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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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งานวิจยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ทุน
วิจัยมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสร้างกาํลังคนเพื่อพฒันา
อุตสาหกรรมระดบัปริญญาโท (สกว. - สสว.) จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 

อน่ึง งานวิจยัน้ีสามารถลุล่วงได ้เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย ์
ดร. รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ท่ีปรึกษาผูใ้ห้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ขอกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารยม์า ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยพ์ชัรี  สาริกบุตรและอาจารยป์ระพิศ  พงศม์าศ 
ท่ีกรุณาสละเวลาเป็นประธานและกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์  

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์สุรพล นาถะพินธุ รองศาสตราจารยส์ายนัต ์
ไพรชาญจิตร์ รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ตลอดจนคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในภาควิชา
โบราณคดีทุกท่านท่ีถ่ายทอดความรู้และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน รวมถึง
เพื่อนๆพี่ๆและนอ้งๆภาควิชาโบราณคดีทุกคนท่ีใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.สุภาพร นาคบลัลงัก์ สําหรับความรู้และ
ความประทบัใจในการเรียนก่อนประวติัศาสตร์เม่ือคร้ังเรียนท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณโครงการโบราณคดีบนพ้ืนท่ีสูงในอาํเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
โครงการจดัการมรดกทางโบราณคดีท่ีเพิงผาบา้นไร่และเพิงผาถํ้าลอด ในอาํเภอางมะผา้ จงัหวดัด
แม่ฮ่องสอน  สาํหรับขอ้มูลท่ีเกิดจากการทาํงานในพื้นท่ีดว้ยความมุ่งมัน่เป็นเวลากวา่ทศวรรษ    

ขอขอบคุณพ่อหลวงซวัหยี้ แซ่หัน  ผูอ้าํนวยการและคณาจารยโ์รงเรียนศูนยป์างมะผา้ 
ครอบครัวพี่ลดัดา พี่บรรจง ทองอ่อน เด็กๆและชาวชุมชนบา้นไร่ทุกๆท่านท่ีไม่สามารถเอยช่ือได้
ทั้งหมด สาํหรับความกรุณาในการสละเวลาร่วมกิจกรรม รวมถึงนํ้าใจไมตรีท่ีมีใหเ้สมอมา   

ขอขอบคุณสถานีพัฒนาและศึกษาพันธ์ุสัตว์ป่าถํ้ านํ้ าลอด  ท่ีเ อ้ือเฟ้ือท่ีพักอาศัย     
ตลอดจนช่วยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงานวิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยท์รงกลด จารุสมบติั  ตลอดจนคณาจารยแ์ละ
นักศึกษา  ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สําหรับความ
อนุเคราะห์ในการดาํเนินการอนุรักษโ์ลงไมบ้นแหล่งโบราณคดีเพิงผาบา้นไร่ 

และสุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณพอ่ แม่ พี่สาวและนอ้งชาย สาํหรับความเขา้ใจ กาํลงัใจ
ท่ีมีใหต้ลอดการทาํงานวิจยัอนัยาวนาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


