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บทท่ี 1
บทนํ า

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

การศกึษาเรื่องราวประวัติความเปนมาของมนุษยในทางโบราณคดีนั้น   ตองใชการเก็บ
ขอมลูจากการสํ ารวจและขุดคนหารองรอยส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  ซ่ึงเปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
มนษุยในอดตีของแตละพืน้ที ่  เพือ่การแปลความและอธบิายเรือ่งราวตาง ๆ ทัง้กจิกรรมทางวฒันธรรม
การอยูอาศัยของมนุษยในอดีต โดยโบราณวัตถุที่นํ ามาศึกษาสวนมากจะประกอบดวยเครื่องมือ
เครือ่งใชตางๆ ทัง้ทีท่ ําจากหนิ  โลหะ  ภาชนะดนิเผา  และกระดกูสตัว  ซ่ึงการศกึษาหลกัฐานดงักลาว
สามารถวเิคราะหรายละเอียด   เฉพาะของแตละหลักฐานประเภทใดประเภทหนึ่งใหลึกลงไป

สํ าหรับการศึกษาวิเคราะหกระดูกสัตวนั้น  นอกจากจะทํ าใหทราบถึงชนิดของสัตวที่
พบและจ ํานวนของสัตวแตละชนิดแลว  กระดูกสัตวยังสามารถที่จะชวยตีความเกี่ยวกับระบบนิเวศ
วทิยาและสิง่แวดลอมในอดีต รวมถึงแบบแผนการดํ ารงชีพของมนุษยในสมัยนั้นได  จากการ
ปรากฏหรอืขาดหายไปของสัตวชนิดตาง ๆ   จํ านวนและขนาดของสัตวแตละชนิดที่พบในแตละ
แหลงโบราณคดี  จะเปนสิ่งที่บอกถึงสถานภาพทางสังคมและสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไป  จ ํานวนของสตัวแตละชนิดยังบอกไดถึงความนิยมบริโภคสัตวประเภทใดมากที่สุด  โดยดูจาก
ความหนาแนนของกระดูกสัตวแตละชนิดในแตละชั้นดินสมมติของแตละหลุมขุดคน   แบบแผน
การด ํารงชีพของมนุษยดูไดจากรองรอยที่ปรากฏบนกระดูก  เชน  รองรอยการสับตัด  รองรอยการ
เผาไฟและการตมกอนนํ ามารับประทาน  แสดงวามนุษยรูจักวิธีการปรุงมีการทํ าใหสุกกอนนํ ามารับ
ประทาน หลักฐานกระดูกสัตวที่ปรากฏในอดีตนั้นถายังพบอยูในปจจุบันแสดงวา  สภาพแวดลอม
ระหวางอดตีและปจจุบันยังไมแตกตางกันเทาใด  หลักฐานกระดูกสัตวบางประเภท  เชน  เปลือก
หอยทะเล  ถาไมไดเปนหอยที่พบในสภาพแวดลอมที่อยูใกลทะเลอาจสันนิษฐานไดวา  คนในอดีต
มกีารติดตอกับชุมชนอื่น ๆ (สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์ 2521 : 85-86) ขอมูลตาง ๆ  จากการศึกษากระดูก
สัตว  เชน  ขนาด สามารถบอกไดวาสัตวที่พบนั้นเปนสัตวปาหรือสัตวเล้ียง  เพื่อดูถึงการพัฒนาใน
เรือ่งระบบยังชีพ  ในเรื่องเพศของสัตวนั้นสามารถดูไดจากกระดูกบางสวน  เชน  กระดูกนิ้วเทาขาง
หนาขอที ่2  ของวัว  ถาเปนตัวผูจะยาวกวาของตัวเมีย  การที่จะทราบวาสัตวชนิดนี้ถูกฆาเมื่ออายุเทา
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ใดนัน้  พิจารณาจากการประสานของกระดูก  (Fusion  of  Epiphysis)  และเวลาที่ฟนขึ้นรวมทั้งการ
สึกของฟนบอกอายุ  (อํ าพัน  กิจงาม  และ ชารล ไฮแอม 2524 : 22)

เกณฑทีใ่ชในการประมาณเพศของสัตว  ไดแก  1)  เขากวางพบเฉพาะในกวางเพศผู  ยก
เวน กวาง render, Rangifer  tarandus,  ซ่ึงมเีขากวางทั้ง  2  เพศ  นอกจากนั้นกระดูกบางชนิดก็จะ
พบแตเฉพาะในสัตวเพศผูเทานั้น  ไดแก  The  baculum  (penis  bone)  พบเฉพาะในสัตวกินสัตว
(carnivores)  เพศผูเทานั้น  และ  metatarsal, spurs  พบเฉพาะในนกเพศผู  2)  ลักษณะรูปรางของ
กระดูกเชิงกราน  (pelvis)  ทีแ่ตกตางกันในแตละเพศ  3) คาเฉลี่ยของขนาดและนํ้ าหนักที่แตกตาง
กนั  ระหวางเพศผูและเพศเมีย  ซ่ึงลักษณะทางเพศของสัตวขนาดใหญโตเฉพาะสัตวกีบ  การแบง
เพศระหวางวัวตัวผูและวัวตัวเมีย  มีการใช  metacarpal  และ  metatarsal  เปนหลักในการแบง  4)
ปริมาณรอยที่แตกตางกันทางกายภาพ  เชน  ความยาวของ  processes  และขนาดของ  muscular
ridges  ระหวางเพศผูและเพศเมีย

นอกจากนัน้กระดูกวัวโดยเฉพาะกระดูกนิ้วเทาขางหนาขอที่  2  (Second  phalange)  มี
ลักษณะแตกตางจากควายอยางเห็นไดชัด  และยังแสดงใหเห็นวาเปนวัวปา  วัวเล้ียง  โบราณคดี
โนนนกทาแสดงใหเห็นถึงความแตกตางเรื่องเพศ  โดยสังเกตจากกระดูกชนิดนี้จะพบวากระดูกของ
สัตวตวัผูนัน้จะยาวและกวางกวาตัวเมีย  (อํ าพัน  กิจงาม  2524 : 22)

หลังจากการคนพบแหลงโบราณคดีบานเชียง  ตํ าบลบานเชียง  อํ าเภอหนองหาน
จงัหวดัอุดรธาน ีจนกระทั่งไดมีการศึกษาวิเคราะหตลอดจนการกํ าหนดอายุโบราณวัตถุ  โดยเฉพาะ
การวเิคราะหกระดูกสัตวของแหลงโบราณคดีบานเชียง  สรุปไดวาชุมชนบานเชียงไดเลือกตั้งถ่ิน
ฐานในบริเวณที่มีแหลงนํ้ าขนาดใหญซ่ึงมีนํ้ าอยูตลอดป  มีปาเต็งรัง  (dry  deciduous  dipterocarp
forest)  มกีารเพาะปลูกขาวในบริเวณปาที่ถูกถากถาง  หรือการปลูกขาวแบบเลื่อนลอย  (swidden
rice  cultivation)  มกีารลาสัตว  เชน  กวาง  เกง  หมู  และวัวปา  มีการเลี้ยงสัตว  เชน  หมู  วัว  สุนัข
ไก  ววั  และควาย   สัตวเล้ียงที่มนุษยนํ ามาเลี้ยงมีจุดมุงหมายคือ  เพื่อใชแรงงานและเพื่อใชเปน
อาหาร  สัตวเล้ียงไวใชงาน  ไดแก  วัวและควาย  ผลการวิเคราะหกระดูกควายที่บานเชียงพบวา  ถูก
ใชแรงงานประเภทลาก  ไถ  โดยดูจากกระดูกกีบเทาขอที่  3  ไดเจริญผิดสวนไปจากควายที่ไมถูก
ใชงาน  กระดูกสวนดังกลาวไดออกแรงดึงและเกร็งเมื่อตองออกแรงมากกวาปกติ  นอกจากนี้ยังมี
การเลีย้งสุนัขจากการวิเคราะหกระดูกสุนัขที่พบ  ปรากฏวาสุนัขที่เล้ียงสืบเชื้อสายมาจากสุนัขปาที่
พบในอนิเดยีหรือจีน  ซ่ึงนับไดวาสุนัขเปนสัตวเล้ียงชนิดเดียวที่ถูกนํ ามาเลี้ยงจากแหลงอ่ืน  (กรม
ศิลปากร 2531  :  18)

จากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานโคกคอน   ผลการขุดตรวจไดปรากฏหลักฐานการ
อยูอาศยัของมนษุยมาตัง้แตสมยักอนประวตัศิาสตร  โดยพบโบราณวตัถุทีม่รูีปแบบรวมกบัโบราณวัตถุ
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สมยับานเชียงอยางหนาแนน หลักฐานทางโบราณคดีที่พบไดแก ลูกปด เครื่องประดับสํ าริด ภาชนะ
ดนิเผา  โครงกระดูกมนุษย  กระดูกสัตว  จากหลักฐานที่พบสามารถชวยในการตีความถึงเรื่องราว
ความเปนมาในอดีตได        และนํ ามาเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมบานเชียง

การศกึษาวิเคราะหกระดูกสัตว นับวามีความสํ าคัญอยางมากในการศึกษาถึงสภาพแวด
ลอมในอดตี เนื่องจากสัตวเปนตัวบงบอกถึงสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี เพราะสัตวโดยทั่วไปจะมี
การเลอืกถ่ินที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับอุปนิสัยและการดํ ารงชีพของตัวเอง

จากการขุดคนทางโบราณคดีที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอน  แหลงโบราณคดีในโครง
การ  ตํ าบลโคกสี  อํ าเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไดทํ าการขุดคนเมื่อป พ.ศ. 2541 สามารถ
น ําผลที่ไดมาตีความถึงสภาพแวดลอมของแหลงโบราณคดีในสมัยกอนประวัติศาสตร และสามารถ
ทราบแบบแผนการดํ ารงชีพ  เชน  การลาสัตว  ฤดูการลาสัตว   การหาอาหารที่มีอยูในธรรมชาติ
เชน  ปลา  หอย   และนํ าไปเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีที่อายุสมัยใกลเคียงกัน คือ  แหลง
โบราณคดีวฒันธรรมบานเชยีง เพือ่ทีจ่ะไดทราบถงึลักษณะสภาพแวดลอมโดยทัว่ไปของวฒันธรรม
บานเชยีง  รวมถึงลักษณะการดํ ารงชีพของมนุษยในอดีตวามีความแตกตางหรือคลายคลึงกันอยางไร
และในชวงเวลานั้นมีสัตวชนิดใดบาง   และนํ ามาใชประโยชนอยางไร

ความมุงหมายในการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาวาแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  มีสัตวประเภทใดบาง  ชุมชนนี้ไดนํ า

มาใชประโยชนอยางไร
2. เพือ่ศกึษาวาแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  มีลักษณะสภาพแวดลอมอยางไร
3. เพื่อนํ าขอมูลทางดานนิเวศวิทยาของสัตวที่พบจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน

เปรยีบเทยีบสภาพแวดลอมในอดตีของชมุชนบานโคกคอน  กบัแหลงโบราณคดทีีจ่ดัอยูในวฒันธรรม
บานเชียง   วามีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

 ขอบเขตการวิจัย
วเิคราะหกระดูกสัตวจากการขุดคนที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอน  ตํ าบลโคกสี

อํ าเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร ป พ.ศ. 2541  และนํ ามาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดศึกษา
วเิคราะหแลวจาก

1. แหลงโบราณคดีบานเชียง  อํ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
2. แหลงโบราณคดีบานนาดี  อํ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
3. แหลงโบราณคดีบานโนนนกทา  อํ าเภอภูเวยีง  จังหวัดขอนแกน
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ขัน้ตอนในการวิจัย
1. เก็บขอมูลจากเอกสาร

1.1 ศกึษาขัน้ตอนแนวคดิ ทฤษฎ ี และการวเิคราะหกระดกูสตัวจากเอกสารตาง ๆ
1.2 ศกึษาเอกสารตาง ๆ  เกี่ยวกับวฒันธรรมบานเชียง
1.3 ศกึษาขอมลูจากการวเิคราะหกระดกูสตัว จากแหลงโบราณคดใีนวฒันธรรม

บานเชียง
2.     ศึกษาขอมูลภาคสนาม

2.1 ศกึษาขอมูลทางดานกระดูกสัตวที่ไดจากการขุดคน จากแหลงโบราณคดี
บานโคกคอน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1.1 ท ําความสะอาดชิ้นสวนกระดูกสัตว
2.1.2 ท ําทะเบียนชิ้นสวนกระดูกสัตว
2.1.3 จ ําแนกชนิดของกระดูกสัตวที่ระบุไดวาเปนชิ้นสวนใด  และระบุ

ไมไดวาเปนชิ้นสวนใด
2.1.4 วดัขนาดชิ้นสวนตาง ๆ  ของกระดูกสัตว
2.1.5 วเิคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการชั่งนํ้ าหนักและนับ

จ ํานวนชิ้น
2.2 ศกึษากระดูกสัตวกับผูเชี่ยวชาญดานกระดูกสัตว  เพื่อทราบผลการวิเคราะห

และวธีิการวิเคราะหกระดูกสัตว
2.3 ผลวเิคราะหกระดูกสัตวจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  มาศึกษาวาเปน

สัตวชนดิใดบาง  และน ํามาศกึษาลกัษณะสภาพนเิวศวทิยา  และสภาพแวดลอมทางกายภาพของสัตวแต
ละชนิด

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. เตรียมขอมูลเอกสารและภาคสนาม
2. วดัขนาดของกระดูกสวนตาง ๆ  ของสัตวที่ขุดคนพบจากแหลงโบราณคดีบาน

โคกคอน
3. วเิคราะหเชิงปริมาณและคุณภาพโดยการชั่งนํ้ าหนักและนับจํ านวนชิ้น
4. คนควาขอมูลทางดานเอกสารจากผลการวิเคราะหกระดูกวาเปนสัตวชนิดใดบาง  

เพือ่ศกึษาสภาพนิเวศวิทยาของสัตวแตละชนิดที่ขุดคนพบ  รวมถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
สัตว
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5. น ําขอมูลที่ไดจากการศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาของสัตว มาแปลความสภาพแวด
ลอมของแหลงโบราณคด ี  และเปรยีบเทยีบกบัแหลงโบราณคดีวฒันธรรมเดยีวกัน

6. เรียบเรียงขอมูลและเสนอผลงานการวิจัย

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย
1. ทราบถงึลักษณะสภาพแวดลอมและการด ํารงชพี ของคนในสมยักอนประวตัิศาสตร

ทีแ่หลงโบราณคดีบานโพน
2. ขอมูลจากการเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีวฒันธรรมบานเชียง ทํ าใหทราบถึง

สภาพแวดลอมการดํ ารงชีพของมนุษยในอดีตของวัฒนธรรมบานเชียง
3. เปนขอมลูพื้นฐานสํ าหรับการศึกษาเกี่ยวกับกระดูกสัตว เพื่อใชในการเปรียบเทียบ

กบัแหลงโบราณคดีในบริเวณลุมแมนํ้ าสงคราม
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2
วิธีการศึกษากระดูกสัตวและการศึกษากระดูกสัตวของแหลงโบราณคดีท่ีใชในการศึกษาเปรียบเทียบ

กระดูกสัตวเปนหลักฐานทางโบราณคดีที่มีความสํ าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับแหลง
โบราณคดี  สามารถนํ ามาใชเปนหลักฐานในการบงบอกพฤติกรรมการดํ ารงชีพ  (Subsistence)
รวมถึงสภาพนิเวศวิทยาในสมัยกอนไดเปนอยางดี  เนื่องจากการดํ ารงชีพของสัตวแตละชนิดมี
สภาพทีแ่ตกตางกนัออกไป  สัตวแตละประเภทจะมถ่ิีนทีอ่ยูอาศยัตางกนั โดยจะเลอืกสภาพแวดลอม
ทีเ่หมาะสมกับอุปนิสัยและการดํ ารงชีพของตัวเอง  จึงสามารถบอกถึงลักษณะสภาพแวดลอมได
อยางถูกตอง  (Davis  1987  :  61)  และสามารถบอกใหทราบวามีการนํ าสัตวมาจากที่ใดหรือมีการ
แลกเปลีย่นซึ่งกันและกัน  การเพิ่มจํ านวนหรือลดลงของจํ านวนสัตวตลอดจนการปรากฏหรือขาด
หายไปของสัตวชนิดตาง ๆ  สามารถบอกถึงลักษณะสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป  รองรอยที่ปรากฏ
บนกระดูก  เชน  การนํ ามาเผาไฟ  การทํ าใหสุก  สามารถบอกถึงรูปแบบการดํ ารงชีพของมนุษยได
รองรอยการเผาไฟแสดงถึงมนุษยในอดีตรูจักการปรุงอาหารถามีรองรอยการสับ  ตัด  โดยเครื่องมือ
โลหะ  แสดงวาชวงเวลานั้นไดมีการใชเครื่องมือโลหะเกิดขึ้นแลว  จํ านวนสัตวแตละชนิดสามารถ
บอกไดวามนษุยบริโภคสัตวใดเปนอาหาร โดยดูจากความหนาแนนของกระดูกสัตวแตละชนิดที่
พบในชั้นดินของแตละหลุมขุดคน

การศกึษากระดูกสัตวที่พบสามารถบอกไดวาเปนสัตวเล้ียงหรือสัตวปา  จากผลการ
วเิคราะหกระดกูสัตวที่บานเชียงโดยศึกษาจากกระดูกควาย  พบวาเปนแรงงานในการลากไถ  โดยดู
จากกระดกูกบีเทาขอที่  3  ไดเจริญผิดสวนไปจากควายที่ไมถูกใชงาน  โดยกระดูกกีบเทาขอที่  3
ไดออกแรงดึงและมีการเกร็งเมื่อตองออกแรงมากกวาปกติ  (อํ าพัน  กิจงาม  และ  ชารล  ไฮแอม
2525  :  41)  นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหกระดูกสุนัข  ซ่ึงเปนสัตวเล้ียงชนิดเดียวที่ถูกนํ าเขามาจากที่
อ่ืน  โดยสืบเชื้อสายมาจากสุนัขปาที่พบในอินเดียหรือจีน  แสดงใหเห็นวาชุมชนในอดีตของภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือไดมีการเลี้ยงสัตวเกิดขึ้น  จากการวิเคราะหกระดูกวัวที่แหลงโบราณคดีโนน
นกทา  พบวาเปนกระดูกของวัวที่มีหนอก  และกระดูกมีขนาดเล็กและยังมีอายุนอย  และไดพบ
กระดกูลักษณะนีเ้ปนจํ านวนมาก  จึงนาที่จะเปนสัตวเล้ียงและถูกฆาในเวลาอันสมควร คือ ไมแก
หรืออายนุอยจนเกินไป   การวิเคราะหกระดูกหมูจากแหลงโบราณคดีโนนนกทา  โดยวิเคราะหจาก
กระดกูกรามเปนกระดูกที่อายุโตไมเต็มที่  กะโหลกหมูที่พบก็ส้ันกวาหมูปา  ดังนั้นหมูที่พบจาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แหลงโบราณคดีโนนนกทานาจะเปนหมูเล้ียง  (อํ าพัน  กิจงาม  และ  ชารล  ไฮแอม  2524  :  34-36)
ขอสังเกตระหวางกะโหลกของหมูเล้ียงและหมูปา  คือ  กะโหลกหมูปาจะมีปากยื่นยาวกวาหมูเล้ียง
มาก

ในการศกึษาวิเคราะหกระดูกสัตวจากแหลงโบราณคดีตาง ๆ  เปนการวิเคราะหกระดูก
สัตวทีพ่บวาเปนสัตวอะไรบางและเปนสัตวเล้ียงหรือสัตวปา  ในการวเิคราะหมวีธีิการวดัสวนตาง  ๆ
ของกระดกูบางชิ้นที่คอนขางสมบูรณ  และสามารถบอกถึงความแตกตางได  เชน  กระดูกนิ้วเทาขอ
ที่หนึ่ง  (First  Phalange)  กระดูกนิ้วเทาขอที่  2  (Second  Phalange)  กระดูกขอเทา  (Magnum
Scaphoid)  และยงัตองศึกษาวาสัตวที่พบนั้นตายเมื่ออายุเทาใด  โดยพิจารณาจากการเชื่อมของ
กระดูก  (Fusion  of  Epiphysis)  และเวลาที่ฟนขึ้นบอกอายุ  (อํ าพัน  กิจงาม  2524  :  72)  โดย
เครือ่งมอืทีใ่ชวดัคอื  Osteometric  Board  และ  Caliper  โดยวดักระดกูสตัวทีพ่บจากแหลงโบราณคดี
เปรยีบเทียบกับกระดูกสัตวปาในปจจุบัน

จากการศกึษาวิเคราะหกระดูกวัวควาย  จากแหลงโบราณคดีบานกอก  ชารล  ไฮแอม
ไดศกึษาถงึลักษณะความแตกตางระหวางกระดูกวัวและกระดูกควาย  โดยทํ าการเปรียบเทียบกับ
กระดกูววัควาย  จากโรงฆาสัตว  ในกรุงเทพ ฯ   กระดูกที่พบหลายชิ้นแสดงถึงความแตกตาง
ระหวาง  วัวและควาย  คือ  กระดูกนิ้วเทา, กระดูกขอเทา  ไดแก  Cuboid  navicular,  Unciform,
Lunate,  Calcaneum,  Astrugulus,  Magnum,  Metacarpal  metatrasal,  First  Phalange,  Second
Phalage,  Third  Phalange  โดยเฉพาะ  Third  Phalange  ของววัและควายมีลักษณะที่ตางกันมากคือ
เร่ืองการลากไถ  (อํ าพัน  กิจงาม  2524  :  73)

ในการวเิคราะหกระดูกสัตวประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับ  เพศ  การเปรียบเทียบขอมูล
ทีไ่ดกบัแหลงโบราณคดีอ่ืน ๆ  จะทํ าใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  แบบแผนการ
ด ํารงชพีของมนุษยในอดีตและสภาพแวดลอมรอบ ๆ  แหลงโบราณคดีไดเปนอยางดี

การศึกษาเรื่องกระดูกสัตว
การศกึษากระดูกสัตวประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับขนาด เพศ นํ้ าหนัก และอายุ รอง

รอยท่ีปรากฏบนกระดูก  การวิเคราะหขอมูลที่ไดและนํ าไปเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีอ่ืน ๆ
จะท ําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และแบบแผนการดํ าเนินชีวิตของมนุษยใน
อดตี  ในการศกึษากระดูกสัตวและการวิจัยกระดูกสัตวจากแหลงโบราณคดีตาง ๆ เปนการวิเคราะห
กระดกูสตัวที่พบ วาเปนสัตวอะไรบาง  และเปนการวิเคราะหวาเปนสัตวเล้ียงหรือสัตวปา การ
วเิคราะหดวยวิธีนี้มีการวัดสวนตาง ๆ ของกระดูกบางชิ้นที่คอนขางสมบูรณและบอกความแตกตาง
ได  เชน  กระดูกนิ้วเทาขอที่ 1 (First Phalange), กระดูกนิ้วเทาขอที่ 2 (Second Phalange), กระดูก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขอเทา (Metacarpal, Magnum, Scaphoid)   และยังตองศึกษาวิเคราะหวาสัตวที่พบนั้นถูกฆาเมื่ออายุ
เทาใด  โดยพิจารณาจากการเชื่อมตอของกระดูก (fusion of epiphysis)  และเวลาที่ฟนขึ้นบอกอายุ
ถาอายยุงันอยกระดูกจะยังไมเชื่อมตอ  แสดงวาเปนสัตวเล้ียงแนนอน ถากระดูกมีรองรอยการสับตัด
แสดงวาเปนการเลี้ยงไวเปนอาหาร

ชารล  ไฮแอม  (Higham  1975)  ไดศกึษาลักษณะความแตกตางของกระดูกระหวางวัว
และควาย  โดยเปรียบเทียบกระดูกวัวและควายที่ไดมาจากโรงฆาสัตวในกรุงเทพมหานคร  กระดูก
ทีไ่ดศกึษาหลายชิ้นแสดงไหเห็นถึงความแตกตางของกระดูกขอเทาและนิ้วเทา  ไดแก  Cuboid
Navicular,  Unciform,  Scaphoid,  Metatarsal,  กระดูกนิ้วเทาขอที่  1  (First  Phalange)  กระดูกนิ้ว
เทาขอที่  2  (Second  Phalange)  และกระดูกกีบเทาขอที่  3  (Third  Phalange)

เกณฑท่ีใชในการประมาณเพศของสัตว
1. ลักษณะกระดูกเชิงกราน  (Pelvis)  เพศเมียจะมีการปรับใหพอเหมาะกับชองคลอด
2. ขากรรไกรของเพศผู  โดยปกติจะมีฟนเขี้ยว  (canines)  ที่มีขนาดใหญ  ขากรรไกร

ของเพศเมียจะพบรองรอยที่เล็กมากหรือไมมีเลย
3. เขากวางพบเฉพาะในกวางเพศผู  ยกเวน กวาง  reindeer , Rangifer  tarazndus  ซ่ึง

จะมีเขาทั้งเพศผูและเพศเมีย
4. ขนาดของตัวผู   จะมีขนาดที่ใหญกวาตัวเมีย
5. ลักษณะทีแ่ตกตางกันทางกายภาพ  เชน  ความยาวของ  Processes และขนาดของ

muscular ridges  ระหวางเพศผูและเพศเมีย

เกณฑท่ีใชในการประมาณอายุของสัตว  
1. การขึ้นของฟนและการเปลี่ยนชุดฟน (Tooth eruption and replacement)
2. Incremental structure
3. การสึกของฟน (Tooth wear)
4. การเชื่อมตอของกระดูกยาว (Epiphyseal  fusion)
5. การประสานของกะโหลกศรีษะ (Closure of cranial sutures)
6. การงอกของเขา (Antler development)
7. ขนาดและรูปราง (Size and form)
8. Qualitative features (Chaplin  1971:77)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แหลงโบราณคดีท่ีใชการศึกษาเปรียบเทียบ
แหลงโบราณคดทีีใ่ชในการศกึษาเปรยีบเทยีบกบัแหลงโบราณคดบีานโคกคอน เกีย่วกับ

ลักษณะสภาพแวดลอมในอดีตวามีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ประกอบไปดวยแหลง
โบราณคดีบานเชียง  อํ าเภอหนองหาน  จงัหวดัอุดรธานี แหลงโบราณคดีบานนาดี อํ าเภอหนอง
หาน จงัหวัดอุดรธานี แหลงโบราณคดีโนนนกทา อํ าเภอภูเวยีง จงัหวัดขอนแกน สาเหตุที่เลือก
แหลงโบราณคดีเหลานี้ในการเปรียบเทียบ เนื่องจากเปนแหลงโบราณคดีที่ไดมีการวิเคราะห วิจัย
กระดกูสัตวไวอยางสมบูรณ และเปนแหลงโบราณคดีที่อยูกลุมวฒันธรรมบานเชียง และมีพื้นที่อยู
ไมไกลกนัมาก ซ่ึงจะเห็นความแตกตางหรือคลายคลึงกันในเรื่องสภาพแวดลอมของแหลงโบราณ
คดบีานโคกคอนกับแหลงโบราณคดีที่ใชเปรียบเทียบไดเปนอยางดี

1. แหลงโบราณคดีบานเชียง อํ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดํ าเนินการขุดคนใน
ป  พ.ศ. 2517 และ พ.ศ. 2518  โดยเชสเตอร  กอรแมน  และพิสิฐ  เจริญวงศ

จากการขุดคนที่แหลงโบราณคดีบานเชียง กอรแมน และพิสิฐ เจริญวงศ  (Gorman
and Charoenwongsa : 1976)  และมกีารปรับปรุงแกไขอายุใหมโดย  ดร.จอยซ  ไวท  ซ่ึงแบงลํ าดับ
สมยัของบานเชียงแบงออกไดเปน  3  สมัย  คือ  (จุรีกมล  ออนสุวรรณ  :  2543 :  54-73)

สมัยตน
ก ําหนดอายุได  4,300-3,000  ปมาแลว ระบบเศรษฐกิจในชวงเวลานี้มีการเพาะ

ปลูกขาวแบบไรเล่ือนลอย  มกีารเลี้ยงสัตว  ไดแก หมูและวัว มีการลาสัตวและจับสัตวนํ้ า เชน ปลา
เตาลักษณะสภาพแวดลอมในชวงนี้มีลักษณะเปนหนองบึงมีนํ้ าขังตลอดป  มีทุงหญา  มปีาผลัดใบ
แบบเบญจพรรณหรือปาเต็งรัง

สมัยกลาง
ก ําหนดอายุได 3,000-2,300 ปมาแลว ระบบเศรษฐกิจในชวงแรกมีการเพาะปลูก

ขาวและเลี้ยงสัตว  ไดแก วัว หมู  ในชวงปลายมีสัตวเล้ียงเพิ่มมา 1 ชนิด คือ ควาย  มีเครื่องมือเหล็ก
ทีช่วยในการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูก  การลาสัตวปาและจับสัตวเร่ิมลดจํ านวนลง

สมัยปลาย
ก ําหนดอายุได 2,300-1,800 ปมาแลว ระบบเศรษฐกิจและการดํ ารงชีพมีการเพาะ

ปลูกขาวแบบนาดํ า  มกีารเลี้ยงสัตว  ไดแก  วัว  หมู  และ ควาย   มีการลาสัตวปา  และจับสัตวนํ้ า

2. แหลงโบราณคดีบานนาดี  ต ําบลพังงู อํ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดํ าเนิน
การขุดคนในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2523  ถงึเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2524 โดยอํ าพัน กิจงาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



(อํ าพัน  :  2527)ผลการวิเคราะหหลักฐานตาง ๆ จากแหลงโบราณคดีบานนาดี สามารถแบงอายุสมัย
ได  คือ  

สมัยตน
มีอายุ  3,600 - 3,000  ปมาแลว
สมัยกลาง
มีอายุ  3,000 – 2,300  ปมาแลว
สมัยปลาย
มีอายุ  2,300 – 1,800  ปมาแลว
ผลการวิเคราะหกระดูกสัตวพบสัตวดังนี้  คือ วัว  ควาย หมู หมา กวาง สมัน ละอง

ละมัง่ เนื้อทราย เกง เตานา เตาบก จระเข ตะพาบนํ้ า ปลาชนิดตาง ๆ หอยชนิดตาง ๆ กระตาย ไก
สัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็ก สัตวที่พบแตละชนิดจะมีลักษณะเหมือนกับที่แหลงโบราณคดีบาน
เชียง  สัตวที่ถูกลา  คอื วัว หมู กวางชนิดตาง ๆ  สัตวเล้ียง  ไดแก  วัว ควาย หมู และหมา การจับ
สัตวนํ้ า  ไดแก ปลา หอย เตา การดักสัตว  ไดแก  สัตวเล้ียงลูกดวยนํ้ านมขนาดเล็ก  ลักษณะสภาพ
แวดลอมของแหลงโบราณคดีบานนาดีมีลักษณะคลายคลึงกับแหลงโบราณคดีบานเชียง คือ มีสภาพ
เปนปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง มีหนองบึง บริเวณที่มีนํ้ าขังตลอดป  ในสมัยตนชุมชนแหงนี้มีการ
เพาะปลูกขาวแบบเลื่อนลอย  มีการลาสัตว  เล้ียงสัตว  ดักจับสัตว  และจับสัตวนํ้ า  มีการแลกเปลี่ยน
สินคากบัชมุชนอื่น ๆ ในสมัยกลางเริ่มมีการเพาะปลูกขาวแบบกักเก็บนํ้ า  ใชควายเปนเครื่องทุนแรง
ในการไถนา  การลาสตัวและการดกัจบัสัตวยงัคงมอียูแตลดนอยลงกวาสมยัตน  มกีารตดิตอกบัชมุชน
อ่ืน ๆ ในสมัยปลายมีการเพาะปลูกขาวแบบนาดํ า ใชควายเปนเครื่องทุนแรง  การลาสัตวยังคงมีอยู
การจบัสัตวนํ้ าลดปริมาณนอยลง มีการคาขายแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนอื่น ๆ

3. แหลงโบราณคดีบานโนนนกทา  อํ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน  ทํ าการขุดคนครั้ง
แรกโดย  โซลไฮม (Solhiem 1967) ในป พ.ศ. 2509 คร้ังท่ี 2 โดย เบเหยิดร (Bayard 1971) ในป
พ.ศ. 2511  (โบราณคดีส่ีภาค  2531  :  52-56)

จากการขุดคนสามารถแบงยุคสมัยของแหลงโบราณคดีได   คือ

สมัยตน
มีอายุ  5,500 – 4,500 ปมาแลว
สมัยกลาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สมัยปลาย
มีอายุ  1,000 ปมาแลว
ผลการวเิคราะหกระดกูสตัวโดย ชารล ไฮแอม (Higham 1975)  พบสตัวชนดิตาง ๆ

คอื ววั ควาย เสือ หมู อีเห็น สัตวตระกูลกวาง  สัตวนํ้ า  เชน ปลา หอย เตา  จากลักษณะชนิดของ
สัตวทีพ่บ  แสดงวาในสมัยกอนที่แหลงโบราณคดีโนนนกทามีสภาพแวดลอมเปนปาเต็งรัง  และ
อาจมปีาดงดิบเนื่องจากพบเสือ แสดงวาลักษณะสภาพแวดลอมไมตางจากแหลงโบราณคดีบาน
เชียง
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  ตารางที่  1  รายละเอียดของหลักฐานที่พบจากแหลงโบราณคดีทั้ง 3 แหลง  ที่ใชเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีบานโคกคอน

หลักฐาน บานเชียง โนนนกทา บานนาดี
1. อายุสมัย สมัยตน 4,300 – 3,000  ปมาแลว

สมัยกลาง 3,000 – 2,300  ปมาแลว
สมัยปลาย 2,300 – 1,800  ปมาแลว

สมัยตน 5,500 – 4,500  ปมาแลว
สมัยกลาง 4,500 – 1,800  ปมา
แลว
สมัยปลาย 1,000  ปมาแลว

สมัยตน 3,600 – 3,000  ปมาแลว
สมัยกลาง 3,000 – 2,300  ปมาแลว
สมัยปลาย 2,300 – 1,800  ปมาแลว

2.ปริมาณและชนิดของสัตว สมยัตน  ปริมาณสัตวนํ้ าจะมีมาก ได
แก  ปลาชอน / ชะโด  ปลาตะเพียน
ปลาสวาย  ปลาดุก  กบ และหอย
สัตวเลี้ยงพวกวัว  หมู  และสัตวปา
เชน  กวาง
สมัยกลาง  ปริมาณสัตวนํ้ าลดลง
ตอนปลายสมัยเริ่มปรากฏควาย สัตว
เลี้ยง  เชน  วัว  หมู  สัตวปา
สมัยปลาย  สัตวนํ้ ามีปริมาณลดลง
มาก  สัตวปา  เชน  กวาง  สัตวเลี้ยง
เชน  วัย  หมู  ควายและสุนัข

สมยัตน  พบสัตวประเภทวัว
ควาย  หมู  นอกจากนั้นยังพบ
เสอื  ชะมด  อีเห็น  และสัตว
ตระกูลกวาง  พวกสัตวนํ้ า  ไดแก
ปลาและหอย  และพบเตาดวย
สมยักลาง  พบสัตวเลี้ยงเชน  วัว
หมู

สมัยตน  พบปลาดุก  ปลาชอน  ปลาแขยง
และปลาหมอ  และสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้ านม
ขนาดเล็ก  และหนูตัวใหญ โดยพบปลา
เปนปริมาณมากที่สุด  พบสุนัข  วัว  หมู
สัตวตระกูลกวาง  ควาย  กระตาย  ชะมด
สมัยกลาง  สัตวนํ้ าลดปริมาณลง  พบสุนัข
ววั  หมู  และสัตวตระกูลกวาง  ควาย
กระตาย  ชะมด
สมัยปลาย ปริมาณสัตวนํ้ าลดลง      สัตวปา
เชน  กวาง  สัตวเลี้ยง  เชน  วัว  หมู  ควาย
และสุนัข
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  ตารางที่  1  (ตอ)

หลักฐาน บานเชียง โนนนกทา บานนาดี
3. สภาพแวดลอม สมยัตน  มีลักษณะเปนหนองบึงที่มีนํ้ า

ตลอดป  มีทุงหญา  มีปาไมผลัดใบแบบ
เบญจพรรณหรือปาเต็งรัง  สวนปาดงดิบ
อาจอยูแถบริมแมนํ้ าลํ าธารใหญ
สมยักลาง  สภาพแวดลอมเริ่มเปลี่ยน
แปลงเมื่อควายเข ามาพรอมเครื่องมือ
เหล็กที่ชวยขยายพื้นที่การเพาะปลูกแบบ
นาดํ า  ทํ าใหปามีพื้นที่ลดนอยลงไป
แหลงนํ้ าตื้นเขินมีผลกระทบตอสัตวนํ้ า
ทํ าใหปริมาณลดลง

อยูในเขตนิเวศวิทยาที่เปนภูเขา
และพื้นราบ สภาพแวดลอมของ
แหลงโบราณคดีอยู ไมไกลจาก
แหลงนํ้ า และมีปาไมเปนแบบปา
เตง็รัง และอาจมีปาดงดิบอยูไม
ไกลจากตรงนี้ เพราะพบเสือ  
แสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมที่
ใกลเคียงกับบานเชียง

สมยัตน  สภาพแวดลอมโบราณของ
แหลงโบราณคดีบานนาดีไมแตกตาง
จากแหลงโบราณคดีบานเชียง  เพราะ
สัตวที่พบมีลักษณะเหมือนกัน ที่
แหลงนี้พบปลาเปนจํ านวนมากกวา
สัตวอื่น  แสดงใหเห็นวาในบางชวง
ของแหลงที่อยู อาศัยอาจถูกนํ้ าทวม
เปนบริเวณกวาง จึงอุดมไปดวยสัตว
นํ้ าหลายชนิด
สมยักลางและสมัยปลาย  สภาพแวด
ลอมเริ่มเปลี่ยนแปลงสัตวนํ้ ามีปริมาณ
ลดลง

4. การติดตอแลกเปลี่ยน สมยัตน  พบเครื่องประดับทํ าดวยหอย
ทะเล แสดงใหเห็นถึงการติดตอกับชุมชน
ภายนอก

สมยักลาง  พบหลักฐานเกี่ยวกับ
การสํ าริด แสดงถึงการติดตอ
แลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่น

สมยัตน  พบหลักฐานเกี่ยวกับการทํ า
สํ าริด แสดงถึงการติดตอแลกเปลี่ยน
กับชุมชนอื่น
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ตารางที่  1  (ตอ)

หลักฐาน บานเชียง โนนนกทา บานนาดี
5. กระดูกสัตวฝงรวมกับโครง
กระดูก

โครงกระดูกมีการฝงชิ้นสวนของ
สัตว  เชน  กรามหมูและสุนัข เปนตน
ที่บ  านเชียงนิยมฝ งกรามหมูบ าน  
เปนตน
หลุมฝงศพผูชายพบสิ่งที่ฝงอยู ดวย 
คอื  เขี้ยวเสือเจาะรู  เขากวาง  และใบ
หอกทํ าจากกระดูก
ศพเด็กหนึ่งศพมีโครงกระดูกสุนัขทั้ง
ตวัฝงลงไปดวย  อีกศพหนึ่งเปนศพผู
ใหญมีกะโหลกวัวฝงอยูดวย

สมยัตน  พบกระดูกสัตวและเขาสัตว
ฝงรวมกับโครงกระดูก
สมัยกลาง  พบเครื่องประดับที่ทํ าจาก
กระดูกสัตวและเปลือกหอยอยู รวม
กับโครงกระดูก
กระดูกสัตวเลี้ยงที่พบฝงรวมกับศพ  
ไดแก  วัวและหมู  เปนสํ าคัญ  ซึ่งยังมี
ขนาดเล็กอยูและมีสุนัขฝงอยูดวย

พบกระดูกปลาบรรจุในภาชนะ
ดนิเผาที่ฝงรวมกับศพ  บางหลุม
พบขาหนาของวัวฝงลงไปดวย
ในหลุมศพเด็กโครงหนึ่ง  พบ
กระดูกจระเขทั้งตัวคลุมศพ  ใกล
ๆ กันมีศพผูหญิงมีจี้ขนาดใหญทํ า
จากกะโหลกของจระเข วางอยู 
บริเวณสวนอก  โครงกระดูกหนึ่ง
พบลูกปดเขี้ยวสุนัขจํ านวนมากอยู
รอบคอ และพบกระดูกวัวหลาย
ชิ้นรวมดวย

6. เศรษฐกิจ สมยัตน  1. เพาะปลกูขาวแบบเลือ่นลอย
2. เลี้ยงสตัว  3. ลาสตัว  4. ดกัสัตวและ
จบัสตัวนํ ้า 5. คาขายแลกเปลีย่นสนิคา
สมยักลาง  1. เพาะปลกูขาวแบบกกัเกบ็
นํ ้า  มคีวายเปนเครือ่งทุนแรงในการไถ

สมยัตน  1. เพาะปลกูขาวแบบเลือ่นลอย
2. เลี้ยงสตัว  3. ลาสตัว  4. ดกัสัตวและ
จบัสตัวนํ ้า  5. คาขายแลกเปลีย่นสนิคา
สมยักลาง  1. เพาะปลกูขาวแบบกกัเกบ็
นํ ้า  มคีวายเปนเครือ่งทุนแรงในการไถ

สมยัตน  1. เพาะปลกูขาวแบบเลือ่น
ลอย    2. เลี้ยงสตัว  3. ลาสตัว  4.ดกั
สัตวและจบัสตัวนํ ้า  5. คาขายแลก
เปลีย่นสนิคา
สมยักลาง  1. เพาะปลกูขาวแบบกกั
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พรวนดนิ  2. เลี้ยงสตัว พรวนดนิ  2. เลี้ยงสตัว เกบ็นํ ้า  มคีวายเปนเครือ่งทุนแรงใน
การไถพรวนดนิ  2. เลี้ยงสัตว

ตารางที่ 1 (ตอ)

หลักฐาน บานเชียง โนนนกทา บานนาดี
3. ลาสัตว  4. ดักสัตวและจับสัตวนํ้ า
5.  ขายแลกเปลี่ยนสินคา
สมัยปลาย  1. เพาะปลูกขาวแบบนา
ด ํา มีควายเปนเครื่องทุนแรงในการไถ
พรวนดิน  2.  เลี้ยงสัตว  3. ลาสัตว  4.
ดกัสตัวและจับสัตวนํ้ า  5. คาขายแลก
เปลี่ยนสินคา

3. ลาสัตว  4. ดักสัตวและจับสัตวนํ้ า
5.  คาขายแลกเปลี่ยนสินคา
สมัยปลาย  1. เพาะปลูกขาวแบบนา
ด ํา มีควายเปนเครื่องทุนแรงในการไถ
พรวนดิน  2. เลี้ยงสัตว  3. ลาสัตว  4.
ดกัสตัวและจับสัตวนํ้ า  5. คาขายแลก
เปลี่ยนสินคา

3. ลาสัตว  4. ดักสัตวและจับสัตว
นํ ้า  5.  คาขายแลกเปลี่ยนสินคา
สมัยปลาย  1. เพาะปลูกขาวแบบ
นาด ํา มีควายเปนเครื่องทุนแรงใน
การไถพรวนดิน  2. เลี้ยงสัตว  3.
ลาสัตว  4. ดักสัตวและจับสัตวนํ้ า
5. คาขายแลกเปลี่ยนสินคา

ทีม่า  :  ปรบัและเพิม่เตมิจากณฐันนัท  วศิษิฏชนะกลุ,  “การวเิคราะหกระดกูสตัวจากการขดุคนทีเ่มอืงฝาย  อํ าเภอหนองหงส  จงัหวดับรุีรัมย”  (วทิยานพินธ
ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542),  20-23.
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จากตารางที่ 1 แสดงถงึรายละเอียดของหลักฐานที่พบในแหลงโบราณคดีทั้ง 3 แหลง
สามารถสรุปถึงรูปแบบการดํ ารงชีพและลักษณะของสิ่งแวดลอมไดดังนี้

1. รูปแบบการดํ ารงชีพในขั้นแรกเปนการดํ ารงชีพแบบงาย  มีรูปแบบไมซับซอนมาก
นกั  มกีารทํ าเกษตรกรรมโดยการเพาะปลูกแบบเลื่อนลอยและเลี้ยงสัตวไดแก  วัว  หมู  และสุนัข
แลว ตอมาเมื่อสังคมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น มีเครื่องมือเหล็กที่มีประสิทธิภาพชวยในการขยายพื้นที่
การเพาะปลูก  และการปรากฏของควายทํ าใหการเพาะปลูกเปลี่ยนเปนแบบนาดํ า  มีการทดนํ้ าเอา
ไวใช   มีการลาสัตวปา  ไดแก   กวาง  เกง  ละอง / ละมั่ง  ฯลฯ  มีการดักสัตว  ไดแก  สัตวที่มีขนาด
เล็ก  เชน   กระตาย  พังพอน  ฯลฯ  และจับสัตวนํ้ า   ไดแก  ปลาและหอยชนิดตาง ๆ  ซ่ึงสวนใหญที่
พบจะเปนพวกปลานํ้ าจืด  และชนิดของหอยจะเปนหอยขม   หอยโขง   และหอยกาบ

2. ส่ิงของที่พบในหลุมฝงศพ  แสดงใหเห็นถึงโครงสรางทางสังคมที่มีความซับซอน
เพิม่มากขึน้  มีการติดตอแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอก  โดยเฉพาะสิ่งของที่หายากผูใดมใีวในครอบ
ครอง แสดงวาบุคคลนั้นตองเปนผูมีสถานภาพที่สํ าคัญเมื่อคร้ังยังมีชีวิตอยู  จึงมีการฝงลงไปดวย
เปนการอทุศิใหกับผูตาย  ถาเปนกระดูกสัตว  ไดแก ช้ินสวนของสัตวประเภทวัว  หมู  และบางทีก็มี
กระดกูสนุัขฝงลงไปกับศพดวย  กระดูกสัตวบางสวนที่ฝงรวมกับโครงกระดูกอาจแสดงถึงสถาน
ภาพของผูตาย  เชน  ที่แหลงโบราณคดีบานเชียงพบโครงกระดูกโครงหนึ่งเปนเพศชายมีเขี้ยวเสือ
เจาะร ู  เขากวาง  และใบหอกทํ าจากกระดูกฝงรวมกับศพดวย  แสดงใหเห็นถึงสถานภาพของชายผู
นีเ้มือ่ครัง้ยังมีชีวิตอยูอาจดํ ารงตํ าแหนงเปนหัวหนากลุม

3. กระดกูสัตวบอกถึงสภาพแวดลอมของแหลงโบราณคดีได  โดยพิจารณาจากสภาพ
นเิวศวทิยาของสตัวชนดิตาง ๆ  ทีม่อียูในแหลงโบราณคด ี  สัตวแตละชนดิจะอาศยัอยูในสภาพแวดลอม
ทีแ่ตกตางกนั  ดังนั้นจึงใชบอกถึงสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี  จะเห็นวาสภาพแวดลอมโดยทั่วไป
ของแหลงโบราณคดีทั้ง  3  แหลงจะมีลักษณะคลายคลึงกันไมแตกตางกันมากนัก  โดยพิจารณาจาก
ชนดิของสตัวที่พบ  เชน  กวาง เกง ละอง ละมั่ง  หมู  เปนตน   แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมสวน
ใหญเปนแบบปาเต็งรัง  และมีลักษณะเปนปาโปรง  จึงพบสัตวประเภทนี้อาศัยอยู  ที่ตั้งแหลงอยูไม
ไกลจากแหลงนํ้ าจึงพบทรัพยากรทางนํ้ าเปนจํ านวนมาก  ไดแก  หอยและปลา  เพราะงายตอการ
ออกไปหาอาหารแสดงถึงการตั้งถ่ินฐานที่อยูใกลแหลงไปตามระยะเวลา เมื่อมีการนํ าเครื่องมือ
เหล็กมาใชในการขยายพื้นที่การเพาะปลูก  ทํ าใหการเพาะปลูกในสมัยหลังตอมามีผลผลิตเพิ่มมาก
ขึน้กวาการเพาะปลูกในระยะเวลาแรก และทํ าใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบถึง
ปริมาณของสัตวที่ลดจํ านวนลงไปมากในสมัยหลัง  สงผลไปถึงกิจกรรมการดํ ารงชีวิตของผูคนที่มี
ความซบัซอนเพิ่มมากขึ้น   เนื่องจากมีจํ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
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จากการศกึษาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสัตว ซ่ึงเปนหลักฐานทางโบราณคดีที่มีความสํ าคัญ
อยางมากในการสรางภาพของผูคนในอดีตและสภาพเศรษฐกิจในสมัยอดีต  นอกจากนั้นสัตวยัง
สามารถบอกถึงสภาพแวดลอมในสมัยอดีตได  โดยพิจารณาจากชีวิตของสัตวที่พบในสมัยอดีต โดย
เปรยีบเทยีบกบัสัตวทีพ่บในปจจบุนั ถาพบวาชนดิของสตัวเหมอืนกนัแสดงใหเหน็วาสภาพแวดลอม
ในสมยัอดีตและสมัยปจจุบันไมแตกตางกันมากนัก

เกณฑทีใ่ชในการศึกษากระดูกสัตว มีทั้งเกณฑที่ใชในการบอกเพศและอายุของสัตว
และมกีารศกึษาถึงแหลงโบราณคดีที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการวิเคราะหวิจัยกระดูก
สัตวไวแลว เพือ่ทราบถึงกิจกรรมการดํ ารงชีวิตของผูคนที่อยูในภูมิภาคนี้ และสภาพแวดลอมโดย
รวม ในการศกึษาเปรียบเทียบจะพิจารณาแหลงโบราณคดีที่มีการวิเคราะหกระดูกสัตวไวอยาง
สมบรูณ   เชน  แหลงโบราณคดีบานเชียง  แหลงโบราณคดีโนนนกทา  แหลงโบราณคดีบานนาดี
ผลจากการศกึษาเปรียบเทียบพบวา กิจกรรมการดํ ารงชีวิตของผูคนที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนใหญแลวประกอบไปดวยการเพาะปลูกโดยเฉพาะขาว  มีการลาสัตวประกอบดวยหมูปา  กวาง
ววัปา  เกง  ละองละมั่ง  ฯลฯ  มีการลาสัตวปาแลว  ยังมีการเลี้ยงสัตว  สัตวที่เล้ียง  ไดแก  วัว  ควาย
หม ู  สุนขั  นอกจากนั้นยังมีการดักสัตวขนาดเล็ก  ไดแก  กระตาย  และพวกสัตวแทะ  ไดแก  หนู
เปนตน  มกีารจับสัตวนํ้ าไดแก  ปลา  หอย  เปนตน  และมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นโดยพิจารณา
จากสิง่ของที่หายากและไมมีในทองถ่ิน  เชน  เครื่องประดับที่ทํ าจากเปลือกหอยทะเล  เปนตน  ดัง
นัน้ในการศกึษากระดูกสัตวจึงมีความสํ าคัญและมีความจํ าเปนอยางยิ่ง ที่จะชวยสรางภาพเรื่องราว
และกจิกรรมการดํ ารงชีวิต รวมทั้งสภาพแวดลอมของคนในสมัยอดีตในภูมิภาคตะวันออกเฉียง
เหนือไดเปนอยางดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  3
แหลงโบราณคดีบานโคกคอน

ขอมูลท่ัวไปของแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  ตํ าบลโคกสี  อํ าเภอ สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ท่ีตัง้และอาณาเขตแหลงโบราณคดีบานโคกคอน
บานโคกคอน หมูที่ 2 ตั้งอยูในทองที่ตํ าบลโคกสี  อํ าเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

บริเวณเสนรุง 17
0 
38

 / 
20

 // 
เหนือ และเสนแวง

 
103

 0 
26

 / 
10

 //
 ตะวันออก หรือที่พิกัด 48 QUE 342505

(แผนที่ทหารมาตราสวน 1:50,000  ลํ าดับชุด L 7017 ระวาง  5644 II  พิมพคร้ังที่ 1 – RTSD)  หมู
บานโคกคอนมีลักษณะเปนเนินดินรูปรางกลมรี  ขนาดประมาณ  200 x 300 เมตร  ความสูงจาก
ระดบันํ้ าทะเลปานกลางประมาณ 155 เมตร แหลงนํ้ าธรรมชาติที่อยูใกลเคียง  คอื หวยพานโดยจะ
ไหลผานทางดานทศิใต   หางจากหมูบานประมาณ  50  เมตร  นอกจากหวยพานยงัมบีงึโคกสี ซ่ึงตั้ง
อยูทางทิศใตระหวางบานโคกคอนกับบานโคกสี หมูบานโคกคอนตั้งอยูหางจากบานโคกสี ซ่ึงเปน
ทีต่ัง้ต ําบลประมาณ 1 กิโลเมตร หางจากอํ าเภอสวางแดนดิน 20 กิโลเมตร และอยูหางตัวจังหวัด
สกลนคร 100 กิโลเมตร   บานโคกคอนมีอาณาเขตติดตอกับหมูบานตาง ๆ ดังนี้

ทศิเหนอื   ติดตอกับบานทุง  ตํ าบลโคกสี  อํ าเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
ทศิใต   ติดตอกับบานโคกสี  ตํ าบลโคกสี  อํ าเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
ทศิตะวนัออก ติดตอกับบานหนองไผ ตํ าบลโคกสี อํ าเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ทศิตะวนัตก ติดตอกับบานดอนมวย  ตํ าบลโคกสี  อํ าเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ลักษณะดิน
พืน้ทีแ่หลงโบราณคดีบานโคกคอน  ประกอบดวยชุดดินหลัก 2 ชุด คือ ดินชุดโคราช

(kt : Korat series) ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่สวนที่เปนเนินดิน   และดินชุดรอยเอ็ด   (re : Roi Et series)
โดยครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ลอมรอบสวนที่เปนเนินดิน

ดนิชุดโคราช
เปนดินที่จัดอยูในจํ าพวก  Gray Podzolic soil ทีเ่กดิจากการทับถมนานแลวของตะกอน

ลํ านํ ้าเกา สวนมากพบในพื้นที่ที่คอนขางเรียบจนถึงพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด บนที่ราบขั้นบันได
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ระดับตํ่ าและระดับกลาง  (low – middle  terrace)  มลัีกษณะเปนดินลึก  การระบายนํ้ าดีปานกลาง
จนถึงดี

ดนิบนประกอบดวยช้ันดินหนาประมาณ  1.5 – 2.0  เซนติเมตร ซ่ึงเปนดินรวนปนทราย
หรือดินทรายปนดินรวนสีนํ้ าตาลเขม  ช้ันดินที่อยูลึกลงไปซึ่งมีเนื้อดินคลายดินตอนบนนั้นจะมีสีที่
จางกวา  คือ  เปนดินสีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลออน  ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดแก
มคีาความเปนกรด-ดางประมาณ  5.0 – 6.0

ดนิลางมเีนื้อดินเปนดินรวนปนทรายจนถึงดินรวนเหนียวปนทราย สีนํ้ าตาลจนถึงนํ้ า
ตาลเขม พบจดุประและกรวดลูกรังอยูในชั้นดินนี้ดวย ปฏิกิริยาของดินเปนกรดแกจนถึงกรดจัด วัด
คาความเปนกรด–ดาง ไดประมาณ  4.5 – 5.5

ดนิชุดรอยเอ็ด
เปนดนิทีเ่กิดจากการทับถมนานแลวของตะกอนลํ านํ้ า สวนใหญพบอยูบนพื้นที่ที่คอน

ขางราบเรียบ  หรือพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยของสวนที่เปนที่ราบขั้นบันไดระดับตํ่ า (low
terrace) แตบางแหงก็อาจพบบนพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยเชนกัน แตเปนสวนของที่ราบ
ขัน้บนัไดระดบักลาง  มีลักษณะเปนดินลึก การระบายนํ้ าเลว ดินบนเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย
หรือดนิทรายปนดินรวน  มีสีพื้นเปนสีเทาออนหรือสีนํ้ าตาลปนเทา   มีจุดประสีเหลืองปนแดง  สี
นํ ้าตาลแก  ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทราย ดินชั้นลางมีสีเทาปน
ชมพ ู หรือนํ้ าตาลออน มีจุดประสีนํ้ าตาลแก สีแดงปนเหลือง หรือสีแดง คาความเปนกรด–ดาง
ประมาณ   5.5 – 6.5  (วิชัย  และสุเมธ  :  2515)

ลักษณะพืชพรรณ
จงัหวดัสกลนครประกอบดวยพื้นที่ปาไมประมาณ  2,060,038  ไร  หรือประมาณรอยละ

27.78  ของพื้นที่จังหวัด  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ
ปาไมผลัดใบ
เปนปาทีพ่บมากที่สุด  มีกระจายอยูทั่วไปในทุกอํ าเภอ   ประกอบดวยปาโคกหรือปา

แดง   มีไมเต็ง  รัง  เหียง  ยาง  มะเกลือ  กะบก  พลวง  และอื่น  ๆ ปาเบญจพรรณเปนปาไมที่พบ
มากเชนกนัโดยเปนปาที่มีตนไมขนาดกลาง  สภาพปารกทึบบางแหงมีปาไผขึ้นปะปน  ฤดูแลงจะ
ผลัดใบเหน็ไดชัดเจน ไมสํ าคัญ  ไดแก ไมแดง  ไมประดู  ตะแบก  ยาง มะคาแต และอ่ืน ๆ ใน
บริเวณทีม่ตีนไมขึ้นหาง ๆ กันนั้นเปนลักษณะปาโปรง จะมีพุมไมเตี้ย ๆ ขึ้นปะปนสลับกับปาเต็งรัง
ชาวบานเรียกวา  ปาแคระ   หรือปาแพะ
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ปาไมไมผลัดใบ
เปนปาที่มีพื้นที่นอยเนื่องจากฤดูรอนซ่ึงมีสภาพแหงแลงเปนเวลานาน   จะมีฤดูฝนซึ่ง

ใหความชุมชื้นในระยะสั้น ๆ  ปาประเภทนี้จะพบตามเทือกเขาภูพานจึงเรียกวา ปาดิบเขา ไมที่
สํ าคญั  ไดแก  ไมมะคา  ชิงชัน  พยุง   และตะแบก  เปนตน  ในฤดูฝนปาไมเหลานี้จะมีสภาพเขียว
ชะอุมหนาทบึคลายปาดงดิบ   สวนใหญอยูในพื้นที่อํ าเภอภูพาน  อํ าเภอเตางอย   และอํ าเภอกุดบาก

สัตวปา
ลักษณะปาที่อยูในจังหวัดสกลนครมีทั้งปาเต็งรัง  ปาเบญจพรรณ  ปาดิบแลง  จึงพบ

สัตวหลายประเภทในจังหวัดสกลนคร  เชน  ชางปา   เลียงผา  เกง ละอง  ละมั่ง  กระทิง  เสือไฟ
แมวปา   แรด   วัวปา  หมูปา   พังพอน   ไกปา  แลน  กระตาย   กระรอก  กระแต  นก   คางคาว
ปลา  ง ู อีเห็น  ฯลฯ    สัตวเหลานี้จะเลือกอยูตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับตัวเอง

กวางปา จะอาศัยอยูไดในพื้นที่หลากหลาย โดยสวนมากจะชอบพื้นที่ปารกทึบ หา
อาหารโดยการกินใบไมออน  เปลือกไม  หญาระบัด   หญาออน  ผลไมที่ตกหลนตามพื้น กวางปา
จะออกหากินเวลาเย็นและเวลากลางคืน

ละอง  ละมั่ง  อาศัยตามพื้นที่พื้นที่ราบ  ปาโปรง  เนื่องจากลักษณะเขาของมันจะโคงงอ
ท ําใหตดิกับกิ่งไมไดงาย   จึงเลี่ยงที่จะอาศัยในปาทึบ    ชอบกินหญาเปนอาหาร

เกง  อาศัยไดในปาทุกประเภท ชอบเล็มหญา  ผลไมที่รวงลงจากตน  เกงจะหาอาหาร
บริเวณชายปา  ทุงโลง  โดยมักจะออกหากินเวลากลางคืน

ววัปา  ควายปา  ชอบอาศัยตามปาโปรง  ทุงหญา  ใกลบริเวณแหลงนํ้ า ชอบนอนแช
ปลักใหดิน โคลนพอกลํ าตัวเพื่อปองกันแมลงมารบกวน  ทุงหญาที่มีปาละเมาะผสมอยูรวมถึงปา
ทบึ  อาหาร  คือ  ใบไม  ตนหญา  หนอไม

หมปูา ชอบอาศัยอยูรวมกันเปนฝูง ตามปาชื้นใกลหนองนํ้ า ลํ าธาร ออกหากินเวลาเชา
ตรูและเวลาใกลคํ่ า   หมูปาจะกินอาหารไดทั้งสัตวและพืช   เชน  หนู   แมลง  งู  ซากสัตว   รากไม

เสอืไฟ   มักจะพบตามปาเบญจพรรณแหง  ปาดงดิบ  ปาแดงหรือปาเต็งรัง  อาหารไดแก
สัตวขนาดเล็กตาง  ๆ

กระทงิ  อาศัยอยูตามปาทึบ  โดยกินยอดออนของพืช  เปลือกไมบางชนิด
แมวปา  อาศัยตามปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ  อาศัยอยูดวยกันเปนคู  อาหารคือ

กระตาย   สัตวตัวเล็ก
ในปจจบุนัสัตวเหลานี้ไดลดจํ านวนนอยลง  เนื่องจากการเขาบุกรุกทํ าลายปา  และเขา

ไปลาสัตวปาทํ าใหจํ านวนสัตวปาลดลงอยางรวดเร็ว
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ลักษณะภูมิอากาศ
จงัหวดัสกลนครมีสภาพภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู   แบงออกเปน   3 ฤดู

ดังนี้
ฤดรูอน   เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ในฤดูนี้อากาศคอนขางรอน
ฤดฝูน  เร่ิมตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
ฤดหูนาว   เร่ิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ   มีอากาศหนาว
อุณหภมูโิดยเฉลี่ยทั้งปประมาณ 26.1 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดในเดือน

เมษายนประมาณ 41.9 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิตํ่ าสุดในเดือนมกราคมประมาณ 0.5 องศา
เซลเซียส

จดุนํ ้าคางเฉลี่ยทั้งปประมาณ 21.0 องศาเซลเซียส ขณะที่ปริมาณนํ้ าฝนเฉลี่ยทั้งป
ประมาณ 1,444.9 มิลลิเมตร  โดยมีปริมาณนํ้ าฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคมประมาณ 284.5
มลิลิเมตร  และมีปริมาณนํ้ าฝนเฉลี่ยตํ่ าสุดในเดือนธันวาคมประมาณ  0.1 มิลลิเมตร  มีจํ านวนวัน
ฝนตกเฉลี่ย  122.5 วัน / ป

การดํ าเนินงานทางโบราณคดี
ในปพุทธศักราช 2516-2517 กรมศิลปากร (โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ:  ม.ป.ป.)  ไดทํ าการขุดคนแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  และไดพบหลักฐานทางโบราณคดี
รูปแบบวฒันธรรมบานเชียงคอนขางหนาแนน  ขณะที่นํ าโบราณวัตถุกลับมายังจังหวัดขอนแกนซึ่ง
เปนทีต่ัง้ส ํานกังานเพื่อทํ าการศึกษาวิจัย ไดเกิดอุบัติเหตุขึ้นทํ าใหโบราณวัตถุไดรับความเสียหาย
และโบราณวัตถุบางสวนไดสูญหายไป

หลังจากนั้นแหลงโบราณคดีบานโคกคอนไดรับการสํ ารวจอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 โดย
โครงการศกึษาคนควาและวิจัยแหลงโบราณคดีวัฒนธรรมบานเชียง ดํ าเนินการโดยฝายวิชาการ
กรมศลิปากร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประมวลขอมูลเกี่ยวกับตํ าแหนงที่ตั้งที่แนนอนชัดเจน  เพื่อ
ชวยใหทราบถึงขอบเขตการแพรกระจายของวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังเปนการประเมินถึงศักยภาพ
ทางวชิาการของแหลงโบราณคดีแตละแหง  วามีพื้นที่ที่ยังไมถูกรบกวนและสามารถทํ าการขุดคน
ศกึษาไดมากนอยเพียงใด  หลังจากนั้นในปพุทธศักราช 2541 ไดมีการขุดแตงเพื่อทํ าการออกแบบ
บรูณะโบราณสถาน  โดยสํ านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 7 ขอนแกน นอกจาก
การขดุแตงแลวยังไดมีการขุดหลุมทดสอบทางโบราณคดี  เพื่อตรวจสอบการทับถมทางวัฒนธรรม
โดยหลุมขุดคนมีขนาด  2 x 2  เมตร  ภายในพื้นที่วัดโคกคอน   โดยหางจากพระธาตุโคกคอนหรือ
พระธาตุมีชัยมาทางตะวันออกประมาณ  100  เมตร  (กรมศิลปากร : ม.ป.ป.)
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ผลจากการขุดตรวจ ไดพบหลักฐานการอยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติ
ศาสตร โดยพบโบราณวัตถุที่มีรูปแบบรวมกับโบราณวัตถุที่พบที่แหลงโบราณคดีบานเชียงอยาง
หนาแนน รวมระยะเวลาในการดํ าเนินงานตั้งแตเร่ิมการขุดแตงจนกระทั่งการขุดตรวจเสร็จสิ้นตาม
กระบวนการคือ ถึงระดับชั้นดินธรรมชาติที่ปราศจากหลักฐานกิจกรรมของมนุษยแลว  จงึแบงเปน
การปฏิบัติงาน  3 ระยะ  คือ

ระยะที่หนึ่ง   ด ําเนินงานระหวางวันที่   20 – 30   ตุลาคม   2541
ระยะที่สอง   ด ําเนินงานระหวางวันที่   13 – 29   มกราคม   2542
ระยะที่สาม   ด ําเนินงานระหวางวันที่   25   มีนาคม – 7  เมษายน  2542

ขัน้ตอนการดํ าเนินงาน
การวางผัง
เมือ่ก ําหนดจุดที่จะเปดหลุมขุดตรวจแลว  ไดวางผังตํ าแหนงหลุม  โดยวางตามแนวทิศ

เหนือ – ใต   และตะวันออก – ตะวันตก   เปนหลุมส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2 x 2 เมตร  พรอมทั้ง
ก ําหนดจุดมาตรฐานตายตัว (Fixed point) ไวทีบ่ริเวณมุมดานทิศตะวันตกเฉียงใตของพระอุโบสถ
ซ่ึงเปนดานหลังของพระอุโบสถ

จากนัน้ไดถายระดบัจากจดุดงักลาวมายงัหวัหมดุปากหลมุ  ซ่ึงก ําหนดเปนระดบัมาตรฐาน
สมมติ (Datum line) สํ าหรับการบันทึกระดับความลึกของชั้นดินสมมติแตละชั้น  และการบันทึก
ต ําแหนงของโบราณวัตถุที่ขุดคนพบในแตละระดับ ซ่ึงมีทั้งการบันทึกตามปกติและการบันทึกแบบ
สามมติ ิ (Three dimension)  สํ าหรบัโบราณวตัถุช้ินพเิศษ  (Special finds)  ตลอดจนการท ําผังหนาตดั
ช้ันดิน  (Soil profile) ทัง้นีร้ะดับมาตรฐานสมมติสูงกวาหัวหมุดปากหลุม 46 เซนติเมตร  และหัว
หมดุปากหลุมอยูสูงกวาระดับผิวดิน  38   เซนติเมตร

วิธีการขุดตรวจและการบันทึก
ในการขดุตรวจครั้งนี้ใชวิธีการขุดคนแบบผสม ไดแก การขุดคนตามระดับชั้นดินสมมติ

(Arbitrary layer) สลับกับการขุดคนตามระดับชั้นดินธรรมชาติ (Natural layer) โดยในการขุดคน
ตามระดบัชัน้ดนิสมมตินั้นไดกํ าหนดใหช้ันดินแตละชั้นมีระดับความลึกระหวาง 10–20 เซนติเมตร
(ขึน้อยูกบัดลุพินิจของผูควบคุมการดํ าเนินงาน) และเมื่อพบลักษณะความแตกตางหรือความเปลี่ยน
แปลงของดิน  เชน เนื้อดิน สีดิน ก็จะเปลี่ยนมาเปนการขุดคนตามลักษณะธรรมชาติที่ปรากฏ  ใน
การด ําเนนิงานจริงนั้น   สวนใหญเปนการขุดคนตามระดับชั้นดินสมมติ  เนื่องจากดินภายในหลุม
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ชั้นดิน
กรกฏ  บุญลพ ไดศึกษาชั้นดินตามธรรมชาติจากหนาตัดของหนังหลุมขุดคนและ

จ ําแนกชั้นดินออกเปน 7 ช้ัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ช้ันดินที่ 1
เปนชัน้ดนิระดับบนสุดหรือช้ันผิวดินปจจุบัน แนวขอบดานบนและดานลางของชั้นดิน

ดังกลาวมีลักษณะเปนแนวเรียบตรง(Smooth) สวนที่แคบที่สุดตามแนวดิ่งของชั้นดินมีความหนา
ประมาณ 15 เซนติเมตรและสวนที่กวางที่สุดตามแนวดิ่งมีความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร

องคประกอบในดินประกอบดวยเม็ดแลงขนาดใหญผสมกับดิน สีแดง เนื้อดินแนนแข็ง
ซ่ึงเปนผลมาจากการบดอัดและการประสานตัวของอนุภาคเม็ดแลงที่เปนสวนประกอบในเนื้อดิน

ช้ันดินนี้เปนชั้นดินที่ทับถมอยูเหนือช้ันผิวดินเดิมตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการนํ าดิน
ลูกรังทีม่สีวนผสมของเม็ดแลงมาบดอัดเพื่อปรับพื้นที่ใหไดระดับในแนวระนาบ

ช้ันดินที่ 2
เปนชั้นผิวดินเดิมตามธรรมชาติของแหลงโบราณคดีแหงนี้  กอนที่จะมีการนํ าดินลูกรัง

มาบดอัดทับในภายหลัง แนวขอบเขตของชั้นดินทั้งขอบดานบนและดานลางมีลักษณะเปนแนว
เรียบตรงตลอดทุกดานของผนังหลุม สวนที่แคบที่สุดตามแนวดิ่งมีความกวางประมาณ 10 
เซนตเิมตรและสวนที่กวางที่สุดตามแนวดิ่งมีความกวางประมาณ 20 เซนติเมตร

เนือ้ดนิละเอียดคอนขางแนนและแข็ง สีดินเปนสีนํ้ าตาล คาสีดินตาม Musell Soil Color 
Chart = 7.5 YR 3/2 dark brown เมือ่แหง และ 10 YR 2/2 very dark brown เมือ่เปยก ความพรุนนอย
โดยปรากฏรูพรุนขนาดเล็กอยูในดินประปราย องคประกอบในดินไดแกอินทรียวัตถุประเภทราก
พชืทีม่อียูอยางหนาแนน และส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กจํ าพวกแมลง ไสเดือน ซ่ึงอาศัยอยูใตดิน  นอกจาก
นัน้ยงัประกอบดวยอนินทรียวัตถุ เชน เศษตะปู  แกว พลาสติก เชือกไนลอน ช้ินสวนกระเบื้องมุง
หลังคาดินเผาอันเปนขยะหรือของเหลือซ่ึงเปนหลักฐานบงชี้ถึงกิจกรรมของมนุษยในระยะเวลารวม
สมัยกับปจจุบัน

กระนั้นก็ดีในตอนลางของชั้นดินนี้ไดพบชิ้นสวนของโบราณวัตถุประเภทชิ้นสวน
ภาชนะดินเผาชนิดเนื้อแกรง(Stoneware)แบบผิวเรียบและชิ้นสวนภาชนะดินเผาชนิดเนื้อเครื่องดิน 
(Earthenware)แบบผิวเรียบ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาไดเขาสูระดับชั้นทับถมตอนบนสุดของชั้นวัฒน
ธรรมสมัยโบราณแลว แตช้ันทับถมดังกลาวนี้ยังเปนชั้นดินที่มีการรบกวน(Disturbance layer) จาก
กจิกรรมของผูคนที่มีชีวิตอยูในปจจุบัน
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โบราณวตัถุชนิดอื่นๆที่พบในระดับนี้ไดแกช้ินสวนของเครื่องมือเครื่องใชทํ าดวยเหล็ก
โครงกระดูกมนุษยหมายเลข 1 พบตอเนื่องลงไปในชั้นดินที่ 3

ช้ันดินที่ 3
เปนชั้นดินธรรมชาติที่มีแนวขอบดานบนซึ่งเปนสวนที่ตอกับแนวขอบดานลางของชั้น

ดินที่ 2 มีลักษณะเรียบตรง สวนแนวขอบดานลางของชั้นดินมีลักษณะเปนแนวคดโคง (Wavy) 
ตลอดแนวของผนังหลุมดานทิศใตตอเนื่องไปยังทิศตะวันตก ขณะที่บนผนังหลุมดานทิศเหนือ
ปรากฏแนวขอบที่มีลักษณะเปนแนวเรียบตรงสลับกับแนวคดโคงตอเนื่องไปจนตลอดแนวของผนัง
หลุมดานทศิตะวันออก ทั้งนี้ แนวคดโคงที่ปรากฏบนผนังหลุมดานทิศตะวันตกนั้นมีแนวเสนโคง
ลึก (Irregular) แทรกลงไปในชัน้ดินที่ 4 โดยเปนแนวที่มีมีรูปรางลักษณะคลายแองหรือหลุมซ่ึงมี
แนวขอบหลุมกวาง 1.30 เมตรและลึกราว 0.50 เมตร ช้ันดินนี้มีสวนที่แคบที่สุดตามแนวดิ่ง 30 
เซนตเิมตรและสวนที่กวางที่สุดตามแนวดิ่ง 1.10 เมตร โดยประมาณ

เนือ้ดนิในชัน้ดินนี้มีลักษณะรวน แตคอนขางแนน ความชื้นคอนขางสูง  สีดินใกลเคียง
กบัชั้นดินที่ผานมาคือเปนสีนํ้ าตาลออน คาสีดินตาม Munsell Soil Color Chart = 7.5 YR 3/4 dark 
brown เมื่อแหง และ 7.5 YR 3/2 dark brown เมือ่เปยก อยางไรก็ตามในตอนลางสีดินจะมีความเข
มมากกวาสีดินในตอนบนเนื่องจากความชื้นเพิ่มสูงขึ้นเมื่อความลึกมากขึ้น ดินมีความพรุนมากโดย
ปรากฏรูพรุนขนาดเล็กทั่วไปตามผนังหลุมทุกดาน นอกจากนั้นบริเวณมุมหลุมซึ่งเปนสวนที่ตอ
เนื่องของผนังหลุมดานทิศเหนือกับทิศตะวันตกนั้นมีโพรงขนาดใหญซ่ึงเปนรังของปลวก โพรงดัง
กลาวกวาง 20 เซนติเมตรตามแนวระนาบ และลึก 50 เซนติเมตรตามแนวดิ่ง

องคประกอบในดินประกอบดวยอินทรียวัตถุจํ าพวกรากพืช ช้ินสวนถาน ตลอดจนสิ่งมี
ชีวิตขนาดเล็กประเภทแมลงและไสเดือนซึ่งอาศัยอยูใตดิน โดยพบปะปนกับอนินทรียวัตถุอันเปน
ส่ิงของที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยในสมัยปจจุบัน โดยพบในปริมาณเล็กนอย เฉพาะในชวงบน
ของชัน้ดนิ และเปนปริมาณที่นอยกวาในชั้นดินที่ 2 ซ่ึงแสดงใหเห็นชวงบนของชั้นดินดังกลาวยัง
คงจดัเปนชั้นดินที่มีการรบกวนของผูคนในปจจุบันตอเนื่องลงมาจากชั้นดินที่ 2 อยางไรก็ตามเมื่อ
เขาสูชวงกลางตอเนื่องลงไปจนถึงชวงลางของชั้นดินนี้ก็ไมปรากฏชิ้นสวนของวัตถุอันเปนรองรอย
ทีแ่สดงใหเห็นกิจกรรมของมนุษยในสมัยหลังแตอยางใด

นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวยังพบโบราณวัตถุจํ าพวกชิ้นสวนภาชนะดินเผาทั้งแบบเนื้อ
แกรงซึง่พบเฉพาะชวงบนและพบในปริมาณไมมากนัก รวมทั้งแบบเนื้อเครื่องดินที่มีผิวเรียบและมี
การตกแตงผิวดวยเทคนิค ลวดลายตางๆโดยเฉพาะลายเขียนสี ตลอดจนชิ้นสวนกลองยาสูบดินเผา
และชิน้สวนอิฐซึ่งพบในระดับชั้นทับถมตอนบนของชั้นดิน(ประมาณ 150-170 Cm.dt) นอกจากนั้น
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ยงัพบกระสนุดินเผา  แวดินเผา  หินดุ ซ่ึงพบตั้งแตระดับชั้นดินตอนบนลงไปจนถึงระดับสิ้นสุดของ
ช้ันดิน(150-210 Cm.dt) ลูกกลิ้งดินเผาพบเฉพาะในระดับชั้นทับถมตอนบน(170-190 Cm.dt.) 
โบราณวัตถุดินเผารูปทรงคลายสวนดามของชอนหรือทัพพี พบในชวงลางของชั้นดิน(190-210 
Cm.dt.)

โบราณวตัถุประเภทแกวไดแกลูกปดแกวสีเขียว สีสม และสีฟา ซ่ึงพบโดยตลอดตั้งแต
ชวงบน-ชวงลางของชั้นทับถม (170-210 Cm.dt.)

โบราณวตัถุประเภทโลหะไดแกช้ินสวนเครื่องมือเครื่องใชที่ทํ าดวยเหล็ก พบโดยตลอด
ตัง้แตชวงบนถึงระดับสิ้นสุดของชั้นดิน (150-210 Cm.dt.) ช้ินสวนหวงหรือแหวนหรือกํ าไลทํ าดวย
เหล็กพบโดยตลอดตั้งแตชวงบนลงไปจนถึงระดับสิ้นสุดของชั้นดิน(170-210 Cm.dt.)โบราณวัตถุที่
ท ําดวยสํ าริดไดแก ช้ินสวนเครื่องมือเครื่องใช เชน ชามหรือแผนสํ าริดทรงกลม และชิ้นสวนหวง
หรือแหวนหรือกํ าไล ซ่ึงพบตั้งแตชวงกลางลงไปจนถึงระดับสิ้นสุดของชั้นดิน (180-210 Cm.dt.)

โบราณวตัถุประเภทหินไดแกลูกปดหินอาเกตซึ่งพบรวมกับโครงกระดูกมนุษย ในชวง
กลางของชั้นทับถม (170-190 Cm.dt.)

โครงกระดูกมนุษยหมายเลข 2 (Burial # 2 : 170 Cm.dt.)
     3 (Burial # 3 : 150 Cm.dt.)
     4 (Burial # 4 / Feature # 2,3 : 188 Cm.dt.)

ช้ันดินที่ 4
แนวขอบเขตตอนบนของชั้นดินมีลักษณะเปนแนวเรียบสลับกับแนวคดโคงโดยบาง

ชวงมลัีกษณะโคงลึก  สวนแนวขอบเขตตอนลางมีลักษณะเปนแนวเรียบสลับกับแนวคดโคง  ชวงที่
แคบทีสุ่ดตามแนวดิ่งของชั้นดินนี้มีความกวาง 75 เซนติเมตร ขณะที่ชวงที่กวางที่สุดตามแนวดิ่งมี
ความกวาง 1.60 เมตร โดยประมาณ

เนือ้ดนิในชัน้ดินดังกลาวมีลักษณะรวน-เหนียว ความชื้นสูง สีดินเปนสีนํ้ าตาลเขม คาสี
ดินตาม Munsell Soil Color Chart = 7.5 YR 3/4  dark brown เมือ่ช้ืน  ดินมีความพรุนสูงดังปรากฏรู
พรุนขนาดเล็กโดยทั่วไปบนผนังหลุมทั้งส่ีดาน  นอกจากนั้นยังปรากฏโพรงขนาดคอนขางใหญบน
ผนงัหลุมดานทิศตะวันออกและดานทิศตะวันตก

ภายในชัน้ดนิหลักชั้นนี้ ไดปรากฏแนวของชั้นดินแทรกซึ่งทํ าใหสามารถจํ าแนกชั้นดิน
ยอยในชัน้ดินดังกลาวไดอีก 3 จุดโดยแยกเปน

ช้ันดิน 4 a และช้ันดิน 4 b ซ่ึงปรากฏอบูบนผนังหลุมดานทิศใตตอเนื่องกับผนังหลุม
ดานทิศตะวันตก   ช้ันดิน 4 c ปรากฏบนผนังหลุมดานทิศตะวันออก  แนวดินแทรกทั้งหมดดังกลาว
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มลัีกษณะเนือ้ดนิและสีที่แตกตางจากดินทั่วไปในชั้นดินหลัก  กลาวคือแนวชั้นดิน 4 a, b  เปนแนว
ของดนิทีแ่ขง็แนนซึ่งอาจจะเกิดจากกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง สีดินคอนขางเหลือง  สวนแนวชั้น
ดิน 4 c มเีนือ้ดนิทีร่วนซุยกวาเนื้อดินโดยทั่วไปในพื้นที่อ่ืนๆของชั้นดินที่ 4 นอกจากนั้นสีดินใน
แนวดนิแทรกดังกลาวก็มีสีดินที่ออนกวาสีดินโดยทั่วไปในชั้นดินหลัก

องคประกอบในดินของชั้นดินที่ 4 ประกอบดวยอินทรียวัตถุจํ าพวกรากพืชและสิ่งมี
ชีวติขนาดเล็ก เชน แมลงและไสเดือนที่อาศัยอยูใตดิน  โดยพบรวมกับโบราณวัตถุหลายประเภท 
อาท ิ ช้ินสวนภาชนะดินเผาชนิดเนื้อเครื่องดินทั้งแบบผิวเรียบและแบบที่มีการตกแตงผิวดวยเทคนิค 
ลวดลายตางๆ  โดยในระดับชั้นดินนี้ไมปรากฏชิ้นสวนภาชนะดินเผาชนิดเนื้อแกรงแตอยางใด นอก
จากชิน้สวนภาชนะดินเผาแลวยังประกอบดวยช้ินสวนกระดูกสัตวและเปลือกหอย กระดูกมนุษยทั้ง
ทีเ่ปนชิ้นสวนแตกหักและโครงกระดูกในบริบทของหลุมฝงศพที่มีวัตถุอุทิศ

โบราณวัตถุที่ทํ าดวยดินเผาไดแกกระสุนดินเผาพบโดยตลอดตั้งแตชวงบนถึงระดับส้ิน
สุดของชั้นดิน(210-350 Cm.dt.)     เบีย้ดนิเผา พบโดยตลอดตั้งแตชวงบน-ชวงลางของชั้นดิน (210-
320 Cm.dt.) ช้ินสวนหวงหรือกํ าไลดินเผา พบโดยตลอดตั้งแตชวงบน-ชวงลางของชั้นดิน (240-330 
Cm.dt.) เบาหลอมดินเผารูปทรงถวยปากจีบ พบโดยตลอดตั้งแตชวงบน-ชวงกลางของชั้นดิน (220-
300 Cm.dt.) ลูกปดดินเผา พบเฉพาะชวงบนของชั้นดิน (200-210 Cm.dt.) แวดนิเผาพบเฉพาะชวง
บน-ชวงกลางของชั้นดิน (210-300 Cm.dt.) หนิด ุ พบเฉพาะชวงบนของชั้นดิน (220-250 Cm.dt.) 
โบราณวัตถุดินเผาซึ่งสันนิษฐานวาอาจจะเปนสวนใดสวนหนึ่งของประติมากรรมขนาดเล็กรูปสัตว 
พบเฉพาะชวงบนของชั้นทับถม (250-290 Cm.dt.)

โบราณวตัถุประเภทแกว ไดแกลูกปดแกวสีสม สีเขียวและสีฟา พบตั้งแตชวงบน-ชวง
กลางของชั้นดิน (210-310 Cm.dt.)

โบราณวตัถุประเภทโลหะประกอบดวยช้ินสวนเครื่องมือเครื่องใชที่ทํ าดวยเหล็ก ซ่ึงพบ
ในชวงบน-ชวงลางของชั้นดิน (210-310 Cm.dt.) ช้ินสวนหวงหรือแหวนหรือกํ าไลทํ าดวยเหล็ก พบ
เฉพาะในชั้นทับถมตอนกลางของชั้นดิน(280-290 Cm.dt.) ช้ินสวนเครื่องมือเครื่องใชสํ าริดพบตั้ง
แตชวงบนไปจนตลอดถึงระดับสิ้นสุดของชั้นดิน โดยในระดับชวงบน-ชวงกลางของชั้นดินจะเปน
ช้ินสวนของหวงหรือแหวนหรือกํ าไล(210-280 Cm.dt) ขณะทีต่ั้งแตชวงกลางชวงกลางลงไปจนถึง
ชวงลางเปนเครื่องมือหรืออาวุธจํ าพวกขวานและใบหอกสํ าริดมีบองสํ าหรับเขาดาม(270-350 
Cm.dt.)

โบราณวตัถุประเภทเครื่องมือปลายแหลมทํ าดวยกระดูก  พบตอเนื่องตั้งแตชวงบนจน
ถึงระดับสิ้นสุดของชั้นดิน (220-340 Cm.dt.)
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โบราณวัตถุประเภทหินคือขวานหินขัดขนาดเล็กพบในชวงกลางของชั้นดิน (300-310 
Cm.dt.) ช้ินสวนหินทรายสีแดงซึ่งเปนที่นาสังเกตวามักพบรวมกับโครงกระดูกมนุษย พบโดย
ตลอดตั้งแตชวงบน-ชวงลางของชั้นดิน (210-350 Cm.dt.) เครื่องประดับหินรูปทรงคลายกํ าไลหรือ
หวงสวมขอมือ ซ่ึงพบในชวงกลางของชั้นดิน (280-310 Cm.dt.) ลูกปดทํ าดวยหินสีดํ า พบในชวง
ลางของชั้นดิน (340-350 Cm.dt.) นอกจากนัน้ยังพบหินกรวดแมนํ้ า โดยพบตั้งแตชวงกลาง-ชวงลาง
ของชั้นดิน (250-360 Cm.dt.)

โครงกระดูกมนุษยหมายเลข 5 (Burial # 5 / Feature # 5 : 228 Cm.dt.)
    6 (Burial # 6 : 234 Cm.dt.)
     7 (Burial # 7 : 246 Cm.dt.)
     8 (Burial # 8 : 230 Cm.dt.)
     9 (Burial # 9 / Feature # 10 : 223 Cm.dt.)

   10 (Burial # 10 / Feature # 9 : 238-269 Cm.dt.)
   11 (Burial # 11 / Feature # 11,12 : 250-280 Cm.dt.)
   12 (Burial # 12 : 270-280 Cm.dt.)
   13 (Burial # 13 / Feature # 14 : 280-330 Cm.dt.)
   14 (Burial # 14 : 330-360 Cm.dt.)

ช้ันดินที่ 5
แนวขอบเขตตอนบนของชั้นดินนี้มีลักษณะเปนแนวคอนขางเรียบตรง บนผนังหลุม

ดานทศิใต ขณะที่บนผนังหลุมดานทิศตะวันตกตอเนื่องไปจนถึงผนังหลุมดานทิศเหนือ  ทิศตะวัน
ออกนัน้ มลัีกษณะเปนแนวเสนคดโคง  สวนแนวขอบเขตตอนลางมีลักษณะเปนเสนคดโคงสลับกับ
แนวคอนขางตรงโดยปรากฏบนผนังหลุมดานทิศเหนือตอเนื่องเขาสูผนังหลุมดานทิศตะวันออก  
สวนทีแ่คบที่สุดตามแนวดิ่งของชั้นดินนี้กวาง  65 เซนติเมตรและชวงกวางที่สุดตามแนวดิ่งคือ 1.20 
เมตรนอกจากนั้น บนผนังหลุมดานทิศใตปรากฏแนวขอบของดานลางที่มีรูปรางลักษณะเปนแอง
หรือหลุมแทรกลงไปในชั้นดินที่ 6

เนือ้ดนิมลัีกษณะแนนและเหนียว ความชื้นสูง  สีดินเขมคลํ้ า ในดินประกอบดวยอินทรีย
วตัถุจ ําพวกรากพืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ไดแกแมลงและไสเดือนที่อาศัยอยูใตดิน  นอกจากนั้นยัง
ประกอบดวยโบราณวัตถุประเภทตางๆไดแก ช้ินสวนภาชนะดินเผาชนิดเนื้อเครื่องดินทั้งแบบผิว
เรยีบและแบบที่มีการตกแตงผิวดวยเทคนิค-ลวดลายตางๆ  โบราณวัตถุดินเผารูปทรงคลายสวนดาม
ของชอนหรือทัพพี  กระสนุดินเผา ซ่ึงพบในชวงบนของชั้นดิน (360-370 Cm.dt.)
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โบราณวัตถุประเภทโลหะซึ่งพบเฉพาะสํ าริดในรูปของขวานมีบองสํ าหรับเขาดาม เปน
วัตถุอุทิศใหกับโครงกระดูกมนุษยหมายเลข 16 โดยพบในชวงบน-ชวงกลางของชั้นดิน(380-390 
Cm.dt.)

โบราณวัตถุที่เปนเครื่องประดับจํ าพวกหวงหรือกํ าไลขอมือ ทํ าจากกระดูก(สันนิษฐาน
วานาจะเปนงาชาง) นอกจากนัน้ยงัพบเครื่องประดับประเภทลูกปดแบบแวนกลมๆขนาดเล็ก ทํ าจาก
เปลือกหอยดวย ซ่ึงพบรวมกับโครงกระดูกมนุษยหมายเลข 19 ในชวงกลาง-ชวงลางของชั้นดิน
(380-390 Cm.dt.)

โบราณวัตถุประเภทหินไดแกลูกปดทํ าดวยหินสีดํ าซึ่งพบในชวงกลาง-ชวงลางของชั้น
ดิน (390-400 Cm.dt.) ช้ินสวนหินทรายสีแดงพบในชวงกลาง-ชวงลางของชั้นดิน(390-400 Cm.dt.)
ช้ินสวนหินลับพบในชวงกลาง-ชวงลางของชั้นดิน(370-380 Cm.dt.)

ในตอนลางของชั้นดินดังกลาวพบโบราณวัตถุในปริมาณที่นอยลงจนกระทั่งไมพบเลย
เมื่อเขาสูระดับลางสุดอันเปนสวนที่ตอเนื่องกับชั้นดินถัดลงไปคือช้ันดินที่ 6 คือตั้งแตระดับความ
ลึกประมาณ 400 Cm.dt. ลงไป

 โครงกระดูกมนุษยหมายเลข 15 (Burial # 15 : 350-380 Cm.dt.)
      16 (Burial # 16 / Feature # 18 : 360-390 Cm.dt.)
      17 (Burial # 17 : 350-380 Cm.dt.)
    18 (Burial # 18 : 370-400 Cm.dt.)
      19 (burial # 19 : 380-400 Cm.dt.)

ช้ันดินที่ 6
เปนชั้นดินธรรมชาติที่มีแนวขอบทั้งดานบนและดานลางเปนแนวเรียบตรงสลับกับแนว

คดโคงเล็กนอย
เนื้อดินละเอียดมีอนุภาคขนาดเล็กเปนทราย โดยมีสวนผสมของเม็ดแลงและจุดประสี

เหลือง-สมเปนหยอมๆกระจายอยูทั่วไป สีดินเปนสีนํ้ าตาลเขมออกแดงปนเหลือง  ในชั้นดินนี้ไม
พบโบราณวตัถุใดๆทั้งส้ิน อยางไรก็ตามในระหวางการขุดตรวจนั้นสังเกตพบแนวดินแทรกจากชั้น
ดนิที ่ 5 ลงมาในชั้นดินนี้ โดยแนวดินแทรกดังกลาวปรากฏบนผนังหลุมดานทิศใต นอกจากนั้นที่
ระดับพื้นผิวของชั้นดินนี้ก็ปรากฏแนวดินแทรกซึ่งเปนขอบเขตของหลุมฝงศพโครงกระดูกหมาย
เลข 18 และ 19 บริเวณกลางพื้นที่ NEQ  โดยหลุมฝงศพดังกลาวเปนหลุมฝงศพที่ขุดจากชั้นดินที่ 5 
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แทรกลงมาในชั้นดินที่ 6 กระนั้นก็ดีแนวหลุมฝงศพของโครงกระดูกทั้งสองปรากฏอยูในพื้นที่ที่ไม
ตดิกบัขอบหรือผนังหลุมจึงไมสามารถสังเกตเห็นแนวหลุมดังกลาวบนผนังหลุมได

ช้ันดินที่ 7
เปนชั้นดินธรรมชาติที่อยูถักลงมาจากชั้นดินที่ 6 และเปนชั้นดินลํ าดับสุดทายของการ

ขดุตรวจ  โดยเปนชั้นดินที่ไมปรากฏหลักฐานโบราณวัตถุใดๆ
เนือ้ดนิและองคประกอบในชั้นดินนี้ไมแตกตางจากชั้นดินที่ 6 มากนัก มีเพียงสีดินที่

ออนกวาเทานั้น ซ่ึงเปนลักษณะความแตกตางระหวางชั้นดินธรรมชาติทั้งสองที่สามารถสังเกตเห็น
ได

สวนทีก่วางที่สุดตามแนวดิ่งของชั้นดินที่ 6 และ 7 นั้นศึกษาไดเฉพาะจากผนังหลุมดาน
ทศิใตตอเนื่องกับผนังหลุมดานทิศตะวันตกเทานั้น เพราะชั้นดินธรรมชาติทั้งสองชั้นดังกลาว เปน
ช้ันดนิของการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาเขาสูช้ันดิน Sterile ในทางโบราณคดีแลว ซ่ึงเปนชั้นดิน
ธรรมชาตกิอนที่มนุษยจะเขามาใชพื้นที่แหงนี้เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ ช้ันดิน Sterile จงึเปนชั้น
ดินที่ไมปรากฏหลักฐาน โบราณวัตถุหรือรองรอยใดๆที่บงชี้วาเกิดจากการกระทํ าของมนุษย  
สํ าหรับกรณีของแหลงโบราณคดีบานโคกคอนนั้นตอนลางสุดของชั้นดินที่  5 ตอเนื่องลงมายังชั้น
ดนิที ่6 จนกระทั่งถึงชั้นดินที่ 7  จึงจัดเปนชั้น Sterile ในทางโบราณคดี

ลักษณะและชนิดของดินบริเวณแหลงโบราณคดีบานโคกคอน
จากขอมลูการศึกษาทางปฐพีวิทยาเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินในพื้นที่บานโคกคอน  อัน

เปนที่ตั้งของแหลงโบราณคดี ซ่ึงดํ าเนินการศึกษาโดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ       
สหกรณนัน้ ผลการศึกษาไดระบุวาชุดดินบริเวณดังกลาวประกอบดวยชุดดินจํ านวน 2 ชุดจํ าแนก
ตามสภาพพืน้ทีไ่ดแกชุดดินบริเวณที่สูงหรือเนินดินอันเปนที่ตั้งหมูบาน กับชุดดินบริเวณที่ราบโดย
รอบหมูบานมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

ดินชุดโคราช (Korat series : Kt)  เปนชุดดินที่ครอบคลุมพื้นที่เนินดินซึ่งเปนที่ตั้งหมู
บานในปจจุบันและเปนที่ตั้งของชุมชนในสมัยโบราณ ดินชุดดังกลาวนี้พบในสภาพภูมิประเทศ
แบบลานตะพักลํ านํ้ าระดับกลาง (Middle Terrace) (พฒันาที่ดิน,กรม  2528)

ดนิชดุดงักลาวเปนดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลํ านํ้ าเกา (Old Alluvium) บนลาน
ตะพกัลํ านํ ้าระดับกลาง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันระหวาง 2-6 
เปอรเซ็นต  ดนิชดุนีจ้ัดเปนดินลึก ที่มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง คาดวาดินมีความสามารถใหนํ้ าซึม
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ผานไดดปีานกลางถึงเร็ว มีการไหลบาของนํ้ าบนผิวดินเร็ว ตามปกติแลวระดับนํ้ าใตดินลึกกวา 1.5 
เมตรในระหวางฤดูแลง

ดนิบนลกึไมเกิน 30 เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายรวน สีพื้น
เปนสีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเขมมากของสีนํ้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาของดินเปนกรดแกถึงกรดเล็กนอย 
คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5

ดินตอนลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีพื้นเปนสีนํ้ าตาลหรือนํ้ าตาลออน 
หรือนํ ้าตาลซีด  ช้ันลางที่ลึกลงไปประมาณ 70-80 เซนติเมตร จะพบวาจุดประเปนสีนํ้ าตาลแกหรือ
สีเหลืองปนแดงอยูบาง ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัด คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5

ผลจากการวิเคราะหทางเคมีของตัวแทนดินชุดนี้ปรากฏวาดินตอนบนซึ่งหนาประมาณ 
30 เซนตเิมตร มีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่ าปานกลาง มีความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางปานกลาง มี
ความจใุนการแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่ ามาก  มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ ามาก 
และมีปริมาณของธาตุโปแตสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ า สวนดินตอนลางซึ่งมีความลึกตั้งแต 
30 เซนติเมตรลงไป มีความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางปานกลาง มีความจุในการแลกเปลี่ยน
ประจบุวกที่ตํ่ ามากและมีปริมาณของธาตุโปแตสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ ามาก กลาวโดยสรุป
แลวดินชุดนี้มีปริมาณแรธาตุอาหารตามธรรมชาติตํ่ า (กรมพัฒนาที่ดิน  2520:58-59)

ดนิชุดรอยเอ็ด (Roi Et series : Re) เปนชุดดินที่ครอบคลุมพื้นที่ราบที่อยูรายรอบเนินดิน
ซ่ึงเปนทีต่ัง้หมูบาน  ดินชุดดังกลาวพบในสภาพภูมิประเทศแบบลานตะพักลํ านํ้ าระดับตํ่ าและพื้นที่
ราบลุมซ่ึงเปนดินที่มีการกอตัวใหมหรือมีอายุนอย (Low and Semi Recent Terrace) (พฒันาที่ดิน,
กรม 2528)

ดินชุดดังกลาวนี้เปนดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลํ านํ้ าเกา บนลานตะพักลํ านํ้ า
ระดบัตํ ่า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอนขางราบเรียบ  มีความลาดชันระหวาง 0-3 เปอรเซ็นต  จัด
เปนชดุดนิลึกที่มีการระบายนํ้ าเลว  ดินมีความสามารถใหนํ้ าซึมผานไดเร็วในตอนบน สวนดินลาง
สามารถใหนํ้ าซึมผานไดปานกลางถึงชา  มีการไหลบาของนํ้ าบนผิวดินชา  ตามปกติแลวระดับนํ้ า
ใตดินตํ่ ากวา 1.5 เมตร ในระหวางฤดูแลง

ดนิบนลกึไมเกิน 30 เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายรวน สีพื้น
เปนสนีํ้ าตาลปนเทาหรือนํ้ าตาลออน มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้ าตาลแก ตามรอยแตกหรือ
ตามรรูากพืช  ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย   คาความเปนกรด-ดางประมาณ 5.0-6.5

ดนิลางภายในความลึก 1 เมตร มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียว 
สีพื้นเปนสีนํ้ าตาลออนหรือสีเทาปนชมพู มีจุดประสีนํ้ าตาลแกหรือสีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือนํ้ าตาล
เขม  มีปริมาณของ Soft iron manganese concretion บางเล็กนอย ปฏิกิริยาของดินเปนกรดจัดมากถึง
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กรดปานกลาง คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-6.0 ดินชั้นลางสุดปกติพบวามีความลึกมาก
กวา 1 เมตรจะมเีนื้อดินเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวสีพื้นเปนสีเทาออนโดยจะมีจุดประสีแดง 
ปฏิกริิยาดนิเปนกรดจัดมากถึงกรดแก คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5

ผลจากการวิเคราะหทางเคมีแสดงใหเห็นวาดินตอนบนที่มีความหนาประมาณ 30 
เซนตเิมตร มปีริมาณอินทรียวัตถุตํ่ ามาก มีความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางตํ่ า มีความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกที่ตํ่ ามาก มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ ามาก และมี
ปริมาณธาตุโปแตสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ าเชนกัน สวนดินตอนลางซึ่งลึกตั้งแต 30 
เซนตเิมตรลงไป มีความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางตํ่ า มีความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่ า 
มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ ามากและมีปริมาณธาตุโปแตสเซียมที่เปน
ประโยชนตอพืชตํ่ า กลาวโดยสรุปแลวดินชุดนี้มีปริมาณแรธาตุอาหารตํ่ ามาก
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หลักฐานที่พบจากการขุดคน
จากการขุดคนที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอน  ตํ าบลโคกสี  อํ าเภอสวางแดนดิน

จงัหวดัสกลนคร  หลักฐานที่พบจากการขุดคน  ตั้งแตความลึก  ระดับผิวดิน  จนถึงชั้นดินธรรมชาติ
(Sterile)  ในระดับความลึก  4.1  เมตร
                   โครงกระดูกมนุษย

จากการขุดคนพบโครงกระดูกมนุษยทั้งหมด  19  โครง  ประกอบดวยโครงกระดูกที่มี
สภาพสมบูรณและไมสมบูรณ  ดังนี้
                    โครงกระดูกหมายเลข  1   พบในระดับความลึก  75 – 85  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่ 1  อยูในสภาพไมสมบูรณ  ฝงศพในลักษณะหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ช้ินสวนเครื่องมือเหล็ก  อยูในสภาพชํ ารุดและมีสนิมจับ
- ช้ินสวนสํ าริด

โครงกระดูกหมายเลข  2  พบในระดับความลึก  125 – 155  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่3  หนัศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ลักษณะศพนอนหงาย  โครงกระดูกอยูในสภาพ
ไมสมบูรณ

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ลูกปดหินอาเกต  1  อัน
- ตางหูสํ าริด  2  อัน
- ภาชนะสํ าริด  1  ใบ

โครงกระดูกหมายเลข  3  พบในระดับความลึก  105 – 125  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่  2  ลักษณะศพนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  สภาพโครงกระดูกคอน
ขางสมบูรณ  ไมพบโบราณวัตถุใด ๆ  ที่ฝงรวมกับโครงกระดูก

โครงกระดูกหมายเลข  4  เปนโครงกระดูกเด็ก  พบในระดับความลึก  165 – 175
cm.DT.  อยูในชัน้ดนิสมมติที่  4  ศพฝงในลักษณะนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันตก  โครง
กระดกูอยูในลักษณะคอนขางสมบูรณ

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ลูกปดสีสม  มีขนาดเล็ก  จํ านวน  32  ลูก
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- ลูกปดสีดํ า  จํ านวน  15  ลูก
- กํ าไลขอเทาสํ าริด  2  วง
- ภาชนะดินเผาทรงกลมตกแตงผิวนอกดวยการเขียนลวดลายอิสระโดยใชสีแดงเขียน

ลงบนพื้นผิวภาชนะสีแดง  (Red  on  red  painting)  1  ใบ
- ภาชนะดินเผาทรงชามกนตื้นสีดํ าผิวเรียบ  1  ใบ
- ภาชนะดินเผาทรงชาม  ตกแตงผิวนอกดวยการทานํ้ าดินสีแดง  และขัดผิวมัน  (Red

Slipped  and  burnished)  1  ใบ

โครงกระดูกหมายเลข  5  พบในระดับความลึก  185  cm.DT.  ศพฝงในลักษณะนอน
หงาย  หนัศรีษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงกระดูกอยูในสภาพคอนขางดี

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ช้ินสวนภาชนะดินเผามีการตกแตงผิวดวยการเขียนลวดลายสีแดงลงบนพื้นผิวสี

นวล  (Red  on  buff)
- ช้ินสวนเครื่องมือเหล็กคอนขางใหญ  สภาพชํ ารุด  1  อัน
- หินดุ  จํ านวน  1  อัน
- ดินเทศ
- ช้ินสวนหินทรายสีแดง
- ช้ินสวนกระดูกสัตว

โครงกระดูกหมายเลข  6  พบในระดับความลึก  195 – 210  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตุทิี ่  7  ศพฝงในลักษณะนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงกระดูกอยู
ในลกัษณะคอนขางสมบูรณ  ชวงขอเทาทั้งสองขางชิดติดกัน  แสดงใหเห็นวานาจะมีการมัดศพ
กอนที่จะฝง

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก  พบเพียงภาชนะดินเผามีเชิง  (Pedestal  Vessel)
ขนาดเลก็  จํ านวน  1  ใบ  ตกแตงผิวดวยการเขียนสีแดง  บนพื้นผิวสีนวล

โครงกระดูกหมายเลข  7  พบในระดับความลึก  195 – 210  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่  7  โครงกระดูกอยูในลักษณะนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศเหนือ  สภาพโครงกระดูก
คอนขางสมบูรณ
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โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ช้ินสวนกระดูกสัตว
- ดินเทศ
- ช้ินสวนเครื่องมือเหล็ก  1  อัน
- ภาชนะดินเผาทรงกลมขนาดใหญ  ขอบปากผายออกเล็กนอย  มีเชิงเตี้ยตกแตงผิว

นอก  โดยการเขียนลวดลายสีแดงลงบนพื้นสีแดง
- ภาชนะดินเผาทรงกลมขนาดคอนขางใหญ  ขอบปากผายออกเล็กนอย  มีเชิงเตี้ย  ตก

แตงผิวนอกดวยการเขียนลวดลายอิสระดวยสีแดง  ลงบนพื้นผิวสีแดง
- ภาชนะดินเผาทรงกลมคอนขางใหญ  ขอบปากผายออกเล็กนอย  ไมมีเชิง  ตกแตง

ดวยการเขียนลวดลายอิสระสีแดงลงบนพื้นผิวสีแดง
- ภาชนะดินเผาทรงกลมขนาดใหญมีเชิง  ขอบปากสูงผายออก  ตกแตงผิวดวยการ

เขยีนสีแดง  ลงบนพื้นผิวสีเหลืองปนแดง
- ภาชนะดินเผาทรงชามกนลึกขนาดคอนขางใหญ  ตกแตงผิวนอกดวยการทานํ้ าดิน

ขนสีแดง  และขัดผิวมัน  (Red  Slipped  and  burnished)
ภาชนะดนิเผาที่พบทั้ง  5  แบบ  ถูกทุบใหแตกแลวใชปูพื้นรองโครงกระดูกและไดใช

คลุมทับศพบริเวณชวงกลางลํ าตัวและปลายเทา

โครงกระดูกหมายเลข  8  พบในระดับความลึก  185  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดินสมมติที่ 5
โครงกระดกูอยูในลักษณะนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงกระดูกอยูใน
สภาพไมสมบูรณ

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ช้ินสวนภาชนะดินเผาขนาดใหญ  วางในลกัษณะปูรองกะโหลกศีรษะ  ภาชนะดิน

เผา   ตกแตงดวยลวดลายเขียนสีแดง

โครงกระดูกหมายเลข  9  พบในระดับความลึกที่  223  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดินสมมติที่
9  โครงกระดกูอยูในลักษณะนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงกระดูกอยู
ในสภาพไมสมบูรณ

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ลูกปดแกวสีเขียว  แตกละเอียด
- ลูกปดแกวสีดํ า  1  เม็ด
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โครงกระดูกหมายเลข  10  พบในระดับความลึกที่  195  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดินสมมติ
ที ่ 6  กระดูกอยูในสภาพไมสมบูรณ

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก   คอื  กลุมชิ้นสวนภาชนะดินเผาผิวเรียบ  และ
แบบทีม่กีารตกแตงผิวดวยการขูดขีดผสมกับการเขียนสีแดง

โครงกระดูกหมายเลข  11  พบในระดับความลึกที่  210 – 255  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่  8 – 11  โครงกระดูกอยูในลักษณะนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
โครงกระดูกอยูในสภาพไมสมบูรณ

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ช้ินสวนเหล็ก
- ช้ินสวนสํ าริด
- ช้ินสวนกระดูกสัตว
- ภาชนะดินเผาทรงกลมสีดํ าตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ  1  ใบ
- ภาชนะดินเผาขนาดใหญสีขาว  ตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ  และลายขูดขีดผสม

การเขียนสีแดง  1  ใบ
- ภาชนะดินเผามีเชิงเตี้ยสีนวล  2  ใบ

โครงกระดูกหมายเลข  12  พบในระดับความลึก  225 – 235 cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่  9  โครงกระดูกอยูในลักษณะนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โครง
กระดูกอยูในสภาพคอนขางสมบูรณ

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก   พบเพียงหัวขวานสํ าริด  1  อัน

โครงกระดูกหมายเลข  13  พบในระดับความลึกที่  275 – 285  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่  13  โครงกระดูกอยูในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว  หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนอื  โครงกระดูกอยูในสภาพไมสมบูรณ

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ภาชนะดินเผาทรงกลม  มเีชงิ  ตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ  ในแนวดิ่ง  1  ใบ
- ภาชนะดินเผาถูกทุบใหแตกรองอยูใตโครงกระดูก  ภาชนะดินเผาตกแตงดวยลาย

เชอืกทาบบนพื้นสีเหลืองนวล  และภาชนะดินเผาสีขาวตกแตงผิวดวยการขูดขีดผสมกับการเขียนสี
แดง
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- เปลือกหอยกาบสีขาวขนาดใหญ  1  คู
- ช้ินสวนหินทรายสีแดง  1  ช้ิน
- เบี้ยดินเผา  1  อัน

โครงกระดูกหมายเลข  14  พบในระดับความลึกที่  385 – 405  cm.DT.  จดัอยูในชิ้นดิน
สมมตทิี ่  24 – 25  โครงกระดูกอยูในลักษณะนอนหงาย  มือทั้ง  2  ขางวางซอนกันอยูใตสะโพก
บริเวณกระดูกหัวเขาและขอเทาติดชิดกัน  แสดงวาศพไดถูกมัดกอนนํ ามาฝง

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ภาชนะดินเผามีเชิงสูง  สีเหลืองนวล  ตกแตงผิวดวยการขูดขีดเปนลายเสนคดโคง

ผสมกับการเขียนสีแดง  ภายในลายเสนขูดขีด  1  ใบ
- ภาชนะดินเผาขนาดเล็กสีดํ าปนแดง  สภาพสมบูรณ  1  ใบ  ตกแตงดวยลายเชือก

ทาบ
- กระดูกสัตวขนาดใหญ  1  ช้ิน
- หนิกรวดแมนํ้ าสีขาวขนาดใหญ  1  ช้ิน
- หอยกาบสีขาวขนาดใหญ  1  ฝา
- ช้ินสวนหินทรายสีชมพู – แดง  อาจจะเปนหินลับหรือช้ินสวนแมพิมพ  1  อัน
- ใบหอกสํ าริดมีบอง  รูปทรงเรียวแหลม  1  อัน

โครงกระดูกหมายเลข  15  พบในระดับความลึกที่  395 – 420  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่  25 – 27  โครงกระดูกอยูในลักษณะนอนหงายหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก  กระดูกอยู
ในสภาพคอนขางสมบูรณ

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ภาชนะดินเผาทรงกลมสีดํ าปนแดง  ตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ

โครงกระดูกหมายเลข  16   พบในระดับความลึกที่ 420 – 440  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่   โครงกระดูกอยูในลักษณะนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  สภาพโครง
กระดูกคอนขางผุ

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ภาชนะดินเผาทรงกลมสีขาว  ปากผายออก  ตกแตงดวยลายเชือกทาบเสนเล็ก

ละเอียด  1  ใบ
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- ภาชนะดินเผาทรงกลมขนาดใหญ  สีนํ้ าตาลดํ า  ตกแตงผิวดวยลายเชือกทาบ  1  ใบ
- ภาชนะดินเผาทรงพานมีเชิงสูง  ตกแตงฐานดวยการขูดขีดเปนลายเสนคดโคง  แลว

ระลายสีแดง  1  ใบ
- ขวานสํ าริดแบบมีบอง  สภาพสมบูรณ  1  อัน
- หอยกาบสีขาว  และหอยขมขนาดเล็ก  หลายตัว

โครงกระดูกหมายเลข  17  อยูในระดับความลึกที่  395 – 405  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่  25  ไมสามารถระบุลักษณะการฝงศพได  เนื่องจากเปนกองกระดูกปะปนกัน  ไมพบ
โบราณวัตถุฝงรวมกับโครงกระดูก

โครงกระดูกหมายเลข  18   อยูในระดับความลึกที่  415 – 440  cm.DT.  โครงกระดูกอยู
ในลกัษณะนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  สภาพโครงกระดูกคอนขางผุ
เนือ่งจากเปนโครงกระดูกเด็ก  ทํ าใหเปราะแตกงาย

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ภาชนะดินเผาสีนํ้ าตาลปนดํ า  มขีนาดใหญ  คอสูง  ปากผายออก  มีฐานเตี้ย  ชวงลํ า

ตวัปองออกเปนสัน  ชวงลางภาชนะตกแตงดวยลายเชือกทาบ
- หอยกาบ
- หอยขม
- หอยเบี้ย

โครงกระดูกหมายเลข  19  พบในระดับความลึกที่  320 – 440  cm.DT.  จดัอยูในชั้นดิน
สมมตทิี ่  โครงกระดูกอยูในลักษณะนอนหงาย  หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก  สภาพโครงกระดูก
คอนขางเสียหาย  โครงกระดูกหมายเลข  19  ถูกทับโดยโครงกระดูกหมายเลข  18

โบราณวัตถุท่ีพบรวมกับโครงกระดูก
- ภาชนะดินเผาขนาดเล็ก  1  ใบ  สีดํ าทรงกลม มีการปนเปนเสนนูน  เปนสันชวง

กลางล ําตัวของภาชนะ  คอสูง  ปากผายออก  ผิวเรียบ  ไมมีการตกแตงลวดลาย
- หวงคอ  ท ําดวยกระดูกหรืองาชาง
- ก ําไลแขนแบบปลอกขนาดใหญ  ท ําดวยกระดูกหรืองาชาง  1  อัน
- หอยเบี้ย  รอยเปนพวงสวมบริเวณลํ าคอ
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หลักฐานประเภทดินเผา
1. ภาชนะดินเผา

จากการขุดคนพบภาชนะดินเผาทั้งหมอ 41 ใบ โดยอยูในสภาพสมบูรณ และไม
สมบรูณพบอุปกรณที่ใชในการผลิต คือหินดุ รูปทรงของภาชนะดินเผาที่พบมีดังนี้

- ทรงกลม  ขอบปากผายออก
- ทรงกลม  มีเชิง
- ทรงกลม  ขอบปากผายออกมีเชิงสูง
- ทรงกลม  ขอบปากโคงเขา
- ทรงกลม  ขอบปากตรง  ชวงกลางลํ าตัวปองออกเปนสันมน มีเชิงสูง
- ทรงกลม   ขอบปากผายออก  ชวงกลางลํ าตัวปองออกเปนสันมน มีเชิงเตี้ย
- ทรงกลม  คอและปากยกสูง ( คลายปากแตร ) ผายออกมีเชิง
- ทรงกลม  ขอบปากตั้งตรง ชวงไหลมีสันมน มีเชิง
- ทรงกลม  ขอบปากตั้งตรง ชวงไหลมีสันเหลี่ยม มีเชิง
- ทรงกลมสูง
- ทรงกลม  กนแบนราบ ขอบปากผายออก
- ทรงชาม
- ทรงพาน  ขอบปากผายออกมีเชิง
- ทรงพาน  ขอบปากโคงเขาเล็กนอย มีเชิงสูง
ภาชนะมกีารตกแตงดวยลวดลายตาง ๆ มีทั้งแบบผิวเรียบธรรมดา ผิวเรียบขัดมัน

การทาดวยนํ ้าดินขนสีแดง สีเหลืองนวล เทคนิคในการทํ าลวดลายภาชนะไดแก ลายเชือกทาบ  ลาย
ขดูขดี  ลวดลายและสีของภาชนะดินเผาที่ขุดคนไดมีดังนี้

- ลายเสนโคงบนพื้นภาชนะดานนอกสีแดง ดานในมีสีดํ า , สีเทา
- ภาชนะทานํ้ าดินขนสีแดง และขัดผิวมัน
- ภาชนะเขยีนลายขดโคงดวยสีแดง ลงบนพื้นภาชนะสีนวล
- ลายเชอืกทาบทาดวยนํ้ าดินขนสีเหลืองนวล บริเวณขอบปากและเชิงภาชนะตก

แตงดวยสีแดง
- ใชสีแดงเขยีนลวดลายเปนเสนคดโคงบนพื้นภาชนะสีสมปนแดง ผิวภาชนะดาน

ในมีสีนํ้ าตาลแดง
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- ผิวภาชนะดานนอกตกแตงดวยลายเชือกทาบผสมลายขูดขีด เปนลายซิกแซก ตอ
เนือ่งบรเิวณรอบใตคอภาชนะ และระบายสีแดงภายในเสนที่ขูดขีด และทานํ้ าดินสีเหลือง
นวลทับลายเชือกทาบ

- ผิวภาชนะดานนอกสีนํ้ าตาลออน ตกแตงดวยลายเชือกทาบ
2. เบี้ยดินเผา 1 อัน
3. ลูกกระสุนดินเผา วางรวมกับโครงกระดูกหมายเลข 7 โดยอยูระหวางชวงกลางลํ าตัว

ในต ําแหนงบนและใตกระดูกเชิงกรานทั้ง 2 ขาง

หลักฐานประเภทโลหะ
หลักฐานประเภทโลหะที่พบคือ ตางหูสํ าริด  ภาชนะสํ าริด  กํ าไลขอเทาสํ าริด  ใบหอก

สํ าริดแบบมีบองรูปเรียวแหลม อยูในสภาพสมบูรณ   หัวขวานสํ าริด  เครื่องมือเหล็กมีสนิมจับ เศษ
ช้ินสวนเหล็ก  โดยหลักฐานที่พบจะวางรวมอยูกับโครงกระดูกมนุษย

หลักฐานประเภทแกว
หลักฐานที่พบ  ไดแก  ลูกปดแกวสีดํ า  16  ลูก  ลูกปดแกวสีสม  1  ลูก  ลูกปดแกวสี

เขยีวแตกละเอียด  นอกจากหลักฐานประเภทแกวที่ใชทํ าเครื่องประดับแลว  ยังพบเครื่องประดับที่
ท ํามาจากงาชาง  คือ  หวงคอ  กํ าไลแขน  โดยพบรวมกับโครงกระดูกหมายเลข  19  แสดงวาผูตาย
นาจะมคีวามสํ าคัญเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู  เนื่องจากงาชางเปนสิ่งที่มีคา  เมื่อตายลงจึงนํ ามาใชเปน
เครื่องอุทิศใหแกผูตาย
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การแบงอายุสมัย
กรกฏ บุญลพ  ไดแบงอายุสมัยของแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  โดยเปรียบเทียบรูป

แบบการฝงศพ  และรูปแบบของภาชนะดินเผาที่พบเปรียบเทียบกับรูปแบบภาชนะดินเผาที่พบใน
แตละสมัยของแหลงโบราณคดีบานเชียง ซ่ึงสามารถแบงไดดังนี้  (กรกฏ บุญลพ.  2544)

สมัยตน  (5,600 – 4,500  B.P.)
รูปแบบการฝงศพ  ในสมัยนี้จะฝงศพแบบลักษณะนอนหงายเหยียดยาว  หันศีรษะไป

ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ  และตะวันออก  ภาชนะดินที่พบคือ  ภาชนะดินเผาสมบูรณขนาดเล็ก
–กลาง  มีสีนํ้ าตาลเข็ม – ดํ า  ขัดมัน  มีเชิงเตี้ย  ตกแตงดวยลายเชือกทาบ  และภาชนะทรงกลม  มี
เสนดนิปนเปนสันคาดลํ าตัวโดยรอบ  บริเวณปากผายออก  โบราณวัตถุประเภทโลหะยังไมพบใน
สมัยนี้

ลักษณะการฝงศพ  และรูปแบบภาชนะดินเผาดังกลาว  พบฝงรวมกับโครงกระดูกดังนี้
โครงกระดูกหมายเลข  15,  17,  18,  19

สมัยกลางชวงแรก  (3,900 – 3,100  B.P.)
-  ระยะยอยท่ี  1   รูปแบบการฝงศพ  ฝงในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว  หันศีรษะไป

ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการมัดศพชวงบริเวณขอมือ  ขอเทา  หัวเขา
ภาชนะดนิเผาที่พบฝงรวมกับศพ  มีการทุบใหแตก  แลวใชช้ินสวนภาชนะดินเผาคลุมศพผูตาย  รูป
แบบของภาชนะดินเผา  มีการตกแตงดวยลายเชือกทาบผสมลายขูดขีด + เขียนสีแดง  (แบบบาน
ออมแกว)  ไมพบโลหะวัตถุ
 ลักษณะดังกลาวพบฝงรวมกับโครงกระดูกหมายเลข  13,  16

-  ระยะยอยท่ี  2   ศพฝงในลกัษณะนอนหงายเหยียดยาว  หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก
เฉยีงใต  มือทั้ง  2  ขาง  วางซอนอยูใตสะโพก  บริเวณกระดูกหัวเขาและขอเทาชิดติดกัน  แสดงวามี
การมดัศพกอนนํ ามาฝง  พบโลหะวัตถุคือ  ใบหอกสํ าริดสภาพสมบูรณรูปทรงเรียวแหลม  จํ านวน
1  อัน  ภาชนะดินเผาที่พบมีขนาดเล็กสีดํ าปนแดงสภาพสมบูรณ  ตกแตงดวยลายเชือกทาบ  1  ใบ
วางเหนอืศรีษะ  และภาชนะดินเผามีเชิงสูงสภาพสมบูรณ  มีสีเหลืองนวล  ตกแตงผิวดวยลายขูดขีด
เปนเสนโคงผสมกับการเขียนสีแดง  ภายในลายเสนขูดขีด  1  ใบ  วางอยูเหนือศีรษะ
 ลักษณะดังกลาวพบรวมกับโครงกระดูกหมายเลข  14
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สมยักลาง  ชวงกลาง  (3,100 – 2,700  B.P.)
ลักษณะการฝงศพในชวงเวลานี้  ฝงในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว  หันศีรษะไปทาง

ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ  และทิศเหนือ  ภาชนะดินเผาที่ฝงรวมกับโครงกระดูกมีขนาดใหญ  ถูกทุบ
ใหแตก  แลวใชโปรยคลุมศพ  ภาชนะดินเผามีการตกแตงดวยลายเชือกทาบทานํ้ าดินสีขาว  มีลาย
ขดูขดีเปนเสนโคงผสมกับการทาดวยสีแดง  พบโลหะวัตถุคือ  ช้ินสวนเหล็กมีรูปรางโคง  นาจะ
เปนหวงหรือเครื่องประดับ  ขวานสํ าริดแบบมีบอง

ลักษณะดังกลาวพบรวมกับโครงกระดูกหมายเลข  11,  12

สมยักลางชวงปลาย  (2,500 – 2,300  B.P.)
ลักษณะการฝงศพในชวงเวลานี้  ฝงในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว  หันศีรษะไปทาง

ทศิเหนอื  ตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะศพแสดงถึงการมัดบริเวณชวงเขา  ขอเทา  กอนนํ าไปฝง
ภาชนะดนิเผาที่พบฝงรวมกับศพมีไมนอยกวา  1 ใบ  มีการทุบใหแตก  แลวนํ ามาปูพื้นหลุม  กอนที่
จะน ําศพไปฝง  แลวใชช้ินสวนภาชนะคลุมทับอีกครั้ง  รูปทรงภาชนะที่พบคือ  ทรงกลม  มีเชิงเตี้ย
ปากผายออก,  ทรงชาม  ตกแตงดวยการเขียนสีแดงลงบนพื้นสีนวล,  ทรงกลม  ขนาดใหญ  มีเชิง
ขอบปากสงูผายออก  ตกแตงดวยการเขียนสีแดงบนพื้นผิวสีแดง  โลหะวัตถุที่พบคือ  ช้ินสวนสํ าริด
ตามสวนตาง ๆ  ของรางกาย  รูปทรงกลม  นาจะใชเปนเครื่องประดับ,  ช้ินสวนเครื่องมือเหล็ก

ลักษณะดังกลาวพบกับโครงกระดูกหมายเลข  5,  6,  7,  8,  10

สมัยปลาย  (2,300 – 1,800  B.P.)
ลักษณะศพ  ฝง  แบบนอนหงายเหยียดยาว  หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ทิศ

ตะวนัตกเฉยีงใต  และทิศตะวันตก  รูปแบบภาชนะดินเผาที่พบฝงรวมกับศพ  คือ  ภาชนะดินเผา
ทรงกลมกนมน  ตกแตงผิวดวยการเขียนลวดลายลงบนพื้นภาชนะ
 ลักษณะดังกลาวพบรวมกับโครงกระดูกหมายเลข  1,  2,  3,  4,  9

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46

ตารางที่  2  แสดงกระดูกสัตวที่ฝงรวมกับโครงกระดูก

โครงกระดูก
หมายเลข

ชนิดของกระดูก ประเภทของสัตว จํ านวน
(ชิ้น)

นํ้ าหนัก
(กรัม)

ลักษณะกระดูก

5

6

ฟน
incisor
Second  Phalange
Third  Phalange
Mandible
Metacarpal
Astragulus
Calcaneum
Lunate
Second  Phalange
ฟน
กระดอง
Metapodial

หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
วัว
วัว
วัว
ควาย
ควาย
ควาย
เตา
หมู

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5

10
2

35
127
45
77
50
57
15
12
10

แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก

มขีนาดเล็ก  แสดงวายังโตไมเต็มที่
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
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ตารางที่  2  (ตอ)

โครงกระดูก
หมายเลข

ชนิดของกระดูก ประเภทของสัตว จํ านวนกระดูก
(ชิ้น)

นํ้ าหนักกระดูก
(กรัม)

ลักษณะกระดูก

11 Distal  epiphysis  of  tibia
Redius
Humerus
Metacarpal
Lunate
Second  Phalange
Mandible
Upper  incisor
Metacarpal
Calconeum
First  Phalange
Second  Phalange
Third  Phalange
กระดอง
กระดอง

ววั/ควาย
ววั/ควาย
เกง/กวาง
เกง/กวาง
กวาง
กวาง
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
เตา
ตะพาบ

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
3
1
8
2

30
250
10
15
17
10
60
2

30
12
10
15
5

12
15

แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
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ตารางที่  2  (ตอ)

โครงกระดูก
หมายเลข

ชนิดของกระดูก ประเภทของสัตว จํ านวนกระดูก
(ชิ้น)

นํ้ าหนักกระดูก
(กรัม)

ลักษณะกระดูก

13

14

16

19

Bone
Fragment  of  Cuboid
Tibia
Bone

Tibia
Metatarsal

Calcanium  (ดานขวา)
Maxilla
First  Phalange
Second  Phalange
Third  Phalange

Radius + Ulna
Second  Phalange

ปลา

ปลา

ไก

ววั/ควาย
หมู
หมู
หมู
หมู

หมู
หมู

1
1
1
1

2
2

1
1
1
1
1

1
2

2
35
2
2

12
17

125
50
2
5
5

220
25

แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก
แตกหัก

แตกหัก
แตกหัก

แตกหัก
แตกหัก

มขีนาดเล็ก  แสดงวาโตไมเต็มที่
มขีนาดเล็ด  แสดงวาโตไมเต็มที่
มขีนาดเล็ก  แสดงวาโตไมเต็มที่

สมบูรณ
แตกหัก
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ขดุตรวจมสีีคล้ํ าและความชื้นสูง  ประกอบกับเปนการดํ าเนินงานในชวงเวลาที่อยูในฤดูฝน จึงทํ าให
สังเกตเห็นความแตกตางของชั้นดินธรรมชาติไดคอนขางยาก

เทคนคิการขุดคนที่ใชสํ าหรับการขุดตรวจที่แหลงโบราณคดีแหงนี้ เปนการขุดตามแนว
ระนาบของชั้นดิน  (Horizontal method)  (สุรินทร ภูขจร 2518 : 40-41) ในการขุดคนแตละระดับ
ช้ันดนิจะใชเครื่องมือขุดลอกตามแนวราบลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไดระดับความลึกตามที่กํ าหนด
โดยทัว่ถึงทั้งหลุม จึงเริ่มทํ าการขุดลอกลงไปในระดับชั้นดินตอไป โดยดํ าเนินการขุดคนดวยเทคนคิ
วธีิดงักลาวลงไปเรือ่ย ๆ จนถงึระดบัชัน้ดนิธรรมชาตทิีไ่มปรากฏหลักฐานหรอืรองรอยกจิกรรม  ที่
แสดงใหเห็นการอยูอาศัยของมนุษย   ซ่ึงในทางโบราณคดีเรียกวาระดับชั้น    Sterile

เพือ่ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเพื่อเปนการควบคุมการบันทึกเกี่ยวกับโบราณ
วตัถุและหลักฐานตาง ๆ ที่พบจากการขุดตรวจ ไดกํ าหนดแบงพื้นที่ภายในหลุมออกเปน  4  สวน
เทา ๆ กัน แตละสวนมีลักษณะเปนพื้นที่รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Quadrant) ขนาด 1 ตารางเมตร  และ
ก ําหนดชื่อเรียกแตละสวนตามแนวทิศ   ดังนี้

พืน้ทีส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   (Northeast Quadrant : NEQ)
พืน้ทีส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต   (Southeast Quadrant : SEQ)
พืน้ทีส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   (Northwest Quadrant : NWQ)
พืน้ทีส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต   (Southwest Quadrant : SWQ)
ในการจดัเก็บโบราณวัตถุแตละระดับชั้น ไดจัดแบงโบราณวัตถุออกเปนประเภทตางๆ

เชน  ช้ินสวนภาชนะดินเผา  (Pottery sherd)  ช้ินสวนกระดูก (Bone) โดยแยกตามพื้นที่การดํ าเนิน
งานทีพ่บ จากนั้นจึงจัดเก็บโบราณวัตถุลงในถุงที่กํ าหนดหมายเลข รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
ต ําแหนงและระดับชั้นดินสมมติที่พบ

เคร่ืองมือการขุดคน
ในการขุดตรวจใชเครื่องมือชนิดตาง  ๆ  ประกอบดวย
- เครือ่งมือขนาดใหญ เชน จอบ เสียม ซ่ึงเปนเครื่องมือสํ าหรับการปฏิบัติงานหนัก

โดยเฉพาะการขดุเปดหนาดนิในระดบัชัน้แรก ๆ คอื ช้ันผิวดนิ และบรเิวณทีด่นิมคีวามแนนแขง็มาก
จนไมสามารถใชเครื่องมือขนาดเล็กได

- เครือ่งมือขนาดเล็ก เชน เกรียง แปรงขนออน ลูกยางเปาลม เครื่องมือทันตแพทย
เพราะเปนเครื่องมือที่เหมาะสมตอการขุดคนที่ตองการความละเอียด และโบราณวัตถุที่มีความ
เปราะบางละเอียดออน  โดยเฉพาะการขุดลอกดินบริเวณหลุมฝงศพ และการขุดแตงโครงกระดูก
มนษุยใหลอยตัว
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จากตารางที่ 2 แสดงชนิดของกระดูกสัตวที่ฝงรวมกับโครงกระดูกมนุษย  โดยโครง
กระดกูทีพ่บกระดูกสัตวที่ฝงรวมอยูดวย คือ โครงกระดูกหมายเลข  5 , 6 , 11 , 13 , 14 , 16 และ 19
กระดกูสตัวทีฝ่งรวมกับโครงกระดูก  เมื่อวิเคราะหแลว  คือ สัตวประเภท หมู  วัว  ควาย  กวาง  ไก
ปลา  เตา  ตะพาบ   กระดูกสัตวที่พบฝงรวมกับโครงกระดูกมนุษยมากที่สุด คือ หมู วัว  และควาย
รองลงมาตามลํ าดับ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2   เมื่อจัดตามลํ าดับอายุสมัยแลวสามารถแบง
แยกโครงกระดูกที่พบตามลํ าดับอายุสมัย คือ

สมยัตน กํ าหนดอายุได 5,600 – 4,500 ปมาแลว โครงกระดูกที่มีกระดูกสัตวฝงรวมอยู
ดวย  คือโครงกระดูกหมายเลข 19 กระดูกสัตวที่พบฝงรวมกับโครงกระดูก  คือ หมู

สมยักลาง กํ าหนดอายุได 3,100 – 2,300 ปมาแลว โครงกระดูกที่มีกระดูกสัตวฝงรวมอยู
ดวย  คือ โครงกระดูกหมายเลข 11 , 13 , 14 และ 16 กระดูกสัตวที่พบฝงรวมกับโครงกระดูก  คือ
หม ู ววั ควาย กวางไก  ปลา เตา และ ตะพาบ  โครงกระดูกที่พบกระดูกสัตวฝงรวมมากที่สุด คือ
โครงกระดูกหมายเลข 11

สมยัปลาย  กํ าหนดอายุได 2,300 – 1,800 ปมาแลว โครงกระดูกสัตวที่มีกระดูกสัตวฝง
รวมอยูดวย  คือ โครงกระดูกหมายเลข 5 และ 6 กระดูกสัตวที่พบฝงรวมอยู  คือ หมู วัว ควาย เตา

จากการวเิคราะหกระดูกสัตวที่ฝงรวมกับโครงกระดูกมนุษย  สัตวที่นิยมใชในการฝง
รวม คอื หมู  วัว  ควาย  เกง  กวาง  ไก  เตา   สัตวที่นิยมใชในการฝงรวมมากที่สุด คือ หมู และจะ
เปนหมทูีอ่ายนุอยเนื่องจากกระดูกที่พบจะมีขนาดเล็กแสดงวาเปนหมูที่ยังโตไมเต็มที่ ซ่ึงนาจะเปน
สัตวเล้ียงของชุมชน มนุษยสามารถคัดเลือกขนาดของหมูมาใชในการประกอบพิธีกรรมได กระดูก
สัตวทีฝ่งรวมกับผูตายสวนใหญแลวจะเปนเครื่องเซนสังเวยใหกับผูตาย โดยมีความเชื่อวาวิญญาณ
จะไดมีอาหารกินและสามารถนํ าไปใชในโลกหนา (สุรินทร ภูขจร 2518:16-24)  การฝงกระดูกสัตว
ประเภท ววั ควาย หมู รวมกับผูตายอาจจะเปนการฆาสัตวเหลานี้เพื่อเปนการบูชายัญ  โดยที่ผูตาย
อาจจะมีความสํ าคัญในทางชนชั้นของสังคมนั้น ที่แหลงโบราณคดีบานปราสาท  อํ าเภอโนนสูง
จงัหวดันครราชสีมา ไดขุดคนพบโครงกระดูกวัวทั้งโครง ซ่ึงอาจจะเปนการฆาเพื่อนํ ามาบูชายัญ
(เมธา  วิจักขณะ 2533:77) โครงกระดูกทั้ง 7 โครง นอกจากจะพบกระดูกสัตวฝงรวมอยูแลว ยังพบ
โบราณวตัถุฝงรวมอื่น ๆ เชน โลหะวัตถุ คือ สํ าริด และเหล็ก ภาชนะดินเผา ลูกปด หอยเบี้ยซ่ึงถูก
น ํามารอยเปนสรอยคอ หวงใสคอและกํ าไลที่ทํ ามาจากกระดูกหรืองาชาง  โดยพบฝงรวมอยูกับ
โครงกระดกูหมายเลข 18 และ 19 หอยเบี้ยเปนหอยที่อยูอาศัยในทะเล แสดงวาชุมชนนี้นาจะมีการ
ตดิตอแลกเปลี่ยนกับผูที่อยูชุมชนอื่นดวย
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บทท่ี 4
การวิเคราะหกระดูกสัตว

ในการขดุคนที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอน ตํ าบลโคกสี  อํ าเภอสวางแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร  จ ํานวน 1 หลุม ขนาด 2 x 2 เมตร ในการวเิคราะหใชผลการวเิคราะหของ  ดร. อํ าพนั  กจิงาม
ผูเชี่ยวชาญดานกระดูกสัตวของกรมศลิปากร โดยทํ าการเปรียบเทียบกระดูกสัตวที่ไดจากการขุดคน
กบักระดกูสตัวในปจจุบัน กระดูกสัตวที่ไดจากการขุดคนมีทั้งหมด 1,347 ช้ิน  มีนํ้ าหนักทั้งหมด
14,112 กรัม  มีทั้งในสภาพที่สมบูรณ สามารถนํ ามาวิเคราะหไดทั้งหมด 457 ช้ิน  นํ้ าหนักโดยรวม
4,444  กรัม และอยูในสภาพที่แตกหักไมสามารถวิเคราะหได  890  ช้ิน  นํ้ าหนักโดยรวม 9,668
กรัม    เปลือกหอยที่ไดจากการขุดคนมีทั้งหมด 948  ช้ิน นํ้ าหนักโดยรวม 1,206 กรัม  เปลือกหอย
สภาพทีส่มบูรณสามารถนํ ามาวิเคราะหไดมีทั้งหมด  545  ช้ิน นํ้ าหนักรวม  796 กรัม และสภาพที่
ไมสมบูรณไมสามารถวิเคราะหไดมีทั้งหมด 403  ช้ิน นํ้ าหนักรวม  410  กรัม

 ขั้นตอนในการวิเคราะหกระดูกสัตว
1. แยกกระดูกสัตวแตละระดับชั้นดิน  ตัง้แตช้ันดินบนสุดจนถึงชั้นดินลางสุดของแตละ

ZONE  จากนัน้ทํ าความสะอาดกระดูกสัตวทุกชิ้น
2. แยกชิน้สวนกระดูกสัตวที่วิเคราะหได และวิเคราะหไมไดเชน นิ้วเทา  ฟน  กระดูก

สวนยาว  (long  bone)
3. นบัจ ํานวนชิน้และชั่งนํ้ าหนักของกระดูกสัตวที่วิเคราะหไดและวิเคราะหไมได
4. กระดกูสวนที่วิเคราะหไดวาเปนสวนใดของรางกาย และมีสภาพที่สมบูรณนํ าไป

เปรยีบเทียบกับกระดูกสัตวในปจจุบัน
5. วดัขนาดกระดูกสัตวที่สามารถวิเคราะห เครื่องมือที่ใชสํ าหรับวัด  คือ caliper  มี

ขนาด   6-8 นิว้ ใชในการวัดสัดสวนและการอานคา vernia ถึง 0.1 มิลลิเมตร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

ชั้น พื้นที่ จํ านวน นํ้ าหนัก
วัฒนธรรม ระดับ จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า รวม รวม

(cm.DT) นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก (ชิ้น) (กรัม)
(ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม)

โคกคอน (1) 103-120 1 3 1           3           
สมัยปลาย (2) 120-140

(2,300- (3) 140-150
1,800 B.P.) (4) 150-170 25 150 1 5 21 82 10 40 86 438 4 12 21 150 1 3 169       880       
โคกคอน (5) 170-190 47 335 6 40 34 270 1 3 12 250 1 10 34 340 1 5 136       1,253    
สมัยกลาง (6) 190-200 12 105 2 2 14         107       
ตอนปลาย

(2,500-
2,300 B.P.)
โคกคอน (7) 200-210 23 345 1 5 11 200 1 10 15 255 2 25 11 135 5 50 69         1,025    
สมัยกลาง (8) 210-220 43 597 6 128 9 418 3 32 24 307 10 190 21 350 1 5 117       2,027    
ตอนกลาง (9) 220-230 5 55 2 60 54 305 5 65 26 450 6 35 98         970       

กระดูก ฟน กระดูก ฟนกระดูก ฟน กระดูก ฟน

ตารางที่  3  แสดงนํ้ าหนักกระดูก  (กรัม)  และจํ านวนกระดูก  (ชิ้น)  ของสัตวทั้งหมดที่พบในหลุมขุดคน

SWQ NWQ NEQ SEQ
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ชั้น พื้นที่ จํ านวน นํ้ าหนัก
วัฒนธรรม ระดับ จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า รวม รวม

(cm.DT) นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก (ชิ้น) (กรัม)
(ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม)

(2,700- (10) 230-240 6 44 1 1 58 285 30 465 1 5 8 70 104       870       
2,300 B.P.) (11) 240-250 75 570 24 790 5 65 22 445 2 5 128       1,875    
โคกคอน (12) 250-270 18 169 4 26 15 225 51 152 12 18 24 152 2 52 126       794       
สมัยกลาง (13) 270-280 10 85 14 173 1 7 12 80 3 3 11 97 3 7 54         452       
ตอนแรก (14) 280-290 8 40 2 7 8 50 12 220 30         317       
(3,900- (15) 290-300 19 98 1 2 12 80 12 73 1 7 14 127 59         387       

3,100 B.P.) (16) 300-310 12 53 1 2 3 15 9 93 2 7 27         170       
(17) 310-320 12 60 13 223 1 2 10 110 6 55 42         450       
(18) 320-330 12 150 6 70 1 5 5 95 24         320       
(19) 330-340 21 225 8 50 1 5 9 11 1 1 8 60 48         352       
(20) 340-350 12 705 2 16 215 5 10 19         946       
(21) 350-360 11 173 1 2 12         175       

ตารางที่  3  (ตอ)

กระดูก ฟน กระดูก ฟนกระดูก ฟน กระดูก ฟน
SWQ NWQ NEQ SEQ
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ชั้น พื้นที่ จํ านวน นํ้ าหนัก
วัฒนธรรม ระดับ จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า จํ า นํ้ า รวม รวม

(cm.DT) นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก นวน หนัก (ชิ้น) (กรัม)
(ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม) (ชิ้น) (กรัม)

(22) 360-370 12 93 1 2 9 105 22         200       
(23) 370-380 8 115 8 140 1 5 2 10 4 30 1 22 24         322       

โคกคอน (24) 380-390 3 17 1 5 4           22         
สมัยตน (25) 390-400 12 170 12         170       
(5,600- (26) 400-410 8 25 8           25         

4,500 B.P.)
รวม 387 4,204 29 297 284 2,894 26 176 329 3,466 46 371 225 2,541 21 163 1,347 14,112  

กระดูก ฟน กระดูก ฟนกระดูก ฟน กระดูก ฟน

ตารางที่  3  (ตอ)

SWQ NWQ NEQ SEQ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



67

จากตารางที่ 3 แสดงนํ้ าหนักกระดูก (กรัม) และจํ านวนกระดูก (ช้ิน) ของสัตวทั้งหมดที่
พบในหลมุขดุคน ซ่ึงยังไมไดทํ าการวิเคราะหวาเปนสัตวประเภทใด โดยบอกจํ านวนชิ้นของกระดูก
และนํ ้าหนกัรวมของกระดูกในแตละระดับชั้นดินวามีเทาไร  จํ านวนรวมของกระดูกทั้งหมดในแต
ละระดบัชัน้ดนิ  คือ 1,347 ช้ิน  และนํ้ าหนักรวมทั้งหมด  คือ 14,112 กรัม  กระดูกสวนมากจะแตก
หกัท ําใหไมสามารถวิเคราะหได  กระดูกที่สามารถวิเคราะหไดมีเพียง 457 ช้ิน  นํ้ าหนักรวม 4,444
กรัม ซ่ึงมจี ํานวนนอยกวาจํ านวนกระดูกสัตวที่ไมสามารถวิเคราะหได ทํ าใหไมสามารถทราบถึง
ชนดิของสัตวของกระดูกแตละชิ้นอีกเปนจํ านวนมาก

กระดกูทีพ่บในปริมาณมากจะอยูในสมัยโคกคอนสมัยกลางชวงแรก  ตั้งแตระดับชั้นดิน
ที่ 12–23 (250–380 cm.dt.)  และกระดูกที่พบจํ านวนนอยที่สุดจะอยูในสมัยโคกคอนสมัยปลาย ตั้ง
แตระดับชั้นดินที่ 1-4 (103–170 cm.dt.)  ช้ินสวนกระดูกที่แตกหักโดยสวนมากจะเปนกระดูกชวง
long  bone  การทีก่ระดกูแตกหักจํ านวนมากนาจะเปนการใชสัตวเหลานั้นเปนอาหาร จึงมีการทุบ
หรือชํ าแหละชิ้นสวนออก  จํ านวนกระดูกที่ไมสามารถวิเคราะหไดในชวงโคกคอนสมัยกลางชวง
แรกมจี ํานวนมาก และกระดูกที่สามารถวิเคราะหไดในสมัยโคกคอนสมัยกลางชวงแรกก็มีจํ านวน
มากเชนกนั โดยจะพบสัตว เชน  กวาง  ละอง/ละมั่ง  วัว  ควาย  สัตวนํ้ า  (ตารางที่ 4)  แสดงวาสัตวที่
พบเหลานี้นาจะเปนอาหารของคนในชวงเวลานั้น
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ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

บานโคกคอนตอนปลาย 103 – 120 
(2,300-1,800  B.P.) 120 – 140 

140 – 150
150 – 170 NEQ Antler 1 20 กวาง แตกหัก

NEQ Second  Phalange 1 5 กวาง แตกหัก
NEQ กระดอง 9 35 เตา แตกหัก
NEQ Second  Phalange 2 5 หมู มีขนาดเล็ก

แสดงวายังโตไมเต็มที่
SEQ กระดอง 2 10 เตา แตกหัก
SEQ Second  Phalange 1 7 แตกหัก
SEQ Metapodial 1 15 แตกหัก

บานโคกคอนสมัยกลาง 170 – 190 SWQ Metapodial 1 70 วัว / ควาย แตกหัก
ตอนปลาย SWQ กระดองเตา 1 10 เตา แตกหัก

(2,500-2,300 B.P.) SEQ Tibia 1 75 วัว / ควาย แตกหัก

ตารางที่  4  แสดงผลการวิเคราะหกระดูกสัตวในแตละระดับชั้นดิน
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

SEQ กระดอง 3 15 เตา แตกหัก
NEQ Vertebrae 1 10 แตกหัก
NEQ กระดอง 2 5 เตา แตกหัก
NEQ Ulna 1 15 หมู ไมสมบูรณ
NWQ กระดอง 3 15 เตา แตกหัก

190 – 200 SEQ กระดอง 1 2 ตะพาบ แตกหัก
SEQ กระดอง 2 3 เตา แตกหัก

บานโคกคอนสมัยกลาง 200 – 210 SWQ Calcaneum 1 70 วัว สมบูรณ
ตอนกลาง SWQ กระดอง 2 10 เตา แตกหัก

(2,700-2,300 B.P.) SEQ Calcaneum 1 40 กวาง แตกหัก
NEQ กระดอง 4 12 เตา แตกหัก
NWQ กระดอง 2 5 เตา แตกหัก
NWQ Rib 2 10 แตกหัก

210 – 220 NWQ Metacarpal 1 3 สุนัข แตกหัก
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

NWQ Metacarpal 1 20 วัว / ควาย แตกหัก
NWQ Metacarpal 1 7 หมู แตกหัก
NWQ Metacarpal 1 10 กวาง แตกหัก
NWQ First  Phalange 1 10 แตกหัก
NWQ กระดอง 2 5 เตา แตกหัก
NWQ Ulna 1 45 วัว / ควาย แตกหัก
NWQ Cuboid  navicula 2 25 แตกหัก
NEQ Astragalus 1 20 ละอง / ละมั่ง แตกหัก

First  Phalange 1 3 แตกหัก
SEQ กระดอง 9 52 เตา แตกหัก
SEQ Second  Phalange 2 2 หมู มีขนาดเล็ก

แสดงวายังโตไมเต็มที่
SEQ Second  Phalange 1 12 ละอง / ละมั่ง สมบูรณ
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

SWQ Second  Phalange 1 5 หมู มีขนาดเล็ก
แสดงวายังโตไมเต็มที่

SWQ Third  Phalange 1 25 ควาย แตกหัก
SWQ Second  Phalange 1 20 วัว แตกหัก
SWQ First  Phalange 2 60 วัว สมบูรณ

220 – 230 NEQ Tibia  (proximal  epiphysis) 2 165 วัว / ควาย แตกหัก
NEQ Second  Phalange 2 10 หมู มีขนาดเล็ก
NEQ กระดอง 2 12 เตา แตกหัก
NWQ กระดอง 4 10 เตา แตกหัก
NWQ Rib 5 20 แตกหัก
NWQ Patella 3 10 แตกหัก
SWQ กระดอง 2 10 เตา แตกหัก
SWQ Second  Phalange 1 15 กวาง สมบูรณ  มีขนาดใหญ
SWQ Humerus 1 30 หมู แตกหัก
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)
230 – 240 SEQ Lunate 1 5 หมู แตกหัก

SWQ bone 1 1 ปลาสวาย แตกหัก
SWQ Rib 3 10 แตกหัก
NEQ กระดอง 5 10 เตา แตกหัก
NEQ Rib 7 7 แตกหัก
NWQ กระดอง 2 5 เตา แตกหัก

240 – 250 SWQ First  Phalange 2 10 หมู แตกหัก
SWQ Second  Phalange 2 5 หมู แตกหัก
SWQ Third  Phalange 1 5 กวาง สมบูรณ
SWQ Scaphoid 1 10 กวาง สมบูรณ
SWQ Sesamoid 1 2 หมู แตกหัก
NEQ Scaphoid 1 10 วัว แตกหัก
NEQ กระดอง 9 30 เตา แตกหัก
NEQ Metatarsal 1 5 หมู แตกหัก
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

NEQ Bone 1 2 ปลาชอน แตกหัก
NEQ Second  Phalange 1 20 วัว แตกหัก
NEQ Sesamoid 2 5 วัว แตกหัก
SEQ Metacarpal 3 60 วัว / ควาย แตกหัก
SEQ Femur 1 40 หมู มีขนาดเล็ก
SEQ First  Phalange 1 23 กวาง สมบูรณ

บานโคกคอนสมัยกลาง 250 – 270 NEQ First  Phalange 2 5 หมู แตกหัก
ชวงแรก NEQ Antler 1 10 กวาง แตกหัก

(3,900-3,100 B.P.) NEQ First  Phalange 1 13 วัว แตกหัก
NWQ Second  Phalange 1 17 กวาง สมบูรณ
NWQ กระดอง 4 10 เตา แตกหัก
SEQ Astragalus 1 67 วัว สมบูรณ
SEQ Second  Phalange 1 15 แตกหัก
SEQ Femur 1 2 หนู สมบูรณ
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

SEQ กระดอง 2 32 เตา แตกหัก
SEQ Pelvis 1 35 แตกหัก
SWQ กระดอง 5 45 เตา แตกหัก
SWQ Third  Phalange 1 2 หมู แตกหัก
SWQ Metatarsal 1 1 ไก แตกหัก

270 – 280 NEQ กระดอง 3 5 เตา แตกหัก
NEQ กระดอง 4 15 ตะพาบ แตกหัก
NEQ First  Phalange 1 7 หมู สมบูรณ
NEQ Bone 4 1 ปลา แตกหัก
NWQ กระดอง 3 10 เตา แตกหัก
NWQ Rib 7 30 แตกหัก
SWQ Bone 2 27 แตกหัก
SWQ Femur 1 2 ไก แตกหัก
SWQ Proximal  epiphysis  of Tibia 1 12 แตกหัก
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

SEQ กระดอง 1 1 เตา แตกหัก
SEQ กระดอง 1 5 ตะพาบ แตกหัก

280 – 290 NEQ กระดอง 2 5 เตา แตกหัก
NEQ Bone 1 10 ปลาสวาย แตกหัก
SWQ กระดอง 1 7 เตา แตกหัก
SWQ Bone 1 2 ปลา แตกหัก
SEQ Distal  epiphysis 1 2 หมู แตกหัก
SEQ Antler 1 7 กวาง แตกหัก
SEQ กระดอง 6 17 เตา แตกหัก
SEQ Bone 1 2 ปลาชอน แตกหัก

290 – 300 NEQ กระดอง 2 5 เตา แตกหัก
NEQ Bone 1 5 ปลาสวาย แตกหัก
NEQ Bone 1 5 ปลาชอน แตกหัก
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

NEQ First  Phalange 1 2 สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้ านม แตกหัก
ขนาดเล็ก

NEQ Second  Phalange 1 2 สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้ านม แตกหัก
ขนาดเล็ก

 SWQ กระดอง 2 7 เตา แตกหัก
SWQ Lunate 1 17 กวาง แตกหัก
SWQ Bone 1 5 ปลาชอน มีขนาดเล็ก
SWQ Second  Phalange 1 10 กวาง / ละอง / ละมั่ง แตกหัก
NWQ Radius 1 250 วัว / ควาย แตกหัก
NWQ Metacarpal 1 15 เกง แตกหัก
NWQ Bone 1 2 ปลา แตกหัก
NWQ กระดอง 1 5 เตา แตกหัก
SEQ First  Phalange 5 5 หมู แตกหัก
SEQ Second  Phalange 3 15 หมู แตกหัก
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

SEQ Third  Phalange 1 5 หมู แตกหัก
SEQ Metacarpal 3 15 หมู แตกหัก
SEQ Calcaneum 1 12 หมู แตกหัก

300 – 310 NWQ กระดอง 1 7 เตา แตกหัก
NWQ Tibia 1 2 สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้ านม แตกหัก

ขนาดเล็ก
 SEQ กระดอง 2 5 เตา แตกหัก

SEQ Tibia 1 22 สุนัข แตกหัก
SEQ Bone 1 7 ปลา แตกหัก

310 – 320 NWQ Vertebrae 3 5 แตกหัก
NWQ Rib 4 10 แตกหัก
NWQ กระดอง 1 5 เตา แตกหัก
NEQ กระดอง 3 10 เตา แตกหัก
SWQ Tibia 1 15 เกง แตกหัก
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

SWQ First  Phalange 1 5 หมู มีขนาดเล็ก
แสดงวายังโตไมเต็มที่

SWQ Metatarsal 1 5 สุนัข แตกหัก
320 – 330 NWQ First  Phalange 1 5 ละอง / ละมั่ง แตกหัก

NWQ กระดอง 5 15 เตา แตกหัก
NWQ Rib 3 8 แตกหัก
SWQ Rib 2 5 แตกหัก
SEQ กระดอง 1 27 เตา แตกหัก

330 – 340 SWQ Bone 1 5 ปลา แตกหัก
SWQ Tibia 1 90 วัว มีขนาดเล็ก

 เปนวัวที่โตไมเต็มที่
NEQ Femur 1 2 หนู มีขนาดเล็ก
NWQ Bone 1 15 จระเข มีขนาดเล็ก
NWQ กระดอง 1 3 เตา แตกหัก
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

NWQ Humerus 1 5 สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้ านม มีขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก

340 – 350 NEQ Metacarpal 1 2 สุนัข แตกหัก
กระดอง 2 2 เตา แตกหัก

SWQ First  Phalange 1 2 กวาง สมบูรณ
SWQ Radius  Ulna 1 580 วัว / ควาย แตกหัก
NWQ Tibia 1 25 หมู แตกหัก
NWQ กระดอง 1 10 เตา แตกหัก
NWQ Rib 7 10 แตกหัก

350 – 360 SWQ Bone 1 2 ปลา แตกหัก
SWQ Radius 1 5 หมู มีขนาดเล็ก
SWQ Tibia 1 17 หมู มีขนาดเล็ก
SWQ Humerus 1 25 หมู มีขนาดเล็ก
SWQ Distal  epiphysis 1 12 หมู มีขนาดเล็ก
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ตารางที่  4  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของกระดูก จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะกระดูก
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

360 – 370 NWQ First  Phalange 1 5 แตกหัก
NWQ Second  Phalange 2 20 แตกหัก
NWQ Third  Phalange 3 15 แตกหัก
NWQ Rib 4 8 แตกหัก
SWQ กระดอง 2 5 เตา แตกหัก
SWQ Metacarpal 1 10 กวาง แตกหัก
SWQ Metatarsal 1 10 ละอง / ละมั่ง แตกหัก

370 – 380   SWQ Rib 2 7 แตกหัก
SWQ Bone 6 42 แตกหัก
NEQ กระดอง 2 10 เตา แตกหัก
NWQ Metatarsal 1 20 หมู มีหินปูนเกาะอยู
NWQ Second  Phalange 2 27 แตกหัก
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จากตารางที่ 4  แสดงผลการวิเคราะหกระดูกสัตวในแตละระดับชั้นดิน
สมยัโคกคอนตอนตนกํ าหนดอายุได 5,600 – 4,500 B.P.ไมพบกระดูกสัตวในชวงเวลานี้
สมยัโคกคอนตอนกลางชวงแรกกํ าหนดอายุได 3,900 – 3,100 B.P. สัตวที่พบในชวง

เวลานี ้คอื หมู, กวาง, ละอง, ละมั่ง, วัว, ควาย, สุนัข, เตา, ปลา, หนู, สัตวเล้ียงลูกดวยนํ้ านมขนาด
เล็ก, จระเข, หอยชนิดตาง ๆ สัตวที่พบมากในชวงเวลานี้  คือ หมู, เตา

ช้ินสวนของกระดูกหมูจะพบมากที่สุด โดยกระดูกจะมีขนาดเล็ก ช้ินสวนที่พบจะเปน
ช้ินสวนประเภท long bone อาจจะเปนการคัดเลือกขนาดในการฆา นอกจากชิ้นสวนหมูที่พบมาก
ในชวงเวลานี้ ยังพบสัตวนํ้ าในปริมาณมาก ยังคงพบหอย, เตา, ปลา แสดงวาในชวงเวลานี้สภาพแวด
ลอมยงัมแีหลงนํ้ า  ประชากรมีการขยายพื้นที่ออกมาจากชวงแรก ซ่ึงยังคงอยูใกลแหลงนํ้ ามากกวา
จงึพบแตเพยีงทรัพยากรประเภทหอย เมื่อเขาสูชวงกลางพบสัตวชนิดอื่นเพิ่มมากขึ้น มีการเลี้ยงสัตว
คอื หม ู สุนขั มีการขยายพื้นที่ทํ ากินเนื่องจากพบควาย ซ่ึงนาจะเปนสัตวที่ใชในการขยายพื้นที่ทํ า
การเพาะปลูก มีการลาสัตวในชวงเวลานี้ และมีการคัดเลือกเฉพาะสวนมายังแหลงโบราณคดี  เนื่อง
จากสตัวปา  เชน กวาง, เกง, ละออง, ละมัง่ จะพบชิน้สวนประเภท  long bone  มากกกวาชิน้สวนอืน่ ๆ

สมยัโคกคอนตอนกลางชวงกลางกํ าหนดอายุได 2,700 – 2,300 B.P. สัตวปายังคงพบ
มากในชวงนี ้หอยเร่ิมลดจํ านวนลง สัตวปาที่พบยังคงเปน วัว/ควาย, สัตวตระกูลกวาง, หมู, สุนัข,
เตา, ปลา สัตวที่พบมากในชวงเวลานี้ คือ หมู และกระดูกที่พบยังคงมีขนาดเล็ก นอกจากหมูยังพบ
ววั/ควาย ในจํ านวนรองลงมา แตจะมากขึ้นจากสมัยกลางชวงแรก สัตวนํ้ าเริ่มลดจํ านวนนอยลง
แสดงวาในชวงเวลานี้ นาจะมีการใชพื้นที่ในการทํ ากินมากขึ้นจากสมัยแรก เนื่องจากพบควาย
จ ํานวนมาก  นาจะมีการนํ าควายมาใชในการขยายพื้นที่เพาะปลูก แหลงนํ้ าเริ่มลดลง ยังคงมีการลา
สัตวปา เนื่องจากพบสัตวตระกูลกวาง โดยจะพบกระดูกประเภท long bone มากกวาสวนอื่น ๆ
เนือ่งจากในสมัยนี้พบจํ านวนกระดูกสัตวนอยมาก  (ตารางที่ 3)

ในสมัยปลายกํ าหนดอายุได 2,300 – 1,800 B.P. สัตวเร่ิมลดจํ านวนลงอยางมาก สัตวนํ้ า
พบเพียงเตา  สัตวปาพบเพียงกวาง ไมพบวัว/ควาย ในชวงเวลานี้  (อาจจะเนื่องมาจากประชากรมี
การขยายพืน้ที่ทํ ากินไปยังบริเวณอื่น ๆ และทรัพยากรในแหลงเริ่มลดนอยลง ประชากรมีการเพิ่ม
จ ํานวนมากขึ้น)
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ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของฟน จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะฟน
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

บานโคกคอน 103-120 ฟน 1 3 แตกหัก
ตอนปลาย 120-140

(2,300-1,800 B.P.) 140-150 NEQ ฟน 4 12 วัว/ควาย แตกหัก
SWQ ฟน 1 5 หมู แตกหัก
NWQ incisor 2 20 วัว/ควาย แตกหัก
NWQ incisor 8 20 วัว/ควาย แตกหัก
SEQ ฟน 1 3 วัว/ควาย แตกหัก

บานโคกคอนสมัยกลาง 170-190 SWQ Mandible 1 35 หมู แตกหัก
ตอนปลาย SWQ Molar 4 35 วัว/ควาย แตกหัก

(2,500-2,300 B.P.) SWQ Molar 2 5 ละอง/ละมั่ง แตกหัก
SEQ Incisor 1 10 วัว/ควาย แตกหัก

NWQ Pre Molar 1 3 หมู แตกหัก
190-200 SEQ M 3 2 2 หมู แตกหัก

ตารางที่  5  แสดงผลการวิเคราะหฟน ในแตละระดับชั้นดิน
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ตารางที่  5  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของฟน จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะฟน
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

บานโคกคอนสมัยกลาง 200-210 SWQ ฟน 1 5 กวาง แตกหัก
ตอนกลาง SEQ ฟน 1 15 วัว แตกหัก

(2,700-2,300 B.P.) SEQ ฟน 4 35 หมู แตกหัก
NEQ Upper Premolar 2 25 วัว/ควาย แตกหัก
NWQ Incisor 1 10 วัว/ควาย แตกหัก

210-220 NEQ ฟน 9 25 หมู แตกหัก
NEQ เขี้ยว 2 10 หมู แตกหัก
NEQ Mandible 1 25 หมู แตกหัก
NEQ Maxilla 2 80 หมู แตกหัก
NEQ Incisor 1 60 วัว/ควาย แตกหัก
NWQ ฟน 3 32 วัว/ควาย แตกหัก
NWQ incisor 1 10 หมู แตกหัก
SEQ ฟน 1 5 หมู แตกหัก
SWQ เขี้ยว 1 5 หมู แตกหัก
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ตารางที่  5  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของฟน จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะฟน
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)

SWQ Mandible 1 100 หมู แตกหัก
SWQ ฟน 4 3 หมู แตกหัก
SWQ ฟนบน 4 20 หมู มีขนาดเล็ก 

แสดงวายังโตไมเต็มที่
220-230 NEQ ฟน 1 2 หมู แตกหัก

NEQ ฟน 5 35 วัว/ควาย แตกหัก
NWQ Molar 3 40 วัว/ควาย แตกหัก
NWQ Maxilla 1 15 หมู มีขนาดเล็ก 

 แสดงวายังโตไมเต็มที่
NWQ M 2 1 10 หมู แตกหัก
SWQ Mandible ขางขวา 1 45 แตกหัก
SWQ Maxilla 1 15 แตกหัก

230-240 NEQ ฟน 1 5 วัว/ควาย แตกหัก
SWQ Lower incisor 1 1 หมู แตกหัก
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ตารางที่  5  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของฟน จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะฟน
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)
240-250 NEQ Mandible 1 25 หมู มีขนาดเล็ก 

แสดงวายังโตไมเต็มที่
NEQ Maxilla 1 25 หมู แตกหัก
NEQ ฟน 1 2 เกง แตกหัก
NEQ ฟน 1 10 ละอง/ละมั่ง แตกหัก
NEQ ฟน 1 5 หมู แตกหัก
SEQ Upper incisor 2 5 สุนัข แตกหัก

บานโคกคอนสมัยกลาง 250-270 NEQ ฟน 2 3 หมู แตกหัก
ชวงแรก NEQ ฟน 10 15 สุนัข แตกหัก

(3,900-3,100 B.P.) NWQ ฟน 5 13 วัว/ควาย แตกหัก
SEQ molar 1 22 วัว/ควาย แตกหัก
SEQ Mandible 1 30 แตกหัก
SWQ ฟน 3 25 วัว/ควาย แตกหัก
SWQ ฟน 1 1 หมู แตกหัก
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ตารางที่  5  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของฟน จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะฟน
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)
270-280 NEQ เขี้ยว 1 1 สุนัข แตกหัก

NEQ incisor 2 2 สุนัข แตกหัก
NWQ ฟน 1 7 วัว/ควาย แตกหัก
SEQ เขี้ยว 1 1 เกง แตกหัก
SEQ incisor 2 2 แตกหัก

280-290 SWQ mandible 1 5 แตกหัก
SWQ incisor 2 2 สุนัข แตกหัก

290-300 NEQ ฟน 1 7 กวาง แตกหัก
SWQ upper incisor 1 2 หมู แตกหัก

300-310 NWQ ฟน 1 2 วัว/ควาย แตกหัก
SEQ ฟน 2 7 หมู แตกหัก

310-320 NWQ ฟน 1 2 หนู แตกหัก
320-330 NWQ ฟน 1 5 หมู แตกหัก
330-340 NEQ ฟน 1 1 หมู แตกหัก
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ตารางที่  5  (ตอ)

ชั้นวัฒนธรรม ระดับ พื้นที่ ชนิดของฟน จํ านวน นํ้ าหนัก ประเภทสัตว ลักษณะฟน
(cm.DT) (ชิ้น) (กรัม)
340-350 SWQ upper incisor 1 1 แตกหัก

SWQ ฟน 2 16 วัว/ควาย แตกหัก
350-360 SWQ ฟน 1 2 สุนัข แตกหัก
360-370 SWQ incisor 1 2 เกง แตกหัก
370-380 SEQ upper incisor 1 22 กวาง แตกหัก

NWQ molar 1 5 หมู แตกหัก
380-390 SEQ upper molar 1 5 เกง แตกหัก
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จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหฟนในแตละระดับชั้นดิน
บานโคกคอนตอนปลาย (2,300-1,800 B.P.) ฟนที่พบในชวงเวลานี้ที่สามารถวิเคราะห

ได จะเปนขิงสัตวประเภท วัว/ควาย หมู ที่สามารถวิเคราะหได คือ incisor จากการวิเคราะหกระดูก
สัตว (ตารางที่ 4) ในสมัยบานโคกคอนตอนปลาย สัตวที่สามารถวิเคราะหไดในชวงเวลานี้ คือ
กวาง, หม,ู เตา จากผลการวิเคราะหในสมัยบานโคกคอนตอนปลาย ช้ินสวนที่พบเปนฟนของ วัว/
ควาย  แสดงวาในชวงเวลานี้สัตวที่พบ  คือ กวาง  หมู  วัว  ควาย  และกระดูกที่ไมสามารถวิเคราะห
ไดในชวงเวลานี้ ( ตาราง 7 ) จะเปนชิ้นสวน long  bone   ซ่ึงอาจจะเปนสัตวประเภทเดียวกันที่
สามารถวิเคราะหได

บานโคกคอนสมัยกลางตอนปลาย (2,500-2,300 B.P.) ช้ินสวนของฟนที่สามารถ
วเิคราะหไดคือ molar , mandible  โดยจะเปนของสัตวประเภท  หมู , วัว , ควาย , ละอง , ละมั่ง จาก
การวเิคราะหกระดูกสัตว (ตารางที่ 4) สัตวที่วิเคราะหไดคือ วัว , ควาย , เตา , ตะพาบเมื่อเปรียบ
เทยีบกระดกูและฟนของสัตวจะ)ไดวาเปนสัตวประเภทเดียวกันดวย

บานโคกคอนสมัยกลางตอนกลาง ฟนสัตวที่วิเคราะหไดจะเปนของสัตวประเภท วัว ,
ควาย , หมู , กวาง , สุนัข , ละอง , ละมั่ง ,เกง จากการวิเคราะหกระดูกสัตว (ตารางที่ 4) สัตวที่
วเิคราะหไดคือสัตวประเภทเดียวกับที่วิเคราะหไดจากฟน

บานโคกคอนสมัยกลางตอนแรก (3,900-3,100B.P.) ชนิดของสัตวที่วิเคราะหไดจากฟน
จะมลัีกษณะทีค่ลายกับผลการวิเคราะหกระดูกสัตวในระยะเวลาเดียวกัน (ตารางที่ 4) แสดงวาสัตวที่
พบในชวงเวลานี้คือ วัว , ควาย ,หมู , เตา ,กวาง

เมือ่พจิารณาการวิเคราะหกระดูกและฟนของสัตว(ตารางที่ 4) และ(ตารางที่ 5) ในแตละ
ระดบัชัน้ดนิเดยีวกนั ผลการวิเคราะหจะมีลักษณะกระดูกที่พบวาเปนสัตวชนิดเดียวกัน ในแตละ
สมยั เมือ่พิจารณาจากกระดูกที่ไมสามารถวิเคราะหไดในแตละระดับชั้นดินซึ่งมีจํ านวนมาก กระดูก
เหลานั้นอาจจะเปนชิ้นสวนของสัตวแตละประเภทที่เปนสัตวชนิดเดียวกันกับที่สามารถวิเคราะหได 
ทีพ่บในแหลงขุดคน เนื่องจากกระดูกที่แตกหักสวนมากจะเปนกระดูก long  bone  ซ่ึงมนุษยอาจจะ
น ํามาเปนอาหาร หรืออาจะเปนการใชในการฝงรวมกับศพ เนื่องจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน
พบโครงกระดูกจํ านวนมากจากการขุดคนในขณะที่พื้นที่ที่ทํ าการขุดคนมีขนาดเพียง 2 x 2 เมตร
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ตารางที่  6 แสดงนํ้ าหนักกระดูกสัตวท่ีสามารถวิเคราะหได

ชั้นวฒันธรรม ระดับชั้นดิน  (cm.DT) นํ้ าหนักกระดูก  (กรัม)
บานโคกคอนสมัยปลาย
(1,800 – 2,300  B.P.)

1. (103 – 120)
2. (120 – 140)
3. (140 – 150)
4. (150 – 170)

-
-
-

182
บานโคกคอนสมัยกลางชวงปลาย
(2,300 – 2,500  B.P.)

5. (170 – 190)
6. (190 – 200)

308
   7

บานโคกคอนสมัยกลางชวงกลาง
(2,700 – 3,100  B.P.)

7. (200 – 210)
8. (210 – 220)
9. (220 – 230)
10. (230 – 240)
11. (240 – 250)

217
768
349
  79
613

บานโคกคอนสมัยกลางชวงแรก
(3,100 – 3,900  B.P.)

12. (250 – 270)
13. (270 – 280)
14. (280 – 290)
15. (290 – 300)
16. (300 – 310)
17. (310 – 320)
18. (320 – 330)
19. (330 – 340)
20. (340 – 350)
21. (350 – 360)
22. (360 – 370)
23. 370 – 380)

364
129
  59
108
  67
  47
  57
131
636
  63
  67
188

บานโคกคอนสมัยตน
(4,500 – 5,600  B.P.)

24. (280 – 390)
25. (390 – 400)
26. (400 – 410)

  10
-
-

รวม           4,444
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จากตารางที่ 6 แสดงจ ํานวนนํ้ าหนักกระดูกที่สามารถวิเคราะหไดในสมัยโคกคอนตอน
ตน  นํ ้าหนกักระดูกสัตวที่สามารถวิเคราะห คือ 10 กรัม ในสมัยโคกคอนตอนกลางชวงแรกนํ้ าหนัก
กระดกูทีส่ามารถวิเคราะหได คือ 1,916 กรัม  สมัยโคกคอนตอนกลางชวงกลางนํ้ าหนักกระดูกที่
วเิคราะหได คือ  2,026  กรัม สมัยโคกคอนตอนกลางชวงปลายนํ้ าหนักกระดูกที่วิเคราะหได คือ
315 กรัม  สมัยโคกคอนตอนปลายนํ้ าหนักกระดูกที่วิเคราะหได  คือ 182 กรัม

เนือ่งจากกระดกูแตกหักเปนจํ านวนมากทํ าใหวิเคราะหไดในจํ านวนไมมาก เมื่อเปรียบ
เทยีบกบัจ ํานวนนํ้ าหนักกระดูกที่ไมสามารถวิเคราะห (ตารางที่7)นํ ้าหนักกระดูกที่สามารถวิเคราะห
ไดมจี ํานวนนอยกวานํ้ าหนักกระดูกที่ไมสามารถวิเคราะหได 5,224  กรัม  ทํ าใหไมทราบวากระดูก
ทีแ่ตกหกัเหลานั้นเปนสัตวประเภทใด ซ่ึงทํ าใหผลวิเคราะหกระดูกสัตวที่ทราบชนิดของสัตวที่แน
นอนมจี ํานวนนอย   จากจํ านวนชิ้นและนํ้ าหนักของกระดูกจริงทั้งหมด
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ตารางท่ี  7  แสดงนํ้ าหนักกระดูกสัตวท่ีไมสามารถวิเคราะหได

ชั้นวฒันธรรม ระดับชั้นดิน  (cm.DT) นํ้ าหนักกระดูก  (กรัม)
บานโคกคอนสมัยปลาย
(1,800 – 2,300  B.P.)

1. (103 – 120)
2. (120 – 140)
3. (140 – 150)
4. (150 – 170)

-
-
-

698
บานโคกคอนสมัยกลางชวงปลาย
(2,300 – 2,500  B.P.)

5. (170 – 190)
6. (190 – 200)

947
100

บานโคกคอนสมัยกลางชวงกลาง
(2,700 – 3,100  B.P.)

7. (200 – 210)
8. (210 – 220)
9. (220 – 230)
10. (230 – 240)
11. (240 – 250)

808
                       1,259

621
791

                     1,262
บานโคกคอนสมัยกลางชวงแรก
(3,100 – 3,900  B.P.)

12. (250 – 270)
13. (270 – 280)
14. (280 – 290)
15. (290 – 300)
16. (300 – 310)
17. (310 – 320)
18. (320 – 330)
19. (330 – 340)
20. (340 – 350)
21. (350 – 360)
22. (360 – 370)
23. 370 – 380)

430
321
258
279
103
403
263
221
310
112
133
142

บานโคกคอนสมัยตน
(4,500 – 5,600  B.P.)

24. (280 – 390)
25. (390 – 400)
26. (400 – 410)

  12
170
  25

รวม           9,668
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จากตารางที่ 7   แสดงนํ้ าหนักกระดูกสัตวที่ไมสามารถวิเคราะหได
ในสมยัโคกคอนตอนตน นํ้ าหนักที่ไมสามารถวิเคราะหได คือ 207 กรัม สมัยโคกคอน

ตอนกลางชวงแรก นํ้ าหนักที่ไมสามารถวิเคราะหได คือ 2,975 กรัม สมัยโคกคอนตอนกลางชวง
กลาง นํ้ าหนักที่ไมสามารถวิเคราะหได คือ 4,741 กรัม สมัยโคกคอนตอนกลางชวงปลาย นํ้ าหนักที่
ไมสามารถวิเคราะหได คือ 1,047 กรัม สมัยโคกคอนตอนปลาย นํ้ าหนักที่ไมสามารถวิเคราะหได
คอื 698 กรัม นํ้ าหนักโดยรวมทั้งหมดที่ไมสามารถวิเคราะหได คือ 9,668 กรัม เนื่องจากกระดูกมี
ลักษณะทีแ่ตกหกั และแตกละเอียด ทํ าใหไมสามารถวิเคราะหไดวา เปนสัตวประเภทใด

นํ ้าหนกัในสมัยกลางชวงกลาง จะมีปริมาณมากกวาสมัยอ่ืนๆ แสดงวาในชวงเวลานี้นา
จะมสัีตวเปนจํ านวนมาก รองลงมา คือ สมัยกลางชวงแรก นํ้ าหนักที่ไมสามารถวิเคราะหไดมี
จ ํานวนรองลงมาจากสมัยกลางชวงกลาง แสดงวามีการเพิ่มปริมาณสัตวมากขึ้นในชวงสมัยตนไป
จนถงึสมัยกลางชวงกลาง   และลดจํ านวนลงเรื่อย  ๆ  มาจนถึงสมัยปลาย
ทีไ่ดจากการขุดคน 
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การวิเคราะหเปลือกหอย
ในการวิเคราะหเปลือกหอยของแหลงโบราณคดีบานโคกคอน มีเปลือกหอยทั้งหมด

948  ช้ิน  นํ้ าหนักรวม  1,206  กรัม  สามารถวิเคราะหได  545 ช้ิน  นํ้ าหนักรวม  796  กรัม  ไม
สามารถวเิคราะหได  403  ช้ิน  นํ้ าหนักรวม  410  กรัม โดยการศึกษากับผูเชี่ยวชาญ (คุณอํ าพัน  กิจ
งาม )  และจากการเปรียบเทียบกับตัวอยางเปลือกหอย  ผลการวิเคราะหพบวามีหอยนํ้ าจืด  คือ  หอย
โขง   หอยขม  หอยนา  หอยทราย  หอยนํ้ าเค็ม ไดแก หอยเบี้ย

หอยโขง (Pila  Polita )  เปนหอยกาบเดี่ยวขนาดประมาณ  5–10 เซนติเมตร ปากเปด
ของเปลือกหอยคอนขางกวาง  เปลือกมีสีนํ้ าตาลดํ าหรือเหลือง   อาศัยตามทุงนาหรือที่ที่มีนํ้ าขัง ใน
ฤดแูลงหอยโขงจะฝงตัวอยูในโคลนหรือดินที่แหง  กินใบไมที่เนาเปอยเปนอาหาร  พบในระดับชั้น
ดนิที ่ 14  ลงมาจนถึงระดับชั้นดินที่  25   ขนาดโดยเฉลี่ย คือ กวาง 3.4 เซนติเมตร ยาว 3.5
เซนตเิมตร  หอยโขงจะมีขนาดใหญกวาหอยขมและหอยนา

หอยขม  ( Filupaludina  sp. )  มเีปลอืกเวียนเปนเกลียว ผิวเปลือกดานนอกมีสีนํ้ าตาล
เขยีวขีม้า ชองเปดมีฝาปดเปนแผนเดียว มีขนาด 3-4 เซนติเมตร มีอวัยวะเพศทั้งตัวผูและตัวเมียใน
ตวัเดยีวกนั  อาศัยในนํ้ านิ่งไมลึกตามบริเวณพื้นที่เปนโคลน หรือดินปนทราย พบไดทั้งในนํ้ าจืด
และนํ ้ากรอย  พบทั่วไปตามภาคตาง ๆ กินสาหราย ใบไม ใบหญาที่เนาเปอยเปนอาหาร พบใน
ระดบัชัน้ดินที่ 14 ถึง ระดับชั้นดินที่ 25 ขนาดโดยเฉลี่ย  คือ กวาง 1.4 เซนติเมตร  ยาว 2 เซนติเมตร
พบในปริมาณเล็กนอย

หอยนา  ( Pila  Ampullacea )  มลัีกษณะเหมือนหอยขม  แตจะมีขนาดเล็กกวา  พบทั่ว
ไปตามบรเิวณที่มีนํ้ าขัง นํ้ าไหล สามารถดํ ารงชีวิตอยูไดในฤดูแลง โดยการฝงตัวอยูในดิน เมื่อถึงฤดู
ฝนจะขึน้มาวางไข   กินสาหราย  ใบไมทั้งสดและเนาเปนอาหาร  พบในระดับชั้นดินที่ 14 , 16–23,
25  ขนาดโดยเฉลี่ย  คือ กวาง 1.6 เซนติเมตร  ยาว  2.2  เซนติเมตร  โดยจะพบในปริมาณมากกวา
หอยชนิดอื่น ๆ

หอยกาบ  (Chamberlainia  sp.)  เปนหอยสองฝา มีสีนํ้ าตาลปนเขียว พบทั้งหอยกาบ
เล็กและหอยกาบใหญ  อาศัยอยูตามหนองบึง ลํ าธาร หรือบริเวณที่มีนํ้ าไหล กินสาหราย ใบไมเนาผุ
เปนอาหาร   หอยกาบเล็กพบตั้งแตระดับชั้นดินที่ 14–23 ขนาดโดยเฉลี่ย  คือ กวาง 2.3 เซนติเมตร
ยาว  3.3 เซนติเมตร  โดยจะพบในปริมาณนอย   หอยกาบใหญ พบในระดับชั้นดินที่ 16, 19, 21–23,
25   ขนาดโดยเฉลี่ย  คือ กวาง 3.8 เซนติเมตร  ยาว 5.4 เ ซนติเมตร  โดยจะพบในปริมาณนอย

หอยทราย ( Trochotia  Trochodies ) เปนหอยฝาเดียว สามารถอยูไดทุกสภาพแวดลอม
และอยูไดในทุกฤดูกาล เมื่อถึงฤดูแลงจะฝงตัวอยูในดิน  มีสีนํ้ าตาลปนเขียวข้ีมา  กินสาหราย  ใบไม
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ทีเ่นาผุเปนอาหาร  พบในปริมาณเล็กนอย  โดยพบในระดับชั้นดินที่ 14 , 16 , 18 – 23 , 25  กวาง 1.9
ยาว  2  เซนติเมตร

หอยเบี้ย  (Cowrie   shell )  เปนหอยทะเล  มีลักษณะเปลือกรี  ดานลางตัวหอยจะแบน
กนิสาหรายและตะไครนํ้ าเปนอาหาร  เมื่อโตเต็มที่จะอาศัยอยูตามบริเวณที่มีปะการัง  หรือตามรอง
นํ ้าพบเพยีง 1 ช้ินในระดับชั้นดินที่  20 หอยมีลักษณะตัวเล็ก  บริเวณดานบนถูกตัดออก

การศึกษาเปลือกหอยเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะสภาพแวดลอมของแหลงโบราณคดีใน
อดตี  สามารถบบอกไดเพราะหอยแตละชนิดแตละพันธุจะอยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน  โดย
ศกึษาจากการแบงในแตละระดับชั้นดินและตามชั้นวฒันธรรม  และทํ าการชั่งนํ้ าหนักของเปลือก
หอย และดจูากชนิดของเปลือกหอยที่พบในแตละระดับชั้นดิน เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม
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ตารางที่ 8 แสดงจ ํานวน(ช้ิน) และนํ้ าหนัก(กรัม) ของหอยแตละชนิดที่พบในแตละ
ระดับชั้นดิน

จากการขุดคนตั้งแตระดับชั้นดินที่ 103 – 400 cm. DT พบทั้งหมด 7 ชนิด คือ
1. หอยกาบเล็ก    อยูในบริเวณที่มีนํ้ าไหล บึง, ลํ าธาร
2. หอยกาบใหญ    อยูในบริเวณที่มีนํ้ าไหล
3. หอยโขง    อาศัยตามทุงนา, ที่ที่มีนํ้ าขัง
4. หอยนา    อาศัยไดทั้งที่มีนํ้ าไหล และนํ้ าขัง
5. หอยเบี้ย    อาศัยอยูในทะเล
6. หอยทราย    อยูไดในทุกสภาพแวดลอม
7. หอยขม    อาศัยตามบริเวณนํ้ านิ่ง ไมลึกมาก

หอยท่ีพบมากที่สุด คือ หอยขม โดยจะพบเกือบทุกระดับชั้นดิน และหอยที่พบจะมีการ
ตดับรเิวณกนออก ซ่ึงเปนการทํ าใหงายตอการบริโภค หอยจะพบมากตั้งแตชวงระดับชั้นดินที่ 280
– 400 cm.DT  คอื ชวงสมัยกลางตอนแรกไปจนถึงสมัยตน ในชวง 103 – 270 cm.DT ไมพบเปลือก
หอยชนดิตาง ๆ ในแตละระดับชั้นดิน คือ ชวงเวลาสมัยกลางตอนกลางถึงสมัยตน แสดงวาในชวง
เวลาสมยักลางตอนแรกถึงสมัยตนมีการใชทรัพยากรหอยมากกวาชวงเวลาอื่น โดยเฉพาะหอยขม
เมือ่เขาสูสมัยกลางชวงกลางไปจนถึงสมัยปลาย จํ านวนหอยเริ่มลดนอยลงสันนิษฐานไดวานาจะมี
การใชทรัพยากรประเภทอื่น  ๆ รวมถึงแหลงนํ้ าที่เคยมีไดลดจํ านวนลงอาจจะเนื่องมาจากการขยาย
พืน้ทีใ่นการท ํากินในชวงเวลาตอมา จึงทํ าใหมีผลกระทบตอสัตวนํ้ าทํ าใหหอยลดจํ านวนลงอยาง
มาก

หอยเบี้ยที่พบในชั้นดินระดับ 330 – 340 cm.DT จะพบเพียง 1 ตัว แตจะพบรอยเปน
สรอยคอรวมกับโครงกระดูกหมายเลข 18 หอยเบี้ยเปนหอยที่อาศัยอยูในทะเล แสดงวาชุมชนบาน
โคกคอนนาจะมีการติดตอกับผูที่อยูทางทะเล และพบรอยเปนสรอยคอรวมกับโครงกระดูกหมาย
เลข 18 เพียงโครงเดียว
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ตารางที่  9  การวิเคราะหหอย

ชั้นวฒันธรรม ระดับ
ชั้นดิน

(cm. DT)

พื้นที่  ลักษณะของหอย จํ านวน
(ชิ้น)

นํ้ าหนักรวม
(กรัม)

ชนิดของหอย

โคกคอนตอนปลาย 103-120 - - - -
(2,300-1,800 B.P.) 120-140 - - - -

140-150 - - - -
150-170 - - - -

โคกคอนตอนกลางชวงปลาย 170-190 - - - -
(2,500-2,300  B.P.) 190-200 - - - -

200-210 - - - -
โคกคอนกลางชวงกลาง 210-220 - - - -

(3,100-2,700  B.P.) 220-230 - - - -
230-240 - - - -
240-250 - - - -

โคกคอนตอนกลางชวงแรก 250-270 - - - -
(3,900-3,100  B.P.) 270-280 - - - -
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ตารางที่  9  (ตอ)

ชั้นวฒันธรรม ระดับ
ชั้นดิน

(cm.DT)

พื้นที่  ลักษณะของหอย จํ านวน
(ชิ้น)

นํ้ าหนักรวม
(กรัม)

ชนิดของหอย

280–290 NWQ หอยอยูในสภาพสมบูรณ 28   80 หอยกาบเล็ก,  หอยโขง,  หอยขม,
หอยทราย , หอยนา

290–300 NWQ หอยอยู  ในสภาพสมบู รณ และไม 
สมบูรณ

3     8 หอยกาบเล็ก

300–310  NEQ หอยอยู  ในสภาพสมบู รณ และไม 
สมบูรณ

13   45 หอยกาบเล็ก,  หอยกาบใหญ,  หอย
ทราย,  หอยโขง, หอยขม,หอยนา

310–320 NEQ หอยอยู  ในสภาพสมบู รณ และไม 
สมบูรณ

59 135 หอยกาบเล็ก,  หอยโขง,  หอยขม,
หอยนา

320–330 NEQ หอยอยู  ในสภาพสมบู รณ และไม 
สมบูรณ

73 135 หอยทราย, หอยกาบเล็ก, หอยกาบ
ใหญ,  หอยโขง, หอยขม, หอยนา

330–340 NEQ หอยอยู  ในสภาพสมบู รณ และไม 
สมบูรณ

77 155 หอยทราย,  หอยกาบเล็ก,  หอย
โขง,  หอยขม, หอยเบี้ย, หอยนา
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ตารางที่  9  (ตอ)

ชั้นวฒันธรรม ระดับ
ชั้นดิน

(cm.DT)

พื้นที่  ลักษณะของหอย จํ านวน
(ชิ้น)

นํ้ าหนักรวม
(กรัม)

ชนิดของหอย

340–350 NEQ หอยอยู  ในสภาพสมบู รณ และไม 
สมบูรณ

60 135 หอยทราย, หอยกาบเล็ก, หอยกาบ
ใหญ,  หอยเบี้ย, หอยขม, หอยโขง,
หอยนา

350–360 NEQ หอยอยู  ในสภาพสมบู รณ และไม 
สมบูรณ

109 220 หอยทราย, หอยขม, หอยกาบใหญ,
หอยโขง , หอยนา

360–370 SEQ หอยอยู  ในสภาพสมบู รณ และไม 
สมบูรณ

73 165 หอยทราย, หอยกาบเล็ก, หอยกาบ
ใหญ,  หอยขม, หอยโขง , หอยนา

370–380 NWQ หอยอยูในสภาพสมบูรณ 32   70 หอยกาบเล็ก,  หอยกาบใหญ,  หอย
ทราย,  หอยขม, หอยโขง , หอยนา

380–390 - - - -
โคกคอนสมัยตน

(5,600-4,500  B.P.)
390–400 NWQ หอยอยูในสภาพสมบูรณ 18   58 หอยทราย, หอยกาบใหญ, หอย

โขง,  หอยขม
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จากตารางที่  9  การวิเคราะหหอย  จากผลการวิเคราะหเปลือกหอยที่ไดจากการขุดคน
ทัง้หมด  948  ช้ิน  นํ้ าหนัก  1,206  กรัม  หอยที่นํ ามาวิเคราะหมีทั้งในสภาพที่ไมสมบูรณ  มีลักษณะ
ทีแ่ตกหักไมสามารถวิเคราะหได  และมีลักษณะที่สมบูรณสามารถวิเคราะหได  จากการขุดคนใน
ระดับชั้นดินที่  390-400  cm.DT.  จดัอยูในสมัยโคกคอนตอนตน  กํ าหนดอายุได  4,500-5,600  ป
มาแลว  พบเปลือกหอยทั้งหมดจํ านวน  18  ช้ิน  นํ้ าหนักรวม  58  กรัม  หอยที่พบ  คือ  หอยทราย,
หอยกาบใหญ,  หอยโขง,  หอยขม

ในสมัยโคกคอนตอนกลางชวงแรก  กํ าหนดอายุได  (3,100-3,900  ปมาแลว)  ตั้งแต
ระดับชั้นดินที่  250-390   cm.DT.   พบหอยเปนจํ านวนมาก  โดยพบเปนจํ านวน  527  ช้ิน  นํ้ าหนัก
รวม  1,206  กรัม  หอยที่พบ  คือ  หอยขม,  หอยโขง,  หอยนา,  หอยทราย,  หอยกาบเล็ก,  หอยกาบ
ใหญ  และหอยเบี้ย  หอยท่ีพบมากที่สุดในชวงเวลานี้  คือ  หอยขม และจะมีการตัดบริเวณกนออก
แสดงถึงการทํ าใหงายที่จะบริโภค  นอกจากหอยขมแลวยังพบหอยนาและหอยโขงรองลงมา   ซ่ึง
หอยท้ังสองประเภทนี้สามารถอาศัยอยูไดในนาขาว

ในสมัยโคกคอนตอนปลายถึงสมัยโคกคอนตอนกลางชวงกลาง  กํ าหนดอายุได  1,800-
3,100  ป   มาแลว  ไมพบเปลือกหอยทุกชนิด  อาจจะเนื่องมาจากแหลงนํ้ าที่เคยมีไดลดจํ านวนลง
อยางมาก  ซ่ึงอาจเกิดจากการขยายพื้นที่ทํ ากิน

สรุปในสมัยโคกคอนตอนตนนาจะมีแหลงนํ้ าเปนจํ านวนมากรวมถึงนาขาวดวย  เนื่อง
จากพบหอยนาและหอยโขงในปริมาณมาก  การใชทรัพยากรในชวงนี้ประชากรอาจจะนิยมบริโภค
หอยมากกวาสัตวประเภทอื่น  เนื่องจากหอยขมที่พบมีการตัดบริเวณกนออก  เพื่อใหงายตอการรับ
ประทาน  เมื่อเขาสูสมัยกลางชวงแรกยังคงพบหอยในปริมาณมาก  เมื่อเขาสูสมัยกลางชวงกลางถึง
สมยัปลายไมพบหอย   แสดงวาประชากรอาจจะมีการเลือกใชทรัพยากรประเภทอื่นแทน  หรืออาจ
จะมีสาเหตุมาจากเปนชวงฤดูแลง    แหลงนํ้ าที่เคยมีลดจํ านวนลงอยางมากทํ าใหไมพบหอยในชวง
เวลานี้
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ลํ า
ดับ ชนิด
ที่ สัตว

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11 ระดับ 12 ระดับ 13 ระดับ 14 ระดับ 15 ระดับ 16 ระดับ 17 ระดับ 18 ระดับ 19 ระดับ 20 ระดับ 21 ระดับ 22 ระดับ 23 ระดับ 24 ระดับ 25 ระดับ 26

(103- (120- (140- (150- (170- (190- (200- (210- (220- (230- (240- (250- (270- (280- (290- (300- (310- (320- (330- (340- (350- (360- (370- (380- (390- (400-

120) 140) 150) 170) 190) 200) 210) 220) 230) 240) 250) 270) 280) 290) 300) 310) 320) 330) 340) 350) 360) 370) 380) 390) 400) 410)

1 กวาง 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 
(25) (40) (10) (15) (38) (27) (7) (27) (2) (10)

2 เกง 1 1 
(15) (15)

3 ละอง/ 2 1 1 
ละมั่ง (45) (5) (10)

4 วัว 1 3 4 2 1 
(70) (80) (35) (80) (90)

โคกคอนสมัยกลาง
ชวงกลาง

ตารางที่  10  แสดงจํ านวนกระดูก (ชิ้น) : นํ้ าหนักกระดูก (กรัม) ของสัตวแตละชนิดที่พบในแตละระดับชั้นดิน  (cm. DT) 

โคกคอนตอนปลาย
(1,800-2,300 BP.)

โคกคอน
สมัยกลาง
ชวงปลาย

โคกคอนสมัยกลางชวงแรก
(3,100-3,900 BP.) (4,500-5,600 BP.)

โคกคอนสมัยตน

(2,300- (2,700-3,100 BP.)
2,500 BP.)
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ลํ า
ดับ ชนิด
ที่ สัตว

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11 ระดับ 12 ระดับ 13 ระดับ 14 ระดับ 15 ระดับ 16 ระดับ 17 ระดับ 18 ระดับ 19 ระดับ 20 ระดับ 21 ระดับ 22 ระดับ 23 ระดับ 24 ระดับ 25 ระดับ 26

(103- (120- (140- (150- (170- (190- (200- (210- (220- (230- (240- (250- (270- (280- (290- (300- (310- (320- (330- (340- (350- (360- (370- (380- (390- (400-

120) 140) 150) 170) 190) 200) 210) 220) 230) 240) 250) 270) 280) 290) 300) 310) 320) 330) 340) 350) 360) 370) 380) 390) 400) 410)

5 ควาย 1 
(20)

6 วัว/ 1 2 2 2 3 1 
ควาย (15) (145) (65) (165) (60) (580)

7 สุนัข 1 1 1 1 
(3) (22) (5) (2)

8 หมู 2 1 4 3 1 7 3 1 1 13 1 1 1 4 1 
(5) (15) (25) (40) (5) (62) (7) (7) (2) (52) (5) (5) (25) (59) (20)

2,500 BP.)
(2,300- (2,700-3,100 BP.)

โคกคอนสมัยตน
(1,800-2,300 BP.) ชวงปลาย ชวงกลาง (3,100-3,900 BP.) (4,500-5,600 BP.)
โคกคอนตอนปลาย สมัยกลาง โคกคอนสมัยกลาง โคกคอนสมัยกลางชวงแรก

ตารางที่  10  (ตอ)

โคกคอน
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ลํ า
ดับ ชนิด
ที่ สัตว

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11 ระดับ 12 ระดับ 13 ระดับ 14 ระดับ 15 ระดับ 16 ระดับ 17 ระดับ 18 ระดับ 19 ระดับ 20 ระดับ 21 ระดับ 22 ระดับ 23 ระดับ 24 ระดับ 25 ระดับ 26

(103- (120- (140- (150- (170- (190- (200- (210- (220- (230- (240- (250- (270- (280- (290- (300- (310- (320- (330- (340- (350- (360- (370- (380- (390- (400-

120) 140) 150) 170) 190) 200) 210) 220) 230) 240) 250) 270) 280) 290) 300) 310) 320) 330) 340) 350) 360) 370) 380) 390) 400) 410)

9 ไก 1 2 
(1) (3)

10 สัตว 2 1 1 
เลี้ยงลูก (4) (2) (5)
ดวยนํ้ า
นม
ขนาด
เล็ก

ตารางที่  10 (ตอ)

โคกคอน
โคกคอนสมัยตน

(1,800-2,300 BP.) ชวงปลาย ชวงกลาง (3,100-3,900 BP.) (4,500-5,600 BP.)
โคกคอนตอนปลาย สมัยกลาง โคกคอนสมัยกลาง โคกคอนสมัยกลางชวงแรก

(2,300- (2,700-3,100 BP.)
2,500 BP.)
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ลํ า
ดับ ชนิด
ที่ สัตว

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11 ระดับ 12 ระดับ 13 ระดับ 14 ระดับ 15 ระดับ 16 ระดับ 17 ระดับ 18 ระดับ 19 ระดับ 20 ระดับ 21 ระดับ 22 ระดับ 23 ระดับ 24 ระดับ 25 ระดับ 26

(103- (120- (140- (150- (170- (190- (200- (210- (220- (230- (240- (250- (270- (280- (290- (300- (310- (320- (330- (340- (350- (360- (370- (380- (390- (400-

120) 140) 150) 170) 190) 200) 210) 220) 230) 240) 250) 270) 280) 290) 300) 310) 320) 330) 340) 350) 360) 370) 380) 390) 400) 410)

11 หนู 1 1 
(2) (2)

12 จระเข 1 
(15)

13 ตะพาบ 1 5 2 
(3) (20) (15)

14 เตา 11 9 2 6 11 8 7 9 11 7 9 5 5 4 6 1 8 2 2 
(45) (45) (2) (22) (57) (32) (15) (30) (87) (16) (29) (17) (22) (15) (42) (3) (12) (5) (10)

2,500 BP.)
(2,300- (2,700-3,100 BP.)

โคกคอนสมัยตน
(1,800-2,300 BP.) ชวงปลาย ชวงกลาง (3,100-3,900 BP.) (4,500-5,600 BP.)
โคกคอนตอนปลาย สมัยกลาง โคกคอนสมัยกลาง โคกคอนสมัยกลางชวงแรก

ตารางที่  10  (ตอ)

โคกคอน
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ลํ า
ดับ ชนิด
ที่ สัตว

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11 ระดับ 12 ระดับ 13 ระดับ 14 ระดับ 15 ระดับ 16 ระดับ 17 ระดับ 18 ระดับ 19 ระดับ 20 ระดับ 21 ระดับ 22 ระดับ 23 ระดับ 24 ระดับ 25 ระดับ 26

(103- (120- (140- (150- (170- (190- (200- (210- (220- (230- (240- (250- (270- (280- (290- (300- (310- (320- (330- (340- (350- (360- (370- (380- (390- (400-

120) 140) 150) 170) 190) 200) 210) 220) 230) 240) 250) 270) 280) 290) 300) 310) 320) 330) 340) 350) 360) 370) 380) 390) 400) 410)

15 ปลา 1 1 3 4 1 1 1 
(1) (2) (14) (17) (7) (5) (2)

16 หอย 1 1 1 6 4 8 4 2 6 1 
กาบเล็ก (3) (3) (5) (18) (10) (16) (15) (8) (12) (3)

17 หอย 1 4 3 3 1 2 
กาบใหญ (10) (20) (12) (15) (5) (8)

18 หอยขม 3 3 10 27 27 19 61 27 10 5 
(20) (12) (28) (40) (42) (30) (94) (44) (20) (12)

2,500 BP.)
(2,300- (2,700-3,100 BP.)

โคกคอนสมัยตน
(1,800-2,300 BP.) ชวงปลาย ชวงกลาง (3,100-3,900 BP.) (4,500-5,600 BP.)
โคกคอนตอนปลาย สมัยกลาง โคกคอนสมัยกลาง โคกคอนสมัยกลางชวงแรก

ตารางที่  10 (ตอ)

โคกคอน
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ลํ า
ดับ ชนิด
ที่ สัตว

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11 ระดับ 12 ระดับ 13 ระดับ 14 ระดับ 15 ระดับ 16 ระดับ 17 ระดับ 18 ระดับ 19 ระดับ 20 ระดับ 21 ระดับ 22 ระดับ 23 ระดับ 24 ระดับ 25 ระดับ 26

(103- (120- (140- (150- (170- (190- (200- (210- (220- (230- (240- (250- (270- (280- (290- (300- (310- (320- (330- (340- (350- (360- (370- (380- (390- (400-

120) 140) 150) 170) 190) 200) 210) 220) 230) 240) 250) 270) 280) 290) 300) 310) 320) 330) 340) 350) 360) 370) 380) 390) 400) 410)

19 หอยโขง 10 27 23 26 24 12 24 15 5
(36) (75) (30) (55) (65) (60) (63) (35) (35)

20 หอย 3 1 3 5 3 9 5 1 1
ทราย (9) (3) (9) (10) (10) (18) (15) (2) (3)

21 หอยนา 5 2 7 16 12 9 10 22 8 4
(12) (5) (15) (14) (26) (20) (15) (28) (16) (5)

22 หอยเบี้ย 1
(2)

2,500 BP.)
(2,300- (2,700-3,100 BP.)

โคกคอนสมัยตน
(1,800-2,300 BP.) ชวงปลาย ชวงกลาง (3,100-3,900 BP.) (4,500-5,600 BP.)
โคกคอนตอนปลาย สมัยกลาง โคกคอนสมัยกลาง โคกคอนสมัยกลางชวงแรก

ตารางที่  10  (ตอ)

โคกคอน
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จากตาราง ที่  10  แสดงจ ํานวนกระดูกสัตว  (ช้ิน)  :  นํ ้าหนักกระดูก  (กรัม)  ของสัตว
แตละชนิดที่พบในแตละระดับชั้นดิน   สามารถแบงออกเปนสมัยตาง ๆ  ได  ดังนี้  คือ

สมัยบานโคกคอนตอนตน  (5,600–4,500 B.P.)  เร่ิมตั้งแตระดับที่  24–26
สมยับานโคกคอนตอนกลางชวงแรก  (3,900–3,100 B.P.)   เริ่มตั้งแตระดับที่  12 – 23
สมัยบานโคกคอนตอนกลางชวงกลาง  (3,100–2,700 B.P.)  เริม่ตั้งแตระดับที่   7–11
สมัยบานโคกคอนตอนกลางชวงปลาย  (2,500 – 2,300 B.P.)  เร่ิมตั้งแตระดับที่   5–6
สมัยบานโคกคอนตอนปลาย  (2,300 – 1,800 B.P.)  เริม่ตั้งแตระดับที่   1–4
ในสมยับานโคกคอนตอนตนสัตวที่พบในชวงเวลานี้  คอื  หอยกาบเล็ก  หอยกาบใหญ

หอยโขง  หอยขม  หอยทราย  หอยนา  หอยท่ีพบในปริมาณมากที่สุด   คือ   หอยโขง   และหอยขม   
หอยขมทีพ่บจะมกีารตัดบริเวณกนออกเพื่อสะดวกในการกิน  ในชวงเวลานี้ยังไมพบสัตวชนิดอื่น ๆ
แสดงวาคนในชวงเวลานี้นิยมบริโภคหอยเปนอาหาร ลักษณะสภาพแวดลอมในสมัยนี้นาจะ
ประกอบไปดวยทุงนา  บริเวณมีนํ้ าขัง   เนือ่งจากพบหอยโขง  หอยขม  มากที่สุด

ในสมยับานโคกคอนตอนกลาง  สัตวที่พบมากที่สุดยังคงเปนหอย และพบสัตวนํ้ าชนิด
อ่ืน ๆ  เพิ่มขึ้น  คือ  ตะพาบ  เตา  ปลา  จระเข  นอกจากนี้ยังพบสัตวปา  คือ  กวาง , เกง , ละอง ,
ละมัง่ , วัว ควาย , หมู , ไก ,  สัตวเล้ียงลูกดวยนํ้ านมขนาดเล็ก

สัตวประเภทกวาง  ช้ินสวนที่พบ  คือ  ฟน  กระดูกขา  และเขา  แตพบในปริมาณนอย
ลักษณะสภาพแวดลอมของสัตวประเภทนี้จะอาศัยในปาโปรง   ปาทึบ     ทุงหญา  แสดงวาในสมัย
กอนแหลงโบราณคดีแหงนี้มีลักษณะเปนปาโปรง  และปาดงดิบ  และจากการพบชิ้นสวนกระดูก
สัตวประเภทนี้นอย  อาจจะเนื่องมาจากมนุษยเขาไปลาเพื่อนํ าเปนอาหารในบางครั้ง

สัตวประเภทวัว/ควาย  ในชวงเวลานี้พบสัตวประเภทวัว/ควายนอยมาก  ลักษณะนิเวศ
วทิยาของสัตวประเภทนี้ชอบอาศัยตามปาโปรง  ทุงหญา   และปาหญาสูงใกลแหลงนํ้ า  ตลอดจน
ทุงหญาที่มีปาละเมาะผสม  บางครั้งก็พบในปาทึบดวย

สัตวประเภทหมู  จากการขุดคน  พบชิ้นสวนกระดูกของหมูจํ านวนมาก  โดยพบเกือบ
ทกุระดบัชัน้ดิน  ช้ินสวนกระดูกมีขนาดเล็กซึ่งอาจจะเปนหมูเล้ียง

สุนัข  หลักฐานที่พบในแหลงโบราณคดี  พบนอยมาก  ไดแก  Metacarpal  Metatarsal
สุนขัทีพ่บในแหลงโบราณคดี นาจะเปนสัตวเล้ียง

ปลา  เตา  หอย  เปนสตัวนํ้ าที่พบในแหลงโบราณคดีแหงนี้  โดยจะพบหอยและเตาเปน
จ ํานวนมากเกือบทุกชั้นดิน  แสดงวามีการจับสัตวนํ้ ามาเปนอาหาร  โดยแหลงโบราณคดีนี้นาจะมี
แหลงนํ ้าอยูใกลกับบริเวณแหลงโบราณคดี  รวมถึงเปนบริเวณทุงนาเนื่องจากพบหอยนา  หอยโขง
หอยขม  เปนจํ านวนมาก
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ในสมยับานโคกคอนตอนปลายพบสัตวแตละชนิดในจํ านวนนอยมาก  สัตวนํ้ าพบเพียง
เตา  ไมพบหอย  หรือปลา  ในชวงเวลานี้แหลงนํ้ าที่เคยมีอาจจะแหงแลง  ซ่ึงอาจจะเปนชวงฤดูแลง
จงึไมพบสตัวนํ้ าชนิดตาง ๆ  หอยชนิดตาง ๆ  อาจจะฝงตัวอยูในดิน  สวนสัตวปาชนิดอื่นที่พบมี
เพยีงกวาง  วัว  ควาย  หมู  แตพบในปริมาณนอยเชนกัน

จากลกัษณะนเิวศวิทยาของสัตวที่พบในแตละสมัย  แสดงใหเห็นวาในสมัยกอนแหลง
โบราณคดีบานโคกคอนมีลักษณะสภาพแวดลอมแบบปาโปรง  มีแหลงนํ้ า  ตลอดจนทุงหญาไปถึง
ปาทบึ  เนือ่งจากพบสัตวนํ้ าโดยเฉพาะหอยและเตาเปนจํ านวนมาก  รวมถึงสัตวปาประเภทกวาง
ววั/ควาย   ในสมัยโคกคอนตอนกลางมีการเลี้ยงสัตว  คือ   หมู  ในสมัยโคกคอนตอนปลายพบสัตว
เปนจ ํานวนนอยลง  รวมถึงจํ านวนสัตวนํ้ าที่พบก็ลดนอยลง  แสดงวาแหลงนํ้ าที่เคยมีไดลดนอยลง
สภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไป อาจจะเนื่องมาจากจํ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทํ าใหมีการ
หกัรางถางพงเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํ ามาหากิน   จึงทํ าใหพบสัตวลดลงไปในสมัยหลัง
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จากกระดกูสตัวและเปลือกหอยที่จัดจํ าแนกแลว  พบวามีสัตวดังนี้  คือ  กวาง  เกง
ละอง/ละมัง่  วัว  ควาย สุนัข  หมู  ไก  สัตวเล้ียงลูกดวยนํ้ านมขนาดเล็ก  จระเข  เตา  ตะพาบ  ปลา
หอยกาบเลก็  หอยกาบใหญ  หอยขม  หอยโขง  หอยทราย  หอยนา  และหอยเบี้ย  โดยมีรายละเอียด
ของสัตวที่พบในแหลงโบราณคดี   ดังนี้  (ตารางที่  11)

- ลักษณะทั่วไป
- นเิวศวิทยา
- อาหาร
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ตารางที่  11  ลักษณะนิเวศวิทยาของสัตวแตละชนิด

ชนดิของสัตว ลักษณะทั่วไป นิเวศวิทยา อาหาร
1.  ควาย  (Bubalus  Bubalis) ควายมี  2  ชนิด  คือ  ควายปาและควายบาน

ลักษณะของควายทั้ง  2  ชนิดจะคลายกัน
ควายปาจะมีเขาที่เรียวและคมกวา  บริเวณ
ขอเทาและหัวเขาจะมีสีขาวขุนหรือสีเทา  ใบ
หจูะแคบและมีขนมากกวา

อาศัยบริเวณทุงหญา  ปาโปรง  ปาหญา
สูง  ใกลกับหนองบึง  สวนมากชอบ
นอนหลับในปลัก  โคลน

หญา  ตนไมออน  ผัก  ผลไมบาง
ชนิด

2.  วัวกระทิง  (Bos  Gaurus) มขีนาดใหญ  มีหนอกสูงอยูบนหลัง  มีปลอก
ขาสีขาวหรือสีเหลือง  ทั้ง  4  ขา  เขาจะงอก
ออกและโคงขึ้นเหมือนควาย  แตเขาของวัว
กระทงิ  จะโคงเขาและยื่นไปขางหนา  เล็ก
นอย

อาศัยอยูตามปา  ตั้งแตที่ราบลุมไปถึง
ยอดดอย  และมักพบในบริเวณที่หาง
ไกลจากทุงหญาโลง  กระทิงชอบอยู
รวมกันเปนฝูง  ฝูงละประมาณ  6 – 20
ตวั  ออกหากินเวลากลางคืน  กลางวัน
จะนอนเกือบตลอดวัน  จะหากินตามที่
โลง  และปาโปรงที่มีหญาระบัดขึ้น
ใหม

หนอไม   หญา   ตนไมออน
ดินโปรง

3.  วัวแดง  (Bos  banteng) มรีูปรางคลายวัวบาน  แตมีวงกนสีขาว  และ
ขาทอนลางมีสีขาว

อาศยัตามบริเวณทุงหญา  ตนไมหนา
แนน  ไมชอบนอนแชปลัก

หญาออน  ใบไม  หนอไมออน
ยอดไม  ดอกไมปา  ผลไมปาบาง
ชนิด
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ตารางที่  11  (ตอ)

ชนดิของสัตว ลักษณะทั่วไป นิเวศวิทยา อาหาร
4.  หมูปา  (Sus  scrofa) มลีักษณะคลายหมูบาน  แตจะมีขนมากกวา

หมบูาน  แผงคอเปนขนสีดํ า  ขึ้นจากตนคอ
ลงไปถึงกลางหลัง  ขนจะหยาบและบาง
หางไมมีขนและยาวลงไปถึงขอเทา

ชอบอยูเปนฝูง  ฝูงละประมาณ  20  ตัว
หรือมากกวา  100  ตัว  หมูปาจะทํ า
เสยีงดัง  เมื่อกํ าหนดหาอาหารมักออก
หากนิในตอนเชา  และตอนบาย ๆ
ชอบนอนกลิ้งในโคลน  อยูตามปาที่มี
ความชื้นใกลกับหนองนํ้ า

รากไม  หนอไม  หญา ขาวโพด
เหด็  งู  หนู  ผักผลไมทุกชนิด  สัตว
ตาง ๆ เชน ไสเดือน  จิ้งจก  กบ
ปลา  ปู  หอย

5.  สุนัข  (Canis  sp.) เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  กินเนื้อเปนอาหาร
โดยทัว่ไปจะมีหัวยาว  หูใหญและตั้ง  หาง
เปนพวง       ขาคอนขางเรียว  มีฟนกรามที่
แขง็แรง  มีเขี้ยวแหลมคม  สุนัขในพันธุ
Canis  ประกอบดวยสุนัขจิ้งจอก  (Canis
aureus)  หมาใน  (Cuonalpinus)  สุนัขบาน

พบโดยทั่วไป  ตามปาโปรง  ปาละเมาะ
และอยูใกลกับที่อยูอาศัยของมนุษย

เนื้อสัตว

6.  ละองหรือละมั่ง
     (Cervuseldi  Mcclelland)

เปนสัตวกีบชนิดหนึ่งลักษณะรูปรางเหมือน
กวาง  มหีางเรยีวแหลม  ขนมสีีนํ ้าตาลปนแดง
เขาจะโคงมาขางหนา  และจะกวาง   เขาจะสัน้
ยาวไมเทากนั  ตวัเมยีมจีดุสขีาวจาง ๆ   ตามล ําตวั

มกัอาศัยตามปาโปรง  พื้นที่โลงแจง  มี
นํ ้าขัง  มักอยูรวมกันเปนฝูง  ฝูงละ
ประมาณ  50  ตัว  ออกหากินในตอน
เชาและเย็น

หญาออน  หญาระบัด  ผลไม  ใบไม
ดอกไมปา
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ตารางที่  11  (ตอ)

ชนดิของสัตว ลักษณะทั่วไป นิเวศวิทยา อาหาร
7.  เนื้อทราย  (Axis
porcinus)

มลีักษณะคลายกับกวาง  แตมีขนคอนขาง
เล็กกวา  และมีสีขนแตกตางกันตามฤดูกาล
โดยสวนมากจะมีสีนํ้ าตาลถึงสีนํ้ าตาลดํ า  ลูก
ของเนื้อทรายมีรูปรางคลายเขากวางปา  แต
เล็กกวา  แตละเขามี  3  กิ่ง  และเขาเล็กอัน
บนจะทํ ามุมแหลมกับเขาอันยาว

พบไดทั่วไปในปาทุกประเภท  มักพบ
ตามที่ราบอันเกิดจากการทับถมของ
ตะกอน  หรือตามที่ราบริมฝงแมนํ้ า
โดยเฉพาะบริเวณใกลหนองบึงที่มีตน
หญาสงู  ออกหากินตัวเดียวในเวลา
กลางคืน

หญา,  ใบไม

8.  เกง  (Muntiacus  muntjak) คลายกับกวางที่มีขนาดเล็ก  มีขนสั้นละเอียด
และนุม  มีสีนํ้ าตาลออน  บนหลังมีสีเขมขาง
ใตทองมีสีจางกวา  เกงที่มีอายุนอยจะมีจุดสี
ขาวตามลํ าตัว  เกงตัวผูมีเขาสั้น  เขาเล็กอัน
บนจะสั้นมาก  ตอนปลายมีลักษณะโคงเขา
มา

พบทัว่ไปในปาทุกประเภท  ชอบกิน
ใบไมมากกวาหญา  โดยเฉพาะชอบกิน
ผลไมที่สุกงอม  อาศัยตามปาโปรงที่มี
ปาละเมาะอยูดวยรวมทั้งปาไผและปา
รวก  ออกหากินเวลากลางวันบาง  โดย
ปกติจะหากินเวลากลางคืนถึงเชาตรู   
มกัออกหากินตัวเดียว

ใบไม,  ผลไม,  หญา
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ตารางที่  11  (ตอ)

ชนดิของสัตว ลักษณะทั่วไป นิเวศวิทยา อาหาร
9. กวาง  (Cervus  unicolor) ผิวและขนมีสีนํ้ าตาลดํ า ขนสั้นและแข็ง

กระดาง  กวางปาตัวผูที่โตแลวจะมีแผงที่ยาว
ขนกวางปาจะดกและหนา  และมีสีออนลง
ในฤดหูนาว  เขากวางปาจะแข็งแรง  และมี
ผิวขรุขระกวากวางชนิดอื่น ๆ กวางปาจะมี
เขาสมบูรณ  3  กิ่งเมื่ออายุ  6  ป  กวางปาตัว
เมียจะไมมีเขา

ชอบอาศัยอยู ตามปาทึบในระดับสูง
และระดับตํ่ าทั่วไป  กวางปาออกหากิน
ในตอนพลบคํ่ า  เลยไปจนถึงเวลาเชา
ตรูตอนสายจะนอนหลับตามพุมไมที่
หนาทึบ

หญา,  หญาระบัด,  หนอพืช
ตาง ๆ,  ผลไมบางชนิด

10.  เตาบก   (เตาเพ็ก)
       (Testudo  emys)

เปนเตาชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญที่สุดในทวีป
เอเชีย เวลาโตเต็มที่กระดองยาวถึง 60
เซนติเมตร  เตาบกนี้มีเกล็ดบนหลังแบนหรือ
บุมเล็กนอย  หัวและขามีสีดํ า

ชอบอาศัยตามปาที่มีเขาสูงที่ครอบคลุม
ไปดวยปาดงดิบที่ไมผลัดใบ  ชอบอยู
ในปาที่รมเย็น  บางครั้งจะลงไปแชใน
นํ ้าโคลนตามริมหวย

ผัก,  หญา,  ผลไมบางชนิด

11.  เตานา    (Malayemsis
       subtrijuga)

เปนเตาขนาดกลาง  เวลาโตเตม็ทีม่ขีนาดของ
กระดองยาว 21 เซนตเิมตร กวาง 15.5  เซนตเิมตร
สูง  9.5  เซนตเิมตร  หวัมลีายขาว ๆ   กระดองเปน
สันตามแนวยาว สีบนกระดองเปนสนีํ ้าตาลด ํา
ขอบกระดองเกลด็ตอนทายกลมมนสขีาว

พบตามทองนา  และหนองบึงทั่วไปทุก
ภาค

ลูกกุง,  ลูกปลา,  หอย,  แมลง
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ตารางที่  11  (ตอ)

ชนดิของสัตว ลักษณะทั่วไป นิเวศวิทยา อาหาร
12.  เตานํ้ าจืด   (Emydidac) บนหวัจะคลุมดวยหนัง  ไมคลุมดวยเกล็ด

เหมอืนเตาบก  ขนแบนไมกลมเปนเสา  นิ้ว
เปนเล็บระหวางนิ้วมีแผนพังผืดขึง

ชอบอยูในหนองบึง  ใกลแหลงนํ้ า ลูกกุง,  ปลา,  ผัก

13.  ตะพาบนํ้ า   (Trionyx
       cartelagenea)

เปนสัตวตระกูลเตา  กระดองบนและลางไม
มกีระดกู  เปนแผนใหญ  แตมีหนังหุมแทน
นิว้ยาว  ตีนขางหนามีแผงพังพืดกวาง  ใช
วายนํ้ า  มีเล็บ  2 – 3  เล็บ  คอหดไดมิดใน
กระดอง  แตสามารถยืดคอไดเมื่องับศัตรู
ตะพาบในเมืองมี  5  ชนิด  คือ  ตะพาบนํ้ า
ธรรมดา,  ตะพาบนํ้ าหัวทู,  ตะพาบนํ้ าหลัง
ยาว,  ตะพาบนํ้ าหลังวงแหวน,  ตะพาบนํ้ า
หลังลาย

อาศยัในนํ้ าจืด,  หวย,  หนอง,  คลอง  ที่
สามารถขุดรูเปนโพรงอาศัยอยูได

กุง,  ปลา,  เนื้อสัตว

14.  จระเข   
       (Crocodylus  siamensis)

เปนสตัวเลี้ยงลูกดวยนม  มปีากและจมกูยืน่ยาว
ออกไปขางหนามากกวาสัตวเลื้อยคลานชนิด
อื่น    ตรงเหนอืปลายปากมเีนือ้นนูขึน้  และมี
รูจมกูเปดออก  ตาของจระเขอยูสูงกวาระดบันํ ้า

ชอบอยูในนํ้ า  และชอบขึ้นมาตากแดด
พบไดตามหวย  หนอง  บึง

กบ,  เขียด,  เนื้อสัตว,  กุง,  ปลา
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ตารางที่  11  (ตอ)

ชนดิของสัตว ลักษณะทั่วไป นิเวศวิทยา อาหาร
จระเขมีหัวใจทั้งหมด  4  หอง  ในประเทศ
ไทยมีจระเข  3  ชนิด  คือ
- จระเขนํ้ าเค็ม
- จระเขนํ้ าจืด
-      ตะโขงหรือจระเขปากกระทุงเหว

15.  ไกปา  (Gollus  species) เปนนกชนิดหนึ่งที่แตกตางจากนกชนิดอื่น  
ตรงทีบ่นหัวมีหงอนที่เปนเนื้อ  มีเหนียงเปน
หนังหอยลงมาทั้ง  2  ขางของโคนปากและ
คาง  ที่หนาและคอเปนหนังเกลี้ยงไมมีขน
ขนตามตัวทั่วไปมีสีงดงาม  ขนหางตั้งเรียง
กนัเปนสันสูงตรงกลาง  แขงมีเดือยขางละ
อันใชเปนอาวุธ  ตัวเมียจะเล็กกวาตัวผูขนไม
สวยเหมือนตัวผู

ชอบอยูตามปาไผ  ปาไมรวก  ปาโปรง
มากกวาปาดิบ อาจพบไดตามไหลเขา
สูง  13.50  เมตร  จากระดับนํ้ าทะเล
ปานกลาง  กลางวันจะออกหากินในปา
ตอนเชากับตอนเย็นจะหากินเมล็ดพืช
ตามที่แจง  ทุงนา  ริมปา

เมล็ดพืช,  แมลง

16. หอยเบี้ย (Cowrie  shell ) มลีักษณะเปลือกรี  ดานลางของลํ าตัวจะแบน   เปนหอยทะเล  เมื่อโตเต็มที่จะอาศัย
ตามบริเวณที่มีปะการัง

สาหราย  และตะไครนา
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ตารางที่  11  (ตอ)

ชนดิของสัตว ลักษณะทั่วไป นิเวศวิทยา อาหาร
17.  หอยกาบ  (chamberlania
species)

เปนหอย2 ฝา มีสีเขียวปนสีขี้มา อาศยัตามหนองบึง บริเวณที่มีนํ้ าไหล สาหราย  ใบไมเนาผุ

18.  หอยบึง  หรือหอยโขงนา
       (Pila  Polita)

เปนหอยกาบเดี่ยว ขนาดประมาณ  5 – 10
เซนติเมตร
ปากเปดของเปลือกคอนขางกวาง  เปลือกมี
สีนํ้ าตาลดํ าหรือเหลือง

พบอาศัยตามทุงนา  และที่มีนํ้ าขัง ใบไมที่เนาเปลือย

19.  หอยนา
       (Pila  ampullacea)

มเีปลอืกเวียนเปนเกลียว    ผิวเปลือกดานนอก
มสีีนํ้ าตาลเขียวขี้มา  ชองเปดมีฝาปดเปนแผน
เดียวบาง

พบตามบริเวณที่มีนํ้ าขัง  ที่ที่มีนํ้ าไหล
เชน  ลํ าหวย  สามารถมีชีวิตอยูไดใน
ฤดแูลง  โดยฝงตัวอยูใตดิน  และเมื่อถึง
ฤดฝูนมกัจะขึ้นมาวางไข  และหากินใน
นาขาว

ใบไมที่ผุในนํ้ า

20.  หอยขม
       (Filopaludima  species)

มลีักษณะเชนเดียวกับหอยนา  แตมีขนาด
ใหญกวาขนาดยาวประมาณ  3.5  เซนติเมตร
มอีวยัวะเพศ  ทั้งตัวผูตัวเมียอยูในตัวเดียวกัน
ออกลูกเปนตัว

ชอบอยูในนํ้ านิ่งไมลึกตามบริเวณซึ่งมี
พืน้ที่เปนโคลนหรือดินปนทราย  พบ
ในนํ ้าจืดและนํ้ ากรอย

กนิสาหรายทั้งสดและเนาเปอย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



133

การแปลความหมายของกระดูกสัตวเก่ียวกับสภาพแวดลอมและความสัมพันธกับมนุษย

จากการวเิคราะหกระดูกสัตวแตละชนิดจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  สามารถนํ า
ผลมาศกึษาถึงการดํ ารงชีวิต  ประเภทของสัตว  จนถึงลักษณะสภาพนิเวศวิทยาของสัตวในแตละ
ประเภท  และการนํ าสัตวมาใชประโยชนอยางไร

ดานสภาพแวดลอม
สัตวทีพ่บสามารถบอกถึงสภาพแวดลอมได โดยดูจากลักษณะสภาพนิเวศวิทยาของ

สัตวแตละชนิดที่พบในแหลงขุดคน  จากการขุดคนที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอน  ผลวิเคราะห
กระดกูสตัวสามารถวิเคราะหไดวามีสัตวดังนี้  คือ  กวาง  เกง  ละอง/ละมั่ง  วัว  ควาย  สุนัข  หมู  ไก
สัตวเล้ียงลูกดวยนํ้ านมขนาดเล็ก  หนู  จระเข  ตะพาบ  เตา  ปลา  หอยกาบเล็ก  หอยกาบใหญ  หอย
ขม  หอยโขง  หอยทราย  หอยนา  หอยเบี้ย  เมื่อเปรียบเทียบกับสัตวปาปจจุบันของจังหวัดสกลนคร
คอื  กวางปา  ละอง  ละมั่ง  หมูปา  วัว  สัตวที่พบในแหลงโบราณคดีบานโคกคอนกับสัตวปาใน
ปจจบุนัมลัีกษณะทีไ่มแตกตางกนัมาก แสดงใหเหน็วาสภาพแวดลอมในสมยัอดตีของแหลงโบราณคดี
บานโคกคอน  มีลักษณะไมแตกตางกับสภาพแวดลอมในปจจุบันมากนัก

จากลกัษณะสัตวที่พบเปนสัตวที่อาศัยอยูตามปาเต็งรัง  หรือปาโปรงแบบแลง  ปาดงดิบ
ปาทีม่หีญาขึ้นสูง  ซ่ึงสัตวแตละชนิดจะเลือกพื้นที่อยูอาศัยตามความเหมาะสมของมันเอง  ดังนี้

- สัตวประเภทววั ควาย  จะอาศยัอยูตามปาเบญจพรรณ  ปาทีม่ทีุงหญาขึน้สใูกลแหลงนํ้ า
- หมปูา  จะอาศัยอยูเปนฝูง  ตามปาชื้นใกลหนองนํ้ าลํ าธาร
- ละอง/ละมั่ง  อาศัยตามพื้นที่ราบ  ปาโปรง  เนื่องจากลักษณะเขาที่โคงงอทํ าใหติดกับ

กิง่ไมไดงาย  จึงหลีกเลี่ยงที่จะอาศัยในปาทึบ
- เกง  อาศัยไดในปาทุกประเภท  ตามบริเวณชายปา  ทุงโลง  ที่ราบใกลแมนํ้ า
- กวาง  อาศยัไดในพื้นที่หลากหลาย  โดยสวนมากจะชอบพื้นที่ปารกทึบ  บริเวณใกล

แหลงนํ้ า
 จากลกัษณะสตัวแตละประเภทที่พบในแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  แสดงใหเห็น
วาสภาพแวดลอมในอดีตมีลักษณะเปนปาเต็งรัง  (Dry  Deciduous  Dipterocarp  Forest)  และมี
แหลงนํ ้า  หนองนํ้ า   เนื่องจากพบสัตวนํ้ า  เชน  หอยชนิดตาง ๆ  เตา  ปลา  เปนจํ านวนมาก
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ดานความสัมพันธกับมนุษย
จากชนิดของสัตวที่พบในแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  สามารถบอกถึงความสัมพันธ

กบัมนุษยไดดังนี้
สมยับานโคกคอนตอนตน  (5,600 – 4,500  ปมาแลว)
สัตวทีพ่บในชวงเวลานี้ไดแก  หอยชนิดตาง ๆ  คือ  หอยกาบเล็ก  หอยกาบใหญ  หอย

โขง  หอยขม  หอยทราย  หอยนา  หอยท่ีพบเปนจํ านวนมาก  คือ  หอยขม  หอยโขง  หอยนา
ลักษณะนเิวศวทิยาของหอยทั้ง  3  ชนิดนี้จะอยูบริเวณที่มีนํ้ าขัง  ทุงนา  หรือนาขาว  แสดงใหเห็นวา
ชวงเวลานีใ้นสมัยกอนสภาพแวดลอมมีลักษณะเปนบริเวณที่มีแหลงนํ้ า  หนองนํ้ า  หรือบริเวณที่
เปนทุงนาเปนจํ านวนมาก  ประชากรในสมัยกอนไดนํ าทรัพยากรทางนํ้ ามาใชในการทํ าเปนอาหาร
เนือ่งจากพบวามีการตัดบริเวณกนของหอยขมออก  เพื่อสะดวกตอการรับประทาน

สมยับานโคกคอนตอนกลาง  ชวงแรก  (3,900 – 3,100 ปมาแลว)
สัตวทีพ่บในชวงเวลานี้  คือ  กวาง  เกง  ละอง  ละมั่ง  วัว  ควาย  สุนัข  หมู  ไก  สัตว

เล้ียงลูกดวยนํ้ านมขนาดเล็ก  หนู  จระเข  ตะพาบ  เตา  ปลา  หอยกาบเล็ก  หอยกาบใหญ  หอยโขง
หอยขม  หอยนา  หอยเบี้ย  ซ่ึงหอยชนิดตาง ๆ  ยังคงพบในปริมาณมาก  สัตวชนิดอื่น ๆ  เชน  กวาง
เกง  ละอง  ละมั่ง  วัว  ควาย  สุนัข  ไก  เปนสัตวที่พบในปริมาณนอย  สวนหมูจะพบในปริมาณมาก
และพบเกอืบทกุระดับชั้นดิน  กระดูกหมูที่พบมีขนาดเล็กซึ่งแสดงวาเปนหมูที่ยังโตไมเต็มที่  ชุมชน
นีอ้าจจะมกีารเลี้ยงหมูเปนสัตวเล้ียง  และมีการคัดเลือกหมูตัวที่ยังโตไมเต็มที่มาบริโภค  สวนวัว
ควาย  กระดกูทีพ่บมีขนาดใหญและพบในปริมาณที่นอยมาก  สันนิษฐานวาวัวควายที่ไดจากการขุด
คนนาจะเปนสัตวปาไมใชสัตวเล้ียงในชวงเวลานี้

จากลกัษณะสตัวที่พบในชวงเวลานี้  แสดงวาในสมัยกอนชวงเวลานี้มีลักษณะสภาพ
แวดลอมของแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  ประกอบไปดวยปาเต็งรัง  ปาเบญจพรรณ  บริเวณที่ที่
มทีุงหญา  รวมถึงแหลงนํ้ าลอมรอบ  เนื่องจากพบสัตวนํ้ าเปนจํ านวนมาก  โดยเฉพาะหอยและเตา
ซ่ึงยงัคงเปนอาหารหลักของชุมชนนี้อยู  การลาสัตวมีเปนบางครั้ง  เนื่องจากพบสัตวปาในจํ านวน
นอยมาก

สมยับานโคกคอนตอนกลาง  ชวงกลาง  (3,100 – 2,700  ปมาแลว)
สัตวทีพ่บในชวงเวลานี้มีลักษณะเหมือนกับสมัยบานโคกคอนตอนกลางชวงแรก  สัตว

ทีพ่บในปรมิาณมาก คือ เตา  สวนหอยชนิดตาง ๆ  ไมพบเลยในชวงเวลานี้  สัตวชนิดอื่น ๆ  ที่พบ
มาก คอื  หม ู วัว  ควาย  โดยเฉพาะหมูยังคงพบในทุกระดับชั้นดิน  จากการที่ไมพบหอยชนิดตาง ๆ
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ในชวงเวลานี้  อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่แหลงนํ้ าที่เคยมีไดหายไป  หอยชนิดตาง ๆ บางชนิดจึงฝง
ตวัอยูในดนิท ําใหไมสามารถจับมาบริโภคได  สวนลักษณะสภาพแวดลอมในชวงเวลานี้ยังคงเปน
ปาเตง็รงั  ทุงหญา  เนื่องจากยังคงพบสัตวปาชนิดตาง ๆ  แตแหลงนํ้ าไดหายไป  อาจจะเปนชวงฤดู
แลงจงึทํ าใหไมพบหลักฐานประเภทสัตวนํ้ าชนิดตาง ๆ

สมยับานโคกคอนตอนกลาง  ชวงปลาย  (2,500 – 2,300  ปมาแลว)  ถึงสมัยบานเชียง
ตอนปลาย  (2,300 – 1,800  ปมาแลว)

ผลการวเิคราะหกระดูกสัตวในชวงเวลาทั้ง  2  นี้  สามารถวิเคราะหกระดูกสัตวไดใน
จ ํานวนนอยมาก  เนื่องจากกระดูกที่พบมีลักษณะแตกหักจนไมสามารถวิเคราะหไดเปนจํ านวนมาก
สัตวนํ ้าชนิดตาง ๆ ไมพบในชวงนี้  พบเพียงเตาในปริมาณนอย  แสดงวาแหลงนํ้ าไดลดลงอยางมาก
อาจจะเปนในชวงฤดูแลงมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมเกิดขึ้น ปริมาณสัตวนํ้ าจึงลดลง

สรุปผลการวิเคราะห
จากการวเิคราะหกระดูกสัตวที่ไดจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  เพื่อที่จะศึกษาถึง

สภาพแวดลอมของแหลงโบราณคดีบานโคกคอนวามีลักษณะเปนอยางไร  และสัตวในสมัยกอน
ประวตัศิาสตรของแหลงโบราณคดีประกอบไปดวยสัตวชนิดใดบาง กระดูกสัตวที่ไดจากแหลง
โบราณคดบีานโคกคอนสวนมากจะเปนกระดูกที่แตกหักไมสามารถวิเคราะห  มีบางสวนที่อยูใน
สภาพสมบูรณสามารถวิเคราะหและแปลความไดดังนี้

1. สภาพแวดลอม  จากลักษณะประเภทของสัตวที่พบในแหลงขุดคน  แสดงใหเห็นวา
ในสมยักอนประวัติศาสตรของแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  มีสภาพแวดลอมเปนแบบปาโปรง
ตลอดจนทุงหญา  ปาทึบ  มีแหลงนํ้ า  เนื่องจากพบสัตวประเภทกวาง  เกง  ละอง  ละมั่ง  วัว  ควาย
หม ู  นอกจากนัน้ยังพบหลักฐานประเภทสัตวนํ้ าโดยเฉพาะหอยชนิดตาง ๆ  และเตา  หอยท่ีพบมาก
คอื  หอยขมและหอยนา  หอยขมและหอยนาเปนหอยที่สามารถปรับตัวอยูไดในนาขาว  ทั้งในฤดู
แลงและในฤดูฝน  ในฤดูแลงหอยทั้ง  2  ชนิดจะฝงตัวอยูในดิน  แสดงวาแหลงโบราณคดีนี้อาจจะ
ประกอบไปดวยทุงนา   ในสมัยตน – สมัยกลาง  มีความนิยมในการบริโภคสัตวนํ้ า  ตอมาในสมัย
ปลาย  สัตวชนิดตาง ๆ เร่ิมลดปริมาณนอยลง  แสดงวาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวด
ลอม  มีการหักรางถางพงจึงทํ าใหพบสัตวแตละชนิดนอยลง

2. รูปแบบการดํ ารงชีพ   ในสมัยตนประชากรในแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  อาจจะ
นยิมบรโิภคสัตวนํ้ า  เนื่องจากพบหอยเปนจํ านวน  และไมพบสัตวชนิดอื่น ๆ ในชวงเวลานี้  เมื่อ
พจิารณารวมถงึกระดูกสัตวในสมัยนี้ที่พบทั้งหมดจะมีจํ านวนนอยมาก และแตกเปนเศษละเอียด
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มากท ําใหไมสามารถวิเคราะหได     เมื่อพิจารณาจากเปลือกหอยที่พบแสดงวาในชวงเวลานี้ยังไมมี
การเลีย้งสัตว  และไมมีการลาสัตวปา  มีเพียงการจับสัตวนํ้ ามาเปนอาหารเทานั้น  เมื่อเขาสูสมัย
กลางชวงแรก  เร่ิมพบสัตวบางชนิดเพิ่มขึ้น  รวมถึงสัตวเล้ียงลูกดวยนํ้ านมขนาดเล็ก  สัตวที่พบใน
ปริมาณมากยงัคงเปนสัตวนํ้ าโดยเฉพาะหอย แสดงวาในชวงเวลานี้นิยมบริโภคสัตวนํ้ าเปนอาหาร
สัตวเล้ียงทีพ่บในชวงเวลานี้  คือ  หมู  เนื่องจากพบในปริมาณมาก  และกระดูกที่พบก็มีขนาดเล็ก
แสดงใหเห็นวามีการคัดเลือกขนาดของหมูกอนที่จะนํ าไปบริโภค  ในสมัยกลางชวงกลาง–ชวง
ปลาย  สัตวนํ ้าไดลดจํ านวนลง  สัตวนํ้ าที่พบมีเพียงเตาไมพบหอยในชวงเวลานี้  สัตวเล้ียงในชวง
เวลานีย้งัคงเปนหมู  ซ่ึงในชวงเวลานี้ความนิยมบริโภคหอยอาจจะเปลี่ยนมาเปนบริโภคหมูแทน
และอาจจะเปนชวงฤดูแลงเนื่องจากไมพบจํ านวนหอยขม  ซ่ึงเปนหอยที่นิยมรับประทานจึงทํ าให
ยากแกการหาหอยชนิดนี้มาเปนอาหาร  ในสมัยปลายพบสัตวในปริมาณนอยมาก  โดยพบเพียง
กวาง  1  ช้ิน  ควาย  2  ช้ิน  หมู  2  ช้ิน  สัตวนํ้ าชนิดตาง ๆ  ไมพบเลยในชวงเวลานี้ซ่ึงอาจจะเปน
ชวงหนาแลง  แหลงนํ้ าเริ่มลดนอยลงไปจึงทํ าใหไมพบสัตวนํ้ าชนิดตาง ๆ  ในชวงเวลานี้

3.  กระดูกสัตวกับพิธีกรรมฝงศพ  แหลงโบราณคดีบานโคกคอนพบกระดูกสัตวที่ฝง
รวมกบัโครงกระดูกมนุษย  ทั้งหมด  7  โครง  คือ  โครงกระดูกหมายเลข  5  โครงกระดูกหมายเลข
6  โครงกระดูกหมายเลข  11  โครงกระดูกหมายเลข  13  โครงกระดูกหมายเลข  14  โครงกระดูก
หมายเลข  16  โครงกระดูกหมายเลข  19  สัตวที่นิยมใชฝงรวมกับโครงกระดูก  โดยจะพบเกือบทุก
โครงกระดกู  คือ  หมู  โดยเฉพาะโครงกระดูกหมายเลข  5  และโครงกระดูกหมายเลข  11  จะพบ
กระดกูหมใูนจ ํานวนมาก  นอกจากกระดูกหมูที่ใชฝงรวมกับโครงกระดูก  ยังพบกระดูกของวัว
ควาย  เตา  เกง  กวาง  ปลา  โครงกระดูกมนุษยที่พบจํ านวนกระดูกสัตวฝงรวมมากที่สุด  คือ  โครง
กระดกูหมายเลข  11  โดยพบกระดูกหมู  วัว  ควาย  เกง  เตา  ปลา  ตะพาบ  นอกจากกระดูกสัตวที่
พบเหลานี้ยังพบโบราณวัตถุฝงรวมกับโครงกระดูกอีกดวย

จากโครงกระดูกทั้ง  7  โครงที่พบโดยมีกระดูกสัตวฝงรวมอยูนั้น  นาจะเปนบุคคลที่มี
สถานภาพแตกตางจากบุคคลอื่นในชุมชนเมื่อสมัยกอน เพราะพบหลักฐานที่ฝงรวมกับโครงกระดูก
นอกเหนอืไปจากกระดูกสัตว  เชน  โลหะวัตถุ   คือ  สํ าริด  เหล็ก  หอยเบี้ย  ภาชนะดินเผา  จาก
หลักฐานทีฝ่งรวมกับโครงกระดูก  คือ หอยเบี้ย ซ่ึงเปนหอยทะเล  แสดงวาเปนการติดตอแลก
เปลีย่นกบัชมุชนอ่ืน  เนื่องจากพบวาหอยเบี้ยที่พบไดนํ ามารอยในลักษณะเปนสรอยคอ  พบรวมกับ
โครงกระดูกหมายเลข  19
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บทท่ี  5
การเปรียบเทียบ แหลงโบราณคดี บานโคกคอน กับแหลงโบราณคดีกลุมวัฒนธรรม บานเชียง

จากผลการวิเคราะหกระดกูสัตวที่แหลงโบราณคดีบานโคกคอน  แสดงใหเห็นถึงชนิด
ของสตัวทีพ่บวามีลักษณะที่ไมแตกตางไปจากแหลงโบราณคดีในกลุมวัฒนธรรมบานเชียง จาก
ลักษณะสัตวแตละชนิดที่พบ  สามารถบอกไดถึงสภาพแวดลอมของแหลงโบราณคดีบานโคกคอน
วาไมแตกตางไปจากแหลงโบราณคดีในกลุมวัฒนธรรมบานเชียง  แหลงโบราณคดีที่ใชเปรียบเทียบ
กบัแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  คือ แหลงโบราณคดีบานเชียง  อํ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แหลงโบราณคดีโนนนกทา  อํ าเภอภูเวียง   จงัหวัดขอนแกน

เมื่อเปรยีบเทยีบรูปแบบภาชนะดินเผาที่ฝงรวมกับโครงกระดูก  ระหวางแหลงโบราณ
คดีบานโคกคอนกับแหลงโบราณคดีบานเชยีง สามรถจัดไดวาแหลงโบราณคดีบานโคกคอนจัดอยู
ในวัฒนธรรมบานเชียง โดยมีอายุสมัย 3 สมัย คือ สมัย ตน 5,600– ,500 ปมาแลว  สมัยกลาง  3,900–
2,300 ปมาแลว สมัยปลาย  2,300–1,800 ปมาแลว  จากหลักฐานตาง ๆ ทีพ่บในแหลงโบราณคดี
บานโคกคอนและผลจากการวิเคราะหกระดูกสัตว  แสดงใหเห็นวาแหลงโบราณคดีบานโคกคอนมี
สภาพแวดลอมของแหลงโบราณคดีไมแตกตางจากแหลงโบราณคดีในกลุมวัฒนธรรมบานเชียง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แหลงโบราณคดีบานเชียง อยูในเขตอํ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ทํ าการขุดคน
โดย เชสเตอร  กอรแมน และ พิสิฐ  เจริญวงศ ไดพบรองรอยของหมูบานเกษตรกรรมสมัยกอน
ประวัติศาสตรที่มีผูคนอาศัยอยูหลายสมัย   ครอบคลุมระยะเวลารวมนับพัน ๆ ป

จากการวิเคราะหกระดูกสัตว  พบวามสัีตวนํ้ าสัตวบกพวกเคี้ยวเอื้อง สัตวกินเนื้อ สัตวที่
อาศัยบนตนไม  และสตัวเล้ือยคลาน สัตวเหลานี้ไดแก วัว ควาย สัตวประเภทกวาง เสือ สุนัข
กระตาย หนู ชะมด แรด พังพอน ไก นก จระเข ปลาชอน ปลาชะโด ปลายสวาย ปลาดุก ปลา
ตะเพียน เตา   ตะพาบ ฯลฯ  สัตวที่พบจะมีคอนขางมากในสมัยแรก ๆ และคอย ๆ ลดลงไปในสมัย
หลัง จากลักษณะสิ่งแวดลอมของสัตวแตละชนิด  สามารถบอกถงึลักษณะของสิ่งแวดลอมในอดีต
ของบานเชียงได   ดังนี้

จากการปรับปรุงแกไขอายุใหมโดย  ดร.  จอยซ  ไวท  ในสมัยแรก ๆ ชวงระหวาง
4,300-3,000  ปมาแลว  จะมหีนองบึงบริเวณที่มีนํ้ าขังตลอดป   มทีุงหญา   มปีาไมผลัดใบแบบ
เบญจพรรณ    หรือปาเต็งรัง    สวนปาดงดิบจะพบบริเวณริมแมนํ้ า    การปลูกขาวครั้งแรกเปนแบบ
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เล่ือนลอย   คนในชมุชนเริม่มกีารใชสํ ารดิ  มกีารลาสตัว   เชน   กวาง  เกง  หม ู  ววัปา   มกีารเลีย้ง
สัตว  เชน สุนขั ไก ววั หม ูมกีารดกัสตัว จบัสตัวนํ ้า  ในสมยัที ่3 และ 4 เร่ิมมคีวายเขามา    สัตวบาง
ชนดิเริม่ลดปรมิาณนอยลง คนในชมุชนเริม่มกีารใชเหล็ก  การจบัสตัวนํ ้าลดปรมิาณลงอยางมาก  การ
เพาะปลกูขาวไดเปลีย่นมาเปนแบบระบบทดนํ ้าและมคีวายเปนเครือ่งทุนแรงในการไถนา เมือ่ควาย
เขามาพรอมกบัเครือ่งมอืเหล็ก ท ําใหมกีารหกัรางถางพง  เพือ่ใชท ํานาด ํา ส่ิงแวดลอมในระยะเวลานี้
เร่ิมเปลีย่นแปลง ปามพีืน้ทีน่อยลง นํ ้าในแหลงนํ ้าธรรมชาติหลายแหงลดลง สงผลกระทบตอชีวติ
สัตวปา เนือ่งจากพบในจ ํานวนนอยลง

การแบงลํ าดบัสมยัทีแ่หลงโบราณคดบีานเชยีงแบงออกไดเปน  3  ระยะใหญ   คอื
ก. สมยัตน ก ําหนดอายไุด 4,300-3,000 ปมาแลว ระบบเศรษฐกจิการด ํารงชพีของผูคนใน

ชวงนีม้กีารเพาะปลกูขาวแบบไรเล่ือนลอยและเลีย้งสตัว ไดแก ววัและหม ู มกีารลาสตัวปา  ดกัสตัว
และจบัสตัวนํ ้าทีม่ปีรมิาณมาก ไดแก ปลาเตา ตะพาบนํ ้า  แสดงใหเหน็ถึงสภาพแวดลอมในสมยัแรก
มลัีกษณะเปนหนองบงึ มนีํ ้าตลอดป และมทีุงหญา มปีาไมผลัดใบแบบเบญจพรรณ   หรือปาเตง็รงั
สวนปาดงดบิ    อาจอยูแถบรมิแมนํ ้าลํ าธารใหญ

ข. สมยักลาง ก ําหนดอายไุด 3,000–2,300 ปมาแลว ระบบเศรษฐกจิการด ํารงชพีของผูคน
ในชวงแรกมกีารเพาะปลกูขาวและเลีย้งสตัว  ไดแก ววัและหม ู ในชวงปลายสมยัมสัีตวเพิม่ขึน้มา 1
ชนดิ ไดแก ควาย และมเีครือ่งมอืเหล็กปรากฏทีช่วยในการขยายพืน้ทีใ่นการเพาะปลกู การเพาะปลกู
เปล่ียนเปนการเพาะปลกูแบบนาด ํา  มคีวายชวยในการไถนา  ถึงแมจะท ําการเลีย้งสตัวแลวแตกย็งัลา
สัตวปาและจบัสตัวนํ ้าซึง่มปีริมาณคอย ๆ ลดลง  แสดงใหเหน็ถึงสภาพแวดลอมเริม่เปลีย่นแปลง
เพราะการท ํานาด ําตองมกีารกกัเกบ็นํ ้าไวในแปลงนา   แทนทีจ่ะปลอยใหนํ ้าฝนไหลไปตามทางเดนิ
ลงหวยหนองคลองบงึ ท ําใหความชุมช้ืนลดลง เพราะการระเหยของนํ ้ามอัีตราเรว็กวาแตกอน  ซ่ึงยงัมี
อัตราการสกึกรอนของพืน้ดนิมากขึน้  และมผีลกระทบตอชีวติสตัวบางชนดิ เชน  สัตวนํ ้า   เพราะมี
ปรมิาณลดลงอยางเหน็ไดชัด

ค. สมยัปลาย ก ําหนดอายไุด  2,300–1,800 ปมาแลว  ระบบเศรษฐกจิการด ํารงชพีของผู
คนในชวงนีเ้หมอืนในสมยักลาง  มกีารเพาะปลกูขาวแบบนาด ําและเลีย้งสตัว ไดแก ววั หม ูและควาย
นอกจากนัน้ยงัท ําการลาสตัวปา   ดกัสตัวและจบัสตัวนํ ้า    

2. แหลงโบราณคดโีนนนกทา อํ าเภอภเูวียง จังหวดัขอนแกน ท ําการขดุคนครัง้แรกโดย
โซลไฮม (Solhiem 1967)  ในป   พ.ศ. 2509   คร้ังที่  2  โดยเบเหยดิร  (Bayard 1971)  ในป  พ.ศ. 2511

จาการขดุคนสามารถแบงยคุสมยัของแหลงโบราณคดไีด คอื สมยัตน 5,500–4,500  ปมา
แลว  สมยักลาง 4,500–1,800 ปมาแลว  และสมยัปลาย 1,000 ปมาแลว  ผลการวเิคราะหกระดกูสตัว
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โดยชารล  ไฮแอม  (Higham 1975)  พบสตัวชนดิตาง ๆ คอื ววั ควาย เสือ หม ูอีเหน็ สัตวตระกลูกวาง
สัตวนํ ้า เชน ปลา หอย เตา จากลกัษณะชนดิของสตัวทีพ่บ แสดงวาในสมยักอนทีแ่หลงโบราณคดี
โนนนกทา มสีภาพแวดลอมเปนแบบปาเตง็รงั และอาจมปีาดงดบิ  เนือ่งจากพบเสอื   แสดงวา
ลักษณะสภาพแวดลอมไมตางจากแหลงโบราณคดบีานเชยีง  คอื มสีภาพแวดลอมทีม่ปีาเตง็รงั,  ปา
ผลัดใบแบบเบญจพรรณ  มแีหลงนํ ้า

ในสมยัตนมกีารเพาะปลกูขาวแบบเลือ่นลอย  มกีารเลีย้งสตัว  จบัสตัวนํ ้า  ดกัจับสตัว ใน
สมยักลางมกีารเพาะปลกูขาวแบบเกบ็กกันํ ้า  มกีารใชควายเปนเครือ่งทนุแรงในการไถพรวน การดกั
จบัสตัวและการจบัสตัวนํ ้ายงัคงมอียู ในสมยัปลาย  มกีารเพาะปลกูขาวแบบนาด ํา   โดยใชควายเปน
เครือ่งทุนแรงในการไถนา  มกีารจบัสตัวนํ ้า ลาสตัว และตดิตอและเปลีย่นสินคากบัชมุชนอืน่ ๆ   การ
แบงลํ าดบัสมยัท่ีโนนนกทาแบงออกไดเปน 3 สมยัใหญ  คอื

ก. สมยัตน ก ําหนดอายไุด 5,500–4,500 ปมาแลว ระบบเศรษฐกจิการด ํารงชพีของผูคนใน
ชวงนีท้ ําการเพาะปลกูขาวแบบไรเล่ือนลอยและเลีย้งสตัว ไดแก ววัและหม ู มกีารลาสัตวปาและจบั
สัตวนํ ้า  มกีารใชสัตวในพธีิกรรมการฝงศพโดยเฉพาะหมแูละววั

ข. สมยักลาง  ก ําหนดอายไุด 4,500–1,800 ปมาแลว ระบบเศรษฐกจิการด ํารงชวีติของผู
คนในชวงนีท้ ําการเพาะปลกูขาวแบบเดมิและเลีย้งสตัว ไดแก ววัและหม ูมกีารลาสัตวปาและจบัสตัว
นํ ้าและใชสัตวในพธีิกรรมฝงศพ

ค. สมยัปลาย ก ําหนดอายไุด 1,000 ปมาแลว ระบบเศรษฐกจิการด ํารงชพีของผูคนในชวง
นีท้ ําการเพาะปลกูขาวแบบกกัเกบ็นํ ้า  มคีวายเปนเครือ่งทุนแรงชวยในการไถนา   มกีารใชเหล็กเปน
วสัดสุามญัในการท ําอาวธุ  ท ําเครือ่งมอืมคีม  ท ําเครือ่งมอืเกษตรกรรม  นอกจากนัน้มกีารเลีย้งสัตว   
ไดแก  ววัและหม ู  มกีารลาสัตวปาและจบัสตัวนํ ้า

3. แหลงโบราณคดบีานาด ีต ําบลพงังู  อํ าเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  ด ําเนนิการขดุ
คนในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2523  ถึงเดอืนพฤษภาคม  พ.ศ.  2524   (อํ าพนั  กจิงาม  :  2527)

ผลการวเิคราะหหลักฐานตาง ๆ จากแหลงโบราณคดบีานนาด ีสามารถแบงอายสุมยัไดคอื
สมยัตนมอีาย ุ3,600–3,000 ปมาแลว  สมยักลางมอีาย ุ3,000–2,300 ปมาแลว สมยัปลายมีอาย ุ2,300–
1,800 ปมาแลว  ผลการวเิคราะหกระดกูสตัว   พบสตัวดงันี้  คอื ววั ควาย หม ูหมา กวาง สมนั ละอง
ละมัง่ เนือ้ทราย เกง เตานา เตาบก จระเข ตะพาบนํ ้า ปลาชนดิตาง  ๆ หอยชนดิตาง ๆ กระตาย ไก
สัตวเล้ียงลูกดวยนํ ้านมขนาดเลก็ สัตวทีพ่บแตละชนดิจะมลัีกษณะเหมอืนกบัทีแ่หลงโบราณคดบีาน
เชียง  สัตวที่ถูกลาคอื ววั หม ู สัตวตระกลูกวาง  สัตวเล้ียงไดแก ววั ควาย หม ู และสนุขั   การจบัสตัว
นํ ้า  ไดแก ปลา หอย เตา  การดกัสตัวไดแก สัตวเล้ียงลูกดวยนํ ้านมขนาดเลก็ ลักษณะสภาพแวดลอม
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ของแหลงโบราณคดบีานนาด ี มลัีกษณะคลายคลงึกบัแหลงโบราณคดบีานเชยีง  คอื มสีภาพเปนปา
เบญจพรรณ ปาเตง็รัง มหีนองบงึ  บรเิวณทมีนีํ ้าขงัตลอดป ในสมยัตนชมุชนแหงนี ้ มกีารเพาะปลกู
ขาวแบบเลือ่นลอย มกีารลาสตัว เล้ียงสัตว  ดกัจบัสตัว   และจบัสตัวนํ ้า  มกีารแลกเปลีย่นสินคากบั
ชุนชนอืน่ ๆ ในสมยักลางเริม่มกีารเพาะปลกูขาวแบบกกัเกบ็นํ ้า ใชควายเปนเครือ่งทุนแรงในการไถ
นา การลาสตัว และดกัจบัสตัวยงัคงมอียู แตลดนอยลงกวาสมยัตน มกีารตดิตอกบัชมุชนอืน่ ๆ ใน
สมยัปลาย มกีารเพาะปลกูขาวแบบนาด ํา ใชควายเปนเครือ่งทุนแรง การลาสตัวปายงัคงมอียู  การจบั
สัตวนํ ้าลดปรมิาณนอยลง  มกีารคาขายแลกเปลีย่นสินคากบัชมุชนอืน่ ๆ
การแบงลํ าดบัสมยัท่ีบานนาดแีบงออกไดเปน  3  สมยัใหญ  คอื

ก. สมยัตน  ก ําหนดอายไุด 3,600–3,000  ปมาแลว ระบบเศรษฐกจิการด ํารงชพีของผูคน
ในชวงนีท้ ําการเพาะปลกูขาวแบบเลือ่นลอยและเลีย้งสตัว ไดแก ววัและหม ูมกีารลาสัตวปา  ดกัสตัว
และจบัสตัวนํ ้านานาชนดิ   มกีารคาขายแลกเปลีย่นสนิคา

ข. สมยักลาง ก ําหนดอายไุด 3,000–2,300 ปมาแลว ระบบเศรษฐกจิการด ํารงชพีของผูคน
ในชวงนีท้ ําการเพาะปลกูขาวแบบกกัเกบ็นํ ้า มคีวายเปนเครือ่งทุนแรงชวยในการไถนาและเลีย้งสตัว
ไดแก ววัและหมู  มกีารลาสตัวปา ดกัสตัว และจบัสตัวนํ ้าลดปรมิาณลงมกีารคาขายแลกเปลีย่นสนิคา

ค. สมยัปลาย  ก ําหนดอายไุด   2,300–1,800 ปมาแลว  ระบบเศรษฐกจิการด ํารงชพีของผู
คนในชวงนีท้ ําการเพาะปลกูขาวแบบกกัเกบ็นํ ้า มคีวายชวยในการไถนาและมเีครือ่งมอืเหล็กทีช่วย
ขยายพืน้ทีก่ารเพาะปลกู มกีารเลีย้งสัตว ไดแก ววัและหม ู  มกีารลาสตัวปา   สัตวนํ ้าลดปรมิาณลง
(อํ าพนั  กจิงาม 2527 : 86-94)

4. แหลงโบราณบานโคกคอน   ต ําบลโคกส ี  อํ าเภอสวางแดนดนิ   จังหวดัสกลนคร
จากผลการวเิคราะหกระดกูสตัว  พบวามสัีตวดงันี ้ววั ควาย เกง กวาง ละองละมัง่ สุนขั

หม ูไก สัตวเล้ียงลูกดวยนํ ้านมขนาดเลก็  เตา ตะพาบ จระเข ปลา ในสมยักอน แหลงโบราณคด ีบาน
โคกคอนมลัีกษณะเปนปาไมผลัดใบ  ปาเตง็รัง   มบีรเิวณแหลงนํ ้า  หนองบงึ   มทีุงหญา

การแบงลํ าดบัอายสุมยัของแหลงโบราณคดบีานโคกคอนแบงไดเปน  3 สมยั  คอื (กรกฏ
บญุลพ : 2544)

ก. สมยัตน ก ําหนดอายไุด 5,600–4,500 ปมาแลว ในชวงเวลานีสั้ตวทีพ่บจะเพยีงหอย
ชนดิตาง ๆ คอื หอยกาบเลก็  หอยกาบใหญ  หอยโขง  หอยขม  หอยทราย  หอยท่ีพบในปรมิาณมากที่
สุดคอื  หอยโขง  รองลงมาคอื  หอยขม  หอยขมทีพ่บจะมกีารตดับรเิวณกนออก เพือ่สะดวกในการ
บรโิภค  ในชวงเวลานีไ้มพบสตัวประเภทอืน่ๆ สภาพแวดลอมในชวงเวลานีน้าจะเปนบรเิวณทีม่ี
แหลงนํ ้า และนาขาว
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ข.  สมยักลาง  ก ําหนดอายไุด  3,900–2,300 ปมาแลว   สัตวทีพ่บในชวงเวลานี ้คอื หอย
ชนดิตาง ๆ และพบสตัวนํ ้าชนดิอ่ืน ๆ  เพิม่ขึน้ คอื  เตา  ตะพาบ  จระเข  สัตวปา เชน ววั ควาย เกง
กวาง  ละอง  ละมัง่ ไก   สัตวเล้ียงลูกดวยนํ ้านมขนาดเลก็  และสุนขั

ค. สมยัปลาย  ก ําหนดอายไุด  2,300–1,800 ปมาแลว  ในชวงเวลานีพ้บสตัวแตละชนดิ
จ ํานวนนอยมาก  สัตวนํ ้าพบเพยีงเตา   ไมพบหอยหรือปลา

จากลกัษณะของสตัวทีพ่บในแตละสมยัจะเหน็ความแตกตางอยางชดัเจน  คอื ในสมยัตน
สัตวทีพ่บจะมเีพยีงหอยเทานัน้  เมือ่เขาสูสมยักลางพบสตัวชนดิตาง ๆ เพิม่ขึน้ ในชวงสมยักลางตอน
ตนยงัคงพบหอยเปนจ ํานวนมาก  และพบสตัวชนดิอ่ืน ๆ  เปนจ ํานวนมาก  เมือ่เขาสูสมยักลางชวง
กลางสตัวเร่ิมลดนอยลงไมพบหอยในชวงเวลานี ้   เมือ่เขาสูสมยักลางชวงปลายจนถงึสมยัปลายสัตว
ลดจ ํานวนลงอยางชดัเจน  โดยเฉพาะหอยจะไมพบตัง้แตในชวงสมยักลางตอนกลางไปจนถงึสมยั
ปลาย  แสดงวาแหลงนํ ้าอาจจะลดลงในชวงเวลานี ้  อาจจะมกีารขยายพืน้ทีใ่นการท ํากนิมากขึน้รวม
ถึงการเพิม่ประชากร เนือ่งจากพบควายในชวงเวลานีใ้ชควายเปนเครือ่งทุนแรงในการขยายพืน้ทีเ่พาะ
ปลูกจงึท ําใหแหลงนํ ้าลดจ ํานวนลงอยางมากมผีลท ําใหสัตวนํ ้าลดจ ํานวนลง  ลักษณะสภาพแวดลอม
ของแหลงโบราณคดบีานโคกคอน เมือ่พจิารณาจากลกัษณะนเิวศวทิยาของสตัวทีพ่บในแหลงโบราณ
คด ี คอื

สัตวประเภทกวาง จะอาศยัในปาโปรง   ทุงหญา   บริเวณทีม่แีหลงนํ ้า
สัตวประเภทววั/ควาย   อาศยัตามปาโปรง  ทุงหญา และปาหญาสงูใกลแหลงนํ ้า   ตลอด

จนทุงหญาทีม่ปีาละเมาะผสม  บางครัง้กพ็บในปาทบึดวย
สัตวนํ ้าตาง  ๆ คอื ปลา เตา หอย  โดยจะอยูตามแหลงนํ ้าบรเิวณทีม่นีํ ้าขงั,  นํ ้านิง่ และนํ ้า

ไหล  หอยขมและหอยนาแสดงถงึบรเิวณทีเ่ปนทุงนา  เนือ่งจากหอยทัง้  2  ชนดิจะอาศยัอยูในบรเิวณ
ทุงนา

สภาพแวดลอมของแหลงโบราณคดบีานโคกคอน  ไมแตกตางจากแหลงโบราณคดใีน
กลุมวฒันธรรมบานเชยีงมากนกั  จะแตกตางในดานการใชทรพัยากรธรรมชาต ิ  บริเวณแหลงโบราณ
คดมีลัีกษณะทีเ่ปนปาไมผลัดใบแบบปาเบญจพรรณ  มปีาเตง็รงั  มแีหลงนํ ้าธรรมชาต ิ ในชวงสมยัตน
อาจจะเปนบรเิวณทีม่แีหลงนํ ้าจ ํานวนมาก  ในสมยักลางพืน้ทีป่าไมเพิม่มากขึน้  แหลงนํ ้าลดจ ํานวน
ลงท ําใหพบสตัวปามากในชวงเวลานี ้  และสตัวนํ ้าเริม่ลดจ ํานวนลง  สมยัปลายสัตวปาและสตัวนํ ้าลด
จ ํานวนลงอยางมาก  อาจจะเกดิการแหงแลง  ทรพัยากรธรรมชาตลิดลง  มกีารยายถ่ินฐานของประชา
กรออกไปจากแหลงบรเิวณเดมิ  ท ําใหไมพบหลักฐานประเภทกระดกูสตัวในชวงสมยัปลาย
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ตารางที่  12  เปรียบเทียบรายละเอียดของแหลงโบราณคดีทั้ง  4  แหลง

หลักฐาน บานเชียง โนนนกทา บานนาดี บานโคกคอน
1.  อายุสมัย สมยัตน  4,300–3,600  ปมาแลว

สมยักลาง 3,000–2,300ปมาแลว
สมยัปลาย2,300–1,800ปมาแลว

สมยัตน  5,500–4,500  ปมาแลว
สมยักลาง 4,500–1,800 ปมาแลว
สมยัปลาย  1,000    ปมาแลว

สมยัตน  3,600–3,000  ปมาแลว
สมยักลาง 3,000–2,300 ปมาแลว
สมยัปลาย 2,300–1,800 ปมาแลว

สมยัตน  5,600–4,500  ปมาแลว
สมยักลาง 3,900–2,300 ปมาแลว
สมยัปลาย 2,300–1,800 ปมาแลว

2.  สัตวที่พบ สมัยตน  พบสัตวปา  เชน
กวาง  เกง หมูปา  วัวปา  มีการ
เลี้ยงสัตว  เชน  ไก  วัว  หมู  มี
การล าสัตว และจับสัตว นํ้  า   
สัตวนํ้ าพบมากในชวงนี้
สมัยกลาง  ยังคงมีการลาสัตว
และเลี้ยงสัตว ปริมาณสัตวนํ้ า
ลดลง  เริ่มมีควายในชวงนี้
สมัยปลาย  พบสัตวปา  เชน
กวาง  มีการเลี้ยงสัตว  เชน  วัว
ควาย  หมู  สุนัข

สมัยตน  พบสัตวปา  เชน  กวาง
เกง  เสือ  สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้ า
นมขนาดเล็ก พบสัตวนํ้ าใน
ปริมาณมาก  เชน  ปลาดุก  ปลา
ชอน  ปลาหมอ
สมัยกลาง  พบสัตวปา เชน
สัตวตระกูลกวางควาย  กระตาย
พบสัตวนํ้ า  เชน  ปลา  หอย
เตา  สมัยปลาย  มีการเลี้ยงสัตว
เชน วัว  หมู  มีการลาสัตวและ
จับสัตวนํ้ า

สมยัตน  พบวัว  ควาย  สุนัข
สัตวตระกูลกวาง  สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนํ้ านมขนาดเล็ก พบสัตวนํ้ า
เชน   ปลาชอน  ปลาหมอ  ปลา
แขยง
สมยักลาง  พบสัตวตระกูลกวาง
ควาย  กระตาย  สัตวนํ้ าลด
ปริมาณลง
สมัยปลาย  พบสัตวปา  เชน
หม ู วัว  ควาย  สุนัข

สมยัตน  พบสัตวนํ้ าโดยเฉพาะ
หอยพบเปนจํ านวนมาก ไมพบ
สัตวปาในสมัยนี้
สมัยกลางพบสัตวปาหลายชนิด 
คอื กวาง เกง ละอง  ละมั่ง  วัว
ควาย สุนัข ไก สัตวเลี้ยงลูกดวย
นํ ้านมขนาดเล็กพบสัตวนํ้ า เชน
เตา  ปลา  จระเข  หอยชนิดตาง
ๆโดยหอยจะพบในปริมาณมาก
สมัยปลายพบสัตวปาในปริมาณ
นอย  โดยพบเพียงกวาง สัตวนํ้ า
ลดนอยลงอยางมากพบเพียงเตา
ในปริมาณเล็กนอย
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ตารางที่  12  (ตอ)

หลักฐาน บานเชียง โนนนกทา บานนาดี บานโคกคอน
3.  สภาพแวดลอม สมัยตน  มีปาไมผลัดใบ  แบบ

เบญจพรรณหรือปาเต็งรัง  มี
แหลงนํ้ า  ทุงหญา
สมัยกลาง  พื้นที่ปาเริ่มลดลง
แหลงนํ้ าตื้นเขิน  เนื่องจากมี
การขยายพื้นที่ ในการเพาะ
ปลูก  มีผลทํ าใหสัตวนํ้ าลด
ปริมาณลง
สมัยปลาย  สภาพแวดลอมมี
ลักษณะเหมือนสมัยกลาง  มี
การใชพื้นที่ในการเพาะปลูก
สัตวนํ้ าลดนอยลงอยางมาก  
พบเพียงเตาในปริมาณเล็กนอย

สมยัตน  สภาพแวดลอมของ
แหล งโบราณคดีอยู  ไม ไกล
แหลงนํ้ า  มีปาไมแบบปาเต็งรัง
อาจจะมีปาดงดิบไมไกลเนื่อง
จากพบเสือ
สมัยกลาง  สิ่งแวดลอมเปลี่ยน
ท ําใหสัตวลดปริมาณลง  แหลง
นํ้ าลดนอยลง  มีผลกระทบตอ
สัตวนํ้ า  ทํ าใหสัตวนํ้ าลดนอย
ลง

สมยัตน มีลักษณะเหมือนกับ
แหลงโบราณคดีบานเชียง  มีปา
ไมผลัดใบ  แบบเบญจพรรณ  มี
แหลงนํ้ าและทุงหญา
สมัยกลาง  และสมัยปลาย  มี
พืน้ที่ทํ าการเพาะปลูก ทํ าให
แหลงนํ้ าลดจํ านวนลง สงผล
กระทบตอสัตวนํ้ า ทํ าใหสัตว
นํ ้าลดปริมาณลงอยางมาก

สมยัตน  พบแหลงนํ้ าจํ านวน
มาก  อยูไมไกลจากแหลง
โบราณคดี  เนื่องจากไมพบ
สัตวประเภทอื่น  พบเพียง
เปลือกหอย
สมัยกลาง สภาพแวดลอมมี
ลักษณะเปนแบบปาเต็งรัง มี
แหลงนํ้ าอยู ใกลบริเวณแหลง
โบราณคดี
สมยัปลาย พื้นที่ปาลดจํ านวน
ลง แหลงนํ้ าลดจํ านวนลงอยาง
มาก มีผลทํ าใหไมพบสัตวนํ้ า
ในเวลานี้

4.  กระดูกสัตวที่
ฝงรวมกับโครง
กระดูก

พบกรามหมู  และกรามสุนัข
เขีย้วเสือเจาะรู  เขากวาง  ใบ
หอกทํ าจากกระดูก  พบโครง

สมัยตน  พบเขาสัตวฝงรวมกับ
โครงกระดูก
สมยักลาง  พบกระดูกสัตวและ

พบกระดูกจระเขทั้งตัวฝงรวม
กบัโครงกระดูก  โดยจะฝงคลุม
ศพ  ซึ่งเปนศพเด็ก  พบเขี้ยว

สมยัตน  พบกระดูกเปนชิ้น
สวน  Radius  Ulna  และ
Second  Phalange  ชิ้นสวน
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ตารางที่  12  (ตอ)

หลักฐาน บานเชียง โนนนกทา บานนาดี บานโคกคอน
กระดูกสุนัขฝงรวมกับศพเด็ก เปลือกหอยที่ทํ  า เป น เครื่ อง

ป ร ะดั บ ก ร ะดู ก สั ต ว  เ ลี้ ย ง  
ประเภทวัว  หมู  (ขนาดเล็ก  โต
ไมเต็มที่)  และสุนัข

สุนัข  ทํ าเปนสรอยคอและพบ
กระดูกวัว

กระดูกมีสภาพสมบูรณ
สมัยกลาง  พบโครงกระดูกสัตว
หลายประเภท  เชน  หมู  วัว
ควาย  กวาง  เกง    เตา  ปลา
ตะพาบ  ไก  โดยจะพบหมู
ปริมาณมากที่สุด  เปนชิ้นสวน
ฟนกราม  กระดูกนิ้วเทา
สมยัปลาย  พบกระดูกหมู  วัว
ควาย  เตา  โดยจะพบชิ้นสวน
หมูมากที่สุด

5.  การแลกเปลี่ยน สมัยตน  พบเครื่องประดับทํ า
ดวยหอยทะเล  แสดงใหเห็น
ถึงการติดตอกับ     ชุมชนภาย
นอก

พบหลักฐานการทํ  าสํ  าริดใน
สมยักลาง  อาจจะมีการติดตอ
กับชุมชน อื่น ๆ

พบหลักฐานเกี่ยวกับการทํ  า
สํ าริด  แสดงถึงการติดตอแลก
เปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ

สมัยกลางพบหอยเบี้ยรอยเปน
สรอยคอฝงรวมกับโครงกระดูก
หมายเลข 19 อาจจะเปนการตดิ
ตอภายนอกทีเ่ปนชมุชนตดิทะเล

6.  ระบบเศรษฐกิจ สมัยตน  มีการลาสัตว  ดักจับ
สัตว  และจับสัตวนํ้ า  เลี้ยง

สมยัตน  1.  เพาะปลูกขาวแบบ
เลื่อนลอย    2.  เลี้ยงสัตว  3. ลา

สมยัตน  1.  เพาะปลูกขาวแบบ
เลื่อนลอย    2.  เลี้ยงสัตว  3. ลา

สมัยตน มีการจับสัตวนํ้ า
สมัยกลาง  มีการลาสัตว  เลี้ยง
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ตารางที่  12  (ตอ)

หลักฐาน บานเชียง โนนนกทา บานนาดี บานโคกคอน
สัตว  มีการเพาะปลูกขาวแบบ
เลื่อนลอย
สมยักลาง  มีการเพาะปลูกขาว
แบบกักเก็บนํ้ า  ใชควายเปน
เครื่องทุนแรงในการไถนา  มี
การเลี้ยงสัตว  ลาสัตว  ดักสัตว
และจับสัตวนํ้ า
สมยัปลาย  มีการเพาะปลูกขาว
แบบนาดํ า  ใชควายเปนเครื่อง
ทุนแรงในการไถพรวนดิน  มี
การเลี้ยงสัตว  ลาสัตว  ดักสัตว
และจับสัตวนํ้ า

สัตว  4.  ดักสัตวและจับสัตวนํ้ า
5.  คาขายแลกเปลี่ยนสินคา
สมัยกลาง  1.  เพาะปลูกขาว
แบบกักเก็บนํ้ ามีควายเปนเครื่อง
ทุนแรงในการไถพรวนดิน  2.
เลี้ยงสัตว  3.  ลาสัตว  4.  ดัก
สัตวและจับสัตวนํ้ า  5.  คาขาย
แลกเปลี่ยนสินคา
สมัยปลาย  1.  เพาะปลูกขาว
แบบนาดํ ามีควายเปนเครื่องทุน
แรงในการไถพรวนดิน  2.
เลี้ยงสัตว      3.  ลาสัตว  4.  ดัก
สัตวและจับสัตวนํ้ า  5.  คาขาย
แลกเปลี่ยนสินคา

สัตว  4.  ดักสัตวและจับสัตวนํ้ า
5.  คาขายแลกเปลี่ยนสินคา
สมัยกลาง  1.  เพาะปลูกขาว
แบบกักเก็บนํ้ ามีควายเปนเครื่อง
ทุนแรงในการไถพรวนดิน  2.
เลี้ยงสัตว  3.  ลาสัตว  4.  ดัก
สัตวและจับสัตวนํ้ า  5.  คาขาย
แลกเปลี่ยนสินคา
สมัยปลาย  1.  เพาะปลูกขาว
แบบนาดํ ามีควายเปนเครื่องทุน
แรงในการไถพรวนดิน  2.
เลี้ยงสัตว      3.  ลาสัตว  4.  ดัก
สัตวและจับสัตวนํ้ า  5.  คาขาย
แลกเปลี่ยนสินคา

สัตว  จับสัตวนํ้ า  โดยเฉพาะ
หอยและเตา
สมัยปลาย  อาจจะมีการลาสัตว
เลี้ยงสัตว  เนื่องจากพบกระดูก
สัตวทุกชนิดในจํ านวนนอยมาก 
ไมพบสัตวนํ้ าในชวงเวลานี้
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บทสรุป
จากการศกึษาวิเคราะหกระดูกสัตวที่ไดจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  ตํ าบลโคกสี

อํ าเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   สามารถแบงชั้นวฒันธรรม  อายุสมัยของแหลงโบราณคดี
ได  3  สมัย  คือ  สมัยตน  4,300-3,000  ปมาแลว  สมัยกลาง  3,900-2,300  ปมาแลว  สมัยปลาย
2,300-1,800  ปมาแลว  การแบงอายุสมัยใชการเปรียบเทียบจากรูปแบบภาชนะดินเผาที่พบจาก
แหลงโบราณคดีบานโคกคอน  กับรูปแบบภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีบานเชียง   (กรกฏ
บุญลพ : 2544)  ผลการศึกษาวิเคราะหกระดูกที่ไดจากแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  สามารถบอก
ถึงเรื่องราวตาง ๆ ไดดังตอไปนี้

ชนดิของสัตว
สัตวทีพ่บในแหลงโบราณคดปีระกอบดวย  สัตวกนิหญาหรือสัตวกบี  ไดแก  ววัควาย  เกง

กวาง  ละอง/ละมัง่  หม ู  สัตวเล้ือยคลาน  ไดแก  เตา  ตะพาบ  จระเข  สัตวเล้ียงลูกดวยนํ ้านมขนาดเลก็
สัตวนํ ้า  ไดแก  หอยขม  หอยโขง  หอยนา  หอยทราย  หอยกาบเลก็  หอยกาบใหญ  หอยเบีย้  และปลา

ลักษณะสภาพแวดลอมของแหลงโบราณคดบีานโคกคอน
จากหลกัฐานกระดูกสัตวที่พบในแหลงโบราณคดีบานโคกคอน แสดงใหเห็นวาแหลง

โบราณคดีมีสภาพแวดลอมเปนแบบปาโปรง  ปาไมผลัดใบแบบปาเบญจพรรณ  มีแหลงนํ้ า  ใน
สมยัแรกนาจะมีแหลงนํ้ าเปนจํ านวนมากรวมถึงพื้นที่ที่เปนทุงนา เนื่องจากพบหอยขมและหอยนา
เปนจ ํานวนมาก  สมัยกลางชวงแรกเริ่มพบสัตวปาในจํ านวนมากขึ้น  ปริมาณสัตวนํ้ ายังคงมากแสดง
วาในชวงเวลานี้นาจะมีพื้นที่ปาและแหลงนํ้ าเพิ่มมากขึ้น  เมื่อเขาสูสมัยกลางชวงกลางไปจนถึงสมัย
ปลาย  สัตวชนิดตาง ๆ เร่ิมลดจํ านวนลงโดยในสมัยปลายไมพบสัตวนํ้ า  แสดงวาลักษณะสภาพแวด
ลอมเริม่เปลี่ยนแปลง  ทํ าใหมีผลตอสัตวชนิดตาง ๆ จึงไมพบกระดูกสัตวในชวงสมัยปลาย  หรือ
อาจจะเปนชวงฤดูแลง  แหลงนํ้ าที่มีรวมถึงปาไมลดจํ านวนลง  ทํ าใหประชากรตองยายถ่ินฐานไปที่
อ่ืน  จงึไมพบหลักฐานประเภทกระดูกสัตวในชวงสมัยปลาย

การตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถ่ินฐานเริ่มแรกของแหลงโบราณคดีทั้ง  4  แหลง  คือ  แหลงโบราณคดีบานเชียง

ไดเริม่ตัง้ถ่ินฐานครั้งแรกในยุคหินใหม  แหลงโบราณคดีโนนนกทาเริ่มตั้งถ่ินฐานในยุคหินใหม
แหลงโบราณคดีบานนาดีเร่ิมตนตั้งถ่ินฐานในยุคสํ าริด  สวนแหลงโบราณคดีบานโคกคอนเริ่มตั้ง
ถ่ินฐานในยคุหนิใหมเชนเดียวกับแหลงโบราณคดีบานเชียงและแหลงโบราณคดีโนนนกทา

เศรษฐกิจการดํ ารงชีพ
จากหลกัฐานประเภทกระดูกสัตวที่พบในแหลงโบราณคดีบานเชียง แหลงโบราณคดี

บานนาด ี  แหลงโบราณคดีโนนนกทา  และแหลงโบราณคดีบานโคกคอน สวนใหญจะมีลักษณะที่
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คลายคลึงกัน  มีการลาสัตวปา  เล้ียงสัตว  ดักสัตวและจับสัตวนํ้ า  มีการแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชน
ภายนอก  หลักฐานตาง ๆ ที่ใชในการเปรียบเทียบแสดงใหเห็นวา   แหลงโบราณคดีบานโคกคอน
มกีารด ํารงชีพดวยการลาสัตว  เล้ียงสัตว  จับสัตวนํ้ า  โดยจะพบสัตวนํ้ าในปริมาณมาก  เชน  หอย
และเตา  หอยท่ีพบมากที่สุด  คือ  หอยขมและหอยนา  หอยท้ัง  2  ชนิดนี้    จะอาศัยอยูตามบริเวณ
ทุงนา

แหลงโบราณคดีที่ใชในการเปรียบเทียบ  คือ  แหลงโบราณคดีบานเชียง  แหลงโบราณ
คดบีานนาด ี  และแหลงโบราณคดีโนนนกทา  พบหลักฐานประเภทขาว  (แกลบขาว)  ที่พบใน
ภาชนะดนิเผา  หรือเครื่องมือเครื่องใชจากโลหะ  แสดงวานาจะมีการทํ าเกษตรกรรมมาตั้งแตอดีต
การเพาะปลูกขาวเริ่มแรกประมาณ  5,600–3,600  ปมาแลว  เปนการเพาะปลูกขาวแบบทํ าไรเล่ือน
ลอย  เปนการปลูกขาวแบบใชพื้นที่จนหมดความอุดมสมบูรณ  แลวจึงยายที่ใหมไปเรื่อย ๆ  หลัง
จากนัน้ประมาณ 3,600–2,000 ปมาแลวไดเปลี่ยนมาเปนการเพาะปลูกแบบกักเก็บนํ้ า  โดยใชควาย
เปนเครือ่งทุนแรงในการไถนา  มีการใชเครื่องมือเหล็กชวยในการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูก
สํ าหรับการเพาะปลูกขาวในแหลงโบราณคดีอาจจะมีขึ้นแลว  เนื่องจากพบหอยนาซึ่งเปนหอยที่
อาศัยอยูในนาขาว

การแลกเปล่ียน
หลักฐานที่พบแสดงใหเห็นวา  แหลงโบราณคดีบานโคกคอนมีการติดตอกับชุมชนภาย

นอก  คอื  เปลือกหอยเบี้ย  ซ่ึงเปนหอยทะเล  โดยพบรอยเปนสรอยบริเวณคออยูกับโครงกระดูก
แสดงใหเห็นวามีการติดตอกับชุมชนที่อยูทางทะเล

สถานภาพทางสังคม
จากหลักฐานตาง ๆ ที่พบฝงรวมกับโครงกระดูกมนุษย  ทั้ง  19  โครงที่พบ  แสดงให

เหน็ถึงความแตกตางของบุคคลในสังคม  บางโครงกระดูกไมพบส่ิงของที่เปนเครื่องอุทิศใหแกผู
ตาย  บางโครงกระดูกพบสิ่งของฝงรวมเปนจํ านวนมาก  ส่ิงของที่พบเปนเครื่องอุทิศ  คือ  ภาชนะ
ดนิเผา  ลูกปด  โลหะวัตถุ  กระดูกสัตว  โดยกระดูกสัตวที่นิยมฝงรวม คือ  กระดูกหมู  โดยจะเปน
หมขูนาดเลก็ทีย่งัโตไมเต็มที่  แสดงใหเห็นวาเปนหมูเล้ียงและมีการคัดเลือกขนาด  นอกจากหมูยัง
ใชกระดกูสตัวประเภท  กวาง  วัว  ควาย  ไก  ปลา  โครงกระดูกหมายเลข  19  พบหอยเบี้ยรอยเปน
พวงสวมบรเิวณคอ  และพบหอยเบี้ยโปรยคลุมศพเปนจํ านวนมาก  นอกจากนี้ยังพบหวงคอและ
ก ําไลแขนแบบปลอกขนาดใหญ  ซ่ึงอาจจะทํ ามาจากงาชาง  โดยพบรวมกับโครงกระดูกหมายเลข
19  แสดงวาโครงกระดูกหมายเลข  19  นาจะเปนบุคคลที่มีมีสถานภาพแตกตางจากบุคคลอื่นใน
ชวงเวลานั้น  นอกจากโครงกระดูกหมายเลข  19 โครงกระดูกอ่ืน ๆ พบภาชนะดินเผารูปแบบตาง ๆ
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และโลหะวตัถุ  ลูกปด  ดินเทศ  ช้ินสวนกระดูกสัตว  มีเพียงโครงกระดูกหมายเลข  3,  17  ซ่ึงโครง
กระดกูทั้ง  2  อาจจะมีสถานภาพที่แตกตางจากบุคคลอื่น

จากการเปรียบเทียบแหลงโบราณคดีบานโคกคอน  กับแหลงโบราณคดีบานเชียง
แหลงโบราณคดีโนนนกทา  แหลงโบราณคดีบานนาดี  พบวาสัตวที่ไดจากการวิเคราะหจะมี
ลักษณะคลายคลึงกัน  คือ  พบสัตวประเภท  วัว  ควาย  กวาง  เกง  ละอง  ละมั่ง  หมู  สุนัข  สัตว
เล้ียงลูกดวยนํ้ านมขนาดเล็ก  สัตวนํ้ า  เชน  ปลา  หอย  เตา  ตะพาบ  จระเข  แสดงใหเห็นวาแหลง
โบราณคดีบานโคกคอนมีลักษณะสภาพแวดลอมเปนแบบปาโปรง  ปาเบญจพรรณ  ปาเต็งรัง  มี
แหลงนํ้ า  หนอง  บึง  ทุงหญา  อยูรอบ ๆ  บริเวณแหลงโบราณคดี  ซ่ึงไมตางจากแหลงโบราณคดี
บานเชยีง  บานนาดี  โนนนกทา  แสดงวาแหลงโบราณคดีทั้ง  4  แหลง  ลักษณะสภาพแวดลอมที่
ไมแตกตางกันมาก  (ตารางที่  12)
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ขอเสนอแนะ
1. เนือ่งจากการแบงลํ าดับอายุสมัย  ในการใชการเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผากับ

แหลงโบราณคดีในกลุมวัฒนธรรมบานเชียงยังไมไดมีการใชวิธีทางวิทยาศาสตร ตอไปหากมีการ
ศกึษาหลักฐานอื่น ๆ ที่พบ รวมถึงการหาคาอายุโดยวิธีทางวิทยาศาสตรก็จะไดผลที่ถูกตองและนา
เชื่อถือมากขึ้น

2. ในการตีความเรื่องสภาพแวดลอม เปนการใชผลจากการวิเคราะหกระดูกสัตวและ
เปลอืกหอยเพียงอยางเดียว เพื่อผลการวิเคราะหที่ถูกตองควรใชผลการวิเคราะหจากหลักฐาน
ประเภทอื่น ๆ  เชน เมล็ดพืช  ละอองเรณู และตัวอยางดิน  ประกอบการตีความเรื่องกระดูกสัตว
ซ่ึงจะชวยใหผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในอดีตไดผลที่ถูกตองและนาเชื่อถือ

3. ขอมูลและหลักฐาน เปนขอมูลที่ไดจากหลุมขุดคนที่มีพื้นที่หลุมขุดคนขนาด 2x2
เมตร ซ่ึงทํ าใหปริมาณขอมูลที่ไดยังไมไดมาตรฐาน ที่จะเปนขอมูลทั้งหมดของแหลงโบราณคดีทั้ง
แหลง  ควรจะมีการขุดคนเพิ่มเติมและทํ าการศึกษาโบราณวัตถุประเภทตาง  ๆ เพิ่มเติม  เพื่อจะให
ไดผลที่ถูกตองและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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