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หลกัฐานทางโบราณคดีประเภทกระดกูสตัว์จากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถํา้ลอด อําเภอปางมะผ้า 

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ดร.รัศมี  ชทูรงเดช.  294 หน้า. 

 

การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือแปลความหมายของแบบแผนการกระจายตัวของ

หลกัฐานทางโบราณคดีประเภทกระดกูสตัว์ และเปลือกหอย และเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับการ

ใช้พืน้ท่ีในกิจกรรมการอยู่อาศยัของกลุ่มคนล่าสัตว์-เก็บหาอาหารท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ีบริเวณแหล่ง

โบราณคดีเพิงผาถํา้ลอดในสมยัไพลสโตซีนตอนปลาย (ประมาณ 32,000-11,500 ปีมาแล้ว) โดย

นําแนวคิดด้านสตัววิทยาโบราณคดี โบราณคดีเชิงพืน้ท่ี และชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีมา

ประยกุต์ใช้ 

ผลการศกึษาบง่ชีว้่ากลุ่มคนท่ีเข้ามาใช้พืน้ท่ีในสมยัไพลสโตซีนตอนปลายมีพฤติกรรม

การทิง้ 2 ประเภทคือ การทิง้ขัน้ปฐมภูมิ และการทิง้ขัน้ทตุิยภูมิซึ่งทําให้ทราบว่าแหล่งโบราณคดีนี ้

เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัชั่วคราวมีการเข้ามาใช้พืน้ท่ีซํา้หลายครัง้ และแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนก่อน

ประวตัศิาสตร์อาจมีแนวคดิเก่ียวกบัเร่ืองความสะดวกสบายของการใช้พืน้ท่ีแล้ว 

แบบแผนการกระจายตวัของหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทกระดกูสตัว์ และเปลือก

หอยในแต่ละพืน้ท่ีขุดค้นยงับ่งชีว้่ากลุ่มคนเหล่านีน้่าจะมีการจดัการพืน้ท่ีสําหรับกิจกรรมการอยู่

อาศยัโดยแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 3 พืน้ท่ีหลกัคือ พืน้ท่ีครัวเรือน พืน้ท่ีส่วนรวม และพืน้ท่ีกิจกรรมพิเศษ 

การจดัการพืน้ท่ีนีป้รากฏตลอดช่วงระยะเวลาของการเข้ามาใช้พืน้ท่ี นอกจากนีย้งัพบว่ากลุ่มคน

ดงักลา่วไมมี่การให้ความหมาย หรือคณุคา่แก่สตัว์ชนิดใดเป็นพิเศษอีกด้วย 
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The main objectives of this study are to analyze the distribution patterns of the Late 
Pleistocene faunal remains and to interpret the way prehistoric people utilized domestic 
space, and their discard patterns in the domestic activity areas at Tham Lod rockshelter. 
 Results of analysis show that the Late Pleistocene hunter-gatherer who occupied at 
the rockshelter had 2 types of refuse disposal patterns: primary refuse disposal and 
secondary refuse disposal. These 2 types of refuse disposal patterns indicated that the site 
was used a several time as a temporary camp site and also shows that prehistoric people had 
a way of thinking about comfort judging from space utilization.  
 The distribution patterns of faunal remains also indicated that the Late Pleistocene 
hunter-gatherer managed their domestic space and divided it into 3 areas including 
household area, communal area, and special activity area. This domestic space management 
appeared through time of their occupations. Moreover, there was no special meaning and 
value given to such animal species.   
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุ่วงลงด้วยความช่วยเหลือของบคุคลหลายท่าน ซึ่งผู้ วิจยัใคร่

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคณุ รศ. ดร. รัศมี ชทูรงเดช ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั

ศิลปากร อาจารย์เป็นบุคคลสําคญัย่ิงของผู้ศกึษา แนวคิดทางโบราณคดีทกุอย่างท่ีผู้ศึกษามีล้วน

มาจากอาจารย์แทบทัง้สิน้ และนอกเหนือจากงานด้านการศกึษา อาจารย์ยงัคอยช่วยเหลือ ให้

คําปรึกษาทกุครัง้ท่ีผู้ศกึษาเกิดปัญหาขึน้ในชีวิต เช่ืออยา่งสนิทใจวา่หากไม่มีอาจารย์คงไม่มีโอกาส

ผู้ศกึษาในวนันี ้

ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. สุภาพร นาคบลัลังก์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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โบราณคดี และให้โอกาสผู้ศกึษาหลายตอ่หลายครัง้  
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ข้อคดิเห็นอนัเป็นประโยชน์ย่ิง 

ขอขอบพระคณุ ศาสตราจารย์ผาสขุ อินทราวธุ รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ผศ.พชัรี สาริก

บตุร ผศ.มยรีุ วีระประเสริฐ ดร.จิรัสสา คชาชีวะ ดร.ประสิทธ์ิ เอือ้ตระกลูสิทธ์ิ ผศ.ชวลิต ขาวเขียว 

อ.ผสุดี รอดเจริญ อ.กรรณิการ์ สธีุรัตนาภิรมย์ ดร.สฤษดิพ์งศ์ ขนุทรง จากภาควิชาโบราณคดี คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร สําหรับความรู้ด้านโบราณคดีท่ีได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้ศกึษา 
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เดก็ เยาวชน และครอบครัว สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ท่ีให้โอกาสผู้

ศกึษา และยงัผลกัดนัทําให้ผู้ศกึษาเขียนวิทยานิพนธ์เลม่นีจ้นสําเร็จ 

ขอขอบพระคณุอาจารย์ Dr. Philip J. Piper จาก University of the Philippines อาจารย์ 

John D. Speth จาก University of Michigan อาจารย์เพียงสองท่านท่ีให้ความรู้ด้านการศกึษา

กระดกูสตัว์ในงานโบราณคดีแก่ผู้ศกึษา  

ขอขอบคณุทกุคนจากโครงการโบราณคดีบนพืน้ท่ีสงูในอําเภอปางมะผ้า พ่ีมน (นทัธมน ภู่

รีพฒัน์พงศ์) พ่ีโจ้ (เชิดศกัดิ์ ตรียภิวฒัน์) พ่ีออม (อดุมลกัษณ์ ฮุ่นตระกลู) พ่ีหญิง (ศิริลกัษณ์ กณัฑ

ศรี) พ่ีต่อ (วีระศักดิ์  แคล้วคําพุฒ) น้ามานะ (มานะ แก้ววงศ์วาน) และคนอ่ืนๆ ท่ีผ่านเข้ามา

ร่วมงานกนั ชว่งเวลาท่ีทํางานด้วยกนันัน้เป็นประสบการณ์ และความทรงจําท่ีมีคา่ย่ิงจริงๆ 
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จะไมมี่โอกาสได้เจอพ่ีอีกแล้ว แตข่อให้รู้วา่จะคิดถึงพ่ีตลอดไป หลบัให้สบายนะพ่ี... 
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ศลิปากรท่ีคอยชว่ยเหลือ สนบัสนนุตลอดมาในชว่งทีผู้ศกึษาเรียนอยูท่ี่คณะโบราณคดี 
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ได้หมด  

 ท้ายสดุขอขอบพระคณุแมท่ี่คอยให้ความรัก กําลงัใจ คําแนะนํา และความชว่ยเหลือ 

ตลอดเวลาไมเ่คยเปล่ียนแปลง 
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