช้ินส่วนกระดูกช้ินเล็กๆจาํพวกกระดูกน้ิวมือน้ิวเทา้ และเศษแตกหักของ

กระดูกแขนขาต่างๆจาํนวนไม่มากนัก กระจดักระจายอยู่ในชั้นดินสมยัน้ี ร่วมกับฟันคนท่ีหลุด
ออกมาจากกระดูกขากรรไกรเป็นซ่ีๆแล้ว ตกหล่นกระจัดกระจายทั่วไปพื้นดิน  แต่จากการ
เปรียบเทียบกะโหลกศีรษะท่ีพบในแหล่งโบราณคดีอ่ืนๆท่ีสาํรวจ สรุปไดว้่าคนในวฒันธรรมโลงไม้
มีลกัษณะคลา้ยคนปัจจุบนั    

สังคม : มีการตั้งถ่ินฐานถาวรดว้ยการรวมกลุ่มเป็นหมู่บา้น รู้จกัการสร้างบา้น และมี
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมของคนในสังคม  น่าจะเป็นสงัคมท่ีทาํการเพาะปลูก และเล้ียงสตัว ์

วัฒนธรรม : มีการใชเ้หล็กและโลงไม ้   โดยวฒันธรรมโลงไมมี้อายุประมาณ 2,500-
1,520 ปีมาแลว้ เป็นการทาํศพคร้ังท่ีสอง  

ความเช่ือ : ในช่วงเวลาน้ี ไม่พบร่องรอยหรือหลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงรูปแบบการฝังศพชดัเจน 
เน่ืองจากไม่พบโครงกระดูกหรือช้ินส่วนกระดูกท่ีฝังอยา่งเป็นเร่ืองราว หลกัฐานท่ีพบเป็นเพียงเศษ
ช้ินส่วนกระดูก และฟันคนท่ีหลุดออกมาจากขากรรไกรเป็นซ่ีๆ  

เทคโนโลยี : มีเทคโนโลยีในการทาํงานไม้ทั้ งในการเตรียมไม้เพื่อใช้งาน และการ
แกะสลกัไม ้ นอกจากน้ียงัมีความรู้ดา้นโลหะ พบเคร่ืองมือเคร่ืองประดบัท่ีทาํจากเหล็กและสําริด  
รูปแบบของเคร่ืองมือท่ีพบเก่ียวขอ้งกบังานไมไ้ดแ้ก่ ส่ิว เป็นตน้ ส่วนเคร่ืองประดบัพบห่วง  กระ
พวน เป็นตน้ และยงัมีความรู้เร่ืองการทาํภาชนะท่ีทาํจากดินเผา เพราะพบเศษภาชนะท่ีทาํจากดินเผา
จาํนวนมาก มีทั้งผวิเรียบและตกแต่งผวิเป็นลวดลายต่างๆ 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ : ประเภทของป่าไมค้ลา้ยคลึงกบัปัจจุบนั  แต่มีความ
หนาแน่นอุดมลมบูรณ์กวา่และ  ภูมิอากาศหนาวเยน็กวา่ปัจจุบนั  

จากขอ้มูลทางโบราณคดีขา้งตน้ไดน้าํมาจดักลุ่มตามวฒันธรรมหลกัท่ีพบ  คือวฒันธรรม
เคร่ืองมือหินกะเทาะและวฒันธรรมโลงไม ้โดยคดัเลือกเน้ือและแนวทางการถ่ายทอดให้เหมาะสม
กบัระดบัการรับรู้ของเยาวชน ดงัแผนภูมิในหนา้ถดัไป 
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แผนภูมิท่ี 7 ตวัอยา่งชุดขอ้มูลทางโบราณคดีและแนวทางการถ่ายทอด 
 

 

พิธีกรรมความตาย  ความเช่ือ และพิธีกรรมใน
อดีตกบัปัจจบุนัและความชาํนาญในเชิงช่าง 

 

ลกัษณะทางกายภาพ  โรคภัยไข้เจ็บ 

สุสานวฒันธรรมโลงไม้ 2,500 ปีมาแล้ว 

 
อาํเภอปางมะผ้ากบัความโดดเด่น 

ของวฒันธรรมโลงไม้ 
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คุณค่าทางความรู้ของแหล่งโบราณคด ี
ความภาคภูมใิจของชุมชนในฐานะเจ้าของ 

แหล่งโบราณคด ี

เพศ  อายุ  ส่วนสูง และโรคภัยไข้เจ็บ 

เปรียบเทยีบแบบแผนการดาํรงชีวติ 

กระดูกสัตว์ชนิดต่างๆทีพ่บซ่ึงบ่งบอกสภาพ 

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าในอดตี 
สภาพแวดล้อมตอนน้ันเป็นอย่างไร 

เพงิผาบ้านไร่เป็นทีพ่กัของคน 

เมือ่หน่ึงหมืน่ปีมาแล้ว 
(วฒันธรรมเคร่ืองมอืหินกะเทาะ) 

คนกลุ่มนีเ้ป็นใคร 
มลีกัษณะทางกายภาพ ชีวติความเป็นอยู่อย่างไร 

คนกลุ่มนีม้ชีีวติความเป็นอยู่อย่างไร 
 

ความรู้ทางโบราณคด ี
(ข้อมูลจากเอกสารวชิาการ) 

 การถ่ายทอดความรู้ 
(ประสบการณ์ชีวติและส่ือต่างๆ) 

วฒันธรรมโลงไม้คอือะไร 
 

คนกลุ่มนีเ้ป็นใคร 

คนกลุ่มนีม้ชีีวติความเป็นอยู่อย่างไร 
 

กระดูกสัตว์ชนิดต่างๆทีพ่บ 
 

เปรียบเทยีบแบบแผนการดาํรงชีวติ 

เทคโนโลย ีความเช่ือ อดตีและปัจจุบนั 

เปรียบเทยีบแบบแผนการดาํรงชีวติ 

เทคโนโลย ีความเช่ือ อดตีและปัจจุบนั 

สภาพแวดล้อมตอนน้ันเป็นอย่างไร 
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การถ่ายทอดความรู้จากแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่  
ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงานท่ีผา่นมา ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 -31 มีนาคม 

2552 ไดท้าํการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ินทั้งส้ิน 6 คร้ัง แบ่งเป็นกิจกรรมสาํหรับผูใ้หญ่ 
จาํนวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมสําหรับเยาวชน จาํนวน 4 กิจกรรมโดยมีรายละเอียดในการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 

การถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชน 
การจัดเวทเีสวนาร่วมกบัชุมชน คร้ังที ่1   
กิจกรรมคร้ังท่ี 1 จัดข้ึนภายใต้หัวข้อคุณค่าของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ต่อ

โบราณคดีก่อนประวติัศาสตร์ไทยและการท่องเท่ียวโดยชุมชน กิจกรรมน้ีเป็นการถ่ายทอดรู้ในส่วน
ท่ีเป็นความสาํคญัของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ ในฐานะแหล่งโบราณคดีท่ีบอกเล่าเร่ืองราว
เก่ียวกบัวิถีชีวิตคนโบราณในวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ และวฒันธรรมโลงไม ้  

โดยกลุ่มเป้าหมายหลกั คือผูท่ี้ผา่นการอบรมในกิจกรรมของดีบา้นเฮาพิพิธภณัฑบ์า้นไร่ 
ท่ีจดัโดยโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ ระยะท่ี 2 จาํนวน 7 คน ซ่ึงมีพื้นฐานความรู้เร่ืองแหล่ง
โบราณคดีในระดับหน่ึงและมีทักษะในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในท้องถ่ินของตน   และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีสองคือกลุ่มคนท่ีเคยเป็นตวัแทนชุมชนไปศึกษาดูงานดา้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ต่างๆ  รวมถึงตวัแทนจากป๊อกบา้นทั้ง 4 ในชุมชนท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม อีก จาํนวน 15 คน รวมผู ้
ร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 22 คนโดยกิจกรรมไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี  7  มิถุนายน   2551  ณ ศูนยข์อ้มูลชุมชน  
หมู่บา้นบา้นไร่  ตาํบลสบป่อง  อาํเภอปางมะผา้   จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  วตัถุประสงคห์ลกัของการจดั
กิจกรรมคร้ังน้ี คือ การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผูร่้วมกิจกรรมเข้าใจถึงความสําคัญของแหล่ง
โบราณคดีเพิงผาบา้นไร่  

 วิธีการท่ีใชใ้นการถ่ายทอดขอ้มูลทางโบราณคดีซ่ึงจดัเป็นความรู้แบบชดัแจง้ ในท่ีน้ีได้
ใชเ้อกสาร โบราณวตัถุ วีดีทศัน์ เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ สําหรับการถ่ายทอดความรู้
ประเภทฝังลึกหรือทกัษะต่างๆ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการให้ผูร่้วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาและวิถี
ชีวิตของตน เช่น ความรู้ดา้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล (หาของป่าพืชผกัและ
สมุนไพร) การตีเหลก็ งานแกะสลกัไมแ้ละจกัสาน รวมถึงประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนบัถือผ ี และ
ความเช่ือในชีวิตหลงัความตายของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ซ่ึงเป็นการดึงประสบการณ์ชีวิตของผูร่้วม
กิจกรรมเขา้หาความรู้ทางโบราณคดี 

เน้ือหาท่ีถูกถ่ายทอดนั้นเน้นท่ีความสําคญัของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ท่ีมีต่อ
ความรู้ก่อนโบราณคดีประวติัศาสตร์ของไทย  กล่าวคือ  เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัหินกะเทาะท่ี
เก่าแก่ ซ่ึงหลกัฐานท่ีพบแสดงให้เห็นถึงการใชชี้วิตของคนโบราณเม่ือประมาณ10,000 ปีมาแลว้ 
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และเพิงผาบา้นไร่ยงัเป็นแหล่งโบราณคดีโลงไมท่ี้บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและความเช่ือของคนโบราณ
เม่ือประมาณ 2,000 ปีมาแลว้   

ขั้นตอนหลักของการถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย การประเมินความรู้ของผูร่้วม
กิจกรรมก่อนการถ่ายทอดความรู้โดยแบบสอบถาม การถ่ายทอดความรู้ตามเน้ือหาและแนวทางท่ี
กาํหนด และการประเมินผลความรับรู้หลงักิจกรรมโดยแบบสอบถาม 

ผลการประเมินความรู้ก่อนกจิกรรม 
พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 22 คนซ่ึงมีระการศึกษาสูงสุดท่ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

จาํนวน 15 คน ส่วนท่ีเหลือไม่ไดเ้รียนหนงัสือ และมีปัญหาดา้นการอ่านและเขียน นาํมาสู่ความ
แตกต่างในระดบัความรู้ขอ้มูลทางโบราณคดี กล่าวคือ ชาวบา้นในกลุ่มดงักล่าว จาํนวน 15 คน ไม่
ทราบขอ้มูลใดเก่ียวกบัแหล่งโบราณคดี ทราบเพียงแต่มีนกัโบราณคดีเขา้มาศึกษาโลงไม ้ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 22 คน มีจาํนวน 7 คน ผา่นการอบรมความรู้ทางโบราณคดี
มาแลว้ แต่มีเพียง 3 คน ท่ีทราบว่าแหล่งโบราณคดีมีการพบวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ
วฒันธรรมโลงไม ้แต่ทั้ง 7 คน ไม่ทราบค่าอายหุรือช่วงเวลาของแต่ละวฒันธรรม  

ผลการถ่ายทอดความรู้ 
จากการวดัผลดว้ยแบบสอบถามหลงักิจกรรม พบว่าผูร่้วมกิจกรรมทั้งส้ิน 22 คน 

สามารถรับรู้ว่าแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่เป็นท่ีพกัชัว่คราวของคนโบราณ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใช้
เคร่ืองมือหินกะเทาะ และกลุ่มท่ีมีพิธีปลงศพแบบโลงไม ้โดยผูร่้วมกิจกรรม 10 คน ทราบว่าโครง
กระดูกท่ีพบเป็นเพศชาย สูงประมาณ 155 เซนติเมตร และเป็นโครงกระดูกของคนในวฒันธรรม
เคร่ืองมือหินกะเทาะ แต่ไม่สามารถจาํค่าการกาํหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ได ้ส่วนท่ีเหลือ 12 คน
ทราบวา่พบโครงกระดูก แต่ไม่สามารถจาํรายละเอียดอ่ืนๆได ้  

ผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 5 คน สามารถจาํชนิดของสัตวท่ี์พบในสมยัวฒันธรรมเคร่ืองมือ
หินกะเทาะได ้และทราบว่าส่ิงแวดลอ้มในอดีตในช่วงเวลาดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงกบัปัจจุบนั แต่
มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและสัตวป่์ามากกว่า ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 17 คน ไม่สามารถจาํ
ชนิดของสตัวท่ี์พบแต่ทราบวา่ในอดีตป่าไมมี้ความอุดมสมบูรณ์กวา่ปัจจุบนั 

ผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 22 คน ทราบว่าวฒันธรรมโลงไมเ้ป็นการปลงศพคร้ังท่ี 2 และผู ้
ร่วมกิจกรรมจาํนวน 20 คน ทราบว่ามีการอุทิศขา้วของเคร่ืองใชใ้ห้แก่ผูต้าย โดยท่ีผูร่้วมกิจกรรม
จาํนวน 7 คน ทราบวา่ผูค้นในวฒันธรรมโลงไมน้ั้นมีความแตกต่างของสถานะทางสงัคม 

สาํหรับความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มในสมยัน้ี ผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 5 คน สามารถจดจาํได้
ว่าสัตวท่ี์พบในสมยัน้ีเป็นสัตวข์นาดกลางและขนาดเล็ก และสามารถระบุชนิดของสัตวท่ี์พบได ้
ส่วนท่ีเหลือ 17 คน ไม่สามารถจาํขอ้มูลได ้แต่ผูร่้วมกิจกรรมทั้งหมดรับรู้ว่าส่ิงแวดลอ้มในอดีตมี
ความอุดมสมบูรณ์กวา่ปัจจุบนั           
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สรุปผลและอภิปราย 
จากการสังเกตพฤติกรรมผูร่้วมกิจกรรมพบว่า  เม่ือบรรยายข้อมูลของวฒันธรรม

เคร่ืองมือหินกะเทาะ และแสดงตวัอยา่งโบราณวตัถุ เช่น เคร่ืองมือหิน และกระดูกสตัว ์ พบว่าไม่ได้
รับความสนใจเท่าท่ีควร ต่างจากการแสดงภาพโครงกระดูกคนโบราณท่ีพบในหลุมขดุคน้นั้นไดรั้บ
ความสนใจมากว่า  และเม่ือขณะรับฟังขอ้มูลของวฒันธรรมโลงไม ้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มี
ความสนใจ และร่วมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเป็นประสบการณ์ของตนท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดีเพิงผา
บา้นไร่ รวมถึงแหล่งโบราณคดีในวฒันธรรมโลงไมอ่ื้นๆท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียง  และเม่ือแสดง
ตวัอยา่งโบราณวตัถุ เช่น กระดูกสัตว ์และเศษภาชนะดินเผา  พบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความสนใจ
มากกวา่กลุ่มเคร่ืองมือหิน   

เป็นท่ีน่าสนใจว่าการรับรู้ของผูร่้วมกิจกรรมท่ีมีต่อวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะนั้น
นอ้ยกว่าวฒันธรรมโลงไม ้ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะนั้นเป็นอดีตท่ีมี
ช่วงเวลายาวนานกว่า 10,000 ปีมาแลว้ จึงไกลกว่าประสบการณ์ชีวิตของคนในชุมชนจะยอ้นกลบั
ไปได ้ในทางตรงกนัขา้ม วฒันธรรมโลงไมท่ี้ยอ้นกลบัไปประมาณ 2,500-1,500 ปีมาแลว้ ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีไม่ไกลนัก ประกอบกับคนในชุมชนมีประสบการณ์ร่วม เช่น เคยเข้าไปยงัแหล่ง
โบราณคดีก่อนท่ีจะมีการศึกษา และการพบเห็นโลงไมจ้ากแหล่งโบราณคดีแห่งอ่ืนๆ ซ่ึงทาํให้มี
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายนาํมาแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัได ้  ทาํใหผู้ร่้วมกิจกรรมมีความสนใจต่อ
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอมากกวา่ 

อยา่งไรกต็าม  การรับรู้ขอ้มูลของแหล่งโบราณคดีท่ีถูกถ่ายทอดยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า และ
มีความแตกต่างอยา่งชดัเจนระหว่างผูท่ี้ผา่นการถ่ายทอดความรู้โดยโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูง
ฯ ระยะท่ี 2 กบัผูท่ี้ไม่เคยรับการถ่ายทอดความรู้มาก่อน แมว้่ากลุ่มของผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ
อบรมโบราณคดี จะไม่สามารถจดจาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ ระยะท่ี 2 
มากนกั แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าคนกลุ่มดงักล่าวสามารถทาํความเขา้ใจกบัความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดในคร้ัง
น้ีไดง่้ายกวา่  

อาจสรุปไดว้่าการถ่ายทอดความรู้สาํหรับผูใ้หญ่ในกิจกรรมคร้ังท่ี 1 น้ี ยงัไม่สัมฤทธ์ิผล
มากนกั เน่ืองมาจากเน้ือหาท่ีใชถ่้ายทอดยงัคงมีรายละเอียดจาํนวนมาก ซ่ึงตอ้งทาํการยอ่ยความรู้ให้
กระชบัหรือจบัเฉพาะใจความสาํคญัเท่านั้น รวมถึงตอ้งเช่ือมโยงเขา้หาประสบการณ์ชีวิตท่ีใกลต้วั
หรือจบัตอ้งมองเห็นไดง่้ายยิง่ข้ึน   
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ภาพท่ี 8 การจดัเวทีเสวนาคร้ังท่ี 1 
 

การจัดเวทเีสวนาร่วมกบัชุมชน คร้ังที ่2  
การจดัเวทีเสวนาคร้ังท่ี 2 เร่ืองคุณค่าของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ต่อโบราณคดี

ก่อนประวติัศาสตร์ในปางมะผา้ และการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน  กิจกรรมน้ีจดัข้ึน
ในวนัท่ี 14  ธนัวาคม  2551 ณ ศูนยข์อ้มูลชุมชนหมู่บา้นบา้นไร่  ตาํบลสบป่อง  อาํเภอปางมะผา้   
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั คือผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังแรก 
จาํนวน 10 คน  และบุคคลท่ีเป็นแหล่งภูมิปัญญาดา้นงานฝีมือต่างในชุมชน 6 คนรวมเป็นจาํนวน
ทั้งส้ิน  16 คน 

วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี  คือ การถ่ายทอดความรู้ท่ีแสดงถึง
ความสาํคญัของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ในระดบัทอ้งถ่ิน และเป็นการทบทวนความรู้เดิมจาก
การจดักิจกรรมคร้ังแรก กล่าวคือ มุ่งเนน้ให้ผูร่้วมกิจกรรมเขา้ใจความสาํคญัของแหล่งโบราณคดีท่ี
เป็นตวัแทนของพื้นท่ีสูงท่ีมีการศึกษาวิถีชีวิตคนโบราณในวฒันธรรมหินกะเทาะและวฒันธรรม
โลงไม ้  

โดยชุดขอ้มูลท่ีใชย้งัเป็นชุดขอ้มูลเดิม แต่ตดัทอนเน้ือหาให้สั้ นลงและเน้นคุณค่าของ
แหล่งโบราณคดีโดยใชค้าํสําคญั เช่น เพิงผาบา้นไร่บา้นพกัของคนสมยัหินหม่ืนปี  เพิงผาบา้นไร่
สุสานโลงไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในปางมะผา้   และภาพเขียนสีเพิงผาบา้นไร่กบัพิธีกรรมของคนโบราณ  
เป็นตน้   และใชก้ระบวนการจดัการความรู้เขา้มาช่วยเช่นเดิม  กล่าวคือ มีการจาํแนกความรู้ท่ีใชใ้น
การถ่ายทอดออกเป็นความรู้แจ้ง  (ความรู้ทางโบราณคดี) และความรู้ฝังลึก  (ความรู้จาก
ประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ในตัวผูร่้วมกิจกรรม เช่น ภูมิปัญญาต่างๆ) โดยใช้การพูดคุย
แลกเปล่ียน  และเช่ือมโยงความรู้ท่ีเป็นเน้ือหาในทางโบราณคดีเขา้กับประสบการณ์ชีวิต  ซ่ึง
กิจกรรมคร้ังน้ีได้ระดมความคิดจากคนในชุมชน เพื่อทดลองนําความรู้จากแหล่งโบราณคดี
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ผสมผสานกบัภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินเพื่อผลิตเป็นช้ินงาน สําหรับเป็นตวัอย่างให้แก่คนในชุมชน  
โดยมุ่งหวงัให้ชุมชนสามารถต่อยอดความคิด  และพฒันาผลิตภณัฑอ่ื์นๆในการจาํหน่ายเป็นของท่ี
ระลึกได ้ 

โดยขั้นตอนหลกัของการถ่ายทอดความรู้ประกอบดว้ย การประเมินความรู้ของผูร่้วม
กิจกรรมก่อนการถ่ายทอดความรู้โดยแบบสอบถาม การถ่ายทอดความรู้ตามเน้ือหาและแนวทางท่ี
กาํหนด และการประเมินผลความรับรู้หลงักิจกรรมโดยแบบสอบถาม 

ผลการประเมินความรู้ก่อนกจิกรรม 
พบว่า ผูท่ี้ร่วมกิจกรรมคร้ังท่ี 1 จาํนวน 10 คน จากจาํนวนทั้งส้ิน 16 คน สามารถระบุได้

ว่าวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะนั้นมีความเก่าแก่กว่าวฒันธรรมโลงไมม้าก โดยสามารถอธิบาย
โบราณวตัถุท่ีพบในช่วงเวลาท่ีต่างกนัได ้สาํหรับผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมมาก่อนนั้นทราบเพียงแต่
มีการพบโครงกระดูก แต่ไม่ทราบช่วงเวลา  

ผลการถ่ายทอดความรู้ 
การประเมินผลโดยใชก้ารตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นชุดคาํถามเดียวกบักิจกรรมคร้ังแรก 

เพื่อประเมินความรับรู้ของผูร่้วมกิจกรรมว่ามีพฒันาการในการรับรู้ขอ้มูลเพิ่มข้ึนจากเดิมหรือไม่ 
จากการวดัผลดว้ยแบบสอบถามหลงักิจกรรมพบว่าผูร่้วมกิจกรรมทั้งส้ิน 16 คน สามารถรับรู้ว่า
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่เป็นท่ีพกัชัว่คราวของคนโบราณ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใชเ้คร่ืองมือหิน
กะเทาะ และกลุ่มท่ีมีพิธีปลงศพแบบโลงไม ้ โดยผูร่้วมกิจกรรมทั้ง 16 คน ทราบว่าโครงกระดูกท่ี
พบเป็นเพศชาย สูงประมาณ 155  เซนติเมตร แต่ไม่สามารถจาํค่าการกาํหนดอายทุางวิทยาศาสตร์
ได ้และผูร่้วมกิจกรรม 7 คน รับรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่าโครงกระดูกท่ีพบนั้นมีลกัษณะความผิดปกติอนั
เน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของกระดูกเม่ือยงัมีชีวิต  ในด้านความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของ
วฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะและวฒันธรรม โลงไม ้ ผูร่้วมกิจกรรมทั้งหมดทราบว่าส่ิงแวดลอ้ม
ในอดีตในช่วงเวลาดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงกบัปัจจุบนั แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและ
สัตวป่์ามากกว่า ซ่ึงผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 16 คน ทราบว่าวฒันธรรมโลงไมเ้ป็นการปลงศพคร้ังท่ี 2 
และทราบว่ามีการอุทิศขา้วของเคร่ืองใชใ้ห้แก่ผูต้าย โดยท่ีผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 11 คน ทราบว่า
ผูค้นในวฒันธรรมโลงไมน้ั้นมีความแตกต่างของสถานะทางสงัคม 

นอกจากน้ี ยงัพบว่าผูร่้วมกิจกรรมทั้งหมดสามารถรับรู้ขอ้มูลท่ีแสดงถึงความพิเศษของ
แหล่งโบราณคดีบา้นไร่ กล่าวคือเพิงผาบา้นไร่นั้นถูกใชง้านในหลายหนา้ท่ี  เช่น เป็นท่ีพกัอาศยั ท่ี
ฝังศพ  เป็นสุสานโลงไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในปางมะผา้  และมีการพบภาพเขียนสีท่ีมีความเก่าแก่   แต่ผู ้
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 16 คน ยงัคงไม่สามารถจาํค่าการกาํหนดอายท่ีุเป็นตวัเลขได ้เน่ืองจากค่าอายุ
ต่างๆมีจาํนวนมาก เช่น ค่าอายโุครงกระดูกคนโบราณ ค่าอายวุฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ ค่าอายุ
วฒันธรรมโลงไม ้จึงทาํใหเ้กิดความสบัสน   
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สรุปผลและอภิปราย 
การถ่ายทอดความรู้โดยใชว้ิธีการเช่ือมโยงความรู้ท่ีเป็นความรู้แจง้เขา้กบัความรู้ฝังลึก  

ช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจเน้ือหาทางโบราณคดีท่ีถูกถ่ายทอดได้ง่ายข้ึน  เน่ืองจากเป็น
ประสบการณ์ท่ีใกลต้วั  เช่น การเปรียบเทียบความรู้ในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละฤดูกาลของคนโบราณกับประสบการณ์ชีวิติของผูร่้วมกิจกรรม   
รวมถึงการนาํเสนอขอ้มูลท่ีกระตุน้ให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นเจา้ของแหล่งโบราณคดี  
เช่น  เพิงผาบา้นไร่มีความสําคญัในฐานะสุสานโลงไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาํเภอปางมะผา้และใน
ประเทศไทย  ซ่ึงผูร่้วมกิจกรรมสามารถรับรู้และจดจาํไดดี้ 

นอกจากน้ียงัพบวา่การนาํช่ือหมู่บา้นมาตั้งเป็นช่ือแหล่งโบราณคดีนั้นสามารถก่อใหเ้กิด
ความรู้สึกเป็นเจา้ของแหล่งโบราณคดีไดอ้ย่างดี  โดยเฉพาะเม่ือมีการพบแหล่งโบราณคดีมากกว่า
หน่ึงแหล่ง  ช่วยกระตุน้ใหค้นในชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจวา่ชุมชนของตนกมี็แหล่งโบราณคดี
เช่นท่ีอ่ืนๆ  

 

          
 
 

 
การถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนในชุมชน 
การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในชุมชนบา้นไร่ทั้งส้ิน 4 คร้ัง แบ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบติัการ 2 คร้ัง และการถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียน จาํนวน 2 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในชุมชนบ้านไร่ คร้ังที ่1 
การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนเร่ือง มคัคุเทศก์นอ้ย จดัข้ึนระหว่างวนัเสาร์ท่ี  6  และ

อาทิตยท่ี์  7กนัยายน   2551 ณ  ศูนยข์อ้มูลชุมชนบา้นไร่ โดยมีเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 
จาํนวน  16  คน ซ่ึงเป็นเยาวชนท่ีผา่นการอบรมกบัโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ และโครงการ

ภาพท่ี 9 การจดัเวทีเสวนาคร้ังท่ี 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98 
 

 

การจดัการมรดกวฒันธรรมฯ รวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง จาํนวน 3 คน ส่วนท่ีเหลือไม่มีประสบการณ์   
หรือไม่เคยไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่มาก่อนจาํนวน 12 คน 
ซ่ึงหลกัการในการคดัเลือกเยาวชนผูร่้วมอบรมนั้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีผา่นการอบรมมาแลว้จาํนวน 
3 คนซ่ึงเป็นเยาวชนท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษา  และเยาวชนกลุ่มท่ีไม่ผ่านการถ่ายทอด
ความรู้มาก่อน จาํนวน 12 คน  กาํลงัศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เยาวชนทั้งสองกลุ่มนั้น
ประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ เช่น มง้ ไทใหญ่ เมือง และลีซอ กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ถ่ายทอดความรู้  และประเมินความรับรู้ของเยาวชนทั้ง 2 กลุ่มว่าแตกต่างกนัมากนอ้ยอย่างไร ซ่ึง
ช่วยใหห้าแนวทางท่ีเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ใหส้มัฤทธ์ิผลมากท่ีสุด 

ผลการถ่ายทอดความรู้ 
จากการประเมินความรู้ก่อนกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ของเยาวชนทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้

วิธีการทดลองเล่าเร่ืองสาํหรับเยาวชนท่ีผา่นการอบรมความรู้ทางโบราณคดีมามากกว่า 5 คร้ัง และ
การสอบถามสาํหรับเยาวชนกลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ สรุปผลไดด้งัน้ี 

เยาวชนท่ีผา่นการอบรมซํ้ ามากกว่า 5 คร้ัง จาํนวน 3 คน สามารถจาํขอ้มูลสาํคญัๆของ
แหล่งโบราณคดีได้ เช่น สามารถบอกได้ว่าการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่นั้ นพบ
โบราณวตัถุใดบา้ง แต่ไม่สามารถลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัได ้และเม่ือตั้งคาํถามช้ีนาํให้อธิบาย
ขอ้มูลของโบราณวตัถุท่ีพบนั้นสามารถอธิบายรายละเอียดเบ้ืองตน้แต่ไม่สามารถจาํตวัเลขท่ีเป็นค่า
อายุไดน้อกจากน้ียงัพบว่า นอกเหนือจากการท่ีเยาวชนไม่สามารถจดจาํตวัเลขท่ีเป็นค่าอายุไดแ้ลว้ 
ยงัมีปัญหาต่อการรับรู้และทาํความเขา้ใจกับช่วงเวลาท่ียอ้นกลับไปไกลมาก เช่น ค่าอายุของ
วฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ  ค่าอายุคนโบราณ และค่าอายุวฒันธรรมโลงไม้ กล่าวคือไม่
สามารถเขา้ใจว่าเป็นช่วงเวลาท่ีผา่นมานานเท่าใด  แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเยาวชนทั้ง 3 คน สามารถ
จดจาํตวัเลขท่ีเป็นส่วนสูง และอายเุม่ือตายของโครงกระดูกท่ีพบท่ีแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ได ้

จากการสอบถามเบ้ืองตน้สาํหรับกลุ่มเยาวชนกลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์ในการอบรมทาง
โบราณคดีมาก่อน  พบว่าเยาวชนกลุ่มน้ีมีความรับรู้น้อยมากหรือเกือบจะไม่ทราบขอ้มูลใดๆ
เก่ียวกับแหล่งโบราณคดี  ทราบเฉพาะว่ามีการดาํเนินการขุดคน้และมีนักโบราณคดีเขา้มาจัด
กิจกรรมต่างๆในหมู่บา้นของตน 

เน่ืองจากการประเมินการรับรู้ก่อนกิจกรรมพบว่า  เยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมนั้นมีพื้น
ฐานความรู้ ระดบัอายุ ต่างกนั ในการถ่ายทอดความรู้จึงใชก้ารเล่าเร่ืองแบบพรรณนาโวหาร  โดย
เรียงตามลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั  ซ่ึงจะช่วยให้มองเห็นภาพว่าในช่วงเวลาต่างๆนั้นมีเหตุการณ์ใด
เกิดข้ึน  โดยการถ่ายทอดความรู้คร้ังน้ีไม่เนน้รายละเอียดของขอ้มูลต่างๆมากนกั  เป็นการให้เห็น
ภาพกวา้งๆ ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของคนโบราณทั้งสองวฒันธรรม 
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สรุปผลและอภิปราย 
ผลจากแบบประเมินความรู้หลงักิจกรรมพบว่าเยาวชนท่ีผ่านการอบรมจาํนวน 3 คน 

สามารถรับรู้ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขไดดี้ข้ึน สาํหรับเยาวชนกลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้
ทั้งหมด 12 คน ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 10 - 12 ปี มีวุฒิภาวะในการรับรู้  และทาํความเขา้ใจตํ่ากว่ากลุ่ม
แรก ประกอบกบัมีสมาธิในการรับรู้ขอ้มูลสั้นและไม่สามารถจดขอ้มูลจาํนวนมากๆได ้ รวมถึงไม่
สามารถจาํตวัเลขค่าอายตุ่างๆได ้  

   

 
 
ภาพท่ี 10 การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในชุมชนบา้นไร่ คร้ังท่ี 1 

 
การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในชุมชนบ้านไร่ คร้ังที ่2  
จดัข้ึนระหว่างวนัเสาร์ท่ี 14 และอาทิตยท่ี์  15  มีนาคม 2552 ณ ศูนยข์อ้มูลชุมชนบา้นไร่  

และแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรมประกอบดว้ย  เยาวชนจากชุมชนบา้นไร่  จาํนวน  
6  คน  และเยาวชนจากชุมชนบา้นนํ้าบ่อสะเป่  จาํนวน  8  คน 

เน่ืองจากโบราณคดีนั้นห่างไกลจากประสบการณ์ชีวิตของเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่
เคยร่วมกิจกรรมมาก่อน   ซ่ึงอาจก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างการทาํงานทางโบราณคดีและคนใน
ชุมชน  การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการสําหรับเยาวชนเร่ืองเรียนรู้รักษเ์พิงผาบา้นไร่  มุ่งเนน้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เยาวชน รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษโ์ลงไม ้  โดย
เปิดโอกาสใหไ้ดเ้ยาวชนเรียนรู้แหล่งโบราณคดีโดยการไดไ้ปเห็นสถานท่ีและลงมือปฏิบติังานจริง    

ผลการถ่ายทอดความรู้ 
พบว่าเยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 10 -17 ปี และมีเยาวชนท่ีผา่นการ

อบรมมาแลว้ 1 คร้ัง จาํนวน 4 คน  ซ่ึงทั้ง 4 คนน้ีศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมปีท่ี 5 การอบรมท่ีผา่น
มาจงัยงัไม่สามารถรับรู้ขอ้มูลของแหล่งไดม้ากนัก ดงันั้นการถ่ายทอดความรู้ตอ้งใชก้ารส่ือสารท่ี
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ส่ือออกมาใหเ้ห็นเป็นภาพชดัเจน เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจและจดจาํ  กล่าวคือ เยาวชนยงัมีปัญหาในการ
ทาํความเขา้ใจกับช่วงเวลาท่ีเป็นตวัเลข  เช่น  โลงไมมี้อายุประมาณ  2,500 ปีมาแลว้  แมว้่าจะ
สามารถจาํตวัเลขได ้ แต่ขาดความเขา้ใจว่าเป็นเวลาท่ียาวนานขนาดไหน  ตอ้งอาศยัการอธิบายดว้ย
การยกตวัอยา่งและเปรียบเทียบกบัช่วงชีวิตคนท่ียอ้นกลบัไปรุ่นของพ่อ ปู่ และทวด จึงจะสามารถ
เขา้ใจไดง่้ายข้ึน  หรือการยกตวัอย่างชั้นดินทางโบราณคดีเปรียบเทียบกบัขนมชั้น ทาํให้เห็นภาพ
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย    

สรุปผลและอภิปราย 
ผลจากแบบประเมินหลงักิจกรรมแสดงให้เห็นว่า เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 14 

คนรู้สึกพึงพอใจกับรูปแบบและเน้ือหาของกิจกรรมท่ีมีทั้ งส่วนท่ีเป็นความรู้เก่ียวกับแหล่ง
โบราณคดีและการลงมือปฏิบติั ซ่ึงเปิดโอกาสให้ตนเองไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงานโบราณคดี   ทาํ
ให้การอบรมมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ ในขณะเดียวกนัก็เกิดการเรียนรู้ความสาํคญัของแหล่ง
โบราณคดี ซ่ึงการประเมินผลพบว่าการใชรู้ปภาพ และการปฏิบติัเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้นั้น 
สามารถช่วยกระตุน้ความสนใจของเยาวชนไดดี้กว่าการใชส่ื้อท่ีเป็นหนังสือคู่มือเพียงอย่างเดียว   
นอกจากน้ียงัพบว่าการมีส่วนร่วมในการอนุรักษโ์ลงไม ้ไดก่้อให้เยาวชนมีมุมมองต่างไปจากเดิม  
สังเกตจากการถ่ายทอดความรู้สึกและความรับรู้หลงัการอบรมของเยาวชนท่ีแสดงถึงความรู้สึก
ภูมิใจและโบราณคดีเป็นเร่ืองใกลป้ระสบการณ์ชีวิตมากข้ึน   

 

    
 

ภาพท่ี 11 การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในชุมชนบา้นไร่ คร้ังท่ี 2 
 
การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในชุมชนบ้านไร่  คร้ังที ่3  
การถ่ายทอดความรู้โดยใช้พื้นฐานความรู้จากวิชาสังคมศึกษาเป็นแกนหลัก  โดย

เช่ือมโยงเน้ือหามาสู่ความรู้ทางโบราณคดี  ซ่ึงไดถ่้ายทอดความรู้แก่เยาวชนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 
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ตาํบลสบป่อง อาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จาํนวนทั้งส้ิน 66 คน แบ่งเป็น นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 23 คน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 21  คน และนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 22 คน ซ่ึงนกัเรียนประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ เช่น ไทใหญ่  กระเห
ร่ียง คนเมือง มง้ และลีซอ  เลือกถ่ายทอดความรู้ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
เยาวชนท่ีมีช่วงอายท่ีุสามารถรับรู้ขอ้มูลไดดี้ 

ผลการถ่ายทอดความรู้โดยประเมินจากการจดบนัทึกขอ้มูลตามความเขา้ใจของเยาวชน
แต่ละคน  พบว่าเยาวชนสามารถจดบนัทึกใจความสาํคญัท่ีถ่ายทอดในแต่ละช่วงเวลาได ้  และจาก
การประเมินโดยสุ่มตวัอยา่งเยาวชนให้ทดลองเล่าเร่ืองราวตามลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตของ
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ พบว่าเยาวชนท่ีไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อนยงัลาํดับเหตุการณ์
ทั้ งหมดไม่ได้  แต่สามารถจับประเด็นหลักได้ว่า แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่นั้ นมีคนท่ีใช้
เคร่ืองมือหินกะเทาะเขา้มาอาศยัชัว่คราว  และมีกลุ่มคนในวฒันธรรมโลงไมเ้ขา้มาใชพ้ื้นท่ีในเวลา
ต่อมา  ส่วนเยาวชนท่ีผา่นการอบรมแลว้สามารถลาํดบัเหตุการณ์และจดจาํรายละเอียดไดดี้กวา่  

อยา่งไรกต็าม พบวา่เยาวชนยงัไม่สามารถจดจาํตวัเลขของช่วงเวลาต่างๆได ้  นอกจากน้ี
ยงัพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่นั้นจะมีสมาธิในการเรียนรู้เพียงช่วงเวลาสั้ นๆ  จึงตอ้งแบ่งเน้ือหา
ออกเป็นช่วงๆ ไม่ควรอดัขอ้มูลคร้ังละมากๆ  รวมถึงการใชส่ื้อท่ีเป็นภาพ  การลงมือปฏิบติั  ช่วยให้
เยาวชนสนใจ  และเขา้ใจมากข้ึน  เช่น การทดลองกะเทาะหิน  และใชเ้คร่ืองมือหินกะเทาะตดั หั่น 
วตัถุต่างๆ   

สาํหรับขอ้มูลของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ ไดถ้อดใจความสาํคญัในประเด็นเร่ือง  
คน สงัคม  วฒันธรรม  ความเช่ือ เทคโนโลย ี และส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  โดยท่ีตดัทอนคาํศพัท์
เฉพาะทางวิชาการท่ีเขา้ใจยากออกไป  เรียบเรียงเน้ือหาในการนาํเสนอใหม่  ซ่ึงเป็นการลาํดับ
เหตุการณ์ก่อนหลังตามหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบ รวมถึงการนําเสนอความรู้เบ้ืองต้นทาง
โบราณคดีและแหล่งโบราณคดี  ซ่ึงประมวลจากคาํถามต่างๆของเยาวชนก่อนทาํการถ่ายทอด
ความรู้  เช่น ทาํไมนักโบราณคดีจึงเลือกขุดคน้พ้ืนท่ีน้ี  หรือรู้ได้อย่างไรว่าพื้นท่ีน้ีเป็นแหล่ง
โบราณคดี   เป็นตน้  เน่ืองจากเยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการอบรมทางโบราณคดีมา
ก่อน และบางคนไม่เคยข้ึนไปยงัแหล่งโบราณคดี 

ผลการถ่ายทอดความรู้ 
การถ่ายทอดความรู้ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถจาํขอ้มูลเก่ียวกบัโบราณวตัถุ

ได ้(ทราบวา่มีการพบโบราณวตัถุอะไรบา้ง)  แต่จาํรายละเอียดเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนโบราณในแต่
ละช่วงเวลาไม่ได ้การถ่ายทอดความรู้ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 การรับรู้ของเยาวชนกลุ่มน้ี
ทั้งหมดคลา้ยกบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คือจาํเฉพาะขอ้มูลของโบราณวตัถุไดม้ากกวา่เน้ือหาส่วนอ่ืนๆ  
และมีปัญหากับการทาํความเขา้ใจตวัเลขท่ีเป็นค่าอายุต่างๆ  การถ่ายทอดความรู้ในระดับชั้น
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มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เยาวชนกลุ่มน้ียงัคงมีปัญหาในการรับรู้ขอ้มูลท่ีเป็นค่าอายเุช่นกนั  แต่สามารถจาํ
รายละเอียดต่างๆไดม้าก  และลาํดบัเหตุการณ์ไดดี้กวา่ 

สรุปผลและอภิปราย 
จากการวิเคราะห์วิธีการจดบนัทึกระหว่างการบรรยายขอ้มูลของแหล่งโบราณคดี พบว่า

เยาวชนทั้ง 3 ระดบัชั้นใชก้ารจดขอ้มูลตามคาํบอกเล่าไม่ใช่ความเขา้ใจของตนเอง   ซ่ึงบางคนไม่จด
บนัทึกเน่ืองจากทกัษะในการเขียนอ่อน เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเยาวชนทั้งหมดไม่สามารถจาํขอ้มูลท่ีเป็น
ค่าอายุได้ เน่ืองจากมีจาํนวนมากและการท่องจาํโดยไม่มีหลักนั้ นได้ผลในระยะเวลาสั้ นๆ  จึง
จาํเป็นตอ้งหาหลกัในการจาํค่าอายุซ่ึงเป็นส่วนสําคญัของการลาํดบัเวลาของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
อดีต  จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลท่ีเยาวชนส่วนใหญ่จดจาํไดดี้ คือ ขอ้มูลของโบราณวตัถุ เน่ืองจากสามารถจบั
ตอ้งมองเห็นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม   

นอกจากน้ียงัพบว่าในการทดลองเล่าเร่ืองราวของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่  ทั้งใน
กลุ่มเยาวชนรวมถึงผูใ้หญ่นั้นไม่สามารถลาํดบัขั้นตอนของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได ้ ส่วนใหญ่
จะเร่ิมตน้จากการกล่าวถึงโบราณวตัถุท่ีพบวา่มีการพบอะไรบา้ง  และมีความสบัสนในการรับรู้ตวัเลข
ท่ีเป็นค่าอายตุ่างจากการรับรู้ของนกัโบราณคดี   กล่าวคือนกัโบราณคดีนั้นจะมีวิธีการนาํเสนอขอ้มูล
ท่ีเป็นแบบแผนเดียวกนั  และมีความเขา้ใจในค่าอายุท่ีเป็นภาพท่ีชดัเจนอนัเกิดจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์    ซ่ึงคนส่วนใหญ่ท่ีไม่ใช่นกัโบราณคดีจะไม่มีประสบการณ์และความรับรู้   

 
    
            
 
 
 
 
   
 
 
ภาพท่ี 12 การถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนโรงเรียนศูนยป์างมะผา้ 
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บทที ่6 
 

อภิปราย 
  

เน้ือหาของบทน้ีเป็นการอภิปรายผลการดาํเนินงานท่ีผา่นทั้งหมด ครอบคลุมเน้ือหาท่ีได้
กล่าวมาแลว้ในบทท่ีผา่นมา คือ แนวคิดท่ีใชใ้นงานวิจยั ผลการศึกษา ปัญหาท่ีพบและขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการจดัการแหล่งโบราณคดีในการดาํเนินงานระยะต่อไป  

งานวิจยัเร่ืองการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่มีวตัถุประสงคห์ลกั 2 
ประการ คือ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความสาํคญัของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ชุมชนทอ้งถ่ิน และ
เพ่ือเสนอแนวทางในการจดัการแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ในฐานะแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ทางโบราณคดีของ
โครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าการดาํเนินการส่วนใหญ่นั้น
ไม่ให้ความสาํคญัต่อการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ระดบัการศึกษา วิถีชีวิต และวฒันธรรม รวมถึง
การประเมินความรู้ดา้นโบราณคดีท่ีเป็นรูปธรรมของชุมชนนั้นๆ ก่อนและภายหลงักิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ จากงานวิจยัเร่ืองการศึกษาความรับรู้ดา้นโบราณคดีของคนในชุมชนบา้นโป่ง
มะนาว ตาํบลสวนมะเด่ือ อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ของรองศาสตราจารย.์ดร. ธนิก ชาญ
เลิศฤทธ์ และสันถวี นิยมทรัพย ์แสดงใหว้่าการศึกษาแหล่งโบราณคดีบา้นโป่งมะนาวช่วยใหแ้หล่ง
โบราณคดีเป็นท่ีรู้จกัของคนในชุมชนและสาธารณชนในแวดวงท่ีกวา้งข้ึน แต่ความรับรู้ขอ้มูลทาง
โบราณคดีของคนในชุมชนยงัอยู่ในระดบัตํ่า  เน่ืองจากความรู้ทางโบราณคดีนั้นเป็นศาสตร์ท่ีมี
ความรู้เฉพาะดา้นสูง จึงยากต่อการรับรู้ของคนทัว่ไป 

งานวิจยัน้ีจึงใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน ซ่ึงเป็นชุมชนบนพ้ืนท่ี
สูงและมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ โดยใชแ้นวคิดการศึกษาชุมชนของ อรุณี  เวียงแสง เพ่ือทาํ
ความเขา้ใจโครงสร้างของชุมชน ประกอบดว้ย   สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ   สภาพแวดลอ้ม
สงัคมและวฒันธรรม   เศรษฐกิจ    การรวมกลุ่มหรือองคก์รต่างๆ  
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ศกัยภาพและปัญหาภายในชุมชน นอกจากน้ียงัทาํการประเมิน
ความรับรู้ขอ้มูลทางโบราณคดีของคนในชุมชนโดยแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามนั้นแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น  3 ส่วน คือ ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของประชากรท่ีศึกษา (ช่ือ สกลุ อาย ุอาชีพ กลุ่มชาติพนัธ์ุ ระดบั 
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การศึกษา จาํนวนปีท่ีอาศยัในชุมชน และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งโบราณคดี และการ
ถ่ายทอดความรู้) ส่วนท่ี 2 เป็นการประเมินทศันคติท่ีมีต่อการดาํเนินงานทางโบราณคดีและแหล่ง
โบราณคดี ส่วนท่ี 3 เป็นการประเมินความรู้เก่ียวกบัแหล่งโบราณคดี ซ่ึงทาํการสุ่มตวัอย่าง
ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนไม่ตํ่ากว่า 10 ปี และมีอายตุั้งแต่18 ปีข้ึนไป โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งกลุ่ม จาํนวน 120 คน หรือคิดเป็น 70% ของจาํนวนประชากรทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 60 
คน และเพศหญิง 60 คน พบวา่ประชากรส่วนใหญ่ จาํนวน 75 คน หรือ 62.5 %นั้นมีการศึกษาอยูใ่น
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 มีเพียง5 คน หรือ 4.1 % จบการศึกษาระดบัอนุปริญญา และ 2 คน หรือ 
1.6 % จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

การถ่ายทอดความรู้จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่แก่ชุมชนทอ้งถ่ิน ไดน้าํแนวคิด
เร่ืองการจดัการความรู้เขา้มาช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ขอ้มูล กล่าวคือ แนวคิดดังกล่าวมี
นยัสําคญัอยู่ท่ีการจดัจาํแนกความรู้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ความรู้แบบฝังลึกหรือความรู้ท่ีเป็นทกัษะ
ความชาํนาญ และความรู้แบบรู้แจง้ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้   

ผลจากการศึกษาชุมชนท่ีผา่นมาพบว่าความรู้แบบฝังลึกของชุมชนไดแ้ก่ วิถีชีวิตท่ีมีการ
พึ่งพิงทรัพยากรทางธรรมชาติในแต่ละฤดูกาลในระดบัสูง ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมหินกะเทาะ สําหรับภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานไม ้และ
โลหะกรรม (ตีเหล็ก) รวมถึงพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตายท่ีแสดงถึงความเช่ือเร่ืองชีวิตหลงั
ความตายของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ สามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมโลงไม ้  

ในดา้นความรู้แบบรู้แจง้ คือ ความรู้ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ขอ้มูลทางโบราณคดีท่ีเกิด
จากการศึกษาของโครงการโบราณคดีบนพ้ืนท่ีสูงฯ ในดา้นต่างๆ เช่น โบราณคดี มานุษยวิทยา
กายภาพ (โครงกระดูกและฟันคน) วงปีไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ช่วงเวลาตาม
วฒันธรรมหลกัท่ีพบ คือ วฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ เม่ือประมาณ 10,000 ปีมาแลว้ และ
วฒันธรรมโลงไม ้เม่ือประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ จากนั้นจึงทาํการกาํหนดขอบเขต และระดบัความ
ลึกซ้ึงของความรู้ให้เหมาะสมกับระดับความรับรู้ของคนในชุมชน ซ่ึงมีการศึกษาระดับตํ่า  
เน่ืองจากมีรูปแบบการดาํรงชีวิตท่ีต่างจากประชากรในพ้ืนราบ  และทดลองออกแบบชุดขอ้มูลทาง
โบราณคดีท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและประสบการณ์ของคนในชุมชน โดยเน้ือหาความรู้ท่ีใช้
ถ่ายทอดน้ีไดส้ังเคราะห์จากความสําคญัของแหล่งโบราณคดี ขอ้มูลท่ีคนในชุมชนตอ้งการทราบ
เป็นหลกั 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการการจัดการความรู้ในงานวิจัยน้ี  ประกอบด้วย  
การศึกษาความรับรู้ทางโบราณคดีของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้หญ่และเยาวชน การกาํหนด
ขอบข่ายหรือหัวขอ้ท่ีจะทาํการถอดความรู้ การรวบรวมความรู้จากรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแหล่ง
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โบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ การสงัเคราะห์ขอ้มูลออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยตามวฒันธรรมท่ีพบ โดยจดัจาํแนก
ประเภทความรู้ว่าโบราณวตัถุแต่ละชนิดมีวิธีการศึกษาอย่างไร และผลการศึกษาเป็นอย่างไร การ
ทดลองสร้างชุดขอ้มูลในการถ่ายทอดความรู้ให้สอดคลอ้งกบัพื้นฐานความรู้ทางโบราณคดีตาม
ประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย (โปรดดูแผนภูมิหนา้ 58 - 59 ประกอบ) 

ในการดาํเนินงานเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ของงานวิจยั คือ การนาํเสนอแนวทางใน
การจดัการแหล่งโบราณคดี ไดท้าํการศึกษาแหล่งโบราณคดีเพื่อประเมินสภาพของแหล่งโดย
การศึกษาไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวทางของกรมป่าไม ้ประกอบดว้ย การศึกษาความยากง่ายในการเขา้ถึง
แหล่งโบราณคดี ซ่ึงพิจารณาตามลกัษณะความยากง่ายและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึง
แหล่ง การศึกษาความสมบูรณ์ของแหล่งโบราณคดีและหลกัฐานท่ีพบ เป็นการประเมินสภาพและ
หลกัฐานท่ีพบวา่มีความสมบูรณ์มากนอ้ยเพียงใด การศึกษาสภาพของแหล่งโดยวดัจากการพบเห็น
กิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นการประเมินว่าแหล่งโบราณคดีได้รับผลกระทบจากกิจกรรมท่ีไม่
เหมาะสม ท่ีเกิดจากการกระทาํของมนุษยท์ั้งท่ีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การศึกษาว่าแหล่งโบราณคดีเป็น
ท่ีรู้จกัในระดบัใด โดยประเมินจากโอกาสพบกลุ่มคนหลากหลายท่ีเขา้มาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี  
หากมีการพบกลุ่มคนหลากหลายนั้ นย่อมแสดงว่าแหล่งโบราณคดีเป็นท่ีรู้จักในวงกวา้ง และ
การศึกษาการจดัการพื้นท่ี เพื่อประเมินการจดัการทางกายภาพท่ีผา่นมา เช่น การก่อสร้างส่ิงอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ  

สาํหรับการประเมินคุณค่าของแหล่งโบราณคดีไดใ้ชแ้นวทางสากล ประกอบดว้ย การ
ประเมินคุณค่าทางขอ้มูลวิชาการนั้น โดยทาํการประเมินจากปริมาณและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
วิชาการท่ีถูกสร้างข้ึนจากการศึกษาวิจยัของโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ การประเมินคุณค่าทาง
วฒันธรรม ทาํการประเมินจากจาํนวนและความสมบูรณ์ของหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ ซ่ึงเป็น
ตวัแทนของวฒันธรรมในอดีต การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทาํการประเมินจากสภาพความ
สมบูรณ์ ความยากง่ายในการเขา้ถึงของแหล่งโบราณคดี รวมถึงผลสาํรวจจากแบบประเมินทศันคติ
ของผูท่ี้เยี่ยมชมแหล่งโบราณคดี การประเมินคุณค่าทางสังคม ทาํการประเมินจากผลของ
แบบสอบถามในการศึกษาทศันคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อแหล่งโบราณคดี (โปรดดูรายละเอียด
หนา้ 56 ประกอบ) 

        

ผลการดําเนินงานวจัิย 
การถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มผู้ใหญ่ 
การดาํเนินงานท่ีผ่านมาไดท้าํการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนทอ้งถ่ินทั้งส้ิน 5 คร้ัง 

แบ่งเป็นกิจกรรมสาํหรับผูใ้หญ่ จาํนวน 2 คร้ังและกิจกรรมสาํหรับเยาวชน จาํนวน 3 คร้ังซ่ึง
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย การประเมินความรับรู้ทางโบราณคดีก่อนกิจกรรม 
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(pretest) การถ่ายทอดความรู้ และการประเมินผลหลงัการถ่ายทอดความรู้ (post test) โดยทาํการ
ประเมินจากแบบสอบถาม สรุปรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี  

การจัดเวทเีสวนาร่วมกบัชุมชน คร้ังที ่1   
กิจกรรมคร้ังท่ี 1 เป็นการถ่ายทอดความรู้ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูร่้วมกิจกรรมเขา้ใจในคุณค่าของ

แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ในฐานะแหล่งโบราณคดีท่ีบอกเล่าวิถีชีวิตคนโบราณในวฒันธรรม
เคร่ืองมือหินกะเทาะและวฒันธรรมโลงไม ้  

 กลุ่มเป้าหมายหลกั คือผูท่ี้ผ่านการอบรม จาํนวน 7 คน  และกลุ่มเป้าหมายท่ีสองคือ 
ตวัแทนจากป๊อกบา้นทั้ง 4 ในชุมชนท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 15 คน รวมผูร่้วมกิจกรรม
ทั้งส้ิน 22 คน วิธีการท่ีใชใ้นการถ่ายทอดขอ้มูลทางโบราณคดีซ่ึงเป็นความรู้แบบชดัแจง้ในท่ีน้ีไดใ้ช้
เอกสาร โบราณวตัถุ วีดีทศัน์ เป็นเคร่ืองมือ สําหรับการถ่ายทอดความรู้ประเภทฝังลึกใชว้ิธีการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ โดยใหผู้ร่้วมกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
ของตน เช่น ความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล (หาของป่า พืชผกัและ
สมุนไพร) การตีเหลก็ งานไมแ้ละจกัสาน รวมถึงประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนบัถือผ ี และความเช่ือ
ในชีวิตหลงัความตายของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ซ่ึงเป็นการดึงประสบการณ์ชีวิตของผูร่้วมกิจกรรมเขา้
หาความรู้ทางโบราณคดี 

 ผลการประเมินความรู้ก่อนกจิกรรม 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 22 คน ซ่ึงมีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1 คน 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 15 คน ส่วนท่ีเหลือ 6 คนไม่ไดเ้รียนหนงัสือและมีปัญหาดา้น
การอ่านเขียน จากผลการประเมินพบว่ากลุ่มคนดงักล่าวซ่ึงมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั แต่มีความ
รับรู้ไม่ต่างกนั เน่ืองจากไม่เคยผา่นการถ่ายทอดความรู้มาก่อน จึงไม่ทราบขอ้มูลใดๆเก่ียวกบัแหล่ง
โบราณคดี ทราบเพียงแต่มีนกัโบราณคดีเขา้มาศึกษาโลงไมใ้นชุมชนของตน แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า 
ทั้ง 22 คน ทราบว่ามีกาพบโครงกระดูกคนโบราณ แต่ไม่ทราบค่าอายทุางวิทยาศาสตร์ และมีความ
เขา้ใจว่าโครงกระดูกดงักล่าวพบในวฒันธรรมโลงไม ้ สาํหรับผูท่ี้ผา่นการอบรม 1 คร้ัง จาํนวน 7 
คน สามารถอธิบายประเภทของโบราณวตัถุท่ีพบได ้แต่ไม่สามารถจาํแนกไดว้่าโบราณวตัถุแต่ละ
ชนิดพบในสมยัใด  

ผลการประเมินความรู้หลงักจิกรรม 
จากการวดัผลดว้ยแบบสอบถามพบวา่ผูร่้วมกิจกรรมทั้งส้ิน 22 คน สามารถรับรู้ว่าแหล่ง

โบราณคดีเพิงผาบา้นไร่เป็นท่ีพกัชัว่คราวของคนโบราณ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใชเ้คร่ืองมือหินกะเทาะ
และกลุ่มท่ีมีพิธีปลงศพแบบโลงไม ้โดยผูร่้วมกิจกรรม 10 คน ทราบว่าโครงกระดูกท่ีพบเป็นเพศ
ชาย สูงประมาณ 155 เซนติเมตร และเป็นโครงกระดูกของคนในวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ 
แต่ไม่สามารถจาํค่าการกาํหนดอายทุางวิทยาศาสตร์ได ้ส่วนท่ีเหลือ 12 คนทราบว่าพบโครงกระดูก 
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แต่ไม่สามารถจาํรายละเอียดอ่ืนๆได ้ ผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 22 คน ทราบว่าวฒันธรรมโลงไมเ้ป็น
การปลงศพคร้ังท่ี 2 และผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 20 คน ทราบว่ามีการอุทิศขา้วของเคร่ืองใชใ้ห้แก่
ผูต้าย โดยท่ีผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 7 คน ทราบว่าคนในวฒันธรรมโลงไมน้ั้นมีความแตกต่างของ
สถานะทางสงัคม 

การจัดเวทเีสวนาร่วมกบัชุมชน คร้ังที ่2  
การจดัเวทีเสวนาคร้ังท่ี 2 มุ่งเนน้ถ่ายทอดความสําคญัของแหล่งโบราณคดี ในระดบั

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายหลกั คือผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังแรก จาํนวน 10 คน และบุคคลท่ีเป็นแหล่ง
ภูมิปัญญาดา้นงานฝีมือต่างในชุมชน 6 คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 16 คน 

ขอ้มูลท่ีใชย้งัเป็นชุดขอ้มูลเดิม แต่ตดัทอนเน้ือหาให้สั้นลง มีการจาํแนกความรู้ท่ีใชใ้น
การถ่ายทอดออกเป็นความรู้แจ้ง  (ความรู้ทางโบราณคดี) และความรู้ฝังลึก  (ความรู้จาก
ประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีมีอยูใ่นตวัผูร่้วมกิจกรรม เช่น ภูมิปัญญาต่างๆ) โดยขั้นตอนหลกัของการ
ถ่ายทอดความรู้ประกอบดว้ย การประเมินความรู้ก่อนกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ตามเน้ือหาและ
แนวทางท่ีกาํหนด และการประเมินผลหลงักิจกรรมโดยแบบสอบถาม 

ผลการประเมินความรู้ก่อนกจิกรรม 
ผลการศึกษาพบว่าผูท่ี้เคยร่วมกิจกรรมคร้ังท่ี 1 จาํนวน 10 คน สามารถระบุไดว้่า

วฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะนั้นมีความเก่าแก่กว่าวฒันธรรมโลงไมม้าก โดยสามารถอธิบาย
โบราณวตัถุท่ีพบในช่วงเวลาท่ีต่างกนัได ้สาํหรับผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมมาก่อนนั้นทราบเพียงแต่
มีการพบโครงกระดูก แต่ไม่ทราบค่าอาย ุ 

ผลการถ่ายทอดความรู้ 
การประเมินผลโดยใชก้ารตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นชุดคาํถามเดียวกบักิจกรรมคร้ังแรก 

พบว่าผูร่้วมกิจกรรมทั้งส้ิน 16 คน สามารถรับรู้ว่าแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่เป็นท่ีพกัชัว่คราว
ของคนโบราณ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใชเ้คร่ืองมือหินกะเทาะ และกลุ่มท่ีมีพิธีปลงศพแบบโลงไม ้ โดยผู ้
ร่วมกิจกรรมทั้ง 16 คน ทราบว่าโครงกระดูกท่ีพบเป็นเพศชาย สูงประมาณ 155  เซนติเมตร แต่ไม่
สามารถจาํค่าการกาํหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ได ้และผูร่้วมกิจกรรม 7 คน รับรู้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า
โครงกระดูกท่ีพบนั้นมีลกัษณะความผดิปกติอนัเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของกระดูกเม่ือยงัมีชีวิต  
ผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 16 คน ทราบว่าวฒันธรรมโลงไมเ้ป็นการปลงศพคร้ังท่ี 2 และทราบว่ามีการ
อุทิศขา้วของเคร่ืองใชใ้ห้แก่ผูต้าย แต่ผูร่้วมกิจกรรมทั้งหมด 16 คน ยงัคงไม่สามารถจาํค่าการ
กาํหนดอายท่ีุเป็นตวัเลขได ้เน่ืองจากค่าอายตุ่างๆมีจาํนวนมาก เช่น ค่าอายโุครงกระดูกคนโบราณ 
ค่าอายวุฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ ค่าอายวุฒันธรรมโลงไม ้ จึงทาํใหเ้กิดความสบัสน   
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อภิปรายผลการถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มผู้ใหญ่ 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถทาํความเขา้ใจกบัความรู้แบบฝังลึกไดดี้กว่าความรู้แบบรู้แจง้ 

ดงัจะเห็นไดจ้ากปฏิกิริยาขณะฟังการบรรยายขอ้มูลในวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ ซ่ึงไดรั้บ
ความสนใจระดับตํ่า สอดคล้องกับผลการประเมินโดยแบบสอบถาม ท่ีแสดงให้เห็นว่าผูร่้วม
กิจกรรมเขา้ใจเน้ือหาของวฒันธรรมโลงไม ้ไดดี้กวา่  

ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะเป็นอดีตท่ีมีช่วงเวลายาวนานกว่า 
10,000 ปีมาแลว้ จึงไกลกว่าประสบการณ์ชีวิตของคนในชุมชนจะยอ้นกลบัไปได ้ในทางตรงกนั
ข้าม วัฒนธรรมโลงไม้ท่ียอ้นกลับไปประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีไม่ไกลนัก 
ประกอบกบัคนในชุมชนมีประสบการณ์ร่วม เช่น เคยเขา้ไปยงัแหล่งโบราณคดีก่อนท่ีจะมีการศึกษา 
รวมถึงการใชค้วามรู้แบบฝังลึกท่ีสงัเคราะห์จากประสบการณ์และวีถีชีวิตของผูร่้วมกิจกรรม  

อย่างไรก็ตาม  การรับรู้ขอ้มูลของแหล่งโบราณคดีท่ีถูกถ่ายทอดยงัคงอยู่ในระดบัตํ่า  
และมีความแตกต่างอยา่งชดัเจนระหว่างผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสามารถทาํความเขา้ใจ
ขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก และลึกกว่ากลุ่มคนท่ีมีการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือคนท่ี
ไม่ไดเ้รียนหนังสือ นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มของผูท่ี้ผ่านการอบรมมาแลว้สามารถเขา้ใจ และจดจาํ
ขอ้มูลไดม้ากกวา่คนท่ีไม่เคยรับรู้ขอ้มูลมาก่อน  

 
การถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนในชุมชน 
การดาํเนินงานท่ีผ่านมาไดท้าํการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในชุมชนบา้นไร่ทั้งส้ิน 3

คร้ัง แบ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ 2 คร้ัง และการถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียน ระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 จาํนวน 1 คร้ัง 

การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในชุมชนบ้านไร่ คร้ังที ่1 
กิจกรรมคร้ังท่ี 1 เร่ืองมคัคุเทศกน์อ้ย ซ่ึงคดัเลือกเยาวชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปเพื่อเขา้

ร่วมกิจกรรม จาํนวน 16 คน กลุ่มแรกเป็นเยาวชนท่ีผา่นการอบรมมาแลว้ไม่ตํ่ากว่า 5 คร้ัง จาํนวน 3 
คน ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 1 คน และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 2 คน 
และเยาวชนอีกกลุ่มไม่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้มาก่อน จาํนวน 12 คน แบ่งเป็นกาํลงั
ศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 5 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 5 คน และชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 2 คน 

ผลการประเมินความรู้ก่อนกจิกรรม 
จากการประเมินความรู้ก่อนกิจกรรมพบว่าเยาวชนท่ีผ่านการอบรมทางโบราณคดีมา

มากกว่า 5 คร้ัง จาํนวน 3 คน สามารถจาํขอ้มูลสาํคญัๆของแหล่งโบราณคดีได ้เช่น วฒันธรรมและ
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โบราณวตัถุท่ีพบ แต่ไม่สามารถลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัได ้รวมถึงไม่สามารถจาํตวัเลขท่ีเป็นค่า
อายไุด ้

สําหรับกลุ่มเยาวชนกลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์ในการอบรม พบว่ามีความรับรู้น้อยมาก
หรือเกือบจะไม่ทราบขอ้มูลใดๆเก่ียวกบัแหล่งโบราณคดี  ทราบเฉพาะว่ามีการดาํเนินการขุดคน้
และมีนกัโบราณคดีเขา้มาจดักิจกรรมต่างๆในหมู่บา้นของตน 

ผลการประเมินความรู้หลงักจิกรรม 
ผลจากแบบประเมินความรู้หลงักิจกรรมพบว่าเยาวชนท่ีผ่านการอบรมจาํนวน 3 คน 

สามารถรับรู้ขอ้มูลว่าวฒันธรรมหินกะเทาะนั้นมีอายปุระมาณ 10,000 ปีมาแลว้ และเป็นของกลุ่ม
คนท่ีหาอาหารตามธรรมชาติ และทราบว่าวฒันธรรมโลงไมมี้อาย ุ2,500 ปีมาแลว้ ซ่ึงเป็นการฝังศพ
คร้ังท่ี 2 โดยรับรู้ว่าโบราณวตัถุร่วมกบัโลงไมเ้ป็นของอุทิศให้แก่ผูต้าย แต่ยงัมีขอ้จาํกดัในการทาํ
ความเขา้ใจค่าตวัเลข กล่าวคือไม่เขา้ใจวา่จาํนวน 10,000 ปี เป็นเวลานานเท่าใด สาํหรับเยาวชนกลุ่ม
ท่ีไม่มีประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ทั้งหมด 12 คน ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 10-12 ปี  มีวุฒิภาวะในการ
รับรู้และทาํความเขา้ใจตํ่ากว่ากลุ่มแรก  ประกอบกบัมีสมาธิในการรับรู้ขอ้มูลสั้น จึงไม่สามารถจด
ขอ้มูลจาํนวนมากๆได ้ แต่จะจาํเฉพาะโบราณวตัถุท่ีพบ รวมถึงไม่สามารถจาํตวัเลขค่าอายตุ่างๆได ้  

การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในชุมชนบ้านไร่ คร้ังที ่2  
กิจกรรมคร้ังท่ี 2 จัดข้ึนภายใต้หัวขอ้เรียนรู้รักษ์เพิงผาบา้นไร่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

ประกอบดว้ย เยาวชนจากชุมชนบา้นไร่ จาํนวน 6 คน แบ่งเป็นเยาวชนท่ีศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 จาํนวน 2 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 2 คน  ประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 1 คน และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 1 คน มีระดบัอายรุะหวา่ง 11-15 ปี ซ่ึงทั้งหมดเป็นเยาวชนท่ีผา่นการอบรม
มาแลว้ 1 คร้ัง และเยาวชนจากชุมชนบา้นนํ้ าบ่อสะเป่ จาํนวน  8  คน ศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
จาํนวน 5 คน และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 3 คน มีระดบัอายรุะหว่าง 13-17 ปี โดยเป็นเยาวชน
ท่ีไม่ผา่นการอบรมทางโบราณคดีมาก่อน  สาํหรับกิจกรรมคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เยาวชนผ่านการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีโดยการไดไ้ปเห็นสถานท่ีและลงมือปฏิบติังานจริง 
โดยเป็นเยาวชนท่ีไม่ผา่นการอบรมทางโบราณคดี   

ผลการประเมินความรู้ก่อนกจิกรรม 
เยาวชนจากชุมชนบา้นไร่ท่ีผา่นการอบรมในกิจกรรมคร้ังท่ี 1 เป็นคร้ังแรก จาํนวน 6 คน 

มีความรับรู้ขอ้มูลของแหล่งในระดบัตํ่า สามารถจดจาํไดเ้ฉพาะโบราณวตัถุท่ีพบและไม่ทราบค่า
อาย ุสาํหรับเยาวชนจากบา้นนํ้ าบ่อสะเป่ จาํนวน 8 คนซ่ึงไม่ผา่นการอบรมมาก่อนไม่มีความรับรู้
ขอ้มูลทางโบราณคดีใดๆ  
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ผลการประเมินความรู้หลงักจิกรรม 
ผลจากแบบประเมินหลงักิจกรรมพบว่า เยาวชนทั้ง 14 คนซ่ึงไดข้ึ้นไปศึกษาและลงมือ

ปฏิบติังานในการอนุรักษโ์ลงไม ้สามารถรับรู้ว่าแหล่งโบราณคดีมีการขดุคน้ 3 พื้นท่ี  โดยเยาวชน 
10 คนทราบว่ามีการพบภาพเขียนสีท่ีเขียนดว้ยสีแดง และทราบว่ามีการพบโลงไมจ้าํนวน 15 โลง  
และเยาวชน จาํนวน 8 คนทราบวา่มีการพบโครงกระดูก ส่วนสูง อายเุม่ือตาย แต่ไม่ทราบค่าอายทุาง
วิทยาศาสตร์ เป็นท่ีน่าสังเกตว่าความรับรู้ขอ้มูลในวฒันธรรมหินกะเทาะนั้นอยู่ในระดบัตํ่ามาก   
เน่ืองมาจากแหล่งโบราณคดีไม่ปรากฏหลกัฐานใดของวฒันธรรมน้ี ต่างจากวฒันธรรมโลงไม ้และ
ภาพเขียนสีซ่ึงสามารถจบัตอ้งมองเห็นได ้จึงง่ายต่อการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจ  

การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนในชุมชนบ้านไร่  คร้ังที ่3  
การถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนศูนยป์างมะผา้ ซ่ึง

เป็นโรงเรียนในพื้นท่ีวิจยั ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2552   แบ่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 
23 คน มีผูผ้า่นการอบรม 1 คร้ัง จาํนวน 1 คน และไม่ผา่นการอบรมทางโบราณคดี จาํนวน 22 คน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีปีท่ี 2 จาํนวน 21 คน มีผูผ้า่นการอบรม 1 คร้ัง จาํนวน 4 คน 2 คร้ัง จาํนวน 1 คน 
มากกวา่ 5 คร้ัง จาํนวน 2 คน และไม่ผา่นการอบรม จาํนวน 14 คน และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 
22 คน มีผูผ้า่นการอบรม 1 คร้ัง จาํนวน 3 คน มากกว่า 5 คร้ัง จาํนวน 3 คน และไม่ผา่นการอบรม 
จาํนวน 16 คนโดยใชพ้ื้นฐานความรู้จากวิชาสังคมศึกษาเป็นแกนหลกั  และเช่ือมโยงเน้ือหาจาก
แบบเรียนเขา้สู่ความรู้ทางโบราณคดี  สาเหตุท่ีเลือกถ่ายทอดความรู้ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มเยาวชนท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 12-17 ซ่ึงสามารถรับรู้ขอ้มูลไดดี้  

ผลการประเมินความรู้ก่อนกจิกรรม 
ผลการประเมินความรับรู้ก่อนกิจกรรมพบว่า เยาวชนท่ีไม่ผา่นการอบรมนั้นไม่มีความรู้

เก่ียวกบัแหล่งโบราณคดี  ส่วนผูท่ี้ผา่นการอบรม จาํนวน 1 คร้ัง สามารถจดจาํเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็น
โบราณวตัถุ แต่ไม่สามารถระบุว่าพบในวฒันธรรมใด สําหรับผูท่ี้ผ่านการอบรม 2คร้ัง ข้ึนไป 
สามารถรับรู้ว่าแหล่งโบราณคดีพบโครงกระดูก โลงไมแ้ละภาพเขียนสี แต่ไม่ทราบค่าอาย ุในกลุ่ม
ท่ีผ่านการอบรมมากกว่า 5 คร้ัง สามารถรับรู้ว่าแหล่งโบราณคดีพบวฒันธรรมหินกะเทาะและ
วฒันธรรมโลงไม  ้รวมถึงสาสมารถจดจาํโบราณวตัถุท่ีพบ แต่ยงัมีความสับสนในค่าอายุท่ีเป็น
ตวัเลข  

ผลการประเมินความรู้หลงักจิกรรม 
ผลการถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มท่ีไม่ผ่านการอบรมนั้ นสามารถจําข้อมูลเ ก่ียวกับ

โบราณวตัถุได ้คือ ทราบวา่มีการพบโบราณวตัถุอะไรบา้ง  แต่จาํรายละเอียดเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคน
โบราณในแต่ละช่วงเวลาไม่ได ้สาํหรับผูท่ี้ผา่นการอบรม 2 คร้ัง ข้ึนไป สามารถรับรู้ขอ้มูลของโครง
กระดูกเช่น เพศ ส่วนสูง อายุเม่ือตาย แต่ไม่ทราบค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ และทราบว่าพบโลงไม ้
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จาํนวน 15 โลง และพบภาพเขียนสี แต่ไม่ทราบค่าอายเุช่นกนั ในกลุ่มท่ีผา่นการถ่ายทอดความรู้มาก
กกว่า 5 คร้ัง พบว่าสามารถจาํรายละเอียดต่างๆไดม้าก และลาํดบัเหตุการณ์ตามชั้นวฒันธรรมได้
ดีกวา่ อยา่งไรกต็าม การทาํความเขา้ใจตวัเลขท่ีเป็นค่าอายตุ่างๆยงัคงเป็นปัญหาหลกั   

อภิปรายผลการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน 
การประเมินผลการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนทั้ง 3 กิจกรรมท่ีผา่นมาพบว่า แมจ้ะใชชุ้ด

ขอ้มูลเดียวกับการถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีได้จากการสังเคราะห์ความรู้
ออกเป็นความรู้แบบฝังลึก (ประสบการณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม) และความรู้แจ้ง (ข้อมูลทาง
โบราณคดี) แต่ความรับรู้ในขอ้มูลแบบฝังลึกของกลุ่มเยาวชนนั้นอยูใ่นระดบัตํ่ากว่ากลุ่มผูใ้หญ่อาจ
เน่ืองจากมีประสบการณ์ชีวิต และความรับรู้ในวฒันธรรมของตนน้อยกว่า และผลการศึกษายงั
แสดงใหเ้ห็นวา่ การรับรู้ขอ้มูลของเยาวชนในชั้นประถมศึกษานั้นแตกต่างจากระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
เน่ืองจากเยาวชนระดับประถมมีอายุน้อยกว่า มีสมาธิสั้ นและไม่สามารถจดจาํขอ้มูลท่ีมีความ
ซบัซอ้นและมีปริมาณมากได ้แต่มีความแตกต่างในการรับรู้ขอ้มูลในกลุ่มเยาวชนท่ีผา่นการอบรม
ซํ้ า ซ่ึงพบว่าการถ่ายทอดความรู้ซํ้ าๆนั้นช่วยให้รับรู้ขอ้มูลไดใ้นปริมาณมากและลึกกว่า   อยา่งไรก็
ตาม เยาวชนยงัไม่สามารถจดจาํและทาํความเขา้ใจขอ้มูลท่ีเป็นค่าการกาํหนดอายทุางวิทยาศาสตร์ 
 
การศึกษาสภาพของแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่ 

การประเมินสภาพของแหล่งโบราณคดีตามแนวทางของกรมป่าไมซ่ึ้งแบ่งออกเป็น 5 
หวัขอ้ ไดแ้ก่ การศึกษาความยากง่ายในการเขา้ถึงแหล่ง ความสมบูรณ์ของแหล่งและหลกัฐานท่ีพบ 
การพบเห็นกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม โอกาสพบกลุ่มคนหลากหลาย และการจดัการพื้นท่ี ซ่ึงผูว้ิจยัได้
เขา้ศึกษาและอยู่ในพ้ืนท่ีเป็นระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกนั ทาํการศึกษาโดยวิธีการเดินเทา้สาํรวจ 
สมัภาษณ์ และบนัทึกขอ้มูลท่ีพบเห็น ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

การเข้าถึงและความยากง่ายในการเข้าถึง  
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่สามารถเขา้ถึงโดยการเดินเทา้เพียงอยา่งเดียว เส้นทางแบ่ง

ออกเป็น 2ช่วงคือช่วงแรกมีระยะทางประมาณ1.5 กิโลเมตร เป็นทางเดินเทา้จากทา้ยหมู่บา้นตดัผา่น
พื้นท่ีทางการเกษตรและท่ีราบเชิงเขาท่ีขนานไปกบัลาํนํ้ าลางช่วงท่ี 2 เป็นทางเดินข้ึนเขาในแนวด่ิง 
ระยะทางประมาณ 300 เมตรรวมระยะทางทั้งส้ินประมาณ 1.8 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินประมาณ 1     
เสน้ทางเดินเทา้ทั้งสองช่วงมีสภาพเปียกช้ืนและเป็นแอ่งนํ้าขงับางช่วง ทาํใหย้ากต่อการเดินทางเขา้สู่
แหล่ง  สาํหรับส่ิงอาํนวยความสะดวก  พบว่ามีการจดัสร้างราวกั้น ขั้นบนัได ศาลาพกัระหว่างทาง 
และหอ้งสุขา โดยความร่วมมือระหวา่งชุมชนและนกัโบราณคดี แต่จากการศึกษาเส้นทางในช่วงฤดู
ฝน พบวา่ราวกั้น ขั้นบนัได รวมถึงศาลาท่ีพกัซ่ึงทาํจากไมไ้ผท่ี่มีอายกุารใชง้านสั้น อยูใ่นสภาพผพุงั
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อาจก่อให้เกิดอนัตรายได ้สรุปไดว้่าแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่มีการเขา้ถึงแหล่งอยู่ท่ีความยาก
ระดบั 4 คือสามารถเขา้ถึงดว้ยการเดินเทา้เท่านั้น แต่ไม่มีอนัตรายมากนกั 

ความสมบูรณ์ของแหล่งโบราณคดีและหลกัฐานทีพ่บ 
การประเมินสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งและหลกัฐานท่ีพบ โดยพิจารณาจากปริมาณ 

สภาพของหลกัฐาน รวมถึงร่องรอยผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทาํของมนุษยแ์ละสัตว ์ พบว่าแหล่ง
โบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ปรากฎร่องรอยผลกระทบน้อย ไดแ้ก่ ร่องรอยการเผาทาํลายโลงไม ้ซ่ึง
เกิดข้ึนก่อนการเขา้ไปศึกษาวิจยั  แต่ในปัจจุบนัพบว่าแหล่งไม่ปรากฏการทาํลายใด นอกจากน้ี ยงัมี
การพบหลกัฐานทางโบราณคดีในปริมาณมาก และอยูใ่นสภาพเกือบสมบูรณ์ (โปรดดูรายละเอียด
ในหัวขอ้การประเมินคุณค่าทางวิชาการและวฒันธรรม) จึงจดัอยูใ่นระดบั 3 คือ ปรากฎร่องรอย
ผลกระทบเบาบาง และมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีจาํนวนมาก  

การพบเห็นกจิกรรมทีไ่ม่เหมาะสม  
การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม ทั้งท่ีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เช่นการ

ขีดเขียน การท้ิงขยะมูลฝอย ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาไม่พบกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมใดๆบนแหล่ง
โบราณคดี อย่างไรก็ตาม ร่องรอยการเผาทาํลายโลงไมก่้อนการศึกษาวิจยัทาํให้แหล่งโบราณคดี
ไดรั้บความเสียหาย จึงจดัอยูใ่นระดบั 4 คือมีสภาพเกือบสมบูรณ์ 

โอกาสพบคนหลากหลายกลุ่ม 
พบว่าแหล่งโบราณคดีมีคนทอ้งถ่ิน นักวิจยั และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เขา้ไปใช้

ประโยชน์บางคร้ังคราว จึงจดัอยูใ่นระดบั 3 คือ แหล่งโบราณคดีเป็นท่ีรู้จกัแต่จาํกดัในวงไม่กวา้ง
มากนกั 

การจัดการพืน้ที ่
การประเมินส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆท่ีแสดงถึงการเขา้ไปจดัการพ้ืนท่ี พบว่าแหล่ง

โบราณคดีมีการพฒันาเส้นทางข้ึนสู่แหล่งเส้นใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักวิจยั 
นอกจากน้ียงัพบวา่มีการจดัทาํทางเดิน ร้ัวหรือราวบนัได ป้ายส่ือความหมาย จึงจดัอยูใ่นระดบั 2 คือ
มีการจดัการในระดบัเบ้ืองตน้ 
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ตารางท่ี 11 ผลการศึกษาแหล่งโบราณคดีตามแนวทางของกรมป่าไม ้

 
กล่าวโดยสรุปไดว้า่แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่มีการเขา้ถึงแหล่งโดยการเดินเทา้เพียง

วิธีเดียว แต่เส้นทางไม่มีอนัตรายมากนัก โดยแหล่งโบราณคดีอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ มีเพียง
ร่องรอยการถูกรบกวนท่ีเกิดจากฝีมือมนุษยใ์นช่วงเวลาก่อนท่ีโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯจะ
เขา้ศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ การเผาทาํลายเสาและโลงไมบ้างส่วนท่ีกองอยู่บนพื้น สาํหรับเสาและโลงไม้
ท่ีตั้งบนคานมีสภาพคงเดิม และไดรั้บการอนุรักษเ์บ้ืองตน้เพื่อป้องกนัการเส่ือมสภาพจากเช้ือราและ
แมลง ดว้ยการประยกุตใ์ชว้ิธีทางอุตสาหกรรมป่าไม ้ 

ในดา้นการพบเห็นกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมนั้น ในปัจจุบนัไม่ปรากฏการร่องรอยการ
ทาํลายใดๆ ซ่ึงการเขา้ไปศึกษาแหล่งโบราณคดีนั้นพบว่ามีคนในทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
และนกัวิจยัเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีในบางคร้ังคราว ทาํให้ทราบว่าแหล่งโบราณคดีเป็นท่ีรู้จกั
ในวงไม่กวา้งมากนกั โดยพบวา่มีการจดัการพื้นท่ีในเบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัระหว่าง
นกัโบราณคดี (โครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯระยะท่ี 2 พ.ศ. 2547 –  2549 โครงการการจดัการ
มรดกทางโบราณคดีท่ีเพิงผาถํ้าลอดและเพิงผาบา้นไร่ พ.ศ. 2550 –  2551 และชุมชนบา้นไร่ โดยทาํ
การพฒันาเส้นทางข้ึนสู่แหล่งเส้นใหม่ ใหมี้ความสะดวกและปลอดภยัข้ึนจากเดิม รวมถึงการจดัทาํ
ทางเดิน ขั้นบนัใด ราวบนัได ศาลาพกัระหว่างทาง หอ้งสุขา จาํนวน 2 หอ้ง และป้ายส่ือนิทรรศการ
ชัว่คราว จาํนวน 4 ป้าย แต่เน่ืองจากส่ิงดาํนวยความสะดวกท่ีกล่าวมาขา้งตน้สร้างจากไมไ้ผ ่ซ่ึงเป็น
วสัดุหลกัท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินแต่มีอายกุารใชง้านจาํกดั ในปัจจุบนัจึงมีสภาพผพุงั อยา่งไรก็ตาม คน
ในชุมชนจะมีการจดัเวรเขา้ไปดูแลรักษาและซ่อมแซมทุกเดือน 

หัวข้อ ผลการสํารวจ 

1.การเขา้ถึงและความยากง่ายในการเขา้ถึง สามารถเขา้ถึงโดยการเดินเทา้เพียงอยา่งเดียว แต่ไม่มี
อนัตรายมากนกั 

2.ความสมบูรณ์ของแหล่งโบราณคดีและ
หลกัฐานท่ีพบ 

พบหลกัฐานในปริมาณมาก 
แหล่งปรากฎร่องรอยการถกูรบกวนเบาบาง 

3.การพบเห็นกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม  ไม่พบกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมใดๆ 
 แหล่งมีสภาพเกือบสมบูรณ์ 

4.โอกาสพบคนหลากหลายกลุ่ม พบคนทอ้งถ่ิน นักวิจยั และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
เป็นคร้ังคราว แหล่งเป็นท่ีรู้จกัในวงไม่กวา้งมากนกั 

5.การจดัการพ้ืนท่ี การจดัการในระดบัเร่ิมแรก คือทาํทางเดิน ขั้นบนัได 
ร้ัวราวกั้น ศาลาพกั หอ้งสุขา และป้ายส่ือความหมาย 
แต่อยูใ่นสภาพทรุดโทรม 
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การประเมินคุณค่าแหล่งโบราณคดี 
การประเมินคุณค่าไดป้ระยกุตแ์นวขององคก์รยเูนสโก ้เป็นเกณฑใ์นการประเมินแหล่ง

โบราณคดี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ประกอบดว้ย 
1. คุณค่าทางขอ้มูลวิชาการ  
2. คุณค่าทางวฒันธรรม  
3.คุณค่าทางเศรษฐกิจ  
4.คุณค่าทางสงัคม    
ซ่ึงแนวทางและวิธีวิทยา และผลการประเมิน สามารถสรุปเป็นตารางดงัมีรายละเอียด

ต่อไปน้ี 
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 ตารางที่ 12 แนวทางและผลการประเมินคุณค่าแหล่งโบราณคดี 
 
 
 
 

คุณค่า วธิีการประเมนิ ผลการประเมนิ 

1.คุณค่าทาง 
ขอ้มูล
วชิาการ 

ประเมินจากปริมาณ และความน่าเชื่อถือของ
เอกสาร และขอ้มูลวชิาการที่ถกูสร้างขึ้นจากการ
ศึกษาวจิยัของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ 

1.โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ระยะที่ 1ไดพ้ิมพร์ายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 8  เล่ม 
2.โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ระยะที่ 2ไดพ้ิมพร์ายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 11 เล่ม 
3.มีการกาํหนดอายดุว้ยวธิีวทิยาศาสตร์  จาํนวน 8 ตวัอยา่ง (วธิีเรดิโอคาร์บอนจาํนวน 2 ตวัอยา่ง และวธิี 
AMS จาํนวน 6 ตวัอยา่ง) ซึ่งค่าที่ไดใ้นแต่ละชั้นทบัถมนั้นมีความสอดคลอ้งกนั 

2.คุณค่าทาง
วฒันธรรม 

 

ประเมินจากจาํนวน และความสมบูรณ์ของ
หลกัฐานทางโบราณคดีที่พบซึ่งเป็น
ตวัแทนของวฒันธรรมในอดีต 

 

1. เพิงผาบา้นไร่พบวฒันธรรมหลกั 2 วฒันธรรม คือ วฒันธรรมเครื่องมือหินกะเทาะในสมยัไพลส
โตซีนตอนปลายต่อเนื่องสมยัโฮโลซีนตอนตน้ หรือประมาณ 10,660-7,250 ปีมาแลว้และ
วฒันธรรมโลง ประมาณ 2,260 – 2,030  ปีมาแลว้ และระหวา่ง  1,700 – 1,520  ปีมาแลว้  หรือตรง
กบัสมยัโฮโลซีนตอนปลาย 
2. พบหลกัฐานทางโบราณคดีจาํนวนมาก ไดแ้ก่ เครื่องมือหิน 11,599 ชิ้น 
กระดูกสัตว ์55,929 ชิ้น เปลือกหอย  3,424 ชิ้น เศษภาชนะดินเผา   5,597 ชิ้นโบราณวตัถุ 
ชิ้นพิเศษ 30 ชิ้น โลงไม ้จาํนวน 29 ฝา (15 โลง) เสาขนาดต่างๆ จาํนวน 86 ตน้ 
3. พบโครงกระดูกคนโบราณ จาํนวน 1 โครง กาํหนดอายไุดป้ระมาณ 9,725±50 ปีมาแลว้ 
4. พบภาพเขียนสีบนผนงัหิน จาํนวน 4 ตาํแหน่ง  32 ภาพ สันนิษฐานวา่น่าจะเป็นภาพที่เขียนขึ้น
เพื่อบนัทึกเหตุการณ์  หรือเพื่อประกอบการทาํพิธีกรรมศกัดิ์สิทธิ์ 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

คุณค่า วธิีการประเมนิ ผลการประเมนิ 
3.คุณค่าทาง
เศรษฐกิจ 

ประเมินโดยใชเ้กณฑข์องกรมป่าไม ้และผล
สาํรวจจากแบบประเมินทศันคติของผูท้ี่เยีย่มชม
แหล่งโบราณคดี 

 

1.ผลการศึกษาตามเกณฑข์องกรมป่าไม ้พบวา่มีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้  เนื่องจาก
การเขา้ถึงไม่มีอนัตรายมาก แหล่งและหลกัฐานอยูใ่นสภาพเกือบสมบูรณ์ และไดร้ับการจดัการเบื้องตน้  
2. ผลการสาํรวจทศันคติผูท้ี่เขา้เยีย่มชม จาํนวน 45 คน พบวา่ผูท้ี่เขา้เยีย่มชมทั้ง 45 คนพึงพอใจต่อแหล่ง
โบราณคดี โดย 25 คน มีทศันคติวา่เส้นทางเดินเทา้มีความเหมาะสมดีแลว้ และ 21 คนพึงพอใจต่อเนื้อหา
ของป้ายขอ้มูล 

 
4.คุณค่าทาง
สังคม 

 

ประเมินจากแบบประเมินทศันคติของคนใน
ชุมชนที่มีต่อแหล่งโบราณคดี 

 

การประเมินทศันคติ โดยสุ่มตวัอยา่ง 120 คน พบวา่ชาวบา้น 67 คน หรือ 55.8 % รู้สึกพอใจที่มีการศึกษา
ในพื้นที่ของชุมชน โดย 89 คน หรือ 74.1 %คิดวา่แหล่งโบราณคดีทาํใหชุ้มชนเป็นที่รู้จกัในวงกวา้ง ส่วน
ที่เหลือ 25.9 %พึงพอใจเพราะก่อใหเ้กิดการจา้งงานและมีรายไดเ้สริม    
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สรุปไดว้า่แหล่งโบราณคดีนั้นประกอบดว้ยคุณค่าต่างๆตามแนวการประเมินคุณค่าสากล 
อนัไดแ้ก่ทางวิชาการซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาของโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ ระยะท่ี 1-2 โดย
มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบได้ จึงมีความ
น่าเช่ือถือในระดบัสูง ในดา้นคุณค่าทางวฒันธรรมพบว่า แหล่งโบราณคดีมีการพบวฒันธรรมใน
อดีต 2 ช่วงเวลา คือวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะในสมยัไพลสโตซีนตอนปลายต่อเน่ืองสมยั
โฮโล-ซีนตอนตน้ หรือประมาณ 10,660 - 7,250 ปีมาแลว้ และวฒันธรรมโลง ประมาณ 2,260  – 
1,520 ปีมาแลว้  หรือตรงกบัสมยัโฮโลซีนตอนปลาย รวมถึงมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเป็น
ตวัแทนวฒันธรรมดงักล่าวจาํนวนมาก ในการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจตามแนวทาง การศึกษา
ของกรมป่าไมน้ั้นแสดงให้เห็นว่าแหล่งโบราณคดีมีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้  
เน่ืองจากการเขา้ถึงไม่มีอนัตรายมาก แหล่งและหลกัฐานอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ และไดรั้บการ
จดัการในเบ้ืองตน้ สําหรับคุณค่าทางสังคมพบว่า แหล่งโบราณคดีนั้นมีคุณค่าทางจิตใจต่อคนใน
ชุมชน เน่ืองจากเป็นสถานท่ีสาํคญัท่ีทาํใหชุ้มชนเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง  
 
ข้อเสนอแนวทางในการจัดการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การการจดัการแหล่งโบราณคดีนั้นควรดาํเนินการ
ภายใตค้วามร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ชุมชนทอ้งถ่ิน นกัวิชาการ นกัโบราณคดี หน่วยงาน
ภาครัฐ ในการวางแผนการจดัการ กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
(โปรดดูแผนภูมิท่ี  3 องค์ประกอบของกระบวนการการจัดการแหล่งโบราณคดีประกอบ)  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรองศาสตราจารยส์ายนัต ์ไพรชาญจิตร์ ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการจดัการแหล่ง
โบราณคดีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงรองศาสตราจารย์สายนัต์เสนอว่าการจัดการแหล่ง
โบราณคดีควรประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์  2548 : 27) ดงัน้ี  

1. การศึกษาวิจยัหรือการสร้างความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรทางโบราณคดี 
2. การประเมินคุณค่า และศกัยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี 
3. การจดัการความรู้ 
4. การเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ชุมชนและสาธารณชน   
5. การสงวนรักษาหรืออนุรักษ ์  
เม่ือพิจารณาแนวทางการจดัการแหล่งโบราณคดีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนขา้งตน้พบว่า

แหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่นั้นไดรั้บการจดัการตามกระบวนการ กล่าวคือ มีการสร้างองคค์วามรู้
เก่ียวกับแหล่งโบราณคดี ซ่ึงเกิดจากการศึกษาวิจัยของโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ มีการ
ดาํเนินการถ่ายทอดการและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนและสาธารณชน  รวมถึงการจดัการทาง
กายภาพร่วมกบัชุมชน เช่น การปรับปรุงเส้นทางเดินเทา้ข้ึนสู่แหล่งโบราณคดี และสร้างส่ิงอาํนวย
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ความสะดวกต่างๆ เช่น ศาลาพกัระหว่างทาง และห้องสุขา มีการจดัแสดงป้ายนิทรรศการชัว่คราว
บนแหล่งโบราณคดี และในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์โลงไม้โดยการประยุกต์ใช้วิธีทางวน
อุตสาหกรรม 

ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าแนวทางการจดัการท่ีเสนอโดยรองศาสตราจารยส์ายนัต ์ไพรชาญ
จิตร์  สามารถจาํแนกแนวทางออกเป็น 3 ส่วน ดว้ยกนั ประกอบดว้ย ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนด
แผนการจดัการและนโยบาย แนวทางการจดัการความรู้ และแนวทางการจดัการทางกายภาพ   

1. ข้อเสนอแนวทางในการกาํหนดนโยบายและแผนงาน 
ในระดับการวางแผนการจัดการและกาํหนดนโยบาย ควรเป็นการร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ชุมชน นกัวิจยั ภาครัฐ และเอกชน แต่จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าการ
จดัการท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักโบราณคดีเท่านั้น ซ่ึงยงัขาดความ
ร่วมมือมือจากส่วนอ่ืน ๆ จึงควรจดัใหมี้การระดมความคิดจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อาจจดัในรูปแบบ
เวทีเสวนาร่วมกนัระหวา่งชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สาํนกังานพฒันา
ชุมชน นกัวิชาการ และนกัโบราณคดี เพื่อร่วมกนักาํหนดแผนงาน นโยบาย และวตัถุประสงค ์อนัจะ
นาํไปสู่การกาํหนดบทบาทในการดาํเนินงานของฝ่ายต่างๆ  

อยา่งไรกต็าม แนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  ส่วนหน่ึงตอ้งมาจากความ
เท่ียงธรรมในการบริหารจดัการ ซ่ึงทุกฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ  และ
บริหารจดัการดา้นต่างๆอย่างเท่าเทียม  และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง หากมีการกาํหนดนโยบาย 
และแผนงานท่ีชดัเจนแลว้ การสร้างกฎเกณฑห์รือขอ้ปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
อย่างย ัง่ยืน ส่งผลให้ชุมชนสามารถบริหารจดัการทั้งดา้นทรัพยากรวฒันธรรมของตนและแหล่ง
โบราณคดี เช่นการดาํเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชน  เช่น มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน การจาํหน่ายของท่ีระลึกเป็น
ต้น สําหรับปัญหาด้านการส่ือสารระหว่างผูใ้ห้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ี แหล่งโบราณคดี และ
วฒันธรรมในชุมชนกบัชาวต่างชาติ อาจใชเ้คร่ืองมือช่วยในการอธิบาย  เช่น  แผนท่ี  หรือหนงัสือ
คู่มือภาษาองักฤษ  เพื่อช่วยให้นกัท่องเท่ียวเกิดความรู้และความเขา้ใจในทรัพยากรวฒันธรรมนั้นๆ
มากยิง่ข้ึน 

2. ข้อเสนอแนวทางในการจัดการทางความรู้ 
ผลจากการถ่ายทอดความรู้ทั้งในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผูใ้หญ่พบว่า การถ่ายทอดความรู้

ท่ีเป็นกระบวนการซํ้ าๆ นั้นสามารถช่วยให้คนในชุมชนรับรู้ขอ้มูลไดดี้ข้ึน ทั้งในดา้นปริมาณและ
ความลึกของงเน้ือหา โดยในกลุ่มผูใ้หญ่พบว่าการถ่ายทอดความรู้แบบฝังลึกหรือประสบการณ์
ชีวิตนั้นประสบผลสําเร็จมากกว่าในกลุ่มเยาวชน เน่ืองจากกลุ่มผูใ้หญ่มีความรับรู้ในวฒันธรรม 
ความเช่ือ ภูมิปัญญามากกวา่เยาวชน 
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 สําหรับแนวทางในการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน ควรใช้การส่ือสารท่ีสามารถส่ือ
ออกมาใหเ้ห็นเป็นภาพชดัเจน เช่นใชส่ื้อวีดีทศัน์ ภาพการ์ตูน และการลงมือปฏิบติั เป็นตน้ เพื่อให้
ขอ้มูลทางโบราณคดีเป็นรูปธรรม และง่ายต่อการทาํความเขา้ใจและจดจาํ  เน่ืองจากเยาวชนยงัมี
ปัญหาในการทาํความเขา้ใจกบัช่วงเวลาท่ีเป็นตวัเลข  เช่น  โลงไมมี้อายปุระมาณ  2,500 ปีมาแลว้ 
แมว้่าจะสามารถจาํตวัเลขได้ แต่ขาดความเขา้ใจว่าเป็นเวลาท่ียาวนานเท่าใด จึงตอ้งอาศยัการ
อธิบายดว้ยการยกตวัอยา่งและเปรียบเทียบท่ีเป็นรูปธรรม 

3.ข้อเสนอแนวทางในการจัดการทางกายภาพ 
ในการศึกษาท่ีผา่นมาพบว่า การจดัการทางกายภาพของแหล่งโบราณคดี เช่นการจดัทาํ

ทางเดินเทา้ ขั้นบนัได ราวกั้น ศาลาพกั และหอ้งสุขา เป็นการจดัการในระดบัเบ้ืองตน้ ซ่ึงในปัจจุบนั
มีสภาพทรุดโทรม เน่ืองจากสร้างจากไมไ้ผท่ี่มีอายกุารใชง้านจาํกดั แมว้่าชุมชนจะมีการเขา้ไปดูแล
รักษา แต่เน่ืองจากขาดนโยบาย หรือการกาํหนดแผนงานและแนวทางท่ีชดัเจน ส่งผลให้ให้การ
จดัการแหล่งโบราณคดีเป็นไปอยา่งไม่ต่อเน่ือง ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม นอกจากน้ีการขาด
การประสานงานระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทาํใหก้ารจดัการเป็นไปในทิศทางท่ีไม่สอดคลอ้งกนั  

หากมีการกาํหนดนโยบายบริหารจดัการท่ีชดัเจนแลว้ ควรดาํเนินการปรับปรุงส่ิงอาํนวย
ความสะดวกดงักล่าวให้อยูใ่นสภาพดี และปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ชม โดยใชว้สัดุท่ีมีความคงทนกว่าเดิม 
จาํพวกไมเ้น้ือแขง็ท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ควรพฒันาเส้นทางเดินเทา้ให้เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
เน่ืองจากทางเดินดงักล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ ประกอบกบัมีสถานท่ีท่ีเป็นเร่ืองเล่า
หรือตาํนานของชุมชน เช่น ฮูก๊ึด ผาววัแดง ผานางคอย เป็นตน้  จึงควรจดัให้มีการรวบรวมความรู้
และภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อจดัทาํป้ายขอ้มูลติดตั้งระหวา่งเสน้ทาง 

สาํหรับปัญหาท่ีพบของแหล่งโบราณคดี คือ ตวัแหล่งมีขีดจาํกดัทางกายภาพของพ้ืนท่ี
ท่ีเป็นหลุมยบุแบบเปิดบนยอดเขา จึงมีพื้นท่ีจาํกดัในการรองรับผูเ้ยีย่มชมจาํนวนมาก ประกอบกบั
ดินมีลกัษณะเป็นฝุ่ น หากมีการเดินย ํ่าจะทาํให้ดินฟุ้ งกระจาย  จึงควรจาํกดัปริมาณผูเ้ขา้ชม และ
ควรจดัทาํทางเดินบนแหล่งโบราณคดี เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

แนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นการส่ือสารของคุณในชุมชน ควรจดัให้มีป้ายนิทรรศการ
เพิ่มเติมบริเวณชุมชนและแหล่งโบราณคดี ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงจดัทาํคู่มือนาํชม
ชุมชนและแหล่งโบราณคดีภาษาองักฤษ เพื่อแกไ้ขปัญหาในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  
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สรุป 
 

งานวิจยัเร่ืองการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่มีวตัถุประสงคห์ลกั 2 
ประการ คือ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความสาํคญัของแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ชุมชนทอ้งถ่ิน และ
เพ่ือเสนอแนวทางในการจดัการแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ในฐานะแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื  

การดาํเนินงานท่ีผ่านมาไดบ้รรลุวตัถุประสงคท์ั้ง 2 ขอ้ท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ไดท้าํการ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่คนในชุมชน โดยกระบวนการถ่ายทอดความรู้ประกอบดว้ย การศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและระดับความรับรู้ข้อมูลทางโบราณคดีของคนในชุมชน การจัดการความรู้ การ
ประเมินผลก่อนกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ และการประเมินผลหลังกิจกรรม สําหรับการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มผูใ้หญ่ ไดจ้ดัในรูปแบบเวทีเสวนาแลกเปล่ียนความรู้  2 คร้ัง และ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับเยาวชน 3 คร้ัง  

เน่ืองจากคนในชุมชนบ้านไร่ซ่ึงมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ภาษา และ
วฒันธรรม รวมถึงมีความแตกต่างดา้นระบบการศึกษา กล่าวคือ คนในชุมชนจะไม่ให้ความสาํคญั
ต่อการศึกษามากนัก  เ น่ืองจากไม่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม ประกอบกบัเยาวชนในชุมชนส่วนหน่ึงไม่มีสัญชาติไทย จึงไม่ไดรั้บการศึกษาภาค
บงัคบัตามเกณฑ์  ปัจจัยทางสังคมเหล่าน้ีทาํให้ชุมชนบา้นไร่มีความแตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆท่ี
ดาํเนินการจดัการความรู้  และส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอดความรู้เป็นอยา่งมาก  

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลความรับรู้ขอ้มูลทางโบราณคดีท่ีถูกถ่ายทอดทั้ง 5 คร้ัง 
แสดงให้เห็นถึงระดบัการรับรู้ขอ้มูลท่ีต่างกนัระหว่างผูท่ี้ร่วมกิจกรรมซํ้ าๆ หรืออาจกล่าวไดว้่าการ
ถ่ายทอดความรู้เป็นกระบวนการท่ีตอ้งการการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ และความต่อเน่ืองในการ
ดาํเนินงาน เน่ืองจากความรู้ทางโบราณคดีเป็นผลจากการศึกษาวิจยัเฉพาะด้าน และมกัจะไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ชีวิตของคนในชุมชน                     

หากไม่มีการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง คนในชุมชนไม่มีการทบทวนหรือนาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ จะทาํใหค้วามรู้ท่ีถูกถ่ายทอดในระดบัการจดจาํลบเลือนไปในท่ีสุด  ในทางตรงกนัขา้ม  
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หากความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดนั้นมีกระบวนการจดัการท่ีเป็นระบบ และสามารถเช่ือมโยงเขา้ 
กบัวิถีชีวิต ผลของการถ่ายทอดความรู้อยู่ในระดบัทาํความเขา้ใจ ซ่ึงจะเป็นความรู้ท่ีย ัง่ยืนกว่าการ
จดจาํ ตวัอยา่งเช่น การประเมินความรู้พื้นฐานของผูใ้หญ่และเยาวชนท่ีผา่นการอบรมจากโครงการ
โบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯ พบว่าทั้งสองกลุ่มจะมีความรู้พื้นฐานดา้นโบราณคดีในระดบัหน่ึง ซ่ึงส่วน
ใหญ่จดจาํขอ้มูลของประเภทโบราณวตัถุท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ไดม้ากเป็นลาํดบั
หน่ึง แต่ไม่มีความรับรู้วา่โบราณวตัถุแต่ละประเภทนั้นสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาใด เช่น ยงัมีความเขา้ใจ
วา่เศษภาชนะดินเผานั้นเป็นโบราณวตัถุท่ีพบในสมยัวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะ เป็นตน้ 

การดาํเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าขอ้มูลทางโบราณคดีท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัเลข หรือค่าอายุ
ต่างๆนั้นเป็นปัญหาสาํคญัสาํหรับการับรู้ เน่ืองจากตอ้งใชก้ารจดจาํเท่านั้น  นอกจากน้ียงัพบว่าการ
รับรู้เร่ืองลาํดบัพฒันาการทางวฒันธรรมของคนในชุมชนเป็นหัวขอ้ท่ียากสําหรับการถ่ายทอด
ความรู้ กล่าวคือ คนในชุมชนนั้นไม่มีความรู้เร่ืองการลาํดบัยคุสมยั ซ่ึงการศึกษาความรู้พื้นฐานก่อน
การถ่ายทอดความรู้พบว่า ส่วนหน่ึงไม่ทราบว่าวฒันธรรมหินกะเทาะนั้นเก่าแก่กว่าวฒันธรรมโลง
ไม ้ และเขา้ใจวา่โครงกระดูกท่ีพบนั้นอยูใ่นยคุสมยัเดียวกบัโลงไม ้ เช่นเดียวกบัผลการศึกษาความรู้
พื้นฐานของกลุ่มเยาวชน พบว่า เยาวชนท่ีผ่านการอบรมโบราณคดีมาแลว้ มีความเขา้ใจสับสนว่า
เศษภาชนะดินเผาท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีนั้นอยู่ในวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะดว้ยเช่นกนั  
ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการท่องจาํขอ้มูลโบราณวตัถุท่ีพบ แต่ไม่มีความเขา้ใจ   จะเห็นไดว้่าความรู้ทาง
โบราณคดีในระดบัพื้นฐานอาจเป็นเร่ืองง่ายสาํหรับนกัโบราณคดีท่ีศึกษา และมีประสบการณ์ตรง
จากการทาํงาน ซ่ึงนกัโบราณคดีจะมีความคิดรวบยอดวา่สมยัใดอยูใ่นช่วงเวลาใดหรือสมยัใดเก่าแก่
กวา่กนั แต่สาํหรับคนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีไม่มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ นั้นอาจเป็นเร่ืองยาก 
ในการถ่ายทอดความรู้จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาความรู้พื้นฐานของคนในทอ้งถ่ิน รวมถึงวิถีชีวิตท่ีจะ
นาํมาเช่ือมโยงเขา้กบัความรู้ทางโบราณคดี  

สาํหรับการดาํเนินงานเพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นการวิจยัขอ้ท่ี 2 คือการเสนอแนวทางใน
การจดัการแหล่งโบราณคดี ในเบ้ืองตน้ไดท้าํการศึกษาแหล่งโบราคดีตามแนวทางของกรมป่าไม ้
และประเมินคุณค่าตามแนวทางสากล การศึกษาสภาพแหล่งโบราณคดีประกอบดว้ยการศึกษาความ
ยากง่ายในการเขา้ถึงแหล่ง การศึกษาสภาพของแหล่งและโบราณวตัถุ การศึกษาร่องรอยผลกระทบ 
การศึกษาขอบเขตการเป็นท่ีรู้จกัของแหล่ง และการศึกษาการจดัการ กล่าวโดยสรุปไดว้่าแหล่ง
โบราณคดีเพิงผาบา้นไร่สามารถเขา้ถึงโดยการเดินเทา้เพียงวิธีเดียว แต่เส้นทางไม่มีอนัตรายมากนกั 
โดยแหล่งโบราณคดีอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ มีเพียงร่องรอยการถูกรบกวนท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย์
ในช่วงเวลาก่อนท่ีโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ีสูงฯจะเขา้ศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ การเผาทาํลายเสาและ
โลงไมบ้างส่วนท่ีกองอยู่บนพื้น สาํหรับเสาและโลงไมท่ี้ตั้งบนคานมีสภาพคงเดิม และไดรั้บการ
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อนุรักษ์เบ้ืองต้นเพื่อป้องกันการเส่ือมสภาพจากเช้ือราและแมลง ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีทาง
อุตสาหกรรมป่าไม ้ 

ในดา้นการพบเห็นกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมนั้น ในปัจจุบนัไม่ปรากฏการร่องรอยการ
ทาํลายใดๆ ซ่ึงการเขา้ไปศึกษาแหล่งโบราณคดีนั้นพบว่ามีคนในทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
และนกัวิจยัเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีในบางคร้ังคราว ทาํให้ทราบว่าแหล่งโบราณคดีเป็นท่ีรู้จกั
ในวงไม่กวา้งมากนกั โดยพบวา่มีการจดัการพื้นท่ีในเบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัระหว่าง
นกัโบราณคดี  และชุมชนบา้นไร่ โดยทาํการพฒันาเส้นทางข้ึนสู่แหล่งเส้นใหม่ ให้มีความสะดวก
และปลอดภยัข้ึนจากเดิม รวมถึงการจดัทาํทางเดิน ขั้นบนัใด ราวบนัได ศาลาพกัระหว่างทาง ห้อง
สุขา จาํนวน 2 ห้อง และป้ายส่ือนิทรรศการชัว่คราว จาํนวน 4 ป้าย แต่เน่ืองจากส่ิงดาํนวยความ
สะดวกท่ีกล่าวมาขา้งตน้สร้างจากไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นวสัดุหลกัท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินแต่มีอายุการใชง้าน
จาํกดั ในปัจจุบนัจึงมีสภาพผพุงั  

การประเมินคุณค่าแหล่งโบราณคดีนั้นประกอบดว้ยคุณค่าต่างๆตามแนวการประเมิน
คุณค่าสากล  อนัไดแ้ก่คุณค่าทางวิชาการซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาของโครงการโบราณคดีบนพื้นท่ี
สูงฯ ระยะท่ี 1-2 โดยมีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยัจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้จึงมีความน่าเช่ือถือในระดบัสูง ในดา้นคุณค่าทางวฒันธรรมพบว่า แหล่งโบราณคดีมี
การพบวฒันธรรมในอดีต 2 ช่วงเวลา คือวฒันธรรมเคร่ืองมือหินกะเทาะในสมยัไพลสโตซีนตอน
ปลายต่อเน่ืองสมยัโฮโลซีนตอนตน้ และวฒันธรรมโลงในสมยัโฮโลซีนตอนปลาย รวมถึงมีการพบ
หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเป็นตวัแทนวฒันธรรมดงักล่าวจาํนวนมาก ในการประเมินคุณค่าทาง
เศรษฐกิจตามแนวทาง การศึกษาของกรมป่าไมน้ั้นแสดงให้เห็นว่าแหล่งโบราณคดีมีศกัยภาพ
เพียงพอในการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้  เน่ืองจากการเขา้ถึงไม่มีอนัตรายมาก แหล่งและหลกัฐานอยู่
ในสภาพเกือบสมบูรณ์ และได้รับการจดัการในเบ้ืองตน้ สําหรับคุณค่าทางสังคมพบว่า แหล่ง
โบราณคดีนั้นมีคุณค่าทางจิตใจต่อคนในชุมชน เน่ืองจากเป็นสถานท่ีสาํคญัท่ีทาํใหชุ้มชนเป็นท่ีรู้จกั
ในวงกวา้ง สรุปไดว้่าการถ่ายทอดความรู้และการศึกษาสภาพและคุณค่าของแหล่งโบราณคดีทาํให้
สามารถเสนอแนวทางการจดัการไดด้งัน้ี  

1. การวางแผนและกาํหนดนโยบาย ควรเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ชุมชน นกัวิจยั ภาครัฐ และเอกชน แต่จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่การจดัการท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียง
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและนกัโบราณคดีเท่านั้น ซ่ึงยงัขาดความร่วมมือมือจากส่วนอ่ืน ๆ จึง
ควรจดัให้มีการระดมความคิดจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนักาํหนดแผนงาน นโยบาย และ
วตัถุประสงค ์อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดบทบาทในการดาํเนินงานของฝ่ายต่างๆ ซ่ึงแนวทางในการ
จดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน  ส่วนหน่ึงตอ้งมาจากความเท่ียงธรรมในการบริหารจดัการ ทุกฝ่าย
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ควรจะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ  และบริหารจดัการดา้นต่างๆอยา่งเท่าเทียม  และไม่
มีผลประโยชน์แอบแฝง  

2. การจดัการความรู้ ควรจดัการถ่ายทอดความรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยในกลุ่มผูใ้หญ่ควรใช้
แนวทางการจดัการความรู้ ท่ีจดัจาํแนกความรู้ออกเป็น 2 ชุด คือความรู้แบบฝังลึกหรือประสบการณ์
ชีวิต และความรู้แจ้งหรือความรู้จากงานวิจัยท่ีผ่านการสังเคราะห์ให้สั้ นและกระชับ สําหรับ
แนวทางในการถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน ควรใชส่ื้อท่ีแสดงขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรม หรือเป็นภาพ
ชดัเจน เช่นใชส่ื้อวีดีทศัน์ การ์ตูน และการลงมือปฏิบติั เพ่ือให้ขอ้มูลง่ายต่อการทาํความเขา้ใจและ
จดจาํ เน่ืองจากเยาวชนมีสมาธิในการรับรู้สั้นกวา่ผูใ้หญ่ 

3. การจดัการทางกายภาพของแหล่งโบราณคดีท่ีดาํเนินการแลว้ ไดแ้ก่ การจดัทาํทางเดิน
เทา้ ขั้นบนัได ราวกั้น ศาลาพกั และห้องสุขา ซ่ึงเป็นการจดัการในระดบัเบ้ืองตน้ และในปัจจุบนัมี
สภาพทรุดโทรม เน่ืองจากสร้างจากไมไ้ผ่ท่ีมีอายุการใชง้านจาํกดั จึงควรดาํเนินการปรับปรุงส่ิง
อาํนวยความสะดวกดงักล่าวใหอ้ยูใ่นสภาพดี และมีความปลอดภยัต่อผูเ้ขา้ชม โดยใชว้สัดุท่ีมีความ
คงทนกว่าเดิมท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน และควรพฒันาเส้นทางเดินเทา้ใหเ้ป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
โดยการรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อจัดทาํป้ายขอ้มูลติดตั้ งระหว่างเส้นทาง 
สําหรับการจัดการทางกายภาพบนแหล่งโบราณคดี ควรจาํกัดปริมาณผูเ้ขา้ชม และควรจัดทาํ
ทางเดิน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่ นท่ีเกิดจากหน้าดินซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อโลงไมไ้ด ้ สําหรับการแกไ้ข
ปัญหาดา้นการส่ือสารของคุณในชุมชน ควรจดัใหมี้ป้ายนิทรรศการเพ่ิมเติมบริเวณชุมชนและแหล่ง
โบราณคดี ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงจัดทาํคู่มือนําชมชุมชนและแหล่งโบราณคดี
ภาษาองักฤษ เพื่อแกไ้ขปัญหาในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  
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ภาคผนวก ก 
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แบบประเมนิทศันคตขิองผู้เข้าเยีย่มชมชุมชนและแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่ 
(โครงการการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื) 

 
ช่ือ...................................................................นามสกลุ............................................................................................  
เพศ.............................................อายุ..................ปี      อาชีพ.................................................................................... 
สถานทีต่ดิต่อ..................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์........................................................................................................................................................... 
เคยเข้าชมแหล่งโบราณเพงิผาบ้านไร่มาก่อนหรือไม่    เคย                 (คร้ังที.่......)  ไม่เคย 
 
 
 
1.  ท่านทราบข้อมูลเกีย่วกบัแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่มาก่อนหรือไม่    
(ถ้าทราบกรุณระบุ แหล่งข้อมูล) 
   ................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
2.  ท่านมีความคดิเห็นอย่างไร่ต่อเส้นทางเดนิเท้าขึน้สู่แหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
3.  ท่านคดิว่าป้ายนิทรรศการบนแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่ มข้ีอมูลเพยีงพอหรือไม่   อย่างไร   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
4.  ท่านต้องการทราบข้อมูลใดเกีย่วกบัแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



132 
 

 

5.  ท่านมีความคดิเห็นอย่างไรต่อแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่       
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
6.  ท่านมีความคดิเห็นอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมของชุมชน  
 ..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................... ........................................................... 
 
7.  ท่านคิดว่าแหล่งโบราณคดีและชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรทางโบราณคดีและ
วฒันธรรมท้องถิ่นหรือไม่  อย่างไร      
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
8. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณทุกความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
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Archaeological Management at Ban Rai Rockshelter 
For Sustainable Tourism Project 

 
Name………………………………………………………………………...… 
 
Country………………………………………………………………………… 
 
Age  [      ]   1-20                    [      ]   21-30                          [      ]   31-40 
       
         [      ]   41-50                  [      ]   51-60                          [      ]   >60 
 

 
What is your impression about Ban Rai Rockshelter? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
What is your impression about Ban Rai village? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….................................................................................... 
 
Do you plan to visit the site/ village or tell anyone about them? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………….........................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
Recommendation 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………........................................................................................................ 
 

 
Thank you for your cooperation 
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แบบประเมนิความรู้และทศันคติของชาวชุมชนที่มแีหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่ 
(โครงการการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื) 

ช่ือ………………………..........................นามสกุล……………………………….………
เพศ…………………..อายุ……………….ปี กลุ่มชาตพินัธ์ุ………………………….……… 
ป๊อกบ้าน…………………………………….อาชีพ…………………………………….…. 
เรียนจบช้ัน ………………………….............อาศัยในชุมชนบ้านไร่………………………….ปี 
 
ท่านเคยขึน้ไปยงัแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่ (ถํา้ผแีมน) หรือไม่       เคย                    ไม่เคย                
(ถ้าเคยโปรดระบุช่วงเวลา)   ก่อน               ระหว่าง                หลงั                การศึกษาของโครงการโบราณคดบีน
พืน้ทีสู่งฯ  
ท่านเคยเข้าร่วมอบรมกบัโครงการโบราณคดบีนพืน้ทีสู่งฯ หรือไม่       เคย                      ไม่เคย 
 
 
ส่วนที ่1. ทัศนคตต่ิอการดาํเนินงานทีผ่่านมาและแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่ 
   
1.   ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการเข้ามาศึกษาของโครงการโบราณคดบีนพืน้ทีสู่งฯ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 2.  ท่านคดิว่าการส่ือสารของนักโบราณคดีกบัชุมชนมคีวามเหมาะสมหรือไม่   อย่างไร 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
3.  ท่านคดิว่าแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่มีคุณค่าต่อชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
4.  ท่านต้องการทราบข้อมูลใดเกีย่วกบัแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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5.  ท่านต้องการให้จัดอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนในด้านใดมากทีสุ่ด 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
ส่วนที่  2. ความรู้ด้านแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่ 
 
1.  ท่านทราบหรือไม่ว่ามกีารขุดบนถํา้ผแีมนกีพ่ืน้ที่   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
2.  ท่านทราบหรือไม่มว่ีาการพบวฒันธรรมใดบ้างบนแหล่งโบราณคด ี
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
3.  ท่านทราบหรือไม่ว่าคนโบราณกลุ่มแรกเข้ามาอาศัยบริเวณเพงิผากีปี่มาแล้ว 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
4.  ท่านทราบหรือไม่ว่าคนโบราณกลุ่มที่ 2 เข้ามาอาศัยบริเวณเพงิผากีปี่มาแล้ว 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงกระดูกคนโบราณที่พบบนถํา้ผแีมนเก่าแก่กีปี่    เป็นเพศใด   อายุเท่าใด   
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.  ท่านทราบหรือไม่ว่ามกีารพบโลงไม้ในภาคใดของประเทศไทยบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………  
7. ท่านทราบหรือไม่ว่าโลงไม้ที่พบบนถํา้ผแีมนเก่าแก่กีปี่มาแล้ว  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  ท่านทราบหรือไม่ว่าพบภาพเขียนสีบนถํา้ผแีมนกีท่ี่    เขียนด้วยสีอะไรและเขียนเพือ่อะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….   ………………….………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท่านเคยทราบทราบข้อมูลเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมในอดตีมาก่อนหรือไม่ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
10 ท่านทราบหรือไม่ว่านักโบราณคดศึีกษาส่ิงแวดล้อมในอดตีอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



137 
 

 

แบบประเมนิความรับรู้ข้อมูลแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่ 
(โครงการการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื) 

ช่ือ………………………..........................นามสกุล……………………………….……..
เพศ…………………..อายุ……………….ปี กลุ่มชาตพินัธ์ุ………………………...………. 
ป๊อกบ้าน…………………………………อาชีพ…………………………………....เรียนจบ
ช้ัน ………………………….............อาศัยในชุมชนบ้านไร่………………………..………ปี 
 
ท่านเคยขึน้ไปยงัแหล่งโบราณคดเีพงิผาบ้านไร่ (ถํา้ผแีมน) หรือไม่       เคย                    ไม่เคย                
(ถ้าเคยโปรดระบุช่วงเวลา)   ก่อน               ระหว่าง                หลงั                การศึกษาของโครงการโบราณคดบีน
พืน้ทีสู่งฯ  
ท่านเคยเข้าร่วมอบรมกบัโครงการโบราณคดบีนพืน้ทีสู่งฯ หรือไม่       เคย                      ไม่เคย 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.  ท่านทราบหรือไม่ว่ามกีารขุดบนถํา้ผแีมนกีพ่ืน้ที่   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
2.  ท่านทราบหรือไม่มว่ีาการพบวฒันธรรมใดบ้างบนแหล่งโบราณคด ี
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
3.  ท่านทราบหรือไม่ว่าคนโบราณกลุ่มแรกเข้ามาอาศัยบริเวณเพงิผากีปี่มาแล้ว 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
4.  ท่านทราบหรือไม่ว่าคนโบราณกลุ่มที่ 2 เข้ามาอาศัยบริเวณเพงิผากีปี่มาแล้ว 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………… 
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5. ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงกระดูกคนโบราณที่พบบนถํา้ผแีมนเก่าแก่กีปี่    เป็นเพศใด   อายุเท่าใด   
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.  ท่านทราบหรือไม่ว่ามกีารพบโลงไม้ในภาคใดของประเทศไทยบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  
7. ท่านทราบหรือไม่ว่าโลงไม้ที่พบบนถํา้ผแีมนเก่าแก่กีปี่มาแล้ว  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
8.  ท่านทราบหรือไม่ว่าพบภาพเขียนสีบนถํา้ผแีมนกีท่ี่    เขียนด้วยสีอะไรและเขียนเพือ่อะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….   ………………….………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
9. ท่านเคยทราบทราบข้อมูลเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมในอดตีมาก่อนหรือไม่ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………… 
10 ท่านทราบหรือไม่ว่านักโบราณคดศึีกษาส่ิงแวดล้อมในอดตีอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………..……… 

 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินทศันคติ 
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ตารางท่ี 13 รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลชาวไทย วนัท่ี 29 มกราคม 2552 
 
ลาํดบั ช่ือ-สกลุ อายุ/ปี ทีอ่ยู่/สถานทีต่ดิต่อ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายขจิต ธริษตรีศรูย ์   
น.ส.ธนวนัต ์ชุมแสง   
น.ส.นิตยา สายสวาท 
น.ส.นวลลออ สิริมณีรมย ์
น.ส.ภสัรดา บวัคาํ 
น.ส.มารินทร์ คงพนัธ์ 
น.ส.สโรชา กสิพนัธ์ 

41 
37 
24 
24 
26 
28 
25 

สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จ.กรุงเทพฯ 
สถานีวทิยเุชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
หนงัสือพิมพเ์ชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่ 
หนงัสือพิมพเ์ชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่ 
สาํนกังานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 

 
ตารางท่ี 14 รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลชาวไทย วนัท่ี 16 มีนาคม 2552 
 
ลาํดบั ช่ือ-สกลุ อายุ/ปี ทีอ่ยู่/สถานทีต่ดิต่อ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 

นายคมสันต ์ คลา้ยภู่        
นายจตุพร พนัสนิท 
น.ส.ชนินทรา  ปิตานงั 
น.ส.ฉวีวรรณ  คิดนุนาม            
รศ.ดาํรง พิพฒัน์วฒันากุล 
นายณฐัพล  มาเผอืก                  
รศ.ทรงกลด จารุสมบติั   
น.ส.ธนกาจน์ สุวรรณรัตน์ 
อ.ธีระ วณิีณ 
น.ส.ธิชาภรณ์ สนิทลุน    
นายปัญญา นิลผาย                    
น.ส.ปภาว ี บุญกลาง 
น.ส.มติักา  โพธ์ิศรี          
น.ส.วาสนา  งามทวเีลิศสิน       
นายศุภกร  สุวรรณเกศา       
นายอานนท ์ กลุนิล              
นายอดุลวชิญ ์คาํยา 
ดร.อาํไพ เป่ียมอรุณ 

30 
22 
21 
23 
45 
22 
46 
22 
57 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
23 
38 
60 

ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑค์ณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑค์ณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
บริษทัเชียงใหม่ทรานส์ จ.เชียงใหม่ 
ภาควชิาวนผลิตภณัฑ ์คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
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ตารางท่ี 15 รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลชาวต่างชาติ วนัท่ี 2 มกราคม 255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ เพศ อายุ/ปี ประเทศ สถานะ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Barry    Jankhanser 
Conor    Price 
Garry    Price 
Jenny    Kamminga 
Jesse     Kamminga 
Johan    Kamminga 
Kris      Kamming 
Lallum  Price 
Liam     Price 
Pam      Price 
Peter     Kamminga 
Susan   Wood 

ชาย 
ชาย 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 

65 
16 
45 
13 
15 
53 
17 
15 
42 
43 
44 
56 

ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลีย 

นกัท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียว 
นกัโบราณคดี 
นกัท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียว 
นกัโบราณคดี 
นกัท่องเท่ียว 
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ตารางท่ี 16 รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลชาวต่างชาติ วนัท่ี 18 มกราคม 2552 
 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ เพศ อายุ/ปี ประเทศ สถานะ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Alex Doner 
Audrey Richardson 
Catherine Hoang 
Chris Carpenter 
Gabriel Kemzo 
Gilles Blunk 
Isabelle Sagma 
JerÔme Seguin 
Juliette Marang 
Kris Wright 
Lilly Steina 
Margarette Ratia 
Noël Graham 
Pattric Kuper 
Rosa Parker 
Susan Doner 
William Hyden 

ชาย 
หญิง 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
หญิง 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 
หญิง 
ชาย 
ชาย 
หญิง 
หญิง 
ชาย 

23 
22 
24 
43 
18 
23 
18 
17 
22 
24 
22 
22 
23 
22 
18 
17 
22 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
แคนนาดา 

สหรัฐอเมริกา 
แคนนาดา 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา 

นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
อาจารย ์
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
นกัศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินความรู้และทศันคติ 
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ตารางท่ี 17 รายช่ือกลุ่มคนไทยภาคเหนือ (คนเมือง) จาํนวน 30 คน 
 

ลาํดบั ช่ือ-สกลุ อายุ/ปี บ้านเลขที่ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

น.ส.ก่ิง เช้ือสุวรรณ 
นางเกศร กองสิงห์ 
นางเกตสุณี  จนัทร์เตม็ 
นางก๋อง ศรีพายพั 
นางขวญัตา  พรมครุฑ 
นายคาํ กองสิงห์ 
นางจนัทร์ทิพย ์อ่ินแกว้ 
นายจาํรัส สุนโย 
นางเดือนเพญ็  แกว้คาํ 
นายทวน สุริยะ 
นางทิพย ์กองบุญเทียม 
นางนิตษา สุนโย 
นายบุญทา  แกว้คาํ 
นายบรรจง ทองอ่อน 
นางบวัจนัทร์ จุ่มเบ้ีย 
นายปริญญา ปันวารี 
น.ส.มณีรัตน์ ต๊ะกนุ 
นางยุม้ มูลอุ๊ 
นายเล่ือน กองบุญเทียม 
นายเวยีน ต๊ิบมา 
นางศิริขวญั วงศส์วา 
นายสายทอง จนัทร์เตม็ 
นางสียนต ์พรมครุฑ 
นายสุใจ แกว้ฟ ู
นายสุวติัชยั แกว้ฟ ู
นายแสน ศรีพายพั 
น.ส.อารีรัตน์ กองสิงห์ 
นายอิน ขดัตาวิ 
นายอินศวร ตะ๊กุน 
นายอุทยั นอ้ยอ่อน 

29 
50 
53 
64 
29 
62 
62 
47 
58 
43 
66 
47 
60 
50 
46 
27 
28 
61 
65 
63 
26 
61 
60 
60 
27 
56 
25 
79 
51 
52 

17 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
58 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
22 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
36 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
2 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
58 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4/2 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
66 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
1 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
3 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
60 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
66 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
1 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
82 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4/1 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
17 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
13/1 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
113 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
60 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
47 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4/1 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
22 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
13 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
6 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
6  หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
36 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
58 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
16 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
13/1 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
18 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
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ตารางท่ี 18 รายกลุ่มคนไทใหญ่ จาํนวน 30 คน 

 
 
 

ลาํดบั ช้ือ-สกลุ อายุ/ปี บ้านเลขที่ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25’ 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

น.ส.เกษรินทร์ อ่ินแกว้ 
นายคาํผิว ต๊ะกนุ 
นางคาํสิน แดนนํ้าหวาน 
นางจิตติมา สายบุญผาง 
นางจนัทร์ดี แก่นแกว้ 
นายต๋า อ่ินแกว้ 
นายนิทศัน์ คาํสุข 
นางนวลศรี พรพนาสิทธ์ิ 
นางบวัผนั อ่ินแกว้ 
นายพิชยั พรพนาสิทธ์ิ 
นายพรชยั ฟ้ันมูล 
นายมณเฑียร พรพนาสิทธ์ิ 
นายยรรยง  อยูส่มบติั 
นางยพิุน พรมครุฑ 
นางเหยน่ละ บรรจง 
นางรําเพย แหลงปิน 
นายลี จุ่มเบ้ีย 
นางลดัดาทองอ่อน 
น.ส.ศิรินภา พรพนาสิทธ์ิ 
นางศรีพรรณ อยูส่มบติั 
นายสิวราช แก่นแกว้ 
นางสุกญัญา เจริญสุข 
นางสาวสุพรรษา อยูส่มบติั 
นางสุวมิล พรพนาสิทธ์ิ 
นายสวสัด์ิ แก่นแกว้ 
นายสวสัด์ิ อยูส่มบติั 
นายอนุชาพรพนาสิทธ์ิ  
นายอเนก อยูส่มบติั 
นายอาทิตย ์พรมครุฑ 
นายอมรเทพ ทิพยอ่ื์น 

25 
48 
58 
34 
38 
77 
31 
48 
50 
32 
35 
49 
52 
33 
35 
52 
35 
44 
23 
52 
29 
37 
29 
34 
43 
58 
24 
56 
35 
22 

55 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
70 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
3 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
62/2 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
11 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4/2 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
15 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
14 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
55 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
3 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
11 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
14 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
62/1 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
112 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
120 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
13/1 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4/1 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
82 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
14 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
17 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
11 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
3 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
17 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
3 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
11 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
62/1 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
14 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
17 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
162 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
35 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
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ตารางท่ี 19 รายช่ือกลุ่มคนไทใหญ่ (ไตนอก) จาํนวน 30 คน 

 
 
 

ลาํดบั ช้ือ-สกลุ อาย/ุปี บา้นเลขท่ี 

1. 
2. 
3. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
28. 
29. 
30. 

นางก่ี 
นางคาํก๋ี  ปิยะวดี 
นางเครือวลัย ์
นายจะ 
นายจ่ามะเครือ 
นายจ่ิง 
นายชยั 
นายซอ 
นายไซ 
นางแดง 
นายต๊ะ 
นายติยะ 
นางทุน 
นางนาง 
นางปาง 
นางปาน 
นายเป็ง 
นายม้ิน 
นางมอน 
นายยงิ 
นายหม่อง 
นางเหน่ 
นางเหน่ 
นายหนุ่ม 
นางหนุ่ม 
นายหยนันะ 
นางโหย ่
นางแหล่ง 
นายสมชาย 
นางส่วย 

51 
38 
- 
- 
- 
49 
- 
45 
35 
- 
- 
- 
45 
- 
- 
- 
52 
25 
- 
- 

39 
25 
48 
51 
46 
48 
36 
- 
- 
25 

- 
131/1หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 

- 
- 

116 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
116 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 

- 
- 
- 
- 

19/ช หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
- 

6/ผ หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
- 
- 
- 

6/ผ หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
- 

15/ช หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
19/ช หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 

- 
- 

6/ผ หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
- 
- 

6/ผ หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
- 
- 
- 

16/ช หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
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ตารางท่ี 20 รายช่ือกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ จาํนวน 30 คน 

 
 

ลาํดบั ช้ือ-สกลุ อายุ/
ปี 

บ้านเลขที่ ชาตพินัธ์ุ 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
28. 
29. 
30. 

นายเกษม แซ่ซง 
นางเกา้ แซ่หนั 
นางโก ้แซ่จัง๊   
นางกัง๊ แซ่จัง๊ 
นางจนัทร์นวล แสงอุ่น 
นายชยัวฒัน์ อาํภวา 
นายซวัหยี้  แซ่หนั 
นายดิลก แซ่จัง๊ 
นางดี แซ่จัง๊ 
นางดอกไม ้แซ่เจา้  
นายโตง้ แซ่จัง๊ 
นายต่อ ตาละ 
นายทวี แซ่จัง๊ 
นายนิทศัน์ แสงอุ่น 
นายเบโหย ่หยา่จา  
นายปลาเย ่แซ่จัง๊ 
นางปรียนุ์ช แซ่จัง๊ 
นายยิง่ แซ่จัง๊ 
นายยทุธนา แซ่หนั 
นางราตรี หงส์เหิน 
นายเล่ายี ่หยา่จา 
น.ส.สุดาพร กรชูโชค 
น.ส.สุรีรัตน์ แซ่จัง๊ 
นายวชัระแซ่จัง๊ 
นายหยา่โบเม หยา่จา 
นายใหญ่ แซ่จัง๊ 
นายอนุพงษ ์แซ่หนั 
นายสุพิน อาํภวา 
น.ส.อาหม่ี หยา่จา  
 

37 
54 
56 
78 
51 
25 
53 
24 
34 
26 
58 
51 
46 
59 
- 

79 
40 
39 
31 
35 
47 
25 
22 
42 
- 

37 
27 
61 
23 

 

4 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
20 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
9 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
24 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
38 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
9 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
20 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
20 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
41 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
9 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
24 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 

- 
9 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
9 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
20 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4/3 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จแม่ฮ่องสอน 
- 
4 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
9 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
112หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จแม่ฮ่องสอน 

- 
9 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
4 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
38 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 

- 

มง้ 
มง้ 
มง้ 
มง้ 
ใต ้

อีสาน 
มง้ 
มง้ 
มง้ 
มง้ 
มง้ 

กะเหร่ียง 
มง้ 
ใต ้
ลีซอ 
มง้ 
มง้ 
มง้ 
มง้ 
มง้ 
ลีซิ 
มง้ 
มง้ 
มง้ 
ลีซอ 
มง้ 
มง้ 

อีสาน 
ลีซอ 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
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 ตารางท่ี 21 รายช่ือผูใ้หข้อ้มูล วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2551  

 
ตารางท่ี 22 รายช่ือผูใ้หข้อ้มูล วนัท่ี 8 สิงหาคม 2552  

 
ลาํดบั ช่ือ-สกลุ อายุ/ 

ปี 
ตาํแหน่ง ทีอ่ยู่ 

1 นางสาวจริยา เถ่ือนเภา 37 อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนศนูยป์างมะผา้ หมู่ 3 ต.สบป่อง  
อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 

2 นายอนุวฒัน์ กนัยายอง 26 อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนศนูยป์างมะผา้ หมู่ 3 ต.สบป่อง  
อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 

3 นายอนิรุทธ์ สายบุญผาง 43 ผูอ้าํนวยการโรงเรียน โรงเรียนศนูยป์างมะผา้ หมู่ 3 ต.สบป่อง  
อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั 
 

ช่ือ-สกลุ อายุ/ 
ปี 

ทีอ่ยู่ ชาตพินัธ์ุ 

1 นางก๋อง ศรีพายพั 73 4 หมู่ 3 ต.สบป่อง  อ. ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน เมือง 

2 นางนิตษา สุนโย    46 66 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน เมือง 

3 นายนิทศัน์ แสงอุ่น 54 71หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน ภาคใต ้

4 นางลดัดา ทองอ่อน 43 82 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน ไทใหญ่ 

5 นางสุวรรณา แกว้ฟ ู 54 6 หมู่ 3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน เมือง 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมกจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ 
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ตารางท่ี 23 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาคร้ังท่ี 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ กลุ่มชาตพินัธ์ุ ป็อกบ้าน หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

นางก๋อง  ศรีพายพั 
นางขวญัตา พรมครุฑ 
นางจิตรา  แซ่จั้ง 
นายซวัหยี้   แซ่หนั 
นางดี   แซ่จั้ง 
นายทวน  สุริยะ 
นายนิทศัน์  คาํสุข 
นายบรรจง  ทองอ่อน 
นายพิชยั   พรพนาสิทธ์ิ   
นายยิง่  แซ่จั้ง  
นางยพิุน   พรมครุฑ 
นางราตรี  หงส์เหิน 
นางลดัดา  ทองอ่อน 
นายเวยีน  ต๊ิบมา 
นางศรีพรรณ อยูส่มบติั 
นายสายทอง จนัทร์เตม็ 
นายสิวราช  แก่นแกว้ 
นางสียนต ์ พรมครุฑ 
นายเอนก  อยูส่มบติั 
นายอนุพงษ ์แซ่หนั 
นายอาทิตย ์ พรมครุฑ 
นายอิน   ขดัตาวิ 

เมือง 
ไทใหญ่ 
มง้ 
มง้ 
มง้ 
เมือง 

ไทใหญ่ 
มง้ 

ไทใหญ่ 
มง้ 

ไทใหญ่ 
มง้ 

ไทใหญ่ 
เมือง 

ไทใหญ่ 
เมือง 

ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
มง้ 

ไทใหญ่ 
เมือง 

เหนือ 
เหนือ 
บน 
บน 
บน 
เหนือ 
กลาง 
เหนือ 
เหนือ 
บน 
กลาง 
บน 
เหนือ 
กลาง 
เหนือ 
เหนือ 
กลาง 
กลาง 
กลาง 
บน 
กลาง 
เหนือ 

- 
- 
- 

พอ่หลวง 
- 
- 
- 

ผูช่้วย 
ผูช่้วย 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

23. 
24. 

น.ส.ภาวณีิ  นิตทิม 
น.ส.ศิริลกัษณ์  กณัฑศรี 

- 
- 

- 
- 

ผูว้จิยั 
ผูส้ังเกตการณ์ 
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ตารางท่ี 24 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเสวนา คร้ังท่ี 2  

 
* หมายถึงชาวไทใหญ่ท่ีอพยพมาจากประเทศพม่า ตั้งบา้นเรือนในตอนใตข้องชุมชน เป็นกลุ่มท่ีมีสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจตํ่ากวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ กลุ่มชาตพินัธ์ุ ป็อกบ้าน หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

นางจิตรา  แซ่จงั 
นางเช่ง  แซ่หนั 
นายซวัหยี้   แซ่หนั 
นายนิทศัน์  คาํสุข 
นายบรรจง  ทองอ่อน 
นางละอ่อง 
นางลดัดา  ทองอ่อน 
นายเล่ือน  กองบุญเทียม 
นายสวสัด์ิ  แก่นแกว้ 
นายหนุ่ม 
นางหนุ่ม  แกว้แสงยศ 
นายหยนันะ  แกว้แสงยศ 
นายใหญ่  แซ่จงั 
นายอนุพงศ ์ แซ่หนั  
นายอเนก  อยูส่มบติั 
 นายอิน   ขดัตาวิ 

มง้ 
มง้ 
มง้ 

ไทใหญ่ 
เมือง 

ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
เมือง 

ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
มง้ 
มง้ 

ไทใหญ่ 
เมือง 

บน 
บน 
บน 
กลาง 
เหนือ 
เหนือ 
เหนือ 
กลาง 
กลาง 
ใต ้

เหนือ 
เหนือ 
บน 
บน 
กลาง 
กลาง 

- 
- 

พอ่หลวง 
ผูช่้วย 

- 
- 
- 
- 
- 

ไตนอก* 
ไตนอก* 
ไตนอก* 

- 
- 
- 
- 

17. น.ส.ภาวณีิ  นิตทิม - - นกัศึกษาผูว้จิยั 
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ตารางท่ี 25 รายช่ือเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 

 
* หมายถึงชาวไทใหญ่ท่ีอพยพมาจากประเทศพม่า ตั้งบา้นเรือนในตอนใตข้องชุมชน เป็นกลุ่มท่ีมีสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจตํ่ากวา่กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ 
 
 
 

 
 
 
 

  
      
 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ อายุ
(ปี) 

กลุ่มชาตพินัธ์ุ ป็อกบ้าน หมายเตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

ด.ญ.คาํแสง 
ด.ช.ธนัวา แสงยอด 
ด.ญ.นวลหอม 
ด.ญ.ปาริชาติ แกว้ฟ ู
ด.ช.มาศ 
ด.ญ.มัน่ 
ด.ช.รัฐนนัท ์พรมคุด 
ด.ญ.เยลลี แซ่หนั 
ด.ญ.วาสนา แกว้ฟ ู
ด.ช.แสงดาว 
ด.ช.แสงเมือง 
ด.ญ.อาย 
ด.ช.อาทิตย ์วตัรภทูยั 
ด.ช.เอม็ บ้ีลาย 
ด.ญ.ออย  บ้ีลาย 
ด.ญ.อาํภา หยา่จา 

11 
12 
14 
14 
11 
14 
11 
11 
14 
13 
10 
14 
13 
14 
14 
11 

ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
เมือง 

ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
มง้ 
เมือง 

ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
เมือง 

ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
ลีซอ 

บน 
เหนือ 
ใต ้
กลาง 
ใต ้
กลาง 
กลาง 
บน 
กลาง 
ใต ้
ใต ้
ใต ้
ใต ้
ใต ้
ใต ้
ใต ้

ไตนอก* 
ไตนอก* 
ไตนอก* 

- 
ไตนอก* 
ไตนอก* 

- 
- 
- 

ไตนอก* 
ไตนอก* 

- 
ไตนอก* 
ไตนอก* 
ไตนอก* 

- 
17. 
18. 
19. 

น.ส.ภาวณีิ  นิตทิม 

น.ส.ศิริลกัษณ์  กณัฑศรี 

นายสุทธิพงษ ์ รินจอ้ย 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

นกัศึกษาผูว้จิยั 
พ่ีเล้ียง 

วทิยากร 
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ตารางท่ี 26 รายช่ือเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ อายุ(ปี) ช้ัน กลุ่มชาตพินัธ์ุ ป็อกบ้าน หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ด.ญ.คาํแสง 
ด.ช.จิราวธุ  ตาละ 
ด.ญ.นวลหอม 
ด.ช.แสงดาว 
ด.ญ.อารียา 
ด.ญ.ออย  บ้ีลาย 

11 
12 
15 
12 
11 
11 

ป.4 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.4 
ป.4 

ไทใหญ่ 
กะเหร่ียง 
ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 
ไทใหญ่ 

ใต ้
บน 
ใต ้
ใต ้
ใต ้
ใต ้

เยาวชนบา้นไร่ 
เยาวชนบา้นไร่ 
เยาวชนบา้นไร่ 
เยาวชนบา้นไร่ 
เยาวชนบา้นไร่ 
เยาวชนบา้นไร่ 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

นายธงชยั  พิชยัประยรู 
น.ส.ประติภา   รติกลุจิรา 
ด.ช.สมเกียรติ  เลาลี 
น.ส.หยา่ตามะ  เลาหม่ี 
น.ส.อาซือมะ 
ด.ช.อาเบ  โลผะ 
นายอาเล  เลาหม่ี 
ด.ญ.อรอนงค ์

15 
16 
13 
15 
16 
11 
17 
14 

ม.2 
ม.2 
ม.1 
ม.1 
ม.1 
ป.6 
ม.2 
ม.1 

ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

เยาวชนบา้นนํ้าบ่อสะเป่ 

เยาวชนบา้นนํ้าบ่อสะเป่ 

เยาวชนบา้นนํ้าบ่อสะเป่ 
เยาวชนบา้นนํ้าบ่อสะเป่
เยาวชนบา้นนํ้าบ่อสะเป่
เยาวชนบา้นนํ้าบ่อสะเป่
เยาวชนบา้นนํ้าบ่อสะเป่ 

เยาวชนบา้นนํ้าบ่อสะเป่ 
15. 
16. 

น.ส.ภาวณีิ  นิตทิม 
น.ส.ศิริลกัษณ์  กณัฑศรี 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
นกัศึกษาผูว้จิยั 

พ่ีเล้ียง 
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ตารางท่ี 27 รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ อายุ(ปี) ชาตพินัธ์ุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

ด.ญ.กาญจนา  กานดาศุภกร 
ด.ช.เกียรติศกัด์ิ ไพรคุม้รัศมี 
ด.ช.ซาเลเท หยา่จา 
ด.ช.นพกร 
น.ส.นาํ 
ด.ญ.นุฉะเม 
ด.ช.นูจิโปะ แซ่ล้ี 
ด.ญ.นูฟมิู  แซ่ล้ี 
ด.ญ.ปราณี 
ด.ญ.ปภาดา แซ่ล้ี 
ด.ญ.แป้ง บุณนะ 
ด.ญ.วนาลี หญ่าโก 
ด.ช.วมิล ไพรสามหมอก 
ด.ญ.สายสุนีย ์ฉ่องจา 
นายสุวโป่ 
ด.ญ.อะกอ้ย 
ด.ช.อะซะผะ หวูม่ะ 
ด.ช.อะเบ แซ่ล้ี 
ด.ช.อะเบ  โลผะ 
นายอะเปีย หยา่จา 
ด.ญ.องัคาร สะชิโม 
ด.ช.อนนัต ์
นายอาทิตย ์

13 
13 
14 
13 
15 
12 
13 
12 
14 
12 
12 
14 
13 
13 
15 
12 
12 
14 
13 
16 
13 
12 
15 

ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 

ไทใหญ่ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 

ไทใหญ่ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
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ตารางท่ี 28 รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกุล อายุ(ปี) ชาตพินัธ์ุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

ด.ญ.โกติยะ ฟิปี 
ด.ช.ธนัวา แสงยอด 
นายเบียเลปุ 
ด.ญ.พานทอง เลาลี 
ด.ญ.พรศรี เปาคาํ 
นางสาวมัน่ 
นางสาวหยา่ตามะ 
ด.ญ.รสสุคนธ์ 
ด.ญ.วาสนา เปียผะ 
ด.ช.สมเกียรติ เลาลี 
ด.ช.สมบติั 
ด.ช.สมบูรณ์ แซ่จั้ง 
ด.ช.สุวทิย ์แซ่จั้ง 
น.ส.อาซือมะ 
นายอาตะผะ ฉัว่จา 
นายอาตะ๊ เลายีป่า 
น.ส.อะเลมะ ลผูะ 
น.ส.อะเลมะ โลผะ 
ด.ช.อานนท ์
ด.ญ.อรณา เปียผะ 
ด.ญ.อรอนงค ์

13 
13 
16 
14 
14 
15 
16 
14 
14 
13 
13 
14 
14 
16 
16 
17 
17 
17 
14 
13 
14 

ลีซอ 
ไทใหญ่ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 

ไทใหญ่ 
ลีซอ 

ไทใหญ่ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
มง้ 
มง้ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
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ตารางท่ี 29 รายช่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกุล อายุ(ปี) ชาตพินัธ์ุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

ด.ญ.จนัทร์เพญ็ หญ่าโก 
ด.ญ.จาเหล่มะ จา้งจา 
ด.ญ.ธิดารัตน์ ไพรคุม้รัศมี 
ด.ช.ธงชยั พิชยัประยรู 
ด.ช.ประชานนท ์ฟิปี 
ด.ญ.ปาริชาติ แกว้ฟ ู
ด.ช.โมจิโปะ 
ด.ญ.ลาจิมะ 
ด.ญ.วาสนา  แกว้ฟ ู
น.ส.วชิญาพร รัตโนปกรณ์ 
ด.ช.สมบูรณ์ เลาลี 
ด.ช.อาตะ พนาศรีวไิล 
ด.ช.อาตะผะ เลาลี 
นายอะเล เลาหม่ี 
นายอะสะผะ จาจา 
ด.ช.อาซึ หยา่จา 
นายอาลู โลผะ 
ด.ช.เอกชยั เลายีป่า 
ด.ช.เอกพงษ ์หลกัแต่ง 
นายอภิชน เลาลี 
ด.ช.อาทิตย ์วตัรภทูยั 
น.ส.อาหม่ีมะ ฉัว่จา 

14 
14 
14 
13 
14 
14 
13 
14 
14 
16 
14 
14 
13 
16 
15 
14 
17 
14 
14 
17 
14 
16 

ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
เมือง 
ลีซอ 
ลีซอ 
เมือง 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 
ลีซอ 

ไทใหญ่ 
ลีซอ 
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