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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาทางดานโบราณคดี เปนสาขาวิชาที่วาดวยการศึกษาเรียนรูเรื่องราวของสังคม
วัฒนธรรมเกี่ยวกับอดีตของมนุษย มีเปาหมายพยายามที่จะจัดลําดับยุคสมัยในอดีตวามีเหตุการณ
อะไรเกิดขึ้นบางในแตละชวงเวลา โดยศึกษาจากหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่พบบนดินและในพื้นดิน แลว
นํามาวิเคราะหแปลความหมายเพื่อสืบสรางอดีตขึ้นมาใหม (Renfrew and Bahn 1991:10; ปรีชา
กาญจนาคม 2538:2) ทั้งนี้โดยทั่วไปแลว มนุษยไมวาจะอยูในชวงยุคสมัยใด มักจะทิ้งรองรอยหลัก
ฐานตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันทั้งที่ตั้งใจและไมไดตั้งใจไวเสมอ รองรอยหลักฐานดังกลาวเปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหไดรูถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับมนุษยในอดีตในแตละยุคสมัย
โดยการศึกษาคนควาและวิจัยทางโบราณคดีดวยวิธีตาง ๆ เชน การศึกษาจากการขุดคนทางโบราณ
คดี การสํารวจทางโบราณคดี และการศึกษาจากจารึกตาง ๆ เปนตน
การขุดคนทางโบราณคดีนั้น เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ดี
ที่สุดวิธีหนึ่ง (Joukowsky 1980:7) หลักฐานที่ไดจากการขุดคนจะเปนขอมูลหลักฐานที่คอนขางจะ
มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่นักโบราณคดีจะนํามาศึกษาตีความในแงมุมตางๆในการขุดคนจะตองมีขั้น
ตอนในการขุดคนอยางเปนลําดับและเปนขั้นตอน ทั้งนี้จุดมุงหมายหลักๆของการขุดคนทางโบราณ
คดี คือ เพื่อรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีอยางถูกตองเปนระบบและใหไดขอมูลมากที่สุด เพื่อที่
จะสามารถนําไปวิเคราะหและอธิบายความเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆของมนุษย เชนแบบแผนการตั้ง
ถิ่นฐาน ลักษณะวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมในอดีต ไดเปนตน (ดู Fagan 1983) จะเห็นไดวา
หลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยทางโบราณคดี
ดังนั้น ในการขุดคนเพื่อรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีนั้น นักโบราณจะตองมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองเขาใจถึง ธรรมชาติและการกอตัวของหลักฐานทางโบราณคดี (Natural and Site
Formation Processes) เปนอันดับตน ๆ
ชั้นหลักฐานทางโบราณคดี หรือกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี มักจะเกิดจาก
ปจจัยหลักๆ 2 ปจจัย (Schiffer1976:14-15) คือ เกิดจากการกระทําของมนุษย (Cultural formation
processes) เปนกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆของมนุษยในการดํารงชีวิตในแตละวันนั่นเองและ
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เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ (Non-cultural or Natural formation processes) ซึ่งเปน
กระบวนการหรือปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ บริเวณนั้น ๆ เชน การเกิดชั้นดิน
ธรรมชาติ น้ําทวม เปนตน จะเห็นไดวาการศึกษาเกี่ยวกับการกอตัวของหลักฐานทางโบราณคดีนั้น
เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาอดีต และควรคํานึงถึงเปนประเด็นแรก ๆ สําหรับการขุดคน
ทางโบราณคดี ซึ่งนักโบราณคดีจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแยกแยะใหออกและตองเขาใจถึงชั้นหลัก
ฐานทางโบราณคดีที่พบนั้น วาเปนกระบวนการที่เกิดจากการกระทําของมนุษยหรือจากธรรมชาติ
ใหไดอยางถูกตองเสียกอน แลวจึงจะสามารถอธิบายความชั้นหลักฐานทางโบราณคดีนั้น ๆ วามี
ลักษณะเฉพาะ การรบกวน ลําดับชั้น หรือมีชั้นวัฒนธรรมเปนอยางไรได เปนตน ทั้งนี้ในบางครั้ง
การขุดคนทางโบราณคดีอาจมีการละเลยหรือไมคํานึงถึงเรื่องดังกลาว เปนผลทําใหเกิดความสับสน
ในลําดับชั้นทับถมหรือเกิดการตีความหลักฐานที่พบผิดพลาดได ทั้งนี้เพราะการกอตัวของชั้นหลัก
ฐานทางโบราณคดีนั้น เมื่อระยะเวลาผานไปนาน ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงตําแหนง เคลื่อนยายได
ตามกาลเวลา หรือตามปจจัยตาง ๆ ทั้งที่โดยธรรมชาติ หรือมนุษยในภายหลังได
จะเห็นไดวาความเขาใจถึงกระบวนการและปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหหลักฐานทางโบราณคดี
ที่พบนั้น อาจมีเพียงชั้นหลักฐานเดียว หรือหลาย ๆ ชั้นหลักฐานซอนทับกันไปมาได อาจจะมีวัฒน
ธรรมที่ตอเนื่อง หรือสลับขาดหายไปขึ้นอยูกับชั้นหลักฐานที่พบ นอกจากนี้อาจเปนไปไดวาชั้น
หลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ อาจเกิดในตําแหนงที่แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธหรือไมตอเนื่อง
กันก็เปนได ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการตีความจากชั้นหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ซึ่งเปนสิ่งที่
หยุดนิ่งแลวทําใหเกิดเปนภาพของอดีตขึ้นนั่นเอง นอกจากการเขาใจและสามารถแยกแยะกระบวน
การกอตัวของแหลงโบราณคดีไดแลวนั้น ไมเคิล ชีฟเฟอร (Michael Schiffer) ซึ่งเปนผูที่สนใจเกี่ยว
กับกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี ยังไดเสนอแนวทางการศึกษาชั้นหลักฐานทางโบราณ
คดี ที่คอนขางจะสําคัญ ออกเปน 2 ประเภท (Schiffer 1976, 1987) คือ
Systemic Contexts (S) ซึ่งเปนชั้นหลักฐานทางโบราณคดี ที่เกิดจากการกระทําหรือ
พฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย ขณะที่ดํารงชีวิตประจําวันในแตละชวงเวลา
Archaeological Contexts (A) เปนชั้นหลักฐานที่เกิดตอจาก Systemic Contexts ซึ่งไมมี
การประกอบกิจกรรมของมนุษย หรือไมมีการใชงาน แลวถูกทิ้ง จากนั้นหลักฐานดังกลาวถูกทับถม
โดยกระบวนการทางธรรมชาติหรือมนุษย แลวเกิดเปนชั้นหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุด
คนในปจจุบัน
นอกจากนี้แลว ไมเคิล ชีฟเฟอร ไดเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธของชั้นหลักฐานทาง
โบราณคดีทั้งสองวาตางก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน สามารถเปลี่ยนแปลงจากบริบทหนึ่งไปยัง
บริบทหนึ่งได ซึ่งจะเห็นไดวาในแหลงโบราณคดีหนึ่งๆสามารถพบหลักฐานทางโบราณคดีหลาย ๆ
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บริบทภายในแหลงโบราณคดีเดียวกัน เชน การเปลี่ยนหนาที่การใชงานของเครื่องมือจากเครื่องมือ
เครื่องใชมาเปนของพิธีกรรม หรือ การเปลี่ยนวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมหนึ่งเปนอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
ภายในพื้นที่เดียวกันเปนตน ซึ่งเมื่อเราเขาใจถึงกระบวนการกอเกิดหรือความสัมพันธตางๆไดอยาง
ถูกตองแลว เราก็สามารถที่จะเขาใจถึงพฤติกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ของมนุษยในอดีตไดดียิ่ง
ขึ้น
ทั้งนี้การศึกษาชั้นทับถมของชั้นหลักฐานทางโบราณคดีนั้นสามารถนําความรูทางดานธรณี
วิทยาเขามาชวยในการศึกษาได
การศึกษาทางดานธรณีวิทยาทางโบราณคดีนั้น เปนการประยุกตใชองคความรูทางดาน
ธรณีวิทยาตางๆ เขามาชวยในการศึกษาทางโบราณคดี เชน ความรูเกี่ยวกับธรณีสัณฐานมาทําการ
ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน การวิเคราะหสัณฐานของชั้นดินจากการขุดคนทางโบราณคดี เพื่อตี
ความเกี่ยวกับการกอตัวของแหลงโบราณคดี เปนตน นอกจากนี้แลวประเด็นสําคัญในการศึกษาทาง
ดานธรณีวิทยาทางโบราณคดี ยังสามารถชวยในการตอบคําถามตางๆ ของนักโบราณคดี สามารถทํา
ใหเขาใจกิจกรรมที่เกี่ยวของกับมนุษยในอดีตไดดียิ่งขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนกอตัวของแหลง
โบราณคดีก็เปนประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในการศึกษาทางดานธรณีวิทยาทางโบราณคดี (ดู Butzer
1982: 77-97) ซึ่งอาศัยหลาย ๆ องคความรูทางธรณีวิทยามาทําการศึกษา เชน การศึกษาทางดาน
ตะกอนวิทยา (Sedimentology) การศึกษาลําดับชั้นทับถม (Stratigraphy) และการศึกษาธรณีสัณฐาน
(Geomorphology) เปนตน
จากที่กลาวไวแลวขางตน การศึกษาหาความเขาใจเกี่ยวกับหลักฐานทางโบราณคดี โดย
เฉพาะอยางยิ่งการศึกษาเรื่อง “กระบวนการกอเกิดของแหลงโบราณโบราณคดี” จะเปนแนวทางการ
ศึกษาเบื้องตนทางหนึ่งเพื่อชวยบูรณาการองคความรูทางโบราณคดี และทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยว
กับกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอหลักฐานทางโบราณคดี ที่เปนหลักฐานที่หยุดนิ่ง ใหเกิด
เปนภาพในอดีตไดชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษากระบวนการทับถม ซึ่งสามารถ
ประยุกตใชความรูทางธรณีวิทยาเขามาชวยศึกษางานโบราณคดีไดอีกวิธีหนึ่ง
พื้นที่ที่ผูวิจัยเลือกทําการศึกษานั้น คือ แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด ตั้งอยูในบานถ้ํา
ลอด ตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ในสวนพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ลักษณะของพื้นที่โดยรวมนั้นมีลักษณะเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอน สามารถเรียกโดยทั่วไปไดวา
พื้นที่สูง ลักษณะธรณีสัณฐานสวนใหญเปนลักษณะคาสตแบบหินปูน ลักษณะพื้นที่คาสตบริเวณดัง
กลาวจัดไดวามีความสําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย เพราะปรากฏลักษณะคาสตหลาย ๆ แบบ เชน
ถ้ํา เพิงผา หลุมยุบ หุบยุบ และธารลอด เปนตน ซึ่งตามขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีในหลาย ๆ
พื้นที่ของประเทศไทยพบวา ลักษณะธรณีสันฐานแบบดังกลาวมักจะปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี
ที่เกี่ยวของกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในอดีต ในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอน
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ตนดวย (ดู สุรินทร ภูขจร 2534,2537; รัศมี ชูทรงเดช 2534,2000; Anderson 1990) จะเห็นวาแหลง
โบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด ซึ่งไดกลาวไวขางตนแลววาตั้งอยูพื้นที่แบบคาสต จัดวาเปนแหลงโบราณ
คดีที่มีความนาสนใจอยางยิ่งในการศึกษาทางดานโบราณคดี โดยเฉพาะธรณีวิทยาทางโบราณคดี
พื้นที่หนึ่ง กลาวคือในบริเวณพื้นที่ดังกลาวพบหลักฐานทางโบราณคดีหลากหลายประเภท เชน
เครื่องมือหินตาง ๆ เศษภาชนะดินเผา ภาพเขียนสี รวมไปถึงวัฒนธรรมโลงไมดวย จะเห็นไดวาใน
พื้นที่ดังกลาวนาจะมีกิจกรรมของมนุษยมายาวนานอยางนอยตั้งแตสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย
เปนตนมา (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ 2543)
จากการตรวจสอบเอกสารในสวนที่เกี่ยวของกับการใชวิธีการทางธรณีวิทยาเขามาศึกษา
ชั้นทับถม หรือกระบวนการกอตัวชั้นหลักฐานจากการขุดคนนั้น พบวายังไมมีการทํางานใน
ลักษณะดังกลาวอยางจริงจังทั้งในระดับประเทศและในพื้นที่ศึกษาเอง ดังนั้นการเลือกพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งเปนกรณีศึกษาในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง จึงจะเปนตัวอยางแนวทางการศึกษาแบบสหสาขา
ทางโบราณคดีแนวทางหนึ่งที่จะบูรณาการขอมูลทางโบราณคดีใหเกิดความชัดเจน และถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น กรอปกับในป 2544 โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
โดย ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช ไดทําการศึกษาวิจัยทางดานโบราณคดี โดยไดเริ่มทําการทําการสํารวจ
หาแหลงโบราณคดีในพื้นที่อําเภอปางมะผา และเลือกพื้นที่ขุดคนทางโบราณคดี เพื่อตอบคําถาม
ของการวิจัย ซึ่งโครงการวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงค ที่จะตรวจสอบวาสภาพแวดลอมในอดีตมี
ลักษณะเปนอยางไร สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคหรือไม รวม
ไปถึงตรวจสอบปฏิสัมพันธของมนุษย กับสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงในเขตรอน โดยเฉพาะการปรับ
ตัวทางวัฒนธรรม (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ 2544) และจากการสํารวจแหลงโบราณคดีหลาย ๆ
แหลงในเขตพื้นที่อําเภอปางมะผา พบวาแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด ไดถูกเลือกใหเปนตัวแทน
ของแหลงโบราณคดีเพื่อทําการขุดคนทางโบราณคดี ซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุด
คนพบวา จะพบหลักฐานที่คอนขางจะมีความนาสนใจอยางยิ่ง เชน เครื่องมือหิน หลุมฝงศพมนุษย
เศษภาชนะดินเผา กระดูกสัตว เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานเกี่ยวกับชั้นทับถมทางโบราณคดี
นั้น มีความนาสนใจอยางยิ่งที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะธรรมชาติและการกอตัวของแหลง
โบราณคดี เพราะชั้นหลักฐานมีทั้งชั้นที่เกิดจากการกระทําของมนุษยปะปนสลับอยูกับหลักฐานที่
เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ รวมไปถึงการแปรเปลี่ยนไปมาระหวางกิจกรรมของมนุษยในอดีต
ดวย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ยังสามารถนําองคความรูทางธรณีวิทยาเขามาชวยในการศึกษาในเรื่อง
ดังกลาว และจะทําใหเราทราบถึงขบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี รวมไปถึงปจจัยเกี่ยวกับ
เลือกใชพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึงการเลือกใชทรัพยากรตาง ๆ ในพื้นที่ของ
มนุษยดวย และจะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหนักโบราณคดีตอบคําถามเกี่ยวกับสภาพแวดลอม วิถี
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ชีวิตของมนุษยในอดีตไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งจะเปนงานวิจัยชิ้นแรก ๆ ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับทางดาน
ธรณีวิทยาทางโบราณคดีในพื้นที่ดังกลาวดวยไดอีกดวย ดังนั้นเมื่อมีการศึกษาชั้นหลักฐานอยางเปน
ระบบและถูกตองแลว เราสามารถใชแหลงโบราณคดีดังกลาวเปนตัวแทนของการศึกษากระบวน
การกอตัวของแหลงโบราณคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงโบราณคดีที่เปนลักษณะถ้ําหรือเพิงผาได
ตอไปไดในอนาคต

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะธรรมชาติและกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธการเลือกใชพื้นที่ของมนุษยในแตละชวงเวลา
2.3 เพื่อประยุกตใชวิธีการทางธรณีวิทยาในงานโบราณคดี

3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 พื้นที่เปาหมายของการศึกษาอยูในเขต ศูนยอนุรักษพันธุปาไมและสัตวปา ถ้ําลอด
บานถ้ําลอด ตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน โดยจะจํากัดขอมูลเฉพาะขอมูลจาก
หลุมขุดคนเทานั้น
3.2 ขอบเขตของการศึกษาในดานเนื้อหา มุงเนนศึกษาเฉพาะธรรมชาติและกระบวนการ
กอตัวของแหลงโบราณคดีจากการขุคคนทางโบราณคดีเทานั้น และนําไปเชื่อมโยงอธิบายความถึง
ลําดับการเลือกใชพื้นที่ของมนุษยในแตละชวงเวลา
3.3 ชวงระยะเวลาของการศึกษา จะทําการศึกษาอยูในชวงไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮ
โลซีนตอนปลาย (ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 25,000 – ปจจุบัน)

4. วิธีการและขั้นตอนการศึกษา
การดําเนินการวิจัยแบงเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การศึกษาเตรียมงาน
4.1.1 การทบทวนวรรณกรรม ทางดานงานวิจัยดานธรณีวิทยา โบราณคดี ใน
บริเวณพื้นที่ที่ทําการศึกษา และพื้นที่ใกลเคียง
4.1.2 การทบทวนวรรณกรรม ทางดานทฤษฎีและหลักวิธีการในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี และลักษณะการใชพื้นที่ของมนุษยในอดีต
4.1.3 รวบรวมและศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา และรูปถายทาง
อากาศของพื้นที่ที่ทําการศึกษาและบริเวณพื้นที่ใกลเคียง เพื่อใชเตรียมการทํางานในภาคสนามและ
วิเคราะหถึงสภาพพื้นที่โดยรวม และเฉพาะพื้นที่ที่ทําการขุดคน
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4.2 การศึกษาในภาคสนาม
การศึกษาในภาคสนามจะเปนการศึกษาทั้งทางดานธรณีวิทยา และทางโบราณคดี
ไดแก การศึกษาลําดับชั้นทับถมจากการขุดคนทางโบราณคดี การศึกษาลักษณะของชั้นตะกอนตาง
ๆ รวมไปถึงการวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคน โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือหิน เปนตน
4.3 การศึกษาในหองปฏิบัติการ
4.3.1 ทําการวิเคราะหตัวอยางหิน ตัวอยางดิน จากการสํารวจภาคสนามและจาก
การขุดคนทางโบราณคดี
4.3.2 ทําการวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดี เชน ตัวอยาง
หินกะเทาะ ตัวอยางดิน เปนตน
4.3.3 จัดสงตัวอยางที่ไดจากการขุดคนใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางทําการวิเคราะห
เชน สงตัวอยางดิน กระดูกสัตว ไปหาคาอายุโดยวิธีทางวิทยาศาสตร เชน AMS DATING, TL
DATING เพื่อใชคาอายุที่ได มาเปนตัวควบคุมชวงเวลาของแตละชั้นหลักฐานทางโบราณคดี
4.4 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
4.4.1 จัดทําแผนที่ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน เบื้องตนในพื้นที่ที่ทําการศึกษา และ
ภาคตัดขวางของลําดับชั้นทับถมจากหลุมขุดคนทางโบราณคดี
4.4.2 วิเคราะหลักษณะการเกิดของชั้นทับถมจากหลุมขุดคนทางโบราณคดี และ
จัดจําแนกชั้นหลักฐานทางโบราณคดีตามหลักฐานที่ไดจากการวิเคราะห
4.4.3 รวบรวมและวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากการวิเคราะหโบราณวัตถุตาง ๆ เพื่อจัด
จําแนกชั้นวัฒนธรรมและกิจกรรมของมนุษยในแตละชวงเวลา
4.5 การแปลความหมายและสรุปผลการศึกษา
4.5.1 เปรียบเทียบความสัมพันธจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาในหลาย ๆ สาขาวิชา
เพื่อสรุปและจัดลําดับชั้นทับถมและกิจกรรมการใชพื้นที่ของมนุษยในแตละชวงเวลา
4.5.2 สรางแบบจําลองลักษณะการกอตัวของชั้นหลักฐานในแตละชวงเวลา รวม
ไปถึงการใชพื้นที่ของมนุษยในแตละชวงเวลาดวย
4.6 เสนอผลงานวิทยานิพนธ
4.6.1 เสนอผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบของการสัมมนาวิชาการหรือบทความ
ตางๆ
4.6.2 เขียนรายงานวิทยานิพนธ นําเสนอ และสอบปองกันวิทยานิพนธ

7

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ทําใหทราบถึงลักษณะธรรมชาติและกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี
5.2 ทําใหทราบถึงความสัมพันธการเลือกใชพื้นที่ของมนุษยในแตละชวงเวลา
5.3ทําใหเปนกรณีศึกษาที่มีการประยุกตใชวิธีการทางธรณีวิทยามาทําการศึกษาขอมูล
หลักฐานทางโบราณคดี

6. แหลงขอมูล
6.1 ขอมูลทางดานเอกสาร ขอมูลสวนนี้เปนขอมูลตาง ๆ ในพื้นที่ที่ทําการศึกษา รวมไป
ถึงงานวิจัยตาง ๆ ที่มีผูวิจัยทําการศึกษาในพื้นที่ถ้ําลอดและพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งเปนขอมูลทั้งทางดาน
ธรณีวิทยาและโบราณคดี ซึ่งไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปา
กร หองสมุดภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เอกสารตาง ๆ จาก
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน เปนตน
6.2 ขอมูลจากภาคสนาม เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดี โดย
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไดแก ลักษณะธรณีสัณฐาน
ของพื้นที่ โบราณวัตถุตาง ๆ หรือตัวอยางดินตาง ๆ เปนตน
6.3 ขอมูลจากหองปฏิบัติการ เปนขอมูลที่ไดจากการนําตัวอยางที่ไดจากการขุดคนทาง
โบราณคดีมาทําการวิเคราะหตาง ๆ ในหองปฏิบัติการเชน ตัวอยางดิน (หองปฏิบัติการทางปฐพี
วิทยา ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) ตัวอยางตะกอน เชนดินและหิน
(หองปฏิบัติการตะกอนวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) การ
หาคาอายุของตะกอน (หองปฏิบัติการธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี)
เปนตน

7. พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ที่ผูวิจัยเลือกทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด ตั้งอยูในบาน
ถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ตําแหนงทางภูมศาสตรระบบพิกัด กริด UTM ตามแผน
ที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50000 ระวาง 4648 II (ดอยผักกูด) คือ 247636 มีความสูงจากระดับน้ํา
ทะเลปานกลางประมาณ 640 เมตร (ภาพที่ 1) พื้นที่ขุดคนจะอยูภายในบริเวณพื้นที่ของศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาถ้ําน้ําลอด หมูบานถ้ําลอด ตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
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อันเปนพื้นที่รับผิดชอบของเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมแมน้ําปายตอนเหนือ ลักษณะของพื้นที่โดย
รวมนั้นมีลักษณะเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอน ประกอบดวยเทือกเขาสลับซับซอน หลากหลาย
ชนิดหิน ซึ่งมีเทือกเขาประเภทหินปูนรวมอยูดวย ลักษณะของเทือกเขาหินปูนดังกลาว สวนใหญจะ
ประกอบไปดวยเขาหินปูนยุคเพอรเมียน ปรากฏลักษณะธรณีสัณฐานแบบคาสตหินปูนที่มีความ
สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย และจะพบลักษณะภูมิประเทศ อื่น ๆ เชน ถ้ํา เพิงผา หลุมยุบ และ
ธารลอด มากมายหายแหง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในบริเวณพื้นที่อําเภอปางมะผา ทั้งนี้การศึกษา
ลักษณะธรณีสัณฐาน ลักษณะการเกิด ตําแหนง แนวของรอยเลื่อน หลุมยุบ เพิงผา รวมไปถึงการ
สํารวจตามถ้ําและเพิงผาตาง ๆ จะสามารถทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับการกอตัวของแหลง
โบราณคดี หรือการเลือกใชพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยในอดีต
ในสวนของการเดินทางไปยังแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด สามารถเดินทางเขาถึงได
คอนขางสะดวก เพราะมีการตัดถนนคอนกรีตเขามาถึงศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาถ้ําน้ําลอด
โดยหากเดินทางมาจากอําเภอปาย ใชเสนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1095 เสนทาง เชียงใหม-ปายแมฮองสอน ใชเวลาในการเดินทางโดยรถสารประจําทางประมาณ 2 ชั่วโมง มีระยะทางประมาณ
45 กิโลเมตร และถาเดินทางจากจังหวัดแมฮองสอน ใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1095 มี
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร ถึงบานสบปอง มีถนนแยกไปยังศูนยศึกษาฯ ซึ่งเขามาเปนระยะ
ทางอีกประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงหมูบานถ้ําลอดซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปา
ถ้ําน้ําลอด (ภาพที่ 2)

8. คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
ธรณีวิทยาทางโบราณคดี เปนการประยุกตใชองคความรูทางดานธรณีวิทยาดานตาง ๆ
เขามาชวยในการศึกษาหลักฐานตาง ๆ ทางโบราณคดี เชน ความรูทางดานธรณีสัณฐาน ทําการ
ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในอดีต การวิเคราะหสัณฐานตาง ๆ ของชั้นดินจากการขุด
คนทางโบราณคดี เพื่อตีความเกี่ยวกับการกอตัวของแหลงโบราณคดี (Site Formation Process) นอก
จากนี้การสํารวจทางโบราณคดีก็สามารถนําองคความรูทางธรณีวิทยานํามาชวยในการสํารวจได
เชน การสํารวจแหลงโบราณคดีดวยธรณีวิทยาภาพถาย หรือ การสํารวจดวยวิธีการธรณีฟสิกส
เปนตน
กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี ชั้นหลักฐานทางโบราณคดี หรือ กระบวนการ
กอตัวของแหลงโบราณคดี มักจะเกิดจากปจจัย 2 ปจจัยหลัก ๆ (Schiffer 1976:14-15) คือ เกิดจาก
การกระทําของมนุษย (Cultural formation process) เปนกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของ
มนุษยในการดํารงชีพแตละวันนั่นเอง และ เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ (Noncultural or
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Natural formation process) เปนกระบวนการหรือปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ
บริเวณนั้น ๆ เชน การเกิดชั้นดินธรรมชาติ น้ําทวม เปนตน
การใชพื้นที่ คือ การเขาใชประโยชนจากพื้นที่โดยมนุษย เพื่อทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรม ความเปนอยู ความเชื่อ โดยทิ้งรองรอยหลักฐานไว สามารถศึกษา พิสูจน สังเกตไดถึง
พฤติกรรม หรือวัฒนธรรมในทางใดทางหนึ่งได

10

ภาพที่ 1 แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50000 ระวาง 4648 II ดอยผักกูด
บริเวณพื้นที่ศึกษา (ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร 2535)
น า ย ช ว ลิ ต ข า ว เ ขี ย ว ภ า ค วิ ช า โ บ ร า ณค ดี
โ บ ร า ณค ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร 2547

ค ณะ

พื้ น ที่
ศึ ก ษ า

11

พื้ น
ที่
ภาพที่ 2 เสนทางหลวงสําหรับเดินทางเขาสูแหลงโบราณคดี และรูปพื้นที่ศึกษาศึ
นายชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองเขาใจถึง
หลักการ หลักทฤษฎี รวมไปถึงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่ที่ทําการศึกษาอยางชัดเจนกอน ที่
จะเขาไปศึกษาในพื้นทีจ่ ริง ดังนัน้ ในบททวนวรรณกรรมของการศึกษา “ธรณีวิทยาทางโบราณคดี
กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนนั้น” นั้น
จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ ทบทวนในสวนของแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ เชน แนวคิดเกีย่ วกับ
ธรณีวิทยาทางโบราณคดี แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี เปนตน และ
ทบทวนในสวนของขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ ที่มีการศึกษามาแลวทั้งในพืน้ ที่ศึกษาและ
พื้นที่ใกลเคียง
ซึ่งทั้งหมดจะเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการนํามาพิจารณาเปรียบเทียบ
ถึง
ความสัมพันธตาง ๆ จากขอมูลหลักฐานที่ไดศึกษาจริงในพื้นที่ ทั้งนีก้ ารกําหนดกรอบแนวคิดรวม
ไปถึงการประเมินสถานภาพของความรูนั้น จะพิจารณาจากเอกสารตางๆคือ สารนิพนธวิทยานิพนธ
ทั้งในระดับ ปริญญาตรี โทและเอก ในสาขาที่เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและตางประเทศ รวมไปถึง
รายงานการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดี งานวิจยั หนังสือ และวารสารตางๆดวย

1. ธรรมชาติและกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกอตัวและกระบวนการแปรเปลี่ยนทางโบราณคดี
การศึกษาธรรมชาติและกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี
เปนเรื่องที่
คอนขางจะมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการศึกษาทางโบราณคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งนํามาศึกษา
ขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากหลุมขุดคน
เพื่อเกิดความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการทับถม
กระบวนการแปรเปลี่ยนตาง ๆ ในทางโบราณคดี ทั้งนีใ้ นการศึกษาเรื่องดังกลาวจําเปนจะตองหลาย
ๆ องคความรูมาประยุกตใชกับขอมูลหลักฐานทางโบราณคดี เชน ธรณีสัณฐาน ปฐพีวิทยา สัตว
วิทยา เปนตน เพื่อทําใหเกิดองครวมของความรู และเกิดความถูกตองของการแปลความมากทีส่ ุด
จะเห็นไดวา หลักฐานทางโบราณคดี เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาเรื่องดังกลาว
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หลักฐานทางโบราณคดี คือ หลักฐานตาง ๆ จากการสํารวจหรือจากการขุดคนทาง
โบราณคดีในปจจุบัน ซึ่งเปนหลักฐานทีห่ ลงเหลืออยูมาตั้งแตอดีต นักโบราณคดีสามารถศึกษาใช
แนวคิดและองคความรูตาง ๆ สรางเรื่องราวตาง ๆ ในอดีตจากหลักฐานนั้นได
หลักฐานทางโบราณคดีทุกประเภทที่พบ
ทั้งจากการสํารวจและขุดคนทาง
โบราณคดี จะตองมีความสัมพันธโดยตรงกับ กระบวนการเกิดของหลักฐานนั้น ๆ ซึ่งกวาหลักฐาน
ทางโบราณคดีจะปรากฏใหนักโบราณคดีในปจจุบนั ไดทําการศึกษานัน้ ยอมผานสิง่ ที่เรียกวา การ
แปรเปลี่ยนของหลักฐานทางโบราณคดีมาแลว ทั้งนี้บางครั้งอาจจะไมมีการแปรเปลี่ยนเลยตั้งแต
อดีต บางครั้งมีการแปรเปลี่ยนจากบริบทไปสูอีกบริบทหนึ่งก็ได จะเห็นไดวา กระบวนการเกิด และ
การแปรเปลี่ยนของหลักฐานทางโบราณคดีนั้น
มีผลอยางยิ่งตอการแปลความหมายของนัก
โบราณคดี ดังนั้นความเขาใจถึงกระบวนการดังกลาวยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่ง ชารเรอร และ
แอชมอร (Sharer and Ashmore 1997:79) มีแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มผี ลตอการแปรเปลี่ยนดังกลาว
ประกอบดวย
ก. ตําแหนง และ ความสัมพันธกับสิ่งลอมรอบตาง ๆ ของหลักฐาน
1. ตําแหนงของหลักฐาน ในที่นหี้ มายถึงตําแหนงทีพ่ บหลักฐานดังกลาววามี
ลักษณะอยางไร วางตัวผิดปกติหรือไม ทัง้ นี้ในหลักฐานจากการขุดคนนั้น ตําแหนงของหลักฐาน
จะตองไดรับการบันทึกเปนแนวดิ่งจากระดับมาตรฐานและในแนวระนาบเพื่อสามารถวัดตําแหนง
ในรูปแบบ 3 มิติได ซึ่งสามารถบงบอกถึงทิศทางการวางตัว ลักษณะของการทับถมได
2.สิ่งที่ลอมรอบหลักฐาน ทั้งนี้จะเห็นไดวาหลักฐานทางโบราณคดีทุกประเภท
จะตองมีความสัมพันธโดยตรงกับสิ่งแวดลอมรอบขาง ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบขางนี้เอง
สามารถเปนตัวบงบอกถึงการแปรเปลี่ยนตาง ๆ ได เชน การพบเครื่องมือหินกะเทาะรวมอยูใ นชัน้
เดี่ยวกับเครื่องมือเหล็ก แสดงใหเห็นวา สิง่ ทั้งสองมีความสัมพันธกัน จะตองพิจารณาใหละเอียดวา
เกิดการรบกวนหรือมีการทับถมจริง ๆ ตั้งแตอดีต หรือ การปรับสภาพพื้นที่ของมนุษยในปจจุบัน
อาจมีการถมที่ หรือพลิกกลับชั้นดิน ซึ่งสิ่งรอบขางตาง ๆ สามารถเปนตัวบงบอกได เปนตน
ข. บริบททางโบราณคดี (Archaeological context)
บริบททางโบราณคดี คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ที่เกีย่ วของกับ ตําแหนง เวลา
และสถานที่ ซึ่งมีผลและเกี่ยวของกับหลักฐานทางโบราณคดีนนั้ ๆลักษณะของบริบททางโบราณคดี
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. บริบทแบบปฐมภูมิ (Primary context) คือ เปนบริบทเดิมของหลักฐานทาง
โบราณคดีนั้น ๆ โดยตําแหนงของหลักฐานและสิ่งลอมรอบ ปราศจากขั้นตอนการถูกรบกวนตั้งแต
เดิมที่มีการทับถม
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2. บริบทแบบทุติยภูมิ (Secondary context) คือ เปนบริบทเดิมของหลักฐาน
ทางโบราณคดีนั้นๆ โดยตําแหนงของหลักฐานและสิ่งลอมรอบทั้งหมดหรือบางสวนถูกแปรเปลี่ยน
หรือถูกรบกวนในสมัยหลัง อาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษยภายหลังก็เปนได
จากขางตนความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดเกีย่ วกับ หลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ
อาจจะเปนเพียง หลักฐานชิน้ หนึ่ง ๆ หรือ หลักฐานหลาย ๆ ชุด วาเกิดขึ้นมาไดอยางไร และมี
ตําแหนงทีพ่ บในปจจุบนั ไดอยางไรนั้น การศึกษาในลักษณะดังกลาว เรียกไดวา เปนการศึกษาถึง
กระบวนการเกิด (Formation Process) ของหลักฐานทางโบราณคดีนั้น ๆ ซึ่งโดยในความหมายแลว
กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี คือ กระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ซึ่งเปนผลทําใหหลักฐาน
ทางโบราณคดี มีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน ถูกทับถมอยูกับที่ หรือ ถูกเคลื่อนยายมาทับถม กอนที่
นักโบราณคดีจะพบและทําการศึกษาตีความเรื่องราวในอดีตได ทั้งนี้กระบวนการกอตัวของแหลง
โบราณคดี สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
1.กระบวนการที่เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ(Natural formation processes)
ไดแก ปรากฏการณตาง ๆ ทางธรรมชาติ ที่ทําใหเกิดชัน้ ทับถม หรือมีผลตอการทับถมที่กระทําโดย
มนุษย
2. กระบวนการที่เกิดจากการกระทําของมนุษย (Cultural formation processes)
ไดแก กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษยในอดีตนั่นเอง
อาจกลาวไดวา การเกิดของแหลงโบราณคดีนั้นสามารถที่จะมีลักษณะหลากหลาย
แตกตางกันออกไประหวางระยะเวลา สถานที่ แหลงทีพ่ บ ซึ่งสรุปไดวา การเกิดของแหลงนั้น
มักจะประกอบไปดวย ชั้นของหลักฐานทางโบราณคดีที่เกิดจากการกระทําของมนุษยปะปนอยูก บั
ชั้นหลักฐานทีเ่ กิดจากการกระทําทางธรรมชาติ บางครั้งอาจจะแยกกันไดอยางชัดเจน หรือใน
บางครั้งอาจจะแทรกสลับกันไปมาระหวางชั้นทับถมก็เปนได
ซึ่งถานักโบราณคดีตระหนักถึง
ปญหาการวิเคราะหชั้นการเกิดของหลักฐานไดอยางถูกตองแลว ก็จะชวยทําใหการแปลความถึง
เรื่องราวในอดีตของมนุษยมคี วามถูกตองมากยิ่งขึ้นดวย ทั้งนี้ตัวอยางที่สําคัญในการศึกษาการเกิด
ของชั้นหลักฐานเพื่อทําใหงา ยตอการตีความ ที่นาสนใจ คือ “โครงการศึกษาขยะ” (Garbage
Project) ที่เมือง Tucson รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งดําเนินการโดย ศาสตราจารย วิลเลี่ยม
รัธจี แหงมหาวิทยาลัยอริโซนา ในการศึกษาดังกลาว เปนการรวบรวมขยะจากพื้นทีต่ าง ๆ ของเมือง
และทําการขุดคนในพืน้ ที่ทิ้งขยะ แลวนําขยะที่ไดมาศึกษาแยกแยะประเภทอยางละเอียด ตาม
ขั้นตอนการศึกษาทางโบราณคดี ซึ่งผลการวิจัย สามารถทราบถึงพฤติกรรมและแบบแผนการ
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บริโภคของผูคนหรือสังคมได รวมไปถึงทราบถึงปริมาณและประเภทของวัสดุเหลือทิ้งตาง ๆ ใน
แตละชวงเวลาของเมืองได เปนผลทําใหเกิดขอมูลที่เปนประโยชนตอ การจัดการทรัพยากรตาง ๆ
ของเมือง เชนมีการรูจักการนําของกลับไปใชใหม การคาดคะเนปริมาณของขยะเปนตน (Rathije
and Murphy 1992)
1.2 โบราณคดีพฤติกรรม
การศึกษาในเรือ่ งดังกลาว เปนแนวทางการศึกษาของ ไมเคิล ชิฟเฟอร จาก
มหาวิทยาลัยอริโซนา ซึ่งเรียกวา “โบราณคดีพฤติกรรม” (Behavioral Archaeology) (Schiffer 1972,
1976) ซึ่งเนนการศึกษาถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยที่ทําใหเกิดลักษณะของการทับถมของหลักฐาน
ทางโบราณคดีในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งมีการศึกษาในหลายรูปแบบ เชน การทดลองทางโบราณคดี
(Experimental Archaeology) ชาติพันธุวรรณาทางโบราณคดี (Ethnoarchaeology) เปนตน ซึ่งงานวิจัย
ตางๆ รวมไปถึงแนวคิดของชีฟเฟอร คอนขางจะมีความสําคัญตอการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีทาง
โบราณคดี โดยเฉพาะโบราณคดีกระบวนการ ในชวง ป ค.ศ. 1970
ทั้งนี้ ชีฟเฟอร มีแนวคิดวาหลักฐานทางโบราณคดีที่พบนัน้ เปนหลักฐานที่หยุดนิ่ง
ไมมีการเคลื่อนไหว ไมสามารถบงบอกถึงเรื่องราวใดๆ ซึ่งนักโบราณคดีพยายามใชหลักฐานทาง
โบราณคดีเหลานั้นศึกษาเพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยในอดีต ซึ่งในการใชหลักฐานตาง
ๆ เพื่ออธิบายความถึงพฤติกรรมของมนุษยนั้น ชีฟเฟอรไดแสดงโมเดลความสัมพันธงาย ๆ เกี่ยวกับ
การใชหลักฐานเพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยไดดังรูป (ภาพที่ 3)

พฤติกรรมของมนุษย
อดีต
ปจจุบัน

หลักฐานตาง ๆ
อดีต
ปจจุบัน
1

2

3

4

ภาพที่ 3 โมเดลความสัมพันธหลักฐานในชวงเวลาตาง ๆ กับพฤติกรรมของมนุษย
ที่มา : Schiffer. M B. Behavioral Archaeology (New York: Academic Press,1976.)
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จากภาพที่ 3 เปนความสัมพันธงาย ๆ โดยการใชหลักฐานตางๆ อดีตความถึง
พฤติกรรมของมนุษยในชวงเวลาตาง ๆ สามารถแยกอธิบายไดดังนี้
โมเดล 1 เปนการใชหลักฐานในอดีตมาเชื่อมโยงถึงพฤตกรรมของมนุษยใน
ปจจุบัน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยใชขอมูลหลักฐานในอดีตมาเปนฐานขอมูลเพื่อปรับปรุงสิ่งที่เกิดขึ้น
ในปจจุบนั เชนการศึกษากองขยะ ดังทีก่ ลาวไวขางตน
โมเดล 2 เปนการใชขอมูลหลักฐานปจจุบันอธิบายความพฤติกรรมของมนุษย
ในปจจุบนั ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึน้ อยูแลวในชีวิตประจําวันของมนุษย
โมเดล 3 หลักฐานในอดีตอธิบายความพฤติกรรมของมนุษยในอดีต ซึ่งโมเดล
นี้คอนขางจะใกลเคียงกับงานโบราณคดี โดยใชขอมูลในอดีตที่เกิดขึน้ มาแลวและอาจหลงเหลือให
พบในปจจุบัน แลวทําการศึกษาตีความกลับไปถึงพฤติกรรมของมนุษยในอดีต
โมเดล 4 เปนขอมูลหลักฐานในปจจุบันเชื่อมโยงพฤติกรรมของมนุษยในอดีต
ซึ่งโมเดลนี้ปจจุบันก็มกี ารใชกันอยางแพรหลาย การทดลองทางโบราณคดี การศึกษาทางดานชาติ
พันทางโบราณคดี เปนตน
จากทั้ง 4 โมเดลขางตน โดยเฉพาะอยางยิง่ โมเดลที่ 3 และ 4 นั้น คอนขางจะมี
ความใกลเคียงกับการศึกษาขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีเปนอยางมาก ซึ่งชีฟเฟอร คอนขางจะสน
ใน ในสวนของความเขาใจถึงกระบวนการตาง ๆ รวมไปถึงปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดหลักฐานทาง
โบราณคดี รวมไปถึงการทับถมตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่นักโบราณคดีคนพบและใชเปนหลักฐานในการ
อธิบายพฤติกรรมในอดีตของมนุษย ดังนัน้ หลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ ที่นักโบราณคดีคนพบนั้น
ก็คือ ปจจุบันที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเอง แตทงั้ นี้ในการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีเหลานั้น ชีฟเฟอร
เห็นวา ไมสามารถศึกษาถึงพฤติกรรมในอดีตของมนุษยไดอยางครบถวนสมบูรณนัก ทั้งนี้กเ็ พราะ
หลักฐานทางโบราณคดีเปนสิ่งที่หยุดนิ่ง ไมมีการเคลื่อนไหว ยอมผานกระบวนการตาง ๆ ซึ่งอาจจะ
มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของหลักฐานนัน้ ๆ ได ซึ่งกระบวนการตาง ๆ ที่ทําให
หลักฐานทางโบราณคดีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง มี 2 กระบวนการหลัก ๆ ดังที่ไดกลาวไวแลว คือ
กระบวนการทางธรรมชาติ และกระบวนการที่เกิดจากมนุษย กระบวนการทั้งสองอยางนี้มีคอนขาง
จะมีผลตอการคงสภาพของหลักฐาน การเคลื่อนยายตําแหนง และการเปลี่ยน หนาที่ของหลักฐาน
ทางโบราณคดีกอนที่นักโบราณคดีจะคนพบในปจจุบัน
แตทั้งนี้นักโบราณคดีสามารถศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยในอดีตได
ซึ่งตองวิเคราะหแยกแยะใหไดวาหลักฐานประเภทสัมพันธกับ
พฤติกรรมของมนุษยอยางใดบาง เชน วัตถุชิ้นนั้นชิน้ นี้เปนเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือไม?
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ชั้นทับถมที่พบเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และเกิดขึ้นโดยมนุษย เปนตน ดังนั้นถาสามารถแยกแยะ
กระบวนการตาง ๆ ที่ทําใหเกิดหลักฐานทางโบราณคดี หรือบริบททางโบราณคดีได ก็จะสามารถ
อธิบายพฤติกรรมของมนุษยที่สัมพันธกับเรื่องราวตาง ๆ เชนการผลิต การใช การทิ้ง การบริโภค
การนําวัตถุกลับมาใชใหมในอดีตไดเปนตน
นอกจากนี้ ชีฟเฟอร ไดเสนอแนวทางการศึกษาบริบททางโบราณคดี โดยแยก
บริบททางโบราณคดีออกเปน 2 ประเภท คือ Systemic context และ Archaeological context ดังพอ
สรุปไดโดยสังเขปดังตอไปนี้ (Schiffer 1972, 1987)
1. Systemic context (S) คือ บริบททางโบราณคดี หรือหลักฐานทางโบราณคดีที่
เกิดขึ้นจริงจากพฤติกรรมในอดีตของมนุษย เชน ขัน้ ตอนการผลิตเครื่องมือหิน จะมีบริบทของ
พฤติกรรมตั้งแต การหาวัตถุดิบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตเครื่องมือ การทิ้งเศษที่ไมใช การ
ซอมแซมเครื่องมือ เปนตน
2. Archaeological context (A) หลักฐานทางโบราณคดีทีนักโบราณคดีคน พบจาก
การขุดคนในปจจุบัน ซึ่งเปนหลักฐานทีเ่ คยเกิดขึน้ มาแลวหรือเปนสวนหนึ่งของ Systemic context
แลวถูกทับถม เปลี่ยนแปลงโดยขบวนการตาง ๆ จนกลายมาเปนหลักฐานในปจจุบัน
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหในรายละเอียดจะเห็นไดวา
คอนขางจะยากและแทบจะไมมี
แหลงโบราณคดีหรือหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ และสามารถตีความหรือบงบอกถึง Systemic
context ไดโดยตรงเลย (มีบางแหลงหรือสถานะเทานัน้ เชน แหลงโบราณคดีที่เมืองปอมเปอี มีการ
ระเบิดของภูเขาไฟแลวลาวาไหลมาทับบานและสิ่งมีชีวติ ทําใหคงสภาพและเห็นพฤติกรรมตาง ๆ
ในชวงเวลาขณะนั้นไดเลยโดยตรง) ดังนัน้ การที่จะอธิบายถึง Systemic context ไดนั้น ก็ยอมตองมี
การศึกษาสิ่งทีพ่ บที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุด เพื่อตีความกลับไปในอดีตได ซึ่งชีฟเฟอร ไดเสนอโมเดล
สําหรับการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีทเี่ กิดจากพฤติกรรมของมนุษย
โดยการเชื่อมโยง
ความสัมพันธของบริบทตาง ๆ ดังนี้
1. S – A Processes เปนกระบวนการแปรเปลีย่ นบริบททางโบราณคดีจาก
Systemic context ไปสู Archaeological context ซึ่งเปนบริบทของพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นแลวใน
อดีตแลวทิ้งสิง่ เหลานั้นจนเหลือใหเห็นในปจจุบัน เชน การคัดเลือกหิน การผลิตเครื่องมือหิน เปน
ตน Systemic context หลังจากนั้น ก็เกิดการทิ้งเศษหินหลังจากผลิต หรือทิ้งเครื่องมือหลังจากการ
ใชงาน เปน Archaeological context เปนตน
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2. A – S Process เปนกระบวนการแปรเปลีย่ นบริบททางโบราณคดีจาก
Archaeological context ไปสู System context เชน การนําสิ่งของที่ใชแลวหรือทิ้งแลว ซึ่งจัดเปน
Archaeological context นํากลับมาใชใหม ซึ่งจัดเปน Systemic context เปนตน
3. A – A Process เปนกระบวนการแปรเปลีย่ นบริบททางโบราณคดีจาก
Archaeological context ไปสู Archaeological context ซึ่งเปนบริบทที่เคยเกิดขึ้นแลวในอดีต เชน
การซอนทับของวัฒนธรรม กลาวคือ ภายในพื้นที่พนื้ ที่เดียว เกิดวัฒนธรรมหนึ่งแลวมีการทิ้งราง ซึ่ง
จัดเปน Archaeological context แลวมีอีกวัฒนธรรมหนึ่งเขามาใชพนื้ ที่นั้นตอแลวมีการทิ้งรางอีก
ครั้ง ซึ่งจัดเปน Archaeological context
4. S – S Process เปนกระบวนการแปรเปลี่ยนของบริบทของพฤติกรรมจาก
Systemic context ไปสู Systemic context ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในอดีตและปจจุบัน เชน การเก็บ
สะสมของโบราณที่มีการใชของตอเนื่องกันมา ซึ่งของโบราณที่มียังใชงานได จัดเปน Systemic
context แลวเปลี่ยนมาเปนสะสมหรือเก็บของนั้นไว จัดเปน Systemic context
แนวคิดการแปรเปลี่ยนบริบททางโบราณคดีขางตนสามารถนํามาวิเคราะหเกีย่ วกับ
การใชพื้นที่ของมนุษยในอดีตได ทัง้ นี้ภายในแหลงโบราณคดีที่เดียว หรือภายในพื้นที่พื้นที่เดียว
อาจมีบริบททางโบราณคดีหลาย ๆ บริบทแทรกสลับกันไปมาได สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี ก็เปนแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการใชขอมูล
หลักฐานทางโบราณคดีในการใชอธิบายพฤติกรรมของมนุษยในอดีตได

2. ธรณีวิทยาทางโบราณคดี
2.1 แนวคิดเบือ้ งตนทางดานธรณีวิทยาทางโบราณคดี
การศึกษาทางดานธรณีวิทยาทางโบราณคดี
เปนการประยุกตใชองค
ความรูทางดานธรณีวิทยา ตางๆ เชน ธรณีสัณฐานวิทยา ตะกอนวิทยา ธรณีวิทยาภาพถาย ธรณี
ฟสิกส เปนตน เขามาชวยในการศึกษาขอมูลหลักฐานตาง ๆ ทางโบราณคดี เพื่อบูรณาการขอมูล
เหลานั้นใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น อาทิเชน ความรูเกีย่ วกับธรณีสัณฐานมาทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยหรือลักษณะการตั้งถิน่ ฐานของมนุษยในอดีต การวิเคราะหลักษณะสัณฐานของชั้นดินจากการ
หลุมขุดคนทางโบราณคดีเพือ่ ตีความเกีย่ วกับการกอตัวของแหลงโบราณคดี
การสํารวจแหลง
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โบราณคดีจากรูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม หรือการสํารวจแหลงโบราณคดีโดยวิธีการ
ทางธรณีฟสิกส เปนตน ทั้งนี้ประเด็นสําคัญในการนําความรูทางดานธรณีวิทยาเขามาประยุกตใช
กับงานโบราณคดีนนั้ คือ การชวยนักโบราณคดีตอบคําถามตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาขอมูล
หลักฐานโบราณคดี และถือเปนการศึกษาแบบสหสาขาวิชาไปในตัวอีกดวย และสามารถทําให
เขาใจกิจกรรมที่เกี่ยวของกับมนุษยในอดีตไดดยี ิ่งขึ้น เชน การเลือกพืน้ ที่ในการตั้งถิ่นฐาน
การศึกษาทางดานธรณีวิทยาทางโบราณคดี
มีขั้นตอนแนวทางการศึกษาอยางเปน
ลําดับเบื้องตนเพื่อทําใหเกิดขอมูลครอบคลุมกับงานโบราณคดี ทั้งสิ้น 4 แนวทางหลัก ๆ (Butzer
1982) คือ
ก. บริบทของภูมิสัณฐานของพื้นที่ (Geomorphological context) เปนขั้นตอนแรกที่
สําคัญที่ควรคํานึงถึง ทั้งนี้ลกั ษณะภูมิสัณฐานแบบตาง ๆ ก็จะเปนตัวกําหนดสภาพพื้นที่ การทับถม
การแปรเปลี่ยนตาง ๆ เพราะธรณีสัณฐานแตละประเภทจะมีการเกิดและลักษณะทีแ่ ตกตางกันออก
และยอมจะมีอทิ ธิพลตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษยทั้งในดานสถานที่ตั้งรูปแบบ และการเปลี่ยนแปลง
ของการตั้งถิ่นฐานในอดีตและปจจุบัน มนุษยยอมจะเลือกบริเวณที่มีสภาพเหมาะสม มีความ
ปลอดภัยของบริเวณที่อยูอาศัย และความสะดวกในการหาทรัพยากรตางๆ เพื่อนํามาดํารงชีวิต ซึ่ง
จะตองมีปจจัยของการตั้งถิ่นฐานครบถวนตามความตองการของกลุมชนนั้น ๆ ดังนัน้ การเขาใจภูมิ
สัณฐานของพืน้ ที่อยางถองแทจะทําใหเกิดการวิเคราะหขอ มูลอื่น ๆ ที่ตามมาไดอยางถูกตองมากขึ้น
ข. บริบทของลําดับชัน้ ทับถม (Stratigraphic context) เปนแนวทางการศึกษาที่ลงไป
ในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของแหลงโบราณคดี ซึ่งวาดวยรูปแบบของการวางตัว การแผกระจาย การ
สืบอายุ (Chronologic succession) การจําแนกชนิด และความสัมพันธตา ง ๆ ตอกันของลําดับชั้นทับ
ถมอยางใดอยางหนึ่ง หรือครอบคลุมองคประกอบทัง้ หมดดวย ฉะนั้นจะเห็นไดวาคอนขางจะ
เกี่ยวของกับตนกําเนิด องคประกอบตาง ๆ สภาพแวดลอม อายุ ประวัติ และความสัมพันธที่มีตอ
พัฒนาการตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการทับถม ทั้งนี้ในทางธรณีวิทยา หรือปฐพีวิทยา การศึกษาใน
รายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะเฉพาะของลําดับชั้นทับถม สามารถบงบอกถึงสภาพแวดลอมในอดีตได
วามีลักษณะเปนอยางไร
ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับงานโบราณคดีไดโดยตรงเชนเดียวกัน
(Rapp and Hill 1998)
ค. บริบทเกี่ยวกับกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี (Site formation) เปน
แนวทางที่ตอเนื่องมาจากแนวทางในขอ ข. แตจะใชขอมูลทางดานโบราณคดีเขาเกี่ยวของมากยิ่งขึ้น
และจะเปนแนวทางการศึกษาเบื้องตนที่สําคัญมากการการแปลความขอมูลทางโบราณคดี
ซึ่ง
หลักการเบื้องตนคือ การวิเคราะหขอมูลทั้งหมดแลวจําแนกในเบื้องตนวาแตละชัน้ ทับถมเกิดจาก
มนุษยหรือธรรมชาติ เพราะในบางครั้งการพบโบราณวัตถุที่หนาแนนไมจําเปนเสมอไปวาจะตอง
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เปนชั้นวัฒนธรรมที่เกิดจากมนุษยในบริเวณนั้นตั้งแตอดีต โบราณวัตถุเหลานั้นอาจถูกนําพามาโดย
ตัวกลางทางธรรมชาติตาง ๆ เชน น้ํา ลม สัตว มนุษยภายหลัง ได การศึกษาในเรื่องดังกลาวมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชองคความรูในหลาย ๆ ดานเขามาชวยในการพิจารณา เชน ธรณีสัณฐาน
ตะกอนวิทยา ปฐพีวิทยา เปนตน
ง. บริบทการใชพื้นที่ในอดีต (Landscape context) สามารถทําการศึกษาได 3 ระดับ
ไดแก การศึกษาในสภาพแวดลอมพืน้ ทีข่ นาดจุลภาค (Site microenvironment) การศึกษาใน
สภาพแวดลอมพื้นที่ขนาดมัชฌิมภาค (Site mesoenvironment) และการศึกษาในสภาพแวดลอม
พื้นที่ขนาดมหัพภาค (Site macroenvironment) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
การศึกษาในระดับจุลภาค (Site microenvironment) เปนการศึกษาขอมูล
เฉพาะพืน้ ที่ หรือเฉพาะแหลงโบราณคดี เพียงแหลงใดแหลงหนึ่งเทานั้น โดยจะเนนศึกษาเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกีย่ วกับแหลงโบราณคดีนั้น ๆ เชน กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี (Site
formation processes) การใชพื้นที่ในอดีต สภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐาน เปนตน
การศึกษาในระดับมัชฌิมภาค (Site mesoenvironment) เปนการศึกษา
ขอมูลโดยการเปรียบเทียบขอมูลจากแหลงโบราณคดีในบริเวณใกลเคียงกันมากกวา 1 แหลง
โบราณคดี เพื่อหาความสัมพันธตาง ๆ เชน การกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐานในวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึง่ การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีในพื้นที่ใดพื้นทีห่ นึ่ง
เปนตน
การศึกษาในระดับมหัพภาค (Site macroenvironment) เปนการศึกษา
ขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีในระดับพืน้ ที่ที่ใหญขึ้น
โดยเปนการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลใน
ระดับภูมภิ าค ประเทศ ทวีป เปนตน
จ. บริบทเกี่ยวกับการดัดแปลงของแหลงโบราณคดี (Site modification) เปนแนวทาง
การศึกษาที่มีความสําคัญเชนกัน การศึกษาการแปรเปลี่ยนของแหลงโบราณคดีนนั้
จะเนนถึง
พัฒนาการของแหลงโบราณคดีในแตละชวงเวลา ซึ่งจะตองวิเคราะหถึงผลกระทบตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับแหลงทั้งที่เกิดขึ้นภายใน และผลกระทบจากสิ่งตาง ๆ ภายนอกดวย ทัง้ นีย้ ังสามารถที่จะ
ทําการศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษแหลงโบราณคดีตอไปไดในอนาคตดวย
2.2 แนวคิดทางดานธรณีสัณฐานกับการกระบวนการกอตัวแหลงโบราณคดี
ธรณีสัณฐานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษย โดย ธรณีสัณฐาน
สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา รวมถึงลักษณะภูมิประเทศ สภาพธรณีที่รองรับในบริเวณพืน้ ที่นนั้ ๆ
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ยอมมีความสัมพันธโดยตรงกับลักษณะปจจัยที่มีความจําเปนตอการตัง้ ถิ่นฐาน และการกอตัวของ
แหลงโบราณคดี
ซึ่งอาจจัดไดวาเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญสําหรับสิ่งแวดลอมในการเกิดแหลง
โบราณคดีดวย ทั้งเพราะธรณีสัณฐานเปนตัวกําหนดลักษณะของแหลงและสภาพแวดลอมสําหรับ
มนุษยในอดีตสําหรับมาเลือกใชการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งมนุษยตองคํานึงถึงธรณีสัณฐานที่มีความเฉพาะ
กลาวคือ จะตองมีความปลอดภัยของบริเวณที่อยูอาศัย และมีความสะดวกในการสรรหาหา
ทรัพยากรตางๆ เพื่อนํามาดํารงชีวิต เปนตน ลักษณะธรณีสัณฐานแบบตาง ๆ ก็จะมีอิทธิพลตอการ
เกิดของแหลงโบราณคดี ในลักษณะทีแ่ ตกตางกันออกไป ทั้งในดานสถานที่ตั้ง รูปแบบ และการ
เปลี่ยนแปลง ตาง ๆ ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามโดยตามธรรมชาติแลวยากที่จะหา
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ที่มีปจ จัยของการตัง้ ถิ่นฐานไดอยางสมบูรณสําหรับมนุษย ประกอบกับในแต
ละชวงเวลามีการเพิ่ม ลด ของประชากรที่แตกตางกันออกไป ทําใหมนุษยในแตละยุคสมัยมีการ
เลือกตั้งถิ่นฐานที่แตกตางกันออกไป
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพธรณีสัณฐานในแตละ
ชวงเวลา แตละพื้นทีก่ ็จะมีความแตกตางกัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมมีตอพัฒนาการการกอตัว
และการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของมนุษยดวย
สภาพแวดลอมของชั้นดิน ตําแหนงในสภาพภูมิประเทศ และลักษณะผิวหนาของ
หนวยดินหนึ่ง ๆ เปนลักษณะที่สําคัญอยางยิ่งที่จะตองเนนศึกษาในภาคสนาม ทัง้ นี้ลักษณะของ
สภาพภูมิประเทศ มีอิทธิพลอยางมาก ตอการแพรกระจายของชั้นดิน การใชสภาพภูมิประเทศ หรือ
ลักษณะภูมิสณ
ั ฐาน เราสามารถอนุมานถึง คุณสมบัติตาง ๆ ของชั้นทับถมของดินในเบื้องตนไดวา
มีตนกําเนิดมาจากที่ใด บริเวณใดได และสามารถเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการแปรเปลี่ยนตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมตาง ๆ ภายในพืน้ ที่นั้น ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของทางน้ํา การเกิดการ
เคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก เปนตน ทั้งนี้เมื่อเขาใจถึงสภาพชั้นดินที่มีการทับถมตามปกติจาก
ลักษณะธรณีสัณฐานในพืน้ ทีแ่ ลว สามารถนําไปใชเปรียบเทียบชัน้ ดินจากการขุดคนไดวาลักษณะ
ของตะกอนมีความผิดปกติ หรือมีความตอเนื่องอยางที่ควรจะเปนหรือไม ทั้งนี้ในการศึกษาชัน้ ดิน
ในภาคสนาม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหหนาตัดขวางของชั้นดินจากการขุดคนตาง ๆนั้น สิ่งที่สําคัญ
อยางหนึ่ง ที่ควรจะตองคํานึงถึงอยางยิ่ง คือ ภูมิสัณฐาน ที่รองรับจุดที่มีการขุดคนในบริเวณดังกลาว
ดวย ซึ่งภูมิสณ
ั ฐาน มีอิทธิพลตอการเกิด และการใชประโยชนของดินเปนอยางมาก ทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน และสามารถใชเปนลักษณะทางกายภาพ ที่บงชี้ถึงขอบเขตของหนวยสัณฐาน รวมไปถึง
หนวยดินแตละชนิดได ทัง้ นีล้ ักษณะของภูมิสัณฐาน มีลกั ษณะทีแ่ ตกตางกันออกไป และมีระบบใน
การจําแนกที่แตกตางกันออกไปดวย ในการสํารวจเพื่อทําแผนที่ธรณีสัณฐาน หรือแผนที่ดิน
โดยทั่วไป พบวา หนวยเขตธรณีสัณฐานวิทยา (Regional geomorphic map) มักจะตรงกับขอบเขต
ของหนวยแผนที่ดิน เมื่อมองในมุมกวางสุด ในเชิงธรณีสัณฐานวิทยา เราจะพบเขตกําเนิดสัณฐาน

22

(Morphogenetic regions) ใหญ ๆ ซึ่งภายในประกอบดวยลักษณะเดน ๆ ที่เกิดจากอิทธิพลของ
ขบวนการที่ควบคุมอีกชั้นหนึ่งโดยอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศเปนหลัก
ทั้งนี้จะพบวาเขตภูมิ
สัณฐานที่เกิดจากอิทธิของสภาพอากาศในรูปแบบตาง ๆ เชน ธารน้ําแข็ง (Gracial) แหงแลง(Arid)
กึ่งแหงแลง (Semi-arid) กึ่งชื้น (Subhumid) อบอุนชื้น (Humid-temperate) และรอนชื้น (Humidtropical) เปนตน ในแตละรูปแบบนัน้ ชุดของธรณีสัณฐานวิทยาก็จะแตกตางกันไปดวย ความ
แตกตางแตกตางดังกลาวทั้งสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิสัณฐานยอมสงผลกระทบโดยตรงตอการ
เลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย จากขอมูลหลักฐานตาง ๆ จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน สภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา แตชวงเวลาทีส่ งผลกระทบตอ
การเปลี่ยนครัง้ สําคัญของมนุษยชว งเวลาหนึ่งคือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น
ในชวงน้ําแข็ง ที่เปลี่ยนมาเปนชวงอบอุนหลังยุคน้ําแข็ง มนุษยมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
โดยมีการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ มากมาย เชน ลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน แบบแผนการดํารงชีวิต เปน
ตน ทั้งนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนวามนุษยจะตองอาศัยสภาพภูมิสัณฐานแบบตาง ๆ เพือ่ ใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอม สภาพภูมิอากาศตาง ๆ ตามชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สําหรับการ
ดํารงชีวิตใหอยูรอดและมีววิ ฒ
ั นาการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
ทั้งนี้ภูมิสัณฐานรูปแบบตาง ๆ ยอมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกตั้งถิ่นฐานของ
มนุษยในแตละพื้นที่
ทั้งนี้ภายในภูมสิ ัณฐานเดียวอาจมีการใชพนื้ ที่อยางยาวนานไมมีการ
เปลี่ยนแปลงเลย หรือบางพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นทีห่ ลากหลายตามชวงเวลา หรือ
สภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไปได ทัง้ นี้สามารถสรุปตัวอยางลักษณะความสัมพันธระหวางธรณี
สัณฐานที่สําคัญ ๆ กับ การเกิดแหลงโบราณคดีไดดังนี้
ก.ภูมิสัณฐานบริเวณทะเลทราย จะเปนบริเวณที่มกี ารสะสมของตะกอน
ทรายเปนสวนใหญ และเกิดจากอิทธิพลของลมเปนหลัก แตทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของภูมิสัณฐานที่
เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทรายสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไป
ดังนั้นความหนาแนนของหลักฐานทางโบราณคดีในแตละพื้นที่คอนขางจะนอย และไมคอ ยจะ
สม่ําเสมอ แตทั้งนี้พบวา หลักฐานทางโบราณคดีสวนใหญ มักจะพบคอนขางหนาแนนในสวนของ
บริเวณพืน้ ที่อดุ มสมบูรณในทะเลทราย เชน ตามขอบของทะเลสาป หรือตามขอบของแมน้ําหรือ
ทางน้ําที่ไหลผาน (ภาพที่ 4) แตจากที่กลาวไวแลว กษัยการ (Erosion)หลักที่เกิดขึ้นคือ ลม เนื่องจาก
บริเวณที่มกี ารสะสมตัวของตะกอนนั้นมีการแปรเปลี่ยนของลมอยูตลอดเวลา หลักฐานโบราณคดี
สวนใหญมักจะถูกทําลายจนเสียหาย และนอยมากที่จะมีการสะลมที่อยูกบั ที่ สวนใหญจะเปนพัดพา
ของลมมาสะสมจากพื้นทีห่ นึ่งไปยังอีกพืน้ ที่หนึ่งอยูตลอดเวลา ดังนัน้ ในการพิจารณากระบวนการ
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กอตัวของแหลง จะตองคํานึงถึง ตําแหนงที่ตั้งที่พบ ลักษณะรูปรางที่พบ ทิศทางการวางตัวทีพ่ บ
เทียบกับภูมิสณ
ั ฐานที่สํารวจพบในปจจุบนั เปนหลัก

ภาพที่ 4 ธรณีสัณฐานบริเวณทะเลทราย และบริเวณที่มักจะพบหลักฐานทางโบราณคดี
ที่มา : Rapp G. and Hill L.C. Geo-archaeology (New Haven:Yale University Press. 1998.)

ข.ภูมิสัณฐานบริเวณที่ราบต่าํ หรือแองสะสมตะกอน ลักษณะภูมิสัณฐาน
แบบดังกลาวมักจะปรากฏพบหลักฐานทางโบราณคดีคอนขางหนาแนน
เพราะทั้งนี้ในบริเวณ
ดังกลาวเปนพืน้ ที่คอนขางจะมีความอุดมสมบูรณ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะ
โดยทั่วไปของกลุมธรณีสัณฐานประเภทนี้จะเปนที่ราบต่ําอยูใกลกับบริเวณลําน้ํา หรือเปนแองที่
ราบภายในทวีป (internal basins) สามารถแบงเปนธรณีสัณฐานยอยออกจากกันไดอยางชัดเจนที่
สําคัญ ๆ คือ
1.) ที่ราบต่ําของระบบการระบายน้ําภายในทวีป (basin of
internal drainage) จัดเปนแองต่ําที่ปด (closed basins) โดยไมมีทางน้ําออกสูทะเล ไดแก ที่ลาดชันพี
ดมอนต (piedmount slopes) ประกอบดวย ที่ราบตะกอนรูปพัด (alluvial fan) และทีร่ าบตะกอนรูป
พัดรวม (coalescent fan) เปนบริเวณกวางขวาง และอาจมีอิทธิพลของการกัดเซาะ เกิดเปนหุบเขา
และลํารางขึ้นหรือไมมีก็ได ตะกอนจะมีการจัดเรียงตัวหรือการแยกขนาดไมดี เหมือนกับบริเวณที่
ราบน่ําทวม
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2.) ที่ราบของระบบการระบายน้ําเปด (basins of external
drainage) เปนบริเวณที่ราบต่ํา ซึ่งอาจจะประกอบดวยลักษณะตาง ๆ คลายคลึงกับ ที่ราบต่ําของ
ระบบการระบายน้ําภายใน คือ จะมีทั้งที่ราบตะกอนรูปพัด และแองต่ํา กับที่ราบน้ําพัดพา แตอาจจะ
ไมมีการสะสมเกลือในสวนที่ต่ํา เหมือนกับในระบบการระบายน้ําภายใน
กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณที่เกิดขึน้ ในบริเวณดังกลาว พบวาสวนใหญ
มักจะพบตามเนินตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ทะเลสาบ หรือภายในแองสะสมตะกอน ทั้งนีก้ ษัยการ
หลักที่สําคัญก็คือ น้ํา เนื่องจากการกัดเซาะของน้ําเปนผลทําใหเกิดภูมสิ ัณฐานยอย ๆ ตาง ๆ ได
มากมาย การกัดเซาะของน้ํานี้เองสามารถนําพาตะกอนหลากหลายขนาดมาสะสมตัวได ตามกระแส
ของน้ํา ดังนั้นการพบโบราณวัตถุในบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบจึงไมจําเปนเสมอไปทีจ่ ะเปนวัตถุที่อยู
บริเวณนั้นโดยไมมีการเคลือ่ นยาย ทั้งนี้จะตองคํานึงถึง ลักษณะที่พบ ความหนาแนน ลักษณะของ
ตะกอนบริเวณดังกลาวดวยวามีลักษณะอยางไร (ภาพที่ 5) จากรูปจะเห็นไดวาการทับถมของชั้น
ตะกอนในบริเวณที่เปนแองหรือทะเลสาบจะมีการคัดขนาดโดยตะกอนละเอียดมักจะอยูดานลาง
เปนหลัก ตะกอนหยาบ ๆ มักจะอยูดานบน

ภาพที่ 5 ธรณีสัณฐานบริเวณแองทะเลสาบและบริเวณที่มักจะพบหลักฐานทางโบราณคดี
ที่มา : Rapp G. and Hill L.C. Geo-archaeology (New Haven:Yale University Press. 1998.)

ค ภูมิสัณฐานบริเวณที่ราบลุม ภูมิสัณฐานดังกลาวพบวา กษัยการที่สําคัญ
ที่มีอิทธิพลสูง คือ น้ํา เพราะธรณีสัณฐานยอยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะเกิดจากพัฒนาการของแมน้ําเปน
หลัก ธรณีสัณฐานที่สําคัญ ๆ (ภาพที่ 6) ไดแก
1.) ที่ราบน้ําทวมถึง (Floodplains) เปนบริเวณที่อยูติดกับลําน้ํา
และไดรับอิทธิพลในฤดูน้ําหลากเสมอ ทําใหเกิดกระบวนการทับถมเพิ่มวัสดุผิวหนาดินอยูเรื่อย ๆ
และเปนวัสดุสวนใหญจะเปนพวกอนุภาคคอนขางเล็ก
ที่ถูกพัดพามาโดยน้ําเปนระยะทางไกล
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เพราะฉะนั้นจะมีลักษณะกลมมน และมีการแยกขนาดอนุภาคเปนอยางดี ทั้งนี้ที่ราบน้ําทวมถึงจะอยู
ระดับต่ํากวา ไหลลําน้ํา และปกติจะมีพัฒนาการของดินนอยกวา แตจะแสดงใหเห็นถึง อิทธิพลของ
น้ําทวมและน้าํ ขังไดอยางชัดเจน
2.) ไหลลําน้ําหรือลานตะพักลําน้ํา (Fluvial terrace) เปนบริเวณที่
เกิดจากอิทธิพลการกัดเซาะของไหลน้ํา หลายขั้นตอนบนที่ราบน้ําทวมเกา ทําใหเกิดลักษณะเปนขั้น
ลดหลั่นกันไปคลายขั้นบันได ขอบเขตของบริเวณดังกลาวนี้ อาจจะกวางหรือแคบก็ได ขึ้นอยูกบั
ขนาดของธารน้ํา และปจจัยอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับการไหลของน้ํา ชวงเวลาในการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศ และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาตาง ๆ ทั้งนี้โดยทัว่ ไปแลวการเกิดลาน
ตะพักลําน้ํานัน้ จะไดรับอิทธิพลสลับกันระหวางหารทับถมกับการกัดเซาะ เปนผลทําใหเกิดเปน
ลานตะพักไดหลาย ๆ ระดับภายในลําน้ําเดียวกันได
จากขางตนจะเห็นไดวาธรณีสัณฐานแบบดังกลาวเปนลักษณะธรณีสัณฐานที่
สําคัญมากและมีผลตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบันดวย ทั้งนีเ้ พราะเปนพืน้ ทีท่ ี่
อยูใกลกับล้ําน้าํ และมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง ทั้งนี้จากการศึกษาถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษยในอดีตโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย พบวาแหลงโบราณคดีหรือชุมชนโบราณตาง
ๆ ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายจนถึงประวัติศาสตรมักจะเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่
เปนไหลลําน้ําหรือลานตะพัก เพราะจะเปนบริเวณที่อยูค อนขางสูงและน้ําทวมไมถึง และมีจํานวน
นอยมากหรือแทบจะไมมีเลยที่มีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบน้ําทวมถึง (ทิวา ศุภจรรยา 2538)

ภาพที่ 6 ธรณีสัณฐานแบบตาง ๆ บริเวณในบริเวณที่ราบลุม
ที่มา : Rapp G. and Hill L.C. Geo-archaeology (New Haven:Yale University Press. 1998.)
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ภาพที่ 7 ลําดับพัฒนาการของการเกิดลานตะพักลําน้ําและการกอตัวของหลักฐานโบราณคดี
ที่มา : Rapp G. and Hill L.C. Geo-archaeology (New Haven:Yale University Press. 1998.)

ง.ภูมิสัณฐานบริเวณคาสตร ลักษณะภูมิประเทศที่เรียกวาคาสตนี้เกิดขึ้น
เฉพาะในบริเวณที่รองรับดวยหินที่มีคุณสมบัติละลายน้ําไดดี เชน หินปูน หินโดโลไมต หินเกลือ
เปนตน ซึ่งโดยทั่วไปการอธิบายลักษณะภูมิประเทศในบริเวณคาสต จะหมายถึงภูมิประเทศที่เปน
หิ น ปู น หิ น ปู น มี คุ ณ สมบั ติ ล ะลายน้ํ า ได ดี เ มื่ อ น้ํ า มี ค วามเป น กรดเล็ ก น อ ย เมื่ อ ฝนตกจะได รั บ
คารบอนดออกไซดจากบรรยากาศและในดิน ทําใหน้ํามีความเปนกรดอยางออน หินปูนเมื่อไดรับ
ฝนเปน ประจํ าบนผิ วหน าของหิน ปูน สวนที่ไ มละลายน้ํ าจะแปรสภาพเปน ดิน และมีตนไมขึ้น
(Thornbury1969) การละลายของหินปูนทําใหเกิดลักษณะภูมิประเทศแตกตางจากลักษณะที่เกิดจาก
หินอื่น ๆ หลุมยุบหรือแองยุบ ก็เปนธรณีสัณฐานที่พบเปนสวนใหญในพื้นที่แบบคาสต ซึ่งจะมี
ลักษณะเปนหลุมหรือแอง ระดับคอนขางต่ํากวาบริเวณโดยรอบ มีรูปรางและขนาดตาง ๆ กันไป
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หลุมยุบเกิดจากการที่น้ําละลายหินปูน และซึมลงใตดินตามแนวแตกหรือรอยแตกในเนื้อหินปูนจน
เกิดเปนหลุมลึกต่ํากวาบริเวณอื่น ๆ หรือเกิดจากการที่หินปูนที่อยูลึกใตดินถูกละลายออกไปจนเปน
โพรงใหญ เมื่อเกิดใกลพื้นที่ไมสามารถรับน้ําหนักไดสวนเพดานก็ถลมเปนหลุมลึก ทําใหหลุมยุบมี
รูปรางแตกตางกันไป เชน เปนรูปกรวย หรือลาดชันเปนเหวลึก เปนตน (ภาพที่8) ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของการเกิด หลุมยุบเมื่อเกิดขึ้นแลวจะเปนทางที่น้ําระบายลงสูใตดิน เรียกวา ชองน้ํามุด “swallow
hole” (อภิสิทธิ์ เอี่ยมหนอ 2538) เมื่อน้ําในหลุมยุบมีมากแตระบายลงสูใตดินชาจะเกิดน้ําขังเปน
หนอง บึง ซึ่งตําแหนงของหลุมยุบมักจะพัฒนาในบริเวณที่มีรอยแตกตัดกัน จึงมักจะเห็นหลุมยุบ
เรียงตัวเปนแนว หลุมยุบเมื่อเริ่มตนจะมีขนาดเล็ก ๆ และคอย ๆ พัฒนามีขนาดใหญมากขึ้น จนเรียก
ไดวาเปน หุบยุบ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีที่เกิดขึ้น พบวา บริเวณ
ถ้ํา เพิงผา หลุมยุบขนาดใหญ เปนพื้นที่คอนขางจะเหมาะสมสําหรับมนุษยใชประกอบกิจกรรมตาง
ๆ เพราะ พื้นที่ดังกลาวมักจะมีความอุดมสมบูรณสูง และมักจะมีแหลงน้ําไหลผาน ประกอบกับใช
สําหรับหลบภัยธรรมชาติตาง ๆ ได เชน ฝน แดด เปนตน ซึ่งจากการศึกษางานโบราณคดีในพื้นที่
ตางๆ ของประเทศไทย พบวาลักษณะธรณีสัณฐานแบบ มนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรโดยเฉพาะ
ในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนตน มักจะนิยมใชถ้ําหรือเพิงผาเปนที่อยูอาศัย
หรือใชประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในอดีตเปนสวนใหญ (Anderson 1990, Shoocongdej 1996,สุรินทร
ภูขจร 2537;)

ภาพที่ 8 ธรณีสัณฐานคาสตรแบบหินปูนที่มักจะพบแหลงโบราณคดี
ที่มา : Butzer, K W. Archaeology as human ecology (New York: Clambridge University Press.1982)
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ภาพที่ 9 ตัวอยางภาคตัดขวางธรณีสัณฐานของถ้ําและเพิงผากับบริเวณที่มักจะพบหลักฐานทางโบราณคดี
ที่มา : Rapp G. and Hill L.C. Geo-archaeology (New Haven:Yale University Press. 1998.)

จ.ภูมิสัณฐานบริเวณชายฝงทะเล ลักษณะของภูมิสัณฐานบริเวณชายฝง
ทะเลมักจะเปนพื้นที่ที่คอนขางจะมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางสูงมาก ทั้งนี้เพราะจะไดรับอิทธิพล
ของกษัยการตาง ๆ คอนขางหลากหลาย คือ กษัยการของทางน้ําที่พัดพาตะกอนลงสูทะเล กษัยการ
ของคลื่นลมทะเลที่กัดเซาะชายฝง ดังนัน้ ในการพิจารณาถึงสภาพธรณีสัณฐานโดยเฉพาะอยางยิง่
บริเวณที่เคยเปนชายฝงทะเลในอดีตนั้น จะตองเขาใจถึงกระบวนการทับถมและกัดเซาะทัง้ ที่เกิด
จากทางน้ํา และลมทะเลเปนอยางดี และจะตองทราบคุณลักษณะเฉพาะของตะกอนแตละแบบดวย
นอกจากนี้แลวการวิเคราะหโดยใชขอมูลโทรสัมผัส ก็สามารถชวยแยกแยะใหเห็นถึงพัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดเปนอยางดี ทัง้ นี้จะเห็นไดวา กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีใน
บริเวณชายฝงทะเลนั้นสวนใหญมักจะถูกรบกวนโดยกระบวนการทางธรรมชาติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
เชน ลม คลื่น การขึ้นลงของระดับน้ําทะเล เปนตน ดังนั้นคอนขางจะเปนการยากที่จะพบแหลง
โบราณคดีที่คอนขางจะสมบูรณในบริเวณชายฝงทะเล
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รูปที่ 10 ธรณีสัณฐานบริเวณชายฝงทะเลที่มักจะพบหลักฐานทางโบราณคดี
ที่มา : Butzer, K W. Archaeology as human ecology (New York:Cambridge University Press.1982)

3. ขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนตนใน
ประเทศไทย
เมื่อมองในลักษณะที่กวางทีส่ ุด ในเชิงธรณีสัณฐานวิทยา จะพบวาเขตกําเนิดสัณฐาน
(morphogenetic regions) ใหญ ๆ ซึ่งภายในประกอบไปดวยลักษณะเดน ๆ ที่เกิดจากอิทธิพลของ
ขบวนการที่ควบคุมอีกชั้นหนึ่ง ไดแกอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสภาพภูมิอากาศหรือแวดลอม
ที่แตกตางกัน เกิดเกิดลักษณะธรณีสัณฐานยอย ๆ ก็ยอมมีความแตกตางกันดวย (เอิบ เขียวรืน่ รมย
2527) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมสงผลรวมไปถึงการเกิดของแหลงโบราณคดียอมมีความ
แตกตางกันไปดวย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของโลกที่สงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงของมนุษยโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพภูมิอากาศแลวพบวา ในชวง
ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงจากยุคไพลสโตซีนไปสูยุคโฮโลซีน
จะมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งนี้เพราะเปนการเปลี่ยนสภาพภูมิจากอากาศที่หนาวเย็นในยุคน้ําแข็งไปสู
อากาศที่อบอุนขึ้น ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบไปทั่วโลก มากนอยขึ้นอยูก ับ
ตําแหนงทีต่ ั้งของแตละพื้นที่ ในสวนของประเทศไทยนั้นจากขอมูลหลักฐานตาง ๆ ทั้งจาก
ธรณีวิทยา สัตววิทยา โบราณคดี ละอองเรณูวิทยา โบราณชีววิทยา เปนตน คอนขางจะไดรับ
ผลกระทบพอสมควร ซึ่งสามารถอธิบายโดยสังเขปถึงสภาพแวดลอมและการเปลีย่ นแปลงที่มีผล
ตอการเกิดแหลงโบราณคดีได ดังนี้
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ในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถาจัดเปนอายุทางโบราณคดีสามารถจัดเปนยุคหิน
ในสวนสมัยทางธรณีวิทยานั้น จะครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 2 หมื่นหาพันป ถึง 1 หมื่นปมาแลว
(ปญญา จารุศิริ และคณะ 2546) จากขอมูลหลักฐานตาง ๆ เทาที่มีพบวาในประเทศไทยมีแหลง
โบราณคดีในชวงสมัยไพลสโตซีนคอนขางนอยมาก แหลงที่สําคัญไดแก
บริเวณภาคเหนือ ถือวาเปนพื้นที่สูง มีขอมูลของการศึกษาคอนขางนอยมาก โดยที่
แหลงโบราณคดีที่อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยเจฟฟรีย โปป และคณะทําการขุดคนที่เขาปา
หนาม ไดพบหลักฐานเครื่องมือหินกะเทาะแบบสับตัดรุนเกา ทํามาจากหินกรวดแมน้ํา โดยพบวามี
การวางตัวอยูใตชั้นหินบะซอลล ที่มีการกําหนดอายุไวประมาณ 600,000 ถึง 400,000 ปมาแลว แต
ชวงเวลาดังกลาวจัดอยูในสมัยไพลสโตซีนตอนกลาง (Charoenwongsa 1988)
นอกจากนี้ยังมีแหลงโบราณคดีที่คอนขางมีความสําคัญคือ แหลงโบราณคดีถ้ําผี
แมน จังหวัดแมฮองสอน โดยมีการขุดคนทางโบราณคดีโดย เชสเตอร กอรมัน (Gorman 1970) ได
พบหลักฐานเกี่ยวกับมนุษยในอดีตเขามาใชพื้นที่บริเวณถ้ําดังกลาวอยูอาศัยในชวงไพลสโตซีนตอน
ปลายเขาสูโฮโลซีนตอนตน ซึ่งมีการใชเครื่องมือหินแบบฮัวบิเนียน ทําจากกรวดแมน้ํา นอกจากนี้
ในชั้นที่อยูอาศัยในสมัยหลังราว 6,000 – 9,000 ปมาแลว ไดพบชิ้นสวนเมล็ดพืช เชน พริกไทย
น้ําเตา ถั่ว เปนตน ทําใหเกิดขอสันนิษฐานวามนุษยในชวงเวลาดังกลาวเริ่มรูจักการควบคุมดูแล
ผลผลิต และพฤติกรรมดังกลาวอาจนําไปสูการเริ่มตนทํากสิกรรมเปนครั้งแรกในภูมิภาคได แต
อยางไรก็ตามจนถึงปจจุบันยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนมาสนับสนุนแนวคิดดังกลาวเพิ่มเติมเลย และยังไม
เปนที่ยอมรับนัก
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาทางโบราณคดีที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ชวงเวลาดังกลาวมีคอนขางนอยมาก ทั้งนี้ มีงานการศึกษาของ ลิซา คีลโฮเฟอร และ จอยส ไวท
ทําการศึกษาพัฒนาการของการทํากสิกรรม และการใชพื้นที่ในสมัยปลายไพลสโตซีนตอกับโฮโล
ซีน โดยศึกษาจากอณูขนาดเล็กของพืช (Phytolith) จากหนองกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี พบวาเมื่อ
ประมาณ 14,000 ปมาแลว ภูมิอากาศคอนขางแหง อากาศเย็นและมีฤดูกาลที่ชัดเจน และมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของพืชพรรณที่เดนชัด (Kealhofer and Penny 1998, Maloney 1999, White and
Kealhofer 1994:7)
บริ เ วณภาคตะวั น ตก มี ก ารศึ ก ษางานโบราณคดี โดย ดร.รั ศ มี ชู ท รงเดช
ทําการศึกษาที่แหลงโบราณคดีแลงกํานัน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการขุดหลุมทดสอบสรุปวา
ในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายในพื้นที่ดังกลาวถ้ําแหงนี้เปนแหลงที่พักอาศัยชั่วคราวในฤดูฝน
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และมีการอยูอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาสั้น ๆ ในชวงโฮโลซีนตอนตน กลาวคือ ราว 27,000 –
10,000 ปมาแลว อยูในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย พบหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องมือหินกะเทาะทั้ง
เครื่องแกนหินและสะเก็ดหินที่ทํามาจากกรวดแมน้ํา ตอมาในชวงราม 8,000 – 6,000 ปมาแลว
จัดเปนชวงสมัยโฮโลซีนตอนตน ยังคงพบเครื่องมือหินกะเทาะทั้งเครื่องแกนหินและสะเก็ดหินที่ทํา
มาจากกรวดแมน้ํา แตผูวิจัยไมไดเรียกวาเปนเครื่องมือแบบฮัวบิเนียน แตเรียกวา ชั้นวัฒนธรรมหิน
กะเทาะ ตอมาราว 5,000 – 3,000 ปมาแลว เริ่มพบหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องมือหินขัด และเศษภาชนะ
ดินเผา นอกจากนี้ยังพบหลักฐานประเภทกระดูกสัตว พบวาเปนสัตวปา จําพวก ตระกูลกวาง และ
วัว/ควาย และสรุปผลวาพื้นที่ดังกลาวมีสภาพแวดลอมเปนปาโปรง หรือปาเบญจพรรณ ซึ่งเปนปา
แบบฤดูกาล มีสภาพไมแตกตางจากปจจุบัน แตมีความหนาแนนมากกวาปจจุบัน รูปแบบของการ
ตั้งถิ่นฐานจะเปนแบบกลุมชนเก็บของปา ลาสัตว อาศัยถ้ําและเพิงผา อยูชั่วคราว เคลื่อนยายตาม
ทรัพยากร (Shoocongdej 1996)
บริเวณภาคใต มีการศึกษางานวิจัยทางดานโบราณคดีที่สําคัญ อยู 2 พื้นที่ คือที่
แหลงโบราณคดีเพิงผาหลัง โรงเรียนที่ขุดคนโดย ดร. ดักลาส แอนเดอรสัน (Anderson 1990) และ
แหลงโบราณคดี ถ้ําหมอเขียว จังหวัดกระบี่ โดยศาสตราจารยสุรินทร ภูขจร (2537) ที่แหลง
โบราณคดีเพิงผาถ้ําหลังโรงเรียน การศึกษาขอมูลของดร. ดักลาส แอนเดอรสันพบวา มีมนุษยใน
สมัยกอนประวัติศาสตรเขามาพักอาศัยหลายสมัยภายในเพิงผาเดียว และพบโบราณวัตถุที่สําคัญ คือ
เครื่องมือหิน โดยในชวงระยะเวลาราว 37,000 – 27,000 ปมาแลว (ไพลสโตซีนตอนปลาย) มีการ
ใชเครื่องมือหินกะเทาะทั้งเครื่องมือแกนหินและสะเก็ดหิน ในชวงเวลาราว 9,000 – 7,500 ปมาแลว
จัดเปนชวงสมัยโฮโลซีนตอนตน มีการใชเครื่องมือหินกะเทาะที่เรียกวา แบบ ฮัวบิเนียน จากนั้น
ในชวงราว 6,000 – 4,000 ปมาแลว เริ่มมีการใชเครื่องมือหินขัด และภาชนะดินเผา ในสวนของ
สภาพแวดลอมมีการศึกษาลักษณะธรณีสัณฐานในบริเวณดังกลาวพบวา บริเวณอาวพังงาวามีการ
เปลี่ยนแปลงของชายฝงทะเลและมีการขึ้นลงของระดับน้ําทะเลในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย
อีกหลายครั้ง แสดงวาสภาวะของภูมิอากาศไมคงที่ ในระหวาง 43,000 ถึง 27,000 ปมาแลวแหลง
โบราณคดีทั้งสองหางจากชายฝงทะเลประมาณ 20- 100 กิโลเมตร โดยเฉพาะผลการศึกษาจาก
แหลงโบราณคดีเพิงผาหลังโรงเรียนทําใหทราบวามีการอยูอาศัย 3 ระยะคือระยะที่ 1 ตั้งแต 43,00037,200 ปมาแลว แหลงโบราณคดีนี้อยูหางจะชายฝงปจจุบันประมาณ 30 กิโลเมตร น้ําทะเลลดลง
ประมาณ 20 เมตร ระยะที่ 2 ตั้งแต 37,000-34,000 ปมาแลว น้ําทะเลลดประมาณ 20 เมตร และ
ระยะสุดทาย ตั้งแต 32,000-27,000 ปมาแลว อยูหางจากชายฝงปจจุบันประมาณ 100 กิโลเมตร น้ํา
ทะเลลดลงประมาณ 80 เมตร (Anderson 1990: 25;1997:613)
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สวนงานวิจัยของ ดร.สุรินทร ภูขจร (2537) ซึ่งขุดคนแหลงโบราณคดีถ้ําหมอ
เขียว จังหวัดกระบี่ ซึ่งหางจากแหลงโบราณคดีเพิงผาหลังโรงเรียน 12 กิโลเมตร ก็ไดพบรองรอย
ของการอยูอาศัยของคนหลายชวงเวลาภายในเพิงผาเดียวเชนกัน ซึ่งแตละชวงเวลามีการใชเครื่องมือ
ที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ ในชวงเวลาราว 25,000 – 26,000 ปมาแลว มีการใชเครื่องมือหิน
กะเทาะแบบกะเทาะหนาเดียว ซึ่งทํามาจากหินแมน้ํา จากนั้นในชวงหลังจาก 25,000 ปมาแลว มี
การใชเครื่องมือหินกะเทาะที่ทําจากแกนหินกรวดแมน้ําและจากสะเก็ดหินชิ้นใหญ แตก็พบวานิยม
ใชเครื่องมือสะเก็ดหินขนาดเล็กมากวาเครื่องหินขนาดใหญ จากนั้นราว 11,000 – 8,000 ปมาแลว
ซึ่งเริ่มเขาสูสมัยโฮโลซีน พบวามีการใชเครื่องมือหินกะเทาะหลายชนิด เชน เครื่องมือหินกะเทาะ
หนาเดียว ทําจากหินกรวดแมน้ํา เครื่องมือหินกะเทาะสองหนาทําจากหินเชิรท เปนตน จากนั้นราว
7,000 – 4,000 ปมาแลว มีการใชเครื่องมือหินแบบใหมคือมีการใชเครื่องมือหินขัด ในสวนหลักฐาน
อื่น ๆ ไดพบ หลักฐานกระดูกสัตวคอนขางหลากหลายชนิด เชน สัตวขนาดใหญ ไดแกควายปา
สัตวจําพวกวัว หมู สัตวขนาดกลาง ไดแกสัตวกีบจําพวกกวาง เกง กระจงเล็ก และสัตวขนาดเล็ก
ไดแกคาง ลิง บาง ชะนี กระรอก หมูหริ่ง อน เมน เปนตน (เยาวลักษณ ชัยมณี 2537:117)
การพบสัตวดังกลาวแสดงถึงสภาพแวดลอมในอดีตบริเวณดังกลาวเปนปาผลัดใบเชน ปาเบญจ
พรรณ ปาดิบเขา ซึ่งเปนปาที่เติบโตในพื้นที่ซึ่งมีฤดูรอนยาวนาน มีอุณหภูมิและความชุมชื้นใน
อากาศที่แตกตางกันมากระหวางฤดูแลงกับฤดูฝน และหอยชนิดตางๆ บงบอกวามีสภาพแวดลอม
แบบปาชายเลน ดวย นอกจากนี้ยังมีหลักฐานละอองเรณูยังบงชี้วาเปนปาพรุน้ําจืด ซึ่งไมแตกตาง
จากปจจุบนั มากนัก (มนัส วัฒนาศักดิ์ 2537)
นอกจากนี้แลวยังมีการศึกษาสภาพแวดลอมโบราณในบริเวณภาคใตที่ทะเลสาบ
สองหอง ในจังหวัดตรัง โดย ดร. เบอรนารด
มาโลนนี ซึ่งใชระอองเรณูเปนตัวบงชี้ จาก
การศึกษาพบวาในชวงราวประมาณ 10,600 ปมาแลว พืชพรรณบริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลง มีการ
ทําลายปาไม และการเปลี่ยนแปลงสภาพของดิน ซึ่งอาจจะเกิดจากไฟ ซึ่งเปนการกระทําโดยทั้ง
โดยธรรมชาติ แ ละคน นอกจากนี้ แ ล ว ยั ง มี ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ ข อ มู ล ที่ ทํ า การศึ ก ษาในภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือพบวาวาสภาพภูมิ อากาศบริเวณทะเลสาบในช วงเวลานี้คอ นขางแหง กวา
ปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดร. ลิซา คีลโฮเฟอรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวย
(Maloney 1999)
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ในภาพรวมของการศึกษางานโบราณคดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนตน ในประเทศไทยนั้นมีขอมูลคอนขาง
ที่จะนอยมากที่จะใชในการศึกษาเปรียบลงไปในรายละเอียดในแตละเรื่อง แตทั้งนี้โดยภาพรวม
แลวจะเห็นไดวาในชวงเวลาดังกลาวบริเวณที่มักจะพบหลักฐานเกี่ยวกับมนุษยในอดีตมักจะอยูตาม
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บริเวณถ้ําหรือเพิงผาเปนสวนใหญ มีนอยมากที่จะพบตามบริเวณที่ราบลุม ทั้งอาจเปนเพราะสภาพ
อากาศในอดีตอาจไมเอื้ออํานวยตอการใชพื้นที่ก็เปนได เพราะจากหลาย ๆ ขอมูลในชวงเวลา
ดังกลาวอากาศคอนขางจะแหงและหนาวเย็นกวาปจจุบนั มาก เปนผลทําใหลักษณะการดํารงชีวิตใน
ชวงเวลานัน้ ในหลาย ๆ พื้นที่ของไทยคอนขางจะคลายคลึงกัน คือ มีการเทคโนโลยีเครื่องมือหินที่
ทํามาจากกรวดแมน้ําเหมือนกัน เปนตน แตเมื่อเขาสูในชวงสมัยโฮโลซีน สภาพอากาศเริ่มอบอุน
มากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศคอนขางมาก อิทธิพลหลักที่เกิดขึน้ คือ การ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลทีม่ ีการขึ้น – ลง นี้เองเปนผล
ทําใหเกิดสภาพที่ราบลุมตาง ๆ มากมาย ซึ่งมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลในอดีตของไทย
จากนักวิชาการเปนจํานวนมาก (ดู Nutalaya and Rau 1981; Supajanya 1983; Thiramongkol 1983;
Sinsakul ; Sonsak and Hasting 1985; Somboon 1992; Choowong 2002b) ซึ่งจะเห็นไดวาพื้นที่สวน
ใหญที่ไดรับผลกระทบดังกลาวโดยตรงคือ บริเวณที่อยูใกลกับการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงในอดีต
ซึ่งปรากฏพัฒนาการของรูปแบบเทคโนโลยี รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน มีการตั้งถิ่นฐานแบบถาวร มี
รูปแบบของคูน้ําคันดินตาง ๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย แตทั้งนี้เมื่อมองยอนกลับไปในพื้นที่ที่หางไกล
จากการเปลี่ยนแปลงของชายฝงทะเล โดยเฉพาะอยางยิง่ บริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทย มี
ขอมูลคอนขางนอยมากทีจ่ ะทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิด
จากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกวามีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใด

4. ขอมูลที่เกีย่ วของกับบริเวณพื้นที่ศึกษา
4.1 ขอมูลลักษณะพื้นที่ของบริเวณพื้นที่สูง
บริเวณพื้นที่สูงที่จะกลาวถึงในประเทศไทยนั้น คือ บริเวณพื้นที่สวนใหญ
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งในบริเวณดังกลาวคอนขางจะมีความหลากหลายของขอมูลทาง
วิชาการสําหรับศึกษาเรื่องราวตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเกี่ยวกับเรื่องของงานโบราณคดีบน
พื้นที่สูง (โดยเฉพาะพื้นที่ชายขอบ หรือ พื้นที่ซอนเรนตาง ๆ ของการศึกษาโบราณคดีในประเทศ
ไทย) นั้นคอนขางจะมีนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ เพราะดวยขอจํากัดของสภาพ
ภูมิศาสตร ที่พื้นที่สวนใหญจะประกอบไปดวยภูเขา ทําใหการทํางานทางโบราณคดีโดยเฉพาะการ
สํา รวจและขุด ค น ค อ นข า งจะมี ค วามลํ า บากกว า การทํ า งานในบริเ วณพื้น ที่ ร าบ เมื่ อพิ จ ารณา
ลักษณะของพื้นที่โดยรวมจากภาพดาวเทียม (ภาพที่ 11 )
ลักษณะพื้นทีส่ ูงในภาคเหนือ สวนใหญจะเปนภูเขาซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน
ในภาพจากดาวเทียม LANDSAT TM 5 โดยมีแนวของทิวเขาขนานกันหลายแนวในทิศทางเหนือ-
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ใต ทิวเขาทางดานทิศตะวันตกของภาคจะโคงวกมาทางทิศตะวันออกเฉียงใตเล็กนอย สวนทิวเขา
ทางดานทิศตะวันตกคอนขางจะมีแนวตรงในทางทิศ เหนือ-ใต ระหวางแนวทิวเขาซึ่งจะเห็นเปนสี
เขียวจะพบบริเวณที่มีสีขาวปน มวง แดง และ น้ําเงินเขมเปนหยอม ๆ ซึ่งบริเวณเหลานั้นเปนบริเวณ
ที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนขนาดใหญตาง ๆ ทิวเขาที่อยูประมาณทิศตะวันออกสุดเปนแนวเขตชายแดน
ไทย – ลาว เรียกวา ทิวเขาหลวงพระบาง ทางตะวันตกของทิวเขาหลวงพระบางจะเปนทิวเขาผีปน
น้ํา ซึ่งมีทิวเขาสลับแทรกสลับซับซอนพาดไปตามแนวแบงเขตหลายจังหวัด เชน เชียงราย พะเยา
แพร นาน และลําปาง ทิวเขานี้เปนตนกําเนิดของแมน้ําหลายสาย ไดแก แมน้ํานาน แมน้ํายม และ
แมน้ําวัง ไหลลงสูแมน้ําเจาพระยา แมน้ํากกและแมน้ําอิงไหลลงสูแมน้ําโขง แมน้ําปายไหลลงสู
แมน้ําสาละวิน ทางทิศตะวันตกของทิวเขาผีปน น้ํา มีทิวเขาถนนธงชัย ซึ่งเปนแนวทิวเขาหลัก ของ
บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา มีลักษณะซับซอนมากเชนกัน ทิวเขานี้ตั้งตนจากบริเวณทางตอนเหนือของ
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน และมีแนวทอดยาวลงทางใต แยกออกเปน 3 แนว แนวทิว
เขาถนนธงชัยตะวันตกเปนแนวเสนแบงเขตแดน ไทย – พมา ในจังหวัดแมฮองสอน สวนแนวทิว
เขาชวงตรงกลางซึ่งเปนแนวที่ยาวที่สุด พาดผานไปตามเสนแบงเขต จังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
แมฮองสอน ลงไปทางใตเขาไปในภาคตะวันตก
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในบริเวณพื้นทีศ่ ึกษา พบวา พื้นศึกษาจะตัง้ อยู
ในแนวทิวเขาถนนธงชัย โดยบริเวณทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของ จังหวัดแมฮองสอน ลักษณะ
ภูมิประเทศจะรองรับดวยเทือกเขาหินปูนเปนสวนใหญ จากภาพดาวเทียม มีพนื้ ทีค่ รอบคลุมเกือบ
ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร และยังพบอีกวาในบริเวณที่ตอเนื่องระหวาง ตัวจังหวัดแมฮองสอน
และ อําเภอปางมะผา เปนลักษณะของธรณีสัณฐานคาสตรหินปูนที่มีความสําคัญแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย มีถ้ําธารลอดหลายแหง เชน ถ้ําแมละนา ถ้ําลอด เปนตน คาสตรสวนนี้จะรองรับดวย
หินปูนราชบุรใี นยุคเพอรเมียน มีแนวเขตสัมผัสที่สังเกตไดจาดภูมิประเทศที่แตกตางจากกับหินหิน
ไดอยางชัดเจนในภาพจากดาวเทียม และรูปถายทางอากาศ (ดูในบทที่ 2) ลักษณะธรณีสัณฐานของ
คาสตรทปี่ รากฏในภาพจากดาวเทียม และรูปถายทางอากาศ ไดแก หลุมยุบ หุบยุบ เขาหินปูนรูปฝา
ชี แนวรอยเลื่อนที่เห็นไดจากทางน้ําและแนวหลุมยุบ เพิงผา เปนตน การศึกษาในรายละเอียด
เกี่ยวกับธรณีสณ
ั ฐานขางตน จะเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการศึกษาองคความรูตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับโบราณคดีในสมัยกอนประวัติศาสตร ทั้งนี้จากหลักฐานทางโบราณคดี
ในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนตน ในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทยพบวา
มักจะเลือกตั้งถิ่นฐานในลักษณะธรณีสัณฐาน ประเภทถ้ํา หรือเพิงผา เปนสวนใหญ (ดู สุรินทร
ภูขจร 2534, 2537; รัศมี ชูทรงเดช 2534,2000 ;Anderson 1990)
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รูปที่ 11 ภาพดามเทียม LANDSAT TM 5 บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากหวงอวกาศ (กรุงเทพ ฯ: ดานสุทธาการพิมพ,2538)
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4.2 ขอมูลงานโบราณคดีที่เกีย่ วของในบริเวณพื้นที่ศึกษา
บริเวณพืน้ ที่สงู เปนบริเวณทีค่ อนขางจะมีความยากลําบากมากในเขาไป
ศึกษาในรายละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งในอดีตที่ผานมา จากการทบทวนวรรณกรรมงานโบราณคดี
ที่เกี่ยวของ ในชวงแรก ๆ สวนใหญจะเปนการทํางานของนักวิชาการชาวตะวันตก หลักจากนัน้ ก็
เริ่มมีนักวิชาการชาวไทยเขามาทําการศึกษาในบริเวณพืน้ ที่ดังกลาวมากยิ่งขึ้น สามารถสรุปงาน
โบราณคดีที่เกีย่ วของไดดังนี้ (รัศมี ชูทรงเดช นาฏสุดา ภูมิจํานงค และสุภาพร นาคบัลลังก 2546)
ก. ป พ.ศ. 2508 การศึกษาของ เชสเตอร กอรมัน ถือไดวาการเขามา
ทํางานวิจยั ของ เชสเตอร กอรมัน (Gorman 1970) เปนงานวิจัยครัง้ แรกในบริเวณพื้นทีด่ ังกลาว
ตั้งแตป พ.ศ. 2508 โดยกอรมัน ไดเขามาสํารวจและขุดคนในเขตอําเภอปางมะผา เพื่อเปนขอมูล
ประกอบวิทยานิพนธ เรื่อง Prehistoric Research in Northern Thailand:A Cultural Chronographic
Sequence from the Late Pleistocene through the Early Recent Period. ซึ่ง กอรมัน ไดสํารวจแหลง
โบราณคดีและทําการขุดคนแหลงโบราณคดีจํานวน 3 ถ้ํา คือ ถ้ําผี (Spirit Cave) ถ้ําปุงฮุง (Banyan
Valley Cave) และถ้ําผาชัน (Steep Cliff Cave) (Gorman 1970, Reynolds 1992) ขอมูลจากการขุด
คนที่ถ้ําผี ไดขุดพบหลักฐานตาง ๆ เปนจํานวนมาก สามารถแบงไดเปน 2 ชั้น วัฒนธรรม คือ ชั้น
วัฒนธรรมชั้นลาง พบเครื่องมือหินกะเทาะ ทั้งเครื่องมือแกนหินและสะเก็ดหิน แบบฮัวบิเนียน รวม
ไปถึงกระดูกสัตวตาง ๆ เชน วัว ควาย คางคาว เตา นก หอย เปนตน ในชัน้ นี้กําหนดอายุไดประมาณ
12,000 – 9,000 ปมาแลว สวนชั้นวัฒนธรรมดานบน พบหลักฐานเครื่องมือสะเก็ดหิน และขวานหิน
ขัดทรงเหลี่ยม ใบมีดหินชนวน เศษภาชนะดินเผา กระดูกสัตว เชน เตา นก คางคาว ปลา เปนตน
นอกจากนี้ยังพบหลักฐานของเมล็ดพืชดวย เชน สมอจีน (Canarium) แตง (Cucumis) หมาก เปน
ตน ในชัน้ นีส้ ามารถกําหนดอายุไดประมาณ 9,000 – 7,000 ปมาแลว จากหลักฐานดังกลาว
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพบเมล็ดพืชตางๆ นั้น กอรมัน คิดวา กลุมคนในอดีตในชวงเวลาดังกลาว
นาจะเริ่มรูจกั ใชทรัพยากรธรมมชาติไดแลว และอาจจะเปนจุดเริ่มตนของการเพาะปลูกดวย แตทั้งนี้
ขอสรุปดังกลาวยังไมเปนทีย่ อมรับมากนัก ทั้งนี้ในบริเวณพืน้ ที่ขุดคนดังกลาวมีวฒ
ั นธรรมโลงไม
อยูในพืน้ ที่ดว ย แตกอรมันไมไดใหความสนใจมากนักและไมไดกลาวไวในรายงานเลย สวนที่ถ้ําปุ
งฮุง จากการขุดคนพบเครื่องมือหินแบบฮัวบิเนียน พบชิน้ สวนของมีดหินชนวน มีการกําหนดอายุ
ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ชั้นลาง อายุประมาณ 6,000 – 4,500 ปมาแลว สวนในชัน้ บนสุดพบเครื่องมือ
หินขัด ใบมีดขนาดเล็ก และขาวปากําหนดอายุ ประมาณ 3,000 ป มาแลว (Reynold 1992) หลักฐาน
ที่นี้คอนขางจะคลายกับที่ถ้ําผีมากและมีแนวคิดคอนขางใกลเคียงกัน
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ข. ปพ.ศ. 2525 และ 2529 การศึกษาโดยโครงการโบราณคดีประเทศไทย
(ภาคเหนือ) (กรมศิลปากร 2525, 2529) ในป พ.ศ. 2525 เปนการทํางานทางโบราณคดีหลังจาก กอร
มัน มาประมาณ 20 ป ลักษณะของการทํางานสวนใหญจะเปนลักษณะ การสํารวจแหลงโบราณคดี
สมัยกอนประวัติศาสตร ในเขตตําบลสบปอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮอ งสอน เปนหลัก โดยเฉพาะ
แหลงผลิตเครื่องมือหินกะเทาะ จากการสํารวจพบวา จะพบกลุมของเครื่องมือหินกระจายตัวอยู
ตามเชิงเขาและสันเขาตางๆ (Prishanchit 1988) จากนั้น ในป พ.ศ. 2529 โครงการโบราณคดี
ประเทศไทย (ภาคเหนือ) กรมศิลปากร (2529) ไดทําการสํารวจแหลงโบราณคดีอีกครั้ง โดยครั้งนี้
ทําการสํารวจที่บริเวณ ถ้ําลอด บานถ้ําลอด ตําบลสบปอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮอ งสอน การ
สํารวจครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน โดยหลักฐานทางโบราณคดีสวนใหญจะเนนเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไมที่อยูในถ้ําเปนหลัก
ค. ป พ.ศ. 2529 การศึกษาโดย นายเควิน เครยแมน (Kevin Kierman)
นายจอนห สปร และนาย จอนห ดังคลีย (John Dunkley) (Kierman et al. 1988) การทํางานเปน
การสํารวจถ้ําในพื้นที่ อําเภอปางมะผา ศึกษาถึงลักษณะทางธรรมชาติของถ้ําตาง นอกจากนี้พบวา
ไดทําการสํารวจพบถ้ําที่เปนแหลงโบราณคดีจํานวน 31 แหลง มีการวิเคราะหหลักฐานทาง
โบราณคดีจากการสํารวจเบื้องตนดวย แตไมไดลงรายละเอียดมากนัก
ง. ปพ.ศ. 2530 การศึกษาโดยโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนือ)
(กรมศิลปากร 2530) ลักษณะของการทํางาน ไดทําการสํารวจแหลงโบราณคดีในเขต ต.สบปอง อีก
ครั้ง โดยจะเนนไปที่แหลงโบราณคดีทเี่ ปนแหลงวัฒนธรรมโลงไม ภายในอําเภอปางมะผา เปน
หลัก เชน ถ้ําเดนผา ถ้ําบานลางจันทร ถ้ําน้ําริน ถ้ําลอด ถ้ําบานปางคาม หุบเขาบานไร และถ้ํา
บานจะโบ เปนตน การสํารวจครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนเทานั้น
รายงานที่
ตีพิมพเปนรายงานเบื้องตนทีบ่ รรยายสภาพของแหลงและหลักฐานโบราณคดีอยางกวางๆ
จ. ป พ.ศ. 2537-38 การศึกษาโดย ปเตอร เกรฟ (Peter Grave) (Grave
1996,1997) ไดทําการศึกษาวิจัยสําหรับวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซิดนีย ประเทศ
ออสเตรเลีย เรื่อง “การยายไปสูการแลกเปลี่ยนโภคภัณฑ: กรณีศึกษา การผลิตเครื่องปนดินเผาและ
ปฏิสัมพันธระหวางชาวเขาและชาวพื้นราบดานตะวันตกเฉียงเหนือของไทย ระหวาง พ.ศ. 15432193” (The Shift to Commodity: A Study of Ceramic Production and Upland-Lowland
Interaction in Northwestern Thailand 1000-1650 AD) ไดทําการสํารวจแหลงโบราณคดีในเขต
จังหวัดตาก แมฮองสอน และเชียงใหม โดยเนนการวิเคราะหทางเคมีโครงสรางของสวนประกอบ
ภาชนะดินเผาเครื่องถวยสังคโลกและเครื่องถวยจีนที่พบในจังหวัดดังกลาว เกรฟ ไดทําการสํารวจ
แหลงโบราณคดีที่พบโลงไม และไดเก็บตัวอยางไมจากแหลงโบราณคดีในพื้นที่ อ. เมือง ไปหาคา
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อายุทางวิทยาศาสตรที่ประเทศออสเตรเลีย ไดคาอายุทงั้ หมด 10 คาซึ่งคาเหลานี้มีความสําคัญอยาง
มาก เพราะเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับอายุสมัยของเจาของ “วัฒนธรรมโลงไม” ซึ่งมีอายุอยู
ระหวาง 720 ถึง 2,080 ปมาแลว นอกจากนี้เกรฟ ยังไดทําการสํารวจแหลงโบราณคดีประเภทเนิน
ดินรูปวงกลมที่มีอายุเกาถึงสมัยสุโขทัยดวย อยางไรก็ดี เมื่อจบการศึกษา ดร. ปเตอร เกรฟไดกลับ
มาศึกษาพืน้ ทีด่ ังกลาวอีกครัง้ แตเนนศึกษาแหลงโบราณคดีประเภทเนินดินรูปวงกลมตามสันเขา
จากจังหวัดตาก เชียงใหมจนถึงแมฮองสอน และไดเก็บตัวอยางของไมจากโลงและเสาจากแหลง
โบราณคดีวัฒนธรรมโลงไมหลายแหลงไปตรวจหาคาอายุเพิ่มเติมในระหวางป
พ.ศ. 2541
งานของ ปเตอร เกรฟ นับวาเปนงานสําคัญที่ดําเนินมาอยางตอเนือ่ งและเปนฐานขอมูลสําคัญที่มี
ประโยชนโดยตรงในการทํางานของโครงการวิจยั โบราณคดีบนพืน้ ทีส่ ูงในอําเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอนตอมา (Grave 1997)
ฉ. พ.ศ. 2538 การศึกษาโดย บริษัทจีออกราฟฟคดีไซน จํากัด ได
ทําการศึกษาศักยภาพของถ้ําลอด ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ทั้งนี้เปน
การศึกษาขอมูลบางสวนรวมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย ลักษณะของการทํางานพบวามีการ
ประเมินศักยภาพบริเวณโดยรอบของถ้ําลอด มีรายงานเกี่ยวกับ การศึกษาสภาพทรัพยากรปาไม
ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ ลักษณะทางธรณีวิทยา แตพบวาขอมูลที่นําเสนอเปนขอมูลเบื้องตน
ไมไดแสดงรายละเอียดมากนัก โดยเฉพาะขอมูลธรณีวิทยา เปนการนําเสนอขอมูลเดิมจากกรม
ทรัพยากรธรณีเปนหลัก นอกจากนี้ยังไดมีการสํารวจภายในถ้ํา และไดทําแผนผังถ้าํ และคูหาที่พบ
โลงไมอยางละเอียด
พรอมกับการบรรยายลักษณะของโลงและโบราณวัตถุที่พบภายในถ้ําดวย
(บริษัทจีออกราฟฟคดีไซน 2538)
ช. พ.ศ. 2540 การศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการสํารวจถ้ําที่
พบภายในเขตบานปางคาม อําเภอ ปางมะผา เพือ่ เตรียมการถวายการตอนรับสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีการเก็บโบราณวัตถุจํานวนหนึ่งออกจากถ้ํา คือ ขวานสําริดซึ่ง
มีรอยประทับของขาวบนสวนปลาย เครื่องมือและเครื่องประดับเหล็ก กระดูกคนและสัตว เปนตน
แตก็ไมมกี ารทําผังและบรรยายสภาพของแหลงโบราณคดีแตอยางไร (สุภาพร นาคบัลลังก 2540)
ซ. ป พ.ศ. 2541-2542 โครงการสํารวจและจัดทําระบบฐานขอมูลถ้ํา
จังหวัดแมฮองสอน เปนการทํางานในพืน้ ที่อําเภอปางมะผา โดยมีการทํางานในลักษณะสหสาขา
ซึ่งไดทําการสํารวจถ้ําตาง ๆ โดยมีการจัดทําขอมูลในรายละเอียดของถ้ําตาง ๆ เชน ธรณีวิทยาของ
ถ้ํา ลักษณะปาไม โบราณคดี เปนตน ในสวนของงานโบราณคดี ขอมูลสวนใหญจะเนนไปที่
ธรณีวิทยาภายในถ้ําเปนหลัก ขอมูลสวนใหญเปนการบรรยายสัณฐานตาง ๆ ของถ้ํา เปนสวนใหญ
สําหรับขอมูลทางโบราณคดีนั้น ไดมกี ารสํารวจแหลงโบราณคดีประเภทถ้ํา ในพืน้ ที่เขตอําเภอปาง
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มะผาอยางละเอียดและเปนระบบเปนครั้งแรกโดยนักวิชาการชาวไทย (รัศมี ชูทรงเดช 2542, 2543;
สิทธิพงศ ดิลกวณิช 2543) มีการจัดทําผังถ้ํา และเก็บขอมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุภายในถ้ําตาง ๆ
ดวย นอกจากนี้ยังไดมีการทําวิจยั ในลักษณะของสารนิพนธสําหรับศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อยางตอเนื่องในชวงเวลาดังกลาว จํานวนถึง 5
เลม ดวยกัน คือ
ในป พ.ศ. 2541 นายเชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวฒ
ั น เรื่อง “การศึกษาตําแหนง
ที่ตั้งแหลงโบราณคดีประเภท “ถ้ําผีแมน” สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ในบริเวณลุมแมน้ํา
ของ-ลาง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน” เปนการศึกษาวาในวัฒนธรรมโลงไม มีการเลือก
ตําแหนงทีต่ ั้งในการฝงศพหรือไม และนางสาวสุมลรัตน สวัสดิ์สาลี ไดทําสารนิพนธเรื่อง
“การศึกษาเปรียบเทียบแหลงภาพเขียนสี อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน” ทําการศึกษา
ลักษณะของภาพเขียนสีที่พบในแตละลุมน้ําในอําเภอปางมะผาวามีความเหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร เปนการวาดโดยกลุมคนในวัฒนธรรมเดียวกันหรือไม
ป พ.ศ. 2542 นางสาวกรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย เขียนสารนิพนธเรื่อง
“แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมถ้ําผีแมนในเขตอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน”
ไดศึกษาและเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรถ้ํา
โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลที่ไดสํารวจ
และศึกษาความเปนไปไดในการจัดการที่เหมาะสม และในปเดียวกันนั้น นางสาวอุดมลักษณ ฮุน
ตระกูล “การศึกษาชาติพนั ธุวิทยาทางโบราณคดี: ปจจัยการตั้งถิ่นฐานของกลุมชนบนที่สูงในเขต
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน”
เปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางขอมูลปจจุบันกับ
หลักฐานทางโบราณคดี โดยขอมูลจากปจจุบันจะนํามาใชในการอธิบายและทํานายรูปแบบการตั้ง
ถิ่นฐานในอดีต
ป พ.ศ. 2543 นายวีรศักดิ์ แคลวคําพุฒ เขียนสารนิพนธ เรื่อง “การ
วิเคราะหเศษภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีประเภทถ้ําผีแมนสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
ในบริเวณลุมน้ําของ-ลาง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน โดยวิธีศิลาวรรณา” ศึกษา
สวนประกอบภายในภาชนะดินเผา เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิต และเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางแหลงโบราณคดี
ฌ. ป 2544 โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน เปนลักษณะของงานที่ตอเนื่องมาจากงานวิจัยขางตน โดยครั้งนี้เปนการวิจัยเนน
ศึกษาเฉพาะงานโบราณคดีเปนหลัก ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยทางดานโบราณคดีโดยไดเริ่มทําการทํา
การสํารวจหาแหลงโบราณคดีในพื้นที่อําเภอปางมะผา และเลือกพื้นที่ขุดคนทางโบราณคดี เพื่อ
ตอบคําถามของการวิจัย ซึ่งโครงการวิจัยดังกลาวมีวัตถุประสงค ที่จะตรวจสอบวาสภาพแวดลอม
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ในอดีตมีลักษณะเปนอยางไร สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภูมิภาค
หรื อ ไม รวมไปถึ ง ตรวจสอบปฏิ สั ม พั น ธ ข องมนุ ษ ย กั บ สิ่ ง แวดล อ มบนพื้ น ที่ สู ง ในเขตร อ น
โดยเฉพาะการปรับตัวทางวัฒนธรรม (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ 2544) นอกจากนี้ยังไดมีการทําวิจัย
ในลั ก ษณะของสารนิ พ นธ สํ า หรั บ ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ในป พ.ศ. 2544 นายพิพัฒน กระแจะจันทร ไดเขียนสารนิพนธ เรื่อง
“การศึกษาวัฒนธรรมโลงไมดวยวิธีการศึกษาจากวงปไม: กรณีศึกษาแหลงโบราณคดีหุบเขาบานไร
ในเขตอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน” ภายใตการควบคุมของผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี ชู
ทรงเดช และ รองศาสตราจารย ดร. นาฏสุดา ภูมิจํานงค เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของโลงไม อายุ
และการใชทรัพยากรจากปาไมของคนในอดีตเพื่อนํามาทําเปนโลงไม
จากการสํารวจแหลงโบราณคดีหลาย ๆ แหลงในเขตพืน้ ที่อําเภอปางมะผา
พบวาแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด ไดถูกเลือกใหเปนตัวแทนของแหลงโบราณคดีเพื่อทําการขุด
คนทางโบราณคดี ซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนพบวา จะพบหลักฐานที่คอนขาง
จะมีความนาสนใจอยางยิ่ง เชน เครื่องมือหิน หลุมฝงศพมนุษย เศษภาชนะดินเผา กระดูกสัตว เปน
ตน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานเกี่ยวกับชั้นทับถมทางโบราณคดีนั้น มีความนาสนใจอยางยิ่งทีจ่ ะ
ทําการศึกษาเกีย่ วกับ ลักษณะธรรมชาติและการกอตัวของแหลงโบราณคดี เพราะชั้นหลักฐานมีทั้ง
ชั้นที่เกิดจากการกระทําของมนุษยปะปนสลับอยูกับหลักฐานที่เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ
รวมไปถึงการแปรเปลี่ยนไปมาระหวางกิจกรรมของมนุษยในอดีตดวย
จากการประเมินขอมูลตาง ๆ ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่ศึกษานั้นพบวามีการวิจยั คอนขางนอยที่จะทําการศึกษาลงไปในรายละเอียดอยางจริงจัง ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้ยังสามารถนําองคความรูทางธรณีวิทยาเขามาชวยในการศึกษาในเรือ่ งดังกลาว
และจะทําใหเราทราบถึงขบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี รวมไปถึงปจจัยเกี่ยวกับเลือกใชพนื้ ที่
ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึงการเลือกใชทรัพยากรตาง ๆ ในพื้นที่ของมนุษยดวย และ
จะเปนการบูรณาการองคความรูทางหนึ่ง ที่ชวยใหนกั โบราณคดีตอบคําถามเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
วิถีชีวิตของมนุษยในอดีตไดดียิ่งขึน้
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บทที่ 3
การดําเนินงานทางดานธรณีวิทยาและโบราณคดี
การศึกษากระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้าํ ลอดนั้น วิธกี ารและขอมูลที่
ใชในการศึกษาสวนใหญจะเปนการนําขอมูลทางดานธรณีวิทยาตาง ๆ ของพื้นที่ เชน ธรณีวิทยา
ธรณีสัณฐาน สภาพภูมิศาสตร เปนตน มาวิเคราะหรวมกับขอมูลทางโบราณคดี ซึ่งขอมูลหลัก ๆ จะ
มาจากการขุดคนทางโบราณคดี
แลวนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลผลเพื่อตอบคําถามหลักตาม
วัตถุประสงคหลักของการวิจัย
ในบทนี้จะเปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ทางดานธรณีวทิ ยาทางโบราณคดี ซึ่งจะแบงออกเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ งานธรณีวทิ ยา จะเปนการ
นําเสนอเกีย่ วกับขอมูลสภาพภูมิศาสตร ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ของบริเวณพืน้ ที่ศึกษา ขอมูล
ดังกลาวจะมาจาก การแปลความจากรูปถายทางอากาศและการสํารวจจริงในภาคสนาม และงาน
โบราณคดี จะเปนการนําเสนอเกี่ยวกับการขุดคนทางโบราณคดีที่บริเวณเพิงผาถ้ําลอด โดยจะเปน
การสรุปใหเห็นถึงขอมูลและภาพรวมทั้งหมดของการขุดคน ซึ่งขอมูลในสวนนี้ ขอมูลสวนใหญจะ
มาจาก โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ 2545ข
, 2546) ประกอบกับขอมูลบางสวนที่ผูเขียนนํามาวิเคราะหเพิ่มเติมดวย

1. การดําเนินงานทางธรณีวิทยา
การศึกษาขอมูลทางดานธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานนั้น ลักษณะของขอมูลจะมา
จากการแปลความจากรูปถายทางอากาศ และการสํารวจพื้นทีจ่ ริงในภาคสนาม มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1.1 สภาพภูมศิ าสตรของพืน้ ที่
ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตรโดยทั่วไปของสภาพพื้นทีแ่ หลงโบราณคดีมี
ลักษณะเปนเพิงผาขนาดเล็ก มีพื้นที่ราบกวางประมาณ 4-5 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร สูงจากพื้น
ถึงยอดเพิงผาประมาณ 22 เมตร มีลักษณะลาดเอียงลงไปพื้นที่ราบดานลาง (ภาพที่ 12) ทางดาน
ตะวันออกของแหลงประมาณ 250 เมตร มีแมน้ําลางไหลผาน ถัดบริเวณเพิงผาเปนพื้นที่จะลาดเอียง
ลงทางดานทิศเหนือสู ที่ราบบริเวณสนามหญา ซึ่งมีลักษณะเปนแองยุบที่อยูในศูนยศึกษาธรรมชาติ
และสัตวปาถ้ําน้ําลอด จัดวามีลักษณะธรณีสัณฐานเปนแองยุบขนาดเล็กแบบเปด (doline) ทําให
พื้นที่บริเวณรอบๆ แหลงโบราณคดีมีลักษณะลาดเอียงจากเชิงเขาไปยังบริเวณกลางแองยุบทางดาน
ตะวันออกของแหลงประมาณ250เมตร
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ภาพที่ 12 สภาพทั่วไปของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด
ที่มา:โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

ระบบของทางน้ําโดยรวมจากการสํารวจพบวา จะมีทั้งระบบน้ําผิวดิน
และใตดิน ผานทั้งภูมิประเทศแบบหินปูน (ทางดานทิศตะวันตกของแมน้ําลาง)และภูมิประเทศแบบ
หินตะกอนกึ่งแปร (ทางดานทิศตะวันออกของแมน้ําลาง) การระบายน้ําบนผิวดินจะเปนแบบลําน้ํา
ธรรมชาติ และทางน้ําตามฤดูกาล ซึ่งจะพบทั้งแบบเปนระบบกิ่งไม (Dendritric Drainage Pattern)
และ แบบไมแนนอน ซึ่งน้ําบางสวนจะไหลลงหลุมยุบ ของหินปูน กลายเปนระบบน้ําใตดินในที่สุด
(ภาพที่ 13) นอกจากนีแ้ ลวบริเวณพืน้ ที่ศกึ ษาและบริเวณขางเคียงจะประกอบไปดวยกลุมเขาหินปูน
และหินตะกอนกึ่งแปร มียอดเขาสูงสุดประมาณ 775 เมตร เหนือระดับน้ําทะลปานกลาง โดยมีพนื้ ที่
ราบอยูที่ความสูงประมาณ 640 เมตร เหนือน้ําทะเลปานกลาง ในสวนของทรัพยากรทางธรรมชาติ
นั้นพบวาคอนขางจะมีความหลากหลายทางธรรมชาติ เพราะจะพบลักษณะปาไม ถึง 3 แบบ รอบๆ
พื้นที่ศึกษา ซึง่ อาจเปนเพราะระดับความสูงที่แตกตางกัน และลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกตางกัน
ของหิน สามารถจําแนกไดดงั นี้ ( มานะ แกววงศวาน: สัมภาษณและสํารวจภาคสนาม)
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ก. ปาเบญจพรรณหรือปาโปรงผสม (Mixed Deciduous Forest)
พบโดยรอบพืน้ ที่ศึกษา จะพบไมผลัดใบหลายชนิดปะปนกัน ไม
ที่พบสวนใหญเปนไมขนาดกลาง บางแหงมีตนไผขึ้นอยางหนาแนน พรรณไมทพี่ บ เชน ไมสัก
กวาว ตะเคียน ยมหิน ตะแบก ประดู แดง ไผไร ไผซาง เปนตน
ข. ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest)
พบกระจายอยูตามบริเวณที่ราบลุมสองฝงของลําน้ํา ลําหวยตาง
ๆ จะพบเปนบริเวณไมกวางมากนัก พรรณไมสําคัญ ไดแก ไมตระกูลยาง คือ มะหาด ตะครอ
ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง มะยมผา ยมหิน งิ้วปา มะกอกเปนตน
ค. ปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest)
ป า เต็ ง รัง ส ว นใหญ จ ะพบบริ เ วณสัน เขาที่ มีหิ น โผล ปา เต็ง รั ง
บริเวณรอบๆ เพิงผาเพิงผาถ้ําลอด เปนปาเต็งรังผสมไมสนเขา ที่พบเปนสนสองใบ ไมที่เติบโต
ในปาเต็งรังที่พบไดแก รัง เต็ง แดง ประดู แสลงใจ รกฟา และไมพื้นลางที่พบไดแก พวกปรง
เปนตน
นอกจากทรัพยากรปาไมแลวยังมีทรัพยากรสัตวปา ซึ่งตามคําบอกเลาและ
หองจัดแสดงทรัพยากรธรรมชาติของศูนยศึกษาธรรมชาติ ถ้ําลอด พบวาในอดีตพื้นโดยรอบ
คอนขางจะมีความหลากหลายของสัตวปามาก ซึ่งจะพบทั้งสัตวขนาดใหญ เชน เสือ กวาง หมูปา
จนไปถึงสัตวขนาดเล็ก เชนกระตายปา คางคาว เมน ปลา เปนตน และเมื่อเปรียบเทียบกับปจจุบัน
พบวามีความหลากหลายของทรัพยากรสัตวปาลดลงอยางมาก
ซึ่งสัตวปาที่ยังพบอยูในปจจุบนั
เชน หมูปา กวาง เลียงผา ไกปา นก ปลา เปนตน (สัมภาษณ มานะ แกววงษวาน)
1.2 ธรณีวิทยาพื้นที่ศึกษา
ลักษณะทางธรณีวิทยาโดยภาพรวมของพืน้ ที่ศึกษา พบวาคอนขางจะมี
ความสอดคลองกับลักษณะทางธรณีวิทยาโดยทั่วไปของอําเภอปางมะผา
กลาวคือลักษณะทาง
ธรณีวิทยาของอําเภอปางมะผา สวนใหญประกอบไปดวย ชุดหินตั้งแตมหายุคพรีแคมเบรียน
(Precambrian era) จนมาถึงมหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era) ตามแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทยใน
ปจจุบัน (ภาพที่ 13) ซึ่งจะประกอบดวยทั้งหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร โดยเฉพาะหินชัน้
ประเภท หินปูนจะเปนหินตะกอนชนิดหนึ่งที่ปรากฏและมีปริมาณมากกวาหินชนิดอื่นๆ ทําให
ลักษณะของพืน้ ที่สวนใหญ จะเกิดลักษณะเปนโพรงหรือโถงถ้ําขนาดใหญและทําใหเพดานถ้ําบาง
แหงยุบตัวลงมา จนเปนหลุมขนาดตางๆ จนทําใหเกิดเปนภูมปิ ระเทศที่เรียกวาคารสต (Karst
topography) ซึ่งมีลักษณะตะปุมตะปาบางแหงกลายเปนหนาผาที่สูงชัน ซึ่งจะพบในหลาย ๆ พืน้ ที่
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รวมไปถึงพื้นที่ทําการขุดคนดวย หินปูนดังกลาวจัดเปนหินปูนชุดหินปูนราชบุรี (Ratchaburi
limestone) จัดใหอยูในชวงอายุตามตารางธรณีกาลประมาณยุคเพอรเมียน (Permain period) หรือ
ประมาณ 250-280 ลานปมาแลว ลักษณะของเขาหินปูนดังกลาว จะมีลักษณะเกิดเปนภูมิประเทศ
รูปแบบตาง ๆ เชน ถ้ํา เพิงผา แองยุบ หลุมยุบ เปนตน
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดทั้งจากการแปลความจากรูปถายทางอากาศ
และการสํารวจจริงในภาคสนาม พบวาธรณีวิทยาในบริเวณพืน้ ที่ศกึ ษานัน้ จะประกอบไปดวยชุด
หินหลัก 2 ชุดหิน โดยมีรอยเลื่อนเปนแนวแบงชุดหินทั้งสอง (Fault contact boundary) และลําน้ํา
ลางซึ่งไหลจากเหนือลงใตนนั้ พบวาจะไหลไปตามลอยเลื่อนตามรอยเลื่อน (ภาพที่ 14) ซึ่งรอยเลื่อน
ดังกลาวถือวาเปนรอยเลื่อนหลักของพื้นทีด่ ังกลาว และยังมีรอยเลื่อนเล็ก ๆ อื่นอีกมากมายที่ทําให
เกิดลักษณะธรณีโครงสรางของพื้นที่ที่แตกตางกันออกไป สามารถแยกหนวยหินหลัก ๆ ที่พบไดใน
พื้นที่ดังนี้ (ภาพที่ 15)
ก. หนวยหินยุคเพอรเมียน จะพบอยูทางดานทิศตะวันตกของลําน้ําลาง จะ
ประกอบไปดวยหินปูน ชุดหินปูนราชบุรีเปนหลัก ภายในชุดหินดังกลาวพบวาจะปรากฏแนวรอย
เลื่อนมากมายซึ่งสามารถกําหนดไดจากแนวของหลุมยุบที่ตอเนื่องกัน ในบางพืน้ ที่มีการเลื่อนและ
ยุบตัวทําใหเกิดลักษณะหลุมยุบ แองยุบ เพิงผาตาง ๆ ซึ่งเพิงผาถ้ําลอดก็นาจะไดรับอิทธิพลดังกลาว
มีการเลื่อนและยุบตัวเปนแองหลุมยุบเกือบวงกลมอยางที่เห็นในปจจุบนั
ข. หนวยหินยุคคารบอนิเฟอรัส จะพบปรากฏอยูทางดานทิศตะวันออก
ของลําน้ําลาง จะประกอบไปดวยหินตะกอนกึ่งแปร เชน หินโคลนเนื้อแกรง หินทราย (มีบางหวย
ชาวบานเรียกหวยหินลับ ซึง่ ปรากฏหินทรายเนื้อละเอียด ชาวบานในอดีตมักนํามาลับมีด) หินเชิรท
เปนตน ลักษณะโดยทั่วไปจะปรากฏเปนภูเขาสูงคอนขางชัน (คนในพื้นที่เรียก แนวสันคาย) มีลํา
หวยใหญเล็กไหลลงตามรองน้ํา ทําใหปรากฏลักษณะของระบบทางน้ําเปนแบบรูปกิ่งไม ซึ่ง
แตกตางจากทางน้ําของหินปูนอยางชัดเจน
ทางน้ําหรือรองน้ําดังกลาวลางบริเวณไหลตลอดป
จัดเปนแหลงทรัพยากรน้ําหลักแหงหนึ่งในพื้นที่ดว ย
นอกจากนี้แลวจากการแปลความจากรูปถายทางอากาศ
และภาพจาก
ดาวเทียมในบริเวณใกลเคียงโดยรอบ (นอกเหนือจากพืน้ ที่ศึกษา) พบวา ปรากฏพบการกระจายตัว
ของหินประเภทหินอัคนีเปนจุด ๆ ซึ่งนาจะเปนผลทําใหหินในพื้นที่ศกึ ษามีการแปรสภาพดวย
1.3 ธรณีสัณฐานของพื้นที่ศกึ ษา
ดังที่ไดกลาววาลักษณะธรณีวิทยาของพืน้ ที่ศึกษา จะตั้งอยูใ นลักษณะ
พื้นที่แบบคารสต(karst)ซึ่งเปนลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากหินปูนเปนหลัก โดยจะปรากฏลักษณะ
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เปนหนาผาหรือเพิงผาสูง ของหินปูนโดดๆ สลับกับที่ราบหุบเขา ลักษณะธรณีสณ
ั ฐานหลัก ๆที่พบ
ในบริเวณพืน้ ที่ศึกษาสามารถจําแนกไดดังนี้ (ภาพที่ 17, 18 ,19)
ก. ธรณีสัณฐานแบบภูเขา ลักษณะของธรณีสัณฐานดังกลาวจะปรากฏให
เห็นไดอยางชัดเจนในพืน้ ทีล่ ักษณะของเขาดังกลาวสวนใหญเปนภูเขาหินปูน ลักษณะภูมิประเทศ
จะมีลักษณะเปนภูเขาที่มหี นาผาหรือเพิงผาสูง รวมไปถึงลักษณะทีเ่ ปนภูเขาของหินตะกอนกึ่งแปร
ดวย โดยบริเวณทีเ่ ปนเพิงผารวมไปถึงบนสันเขาดังกลาวยังเปนพื้นทีท่ ี่คนในอดีตนิยมมาพักอาศัย
ชั่วคราวซึ่งมักพบหลักฐานทางโบราณคดีตามพื้นที่ดังกลาวดวย เชน เครื่องมือหิน เศษภาชะดินเผา
เปนตน
ข. ธรณีสัณฐานที่ราบแองยุบระหวางภูเขา ลักษณะธรณีสัณฐานแบบ
ดังกลาวมีลักษณะเปนแบบแองยุบขนาดเล็กระหวางหุบเขา มีลักษณะเปนแบบเปด (Open Doline)
ทําใหเกิดลักษณะเปนที่ราบลอมรอบไปดวยเขาหินปูนเกือบเปนวงกลม ลักษณะพืน้ ที่คอนขางเปน
พื้นที่ราบเรียบที่เกิดจากการผุพังของหินปูนและปะปนกับตะกอนทีเ่ กิดจากลานตะพักลําน้ํา
ระดับสูง ซึ่งเพิงผาถ้ําลอดก็ตั้งอยูในแองยุบดังกลาวดวย
ค. ธรณีสัณฐานแบบลานตะพักลําน้ํา ลักษณะของธรณีสัณฐานดังกลาว
จะเปนลานตะพักลําน้ําขนาดเล็กที่เกิดจากการกระทําของลําน้ําลาง ลานตะพักดังกลาวมีพื้นทีไ่ ม
กวางมากนัก มักจะมีลักษณะเปนแบบลานตะพักดานเดียว (Unpaired Terrace) ซึ่งจะเกิดในบริเวณ
ดานที่เปนเขาหินปูน สวนใหญจะเกิดบริเวณโคงตวัดของลําน้ํา ตะกอนสวนใหญเปนตะกอนทราย
สลับตะกอนดินรวนสีดําแสดงถึงพัฒนาการของลานตะพัก ในบริเวณที่ทําการศึกษานาจะมีลาน
ตะพักลําน้ําอยางนอย 3 ระดับ คือระดับลาง ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งจะแสดงความแตกตางของ
ระดับลานตะพักอยางชัดเจน
ง. ธรณีสัณฐานแบบที่ราบน้าํ ทวมถึง ลักษณะของธรณีสณ
ั ฐานดังกลาวจะ
เกิดคลายกับการเกิดลานตะพักลําน้ํา ลักษณะเกิดจากการพัดพาตะกอนมาสะสมตัวของลําน้ําลาง จะ
มีลักษณะเปนพื้นที่หยอมเล็ก ๆ ติดกับลําน้ําลาง ตะกอนสวนใหญจะเปนพวกกรวดแมน้ําหลาย
ขนาด รวมไปถึงตะกอนทรายขนาดหยาบดวย
ในสวนของเพิงผาถ้ําลอดที่ทําการขุดคนทางโบราณคดีนนั้
จะตั้งอยูใ น
ธรณีสันฐานแบบแองยุบแบบเปด ซึ่งมีรูปรางเกือบครึ่งวงกลม จากการสํารวจโดยรอบ ๆ พื้นที่
พบวา เพิงผาดังกลาวนาจะเปนเพิงผาเพียงแหงเดียวที่มลี านที่ราบของเพิงผาซึ่งสามารถประกอบ
กิจกรรมได ลักษณะของเพิงผาจะเปนเพิงผาขนาดเล็กมีพื้นที่ราบกวางประมาณ 4-5 เมตร ยาว
ประมาณ 30 เมตร สูงจากพืน้ ถึงยอดเพิงผาประมาณ 22 เมตร การเกิดลักษณะของเพิงผานี้ ดังที่ได
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กลาวไวแลวนาจะเกิดจากการเลื่อนและยุบตัวของหินปูนในบริเวณดังกลาว (ตามเนื้อหินปูนของเพิง
ผายังปรากฏลักษณะรอยแตก และรอยเลื่อน ที่มีลักษณะทิศทางแนวเดียวกันอยางชัดเจน) ซึ่งกอนที่
จะมีการยุบตัวของพื้นที่ดังกลาวนั้นแตเดิมพื้นที่ดังกลาวนาจะมีลักษณะเปนโพรงถ้ําขนาดใหญใน
อดีต แลวเกิดการยุบตัวและมีการสะสมตะกอนในแองในปจจุบัน ทั้งนี้ในอดีตมีการสํารวจพื้นที่
แองดังกลาวดวยวิธีการธรณีฟสิกส คือ การสํารวจดวยคลื่นสั่นสะเทือน (Seismic) พบวาดานลาง
ของสนามฟุตบอลมีลักษณะเปนโพรงถ้ําจํานวนมากดวย (สัมภาษณ คุณชัยพร ศิริพรไพบูลย)
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2169000

4215000

• แหลงโบราณคดีถ้ําลอด
แมน้ําลาง

ถ้ําลอด

• อําเภอปางมะผา

N

ทางน้ํา

หลุมยุบ

¿

ภาพที่ 13 รูปแบบทางน้ําในบริเวณพื้นที่ศึกษา
ที่มา : แปลความจากรูปถายทางอากาศ โครงการ PCD. วันที่ 17 ธ.ค. 2538

นายชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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พื้นที่ศึกษา

N

Permain rocks

¿

Permain-Carboniferous rocks
Carboniferous rocks

ภาพที่ 14 แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษา
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย(ภาคเหนือ) 1:500,000 (กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 2526)

นายชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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4215000
2169000

2169000

4215000

• พื้นที่ขุดคน

น้ําลาง

ถ้ําลอด

•

อําเภอปางมะผา

รูปถายทางอากาศ โครงการ PCD2/39 วันที่ 17/12/95

N

ภาพที่ 15 รูปถายทางอากาศและแผนที่แสดงระบบทางน้ํา รอยเลื่อน บริเวณพื้นที่ศึกษา
นายชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2547

¿
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4215000
2169000

2169000

4215000

• พื้นที่ขุดคน

น้ําลาง

ถ้ําลอด

•

อําเภอปางมะผา

รูปถายทางอากาศ โครงการ PCD2/39 วันที่ 17/12/95

ภาพที่ 16 รูปถายทางอากาศและแผนที่แสดงชุดหิน บริเวณพื้นที่ศึกษา
นายชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2547

ชุดหินปูนเพอรเมียน
ชุดตะกอนกึ่งแปรคารบอนิเฟอรัส

N

¿
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ภาพที่ 17 แผนที่ธรณีสัณฐานบริเวณโดยรอบพื้นที่ศึกษา

นายชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547

52

N

ภาพที่ 18 สวนขยายแผนที่ธรณีสัณฐานบริเวณพื้นที่ขุดคน

นายชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

¿
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A

B
D

A

B

C

ภาพที่ 19 รูปถายลักษณะธรณีสัณฐานบริเวณพืน้ ที่
ศึกษา
A. ลานตะพักลําน้ําระดับกลาง
B. พื้นที่ลานตะพักระดับสูงและแองหลุมยุบ
C. พื้นที่ขุดคน

C

D
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2. การดําเนินงานทางโบราณคดี
ในสวนของขอมูลที่เกี่ยวกับการการดําเนินงานทางโบราณคดีนนั้ ขอมูลหลัก ๆ จะเปน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการขุดคนทางโบราณคดีที่แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด โดยป พ.ศ. 2544
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไดทําการสํารวจแหลง
โบราณคดีตามบริเวณที่ราบริมน้ํา หุบเขา เพิงผา ถ้ํา และอื่น ๆ ในอําเภอปางมะผา เพื่อหาแหลงที่
อยูอาศัยและแหลงโบราณคดีประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากแหลงโบราณคดีประเภทที่ฝงศพใน
วัฒนธรรมโลงไม ซึ่งเคยสํารวจเบื้องตนไวแลวในโครงการสํารวจและจัดระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ถ้ํา จังหวัดแมฮองสอน (รัศมี ชูทรงเดช 2543) ซึ่งแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดก็เปนพื้นทีห่ นึ่งที่
ไดรับการสํารวจ (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ 2545ก) โดยโบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจ
ประกอบดวย เครื่องมือหินกะเทาะและเศษภาชนะดินเผา กระจายอยูบนผิวดิน ดังนัน้ ทางโครงการ
โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอ ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนจึงคัดเลือกแหลงโบราณคดีเพิงผา
ถ้ําลอด เปนตัวแทนของแหลงโบราณคดีที่นาจะมีอายุเกากวาวัฒนธรรมโลงไม และเปนขอมูลที่ดี
สําหรับการอธิบายความตอเนื่องทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแหลงโบราณคดี
โลงไมภายในถ้ําลอด และแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด รวมไปถึงสภาพแวดลอมในอดีตดวย โดย
มีการขุดคนทางโบราณคดี ในชวงระหวางวันที่ 4 เมษายน - 3 สิงหาคม 2545 (รัศมี ชูทรงเดช และ
คณะ 2545ข, 2546)
2.1 การขุดคนทางโบราณคดีแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด
การดําเนินการขุดคนแหลงโบราณคดีบริเวณเพิงผาถ้ําลอดวิธีการศึกษา
นั้น โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไดทําการขุดคนแหลง
โบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดนี้ โดยแบงพื้นที่ขดุ คนออกเปน 3 พื้นที่ ตั้งแตหลุมขุดคนที่ 1 บริเวณติดกับ
ผนังเพิงผา วางตัวตอเนื่องขึน้ มาทางดานทิศเหนือ จากนัน้ จึงเปนพื้นทีข่ ุดคนที่ 2 และ 3 ซึ่งเปนพื้นที่
ลาดเอียงลงไปทางดานทิศเหนือ (ภาพที่ 20) ลักษณะของการขุดคนในแตละพื้นที่มวี ธิ ีการขุดคนที่
แตกตางกันออกไปตามลักษณะของพืน้ ที่ และตามลักษณะชัน้ ดินที่มกี ารทับถม ทําใหตองใชวิธีการ
ขุดคนและการบันทึกขอมูลแตกตางกันออกไป
ดังนั้นลักษณะของการขุดคนในแตละพื้นทีจ่ ึง
แตกตางกันออกไปดวย คือ ในพื้นที่ขดุ คนที่ 1 จะเปนการขุดคนตามชั้นดินสมมติเพราะมีสภาพชัน้
ดินที่เรียบเสมอกัน พื้นที่ขดุ คนที่ 2 จะเปนการขุดคนแบบผสมระหวางการขุดตามระดับชั้นดิน
สมมติและการขุดลอกตามชั้นดินซึ่งใชการขุดแบบระดับสมมติกํากับ เนื่องจากลักษณะของพืน้ ที่มี
ความลาดเอียงเปนอยางมาก พื้นที่ขุดคนที่ 3 เปนพื้นที่ตอ เนื่องจากพืน้ ที่ขุดคนที่ 2 แตมีสภาพลาด
เอียงที่นอยกวามาก การขุดคนจึงเปนการขุดตามชั้นดินสมมติเชนเดียวกับพื้นที่ขุดคนที่ 1
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ภาพที่ 20 ตําแหนงหลุมขุดคนทางโบราณคดี
ที่มา: โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

ผลการขุดคนในพื้นที่ขุดคนที่ 1, 2 และ 3 ของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ 2545ข, 2546)
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พื้นที่ขุดคนบริเวณที่ 1
NWQ 1

NWQ 2

NEQ 1

NWQ 3

NWQ 4

NEQ 3

NEQ 2

NEQ 4

ผนังเพิงผา

พื้นที่ขุดคน
ภาพที่ 21 พื้นที่ขุดคนที่ 1
ที่มา: โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

พื้นที่ขุดคนที่ 1 (ภาพที่ 21) จะมีพื้นทีอ่ ยูติดกับผนังเพิงผา ลาดเอียงไปทางดานทิศ
เหนือเล็กนอย การขุดคนในพื้นที่ที่ 1 นี้ ทําการขุดคน 1 หลุม คือ หลุม S23 W10 มีขนาดกวาง 2
เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 4.5 เมตร คิดเปนพืน้ ที่ 8 ตารางเมตร ปริมาตรของหลุมขุดคนทั้งหมดคิดเปน
ปริมาตร 36 ลูกบาศกเมตร โบราณวัตถุที่พบจากการขุดคนสวนใหญจะประกอบไปดวย กระดูก
สัตว เครื่องมือหิน สะเก็ดหิน เศษภาชนะดินเผา ลูกปด เปนตน ในรายละเอียดพบวาในชวง
ระดับบน ๆ มีเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินและเนือ้ แกรง ลูกปด กระจายตัวอยู ถัดจากชวง
ระดับนี้ลงไปจะพบกระดูกสัตว เครื่องมือหิน สะเก็ดหิน หินสวนใหญจะเปนหินประเภท หินทราย
(Sandstone) หินควอทไซต (Quartzite) และหินโคลนกึง่ แปร (Slightly metamorphose mudstone)
และเปลือกหอยกระจายตัวอยูทั่วไป โดยเฉพาะกระดูกสัตวจะมีปริมาณหนาแนนมาก ซึ่งสวนใหญ
เปนสัตวขนาดกลางและขนาดใหญ จําพวกวัว - ควาย และสัตวในตระกูลกวาง นอกจากนี้แลวในแต
ละชวงของชั้นทับถมยังพบชัน้ หลักฐานทีเ่ กิดจากการกระทําของธรรมชาติแทรกสลับกับชั้น
กิจกรรมของมนุษยดวย เชน ชั้นหินถลม ชั้นที่เกิดจากการละลายตัวของน้ําหินปูน จับตัวกันเปน
กอนแข็ง (Calcreate) เปนตน จากปริมาณการทับถมของหลักฐานแตละประเภทที่พบนั้น ทาง
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงไดสามารถแบงชั้นทับถมทางโบราณคดีเบื้องตนออกไดเปน 8 ชั้น
ดวยกัน ซึ่งชั้นดินแตละชั้นมีลักษณะโดยสรุปดังนี้
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ชั้นดินที่ 1 อยูดานสุดหนาประมาณ 10 cm. มีเศษไม ใบไมแหงปะปน และพบ
หลักฐานสมัยปจจุบัน เชน ชิ้นสวนแกว เศษเชือก เหรียญ 25 สตางค และมีโบราณวัตถุกระจายตัว
อยูเล็กนอย
ชั้นดินที่ 2 ลึกจากผิวดินประมาณ 10-50 cm. เปนดินถูกความรอนมีหนิ ปูนกระจายตัว
อยู พบหลักฐานคือ ลูกปด เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินและเนื้อแกรง ชิ้นสวนกระดูกสัตว เปลือกหอย
สะเก็ดหิน แกนหิน ลูกปดแกวขนาดประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร
ชั้นดินที่ 3 ลึกจากผิวดินประมาณ 50-130 cm. เปนดินสีน้ําตาล มีกอนหินปูนแตกเปน
แผนกระจายตัวอยู พบหลักฐานคือ ชิ้นสวนกระดูกสัตว เครื่องมือหินแบบสุมาตราลิธ ขวานสั้น
สะเก็ดหินที่มรี องรอยการใชงานและไมมกี ารใชงาน แกนหิน หินกรวด เปลือกหอย โครงกระดูก
หมายเลข 1และ2
ชั้นดินที่ 4 ลึกจากผิวดินประมาณ 130-200 cm. ลักษณะดินคลายกับชัน้ ดินที่ 3 พบชั้น
ของ Calcreateจับตัวแนนเปนแผนกระจายตัวอยูอยางตอเนื่อง ปะปนอยูกับหลักฐานทางโบราณคดี
หลักฐานที่พบคือ เครื่องมือหิน แกนหิน สะเก็ดหิน หินกรวด ชิน้ สวนกระดูกสัตว เปลือกหอย
โดยเฉพาะ เครื่องมือหินที่พบเปนเครื่องมือแบบสุมาตราลิธ ซึ่งลักษณะของเครื่องมือหินแบบนี้จะ
พบตอเนื่องลงไปในชั้นดินทีอ่ ยูระดับต่ํากวา แตปริมาณที่พบจะแตกตางกันไป แกนหิน สะเก็ดหิน
หินกรวดจะพบเปนจํานวนมาก วางตัวแนวนอนในชวงใกลกับผนังเพิงผา
ชั้นดินที่ 5 ลึกจากผิวดินประมาณ 200-290 cm. ชวงบนของชั้นนี้ตอเนือ่ งจากชั้นดินที่ 4
ลงมามีกอนหินปูนขนาดใหญที่ตกลงมาจากเพิงผาวางตัวแปนแนว แบงชั้นดินที่ 4 กับ 5 ออกจาก
กันอยางชัดเจน หลักฐานทีพ่ บคือ ชิ้นสวนกระดูกสัตว เปลือกหอย แกนหิน เครื่องมือหินแบบสุ
มาตราลิธ ขวานสั้น สะเก็ดหิน หินกรวด โดยเฉพาะชิน้ สวนกระดูกสัตว เปลือกหอย กระจายตัว
หนาแนนมาก สวนใหญเปนกระดูกสัตวขนาดใหญ ขนาดกลาง มีหลายชิ้นสวนปะปนกัน
ชั้นดินที่ 6 ลึกจากผิวดินประมาณ 290-320 cm. ลักษณะคลายกับชั้นดินที่ 5 เริ่มมีกอน
หินกรวดขนาดเล็กเขามาปะปน หลักฐานที่พบคือ ชิ้นสวนกระดูกสัตว เปลือกหอย แกนหิน
เครื่องมือหิน สะเก็ดหิน หินกรวด แตปริมาณหลักฐานลดลงเปนอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับชัน้ ดิน
ที่อยูระดับบน
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ชั้นดินที่ 7 ลึกจากผิวดินประมาณ 320-340 cm. ลักษณะดินมีเถาปะปน และมีชั้นของ
Calcreate จับตัวแนนเปนแผนกระจายตัวอยูอยางตอเนือ่ ง และพบวามีกอนหินกรวดธรรมชาติขนาด
คอนขางใหญกระจายตัวอยูม าก หลักฐานที่พบคือ ชิ้นสวนกระดูกสัตว เปลือกหอย สะเก็ดหิน
ปะปนอยูเ ล็กนอย
ชั้นดินที่ 8 ลึกจากผิวดินประมาณ 340-450 cm. เปนชั้นดินธรรมชาติ ไมพบหลักฐาน
ทางโบราณคดีแตอยางใด
มีกอนหินกรวดกระจายตัวตอเนื่องซึ่งเปนการทับถมตามธรรมชาติมี
ลักษณะเปนแบบคัดขนาดจากกอนใหญขนึ้ ไปหากอนเล็ก ลงมาจากชัน้ ดินที่ 7
จะเห็นไดวาการทับถมของชั้นหลักฐานนัน้ จะมีการสลับกันไปมาระหวาง ชัน้ กิจกรรม
ของมนุษยและชั้นที่เกิดจากธรรมชาติ โบราณวัตถุหลักที่พบไดแก เครื่องมือหิน ซึ่งจะพบทั้ง
เครื่องมือแกนหิน และเครื่องมือสะเก็ดหิน รวมไปถึง เศษกระดูกสัตว ซึ่งจะพบทั้งทีถ่ ูกเผาไฟและ
ไมถูกเผาไฟเปนจํานวนมากดวย
นอกจากนีก้ ารขุดคนในพื้นทีท่ ี่ 1 นี้ ยังพบหลักฐานทีม่ ี
ความสําคัญอยางยิ่ง คือ โครงกระดูกมนุษย จํานวน 2 โครง โครงกระดูกทั้ง 2 โครงนี้มีลักษณะของ
การฝงศพที่แตกตางกันอยางชัดเจน คือ โครงกระดูกหมายเลข 1 มีการฝงศพในทานอนหงายเหยียด
ยาว สวนโครงกระดูกหมายเลข 2 มีการฝงในทานอนงอเขา ความแตกตางของลักษณะของการฝง
ศพที่พบนี้แสดงใหเห็นถึงความแตกตางเกีย่ วกับความเชือ่ ในเรื่องของการปลงศพไดเปนอยางดี
พื้นที่ขุดคนบริเวณที่ 2

หลุม S20 W10
Baulk S21 W10

หลุม S21W10
พื้นที่ขุดคน
ภาพที่ 22 พื้นที่ขุดคนที่ 2
ที่มา : ดัดแปลงจาก โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน
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พื้นที่ขุดคนนีเ้ ปนบริเวณที่ลาดเอียงระหวางพื้นที่ที่ 1 และ 3 การขุดคนในพืน้ ทีน่ ี้
หลักฐานโดยทั่วไปนัน้ มีความคลายคลึงกับที่พบจากพืน้ ที่ขุดคนที่ 3 เปนอยางมาก โดยจะพบ
เครื่องมือหินกระจายตัวอยางหนาแนนตลอดทั้งพื้นที่ สวนประเภทอื่น เชน กระดูกสัตว เปลือกหอย
พบจํานวนคอนขางนอย นอกจากนี้ยังพบวาในชวงระดับบน ๆ เปนชั้นหนาประมาณ 50 -60 cm.
จากผิวดินพบเศษภาชนะดินเผาทั้งเนื้อดินและเนื้อแกรงกระจายตัวอยูคอ นขางมากและสวนใหญจะ
แตกออกเปนชิ้นขนาดเล็ก ตกแตงดวยลายเชือกทาบ กดประทับ กดจุด ลูกปดแกวและดินเผา ถัด
จากชั้นนี้ลงไปจะพบโบราณวัตถุที่สวนใหญเปนประเภทหินทั้งแกนหิน หินกรวด สะเก็ดหิน
หลากหลายขนาดปะปนกันไป กระจายตัวหนาแนนมากเปนชั้นหนาประมาณ 2.5 เมตร ชิ้นสวน
กระดูกสัตวพบไมมากนัก และจากการขุดคนนั้นจะพบกอนหินปูนขนาดใหญซึ่งเกิดจากการถลมลง
มาจากเพิงผา ปะปนเปนชั้นอยางชัดเจน ซึ่งแสดงถึงการทิ้งชวงของการใชพื้นที่ของมนุษยในบริเวณ
นี้ได พื้นที่นี้ประกอบดวยหลุมขุดคน 3 หลุม คือ S21 W10, Baulk S21W10, S20 W10 ขนาดของ
หลุมขุดคนโดยรวมมีขนาดกวาง 2เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 5 เมตร คิดเปนปริมาตร 60 ลูกบาศกเมตร
จากปริมาณการทับถมของหลักฐานแตละประเภทที่พบนั้น ทางโครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ ูง
สามารถแบงชั้นทับถมทางโบราณคดีเบื้องตน ออกไดเปน 10 ชั้นดวยกัน ซึ่งชัน้ ดินแตละชั้นมี
ลักษณะโดยสรุปดังนี้
ชั้นดินที่ 1 ชั้นดินนี้อยูดานบนสุด ไมหนามากนัก มีรากไมขนาดเล็กปะปน หลักฐานที่
พบมีทั้งที่เปนโบราณวัตถุและของสมัยปจจุบัน เชน เศษภาชนะดินเผา เหรียญเงินวิคตอเรีย เศษ
เหล็ก เปนตน
ชั้นดินที่ 2 คลายกับชั้นดินที่ 1 มีกอนหินปูนขนาดเล็กปะปนอยูทวั่ ไป ชั้นดินนีว้ างตัว
อยูเหนือชัน้ หินกรวด (ตั้งแตชั้นดินที่ 3 ลงไป) หลักฐานที่พบคือ เศษภาชนะดินเผา ลูกปดแกว
ลูกปดดินเผา เปลือกหอย ชิ้นสวนกระดูกสัตว เครื่องมือหิน สะเก็ดหิน หินกรวด
ชั้นดินที่ 3 ลักษณะดินเหมือนกับชั้นดินที่ 2 มีกอนหินปูนขนาดใหญวางตัวอยูเหนือชั้น
เครื่องมือหิน หลักฐานที่พบคือ เครื่องมือหินแบบสุมาตราลิธ ขวานสั้น สะเก็ดหิน หินกรวด กระดูก
สัตว เปลือกหอย และยังคงพบเศษภาชนะดินเผากระจายตัวอยูบา งในบริเวณทีม่ ีเปนโพรงสัตว
ลักษณะเครื่องมือหินแบบสุมาตราลิธ ขวานสั้น ที่พบจากชั้นดินนี้จะตอเนื่องลงไปเรื่อย ๆ จนถึงชั้น
ดินที่ 9 และยังพบแบบที่ไมมรี ูปแบบแนนอนดวยเชนเดียวกัน
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ชั้นดินที่ 4 ชั้นนี้ยังคงมีกอ นหินปูนขนาดใหญวางตัวอยูเชนเดียวกับชั้นดินที่ 3 แต
คอนขางผุ กระดูกสัตวที่พบในชั้นนีจ้ ะมีสภาพเปอยยุย แตกออกเปนชิ้นเล็ก ๆ หลักฐานที่พบคือ
เครื่องมือหินเหมือนกับที่พบจากชั้นดินที่ 3 สะเก็ดหิน หินกรวด กระดูกสัตว
ชั้นดินที่ 5 มีกอนหินปูนขนาดใหญวางตัวอยูแ ตเปนคนละชุดกับชัน้ ดินที่ 4 และ
ลักษณะดินจะมีแคลเซียมคารบอเนตปะปนจับตัวเปนกอนแข็ง หลักฐานที่พบ คือ เครื่องมือหินสุ
มาตราลิธ ขวานสั้น สะเก็ดหิน หินกรวด กระดูกสัตว
ชั้นดินที่ 6 ลักษณะดินคลายกับชั้นดินที่ 5 แตกอนหินปูนทีแทรกตัวอยูนั้นมีทั้งขนาด
เล็กและใหญ โบราณวัตถุทพี่ บมักจะวางตัวในแนวคอนขางระนาบ หลักฐานที่พบคือ เครื่องมือหิน
สุมาตราลิธ ขวานสั้น สะเก็ดหิน หินกรวด กระดูกสัตว เปลือกหอย
ชั้นดินที่ 7 ชวงระดับบนของชั้นดินมีกอนหินปูนขนาดใหญวางตัวอยู ตอเนื่องเขาไป
ในชั้นที่ 6 และ 5 แตในชั้นดินนีก้ อหินปูนมีปริมาณนอยลง ลักษณะดินมีแคลเซี่ยมคารบอเนต
ปะปนอยู หลักฐานที่พบคือ เครื่องมือหิน สุมาตราลิธ ขวานสั้น สะเก็ดหิน หินกรวด กระดูกสัตว
สําหรับเครื่องมือหินนั้นจะวางตัวเปนกลุมบริเวณที่มกี อนหินปูน
ชั้นดินที่ 8 มีความคลายคลึงกับชั้นดินที่ 7 แตปริมาณหินปูน รวมไปถึงโบราณวัตถุมี
จํานวนลดลง ชิ้นสวนกระดูกสัตว ทีพ่ บมักจะแตกเปนชิน้ เล็ก ๆหลักฐานที่พบคือ เครื่องมือหิน สุ
มาตราลิธ ขวานสั้น สะเก็ดหิน หินกรวด กระดูกสัตว
ชั้นดินที่ 9 โบราณวัตถุพบนอยมากและมักจะเปนชวงระดับบนของชั้นดิน หลักฐานที่
พบคือ ชิ้นสวนกระดูกสัตว เครื่องมือหินสุมาตราลิธ ขวานสั้น สะเก็ดหิน หินกรวด โบราณวัตถุที่
เปนหินนั้นสวนใหญสึกกรอนจนไมสามารถเห็น รูปรางไดอยางชัดเจน ลักษณะของชั้นดินเริ่ม
เปลี่ยนเปนชัน้ ดินเหนียวปนแลง
ชั้นดินที่ 10 เปนชั้นดินเหนียวปนแลง ชั้นดินที่ไมมีรอ งรอยกิจกรรมของมนุษย
พื้นที่ขุดคนบริเวณที่ 3
พื้นที่ขุดคนนีอ้ ยูทางดานเหนือสุดและมีความลาดเอียงตอเนื่องมาจากพื้นที่ขุดคนที่ 2
การขุดคนบริเวณนี้พบวาหลักฐานมีความคลายคลึงกับที่พบจากพืน้ ที่ที่ 2 เปนอยางมาก คือ
โบราณวัตถุทพี่ บสวนใหญเปนประเภทหิน ซึ่งพบทั้งแกนหิน สะเก็ดหิน หินกรวด กระจายตัว
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หนาแนนตลอดทั้งพื้นที่ สวนกระดูกสัตวนั้นพบนอยมาก ผลจากกการขุดคนพบวาในชวงระดับบน
ๆ หนาประมาณ 50 – 60 cm. จากผิวดินมีเศษภาชนะดินเผากระจายตัวอยูซึ่งพบทั้งเนื้อดินและเนือ้
แกรง แตมีปริมาณไมมากนัก ลักษณะของการตกแตงมีความคลายคลึงกัน ถัดจากชัน้ ดินนี้ลงไปจะ
พบโบราณวัตถุประเภทหินกระจายตัวหนาแนนเปนจํานวนมาก ทั้งแกนหิน หินกรวด สะเก็ดหิน
เปนชั้นหนาประมาณ 2 – 2.5 เมตร สําหรับชิ้นสวนกระดูกสัตวจะแทรกตัวอยูใ นชัน้ นี้ประปราย ไม
เดนชัดมากนัก และถัดลงไปอีกจะเปนชัน้ ดินธรรมชาติไมมีรองรอยกิจกรรมของมนุษยแตอยางใด
พื้นที่หลุมขุดคนนี้ประกอบ ดวย หลุมขุดคนทั้งหมด 3 หลุม คือ S20 W9, Baulk S20 W9, S19 W9
มีขนาดโดยรวม กวาง 2 เมตร ยาว 9 เมตร ลึก 3.9 เมตร คิดเปนปริมาตร 70.2 ลูกบาศกเมตรปริมาณ
การทับถมของหลักฐานแตละประเภททีพ่ บนั้น ทางโครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ ูงสามารถแบงชั้น
ทับถมทางโบราณคดีเบื้องตน ออกไดเปน 4 ชั้นดวยกันและแตละชั้นมีลักษณะโดยสรุปดังนี้
ชั้นดินที่ 1 ชันดินนี้อยูดานบนสุด มีลักษณะคลายกับพื้นที่ขุดคนที่ 2 มีรากไมและ
รองรอยการรบกวนในชวงปจจุบันปรากฏอยู หลักฐานที่พบคือ เศษภาชนะดินเผา สะเก็ดหิน และ
สิ่งของสมัยปจจุบันปะปนอยูเล็กนอย
ชั้นดินที่ 2 มีลักษณะคลายกับชั้นดินที่ 1 แตไมมีสิ่งของปจจุบันปะปนอยู ชั้นดินนี้
วางตัวอยูเหนือชั้นหินกรวด (ชั้นดินที3่ ) หลักฐานที่พบคือ เศษภาชนะดินเผา แกนหินโดยบางชิน้
เปนเครื่องมือ และสะเก็ดหิน
ชั้นดินที่ 3 พบวามีโบราณวัตถุประเภทหินกระจายตัวอยูห นาแนนมาก ทั้งแกนหิน
เครื่องมือหิน สะเก็ดหินสุมาตราลิธ ขวานสั้น หินกรวด ชิ้นสวนกระดูกสัตว สําหรับกระดูกสัตวที่
พบนั้นจะแทรกตัวอยูไมมากนัก สวนใหญจะพบบริเวณดานทิศใตของหลุมขุดคน และเปอยยุย แตก
ออกเปนชิ้นเล็ก ๆ ชวงระดับลางของชั้นดินจะพบเม็ดแลงกระจายตัวเล็กนอย
ชั้นดินที่ 4 มีเม็ดแลงกระจายตัวหนาแนน มีหินกรวดปะปนอยูเ ล็กนอย สวนใหญมี
สภาพสึกกรอนจนไมเห็นรูปรางไดชัดเจนนัก
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S19W9

Baulk S20W9

S20W9
พื้นที่ขุดคน
ภาพที่ 23 พื้นที่ขุดคนที่ 3
ที่มา : ดัดแปลงจาก โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน
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ภาพที่ 24 การขุดคนบริเวณพื้นที่ขุดคนที่ 1
ที่มา : โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
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ภาพที่ 25 การขุดคนบริเวณพื้นที่ขุดคนที่ 2
ที่มา : โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
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ภาพที่ 26 การขุดคนบริเวณพื้นที่ขุดคนที่ 3
ที่มา : โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
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บทที่ 4
การวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดคนแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดทั้ง 3 พื้นที่
ขุดคนมีปริมาณคอนขางมาก โบราณวัตถุสวนใหญจะเปนโบราณวัตถุประเภทหินซึ่งพบมากใน
พื้นที่ขุดคนที่ 2 และ 3 และชิ้นสวนกระดูกสัตวที่พบมากในพื้นที่ขุดคนที่ 1 เครื่องมือหินที่พบนั้น
จะประกอบดวย เครื่องมือหินประเภท แกนหิน สะเก็ดหินและหินกรวดแมน้ําที่มีหลายขนาด ตั้งแต
5 เซนติเมตร จนถึง ขนาดมากกวา 30 เซนติเมตร โดยเฉพาะเครื่องมือหินและสะเก็ดหินนั้นจะพบ
ทั้งที่มีรองรอยการใชงานและไมมีรอยการใชงาน การดําเนินการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดี
จะทําการวิเคราะหขอมูลที่มาจาก 2 ทาง คือ ขอมูลที่ไมไดมาจากการขุดคน ไดแก การวิเคราะห
สภาพแวดล อ มการตั้ ง ถิ่ น ฐานโดยรอบ และข อ มู ล ที่ ม าจากการขุ ด ค น ซึ่ ง ในส ว นนี้ จ ะทํ า การ
วิเคราะหเพื่อเนนใหเห็นถึงขบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี โดยจะวิเคราะหหลักฐานอยางเปน
ลําดับขั้นตอน คือ
สวนแรก จะทําการศึกษา ลักษณะผนังชั้นดินเบื้องตนในภาคสนาม และศึกษาลักษณะ
ของชั้นตะกอนที่ทับถมอยางละเอียดในหองปฏิบัติการ เพื่อจําแนกชั้นทับถมที่แตกตางกันออกมา
โดยจะใชผนังทางดานทิศตะวันตกเปนตัวแทนของผนังชั้นดินทั้งหมดเพราะสามารถใชเชื่อมโยง
ความสัมพันธไดทั้ง 3 พื้นที่ขุดคน สวนที่สอง จะทําการวิเคราะหโบราณวัตถุที่พบในแตละชั้นดิน
สมมติเพื่อตรวจสอบกับการแบงผนังชั้นดินขางตนวามีความสัมพันธกันอยางไร ในการวิเคราะห
โบราณวั ตถุ นั้ น โบราณวัตถุ ป ระเภทเครื่ องมือหิน จะทําการเลือ กสุมบล็อ กขุด คน แลว ทําการ
วิเคราะหเองเปนสวนใหญ สวนโบราณวัตถุอื่น ๆ เชน กระดูกสัตว เศษภาชนะดินเผา จะเปนขอมูล
ที่ไดมาจากการวิเคราะหเบื้องตนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนหลัก ขั้นตอนสุดทายจะนําขอมูล
ทั้งหมดมาเชื่อมโยงหาความสัมพันธภายในหลุมขุดคนเดียวกัน และทั่วทั้งพื้นที่ขุดคนตอไป ซึ่งมี
รายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้
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1. วิธีวิทยาในการวิเคราะหขอมูลหลักฐาน
การวิเคราะหหลักฐานตาง ๆ จากบริเวณพื้นที่ที่ทําการศึกษา จะทําการศึกษาวิเคราะห
ทั้งหลักฐานทีม่ าจากการขุดคนทางโบราณคดี และไมไดมาจากการขุดคนทางโบราณคดี เพื่อที่จะทํา
การเชื่อมโยงหลักฐานตาง ๆ สําหรับตอบประเด็นจุดประสงคของการวิจัย โดยในการวิเคราะห
ขอมูลหลักฐานตาง ๆ นั้น สามารถอธิบายวิธีวิทยาไดดงั ตอไปนี้
1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการตั้งถิน่ ฐาน การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมการตั้ง
ถิ่นฐานนั้น หลักฐานที่ใชในการศึกษานั้นจะไดจากทั้งที่ทําการศึกษาโดยตรงจากภาคสนามและ
ศึกษาภายในหองปฏิบัติการ โดยใชการวิเคราะหจากหลักฐานตาง ๆ เปนลําดับขั้นตอนดังนี้
1.1.1 การศึกษาในหองปฏิบตั ิการ
ก. การวิเคราะหจากแผนที่ตา ง ๆ ไดแก แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่
ทหาร มาตราสวน 1:50,000 แผนที่ธรณีวทิ ยา กรมทรัพยากรธรณี มาตราสวน 1:500,000 และแผนที่
ทรัพยากรปาไมตาง ๆ เพื่อศึกษาถึงตําแหนงที่ตั้ง แหลงทรัพยากรตาง ๆ ระบบทางน้ําตาง ๆ ที่ไหล
ผานบริเวณทีท่ ําการศึกษาวามีลักษณะอยางไรบาง
ข. การศึกษาโดยตรงจากขอมูลโทรสัมผัส (Remote Sensing) ในการ
วิเคราะหครั้งนี้จะใชรูปถายทางอากาศมาทําการวิเคราะหเปนหลัก โดยจะทําการเลือกรูปถายทาง
อากาศ โครงการ PCD. ป พ.ศ. 2539 (มาตราสวน 1:50,000) มาทําการศึกษาเปนหลัก เพราะรูปถาย
ทางอากาศในปอื่น ๆ ที่เกากวานั้นพบวาสภาพปาไมจะขึ้นคอนขางหนาแนนมาก ทําใหปรากฏ
ลักษณะรองรอยตาง ๆ เชน ทางน้ํา รอยเลือ่ น ไมชัดเจน แตรูปถายในป พ.ศ. 2539 นั้นพบวาปริมาณ
ปาไมลดลงมาก ทําใหรองรอยตาง ๆ ปรากฏชัดเจนและมองเห็นภายใตกลองสําหรับแปลความ 3
มิติไดชัดเจนทีส่ ุด ในสวนขอมูลการแปลความจําทําการแปลความรองรอยตาง ๆ ที่พบบนรูปถาย
(แปลความจากกลองสเตริโอสโคป แบบ 3 มิติ) แลวทําเปนแผนที่ขึ้นมา ไดแก
1. แผนที่แสดงทางน้ํา หลุมยุบ และรอยเลื่อน ภายในบริเวณพืน้ ที่ศึกษา
2. แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษาขนาดมาตราสวน 1:25,000
3.แผนที่ธรณีสัณฐานบริเวณพืน้ ที่ศึกษา โดยจะทําการแปลความ 2
ขนาด คือ ขนาดมาตราสวน 1:25,000 และมาตราสวนประมาณ 1:4,000 (โดยทําการขนายรูปถาย
ทางอากาศใหไดมากที่สุดสําหรับแปลความ)
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1.1.2 การศึกษาในภาคสนาม
การศึกษาในภาคสนามจะเปนการตรวจสอบแผนที่ที่ไดจากการแปลความ
จากรูปถายทางอากาศ โดยจําการเดินสํารวจตรวจสอบรอบ ๆ บริเวณพื้นที่ศกึ ษาแลวทําการแกไข
แผนที่ดังกลาวโดยเฉพาะแผนที่ธรณีสัณฐาน เพื่อพิจาณาถึงสภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐาน
1.2 การวิเคราะหหลักฐานจากการขุดคน
จะทําการวิเคราะหหลักฐานตาง ๆ ที่สําคัญ ๆ โดยจะทําการวิเคราะหดวย
ผูวิจัยเองและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในเรื่องนั้น ๆ อธิบายวิธีวิทยาไดดังนี้
1.2.1 การวิเคราะหชั้นตะกอนจากหลุมขุดคน ในการวิเคราะหชั้นตะกอน
จากหลุมขุดคนนั้น ในแตละหลุมจะมีการเก็บตัวอยางทีแ่ ตกตางตางกันออกไปตามแตละสภาพของ
พื้นที่ กลาวคือ พื้นที่ขุดคนที่ 1 ลักษณะชัน้ ทับถมคอนขางจะซับซอน จึงทําการแบงชั้นทับถม
เบื้องตนโดยใชลักษณะทางกายภาพ ประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีเปนตัวแบงแลวทําการเก็บ
ตัวอยางตะกอนไปทําการศึกษา พืน้ ที่ขุดคนที่ 2 เปนการขุดคนในลักษณะพื้นที่ลาดเอียง ประกอบ
กับพบหลักฐานหินถลมแทรกปนอยู ดังนัน้ ในการเก็บตัวอยางตะกอนจึงทําการเก็บตัวอยาง ดานหัว
และทายของหลุมขุดคนมาทําการวิเคราะหในหองปฏิบัตกิ าร เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของชั้น
ทับถมที่เกิดจากหินถลม โดยจะเก็บตัวอยางในทุก ๆ 10 เซนติเมตร จากบนสุดถึงดานลางสุดเพือ่
ตรวจสอบความแตกตางดังกลาว พื้นที่ขุดคนที่ 3 เปนหลุมขุดคนที่แสดงความแตกตางชั้นทับถมได
คอนขางชัดเจนเพื่อพิจารณาโดยทางกายภาพจากภาคสนาม ดังนัน้ การเก็บตัวอยางตะกอนจะทําการ
เก็บตัวอยางทุก ๆ 10 เซนติเมตร จากบริเวณบนสุดถึงดานลางสุด เพื่อตรวจสอบในรายละเอียดของ
ความแตกตางของชั้นทับภม
โดยการวิเคราะหตวั อยางตะกอน ในหองปฏิบัติการนั้นจะทําการวิเคราะห
คุณสมบัติทางกายภาพตาง ๆ ของชั้นดินอยางละเอียด คือ คาสีดิน คาความเปนกรด-ดาง คา
อินทรียวัตถุในชั้นดิน ขนาดของตะกอน ความพรุนของชั้นดิน การอัดแนนของชั้นดิน เปนตน
1.2.3 การวิเคราะหเครื่องมือหิน จากการขุดคนทางโบราณคดีทั้ง
3 พื้นที่ขุดคนพบวาจะพบหลักฐานทางโบราณคดีเปนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิง่ เครื่องมือหิน
ดังนั้นในการวิเคราะหเครื่องมือหินทั้ง 3 พื้นที่ขุดคน จึงจําเปนตองเลือกสุมบางหลุมขุดคนเพื่อเปน
ตัวแทนของแตพื้นที่ (ภาพที3่ 3) เพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบกับชั้นทับถมที่ไดแบงไวแลวขางตนวา
มีความสอดคลองหรือมีนัยสําคัญอยางไรในแตละระดับ ในสวนของการวิเคราะหเครื่องมือหินนั้น
จะเปนการวิเคราะหจําแนกเบื้องตนซึ่งจะจําแนกตามเกณฑของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (รัศมี ชูทรงเดช และคณะ 2546) กลาวคือขัน้ ตอนในการจัด
จําแนกเครื่องมือหินกะเทาะนั้นมีขั้นตอนการวิเคราะหโดยสังเขป ดังนี้
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1. ทําความสะอาดโดยการลางน้ําและใชแปรงปดดินและฝุนที่เกาะอยูอ อก
แลวนําไปตากใหแหง กอนทีจ่ ะนําไปทําการจําแนกประเภทตามระดับ
2. นําหลักฐานมาจําแนกเปนสองกลุมใหญคือ เปนแกนหินและสะเก็ดหิน
จากนั้นนํามาทําการจําแนกยอยลงไปตามประเภทของหินกะเทาะ
ก. แกนหิน
- จําแนกตามรูปแบบ
UC = Utilized Core เปนแกนหินกะเทาะใชงาน
WC = Wasted Core เปนแกนหินที่เสียจากการผลิต ทําใหมี
รูปรางไมเปนเครื่องมือชัดเจน
BC = Broken Core
Hammer
- จําแนกตามวัตถุดิบ โดยแบงตามชนิดของหิน
ข. สะเก็ดหิน
- จําแนกตามรูปแบบ
Primary flakeสะเก็ดหินที่เกิดจากการกะเทาะขั้นปฐมภูมิ
Secondary flake สะเก็ดหินที่เกิดจากการกะเทาะขั้นทุติยภูมิ
Tertiary flake สะเก็ดหินทีเ่ กิดจากการกะเทาะขั้นตติยภูมิ
-จําแนกตามการใชงาน
WF = Wasted flake สะเก็ดหินที่เหลือจากการกะเทาะ ไมมี
รอยใชงาน
UF = Utilize flakeสะเก็ดหินทีถ่ ูกใชงานจะพบรอยสึกตามคม
RF = Resharpening flake สะเก็ดหินที่เกิด จากการกะเทาะ
ซอมแซม หรือแตงคมใชงาน ของเครื่องมือแกนหิน
การวิเคราะหชดิ หินนั้น จะทําการวิเคราะห 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห
ชนิดหินเบื้องตนในภาคสนามดวย กลองสองพระ จากนั้นจะเลือกสุมตัวแทนของหินแตละชนิด มา
ทําการศึกษาดวยแผนหินบาง ภายใตกลองไมรโครสโคป เพื่อตรวจสอบชนิดหินอยางละเอียดอีก
ครั้ง
โดยในการวิเคราะหเครื่องมือหินขางตนนัน้ มีขอสังเกตบางประการใน
การวิเคราะห คือ การวิเคราะหดังกลาวเปนการวิเคราะหในลักษณะการวิเคราะหเบื้องตนเพื่อ
วิเคราะหใหทราบถึง ปริมาณและสัดสวน ประเภทของเครื่องมือหินตาง ๆ ในแตละระดับวามีความ
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แตกตางกันหรือไม ทั้งนี้ขอมูลการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับรองรอยการใชงานตาง ๆ หนาทีก่ าร
ใชงานตาง ๆ นั้น ทางโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา ฯ จะทําการศึกษาตอไปใน
อนาคต
1.2.4 การวิเคราะหเศษภาชนะดินเผา ขอมูลการวิเคราะหเศษภาชนะดิน
เผา จะเปนขอมูลทําการวิเคราะหโดยตรงจาก โครงการโบราณคดีบนพืน้ ที่สูง โดยในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้จะนําขอมูลเฉพาะขอมูลในเชิงตัวเลข (ปริมาณของเศษภาชนะดินเผา) มาทําการศึกษา เพือ่
เปรียบเทียบความแตกตางในแตละระดับเทานั้น
1.2.5 การวิเคราะหกระดูกสัตว ขอมูลการวิเคราะหกระดูกสัตวจะคลายกับ
การวิเคราะหเศษภาชนะดินเผา คือ ขอมูลจะเปนตัวเลขเชิงปริมาณ ทีน่ ํามาจากโครงการโบราณคดี
บนพื้นที่สูง มาทําการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางในแตละระดับเทานั้น นอกจากนีไ้ ดทํา
การเลือกสุมกลุมตัวอยางของกระดูกในพืน้ ที่ขุดคนที่ 1 นําไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คือ ดร.เยาว
ลักษณ ชัยมณี จากกรมทรัพยากรธรณี ทําการวิเคราะหชนิดของสัตวเบือ้ งตนดวย
1.3 การวิเคราะหชั้นกรวด
จากการขุดคนจะพบชัน้ ทับถบของกรวดแมน้ําเปนชั้นหนา ทําใหเกิด
ขอสังสัย ชั้นกรวดดังกลาวเปนชั้นทับถมที่เกิดจากธรรมชาติ หรือ เกิดจากการกระทําของมนุษย
ดังนั้นการวิเคราะหชั้นกรวดจะทําการวิเคราะหชั้นกรวดจากหลุมขุดคน เปรียบเทียบกับชั้นกรวด
จากน้ําลาง (ซึง่ เปนการทับถมจากธรรมชาติ) ดังนี้
1.3.1 การวิเคราะหชั้นกรวดจากหลุมขุดคน จากการขุดคนทางโบราณคดี
ทั้ง 3 พื้นที่ขุดคน เมื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพจะพบชั้นทับถมของชั้นกรวดแมน้ําทีแ่ ตกตาง
กัน 2 บริเวณ คือ บริเวณที่ 1 ไดแก ชัน้ ทับถมของกรวดดานลางสุดของหลุมขุดคนที่ 1 และบริเวณ
ที่ 2 ไดแก ชั้นทับถมของกรวดที่พบเครื่องมือหินเปนสวนใหญ ดังนั้นในการวิเคราะหจะทําการแยก
วิเคราะห โดยจะทําการวิเคราะหลักษณะตาง ๆ คือ ขนาด ความกลมมน ความเปนทรงกลม การคัด
ขนาดของกรวดภายในชัน้ ทับถมเดียวกัน เปนตน
1.3.2 การวิเคราะหกรวดแมน้ําลาง การวิเคราะหกรวดจากน้ําลางจะเลือก
ทําการวิเคราะหกรวดในบริเวณหาดกรวดที่โผลใหเห็นไดอยางชัดเจนในฤดูแลง ซึ่งพื้นที่ของลําน้ํา
จะอยูใ นพืน้ ทีบ่ ริเวณศึกษา คือ 3 ตารางกิโลเมตร และจะพบหาดกรวดทั้งสิ้น 5 หาด
โดยในการวิเคราะหนนั้ แตละหาดกรวดจะเลือกสุมพื้นที่ 5 ตารางเมตร
เพื่อทําการวิเคราะหกรวด โดยจะทําการตีกริดพื้นที่ และเลือกสุมกอนกรวด 50 กอน ตอพื้นที่ 1
ตารางเมตร ทําการวิเคราะหลักษณะตาง ๆ คือ ขนาด ความกลมมน ความเปนทรงกลม การคัด
ขนาดของกรวดภายในชัน้ ทับถมเดียวกัน เปนตน
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐาน
สภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐานของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้าํ ลอด ถาวิเคราะหในลักษณะ
ของทําเลแหลงที่ตั้งแลวพบวา ลักษณะของเพิงผาถ้ําลอดนั้น จะเปนเพิงผาเพียงไมกี่แหงเทานั้นใน
บริเวณพืน้ ที่ศกึ ษา (ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร) ที่มีความเหมาะสมสําหรับ
มนุษยในอดีตใชประกอบกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กลาวคือ ลักษณะของเพิงผา เปน
เพิงผาหินปูน มีลานที่ราบเพิงผาคอนขางกวาง รวมไปถึงลักษณะชะงอนของเพิงผาสามารถปองกัน
แดดและฝนไดเปนอยางดี (ภาพที่ 27)

ภาพที่ 27 ลักษณะของที่ราบบนแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดเพิงผาถ้ํา

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดเกีย่ วกับสภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐานแลว
สามารถจําแนกเปนประเด็นหลัก ๆ ที่นาสนใจไดดังนี้
ตําแหนงที่ตงั้ จากที่ไดกลาวไวแลวขางตนวาบริเวณเพิงผาดังกลาว เปนเพิงผาที่ตั้งอยู
ในบริเวณแองยุบ ซึ่งอยูติดกับน้ําลาง ลักษณะของเพิงผาจะอยูบริเวณของของหลุมยุบ และคอนขาง
จะเปนพื้นที่อยูสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพืน้ ทีข่ างเคียง จากตําแหนงดังกลาว ทิศทางของมุมมองออกไป
จากเพิงผานัน้ สามารถมองเห็นไดรอบทิศอีกดวย รวมไปถึงชะงอนของเพิงผายังสามารถปองกันฝน
และแดดไดเปนอยางดี (ภาพที่ 28) จะเห็นไดวาทําเล ที่ตั้งของเพิงผาดังกลาวคอนขางจะมีความ
เหมาะสมสําหรับการตั้งถิ่นฐานเปนอยางดี ทั้งนี้เมื่อเทียบกับพื้นทีภ่ ายในถ้ําลอดเอง ซึ่งไมหางจาก
พื้นที่เพิงผาแหงนี้มากนัก พบวา จากการสํารวจภายในตัวถ้ําพบวาตามผนังของถ้ําบางบริเวณ เชน
บริเวณปากถ้ํา หรือภายในถ้ําตุกตา จะพบชั้นกรวดแมน้ําแทรกอยูต ามผนังดังกลาวในความสูงที่
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แตกตางกันหลายระดับ แสดงใหเห็นวา ระดับของน้ําลางในอดีตคอนขางจะอยูสูงมากกวาใน
ปจจุบัน ซึ่งคอนขางจะยากตอการเขาไปใชพื้นที่ในถ้ําไดตลอดทั้งป (ปจจุบันในฤดูน้ําหลากบางป
พบวาระดับน้าํ ลางจะสูงมาก จนไมสามารถเดินเขาไปไดจะตองใชเรือไมไผพายเขาไปแทน)
แหลงทรัพยากร จากลักษณะทางดานธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานที่ได
ทําการศึกษาไวแลวพบวา แมน้ําลางซึ่งไหลผานบริเวณเพิงผาทางดานทิศตะวันออกนั้น แตเดิม
นาจะไหลอยูใ กลบริเวณเพิงผามากกวาปจจุบัน
ซึ่งพิจาณาไดจากตําแหนงและลักษณะของลาน
ตะพักลําน้ําทีม่ ีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเดินของลําน้ําจนไหลอยางทีเ่ ห็นในปจจุบนั
ทั้งนี้การ
ไหลของน้ําลางพบวาจะไหลตามรอยเลื่อนที่เปนรอยเลื่อนหลักของพื้นที่
ซึ่งรอยเลื่อนดังกลาว
พบวาจะมีแนวพาดผานเปนแนวยาวผานหลากหลายชนิดหิน
แมน้ําลางซึ่งไหลตามรอยเลื่อน
ดังกลาวก็จะเปนแหลงสะสมตะกอนตาง ๆ จากหลากหลายพืน้ ที่ไปดวย ทําใหปรากฏพบกรวด
แมน้ําหลากหลายขนาด หลากหลายชนิดหิน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงขนาดและชนิดหินแลวพบวา
สามารถนํามาผลิตเปนเครื่องมือหินไดเปนอยางดีดวย ดังนั้นน้ําลางจึงนาจะเปนแหลงทรัพยากร
หลักแหงหนึ่งดวย ทั้งนีเ้ มื่อพิจารณาในเชิงนิเวศวิทยาบริเวณรอบ ๆ พื้นที่แลว พบวาความแตกตาง
ของสองชนิดหินระหวางสองฝงน้ําลาง
เปนผลทําใหลักษณะของพืชพรรณที่เกิดขึ้นก็มคี วาม
แตกตางกันดวย กลาวคือ บริเวณทางดานทิศตะวันตกของน้ําลางซึ่งเปนพวกหินปูนจะเปนปา
จําพวกปาเบญจพรรณและปาดิบชื้นเปนหลัก สวนบริเวณทางดานทิศตะวันออกของน้ําลางซึ่งเปน
หินพวกหินโคลน หินทราย จะเปนปาพวกปาไผและปาดิบแลงเปนหลัก จะเห็นไดวา ความแตกตาง
ดังกลาวทําใหพื้นที่ดังกลาวมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น รวมไปถึงทรัพยากรตาง ๆ จากปา
ก็มากยิ่งขึน้ ดวย
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น้ําลาง
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พื้นที่ราบเพิงผา
ทิศมุมมองจากเพิงผา

N

¿
ภาพที่ 28 ทิศทางและมุมมองจากบริเวณบนที่ราบของเพิงผา

นายชวลิต ขาวเขียว ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547
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2. การวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดี
หลักฐานทางโบราณคดีจากการขุดคนทั้ง 3 พื้นที่ขุดคนนั้น พบวามีชุดของ
หลักฐานที่เดนชัดและพบปริมาณคอนขางมาก คือ เครื่องมือหิน และกระดูกสัตว นอกจากนี้ก็ยังพบ
หลักฐานอื่น ๆ อีก เชน เศษภาชนะดินเผา ลูกปด หลุมฝงศพ เปนตน สามารถวิเคราะหใน
รายละเอียดจากหลักฐานตาง ๆ เพื่อนําไปวิเคราะหถึงขบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีไดดังนี้
2.1 การวิเคราะหตะกอนจากหลุมขุดคน
การวิเคราะหลักษณะของตะกอนจากหลุมขุดคนนั้น จะเปนการวิเคราะห
ขั้นตอนแรก เพื่อจําแนกชั้นทับถมในแตละระดับจากบนสุดของผนังขุดคนจนถึงดานลงลาง โดยจะ
ใชวิธีการวิเคราะหเบื้องตนในภาคสนาม เชน คาสีดิน คาความเปนกรด-ดาง ความตอเนื่องของชั้น
ดิน เปนตน ประกอบกับการวิเคราะหตะกอนในหองปฏิบัติการ ซึ่งจะทําการวิเคราะหขนาดของ
ตะกอน ปริมาณอินทรียว ัตถุ เพื่อจําแนกชัน้ ทับถมที่มีความแตกตางกันออกมา ในแตละหลุมขุดคน
จะมีวิธีการเก็บตัวอยาง และวิธีวเิ คราะหที่แตกตางกันออกไป ตามลักษณะและขอจํากัดของแตละ
พื้นที่ขุดคน
สามารถอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้
(ดูรายละเอียดการวิเคราะหจากตารางใน
ภาคผนวก)
พื้นที่ขุดคนที่ 1 เปนพื้นที่ขดุ คนที่ติดกับบริเวณเพิงผา ลักษณะการทับถม
ของชั้นตะกอนจากการสังเกตเบื้องตนพบวา เปนลักษณะดินที่ผุพังอยูก ับที่ของหินปูน ดินคอนขาง
แหง ความชื้นนอยมาก แสดงใหเห็นวา ในบริเวณดังกลาวไดรับอิทธิพลความชื้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากน้ําฝนนอยมาก ทําใหเห็นความแตกตางของสีดินไมมีความแตกตางกันเลย นอกจากนี้ยังพบ
ขอสังเกตที่นาสนใจคือ บางชั้นทับถมจะปรากฏเศษแตกหักของหินปูน รวมไปถึงตะกอนที่เกิดจาก
น้ําหินปูน กระจายตัวอยูทั่วไป แสดงใหเห็นถึงการถลมลงมาของหินปูนบริเวณเพิงผาดังกลาวในแต
ละชวงเวลาดวย ในการเก็บตัวอยางของตะกอนเพื่อนํามาวิเคราะหนั้น เนื่องจากลักษณะของชั้นทับ
ถมคอนขางจะมีความเหมือนกันมาก ทั้งลักษณะสีดิน รวมไปถึงความตอเนื่องของชั้นดินที่คอนขาง
จะมีความตอเนื่องกันโดยตลอด และเมื่อทําการวิเคราะหตวั อยางดินในหองปฏิบัติการแลวพบวา
แทบจะไมมีความแตกตางกันเลย ทําใหยากตอการจําแนกชั้นทับถม ดังนั้นการจําแนกชัน้ ทับถมจึง
ใชวิธีการ แยกชั้นทับถมที่เปนธรรมชาติออกจากชั้นกิจกรรมของมนุษยกอน แลวจึงเก็บตัวอยางดิน
ไปศึกษาอีกครั้ง ซึ่งสามารถจําแนกชัน้ ทับถมไดดังนี้ (ภาพที่ 29 )
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ชั้นทับถมที่ 1 เปนชั้นทับถมบนสุด มีความหนาเปนชัน้ บาง ๆ ประมาณ 5
เซนติเมตร สีดินเมื่อเปยกมีสีน้ําตาลเขม (10YR 3/3 dark brown) มีคาอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับระดับอื่น คือ 2.71 มีความเปนดางปานกลาง ประมาณ 8 (Moderately alkaline) จัดเปนดิน
รวนเหนียวปนทราย (Sandy clay loam) ปริมาณความชื้นในดินคอนขางนอยมาก โครงสรางของดิน
จะจับตัวกันไดดีเมื่อเปยกน้าํ
ความตอเนื่องของชั้นดินตอจากชั้นดินที่สองคอยขางชัดเจน
โบราณวัตถุทพี่ บไมคอยมากนัก สวนใหญจะพบ สะเก็ดหิน เศษภาชนะดินเผา ลูกปด เปนตน ซึง่
นาจะถูกรบกวนในระยะเวลาภายหลัง
ชั้นทับถมที่ 2 มีความหนาของชั้นทับถมโดยเฉลี่ยประมาณ 20 – 30
เซนติเมตร สีดินเมื่อเปยกมีสีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขม (10YR 4/3 brown - dark brown) มีคาอินทรียวัตถุ
ลดลงอยางชัดเจน คือประมาณ 0.7 – 0.9 มีความเปนดางปานกลาง ประมาณ 8 (Moderately
alkaline) จัดเปนดินรวนเหนียวปนทราย (Sandy clay loam) ปริมาณความชื้นในดินคอนขางนอย
มาก โครงสรางของดินจะจับตัวกันไดดีเมื่อเปยกน้ํา ความตอเนื่องของชั้นดินตอจากชั้นทับถมตอไป
ไมคอยชัดเจน ดานลางสุดจะพบเศษแตกหักของหินปูนกระจายอยูทั่วไป โบราณวัตถุที่พบในชั้น
ดินนี้ เชน กระดูกสัตว เปลือกหอย สะเก็ดหิน แกนหิน เศษภาชนะดินเผา เปนตน
ชั้นทับถมที่ 3 มีความหนาของชั้นทับถมโดยเฉลี่ยประมาณ 20 – 50
เซนติเมตร สีดินเมื่อเปยกมีสีน้ําตาลเหลืองเขม (10YR 3/4 dark yellowish brown) มีคาอินทรียวัตถุ
ลดลง คือประมาณ 0.2 – 0.5 มีความเปนดางปานกลาง ประมาณ 8 (Moderately alkaline) จัดเปนดิน
รวนเหนียวปนทราย (Sandy clay loam) ปริมาณความชื้นในดินคอนขางนอยมาก โครงสรางของดิน
จะจับตัวกันไดดีเมื่อเปยกน้ํา ความตอเนื่องของชั้นดินตอจากชั้นทับถมตอไป ชัดเจน โบราณวัตถุที่
พบในชั้นดินนี้ คือ โครงกระดูกมนุษย กระดูกสัตว เปลือกหอย สะเก็ดหิน แกนหิน หินกรวด แต
ปริมาณโบราณวัตถุที่พบนั้นมีปริมาณมากขึ้น
ชั้นทับถมที่ 4 เปนชั้นทับถมที่คั่นดวยชั้นทางธรรมชาติ คือ ชั้นของ
สารละลายหินปูนที่จับตัวกันเปนกอนแข็ง มีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 10 เซนติเมตร ลักษณะ
ของชั้นดังกลาวเมื่อสังเกตจากผนังทาวดานทิศตะวันตกพบวามีแนวของการทับถมคอนขางเอียงเท
อยางชัดเจน ซึ่งนาจะมีความสัมพันธกับชั้นทับถมดานลาง และแนวรอยแตกของผนังหินปูนดวย
ทั้งนี้พบวาภายในกอนสารละลายหินปูนดังกลาวจะเคลือบเอา โบราณวัตถุจําพวก เศษกระดูกสัตว
เครื่องมือหิน สะเก็ดหิน รวมไปถึงเศษแตกหักของหินปูนเอาไวดวย ซึ่งนาจะเปนการเคลือบสิ่งตาง
ๆ มาจากชั้นทับถมดานลางเปนสวนใหญ
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ชั้นทับถมที่ 5 มีความหนาของชั้นทับถมโดยเฉลี่ยประมาณ 20 – 50
เซนติเมตร สีดินเมื่อเปยกมีสีน้ําตาลเหลืองเขม (10YR 3/4 dark yellowish brown) มีคาอินทรียวัตถุ
คอนขางนอย คือประมาณ 0.2 – 0.3 มีความเปนดางปานกลาง ประมาณ 8 (Moderately alkaline)
จัดเปนดินรวนเหนียวปนทราย (Sandy clay loam) ปริมาณความชื้นในดินคอนขางนอยมาก สิ่ง
ผิดปกติที่พบในชั้นทับถมนี้ คือ จะพบเศษแตกหักของหินปูนหลากหลายขนาดกระจายตัวกันอยาง
หนาแนน บางบริเวณจะพบหินปูนที่แตกออกเปนแผนนั้นจะวางตัวในแนวนอน เมื่อสังเกตผนัง
ทางดานทิศตะวันตก จะพบแนวของแผนหินปูนวางตัวเปนแนวเฉียงทํามุมประมาณ 30 – 40 องศา
อยางชัดเจนสามารถสันนิ ษฐานไดวาชั้น ทับถมนี้นาจะเปน ชั้นของหิน ปูนถลมลงมา ประกอบ
ปริมาณของโบราณวัตถุคอนขางจะลดลงดวย
ชั้นทับถมที่ 6 มีความหนาของชั้นทับถมโดยเฉลี่ยคอนขางตอเนื่องและ
คอนขางหนาประมาณ 100 – 150 เซนติเมตร สีดินเมื่อเปยกมีสีน้ําตาลเหลืองเขม (10YR 3/4 dark
yellowish brown) มีคาอินทรียวัตถุลดลง คือประมาณ 0.2 – 0.4 มีความเปนดางปานกลาง ประมาณ
8 (Moderately alkaline) จัดเปนดินรวนเหนียวปนทราย (Sandy clay loam) ปริมาณความชื้นในดิน
คอนขางนอยมาก โครงสรางของดินจะจับตัวกันไดดีเมื่อเปยกน้ํา ความตอเนื่องของชั้นดินตอจาก
ชั้นทับถมตอไป ชัดเจน โบราณวัตถุที่พบในชั้นดินนี้จะพบวามีปริมาณเพิ่มขึ้นคอนขางมากอยาง
ชัดเจน คือ กระดูกสัตว เปลือกหอย สะเก็ดหิน แกนหิน หินกรวด เปนตน สวนเศษภาชนะดินเผาจะ
ไมพบอีกเลย ทั้งนี้มีขอสังเกตวาชวงดานลางของชั้นดินนี้จะพบวามีกระดูกสัตววางตอเรียงกันเปน
แนวอยางชัดเจน พบวากระดูกสัตวมีปริมาณมากกวาชั้นดินอื่นๆ ดวย
ชั้นทับถมที่ 7 เปนชั้นทับถมที่คั่นดวยชั้นทางธรรมชาติ คือ ชั้นของ
สารละลายหินปูนที่จับตัวกันเปนกอนแข็ง มีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 10 เซนติเมตร ลักษณะ
ของชั้นดังกลาวเมื่อสังเกตจากผนังทาวดานทิศตะวันตกตอเนื่องถึงดานทิศเหนือพบวามีแนวของ
การทับถมคอนขางจะเปนแนวตอเนื่อง แนวระดับของการทับถมจะอยูในแนวระนาบอยางชัดเจน
และนาจะมีความสัมพันธกับชั้นทับถมดานลาง และแนวรอยแตกของผนังหินปูนดวย ซึ่งพบวา
ภายในกอนสารละลายหินปูนดังกลาวจะเคลือบเอา โบราณวัตถุจําพวก เศษกระดูกสัตว เอาไวเปน
สวนใหญดวย ซึ่งนาจะเปนการเคลือบสิ่งตาง ๆ มาจากชั้นทับถมดานลางเปนหลัก
ชั้นทับถมที่ 8 มีความหนาของชั้นทับถมโดยเฉลี่ยประมาณ 10 – 20
เซนติเมตร สีดินเมื่อเปยกมีสีน้ําตาลเหลืองเขม (10YR 3/4 dark yellowish brown) มีคาอินทรียวัตถุ
ลดลง คือประมาณ 0.2 – 0.5 มีความเปนดางปานกลาง ประมาณ 8 (Moderately alkaline) จัดเปนดิน
รวนเหนียวปนทราย (Sandy clay loam) ปริมาณความชื้นในดินคอนขางนอยมาก โครงสรางของดิน
จะจับตัวกันไดดีเมื่อเปยกน้ํา ความตอเนื่องของชั้นดินตอจากชั้นทับถมตอไป ชัดเจน โบราณวัตถุที่
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พบในชั้ น ดิ น นี้ ที่ พ บชั ด เจน คื อ เศษกระดู ก สั ต ว ที่ มี ข นาดเป น เศษเล็ ก ๆ จะพบในปริ ม าณที่
คอนขางมาก นอกจากนี้ยังพบเศษเครื่องมือหินบางแตมีปริมาณที่คอนขางจะลดลง
ชั้นทับถมที่ 9 มีความหนาของชั้นทับถมโดยเฉลี่ยประมาณ 100 – 150
เซนติเมตร พบวาเปนชั้นทับถมของกรวดแมน้ํา ลักษณะของการทับถมจะมีการทับถมแบบคัดขนาด
จากขนาดใหญ (Boulder) ไปจนถึงขนาดเล็ก (Pebble) ซึ่งพบวามีการทับถมแบบคัดขนาดดังกลาว 2
ครั้ง จากการศึกษาในรายละเอียดของกรวดดังกลาวพบวา มีความกลมมนคอนขางสูง คัดขนาดของ
ตะกอนดีมาก สวนใหญเปนหินควอตไซต หินทรายเปนหลัก ซึ่งลักษณะดังกลาวนาจะเปนการ
กระทําที่เกิดจากธรรมชาติ ในลักษณะของทางน้ําเปนหลัก ซึ่งนาจะเปนทางน้ําเกาที่เคยไหลผาน
หรือไหลเขามาตามซอกในบริเวณดังกลาวมาตั้งแตอดีตดวย
ชั้นทับถมที่ 10 เปนชั้นทับถมสุดทายซึ่งไมพบโบราณวัตถุอีกเลย ลักษณะ
ของชั้นดินพบวาจะมีสีดิน สีน้ําตาลเขม (10YR 4/3 brown - dark brown) มีปริมาณอินทรียวัตถุนอย
มาก ประมาณ 0.02 ภายในเนื้อดินจะพบเม็ดแลงขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร กระจายอยูในเนื้อ
ดิน จัดเปนดินเหนียวปนแลง
พื้นที่ขุดคนที่ 2 เปนพื้นที่ขดุ คนที่ตอเนื่องมาจากพื้นที่ขดุ คนที่ 1 สภาพพื้นที่
คอนขางจะลาดเอียง จากการสังเกตลักษณะของตะกอนในเบื้องตนพบวา จะเปนตะกอนที่เกิดจาก
การผุพังของหินปูนในบริเวณดังกลาว เปนผลทําใหลักษณะของสีดินคอนขางจะมีสแี ดงปนน้ําตาล
และจะพบกอนหินปูนหลากหลายขนาด กระจัดกระจายอยูทวั่ ไป ซึ่งนาจะมีความสัมพันธกับชั้นหิน
ถลมจากหลุมขุดคนที่ 1 ดวย ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ขดุ คนคอนขางจะมีความลาดเอียงมาก
ดังนั้นการวิเคราะหตวั อยางของตะกอนเพือ่ จําแนกชั้นทับถม ในขั้นตนจะทําการจําแนกเบื้องตนใน
ภาคสนามตามความแตกตางทางกายภาพตาง ๆ เชน ลักษณะสีดิน ความตอเนื่องของชั้นทับถม
ลักษณะองคประกอบของชัน้ ดิน เปนตน จากนัน้ จะทําการเก็บตัวอยางดินจากผนังขุดคนทางดาน
ทิศตะวันตก โดยจะเก็บตัวอยางจากดานบนสุดจนถึงดานลางสุด (เก็บ 2 แนว จากดานหัวและทาย
ของหลุมขุดคน) มาวิเคราะหเพื่อเทียบความสัมพันธจากการจําแนกเบื้องตนทางกายภาพ ซึ่ง
สามารถจําแนกชั้นทับถมของพื้นที่ขุดคนที่ 2 ไดดังนี้ (ภาพที่ 30)
ชั้นทับถมที่ 1 เปนชั้นทับถมบนสุด มีความหนาเปนชัน้ บาง ๆ ประมาณ 3
- 5 เซนติเมตร สีดินเมื่อเปยกมีสีน้ําตาลเขม (10YR 3/3 dark brown) มีคาอินทรียวัตถุในดินสูงทีส่ ุด
เมื่อเทียบกับระดับอื่น คือ 2 – 3 มีความเปนกรดเปนดาง จัดเปนกลาง ประมาณ 7 (Moderately
alkaline) จัดเปนดินรวนเหนียว (clay loam) ปริมาณความชื้นในดินสูง โครงสรางของดินจะจับตัว
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กันดีมากเมื่อเปยกน้ํา ความพรุนของชั้นดินปานกลาง พบเศษรากไมเปนจํานวนมาก ความตอเนือ่ ง
ของชั้นดินตอจากชั้นดินที่สองชัดเจน โบราณวัตถุที่พบไมคอยมากนัก สวนใหญจะพบ สะเก็ดหิน
เศษภาชนะดินเผา ลูกปด เปนตน ซึ่งนาจะถูกรบกวนในระยะเวลาภายหลัง
ชั้นทับถมที่ 2 มีความหนาของชั้นทับถมโดยเฉลี่ยประมาณ 10 – 100
เซนติเมตร ตามแนวความเอียงของพื้นที่ สีดินเมื่อเปยกมีสีน้ําตาลแดงเขม (5YR3/4 dark reddish
brown) มีคาอินทรียวัตถุลดลงเล็กนอย คือประมาณ 0.8 – 1.8 มีความเปนดางปานกลาง ประมาณ 7 8 (Moderately alkaline) จัดเปนดินเหนียว (clay ) ซึ่งปริมาณตะกอนขนาดดินเหนียวคอนขางสูง
มาก ปริมาณความชื้นสูง มีความเหนียวของดินสูง ความพรุนในเนือ้ ดินสูงมาก และพบวาถึงแม
ลักษณะของดินจะเปนดินเหนียว
แตพบวาโครงสรางการจับตัวกันหรือการอัดตัวของตะกอน
คอนขางต่ํามาก (Low compaction) ความตอเนื่องของชั้นดินตอจากชัน้ ทับถมตอไปคอนขางชัดเจน
มากชัดเจนและพบแนวของชั้นทับถมนี้ตอเนื่องไปยังพื้นที่ขุดคนที่ 3 ดวย นอกจากนี้ยังพบเศษ
แตกหักของหินปูนกระจายอยูทั่วไป โบราณวัตถุที่พบในชั้นดินนี้ เชน กระดูกสัตว เปลือกหอย
สะเก็ดหิน แกนหิน เศษภาชนะดินเผา เปนตน และเปนที่นาสังเกตวา ลักษณะของโบราณวัตถุ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เศษภาชนะดินเผา เศษกระดูกสัตว จะมีขนาดคอนขางเล็ก รอยขอบเกือบทุกชิ้นมี
ลักษณะคอนขางกลมมน เมื่อนํามาพิจารณากับลักษณะโครงสรางของดินแลวพบวา ชั้นทับถมนี้
นาจะเปนชั้นทับถมที่เกิดจากธรรมชาติ และนาจะเกิดจากอิทธิพลจากการกระทําของน้ําเปนหลัก
เปนผลทําใหพบโบราณวัตถุคอนขางหลากหลายภายในชัน้ ทับถมนี้
ชั้นทับถมที่ 3 ลักษณะของชั้นทับถมมีความหนาคอนขางหนามาก
ประมาณ200–300 เซนติเมตร ภายในชัน้ ทับถมนี้พบวาคอนขางจะมีความหลากหลายในรายละเอียด
กลาวคือ จะพบความหลากหลายของชั้นทับถมแทรกสลับกันไปมา ซึ่งเกิดจากหลากหลายกิจกรรม
เชน เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เกิดจากทั้งกิจกรรมของมนุษยและธรรมชาติปน
กัน จากการวิเคราะหในรายละเอียดสามารถจําแนกชัน้ ทับถมยอยไดดังนี้
ชั้น 3A เปนชั้นทับถมที่ตอเนื่องมาจากชั้นทับถมที่ 2 มีความหนา
โดยเฉลี่ยประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร ชัน้ ทับถมนี้จะพบบริเวณดานบนสุดและดานลางสุดประกบ
ชั้นดินยอยอื่น ๆ ของชั้นทับถมที่ 3 สีดินเมื่อเปยกมีสีน้ําตาลเหลืองเขม (10YR 3/4 dark yellowish
brown) มีคาอินทรียวัตถุ ประมาณ 0.4 – 0.5 มีความเปนดางปานกลาง จัดเปนกลาง ประมาณ 7
(Moderately alkaline) จัดเปนดินเหนียว (Clay) ปริมาณความชื้นในดินคอนขางสูง โครงสรางของ
ดินจะจับตัวกันไดดเี มื่อเปยกน้ํา ความตอเนื่องของชั้นดินตอจากชั้นทับถมอื่น คอนขางชัดเจน พบ
ปริมาณโบราณวัตถุคอนขางสูงขึ้น โบราณวัตถุที่พบในชั้นดินนี้ คือ กระดูกสัตว เปลือกหอย สะเก็ด
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หิน แกนหิน หินกรวด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เครื่องมือหินจะพบในปริมาณคอนขางสูงมาก สวนเศษ
ภาชนะดินเผาจะไมพบอีกเลย
ชั้น 3B จัดเปนชั้นทับถมที่เกิดจากธรรมชาติอยางชัดเจน กลาวคือ
เปนชั้นของหินปูนถลม มีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 150 – 200 เซนติเมตร ลักษณะที่ปรากฏใน
ผนังชั้นดินทางดานทิศตะวันตกพบวามีแนวปรากฏคอนขางเอียงเทสูง วัดคามุมเอียงเทไดประมาณ
30 – 35 องศา ซึ่งสามารถจัดเปนลานของหินปูนที่หักพังตามธรรมชาติลงมากองอยูบริเวณตีนหรือ
ขอบของเพิงผา (Talus) เมื่อวัดความเปนกรดเปนดางพบวา มีความเปนดางเปนกลางถึงสูง ประมาณ
8 – 8.5 ลักษณะของเศษแตกหักของหินปูน จะพบหลากหลายขนาดตั้งแตขนาดใหญไปจนถึงขนาด
เล็ก มีความผุพังคอนขางสูง (High weathering) ทั้งนี้ภายในชั้นหินถลมดังกลาวยังปรากฏพบ
หลักฐานเกี่ยวกับเครื่องมือหินเปนจํานวนมากดวย ซึ่งในบางจุดจะพบวากอนหินปูนขนาดใหญจะ
ทับอยูบนกองของเครื่องมือหินดวย
ชั้น 3C จัดเปนชั้นทับถมที่เกิดจากการปะปนกันระหวางชั้น 3A
กับ ชั้น 3B มีความหนาของชั้นทับถมโดยเฉลี่ยประมาณ 10 – 100 เซนติเมตร ลักษณะที่ปรากฏใน
ผนังทางดานทิศตะวันตกพบวาจะมีแนวเอียงเทคอนขางใกลเคียงกับ ชัน้ 3B แตแนวเอียงเทจะคอย
ๆ ปรับระดับอยูในแนวระนาบและมีแนวตอเนื่องไปจนถึงพื้นที่ขุดคนที่ 2 ลักษณะของสีดินเมื่อ
เปยกพบวามีสนี ้ําตาลเหลืองเขม (10YR 3/4 dark yellowish brown) มีคาอินทรียวัตถุ ประมาณ 0.4 –
0.5 มีความเปนดางปานกลาง จัดเปนกลาง ประมาณ 7 (Moderately alkaline) จัดเปนดินเหนียว
(Clay) ปริมาณความชืน้ ในดินคอนขางสูง โครงสรางของดินจะจับตัวกันไดดเี มื่อเปยกน้ํา ความ
ตอเนื่องของชั้นดินตอจากชัน้ ทับถมอื่น คอนขางชัดเจน ซึ่งลักษณะของดินดังกลาวคอนขางจะ
เหมือนกับชัน้ ดิน 3A มาก ซึง่ ก็พบโบราณวัตถุที่คลาย ๆ กัน คือ กระดูกสัตว เปลือกหอย สะเก็ดหิน
แกนหิน หินกรวด แตกพ็ บความแตกตางกันอยางชัน้ เจน ปริมาณของกระดูกสัตวจะมีปริมาณ
คอนขางสูงมาก ซึ่งในผนังชัน้ ดินจะเห็นเปนจุดสีขาว ๆ ซึ่งเปนลักษณะของเศษกระดูกสัตวชนิ้ เล็ก
ๆ อยางชัดเจน
ชั้นทับถมที่ 4 เปนชั้นทับถมสุดทายซึ่งไมพบโบราณวัตถุอีกเลย ลักษณะ
ของชั้นดินพบวาจะมีสีดิน สีน้ําตาลเขม (10YR 4/3 brown - dark brown) มีปริมาณอินทรียวัตถุนอย
มาก ประมาณ 0.02 ตะกอนดินมีความเปนกรดเล็กนอย ประมาณ 6.5 ภายในเนื้อดินจะพบเม็ดแลง
ขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร กระจายอยูในเนื้อดิน จัดเปนดินเหนียวปนแลง ซึ่งมีแนวตอ
เนื่องมาจากพื้นที่ขุดคนที่ 1 และมีแนวตอเนื่องไปถึงพื้นที่ขุดคนที่ 3 ดวย
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พื้นที่ขุดคนที่ 3 เปนพืน้ ที่ขุดคนที่ตอเนื่องมาจากพื้นที่ขดุ คนที่ 2 สภาพพื้นที่มี
การเอียงเทเล็กนอย จากการสังเกตลักษณะของตะกอนในเบื้องตนพบวา จะเปนตะกอนที่เกิดจาก
การผุพังของหินปูนในบริเวณดังกลาว เปนผลทําใหลักษณะของสีดินคอนขางจะมีสแี ดงปนน้ําตาล
ลักษณะทางกายภาพของชัน้ ทับ
เมื่อวิเคราะหเบื้องตนจากหลุมขุดคนพบวาคอนขางจะมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจนในแตละชั้นทับถม ดังนั้นทําใหในการเก็บตัวอยางตะกอนเพื่อวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการจึงทําการเก็บตัวอยางดินเปนระดับระดับละ 10 เซนติเมตร เพื่อตรวจสอบความ
แตกตางในรายละเอียดจากการวิเคราะหเบือ้ งตนทางดานกายภาพจากภาคสนาม สามารถจําแนกชั้น
ทับถมไดดังนี้ (รูปที่ 31)
ชั้นทับถมที่ 1 เปนชั้นทับถมบนสุดเปนชัน้ ทับถมที่ตอเนื่องมาจากชั้นทับ
ถมที่ 1 จากพืน้ ที่ขุดคนที่ 2 มีความหนาเปนชั้นบาง ๆ ประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร สีดินเมื่อเปยกมีสี
น้ําตาลเขม (10YR 3/3 dark brown) มีคาอินทรียวัตถุในดินสูงที่สุดเมือ่ เทียบกับระดับอื่น คือ 1 – 2 มี
ความเปนกรดเปนดาง จัดเปนกลาง ประมาณ 7 (Moderately alkaline) จัดเปนดินรวนเหนียว (clay
loam) ปริมาณความชื้นในดินสูง โครงสรางของดินจะจับตัวกันดีมากเมื่อเปยกน้ํา ความพรุนของชั้น
ดินปานกลาง พบเศษรากไมเปนจํานวนมาก ความตอเนื่องของชั้นดินตอจากชั้นดินที่สองชัดเจน
โบราณวัตถุทพี่ บไมคอยมากนัก สวนใหญจะพบ สะเก็ดหิน เศษภาชนะดินเผา ลูกปด เปนตน ซึง่
นาจะถูกรบกวนในระยะเวลาภายหลัง
ชั้นทับถมที่ 2 จัดเปนชั้นทับที่ตอเนื่องและเปนชั้นเดียวกันกับชั้นทับถมที่
2 ของพื้นที่ขุดคนที่ 2 มีความหนาของชั้นทับถมโดยเฉลี่ยประมาณ 10 – 100 เซนติเมตร ทับถมอยู
ในแนวคอนขางระนาบ สีดนิ เมื่อเปยกมีสีน้ําตาลแดงเขม (5YR3/4 dark reddish brown) มีคา
อินทรียวัตถุลดลงเล็กนอย คือประมาณ 0.8 – 1.8 มีความเปนดางปานกลาง ประมาณ 7 - 8
(Moderately alkaline) จัดเปนดินเหนียว (clay ) ซึ่งปริมาณตะกอนขนาดดินเหนียวคอนขางสูงมาก
ปริมาณความชื้นสูง มีความเหนียวของดินสูง ความพรุนในเนื้อดินสูงมาก และพบวาถึงแมลักษณะ
ของดินจะเปนดินเหนียว แตพบวาโครงสรางการจับตัวกันหรือการอัดตัวของตะกอนคอนขางต่ํา
มาก (Low compaction) ความตอเนือ่ งของชั้นดินตอจากชั้นทับถมตอไปคอนขางชัดเจนมาก
โบราณวัตถุทพี่ บในชั้นดินนี้ เชน กระดูกสัตว เปลือกหอย สะเก็ดหิน แกนหิน เศษภาชนะดินเผา
เปนตน และเปนที่นาสังเกตวา ลักษณะของโบราณวัตถุโดยเฉพาะอยางยิ่ง เศษภาชนะดินเผา เศษ
กระดูกสัตว จะมีขนาดคอนขางเล็ก รอยขอบเกือบทุกชิ้นมีลักษณะคอนขางกลมมน เมื่อนํามา
พิจารณากับลักษณะโครงสรางของดินแลวพบวา
ชั้นทับถมนี้นาจะเปนชั้นทับถมที่เกิดจาก
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ธรรมชาติ และนาจะเกิดจากอิทธิพลจากการกระทําของน้ําเปนหลัก เปนผลทําใหพบโบราณวัตถุ
คอนขางหลากหลายภายในชัน้ ทับถมนี้
ชั้นทับถมที่ 3 ลักษณะของชั้นทับถมมีความหนาคอนขางมาก ประมาณ
150 – 200 เซนติเมตร ชั้นทับถมนี้เปนชั้นทับถมที่ตอเนื่องและเปนชัน้ ทับถมเดียวกับชั้นทับถม ชั้น
3A ของพื้นทีข่ ุดคนที่ 2 ลักษณะของสีดนิ เมื่อเปยกมีสีน้ําตาลเหลืองเขม (10YR 3/4 dark yellowish
brown) มีคาอินทรียวัตถุ ประมาณ 0.4 – 0.5 มีความเปนดางปานกลาง จัดเปนกลาง ประมาณ 7
(Moderately alkaline) จัดเปนดินเหนียว (Clay) ปริมาณความชื้นในดินคอนขางสูง โครงสรางของ
ดินจะจับตัวกันไดดเี มื่อเปยกน้ํา ความตอเนื่องของชั้นดินตอจากชั้นทับถมอื่น คอนขางชัดเจน พบ
ปริมาณโบราณวัตถุคอนขางสูงขึ้น โบราณวัตถุที่พบในชั้นดินนี้ คือ กระดูกสัตว เปลือกหอย สะเก็ด
หิน แกนหิน หินกรวด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เครื่องมือหินจะพบในปริมาณคอนขางสูงมาก สวนเศษ
ภาชนะดินเผาจะไมพบอีกเลย ทั้งนีพ้ บวาภายในชั้นทับถมนี้จะพบชั้นแทรกมีลักษณะเปนเลนส
แทรกอยู ชั้นดังกลาวเปนชัน้ เดียวกับชั้น 3C ของพื้นที่ขุดคนที่ 2
ชั้นทับถมที่ 4 เปนชั้นทับถมสุดทายซึ่งไมพบโบราณวัตถุอีกเลย ลักษณะ
ของชั้นดินพบวาจะมีสีดิน สีน้ําตาลเขม (10YR 4/3 brown - dark brown) มีปริมาณอินทรียวัตถุนอย
มาก ประมาณ 0.02 ตะกอนดินมีความเปนกรดเล็กนอย ประมาณ 6.5 ภายในเนื้อดินจะพบเม็ดแลง
ขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร กระจายอยูในเนื้อดิน จัดเปนดินเหนียวปนแลง ซึ่งมีแนวตอ
เนื่องมาจากพื้นที่ขุดคนที่ 2
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ภาพที่ 29 การจําแนกชั้นทับถมจากการวิเคราะหลักษณะชั้นทับถมและตะกอน พื้นที่ขุดคนที่ 1
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ภาพที่ 30 การจําแนกชั้นทับถมจากการวิเคราะหลักษณะชั้นทับถมและ
ตะกอน พื้นที่ขุดคนที่ 2
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ภาพที่ 31 การจําแนกชั้นทับถมจากการวิเคราะหลักษณะชั้นทับ
ถมและตะกอน พื้นที่ขุดคนที่ 2
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ภาพที่ 32 การเชื่อมโยงชั้นทับถมจากทั้ง 3 พื้นที่ขุดคน
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2.3 การวิเคราะหเครื่องมือหิน

ภาพที่ 33 แผนผังการสุมเลือกบล็อกหลุมขุดคน
เพื่อวิเคราะหเครื่องมือหิน

การนําเสนอขอมูลการวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทแกนหินและสะเก็ดหินนัน้ จะทํา
การนําเสนอในรูปแบบของขอมูลเชิงสถิติเปนหลัก เพือ่ ที่จะตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ตามระดับชั้นสมมติ หรือชั้นทับถมที่ไดแบงไวแลวขางตน สามารถจําแนกวิเคราะหตามแตพนื้ ทีข่ ุด
คนไดดังนี้
พื้นที่ขุดคนที่ 1
การวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทแกนหินและสะเก็ดหินจะทําการวิเคราะหทุก
หลุมขุดคน จากการวิเคราะหทั้งหมดพบวา มีโบราณวัตถุประเภทแกนหินและสะเก็ดหินทั้งสิ้น
10,576 ชิ้น (ดูตาราง ที่ 1) โดยแบงตามประเภทของเครื่องมือหิน คือ เครื่องมือแกนหิน 345 ชิ้น
เครื่องมือสะเก็ดหิน 450 ชิ้น นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุแกนหินและสะเก็ดหินประเภทอื่น ๆ มีผล
การวิเคราะหในรายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 1 จํานวนเครื่องมือหินจําแนกตามประเภทของแกนหินและสะเก็ดหิน
ประเภทโบราณวัตถุ

รูปแบบโบราณวัตถุ

แกนหิน

จํานวน
(ชิ้น)
354

Utilize Core
Wasted Core
Broken Core

1380
198

Hammer
สะเก็ดหิน

62
196

Primary utilize flake
Secondary utilize flake
Tertiary utilize flake
Primary wasted flake
Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake
Resharpening flake

206
48
3295
3519
984
385

ตารางที่ 2 จํานวนแกนหินและสะเก็ดหินจําแนกตามประเภทชนิดของหิน
ประเภท
โบราณวัตถุ

แกนหิน

ชนิดหิน
Sandstone Quartzite Mudstone Rhyolithic Andesite
tuff
986
608
105
31
119

Quartz

Siltstone

Chert

Granite

26

49

2

4

สะเก็ดหิน

4899

2198

690

33

593

41

143

49

0

รวม

5885

2806

795

64

712

67

192

51

4

S-150 cmdt.

32:460-470 cmdt.

30:440-450 cmdt.

28:420-430 cmdt.

26:400-410 cmdt.

24:380-390 cmdt.

22:360-370 cmdt.

20:340-350 cmdt.

18:320-330 cmdt.

16:300-310 cmdt.

14:280-290 cmdt.

12:260-270 cmdt.

10:240-250 cmdt.

8:220-230 cmdt.

6:200-210 cmdt.

4:180-190 cmdt.

2:160-170 cmdt.

จํานวน (ชิ้น)
S
2: -15
16 0
cm
0
dt
4: -17
18 0
.
c
0m
1
6:
dt
9
20 0
.
cm
0
8: -21
dt
22 0
.
c
10 0-2 m d
t.
:2 30
4
c
12 0-2 m d
t.
:2 50
60
c
14 -2 m d
:2 70 t .
8
c
16 0-2 m d
:3 90 t .
00
c
18 -3 m d
:3 10 t.
20
c
20 -3 m d
:3 30 t.
40
c
22 -3 m d
:3 50 t.
60
c
24 -3 m d
:3 70 t.
80
c
26 -3 m d
:4 90 t.
00
c
28 -4 m d
:4 10 t .
20
cm
30 -4
:4 30 dt .
4
c
32 0-4 m d
:4 50 t.
60
cm
-4
70 dt.
cm
dt
.

จํ า นวน (ชิ้ น )
S2: 15 0
16
0 - cm
4: 170 dt.
18
0 - cm
6: 190 dt.
20
0 - cm
8: 210 dt.
22
0 - cm
10
2
dt
.
:2 30
40
cm
12
25
dt
.
:2
60 0 c
14 -27 mdt
.
:2
0
80
c
16 -29 mdt
.
:3
0
0
c
18 0-3 md
t.
:3 1 0
20
c
20 -33 md
t.
:3
4 0 0 cm
22 -35
dt
.
:3
60 0 c
24 -37 mdt
.
:3
0
80
c
26 -39 mdt
.
:4
0 0 0 cm
28 -41
dt
.
:4
0
20
c
30 -43 mdt
.
:4
4 0 0 cm
32 -45
dt
.
:4
6 0 0 cm
-4
7 0 dt.
cm
dt
.

จํานวน (ชิ้น)

88

1200

1000
800

600
แกนหิน

สะเก็ดหิน

400

200

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 1 กราฟความสัมพันธของปริมาณของแกนหินและสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
100

90
Utilize Core

Wasted Core

80

70
Broken Core

60

50

40

30

20

10

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 2 กราฟความสัมพันธของปริมาณของประเภทแกนหินในแตละระดับชั้นสมมติ

450

400
Primary wasted flake

350
Secondary wasted flake

Tertiary wasted flake

300

Primary utilize flake

250

200

Secondary utilize flake

Tertiary utilize flake

150

100

50

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 3 กราฟความสัมพันธของปริมาณของสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
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จากตารางที่ 1 จะพบประเภทของแกนหินครบทุกประเภท และครบทุก
ขั้นตอนของการผลิต ทั้งที่มีการรองรอยของการใชงานและไมใชงาน ในสวนของชนิดของหินที่
มนุษยในอดีตนิยมนํามากะเทาะ จากตารางที่ 4.2 พบวา หินทราย จะมีปริมาณมากที่สุด คิดเปน 56
%รองลงมาคือ หินควอตไซต 26 % หินโคลน 8 % หินแอนดีไซต 6 % ตามลําดับ เครื่องมือหินทุก
ชิ้นที่พบจะทํามาจากหินกรวดแมน้ํามีขนาดตาง ๆ ตั้งแตขนาด Pebble (4-64 mm.) ไปจนถึงขนาด
Boulder (มากกวา 256 mm.)
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณที่พบจากแผนภูมกิ ราฟที่ 1 – 3 แสดงปริมาณรวม
ของแกนหินและสะเก็ดหินในแตละชัน้ ดินสมมติแลว จะเห็นไดวาปริมาณระหวางแกนหินและ
สะเก็ดหินคอนขางจะแปรผันตามกัน โดยพบวาจะเริ่มพบจํานวนมากขึ้นในชวงชัน้ ดินสมมติที่ 4
(180-190 cm.dt.) ซึ่งในชวงนี้แกนหินที่มรี อยการใชงาน (utilized core) มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกวา
ระดับชั้นดินสมมติกอนหนา สะเก็ดหินที่พบมีทั้งที่มีการใชงานและไมใชงานแตสวนใหญแลวจะ
เปนสะเก็ดหินที่ไมมีรอยการใชงาน และจะพบปริมาณมากในระดับสมมติที่ 6-7 (200 – 220 cm.dt.)
หลังจากชวงนีล้ งไปตั้งแตชนั้ ดินสมมติที่ 10-13 (240 – 280 cm.dt.) ปริมาณรวมของแกนหินและ
สะเก็ดหินมีจํานวนลดลงไป (พบวาในชวงดังกลาวจะปรากฏปริมาณของหินปูนคอนขางมาก)
ในชวงชัน้ ดินสมมติที่ 14 (280 – 290 cm.dt.) นั้นปริมาณรวมของแกนหินและ
สะเก็ดหินเพิม่ ขึ้นเปนจํานวนมากขึ้น สวนใหญจะเปนแกนหินและสะเก็ดหินทีไ่ มมีรอยการใชงาน
สะเก็ดหินที่มรี อยการใชงานนั้นยังคงพบเปนจํานวนไมมากนัก ปริมาณของแกนหินและสะเก็ดหิน
ยังคงปรากฏพบอยางตอเนื่อง จนถึงระดับชั้นดินสมมติที่ 25 (390 – 400 cm.dt.) ปริมาณของแกน
หินและสะเก็ดหินจะเพิ่มมากขึ้นคอนขางสูงมาก และพบวาจํานวนแกนหินที่มีรองรอยการใชงาน
จะมีปริมาณเพิม่ ขึ้นดวย จนกระทั่งถึงระดับประมาณชั้นดินสมมติที่ 30 (440 – 450 cm.dt.) ปริมาณ
ของเครื่องมือหินจะลดจํานวนลงและไมพบแกนหินและสะเก็ดหินอีกเลยตั้งแตระดับชั้นดินสมมติ
ที่ 32 (460 -470 cm.dt.) เปนตนไป
พื้นที่ขุดคนที่ 2
จากการขุดคนในพื้นที่ขดุ คนที่ 2 พบวาปริมาณแกนหินและสะเก็ดหินที่พบ
นั้นมีจํานวนมาก
ดังนัน้ การวิเคราะหจึงไดทาํ การเลือกสุมพื้นที่สําหรับทําการวิเคราะหเพื่อเปน
ตัวแทนของพืน้ ที่ขุดคน ซึ่งพื้นที่ที่เลือกสุม ทําการวิเคราะหนนั้ บล็อก NEQ1 SEQ1 SEQ3 หลุมขุด
คน S20W9 (รูปที่ 31 ) เนือ่ งจากพื้นทีด่ านนี้เมื่อทําการขุดคนเปนบริเวณที่มีความลึกโดยรวมมาก
ที่สุด ทั้งนี้การเลือกวิเคราะหบล็อก SEQ1 และ SEQ3 ซึ่งเปนบล็อกที่ติดกันนั้น ก็เพื่อที่จะ
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ตรวจสอบความสัมพันธระหวางการถลมของหินปูนกับการใชเครื่องมือหินวามีความสัมพันธกัน
อยางไร และเนื่องจากระดับของพื้นที่ขุดคนคอนขางจะลาดชันมาก ดังนั้นในการนําเสนอขอมูลจะ
เปนการนําเสนอในแตละบล็อกขุดคนกอน แลวจึงภาพรวมของทั้งพืน้ ที่ขุดคนในตอนทาย
จากการวิเคราะหทั้ง 3 บล็อก พบวา มีโบราณวัตถุประเภทแกนหินและสะเก็ด
หินทั้งสิ้น 11,440 ชิ้น แสดงผลการวิเคราะหในรายละเอียดแตละบล็อก ดังนี้
S20W10 NEQ1 จากการวิเคราะหทั้งหมดพบวา มีโบราณวัตถุประเภทแกน
หินและสะเก็ดหินทั้งสิ้น 4,926 ชิ้น มีผลการวิเคราะหในรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 จํานวนรวมแกนหินแยกตามประเภทตามรูปแบบ
ประเภท
โบราณวัตถุ
แกนหิน

รูปแบบ
โบราณวัตถุ

Utilized Core
Wasted Core
Broken Core
Hammer

สะเก็ดหิน

Primary utilized flake
Secondary utilized flake
Tertiary utilized flake
Primary wasted flake
Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake
Resharpening flake

จํานวน
(ชิ้น)
112
423
1105
2
94
91
20
1141
1381
557
-

5:
6- 3 10
9
10 :3 - 34
-1 50 0
16 1:3 - 38 cm d
-1 90 0 c t.
7: -4 m
4 0
21 40 0 c dt.
:4 -46 m d
23 9 0- 0 c t .
:5 50 m
25 2 0- 0 c dt .
:5 54 m d
27 6 0- 0 c t .
:6 58 m
29 0 0- 0 c dt .
:6 62 m
31 4 0- 0 c dt .
:6 66 m
33 8 0- 0 c dt .
:7 70 m d
2 0 0 t.
-7 cm
40 d
cm t.
dt
.

3-

จํ า นวน (ชิ้ น )

แกนหิน

จํานวน (ชิ้น)

ประเภท
เครื่องมือหิน

35:
31
6- 0- 3
9:
4
10 3 5 0 c
-1 0- 3 md
1:
8
t
16 39 0 c .
-1 0 -4 md
7:
44 0 0 t.
c
21 0 -4 md
t.
:4 6 0
9
c
23 0-5 md
t.
:5 0 0
2
c
25 0-5 md
t.
:5 4 0
6
c
27 0-5 md
t.
:6 8 0
0
c
29 0-6 md
t.
:6 2 0
4
c
31 0-6 md
t.
:6 6 0
8
c
33 0-7 md
t.
:7 0 0
20
c
-7 md
40
t.
cm
dt
.
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ตารางที่ 4 จํานวนรวมของแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามชนิดของหิน

ชนิดหิน
Sandstone Quartzite Mudstone Rhyolithic Andesite
tuff
1122
475
14
3
2

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

180

160

140
120

100

80

60
40

20

0

ระดับสมมติ

Quartz
Siltstone
Chert
Granite

15
7

สะเก็ดหิน
2521
725
41
1
5
1
-

รวม
3634
1200
55
4
2
20
1
7

แกนหิน

สะเก็ดหิน

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 4 กราฟความสําพันธของปริมาณของแกนหินและสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ

Utilize core

Wasted core

Broken core
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200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Primary wasted flake
Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake
Primary Utilize flake
Secondary utilize flake
Tertiary utilize flake

35:
3
6 - 10
9 10 :35 340
-1 0- c
16 1:3 380 mdt
.
-1 90
7: -4 cm
4 4 00 d t
21 0 - c m .
:4 46
9 0 dt
23 0 - c m .
:5 50
0 dt
2 5 20- c m .
5
:5 4
6 0 dt
27 0- c m .
:6 58
0 0 dt
29 0 - c m .
:6 62
4 0 dt
31 0 - c m .
:6 66
8 0 dt
33 0- c m .
:7 70
20 0 dt.
-7 cm
40 dt
cm .
dt
.

จํา นวน (ชิ้น)

แผนภูมิที่ 5 กราฟความสําพันธของปริมาณของประเภทแกนหินในแตละระดับชั้นสมมติ

ระดับสมมติ

แผนภูมที่ 6 กราฟความสําพันธปริมาณประภทของสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ

จากตารางที่ 3 จะพบประเภทของแกนหินครบทุกประเภท และครบทุก
ขั้นตอนของการผลิต ทั้งที่มีการรองรอยของการใชงานและไมใชงาน ในสวนของชนิดของหินที่
มนุษยในอดีตนิยมนํามากะเทาะ จากตารางที่ 4 พบวา หินทราย จะมีปริมาณมากที่สดุ คิดเปน 73 %
รองลงมาคือ หินควอตไซต 24 % หินโคลน 2 % หินอืน่ ๆ 1 % ตามลําดับ เครื่องมือหินทุกชิน้ ที่
พบจะทํามาจากหินกรวดแมน้ํามีขนาดตาง ๆ ตั้งแตขนาด Pebble (4-64 mm.) ไปจนถึงขนาด
Boulder (มากกวา 256 mm.)
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณที่พบจากแผนภูมกิ ราฟที่ 4 – 6 แสดงปริมาณรวม
ของแกนหินและสะเก็ดหินในแตละชัน้ ดินสมมติแลว จะเห็นไดวาปริมาณระหวางแกนหินและ
สะเก็ดหินคอนคอนขางจะมีความสอดคลองกัน กลาวคือ เมื่อพบปริมาณของแกนหินเปนจํานวน
มาก ปริมาณของสะเก็ดหินก็มีจํานวนมากตามไปดวย โดยพบวาจะเริ่มพบจํานวนมากขึ้นในชวงชัน้
ดินสมมติที่ 6-9 (350-380 cm.dt.) จนกระทั่งชั้นดินสมมติประมาณ 24 (540 – 550 cm.dt.) ปริมาณ
ของแกนหินและสะเก็ดหินจะลดลงเปนจํานวนมาก
(แตจากกราฟพบวาในระดับชั้นดินสมมติ
ประมาณ ชั้นที่ 21 ปริมาณของแกนหินและสะเก็ดหินลดลง นาจะเนือ่ งมาจากในชวงดังกลาวมีการ
ขาดหายไปของตัวอยาง) ทั้งนี้สอดคลองกับการวิเคราะหชั้นทับวาในชวงดังกลาวเปนชั้นที่มีการ
ถลมของหินปูน หลังจากนั้นในชั้นดินสมมติที่ 28 (640-650 cm.dt.) ปริมาณของแกนหินและสะเก็ด
หินจะเพิ่มปริมาณขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งแกนหินที่มกี ารใชงาน และสะเก็ดหินที่มกี ารใช
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งานจะเพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นดวยจนกระทั่งถึงระดับประมาณชัน้ ดินสมติที่ 33 (720 – 740 cm.dt.)
ปริมาณของเครื่องมือหินจะลดจํานวนลงและไมพบเครื่องมือหินอีกเลย
S20W10 SEQ1 จากการวิเคราะหทั้งหมดพบวา มีโบราณวัตถุประเภทแกน
หินและสะเก็ดหินทั้งสิ้น 4,086 ชิ้น มีผลการวิเคราะหในรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5 จํานวนรวมแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามรูปแบบ
ประเภท
โบราณวัตถุ

รูปแบบ
โบราณวัตถุ

แกนหิน

จํานวน
(ชิ้น)
94

Utilized Core
Wasted Core
Broken Core

266
690

Hammer
สะเก็ดหิน

6
120

Primary utilize flake
Secondary utilize flake
Tertiary utilize flake
Primary wasted flake
Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake
Resharpening flake

111
7
882
1407
500
3

ตารางที่ 6 จํานวนรวมของแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามชนิดของหิน
ประเภท
โบราณวัตถุ

แกนหิน
สะเก็ดหิน
รวม

ชนิดหิน
Sandstone Quartzite Mudstone Rhyolithic Andesite
tuff
655
400
4
3
1
2180
2835

833
1233

52
56

1
4

0
1

Quartz

Siltstone

Chert

Granite

-

-

-

2

-

-

-

2

31
6- 0-3
9:
4
10 350 0 c
-1
-3 md
1
8
t.
15 :39 0 c
-1 0-4 md
9:
t.
43 00
c
22 0-4 m d
t.
:5 80
00
c
24 -52 m d
t.
:5
4 0c
26 0-5 md
t
6
.
:5
8 0c
28 0-6 m d
0
t
:6
.
20 0 c
30 -64 m d
t
.
:
3 2 66 0 c
-3 0-6 md
4:
t.
70 80
0- c m
76
dt
.
0
cm
dt
.

35:

จํา นวน (ชิ้น)
35:
31
0634
9:
35 0 c
m
10
0dt
38
-1
.
1:
39 0 cm
15
0d
-1
40
t.
9:
43 0 c
m
0d
48
t.
22
0
:5
cm
00
d
52
t.
24
0
:5
cm
40
d
56
t.
26
0
:5
cm
80
dt
28 -60
.
0
:6
cm
20
dt
30 -64
.
0
:6
cm
60
32
dt
-6
-3
.
8
4:
70 0 c
m
0d
76
t.
0
cm
dt
.

จํานวน (ชิ้น)

35:
31
034
60
9:
cm
35
10
0dt
3
.
-1
8
1:
0
39
cm
15
0d
t.
40
-1
9:
0
43
cm
0dt
48
.
22
0
:5
cm
00
d
-5
t.
24
20
:5
cm
40
dt
-5
.
60
26
:5
c
m
80
d
-6
t.
28
00
:6
cm
20
dt
-6
.
30
40
:6
c
60
m
32
dt
-6
.
-3
80
4:
cm
70
0dt
76
.
0
cm
dt
.

จํานวน (ชิ้น)

94

700

600
แกนหิน

500

สะเก็ดหิน

400

300

200

100

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 7 กราฟความสัมพันธปริมาณแกนหินและสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
80

70

60
Utilize core

Wasted core

50
Broken core

40

30

20

10

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 8 กราฟความสัมพันธของรูปแบบแกนหินในแตละระดับชั้นสมมติ

350

300

250

200

Primary wasted flake
Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake
Primary utilize flake
Secondary utilize flake

150

100

Tertiary utilize flake

50

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 9 กราฟความสัมพันธของปริมาณของรูปแบบสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
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S0W10 SEQ3 จากการวิเคราะหทั้งหมดพบวา มีโบราณวัตถุประเภทแกนหินและ
สะเก็ดหินทั้งสิ้น 2,119 ชิ้น มีผลการวิเคราะหในรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 7 จํานวนรวมแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามรูปแบบ
ประเภท
โบราณวัตถุ

รูปแบบ
โบราณวัตถุ

แกนหิน

จํานวน
(ชิ้น)
41

Utilized Core
Wasted Core
Broken Core

242
125

Hammer
สะเก็ดหิน

1
13

Primary utilize flake
Secondary utilize flake
Tertiary utilize flake
Primary wasted flake
Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake
Resharpening flake

8
0
404
1018
327
20

ตารางที่ 8 จํานวนรวมของแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามชนิดของหิน
ประเภท
โบราณวัตถุ

แกนหิน

ชนิดหิน
Sandstone Quartzite Mudstone Rhyolithic Andesite
tuff
252
146
8
1
1

Quartz

Siltstone

Chert

Granite

-

-

-

-

สะเก็ดหิน

1215

532

31

-

6

1

-

5

-

รวม

1467

678

39

1

7

1

-

5

-

33:720-740 cmdt.

31:680-700 cmdt.

29:640-660 cmdt.

27:600-620 cmdt.

25:560-580 cmdt.

23:520-540 cmdt.

21:490-500 cmdt.

19:470-480 cmdt.

17:450-460 cmdt.

12-16:400-450 cmdt.

10-11:380-400 cmdt.

3-9:310-380 cmdt.

2-3:300-320 cmdt.

จํ า นวน (ชิ้ น )
23:
3
3- 009
10 :31 320
-1 0- c
m
1
12 :38 380 dt
-1 0- c .
6: 40 md
40 0
t.
17 0-4 cm
50 dt
:4
.
5
19 0-4 cm
:4 60 dt
.
70
21 -4 cm
:4 80 dt
90
.
23 -5 cm
:5 00 dt
2
.
25 0-5 cm
:5 40 dt
60
.
27 -5 cm
:6 80 dt
0
.
29 0-6 cm
:6 20 dt
40
.
31 -6 cm
:6 60 dt
8
.
33 0-7 cm
:7 00 dt
20
.
-7 cm
40 dt
cm .
dt
.

จํานวน (ชิน)
้

23:
3
3- 003
9
10 :31 20
-1 0- cm
3
1
12 :38 80 dt.
-1 0- cm
6: 40
40 0 dt.
17 0-4 cm
:4 50 dt.
5
19 0-4 cm
:4 60 dt.
7
21 0-4 cm
:4 80 dt.
9
23 0-5 cm
:5 00 dt
.
2
25 0-5 cm
:5 40 dt
.
6
27 0-5 cm
:6 80 dt.
0
29 0-6 cm
:6 20 dt.
4
31 0-6 cm
:6 60 dt.
8
33 0-7 cm
:7 00 dt.
20
-7 cm
40 dt
cm .
dt
.

จํานวน (ชิ้น)

96

250

200

150

100

แกนหิน

สะเก็ดหิน

50

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 10 กราฟความสัมพันธของปริมาณของแกนหินและสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
60

50
Utilize core

Wasted core

40
Broken core

30

20

10

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 11 กราฟความสัมพันธของรูปแบบแกนหินในแตละระดับชั้นสมมติ

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Primary wasted flake

Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake

Primary utilize flake
Secondary utilize flake

Tertiary utilize flake

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 12 กราฟความสัมพันธของปริมาณของรูปแบบสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
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พื้นหลุมขุดคน S20W10 SEQ1 และ SWQ 3 นั้น เปนหลุมขุดคนที่อยู
ติดกัน จากตารางที่ 5 และ 7 จะพบประเภทของแกนหินและสะเก็ดหินครบทุกประเภท และครบ
ทุกขั้นตอนของการผลิต ทั้งที่มีการรองรอยของการใชงานและไมใชงาน พบวา ในหลุมขุดคน
SWQ 3 นั้นพบปริมาณของแกนหินและสะเก็ดหินนอยมากเมื่อเทียบกับหลุมขุดคนอื่น ๆ ทั้งนี้
เนื่องมาจากเปนหลุมที่อยูในตําแหนงทีเ่ พิงผาถลม ทําใหสงผลกระทบตอปริมาณของจํานวนแกน
หินและสะเก็ดหินไปดวย ในสวนของชนิดของหินที่มนุษยในอดีตนิยมนํามาใชเปนเครื่องมือหิน
จากตารางที่ 6 และ 8 จํานวนรอยละโดยเฉลี่ยคอนขางจะใกลเคียงกัน พบวา หินทราย จะมีปริมาณ
มากที่สุด คิดเปนประมาณ 60 %รองลงมาคือ หินควอตไซต ประมาณ 30 % หินโคลน 7 % หินอืน่
ๆ 3 % ตามลําดับ เครื่องมือหินทุกชิน้ ทีพ่ บจะทํามาจากหินกรวดแมน้ํามีขนาดตาง ๆ ตั้งแตขนาด
Pebble (4-64 mm.) ไปจนถึงขนาด Boulder (มากกวา 256 mm.)
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณที่พบจากแผนภูมกิ ราฟที่ 7 – 12 แสดงปริมาณ
รวมของแกนหินและสะเก็ดหินในแตละชัน้ ดินสมมติแลว จะเห็นไดวา ปริมาณระหวางแกนหินและ
สะเก็ดหิน คอนขางจะมีปริมาณที่สอดคลองกัน กลาวคือ เมื่อพบปริมาณของแกนหินเปนจํานวน
มาก ปริมาณของสะเก็ดหินก็มีจํานวนมากตามไปดวย โดยพบวาจะเริ่มพบจํานวนมากขึ้นในชวงชัน้
ดินสมมติที่ 3-9 (310-380 cm.dt.) จากนั้น ประมาณชั้นดินสมมติที่ 10 -11 (380 -400 cm.dt.)ของ
หลุมขุดคน SWQ 3 ปริมาณของแกนหินและสะเก็ดหินจะลดจํานวนลงอยางรวดเร็วจนแทบจะไม
พบเลย ซึ่งนาจะสอดคลองกับการถลมลงมาของหินปูนในชวงดังกลาว และจะเพิ่มปริมาณมากขึน้
ตั้งแตระดับชัน้ ดินสมมติ ที่ 21 (490-500 cm.dt.) แตกพ็ บวายังคงพบแกนหินและสะเก็ดหินปะปน
อยูกับเศษแตกหักของหินปูนเปนจํานวนมากดวย ในสวนหลุมขุดคน NEQ1 พบวาปริมาณของแกน
หินและสะเก็ดหินจะลดลงเมือ่ ถึงระดับสมมติประมาณ 15-19 (430-480 cm.dt.) ซึ่งเปนชวงที่มีการ
ถลมของหินปูนตามแนวความเอียงของพื้นที่ และจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นตั้งแตระดับชั้นดินสมมติ
ประมาณ 24 (540-580 cm.dt.) จนกระทั่งถึงชั้นดินสมมติประมาณ 33 (720-740 cm.dt.) จะไมพบ
แกนหินและสะเก็ดหินอีกเลย
พื้นที่ขุดคนที่ 3
จากการขุดคนในพื้นที่ขดุ คนที่ 3 พบวาปริมาณโบราณวัตถุประเภทแกน
หินและสะเก็ดหินที่พบนัน้ มีจํานวนคอนขางมาก ดังนั้นการวิเคราะหจึงไดทําการสุมพื้นที่ทําการ
วิเคราะหเพื่อเปนตัวแทนของพื้นที่ขุดคนทีส่ ามารถบอกถึงกิจกรรมของมนุษยบริเวณนี้ในอดีตได
ซึ่งพื้นที่ที่เลือกสุมทําการวิเคราะหนั้นบล็อก SWQ1 ของหลุมขุดคน S20W9 และ N/W1 NWQ3
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SWQ3 ของหลุมขุดคน S20W9 (ภาพที3่ 1) จากการวิเคราะหทั้ง 3 บล็อก พบวา มีโบราณวัตถุ
ประเภทแกนหินและสะเก็ดหินทั้งรวมสิ้น 11,440 ชิ้น มีผลการวิเคราะหในรายละเอียดแตละบล็อก
ดังนี้
S19W9 SWQ1 จากการวิเคราะหทั้งหมดพบวา มีโบราณวัตถุประเภท
แกนหินและสะเก็ดหินทั้งสิ้น 3702 ชิ้น มีผลการวิเคราะหในรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 9 จํานวนรวมแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามรูปแบบ
ประเภท
โบราณวัตถุ

รูปแบบ

แกนหิน

จํานวน
(ชิ้น)
56

Utilize Core
Wasted Core
Broken Core

276
665

Hammer
สะเก็ดหิน

40

Primary utilize flake
Secondary utilize flake
Tertiary utilize flake
Primary wasted flake
Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake
Resharpening flake

41
12
892
1222
488
10

ตารางที่ 10 จํานวนรวมของแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามชนิดของหิน
ประเภท
โบราณวัตถุ

แกนหิน

ชนิดหิน
Sandstone Quartzite Mudstone Rhyolithic Andesite
tuff
668
305
7
4
-

Quartz

Siltstone

Chert

Granite

10

-

-

3

สะเก็ดหิน

1845

794

36

-

-

24

-

2

-

รวม

2513

1099

43

4

-

34

-

2

3

99

600
แกนหิน
สะเก็ดหิน
500

จํานวน (ชิ้น)

400

300

200

100

0
S-580
cmdt.

1:580-600 2:600-620 3:620-640 4:640-660 5:660-680 6:680-700 7:700-720 8:720-740 9:740-760 10:760cmdt.
cmdt.
cmdt.
cmdt.
cmdt.
cmdt.
cmdt.
cmdt.
cmdt. 780 cmdt.
ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 13 กราฟความสัมพันธปริมาณของแกนหินและสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
140
Utilize core

จํานวน (ชิน
้ )

120

Wasted core

100

Broken core

80
60
40
20

S
-5
8
1:
58 0 c
m
060 dt.
2:
60 0 c
m
0dt
62
.
3:
0
62
cm
0dt
64
.
4:
64 0 c
m
0d
66
t.
5:
0
66
cm
0d
68
t.
6:
68 0 c
m
0dt
70
.
7:
70 0 c
m
0d
72
t.
8:
72 0 c
m
0dt
74
.
9:
74 0 c
m
0d
7
t.
10
60
:7
cm
60
dt
-7
.
80
cm
dt
.

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 14 กราฟความสัมพันธปริมาณของรูปแบบแกนหินในแตละระดับชั้นสมมติ
300

Primary wasted flake
Secondary wasted flake

250

Tertiary wasted flake

จํานวน (ชิ้น)

Primary utilize flake
200

Secondary utilize flake
Tertiary utilize flake

150
100
50

S58
0

1:
cm
58
dt
0.
60
0
2:
cm
60
0dt
.
62
0
3:
cm
62
0dt
.
64
0
4:
cm
64
0dt
.
66
0
5:
cm
66
dt
0.
68
0
6:
cm
68
0dt
.
70
0
7:
cm
70
0dt
.
72
0
8:
cm
72
0dt
.
74
0
9:
cm
74
0dt
.
76
10
0
cm
:7
60
d
t.
-7
80
cm
dt
.

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 15 กราฟความสัมพันธปริมาณของรูปแบบสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ

100

S20W9 Baulk N/W1 จากการวิเคราะหทั้งหมดพบวา มีโบราณวัตถุประเภท
แกนหินและสะเก็ดหิน ทั้งสิ้น 3,591 ชิ้น มีผลการวิเคราะหในรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 11 จํานวนรวมแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามรูปแบบ
ประเภท
โบราณวัตถุ

รูปแบบ

แกนหิน

จํานวน
(ชิ้น)
49

Utilized Core
Wasted Core
Broken Core

243
520

Hammer
สะเก็ดหิน

10
36

Primary utilized flake
Secondary utilized flake
Tertiary utilized flake
Primary wasted flake
Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake
Resharpening flake

14
0
949
1241
517
12

ตารางที่ 12 จํานวนรวมของแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามชนิดของหิน
ประเภท
โบราณวัตถุ

แกนหิน

ชนิดหิน
Sandstone Quartzite Mudstone Rhyolithic Andesite
tuff
532
270
4
1
-

Quartz

Siltstone

Chert

Granite

2

-

-

3

สะเก็ดหิน

1888

774

80

-

-

11

-

5

11

รวม

2420

1044

84

1

-

13

-

5

14

1:
cm
58
0dt
.
60
0
2:
cm
60
0dt
.
62
0
3:
cm
62
0dt
64
.
0
4:
cm
64
0dt
.
66
0
5:
cm
66
0dt
68
.
0
6:
cm
68
0dt
70
.
0
7:
cm
70
0dt
.
72
0
8:
cm
72
0dt
74
.
0
9:
cm
74
0
d
10
t.
-7
-1
60
1:
cm
76
0dt
80
.
0
cm
dt
.

S58
0

จํานวน (ชิ้น)

S
1: -58
58 0
0
2: -6 cm
60 00 dt
.
0
3: -6 cm
62 20 dt
.
0
4: -6 cm
64 40 dt
.
0
5: -66 cm
66 0 dt
.
0
6: -6 cm
68 80 dt
.
0
7: -7 cm
70 00 dt
.
0
8: -7 cm
72 20 dt
0- c .
10 9:7 740 md
t.
-1 40
1: -7 cm
76 60 dt
0- c .
80 md
0 t.
cm
dt
.

จํานวน (ชิ้น)

S
1: -58
58 0
c
0
2: -60 md
60 0 t.
0
c
3: -62 md
62 0
t
0
c .
4: -64 md
64 0
t
c .
0
5: -66 md
66 0
t
0
c .
6: -68 md
68 0
t
0
c .
7: -70 md
70 0
t
c .
0
8: -72 md
72 0
t.
0
c
9: -74 md
10 74 0
t.
-1 0 - cm
1: 76
76 0 dt.
0 - cm
80
d
0 t.
cm
dt
.

จํานวน (ชิ้น)

101

600
500
400
แกนหิน

สะเก็ดหิน

300
200
100
0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 16 กราฟความสมพันธปริมาณของประเภทแกนหินและสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
120
100
80
Utilize core

Wasted core

60
40
20
0
Broken core

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 17 กราฟความสัมพันธปริมาณของรูปแบบแกนหินในแตละระดับชั้นสมมติ

250
Primary wasted flake

200
Secondary wasted flake
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ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 18 กราฟความสัมพันธปริมาณของรูปแบบสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
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S20W9 NWQ3 จากการวิเคราะหทั้งหมดพบวา มีโบราณวัตถุประเภทแกนหินและ
สะเก็ดหินทั้งสิ้น 3,211 ชิ้น มีผลการวิเคราะหในรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 13 จํานวนรวมแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามรูปแบบ
ประเภท
โบราณวัตถุ

รูปแบบ

แกนหิน

จํานวน
(ชิ้น)
95

Utilized Core
Wasted Core
Broken Core

101
421

Hammer
สะเก็ดหิน

14
87

Primary utilized flake
Secondary utilized flake
Tertiary utilize flake
Primary wasted flake
Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake
Resharpening flake

37
1
755
1072
611
20

ตารางที่ 14 จํานวนรวมของแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามชิดของหิน
ประเภท
โบราณวัตถุ

แกนหิน

ชนิดหิน
Sandstone Quartzite Mudstone Rhyolithic Andesite
tuff
417
179
17
-

Quartz

Siltstone

Chert

Granite

-

-

-

-

สะเก็ดหิน

1801

728

39

-

-

9

-

5

1

รวม

2218

907

56

-

-

9

-

5

1

S
2: 440
45
0 - cm
46 dt
4:
.
48 0 c
m
0dt
5
0
6:
.
52 0 c
m
0d
54
t.
8:
56 0 c
m
0dt
10
5
.
:6 80
00
cm
dt
12 -62
.
0
:6
cm
40
dt
6
14
.
:6 60
80
cm
dt
16 -70
.
0
:7
cm
20
d
74
18
t.
0
:7
cm
60
-7
dt
80
.
cm
dt
.

จํานวน (ชิน
้ )
S
1: -44
44 0
cm
0
2: -45 dt
45 0
.
0 - cm
3: 46
46 0 dt.
c
0
4: -48 md
t.
48 0
0 - cm
5: 50
dt
50 0
.
c
0
6: -52 md
t
52 0
.
c
0
7: -54 md
t.
54 0
c
0
8: -56 md
t.
56 0
0 - cm
9: 58
dt
58 0
.
10 0 -6 cm
:6 00 dt.
0
11 0-6 cm
:6 2 0 dt.
2
12 0-6 cm
:6 4 0 dt.
4
13 0-6 cm
:6 6 0 dt.
6
14 0-6 cm
:6 8 0 dt.
8
15 0-7 cm
:7 0 0 dt.
0
16 0-7 cm
:7 2 0 dt.
2
17 0-7 cm
:7 4 0 dt.
4
18 0-7 cm
:7 6 0 dt.
60
c
-7 md
80
t.
cm
dt
.

จํานวน (ชิน
้ )

S
1: -44
44 0
cm
0
2: -4 5 dt
.
45 0
cm
0
3: -4 6
dt
46 0
.
cm
0
4: -4 8
dt
48 0
.
c
0
5: -5 0 md
t.
50 0
c
0
6: -5 2 md
t.
52 0
0- cm
7: 5 4
dt
54 0
.
cm
0
8: -5 6
dt
56 0
.
cm
0
9: -5 8
dt
58 0
.
10 0-6 cmd
:6 00
t.
00
11 -6 cmd
:6 20
t.
2
12 0 -6 cmd
:6 40
t.
4
13 0 -6 cmd
:6 60
t.
6
14 0 -6 cm
:6 80 dt.
8
15 0 -7 cm
:7 00 dt.
0
16 0 -7 cmd
:7 20
t.
20
17 -7 cmd
:7 40
t.
40
18 -7 cmd
:7 60
t.
60
c
-7 m d
80
t.
cm
dt
.

จํานวน (ชิ้น)
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0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 19 กราฟความสัมพันธปริมาณแกนหินและสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
450

400
แกนหิน

350
สะเก็ดหิน
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200

150

100

50

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 20 กราฟความสัมพันธปริมาณของรูปแบบแกนหินในแตละระดับชั้นสมมติ
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ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 21 กราฟความสัมพันธปริมาณของรูปแบบสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
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S20W9 SWQ3 จากการวิเคราะหทั้งหมดพบวา มีโบราณวัตถุประเภทแกนหิน
และสะเก็ดหินทั้งสิ้น 3,312 ชิ้น มีผลการวิเคราะหในรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 15 จํานวนรวมแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามรูปแบบ
ประเภท
โบราณวัตถุ

รูปแบบ

แกนหิน

จํานวน
(ชิ้น)
128

Utilized Core
Wasted Core
Broken Core

354
340

Hammer
สะเก็ดหิน

10
86

Primary utilized flake
Secondary utilized flake
Tertiary utilized flake
Primary wasted flake
Secondary wasted flake
Tertiary wasted flake
Resharpening flake

103
9
496
1126
630
30

ตารางที่ 16 จํานวนรวมของแกนหินและสะเก็ดหินแยกตามชนิดของหิน
ประเภท
โบราณวัตถุ

แกนหิน

ชนิดหิน
Sandstone Quartzite Mudstone Rhyolithic Andesite
tuff
462
307
44
1
-

Quartz

Siltstone

Chert

Granite

4

-

-

4

สะเก็ดหิน

1439

779

202

-

-

36

-

20

3

รวม

1901

1086

246

1

-

40

-

20

7

2: S-4
45 40
4: 0-4 cm
48 60 d
t
6: 0-5 cm .
52 00 d
t.
8: 0-5 cm
56 40 d
10 0- c t.
:6 58 md
12 00- 0 c t.
:6 62 md
14 40- 0 c t.
:6 66 md
16 80- 0 c t.
18 :7 70 md
,1 20 0 c t.
9: -7 m
76 40 d
0- c t.
80 m
0 dt.
cm
dt
.

จํานวน (ชิน
้ )
S
1: -4
44 40
0
c
2: -45 md
45 0
t
0- cm .
3: 46
46 0 dt.
c
0
4: -48 md
48 0
t.
0- cm
5: 50
50 0 dt.
c
0
6: -52 md
52 0
t.
0- cm
7: 54
54 0 dt.
0
c
8: -56 md
56 0
t.
0- cm
9: 58
58 0 dt.
10 0-6 cm
:6 00 dt
.
0
11 0-6 cm
:6 20 dt
.
20
12 -6 cm
:6 40 dt
.
40
13 -6 cm
:6 60 dt
.
6
14 0-6 cm
:6 80 dt.
8
15 0-7 cm
:7 00 dt.
00
16 -7 cm
:7 20 dt
.
2
17 0-7 cm
18 :7 40 dt.
4
,1 0
c
9: -7 md
76 60
t
0- c .
80 m
0 dt.
cm
dt
.

จํานวน (ชิน)
้

2:
cm
45
dt
0.
46
0
4:
c
m
48
dt
0.
50
0
6:
c
m
52
dt
0.
54
0
8:
c
m
56
dt
0.
58
0
10
c
:6
m
00
dt
.
-6
2
12
0
cm
:6
40
dt
.
-6
60
14
cm
:6
80
dt
.
-7
00
16
cm
:7
20
dt
18
.
-7
40
,1
9:
c
76
m
dt
0.
80
0
cm
dt
.

S
-4
40

จํานวน (ชิน
้ )
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500
แกนหิน

400

สะเก็ดหิน

300

200

100

0

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 22 กราฟความสัมพันธของปริมาณแกนหินและสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
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ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 23 กราฟความสัมพันธปริมาณของรูปแบบแกนหินในแตละระดับชั้นสมมติ
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Secondary utilize flake

Tertiary utilize flake

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 24 กราฟความสัมพันธปริมาณของรูปแบบสะเก็ดหินในแตละระดับชั้นสมมติ
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การวิเคราะหแกนหินและสะเก็ดหินในพื้นที่ขุดคนที่ 3 พบวา ทั้ง 4 หลุม
ขุดคนที่ไดทําการเลือกสุมเพื่อเปนตัวแทนของพื้นที่สําหรับวิเคราะหนั้นพบวา
มีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ใกลเคียงกันมาก กลาวคือ จะพบประเภทของแกนหินและสะเก็ดหินครบทุก
ประเภท และครบทุกขั้นตอนของการผลิต ทั้งที่มีการรองรอยของการใชงานและไมใชงาน พบ
จํานวนเครื่องมือหินในปริมาณโดยเฉลี่ยทีค่ อนขางใกลเคียงกันดวย
ในสวนของชนิดของหินที่
มนุษยในอดีตนิยมนํามาใชเปนเครื่องมือหิน จากตารางที่ 10 12 14 และ 16 จํานวนรอยละโดยเฉลี่ย
คอนขางจะใกลเคียงกัน พบวา หินทราย จะมีปริมาณมากที่สุด คิดเปนประมาณ 65 %รองลงมาคือ
หินควอตไซต ประมาณ 30 % หินโคลน 3 % หินอื่น ๆ 2 % ตามลําดับ เครื่องมือหินทุกชิ้นที่พบจะ
ทํามาจากหินกรวดแมน้ํามีขนาดตาง ๆ ตั้งแตขนาด Pebble (4-64 mm.) ไปจนถึงขนาด Boulder
(มากกวา 256 mm.) คลายกันดวย
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณที่พบจากแผนภูมกิ ราฟที่ 13 – 24 ซึ่งแสดง
ปริมาณรวมของแกนหินและสะเก็ดหินในแตละชั้นดินสมมติแลว จะเห็นไดวาปริมาณระหวางแกน
หินกับสะเก็ดหินคอนคอนขางจะเหมือนกันทั้ง 4 หลุมขุดคน และจะมีปริมาณที่คอนขางสอดคลอง
กัน กลาวคือ เมื่อพบปริมาณของแกนหินเปนจํานวนมาก ปริมาณของสะเก็ดหินก็มจี ํานวนมากตาม
ไปดวย โดยพบวาในระดับชัน้ ดินสมมติตน จนถึงระดับชั้นดินสมมติประมาณ 520 – 540 cm.dt. จะ
มีปริมาณของเครื่องมือหินนอยมาก จนแทบจะไมพบเลย จนกระทั่ง ในระดับชั้นดินสมมติประมาณ
560 – 580 cm.dt. พบวา ปริมาณของเครื่องมือจะเริ่มเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว จนกระทั่งถึง
ชั้นดินสมมติประมาณ 620-640 cm.dt. ปริมาณของเครื่องมือหินจะลดจํานวนลงอีกครั้ง ทั้งนี้เมือ่
เทียบระดับกับพื้นที่ขุดคนที่ 2 ที่มีแนวตอเนื่องกันนัน้ พบวา ชวงดังกลาวเปนชวงที่เกิดการถลมของ
หินปูนพอดี ซึ่งนาจะสอดคลองและเปนผลทําใหปริมาณของแกนหินและสะเก็ดหินลดจํานวนลง
ดวย หลังจากนั้นพบวาจะเริ่มพบจํานวนแกนหินและสะเก็ดหินมากขึน้ อีกครั้งในชวงชั้นดินสมมติ
ประมาณ 660-680cm.dt. จนกระทั่งถึงชัน้ ดินสมมติประมาณ 740-760 cm.dt. ปริมาณของแกนหิน
และสะเก็ดหินจะเริ่มลดลงจนไมพบอีกเลย
จากการวิเคราะหโบราณวัตถุประเภทแกนหินและสะเก็ดหินทั้ง 3 พื้นที่
ขุดคน ดังที่ไดแสดงแลวขางตนนั้น พบวา การกระจายตัวของแกนหินและสะเก็ดหินจะพบในพืน้ ที่
ขุดคนที่ 2 และ 3 หนาแนนเปนจํานวนมาก สวนในพื้นที่ขุดคนที่ 1 จะกระจายตัวนอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ขุดคนทั้ง 2 พื้นที่ ทัง้ 3 พื้นที่จะพบทั้ง แกนหินที่ใชงาน แกนหินที่ไมใชงาน
สะเก็ดหินใชงาน สะเก็ดหินไมใชงานทั้ง 3 ประเภท และหินกรวดแมน้ํา กระจายตัวอยางหนาแนน
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จากลักษณะกราฟความสัมพันธตาง ๆ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีการใชพื้นที่สําหรับผลิต
เครื่องมือหินอยางตอเนื่องและมีขอสังเกต วาหินกะเทาะจากพื้นที่ขดุ คนที1่ โดยเฉพาะเครื่องมือ
แกนหินที่มีการใชงานนั้นจะพบปริมาณหินที่มีคุณภาพที่ดี และมีความแข็งสูง คือ หิน Rhyoritic
Tuff และ หิน Andesite พบปริมาณที่มากกวาพื้นที่ขุดคนที่ 2 และ 3 อยางมาก แสดงใหเห็นวาใน
บริเวณพืน้ ที่ขดุ คนที่ 1 ซึ่งเปนพื้นที่อยูใ ตเพิงผา มีการคัดเลือกหินที่มคี ุณภาพดีนํามาใชงานดวย แต
เมื่อสรุปในภาพรวมแลวพบวาหินที่มนุษยในอดีตทีน่ ิยมนํามาผลิตเครื่องมือหินนั้น
หินทราย
รองลงมาคือ หินควอตไซต และหินโคลน(กึ่งแปร) ตามลําดับ ซึ่งหินดังกลาวนาจะเปนหินที่หาได
งายตามน้ําลางดวย ในสวนของขนาดของเครื่องมือนั้นพบวาจะพบวา มนุษยมกี ารใชกรวดแมน้ํา
หลากหลายขนาดนํามาผลิตเปนเครื่องมือหิน ซึ่งขนาดโดยเฉลี่ยพบวา เครื่องมือหินขนาด ประมาณ
5-8 × 10-15 × 2-4 เซนติเมตร จะพบปริมาณมากที่สุด (ประมาณ 80 %) รองลงมาคือ ขนาด >8 ×
>15 × >4 เซนติเมตร (ประมาณ 10 %) และ ขนาด 3-5 × 5-10 × 10-12 เซนติเมตร ตามลําดับ (มี
ขอสังเกตพบวา เครื่องมือแกนบางชิ้น เปนลักษณะที่เกิดจากการกะเทาะออกมาจากหินกรวดขนาด
คอนขางใหญ แลวทําการตกแตงเปนเครื่องมือหินในที่สุดดวย) โดยเฉลีย่ แลวปริมาณของสะเก็ดหิน
แบบ Secondary จะพบจํานวนมากกวาสะเก็ดหินแบบ Primary และ Tertiary อยางตอเนื่อง แสดง
ใหเห็นไดวามีการผลิตเครื่องมือหินที่แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดอยางตอเนื่อง ประกอบกับจาก
การจัดจําแนกเครื่องมือหินเบือ้ งตนจะพบคอนหินปะปนอยูดวยการพบคอนหินนี้สามารถบอกให
ทราบถึงเทคนิคการกะเทาะเครื่องมือหิน ในการผลิตเครื่องมือหินนั้นจะใช เทคนิคการกะเทาะ
โดยตรง (Direct Percussion) กลาวคือ ใชคอนหินกะเทาะลงไปบนวัตถุดิบโดยตรง จนไดรูปราง
ของเครื่องมือที่ตองการ (พัชรี สาริกบุตร 2523)
2.3 การวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีอนื่ ๆ
การวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีประเภทอื่น ๆ นอกเหนือไปจากหลักฐาน
ประเภทเครื่องมือหิน ซึ่งเปนหลักฐานทีพ่ บมากที่สุดแลว ยังพบวาหลักฐานประเภทประเภทอื่น ๆ
เชน กระดูกสัตว เศษภาชนะดินเผา รวมไปถึงโบราณวัตถุชิ้นพิเศษดวย ในสวนของการวิเคราะห
หลักฐานตาง ๆ เหลานี้ ขอมูลสวนใหญจะเปนขอมูลที่ทําการวิเคราะหในรายละเอียดเบื้องตนไว
แลว โดยโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ฯ ซึ่งขอมูลที่จะนําเสนอจะนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณใน
แตละชั้นทับถมวามีความแตกตางกันอยางไร มีความสัมพันธกับชั้นดิน และเครื่องมือหิน ที่ทําการ
วิเคราะหในขางตนอยางไร
เพื่อที่จะนํามาเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบกระบวนการกอตัวของแหลง
โบราณคดีตอไป ซึ่งสามารถสรุปและจําแนกการวิเคราะหโบราณวัตถุตาง ๆ ไดดังตอไปนี้
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2.3.1 โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา
การวิเคราะหหลักฐานฐานโบราณคดีประเภทเศษภาชนะดินนั้น ขอมูล
การวิเคราะหจะเปนการวิเคราะหเบื้องตนโดยโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ฯ (รัศมี ชูทรงเดช
และคณะ 2547) สามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินที่ไดจากการขุดคนที่
เพิงผาถ้ําลอดมีจํานวนทั้งหมด 6,211 ชิ้น น้ําหนัก 18,652 กรัม โดยแบงตามพื้นที่ไดดังตอนี้
ตารางที่ 17 จํานวนรวมของเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินและความหนาแนน

พื้นที่ขุดคน
(Area)
1
2
3
จํานวนรวม

จํานวน
ชิ้น
กรัม
202
4,421
1,588
6,211

ปริมาตรพื้นที่ ความหนาแนน
(ลูกบาศก
(ลูกบาศกเมตร/
เมตร)
ชิ้น)
529.5
36
1/6
13,365.5
60
1/74
4,757
70.2
1/23
18,652
166.2
-

พื้นที่ขุดคนที่ 1
พื้นที่ขุดคนที่ 1 เปนพื้นที่ที่พบเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวนนอย
ที่สุด มีทั้งหมด 202 ชิ้น หนัก 529.5 กรัม จากพื้นที่ทั้งหมด 36 ลูกบาศกเมตร ความหนาแนนของ
เศษภาชนะคิดเปน6 ชิ้น ตอพื้นที่ 1 ลูกบาศกเมตร และจากการวิเคราะหพบวาเศษภาชนะดินเผาที่
พบในระดับบนมีลักษณะเปนเศษเล็ก ๆ และหนักประมาณชิ้นละ 1-2 กรัม และในระดับที่ลึกลงไป
ขนาดก็ยังคงใกลเคียงกัน คือประมาณ ตั้งแต 1x1x0.2 เซนติเมตร ถึง 3x3x0.5 เซนติเมตร และมี
น้ําหนักโดยเฉลี่ย 2-3 กรัม ตอเศษภาชนะดินเผา 1 ชิ้น พื้นที่ขุดคนที่ 1 พบเศษภาชนะดินเผาตั้งแต
ระดับพื้นผิวดิน (surfaceประมาณ150 cm.dt.) ตอเนื่องลงไปในชั้นดินและพบหนาแนนที่ระดับ
สมมติ 180-190 cm.dt. และลดจํานวนลงไปจนถึงระดับสมมติ 200 –210 cm.dt. เทานั้น ลักษณะ
ของเศษภาชนะดินเผาพบวาสวนที่พบมากที่สุดคือ สวนลําตัว จํานวน 182 ชิ้น น้ําหนัก 463 กรัม
ลําดับถัดไปคือ สวนปาก จํานวน 19 ชิ้น น้ําหนัก 60.5 กรัม และสวนคอพบนอยที่สุด จํานวน 1 ชิ้น
น้ําหนัก 6 กรัม ลักษณะการตกแตงผิวดานนอกพบวาสวนใหญเปนลายเชือกทาบ พบเปนจํานวน
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111 ชิ้น โดยพบลายเชือกทาบแบบ S-twist มากกวา ลายเชือกทาบแบบ Z-twist อยางเห็นไดชัด
นั่นคือลายเชือกทาบแบบ S-twist จํานวน 91 ชิ้น และลายเชือกทาบแบบ Z-twist จํานวน 20 ชิ้น
พื้นที่ขุดคนที่ 2
พื้นที่ขุดคนที่ 2 เปนพื้นที่ที่พบเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวนมาก
ที่สุด มีทั้งหมด 4,421 ชิ้น หนัก13,365.5 กรัม จากพื้นที่ทั้งหมด 60 ลูกบาศกเมตร ความหนาแนน
ของเศษภาชนะคิดเปน 74 ชิ้น ตอพื้นที่ 1 ลูกบาศกเมตร ลักษณะของเศษภาชนะดินเผา ยังคงเปน
เศษภาชนะที่มีลักษณะแตกหักเปนเศษเล็ก ๆ และมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณชิ้นละ 1-5 กรัม คอนขาง
จะมีความกลมมน และขนาดก็ยังคงใกลเคียงกัน คือประมาณ ตั้งแต 1 x 1 x 0.2 เซนติเมตร ถึง 3.5 x
4.5 x 0.5 เซนติเมตร พื้นที่ขุดคนที่ 2 พบเศษภาชนะดินเผาตั้งแตชั้นดินบนสุด โดยที่ระดับสมมติ
280-300 cm.dt. พบเศษภาชนะดินเผาคอนขางมากและลดนอยลงในระดับลึกลงไป และหนาแนน
มากที่สุดอีกครั้งที่ระดับสมมติ 420-460 cm.dt. และลดจํานวนลงไปจนถึงระดับสมมติ 500–540
พื้นที่ขุดคนที่ 3
เปนพื้นที่ที่พบเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวนมากกวาพื้นที่ขุดคน
ที่ 1 แตนอยกวาพื้นที่ขุดคนที่ 2 มีจํานวนทั้งหมด 1,588 ชิ้น หนัก 4,757 กรัม จากพื้นที่ทั้งหมด
70.2 ลูกบาศกเมตร ความหนาแนนของเศษภาชนะคิดเปน 23 ชิ้น ตอพื้นที่ 1 ลูกบาศกเมตร
ลักษณะของเศษภาชนะดินเผาที่พบ ลักษณะแตกหักเปนเศษเล็ก ๆ และมีน้ําหนักโดยเฉลี่ยประมาณ
ชิ้นละ 2-4 กรัม และมีขนาดใกลเคียงกัน คือประมาณ ตั้งแต 1x1x0.2 เซนติเมตร ถึง 3.5x4.5x0.5
เซนติเมตร พื้นที่ขุดคนที่ 3 พบเศษภาชนะดินเผาเปนจํานวนมากและหนาแนนมาตั้งแตระดับชั้นดิน
บนสุด โดยระดับผิวดิน (surface) มีความลาดเอียงตั้งแตระดับสมมติ 440 cm.dt.อยูทางดานทิศใต
ของหลุมS20W9 ถึงระดับสมมติ 580 cm.dt.อยูทางดานทิศเหนือของหลุม S19W9 ) จนถึงระดับ
สมมติ 660 cm.dt. จะไมพบเศษภาชนะดินเผาอีกเลย
2.3.2 การวิเคราะหกระดูกสัตว
จากการขุดคนจะพบปริมาณของกระดูกสัตวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่ขุดคนที่ 1 จะพบปริมาณมากที่สุด ลักษณะของกระดูกสัตวพบวาจะพบในลักษณะที่
เปนชิ้นเล็ก พบทั้งที่มีการเผาไฟ และไมมกี ารเผาไฟ ซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะหเบื้องตนโดย
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ฯ ในภาคผนวก
ทั้งไดมีการเลือกสุมตัวอยางกระดูกสัตว จากชั้นดินสมมติ 7 ของพื้นที่ขุด
คนที่ 1 ซึ่งเปนชั้นที่พบปริมาณของกระดูกสัตวคอนขางมาก ไปทําการวิเคราะหเพื่อจําแนกชนิด
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ของสัตวเบื้องตน โดย ดร.เยาวลักษณ ชัยมณี จากกรมทรัพยากรธรณี และ ดร.โยชิโอะ สาโตะ จาก
ภาควิชาธรณีวทิ ยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา เพียงชั้นทับถมเดียวจะพบ
จํานวนของชนิดสัตวคอขางมาก สามารถจัดเปนกลุมตาง ๆ ไดดังนี้
สัตวขนาดใหญ ไดแก สัตวจําพวกตระกูล กวางปา (Cervus sp.), วัว
กระทิง (Bos sp.), หมี (Bear), หมูปา (Wild pig) เปนตน ซึ่งสามารถจําแนกไดจากลักษณะของฟน
และเขา
สัตวขนาดกลาง ไดแก สัตวตระกูล แพะภูเขา (Mountain goat) กวาง
ขนาดกลาง (medium deer) หมูปา (Wild pig) ตัวอน (Bamboo rat) ชะนี (Gibbon) เปนตน ซึ่ง
สามารถจําแนกไดจากลักษณะของฟน เขา และกระดูดเชิงกราน เปนตน
สัตวขนาดเล็ก ไดแก สัตวตระกูล สัตวเลื้อยคลานขนาดเล็กตาง ๆ , นก,
ปลา, ปู และตะพาบน้ํา เปนตน ซึ่งสามารถจําแนกไดจากลักษณะของฟน เขา และกระดูดเชิงกราน
เปนตน
นอกจากนี้แลวพบวาลักษณะของเศษกระดูกสัตวที่พบ
ทุกชิน้ จะมี
ลักษณะเปนเศษชิ้นเล็ก ๆ มีขนาดที่แตกตางกันออกไป ลักษณะของการแตกหักเปนชิ้นเล็ก ๆ
ดังกลาวนาจะเกิดจากการกระทําของมนุษยในอดีต
ซึ่งกระทํากับกระดูกสัตวในทั้งในดานการ
เตรียมอาหาร และการบริโภคอาหาร ซึ่งนาจะมีการใชเครื่องมือหินทุบ หรือสับกระดูกสัตวซึ่งแต
เดิมมีขนาดใหญ แตกจนเปนชิ้นเล็ก ๆ อยางที่ขุดคนพบในปจจุบัน ซึ่งลักษณะดังกลาวจะพบคลาย
กับที่พบที่ถ้ําหมอเขียวดวย (สุรินทร ภูขจร 2537)
2.3.3 การวิเคราะหเปลือกหอย
การวิเคราะหเปลือกหอยพบวาจะพบปริมาณหอยคอนขางจะหนาแนนใน
พื้นที่ขุดคนที่ 1 ซึ่งจะพบทั้งที่ถูกเผาไฟ และไมถูกเผาไฟ จากการวิเคราะหเบื้องตนซึ่งจะนําเสนอ
ขอมูลในสวนของปริมาณเปนหลัก จากการวิเคราะหเบื้องตนโดยโครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ ูง
ในพื้นที่ขดุ คนที่ 1 0จะพบ เปลือกหอยตั้งแตชั้นผิวดิน(Surface) จนถึงชั้นดินสมมติที่ 32 นั้นพบวามี
ปริมาณรวมกันทั้งหมด 13,499 ชิ้น (แผนภูมิที่ 25)
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จํานวนชิ้น
1800
1600
1400
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800
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0
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ชั้นดินสมมติ
แผนภูมิที่ 25 ปริมาณของเปลือกหอยในแตละชั้นดินสมมติพื้นที่ขุดคนที่ 1
ที่มา:โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

จากแผนภูมิที่ 25 พบวาปริมาณของเปลือกหอยมีการเพิ่มและลด ปริมาณ
สลับกันไปมาตามชั้นดินสมมติ แตก็พบวาจะมีปริมาณทีค่ อนขางจะหนาแนนในระดับชั้นดินสมมติ
ที่ 20 -29 ซึ่งคอนขางจะสอดคลองกับปริมาณของเครื่องมือหินกะเทาะ และกระดูกสัตว ซึ่งจะพบ
ปริมาณสูงในชวงระดับดังกลาวดวย แสดงใหเห็นถึงการนิยมบริโภคหอยในชวงเวลาดังกลาวของ
มนุษยในอดีตดวย หอยที่พบสวนใหญ จะเปนหอยกาบแมน้ําแบบ 2 ฝา ซึ่งยังคงพบอยูในแมน้ําลาง
จนถึงปจจุบนั ดวย
2.3.4 ผลการวิเคราะหโบราณวัตถุชิ้นพิเศษ
นอกจากโบราณวัตถุหลัก ๆ ที่พบในจํานวนปริมาณคอนขางมากดังที่
นําเสนอไปแลวขางตน จากการขุดคนทั้ง 3 พื้นที่ขุดคน บางชั้นทับถมยังพบโบราณวัตถุซึ่งจัดเปน
โบราณวัตถุชนิ้ พิเศษ ซึ่งในปริมาณที่คอนขางนอย กระจายอยูทวั่ ไปดวย สามารถแสดงรายละเอยีด
ไดดังนี้
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พื้นที่ขุดคนที่ 1
โบราณวัตถุชนิ้ พิเศษทีพ่ บจากการขุดคนในพื้นที่ขุดคนที่ 1 มี
ทั้งหมด 10 ชิ้นดวยกันโดยพบในระดับสมมติที่แตกตางกันออกไป

ตารางที่ 18 โบราณวัตถุชิ้นพิเศษพื้นที่ขุดคนที่ 1

ชิ้นที่ ประเภทโบราณวัตถุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลูกปดแกว
ลูกปดแกว
ลูกปดแกว
ชิ้นสวนเหล็ก
ชิ้นสวนเหล็ก
เครื่องมือหิน
แกนหินเจาะรู
เขาสัตว (วัว-ควาย)
เขาสัตว (วัว-ควาย)
ชิ้นสวนเหล็ก

ชั้นดิน
สมมติ
surface
surface
surface
feature 3
1
9
13
19
20
32

ชั้นดิน
1
1
1
1
2
3
3
4
4
1

หมายเหตุ : โบราณวัตถุชิ้นพิเศษชิ้นที่ 10 เปนหลักฐานที่ตกลงมาจากชั้นผิวดิน

พื้นที่ขุดคนที่ 2
โบราณวัตถุชนิ้ พิเศษทีพ่ บจากการขุดคนในพื้นที่ขุดคนที่ 2 ทั้ง 3
หลุมขุดคน มีทั้งหมด 20 ชิ้นดวยกันโดยพบในระดับสมมติที่แตกตางกันออกไป ซึ่งจะกลาว
โดยรวมดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 19 โบราณวัตถุชิ้นพิเศษพื้นที่ขุดคนที่ 2

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

ลูกปดดินเผา
เหรียญเงิน
ลูกปดดินเผา
เบ็ดตกปลา(เหล็ก)
ถานไฟฉายโบราณ ?
ลูกปดดินเผา
ลูกปดดินเผา
เครื่องมือหินกะเทาะ
หนาเดียว
ลูกปดดินเผา
ลูกปดแกวสีเขียว
หินสําหรับขัด
ลูกปดดินเผา
ลูกปดดินเผา
ลูกปดดินเผา
เครื่องถวย
ลูกปดดินเผา
ลูกปดดินเผา
แกนหินเจาะรู
แกนหินเจาะรู
ขวานหินขัด

ชั้นดิน
สมมติ
surface
surface
surface
2
2
1
2
3
3
9
8
10
10
12
surface
11-13
11-13
23
22
16-17

ชั้นดิน
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
4
2
2
2
1
1
1
3
3
2
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พื้นที่ขุดคนที่ 3
โบราณวัตถุชนิ้ พิเศษทีพ่ บจากการขุดคนในพื้นที่ขุดคนที่ 3 ทั้ง 3
หลุมขุดคน มีจํานวนทั้งหมด 13 ชิ้นดวยกันโดยพบในระดับสมมติทแี่ ตกตางกันออกไป ในที่นี้จะ
กลาวโดยรวมดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 20 แสดงโบราณวัตถุชิ้นพิเศษพื้นที่ขุดคนที่ 3

ชิ้นที่

ประเภทโบราณวัตถุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โลหะทรงกระเปาะ
หินแกรนิตมีรอยขัดฝน
ชิ้นสวนขวานกินขัด
หินกรวดเจาะรู
หินกรวดเจาะรู
ลูกปดดินเผา
หินกรวดเจาะรู
หินแกรนิตมีรอยขัดฝน
หินแกรนิตมีรอยขัดฝน
ลูกปนตะกั่ว
ลูกปนตะกั่ว
ชิ้นสวนขวานหินขัด
หินกรวดเจาะรู

ชั้นดิน
สมมติ
surface
surface
9
3
3
surface
3
3
3
3
5
6
7

ชั้นดิน
1
1
3
2
2
1
2
2
2
1
2
2
3

จากหลักฐานทั้ง 3 พื้นที่ขุดคนจะเห็นไดวา โบราณวัตถุชนิ้ พิเศษสวนใหญ
มักจะพบอยูในชั้นระดับบน ๆ ของทุกหลุมขุดคน และมักจะพบปะปนกันไป โดยเฉพาะมักจะพบ
ปะปนรวมกับเศษภาชนะดินเผาดวย
แสดงใหเห็นถึงการถูกรบกวนจากกิจกรรมจากชวงเวลา
ภายหลังดวย
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2.4 การวิเคราะหคาอายุของแหลงโบราณคดี
การศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดอายุของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด จะทําการ
กําหนดอายุโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดแก วิธี AMS. Dating และ TL Dating มาทําการศึกษา
พื้นที่ขุดคนที่ 1 สงตัวอยางเพื่อกําหนดอายุโดยวิธี AMS Dating จํานวน 4 ตัวอยาง คือ ตัวอยางดิน
ปนเถาจากโครงกระดูกหมายเลข 1 และ 2 และเปลือกหอยจากชัน้ ดินสมมติที่ 21 และ 28 ซึ่งไดผล
คาอายุทั้งหมด ในสวนพื้นทีข่ ุดคนที่ 2 และ 3 ไดทาํ การเก็บตัวอยางดินที่เปนรอยตอเนื่องของแตละ
ชั้นทับถม ไปทําการกําหนดอายุดวยวิธี TL Dating จํานวน 6 ตัว ซึ่งสามารถไดคาอายุเพียงคาเดียว
เทานั้นคือจากหลุมขุดคนที่ 3 สามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้
1) โครงกระดูกหมายเลข 1 อยูลึกจากผิวดินปจจุบันลงไปประมาณ 50
เซนติเมตร ตั้งแตระดับสมมติที่ 190-196 cm.dt. กําหนดอายุได 12100 ± 60 ปมาแลว (BP.) (Bata –
168223)
2) โครงกระดูกหมายเลข 2 อยูลึกจากผิวดินปจจุบันลงไปประมาณ 80 cm.
ตั้งแตระดับสมมติที่ 210-234 cm.dt. กําหนดอายุได 13640 ± 80 ปมาแลว (BP.) (Bata – 168224)
3) เปลือกหอยจากชัน้ ดินสมมติที่ 21 กําหนดอายุได 22190 ±160 ปมาแลว
(BP.) (Beta-17226)
4) เปลือกหอยจากชัน้ ดินสมมติที่ 28 กําหนดอายุได 16750 ± 70 ปมาแลว
(BP.) (Beta-17227)
5) ตะกอนดินรอยตอระหวางชั้นทับถมที่ 2 และ 3 หลุมขุดคนที่ 3 กําหนดคา
อายุได 9,980 ± 120 ปมาแลว (หาคา Ional dose และกําหนดคาอายุ ทีม่ หาวิทยาลัย อากิตะ ประเทศ
ญี่ปุน)
ผลการกําหนดคาอายุทั้ง 5 คาอายุที่ได เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับตารางอายุทาง
ธรณีวิทยา สามารถแบงไดเปน 2 สมัย คือ ชวงสมัย ไพลสโตซีนตอนปลาย (22,190-10,000 ป
มาแลว) และสมัยโฮโลซีนตอนตน (ประมาณ 9,800 ปมาแลว) แสดงวาการมีใชพนื้ ที่ของมนุษยใน
บริเวณพืน้ ที่ดงั กลาวอยางนอยประมาณ 22,000 ปมาแลว แตทั้งนี้เมื่อพิจาณาจากคาอายุที่ได
โดยเฉพาะ คาอายุจากเปลือกหอยชัน้ ดินสมมติที่ 28 ซึ่งอยูดานลาง จะมีคาอายุนอยกวาชั้นดินสมมติ
ที่อยูชั้นดินดานบน ซึ่งตามปกติไมนาจะเปนไปได แตผลที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการปะปนของ
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คารบอเนตในพื้นที่ก็เปนได แตเมื่อนําคาอายุโดยวิธีการ TL เขามาเปรียบเทียบ แลวทําการ
เชื่อมโยงโปรไฟลระหวางพืน้ ที่ขุดคนที่ 1 และ 3 ก็พบวา คาของ TL จะอยูดานบนของโครงกระดูก
หมายเลข 1 ซึ่งคอนขางจะสอดคลองกันตามลําดับชั้นทับถม แสดงใหเห็นวาการใชพื้นที่บริเวณ
ดังกลาวก็นาจะมีการใชพนื้ ที่มายาวนานอยางนอยมากกวา 10,000 ป ขึ้นไป หรือ สมัยไพลสโตซีน
ตอนปลาย
ตารางที่ 21 แสดงตัวอยางที่ใชในการกําหนดอายุ
หมายเลข

แหลง
โบราณคดี

รหัส

1

เพิงผาถ้ําลอด

MHSTLar1402

2

เพิงผาถ้ําลอด

MHSTLar1710

3

เพิงผาถ้ําลอด

4

เพิงผาถ้ําลอด

5

เพิงผาถ้ําลอด

MHSTLar11526
MHSTLar11526
Tl. Thamlod 6

บริบทของตัวอยาง

ประเภทของ น้ําหนัก
ตัวอยาง
(กรัม)

ดินเถาติดกับกระดูก Tibia จาก
หลุมฝงศพหมายเลข 1 ในรองรอย ตะกอนดิน
ผิดวิสัยที่ 5
ดินเถาติดกับกระดูก Tibia จาก
หลุมฝงศพหมายเลข 2 ในรองรอย ตะกอนดิน
ผิดวิสัยที่ 6
เปลือกหอยจากชั้นดินสมมติที่ 21 เปลือกหอย

-

เปลือกหอยจากชั้นดินสมมติที 28

-

เปลือกหอย

พื้นที่ขุดคนที่ 3 หลุมขุดคน ตะกอนดิน
S20W9BaulkN/W1540-560 cm.dt.

1900

665

500

หมายเหตุ พื้นที่ขุดคนที่ 2 และ 3 ไดทําการเก็บตัวอยางไปทําการกําหนดอายุดวย วิธี TL dating จํานวน
ทั้งสิ้น 6 ตัวอยาง แตสามารถกําหนดคาอายุไดเพียงตัวอยางเดียว
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ตารางที่ 22 ตารางแสดงผลการกําหนดอายุ
Sample Data

Measured
Radiocarbon Age
12100 +/- 60 BP

13C/12C
Ratio
-25.0* o/oo

Conventional
Radiocarbon Age (*)
12100 +/- 60* BP

Beta - 168223
SAMPLE : MHSTLAR1-402
ANALYSIS : Radiometric-Standard delivery (bulk low carbon analysis on sediment)
MATERIAL : organic sediment
ตัวอยางถูกเก็บในระดับความลึก 190 cm.dt.
Beta - 168224
13640 +/- 80 BP
-25.0* o/oo
13640 +/- 80* BP
SAMPLE : MHSTLAR1-710
ANALYSIS : Radiometric-Standard delivery (bulk low carbon analysis on sediment)
MATERIAL : organic sediment
ตัวอยางถูกเก็บในระดับความลึก 210-234 cm.dt.
Beta-17226
21860+/- 160 BP
-5.0 o/oo
22190+/-160 BP
SAMPLE: MHSTLAR1-1526
ANALYSIS: Radiometric-Standard delivery
Material/Pretreatment: (Shell): acid etch
ตัวอยางถูกเก็บในระดับความลึก420-430 cm.dt.
Beta-17227
16730+/- 70 BP
-23.7 o/oo
16750+/-70 BP
SAMPLE: MHSTLAR1-1526
ANALYSIS: Radiometric-Standard delivery
Material/Pretreatment: (organic sediment): acid washes
ตัวอยางถูกเก็บในระดับความลึก 350-360 cm.dt.

TL Thamlod 6 S20W9Baulk N/W1
ANALYSIS: Termoluminesence Dating
ตัวอยางตะกอนระดับความลึก 350-360 cm.dt.

Ionaldose 1.08

Age 9980 +/- 120 BP
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ระดับ 5-6: 320-340 cm.dt.

ระดับ 13-19:430-480 cm.dt

ระดับ 26:580-600 cm.dt

ระดับ 6-9:340-380 cm.dt.

ระดับ 20-21:480-500 cm.dt

ระดับ 27:600-620 cm.dt

ระดับ 9-10:370-390 cm.dt.

ระดับ 22 :500-520 cm.dt

ระดับ 28 :620-640 cm.dt

ระดับ 10-11:380-400 cm.dt

ระดับ 23:520-540 cm.dt

ระดับ 29:640-660 cm.dt

ระดับ 24:540-560 cm.dt

ระดับ 30:660-680 cm.dt

ภาพที่ 34 ปริมาณของเครื่องมือในแตละระดับสมมติของหลุมขุดคน S21W10SEQ1 พื้นที่ขุดคนที่ 2

ระดับ 12-14:400-320 cm.dt

ระดับ 25:560-580 cm.dt

ระดับ 31-32 :680-720 cm.dt
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ระดับพื้นผิว – 580 cm.dt.

ระดับ 7: 700 – 720 cm.dt.

ระดับ 1 : 580-600 cm.dt.

ระดับ 8 : 720-740 cm.dt.

ระดับ 5: 660-680 cm.dt.

ระดับ 9: 740-760 cm.dt.

ระดับ 6: 680-700 cm.dt.

ระดับ 10: 760-780 cm.dt.

ภาพที่ 35 ปริมาณของเครื่องมือในแตละระดับสมมติของหลุมขุดคน S19W9SWQ1 พื้นที่ขุดคนที่ 3
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บทที่ 5
กระบวนการกอตัวและการใชพื้นที่ในอดีตของแหลงโบราณคดี
บทนี้จะเปนการนําเสนอเกี่ยวกับ กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีและการ
ใชพื้นที่ในอดีตของมนุษย ซึ่งจะอธิบายถึงกระบวนการเกิดของชั้นหลักฐานตาง ๆ กระบวนการทิ้ง
ราง และกระบวนการหลังการทับถมที่มีผลตอการแปรเปลี่ยนของหลักฐานซึ่งจะนําไปสู แนวคิด
เกี่ยวกับประเภทการใชงานของแหลงโบราณคดี ชวงระยะเวลาตาง ๆ ของการใชพื้นที่ ไดอยางเปน
ระบบ ตามขอมูลหลักฐานตาง ๆ ที่ไดทําการวิเคราะหไวแลวในบทที่ 4

1. กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด
การศึกษากระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี
จะอาศัยการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ จากขอมูลการวิเคราะหชนั้ หลักฐานตาง ๆ จากการขุดคน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนและเปน
พื้นฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูก ารอธิบายความถึงลักษณะและการใชพื้นที่ของแหลงโบราณคดีแหงนี้
จากกรอบแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีในบทที่ 2 สามารถ
นํามาเชื่อมโยงวิเคราะหหาความสัมพันธกบั หลักฐานตาง ๆ และการวิเคราะหหลักฐานนั้น ๆ ในบท
ที่ 3 และ 4 สามารถอธิบายความสัมพันธตาง ๆ ของแตละหลุมขุดคน และภาพรวมของแหลง
โบราณคดีเพิงพาถ้ําลอดไดดงั ตอไปนี้
1.1 กระบวนการกอตัวของแหลงพื้นที่ขดุ คนที่ 1
จากขอมูลหลักฐานตาง ๆ ที่ไดทําการศึกษาไวในบทที่ 3 และ 4 สามารถ
นํามาหาความสัมพันธไดดังตอไปนี้
ก. ความสัมพันธระหวางชั้นทับถมตาง ๆ กับกระบวนการกอตัวของชั้น
หลักฐาน
ชั้นทับถมตาง ๆ จากหลุมขุดคนที่ 1 สมารถจําแนกไดเปนชั้นหลักฐาน
ที่เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ กับกระบวนการทีเ่ กิดจากการกระทําของมนุษยไดอยางชัดเจน
ซึ่งทั้ง 2 กระบวนการจะมีการเกิดที่สลับกันไปมา สามารถจําแนกชั้นหลักฐานจากดานลางสุดจนถึง
ชั้นบนสุด ไดดังตอไปนี้ (ภาพที่ 42)
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ชั้นทับถมที่ 1 เปนชั้นหลักฐานที่อยูด านลางสุด จัดเปนชั้นที่เกิดจาก
ธรรมชาติ มีลักษณะเปนชัน้ ทับถมของดินเหนียวปนแลง ลักษณะของเม็ดแลงมีขนาดใกลเคียงกัน
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร การเกิดเม็ดแลงดังกลาวนาจะเกิดจากการขึ้นลงของระดับน้ําบาลดาลใน
อดีต แปรเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของน้ําลาง ซึ่งเมื่อระดับน้ําบาดาลมีการขึ้นลงสลับกันทําให
สภาพมีความชื้นและแหงสลับกันไปดวย ในชวงสภาพที่แหงชั้นดินจึงเริ่มกอตัวเปนเม็ดแลงใน
ที่สุด (เอิบ เขียวรื่นรมณ 2527)
ชั้นทับถมที่ 2 ยังคงชั้นที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งเปนชั้นทับถมของชั้นกรวด
จากการวิเคราะหลักษณะของกรวดดังกลาว (ดูในภาคผนวก) พบวาเปนลักษณะของกรวดแมน้ํา
กรวดมีความกลมมนสูง คัดขนาดคอนขางดี ลักษณะการกระจายตัวพบวานาจะเกิดเปนชัน้ แทรก
เทานั้น เพราะไมพบตอเนื่องถึงพื้นที่ขุคคนที่ 2 ซึ่งลักษณะดังกลาวนาจะเปนการไหลของทางน้ําเกา
ไหลเขามาตามโพรงถ้ําในอดีต การไหลของน้ําคอนขางแรง กระแสน้าํ ไหลปนปวนและคอย ๆ ลด
กําลังลง มีการไหลเขามาอยางนอย 2 ครั้ง เพราะการทับถมของชั้นกรวดมีการทับถม วางชั้นแบบ
เรียงขนาด คัดขนาดจากกรวดขนาดใหญขนึ้ ไปหากรวดขนาดเล็ก
ชั้นทับถมที่ 3 เปนชั้นหลักฐานบาง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ความ
ตอเนื่องจากชัน้ กรวดพบวาจะวางทับอยูบนชั้นกรวดเลยไมมีชั้นแทรกสลับคั่นแตอยางใด การเขามา
ใชพื้นที่ดังกลาวของมนุษย นาจะมีเพิงผาแลว หลักฐานที่พบจะพบ หลักฐานประเภท เศษกระดูก
สัตวทั้งเผาไฟ และไมเผาไฟ แกนหิน และสะเก็ดหิน
ชั้นทับถมที่ 4 เปนชั้นที่เกิดจากธรรมชาติ เปนชั้นแทรกบาง ๆ ของชั้น
ตะกอนทีเ่ กิดจากสารละลายหินปูน ซึ่งไหลมาตามรอยแตกบริเวณซอกของเพิงผา การเกิดชัน้
ตะกอนดังกลาวไดเคลือบเอาเศษกระดูกสัตว เคษสะเก็ดหินเอาไวภายในชั้นตะกอนดังกลาวดวย
ชั้นทับถมที่ 5 เปนชั้นที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย นาจะเปนชั้นหลักฐาน
ที่หนาที่สุด และพบหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ คอนขางหนาแนนและพบปริมาณเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมาก คือ แกนหิน และสะเก็ดหิน ทัง้ ที่ใชงานและไมใชงาน หินกรวดแมน้ํา เศษกระดูกสัตว
เขาสัตว
ชั้นทับถมที่ 6 เปนชั้นที่เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการถลมลงมาของ
หินปูนบริเวณเพิงผาดังกลาว การถลมดังกลาวนาจะเกีย่ วของกับขบวนการแปรสัณฐานในบริเวณ
พื้นที่โดยรอบดังกลาว ลักษณะของชั้นทับถมจะพบ เศษแตกหักของหินปูนหลากหลายขนาด ตั้งแต
ขนาดกอนใหญ ๆ ไปจนถึงขนาดกอนเล็ก โดยในผนังขุดคนดานทิศตะวันตก และดานทิศเหนือ จะ
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พบการเรียงตัวของกอนหินปูนในแนวเอียงเท ประมาณ 50 – 60 องศา อยางชัดเจน ซึ่งนาจะเปน
แนวเอียงเทตามทิศทางของการถลมของเพิงผาดวย
ชั้นทับถมที่ 7 เปนชั้นที่เกิดจากธรรมชาติ เปนชั้นแทรกบาง ๆ ของชั้น
ตะกอนทีเ่ กิดจากสารละลายหินปูน ซึ่งไหลมาตามรอยแตกบริเวณซอกของเพิงผา นาจะเกิดหลัก
จากที่หนิ ปูนบริเวณดังกลาวถลม ซึ่งการเกิดชั้นตะกอนดังกลาวไดเคลือบเอาเศษกระดูกสัตว เศษ
สะเก็ดหิน เศษแตกหักของหินปูน เอาไวภายในชั้นตะกอนดังกลาวเปนจํานวนมากดวย
ชั้นทับถมที่ 8 เปนชั้นที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย นาจะเปนชั้นหลักฐาน
เดียวกันกับชั้นหลักฐานที่ 5 คือ ยังคงพบหลักฐานประเภท เครื่องมือแกนหิน เครื่องมือสะเก็ดหิน
เศษสะเก็ดหิน หินกรวดแมน้ํา เศษกระดูกสัตว เปนตน แตทั้งนี้กพ็ บหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ
เพิ่มเขามาในชัน้ หลักฐานนี้คอื การพบโครงกระดูกมนุษยจํานวน 2 โครง ซึ่งทั้ง 2 โครงมีการฝงศพ
ในลักษณะรูปแบบที่แตกตางกัน คือ โครงที่ 1 (อยูดานบนฝงแบบนอนหงายเหยียดยาว) โครงที่ 2
(อยูดานลาง ฝงแบบนอนงอเขา)
ชั้นทับถมที่ 9 เปนชั้นที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย แตพบหลักฐานที่
แตกตางจากชัน้ หลักฐานที่ 5 และ 8 กลาวคือ ในชัน้ นี้จะพบหลักฐานประเภท เศษภาชนะดินเผา
ลูกปดดินเผา เพิ่มเขามา แสดงใหเห็นวาชั้นหลักฐานนีเ้ ปนชั้นวัฒนธรรมที่แตกตางออกไป
ชั้นทับถมที่ 10 เปนชั้นที่เกิดจากธรรมชาติ จัดชั้นดินบนสุด มีลักษณะ
เปนชั้นดินบาง ๆนาจะเปนชั้นรบกวนที่เกิดในชวงเวลาปจจุบัน

-

C
C
N
N

-

C

-

N
C
N
N

ภาพที่ 42 การจําแนกความสัมพันธของชั้นหลักฐานตาง ๆ กับกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี พื้นที่ขุดคนที่ 1
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ข. ความสัมพันธระหวางชั้นหลักฐานตางๆ กับการแปรเปลี่ยนบริบททาง
โบราณคดี
จากรูปที่ 10 เมื่อทําการวิเคราะหเบื้องตนถึงกระบวนการกอตัว วาชั้น
หลักฐานตาง ๆ เกิดจากธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษยแลว ยังสามารถหาความสัมพันธระหวาง
ชั้นหลักฐานตาง ๆ กับการแปรเปลี่ยนบริบททางโบราณคดีได ซึ่งสามารถแสดงเปนโมเดลสําหรับ
การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ชี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยในอดีต ไดดังนี้
S – A Process (กระบวนการแปรเปลี่ยนจาก Systemic Context ไปสู
Archaeological Context) จากการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีตา ง ๆ จะเห็นไดวา จะปรากฏ
กระบวนการแปรเปลี่ยน ลักษณะดังกลาวหลายครั้งภายในหลุมขุดคนเดียว คือ
- การทิ้งเครื่องมือ (A) หลังจากที่ไดมกี ารผลิต การใช (S)
- การทิ้งกองของเศษกระดูกสัตว (A) หลังจากที่มีการบริโภค (S)
- การพบโครงกระดูกมนุษย(A) เกิดจากการฝงศพหลังจากตาย (S)
- การทิ้งเศษภาชนะดินเผา ลูกปด (A) หลังจากการใชงานแลว? (S)
A – S Process (กระบวนการแปรเปลี่ยนจาก Archaeological Context
ไปสู Systemic Context) จากการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ จะเห็นไดวา พบ
กระบวนการทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจน คือ พบวามีการซอมแซมเครื่องมือหิน โดย นําเครื่องมือหินที่ใช
แลว (A) มากะเทาะซอมแซมเพื่อนําไปใชงานอีกครั้ง (S)
A– A Process (กระบวนการแปรเปลี่ยนจาก Archaeological Context
ไปสู Archaeological Context) จากชั้นหลักฐานพบไดอยางชัดเจนคือ การเกิดชัน้ วัฒนธรรมใหม
ซอนวัฒนธรรมเดิม ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน คือ การพบชั้นวัฒนธรรมที่เริ่มใชภาชนะดินเผา (A) อยูพบชั้น
วัฒนธรรมที่ยงั ไมมีการใชภาชนะดินเผา (A)
S – S Process (กระบวนการแปรเปลี่ยนจาก Systemic Context ไปสู
Systemic Context) เปนกระบวนการที่ไมชัดเจนมากนัก แตพบวานาจะเกิดใน ชั้นวัฒนธรรมที่ 1 ซึ่ง
ชั้นหลักฐานดานลางพบเฉพาะการใชเครื่องมือหิน (S) แตหลังจากชั้นหินถลม พบวามีการเครื่องมือ
หิน พรอมกับมีการฝงศพ (S) อีกดวย
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1.2 กระบวนการกอตัวของแหลงพื้นที่ขดุ คนที่ 2
จากขอมูลหลักฐานตาง ๆ ที่ไดทําการศึกษาไวในบทที่ 3 และ 4 สามารถ
นํามาหาความสัมพันธไดดังตอไปนี้
ก.ความสัมพันธระหวางชั้นทับถมตาง ๆ กับกระบวนการกอตัวของชั้น
หลักฐาน
ชั้นทับถมตาง ๆ จากหลุมขุดคนที่ 2 สมารถจําแนกไดเปนชั้น
หลักฐานที่เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ กับกระบวนการที่เกิดจากการกระทําของมนุษยไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งทัง้ 2 กระบวนการจะมีการเกิดที่สลับกันไปมา สามารถจําแนกชัน้ หลักฐานจากดาน
ลางสุดจนถึงชั้นบนสุด ไดดังตอไปนี้ (ภาพที่ 43)
ชั้นทับถมที่ 1 เปนชั้นหลักฐานที่อยูดานลางสุด จัดเปนชั้นที่เกิด
จากธรรมชาติตอเนื่องมาจากพื้นที่ขุดคนที่ 1 มีลักษณะเปนชั้นทับถมของดินเหนียวปนแลง ลักษณะ
ของเม็ดแลงมีขนาดใกลเคียงกันประมาณ 0.5 เซนติเมตร การเกิดเม็ดแลงดังกลาวนาจะเกิดจากการ
ขึ้นลงของระดับน้ําบาลดาลในอดีต แปรเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของน้ําลาง ซึ่งเมื่อระดับน้ํา
บาดาลมีการขึ้นลงสลับกันทําใหสภาพมีความชื้นและแหงสลับกันไปดวย ในชวงสภาพที่แหงชัน้
ดินจึงเริ่มกอตัวเปนเม็ดแลงในที่สุด (เอิบ เขียวรื่นรมณ 2527)
ชั้นทับถมที่ 2 เปนชั้นที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เปนชั้น
หลักฐานที่เริ่มปรากฏหลักฐานกิจกรรมของมนุษย จัดเปนชั้นกิจกรรมที่คอนขางหนามาก มีการใช
พื้นที่อยางตอเนื่อง โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ คอน คือ แกนหินและสะเก็ดหิน ทั้งที่มี
การใชงานและไมมีการใชงาน หินกรวดแมน้ํา เศษกระดูกสัตว
ชั้นทับถมที่ 3 เปนชั้นทีเ่ กิดจากธรรมชาติ เกิดจากการถลมลงมา
ของหินปูนบริเวณเพิงผาดังกลาว นาจะเปนชวงของหินปูนถลมเดียวกันกับพื้นที่ขดุ คนที่ 1 เปนชัน้
แทรกอยูใ น ชัน้ หลักฐานที่ 2 ลักษณะของชั้นทับถมจะพบ เศษแตกหักของหินปูนหลากหลายขนาด
ตั้งแตขนาดกอนใหญ ๆ ไปจนถึงขนาดกอนเล็ก โดยในผนังขุดคนดานทิศตะวันตก จะพบการเรียง
ตัวของกอนหินปูนในแนวเอียงเท ประมาณ 30 – 45 องศา อยางชัดเจน ซึ่งในอดีตพื้นดังกลาว
จัดเปน ลานหินเชิงผาได (Talus)
ชั้นทับถมที่ 4 เปนชั้นที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย และ
ธรรมชาติ ลักษณะชั้นหลักฐานนีจ้ ะพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภท เศษภาชนะดินเผา ลูกปด
ดินเผา ปะปนกันไปกับ เศษสะเก็ดหิน ซึ่งตัวภาชนะดินเผา และลูกปด เปนกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย
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แตทั้งนี้เมื่อพิจารณาลักษณะการทับถมของตะกอนดิน ซึ่งจัดเปนดินเหนียว มีปริมาณอินทรียวัตถุ
สูง แตมีการอัดตัวของชั้นทีท่ ี่คอนขางต่ํา ความพรุนสูง ประกอบกับลักษณะของเศษภาชนะดินเผา
และลูกปดดินเผา มีลักษณะเปนเศษชิ้นเล็ก ๆ สวนใหญมีขอบกลมมน ไมมีรอยเหลีย่ มคมมากนัก
แสดงใหเห็นวาไมนาจะตก หรือตั้งอยู ณ. บริเวณนั้นตั้งแตเดิมในอดีต ซึ่งนาจะเปนการถูกพัดพามา
สะสมตัวโดยกระบวนการทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการของน้ําเปนหลัก
ชั้นทับถมที่ 5 เปนชั้นที่เกิดจากธรรมชาติ จัดชั้นดินบนสุด มี
ลักษณะเปนชัน้ ดินบาง ๆนาจะเปนชัน้ รบกวนทีเ่ กิดในชวงเวลาปจจุบนั

-

-

ภาพที่ 43 การจําแนกความสัมพันธของชั้นทับถมตาง ๆ กับกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี พื้นที่ขุดคนที่ 2

ข.

ความสัมพันธระหวางชั้นทับถมตางๆกับการแปรเปลี่ยนบริบททาง

โบราณคดี
จากภาพที่ 43 เมื่อทําการวิเคราะหเบื้องตนถึงกระบวนการกอตัว
วาชั้นหลักฐานตาง ๆ เกิดจากธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษยแลว ยังสามารถหาความสัมพันธ
ระหวางชัน้ หลักฐานตาง ๆ กับการแปรเปลี่ยนบริบททางโบราณคดีได ซึ่งสามารถแสดงเปนโมเดล
สําหรับการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีทชี่ ี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยในอดีต ไดดังนี้

C?
N+C

C
C
C
N
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S – A Process (กระบวนการแปรเปลี่ยนจาก Systemic Context
ไปสู Archaeological Context) จากการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ จะเห็นไดวา จะ
ปรากฏกระบวนการแปรเปลีย่ น ลักษณะดังกลาวหลายครัง้ ภายในหลุมขุดคนเดียว คือ
- การทิ้งเครื่องมือ (A) หลังจากที่ไดมกี ารผลิต การใช (S)
- การทิ้งกองของเศษกระดูกสัตว (A) หลังจากที่มีการบริโภค (S)
- การทิ้งเศษภาชนะดินเผา ลูกปด(A) หลังจากการใชงานแลว? (S)
A – S Process (กระบวนการแปรเปลี่ยนจาก Archaeological
Context ไปสู Systemic Context) จากการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ จะเห็นไดวา พบ
กระบวนการทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจน คือ พบวามีการซอมแซมเครื่องมือหิน โดย นําเครื่องมือหินที่ใช
แลว (A) มากะเทาะซอมแซมเพื่อนําไปใชงานอีกครั้ง (S)
A – A Process (กระบวนการแปรเปลี่ยนจาก Archaeological
Context ไปสู Archaeological Context) จากชั้นหลักฐานพบไดอยางชัดเจนคือ การเกิดชั้น
วัฒนธรรมใหมซอนวัฒนธรรมเดิม ในพืน้ ที่เดียวกัน คือ การพบชัน้ วัฒนธรรมทีเ่ ริ่มใชภาชนะดิน
เผา (A) อยูพบชั้นวัฒนธรรมที่ยังไมมีการใชภาชนะดินเผา (A)
1.3 กระบวนการกอตัวของแหลงพื้นที่ขดุ คนที่ 3
จากขอมูลหลักฐานตาง ๆ ที่ไดทําการศึกษาไวในบทที่ 3 และ 4 สามารถ
นํามาหาความสัมพันธไดดังตอไปนี้
ก.ความสัมพันธระหวางชั้นทับถมตาง ๆ กับกระบวนการกอตัวของชั้น
หลักฐาน
ชั้นทับถมตาง ๆ จากหลุมขุดคนที่ 3 สมารถจําแนกไดเปนชั้น
หลักฐานที่เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ กับกระบวนการที่เกิดจากการกระทําของมนุษยไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งทัง้ 2 กระบวนการจะมีการเกิดที่สลับกันไปมา สามารถจําแนกชัน้ หลักฐานจากดาน
ลางสุดจนถึงชั้นบนสุด ไดดังตอไปนี้ (รูปที่ 44)
ชั้นทับถมที่ 1 เปนชั้นหลักฐานที่อยูดานลางสุด จัดเปนชั้นที่เกิด
จากธรรมชาติตอเนื่องมาจากพื้นที่ขุดคนที่ 2 มีลักษณะเปนชั้นทับถมของดินเหนียวปนแลง ลักษณะ
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ของเม็ดแลงมีขนาดใกลเคียงกันประมาณ 0.5 เซนติเมตร การเกิดเม็ดแลงดังกลาวนาจะเกิดจากการ
ขึ้นลงของระดับน้ําบาดาลในอดีต แปรเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของน้ําลาง ซึ่งเมื่อระดับน้ํา
บาดาลมีการขึ้นลงสลับกันทําใหสภาพมีความชื้นและแหงสลับกันไปดวย ในชวงสภาพที่แหงชัน้
ดินจึงเริ่มกอตัวเปนเม็ดแลงในที่สุด (เอิบ เขียวรื่นรมณ 2527)
ชั้นทับถมที่ 2 เปนชั้นที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เปนชั้น
หลักฐานที่เริ่มปรากฏหลักฐานกิจกรรมของมนุษย จัดเปนชั้นกิจกรรมที่คอนขางหนามาก มีการใช
พื้นที่อยางตอเนื่อง ซึ่งตอเนือ่ งมาจากชั้นหลักฐานที่ 2 จากพื้นที่ขดุ คนที่ 2 โดยพบหลักฐานทาง
โบราณคดีตาง ๆ คือ แกนหินและสะเก็ดหินทั้งที่มีการใชงานและไมใชงาน หินกรวดแมน้ํา เศษ
กระดูกสัตว
ชั้นทับถมที่ 3 เปนชั้นที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย และ
ธรรมชาติ ซึ่งเปนชั้นเดียวกันกับชัน้ หลักฐานที่ 4 จากพื้นที่ขุดคนที่ 2 ซึ่งมีแนวตอเนื่องกันมา
ลักษณะชั้นหลักฐานนี้จะพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภท เศษภาชนะดินเผา ลูกปดดินเผา
ปะปนกันไปกับ เศษสะเก็ดหิน ซึ่งตัวภาชนะดินเผา และลูกปด เปนกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย แต
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลักษณะการทับถมของตะกอนดิน ซึ่งจัดเปนดินเหนียว มีปริมาณอินทรียวัตถุสงู
แตมีการอัดตัวของชั้นที่ที่คอนขางต่ํา ความพรุนสูง ประกอบกับลักษณะของเศษภาชนะดินเผา และ
ลูกปดดินเผา มีลักษณะเปนเศษชิ้นเล็ก ๆ สวนใหญมีขอบกลมมน ไมมีรอยเหลี่ยมคมมากนัก แสดง
ใหเห็นวาไมนา จะตก หรือตัง้ อยู ณ. บริเวณนั้นตั้งแตเดิมในอดีต ซึ่งนาจะเปนการถูกพัดพามาสะสม
ตัวโดยกระบวนการทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการของน้ําเปนหลัก
ชั้นทับถมที่ 4 เปนชั้นที่เกิดจากธรรมชาติ จัดชั้นดินบนสุด มี
ลักษณะเปนชัน้ ดินบาง ๆนาจะเปนชัน้ รบกวนทีเ่ กิดในชวงเวลาปจจุบนั
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ภาพที่ 44 การจําแนกความสัมพันธของชั้นหลักฐานตาง ๆ กับกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี พื้นที่ขุดคนที่ 3
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ข.ความสัมพันธระหวางชั้นทับถมตางๆ

กับการแปรเปลี่ยนบริบททาง

โบราณคดี
จากภาพที่ 44 เมื่อทําการวิเคราะหเบื้องตนถึงกระบวนการกอตัว
วาชั้นหลักฐานตาง ๆ เกิดจากธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษยแลว ยังสามารถหาความสัมพันธ
ระหวางชัน้ หลักฐานตาง ๆ กับการแปรเปลี่ยนบริบททางโบราณคดีได ซึ่งสามารถแสดงเปนโมเดล
สําหรับการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีทชี่ ี้ใหเห็นถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยในอดีต ไดดังนี้
S – A Process (กระบวนการแปรเปลี่ยนจาก Systemic Context
ไปสู Archaeological Context) จากการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ จะเห็นไดวา จะ
ปรากฏกระบวนการแปรเปลีย่ น ลักษณะดังกลาวหลายครัง้ ภายในหลุมขุดคนเดียว คือ
- การทิ้งเครื่องมือ (A) หลังจากที่ไดมกี ารผลิต การใช (S)
- การทิ้งกองของเศษกระดูกสัตว (A) หลังจากที่มีการบริโภค (S)
- การทิ้งเศษภาชนะดินเผา ลูกปด (A)หลังจากการใชงานแลว? (S)
A – S Process (กระบวนการแปรเปลี่ยนจาก Archaeological
Context ไปสู Systemic Context) จากการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ จะเห็นไดวา พบ
กระบวนการทีเ่ ห็นไดอยางชัดเจน คือ พบวามีการซอมแซมเครื่องมือหิน โดย นําเครื่องมือหินที่ใช
แลว (A) มากะเทาะซอมแซมเพื่อนําไปใชงานอีกครั้ง (S)
A – A Process (กระบวนการแปรเปลี่ยนจาก Archaeological
Context ไปสู Archaeological Context) จากชั้นหลักฐานพบไดอยางชัดเจนคือ การเกิดชั้น
วัฒนธรรมใหมซอนวัฒนธรรมเดิม ในพืน้ ที่เดียวกัน คือ การพบชัน้ วัฒนธรรมทีเ่ ริ่มใชภาชนะดิน
เผา (A) อยูพบชั้นวัฒนธรรมที่ยังไมมีการใชภาชนะดินเผา (A)
1.4 กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีภาพรวมทั้งพื้นที่
จากการวิเคราะหถึงกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีในแตละพืน้ ที่
ขุดคน สามารถนําขอมูลที่ทําการวิเคราะหในแตละพืน้ ที่ขุดคนมาเชื่อมโยงเพื่ออธิบายถึงขบวนการ
กอตัวในลักษณะที่เปนภาพรวมได (ภาพที่ 45) จากภาพที่ 45 เปนลักษณะของโมเดลซึ่งจําลอง
กระบวนการกอตัวที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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สภาพพืน้ ที่กอนมีกิจกรรมของมนุษย การกอตัวของแหลงโบราณคดี แต
เดิมกอนทีจ่ ะมีเพิงผาอยางในปจจุบัน นาจะมีลักษณะเปนแนวหรือโพรงของหินปูนขนาดใหญ มีน้ํา
ลางไหลชั้นหลักฐานดานลางสุดเปนชั้นดินเหนียวปนแลง ซึ่งเกิดจากการกอตัวในขณะที่ระดับน้ํา
บาลในอดีตลดระดับลง ตามระดับลําน้ําลางผาน ซึ่งนอกจากนี้นาจะมีลักษณะของทางน้ําในอดีต
ไหลเขามาตามซอกของโพรงถ้ํา หรือเพิงผา ลักษณะของการไหล คอนขางจะไหลปนปวนแลวลด
ระดับลงเมื่อจะไหลเขาถ้ํา (คลายกับลักษณะการเกิดกิ๊ดในปจจุบนั ) ทําใหเกิดการตกตะกอนของ
กรวดแมน้ําทีม่ ีการคัดขนาดอยางที่ปรากฏในบริเวณชั้นลางสุดในหลุมขุดคนที่ 1 (ภาพที่ 46) ตอมา
เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเกิดการยุบตัวเกิดเปนแองหินปูนแบบเปด ตามขอบของแองหินปูน
จึงปรากฏลักษณะเปนเพิงผาอยางที่เห็นในปจจุบัน
ชั้นกิจกรรมของมนุษยชวงแรก กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี
จะพบหลักฐานที่สําคัญ คือ แกนหินและสะเก็ดหิน ซึ่งจะมีทั้งทีม่ ีการใชงานและไมมีการใชงาน
หินกรวดแมนา้ํ เศษกระดูกสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณพืน้ ที่ขดุ คน ที่ 2 และ 3 จะพบปริมาณ
ของกรวดแมน้ําเปนจํานวนมาก
ลักษณะที่พบดังกลาวจัดเปนการกระทําที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย โดยมนุษยในอดีตนาจะคัดเลือกเหลานี้มาจากน้ําลางซึ่งอยูไมไกลจากบริเวณนั้นมากนัก แลว
นํามากะเทาะในบริเวณดังกลาว ทําใหปรากฏลักษณะของกรวดแมน้ําเกือบ 80 % จะมีรอยที่เกิดจาก
การกะเทาะ ซึ่งไมไดเกิดโดยตรงจากการกระทําของน้าํ ซึ่งถาเปนการทับถมที่เกิดจากทางน้ําเกา
ลักษณะของกรวดที่พบจะตองมีการคัดขนาดที่ดีกวานี้ ลักษณะขอบของเครื่องมือ หรือสะเก็ดนาจะ
มีความกลมมนเนื่องจากการถูกขัดสีขณะพัดพา แตพบวาเกือบทุกชิ้นยังคงแสดงรองรอยของขอบที่
คอนขางคมอยู
ทั้งนี้มีการตั้งขอสังเกตจากผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ ทานวา กองหินกรวดแมน้ํา
ดังกลาวนาจะเปนลักษณะของตะกอนที่สะสมบริเวณเชิงเขา หรือ ตะกอนของลานหินพัง (Scree)
ผสมกับทางน้ําเกาในอดีต แตจากการศึกษาในรายละเอียดพบวา ถาเปนลักษณะดังกลาวจะตองพบ
หินที่ในพื้นทีบ่ ริเวณดังกลาวดวย คือ หินปูน (Country rock) ปะปนอยูดวย แตลักษณะของชั้นทีพ่ บ
นั้น จะพบชั้นหินปูนที่ถลมเฉพาะบริเวณทีถ่ ลมเทานั้น แตในบริเวณทีล่ าดลงมาในพืน้ ที่ขุดคนที่ 3
ซึ่งพบแนวของชั้นกรวดนั้นไมพบเศษแตกหักของหินปูนเลย ดังนั้นจึงเปนไปไดที่ชนั้ ตะกอนกรวด
ดังกลาวจะเปนลักษณะของตะกอนสะสมตัวเชิงเขา ทั้งนี้ไดมีการเลือกสุมเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ขนาดของกรวดที่พบในหลุมขุดคน กับ กรวดจริงของลําน้ําลาง พบวามีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจน (ตารางในภาคผนวก) ดังนั้นจึงสรุปไดวาชั้นกรวดดังกลาวเปนชั้นที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษยในอดีตอยางชัดเจน
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ชั้นหินปูนเพิงผาถลม ขณะที่มนุษยไดดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องพบวา
ในชวงเวลาหนึ่งเพิงผาดังกลาวมีการถลมลงมาทําใหปรากฏพบหลักฐานของการรวงหลนลงมาของ
หินปูนอยางชัดเจน คือ พบเศษแตกหักของหินปูนจํานวนมากในพื้นทีข่ ุดคนที่ 1 และ 2 การถลม
ของหินปูนดังกลาวเปนผลทําใหมนุษยหยุดกิจกรรมไปชวงขณะหนึง่ (ปริมาณของเครื่องมือหินและ
กระดูกสัตวทงั้ 3 พื้นที่ขุดคนลดลงอยางรวดเร็ว)
ชั้นกิจกรรมของมนุษยตอเนื่องจากชวงแรก
เปนชั้นทับถมที่เกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากหินปูนถลมแลว โดยมีการยายพื้นที่ไปใชดา นลางลงไปใน
พื้นที่ขุดคนที่ 3 เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอยูอาศัย และการผลิตเครื่องมือหิน โดยพบหลักฐาน
เกี่ยวกับหินกะเทาะ ทั้งแกนหินและสะเก็ดหิน (มีทั้งทีใ่ ชงานและไมใชงาน) อยางหนาแนน
ชั้นกิจกรรมของมนุษยชวงที่สอง?
ทั้งนี้จากการศึกษาในรายละเอียด
พบวาในชวงชัน้ ทับถมนี้ ปริมาณของเครื่องมือหินจะลดลงอยางชัดเจน แตกพ็ บวาปริมาณของเศษ
ภาชนะดินเผาจะเพิ่มขึน้ อยางชัดเจนเชนกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการพบเศษภาชนะดินเผาในชัน้ ทับ
ถมนี้แสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนชั้นวัฒนธรรมที่เริ่มมีการใชภาชนะดินเผาแลว แตลักษณะตําแหนง
ขนาด สิ่งของที่พบรวมกันกับเศษภาชนะดินเผานั้น ผูเขียนมีความคิดเห็นวาชัน้ ทับถมนี้นาจะมีการ
กระทําของธรรมชาติเขามาเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําของน้ําเปนหลัก โดยนาจะ
พัดพาเอาตะกอนดังกลาวมาทับถม
ทําใหพบสิ่งของปะปนกันหลายชนิดภายชั้นทับถมเดียว
ประกอบกับลักษณะของเศษภาชนะดินเผามีขนาดเล็กมาก เกือบทุกชิน้ มีขอบที่คอ นขางจะกลมมน
ดวย
ชั้นทับถมบนสุด เปนชั้นทับถมโดยธรรมชาติมีลักษณะเปนชั้นบาง ๆ พบ
ปริมาณรากไมจํานวนมาก และนาจะมีการรบกวนของกิจกรรมของมนุษยในปจจุบนั ดวย

ภาพที่ 46 กรวดแมน้ําเกิดจากทางน้ําเกาบริเวณติดเพิงผาในพื้นที่ขุดคนที่ 1 พบลักษณะ
ตอนทางน้ําที่ มีคัดขนาดจากขนาดใหญขึ้นไปหาขนาดเล็กอยางชัดเจน
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ก.

ข.

ภาพที่ 47 เปรียบเทียบลักษณะของกรดแมน้ําที่พบในหลุมขุดคนและกรวดจากน้ําลาง
ก. กรวดจากหลุมขุดคน ข.กรวดจากน้ําลาง

รูปที่ 48 ชั้นการถลมของหินปูนในพื้นที่ขุดคนที่ 2

รูปที่ 49 ตัวอยางเศษภาชนะดินเผาจากหลุมขุดคนที่ 2
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ชั้นทับถมบนสุด เปนชัน้ ดินรบกวนจากกิจกรรมในปจจุบัน

มนุษย

ชั้นดินบนสุด : เศษภาชนะดินเผา, กระดูกสัตว

A

ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญเพิ่มขึ้นมา คือ เศษ
ภาชนะดินเผา และลูกปด แตทั้งนี้ขนาดและลักษณะที่พบ ชั้นทับถมนีน้ าจะ
เกิดจากการพัดพามาสะสม โดยการกระทําของน้ํา ?

+

เศษภาชนะดินเผา, ลูกปด, กระดูกสัตว
หลุมฝงศพ, เครื่องมือหิน, กระดูกสัตว

9,800 BP.
12,000 BP.
13,000 BP.

ธรรมชาติ
S
A
S
A

ชั้นวัฒนธรรมที่ 1 (ยอย , ?) เปลี่ยนหนาที่การใชงานแหลงโบราณคดี เปน
การฝงศพ พบ โครงกระดูก 2 โครง ซึ่งมีรูปแบบการฝงที่แตกตางกัน คือ
โครงที่ 1 ฝงแบบนอนหงายเหยียดยาว โครงที่ 2 ฝงแบบนอนงอเขา

มนุษย
ชัน้ วัฒนธรรมที่ 1 เปนกิจกรรมของมนุษยในอดีต พบหลักฐานทาง
โบราณคดี คือ เครื่องมือหินกะเทาะ, เศษกระดูกสัตวจํานวนมาก ซึ่งจะพบ
อยางหนาแนนทั้ง 3 พื้นที่ขุดคน นอกจากนี้ภายในชั้นวัฒนธรรมที่ 1
ปรากฏหลักฐานการถลมของหินปูนบริเวณเพิงพา ในพื้นที่ขุดคนที่ 1 และ
2 อยางชัดเจน ทําใหปริมาณโบราณวัตถุลดลง แตยังมีการใชพื้นที่อยางตอ
เนื่อง

เครื่องมือหิน, กระดูกสัตว
หินปูนถลม

22,000 BP.
16,000 BP. ธรรมชาติ
มนุษย

ชั้นกรวด

S

S

เครื่องมือหิน, กระดูกสัตว
ชั้นดินปนแลง

ธรรมชาติ

N

เปนชั้นทับถมที่เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ โดยลางสุดเปนชั้น
ดินเหนียวปนเม็ดแลง บริเวณติดเพิงผามีลักษณะของทางน้ําไหลผาน
บริเวณดังกลาว

ภาพที่ที่ 45 ภาพรวมกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด
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2. ประเภทของแหลงโบราณคดี
จากขอมูลที่ไดทําการศึกษา และทําการวิเคราะหทั้งหมด สามารถแบงประเภทของ
แหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด ไดดังตอไปนี้
2.1 การแบงตามอายุสมัย
จากหลักฐานทางโบราณคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งคาอายุที่ไดจาก การ
กําหนดโดยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร คือ AMS Dating และ Termoluminesence Dating นาจะมีชว ง
อายุอยูในชวงประมาณ ไพลสโตซีนตอนปลาย ถึง โฮโลซีนตอนกลาง
2.2 การแบงประเภทตามลักษณะภูมิศาสตร
จากการวิเคราะหลักษณะแหลงที่ตั้ง แบบแหลงเพิงผา และแบบที่โลงแจง
โดยบริเวณเพิงผา จะเปนพืน้ ที่สําหรับปองกันแดด ฝนไดเปนอยางดี นอกจากนี้บริเวณพืน้ ที่โลงแจง
บริเวณใกลเคียงยังสมารถใชประกอบกิจกรรมตาง ๆ ได เชนกัน เชน การผลิตเครื่องมือหิน เปนตน
นอกจากบริเวณเพิงผาแลว พบวาตามสันเขาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณเทือกเขาสันคาย (เทือกเขาหินตะกอนเนื้อหยาบ ทางดานตะวันออกของน้ําลาง) จากการเดิน
สํารวจตามบริเวณเนินโลง ๆ บนยอดหรือสันเขา จะพบหลักฐานเกี่ยวกับ เครื่องมือหินกะเทาะ
เครื่องมือสะเก็ดหิน กระจายตัวอยางแนน เกือบทุก ๆ ยอดเขา (ภาพที่ 50) สอดคลองกับขอมูลของ
John Spies (Spies 2002) ซึ่งไดเดินสํารวจแนวสันเขาดังกลาว และไดพบหลักฐานเกี่ยวกับแหลงที่
พบเครื่องมือหินกะเทาะเชนเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปไดวา ในบริเวณพืน้ ที่โดยรอบจะพบแหลง
โบราณคดีทั้งที่อยูในที่รม และพื้นที่โลงแจงดวย ซึ่งนาจะขึน้ อยูกบั ชวงเวลาและโอกาสในการใช
ทรัพยากรของมนุษยในอดีตดวย
2.3 การแบงประเภทตามกิจกรรมของมนุษยในอดีต
จากภาพที่ 45 จะเห็นไดวา ภายในพื้นที่เพียงเพิงผาเดียวนั้น มนุษยใน
อดีตมีการใชพนื้ ที่ในบริเวณเพิงผาดังกลาวอยางตอเนื่อง สามารถแยกประเภทการใชงานไดดังนี้
แหลงที่อยูอาศัยชั่วคราว พบหลักฐานตาง ๆ ไดแก เครื่องมือแกน
เครื่องมือสะเก็ดหิน เศษกระดูกสัตว แสดงใหเห็นวา มนุษยในอดีตไดเขามาใชเพิงผาดังกลาว
สําหรับอยูอาศัย ประกอบกิจกรรมการดํารงชีพตาง ๆ ดวย
แหลงผลิตเครือ่ งมือหิน จากการพบหลักฐานเกีย่ วกับ เครื่องมือหิน เปน
จํานวนมาก โดยจะพบหลักฐานทุกขั้นตอนของการผลิตหิน
แหลงทิ้งขยะ พบหลักฐานการทิ้งหลักฐานจําพวกเศษกระดูกสัตว และ
เศษเครื่องมือหินเปนจํานวนมากดวย
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แหลงฝง ศพ พบหลักฐานโครงกระดูกจํานวน 2 ในพื้นทีข่ ุดคนที่ 1

ภาพที่ 50 แหลงโบราณคดีที่พบบริเวณสันเขาสันคาย
ทางดานทิศตะวันออกของแมน้ําลาง
ที่มา : รูปภาพสํารวจโดย เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน, ชวลิต
ขาวเขียว และมานะ แกววงษวาน 2456

3. การใชพื้นที่ในอดีต
การศึกษาการใชพื้นที่ในอดีตของมนุษยบริเวณแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดนั้น
สามารถวิเคราะหทั้งในดานการใชพื้นที่รว มกับมิติทางดานเวลา ดังนี้
3.1 พื้นที่ขุดคนที่ 1
หลักฐานทางโบราณคดี ที่พบแสดงใหเห็นวา ในบริเวณพื้นที่ขุดคนที่ 1
มีการใชพื้นที่ของมนุษยเพื่อประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในอดีต หลากหลายกิจกรรมภายในบริเวณเพิง
ผาเดียวกัน โดยพื้นที่ของการใชพื้นที่นั้นจะใช บริเวณพื้นที่ราบที่อยูติดกับเพิงผาเปนหลัก
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ระยะที่ 1 จัดอยูในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (22,350-12,160 ป
มาแลว) โดยกิจกรรมหลัก ๆ นั้น นาจะถูกใชเปนพื้นที่สําหรับ การอยูอาศัยชั่วคราว ซึ่งนาจะมีการ
ใชพื้ น ที่ อย างต อเนื่อ งด ว ย เนื่ อ งจากพบความต อเนื่ อ งของชั้ น หลั ก ฐานค อนขา งหนาแน น และ
ตอเนื่อง นอกจากนี้ยังพบรองรอยของกองไฟในพื้นที่บริเวณนี้ดวย โบราณวัตถุที่พบสวนใหญเปน
กระดู ก สัตวและหิ นกะเทาะแบบแกนหินและสะเก็ ด หิน ทั้งที่มี การใช งานและไมมีก ารใชงาน
(กระจายตัวอยูทั่วไป และมักจะพบหนาแนนในชวงที่ติดกับผนังเพิงผา สวนบริเวณที่หางออกมา
โบราณวัตถุเหลานี้จะมีปริมาณลดลง นอกจากจะใชเปนที่อยูอาศัยแลว ภายในพื้นที่และชวงเวลา
เดียวกันยังใชเปน แหลงผลิตเครื่องมือหิน ไปดวย โดยจากการวิเคราะหเครื่องมือหินนั้นจะพบวามี
การผลิตและกะเทาะซอมเครื่องมือหินในพื้นที่นี้ดวย เนื่องจากพบวามีการกระจายตัวของแกนหิน
สะเก็ ด หิ น ที่ ไ ม ไ ด ใ ช ง านอยู เ ป น จํ า นวนมาก และยั ง มี ส ะเก็ ด หิ น ที่ เ กิ ด จากการกะเทาะซ อ ม
(resharpening flake) ปะปนอยูดวย นอกจากนี้ลักษณะกระดูกสัตวที่พบในพื้นที่ขุดคนที่ 1 นั้น
พบวากระดูกสัตวสวนมากเปนของสัตวขนาดกลาง – ขนาดใหญจําพวกกวาง วัว ควาย นาจะเปน
สัตวที่ถูกลามาจากบริเวณใกล ๆ กับแหลงโบราณคดี เนื่องจากชิ้นสวนกระดูกสัตวที่พบนั้นมีหลาย
ชิ้นสวนปะปนในปริมาณใกลเคียงกัน พบทั้ง ชิ้นสวนขา ลําตัว กระดูกสันหลัง ซี่โครง ทั้งเผาและ
ไมเผา เปนตน แสดงใหเห็นถึงมี การประกอบอาหาร ในบริเวณดังกลาว จากลักษณะที่พบกระดูก
สัตวมีขนาดเปนชิ้นและ พบทั้งที่เผาไฟ และไมเผาไฟ แสดงถึงการใชเครื่องมือสับและตัดออกเปน
ชิ้นๆ และมีการใชไฟเพื่อทําใหสุกกอนที่จะนํามาบริโภคดวย ทั้งนี้เศษของกระดูกสัตวพบวาจะพบ
ปะปนกันทุกประเภท บางบริเวณมีลักษณะคลายการกวาดมากองรวมกันซึ่งจะพบหนาแนนตาม
ซอกหินบริเวณที่ติดกับเพิงผา แสดงวานาจะมีการ ทิ้งขยะ ในพื้นที่ดังกลาวดวย
นอกจากนี้แลวในบางชวงเวลาอยางหลังจากที่มีการถลมลงมาของหินปูน
บริเวณเพิงพา (อยางนอย ประมาณ 13,000 ปมาแลว) พบวามีเปลี่ยนหนาที่การใชงานจากแหลงที่อยู
อาศัยชั่วคราวเปนพื้นที่สําหรับฝงศพ จากการพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย 2 โครงที่มีรูปแบบ
การฝงในทาการฝงที่แตกตางกัน คือ โครงกระดูกหมายเลข 1 ฝงแบบนอนหงายเหยียดยาว และ
โครงกระดูกหมายเลข 2 จะฝงในทาแบบนอนงอเขา
ระยะที่ 2 จัดอยูในชวงสมัยโฮโลซีนตอนตน หลังจากประมาณ 9,800 ป
มาแลว พบวาหลักฐานเกี่ยวกับหินกะเทาะจะลดลง แตหลักฐานทางโบราณคดีที่โดดเดน คือ เศษ
ภาชนะดินเผา ลูกปด พบกระจายตัวอยูทั่วไป แตลักษณะของการกอตัวของเศษภาชนะดินเผา นาจะ
เปนการรบกวนของชั้นทับถมและนาจะมีอายุในสมัยหลังกวา 98,00 ปแลว แตอยางนอยก็แสดงให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชพนื้ ที่ เปนกิจกรรมของกลุมคนในวัฒนธรรมที่แตกตางจาก
ชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ซึ่งรูจักการใชภาชนะดินเผาแลว
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3.2 พื้นที่ขุดคนที่ 2
หลักฐานทางโบราณคดี ที่พบแสดงใหเห็นวา ในบริเวณพื้นที่ขุดคนที่ 2
มีการใชพื้นที่ของมนุษยเพื่อประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในอดีต ตอเนื่องมาจากพื้นที่ขุดคนที่ 1 โดย
ลักษณะของการใชพื้นที่จะเนนไปในการใชสําหรับผลิตเครื่องมือหินเปนหลัก มีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบคาอายุกับพื้นที่ขุดคนที่ 1 พบวาในชวงไพลส
ซีนตอนปลาย (ประมาณ 22,350-12,160 ปมาแลว) หลักฐานทางโบราณคดีสวนใหญ เปน
โบราณวัตถุประเภทหินกระจายตัวอยางหนาแนน จะพบทั้งแกนหิน สะเก็ดหินที่ไมไดใชงาน แกน
หิน สะเก็ดหินที่มีรอยการใชงาน สะเก็ดหินที่เกิดจากการกะเทาะซอมและรวมไปถึงกอนหินกรวด
กระจายตัวปะปนกันอยู ซึ่งแสดงใหเห็นวาพื้นที่ขุดคนนี้ใชในกิจกรรม การผลิตเครื่องมือหินเปน
หลัก รวมไปถึงการกะเทาะซอมเครื่องมือหินอีกดวย นอกจากนี้ยังพบเศษกระดูกสัตวในบริเวณชั้น
ทับถมลาง ๆ คอนขางหนาแนนแสดงใหเห็นถึง การบริโภค และการทิ้งควบคูกันไปดวย
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ในชวงที่หินปูนบริเวณเพิงผาถลมลงมา
ประมาณ ระดับชั้นดินสมมติที่ 24 -27 ประมาณ 540 – 620 cm.dt. (แผนภูมิที่ 26) พบวาปริมาณ
ของเครื่องมือหิน กระดูกสัตวจะลดลงเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงการหยุดใชพื้นที่ดังกลาว
ชั่วคราว แตหลังจากนั้นปริมาณของเครื่องมือหินกลับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแสดงใหเห็นการกลับเขา
ใชพื้นที่ดังกลาวสําหรับผลิตเครื่องมือหินอีกครั้ง
ระยะที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ขุดคนที่ 1 นาจะเปนชั้นเดียวกับที่พบ
เศษภาชนะดินเผาแสดงถึงกิจกรรมการใชพื้นที่ที่แตกตางออกไป
3.2 พื้นที่ขุดคนที่ 3
หลักฐานที่พบในพื้นที่ขุดคนนี้จะคลายคลึงกับที่พบจากพื้นที่ขุดคนที่ 2
ซึ่งสวนใหญจะเปนโบราณวัตถุประเภทหินกระจายตัวอยางหนาแนน โดยลักษณะของการใชพื้นที่
จะเนนไปในการใชสําหรับผลิตเครื่องมือหินเปนหลัก มีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบคาอายุกับพื้นที่ขุดคนที่ 1 และ 2 พบวาในชวง
ไพลสซีนตอนปลาย (ประมาณ 22,350-12,160 ปมาแลว) หลักฐานทางโบราณคดีสวนใหญ เปน
โบราณวัตถุประเภทหินกระจายตัวอยางหนาแนน จะพบทั้งแกนหิน สะเก็ดหินที่ไมไดใชงาน แกน
หิน สะเก็ดหินที่มีรอยการใชงาน สะเก็ดหินที่เกิดจากการกะเทาะซอมและรวมไปถึงกอนหินกรวด
กระจายตัวปะปนกันอยู ซึ่งแสดงใหเห็นวาพื้นที่ขุดคนนี้ใชในกิจกรรม การผลิตเครื่องมือหินเปน
หลัก รวมไปถึงการกะเทาะซอมเครื่องมือหินอีกดวย
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เมื่ อ พิ จ ารณาจากรู ป กราฟที่ (แผนภู มิที่ 27) จะเห็ น ได อ ยา งชั ด เจนว า
ในชวงชั้นดินสมมติที่ 10- 12 (620 – 660 cm.dt.) พบวาปริมาณของเครื่องมือหิน กระดูกสัตวจะ
ลดลงเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เมื่อนําระดับดังกลาวไปเปรียบเทียบกับพื้นที่ขุดคนที่ 2 พบวาเปนชวงที่มี
การถลมของหินปูนบริเวณเพิงผาพอดี แสดงใหเห็นถึงการหยุดใชพื้นที่ดังกลาวชั่วคราว แตหลังจาก
นั้นปริมาณของเครื่องมือหินกลับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแสดงใหเห็นการกลับเขาใชพื้นที่ดังกลาว
สําหรับผลิตเครื่องมือหินอีกครั้ง
ระยะที่ 2 จากรูปที่ (แผนภูมิที่ 27) ในชวงเวลาประมาณ 9,800 ปมาแลว
ปริมาณของเครื่องมือแกนหิน เครื่องมือสะเก็ดหิน กระดูกสัตว จะลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว แต
ปริมาณของเศษภาชนะดินเผาจะเพิ่มสูงขึ้น แสดงถึงกิจกรรมการใชพื้นที่และเทคโนโลยีในการใช
เครื่องมือที่แตกตางออกไป ดวย

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Core
Flake
Animal b.
Sherd

33:720-740 cmdt.

30:660-680 cmdt.

27:600-620 cmdt.

24:540-560 cmdt.

21:490-500 cmdt.

12-14:400-420 cmdt.

6-9:350-380 cmdt.

S

Limestones

แผนภูมิที่ 26 กราฟความสัมพันธระหวางชั้นดินสมมติกับปริมาณของโบราณวัตถุตางๆ ของพื้นที่ขุดคนที่ 2

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Tl dating : 9,800 BP.

Core
FLAKE
Animal b.
Sherd

2:

S-

44
45 0 c
m
04: 46 dt .
48 0 c
0m
6: 50 0 dt .
52
0- cm
dt
8: 54
56 0 c .
0
10 - 58 mdt
.
:6
0 0 0 cm
12 - 62
dt
.
:6
0
40
cm
14 - 66
dt
.
:6
0
80
cm
16 - 70
dt
.
:7
0
18 2 0
cm
,1
9: 74 0 dt .
76
0- c m
80
d
0 c t.
m
dt
.

จํานวน (ชิ้น)

138

ระดับสมมติ

แผนภูมิที่ 27 กราฟความสัมพันธระหวางชั้นดินสมมติกับปริมาณของโบราณวัตถุตางๆ ของพื้นที่ขุดคนที่ 3

ทั้งนี้จากพืน้ ทีข่ ุดคนทั้ง 3 พื้นที่ขุดคนสามารถแสดงใหเห็นภาพรวมการ
ใชพื้นที่ในอดีตไดในแตละชวงเวลา ซึ่งบงบอกใหเห็นถึงกิจกรรมของมนุษยในอดีตที่เขามาใชพื้นที่
บริเวณเพิงผาแหงนี้ กลาวคือ ในพื้นที่ขดุ คนที่ 1 นั้นจะเปนพื้นทีส่ ําหรับใชในการอยูอาศัย ปรุง
อาหาร ผลิตเครื่องมือหิน ทิ้งขยะ และแหลงฝงศพ ในสวนของพื้นที่ขุดคนที่ 2 และ3 นั้นเปนบริเวณ
ที่ใชในการผลิตเครื่องมือหินเปนหลัก เนือ่ งจากจะพบหลักฐานแกนหินและสะเก็ดหินทั้งมีการใช
งานและไมมกี ารใชงานเปนจํานวนมาก หลากหลายขนาด และพบหลักฐานครบทุกขั้นตอนในการ
ผลิตเครื่องมือหินดวย
และจากการกําหนดอายุที่จากกระดูกสัตว และโครงกระดูกทั้ง 2 โครงที่
พบในพืน้ ที่ขดุ คนที่ 1 โดยวิธี AMS Dating พบวา จะอยูในชวงไพลสโตซีนตอนปลาย และการ
กําหนดอายุตวั อยางดินโดยวิธี TL Dating ในพื้นที่ขดุ คนที่ 3 พบวาชั้นที่เปนรอยตอระหวางการเริ่ม
พบเศษภาชนะดินเผา จัดใหอยูในสมัย โฮโลซีนตอนตน ดังนั้นจากการเปรียบเทียบโบราณวัตถุกบั
คาอายุที่ได และนําไปเชื่อมโยงกับผนังชัน้ ดินของการขุดคนทั้ง 3 พื้นที่ขุดคนสามารถเชื่อมโยงชั้น
ดินเขากับชัน้ วัฒนธรรมไดเบือ้ งตนเปน 2 ระยะหลัก ๆ ดังนี้ (ภาพที่ 50 )
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ระยะที่ 1 จัดอยูในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (22,350-12,160 ป
มาแลว) พบหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการตั้งถิ่นฐานแบบสังคมเก็บของปาลา
สัตว มีการใชเครื่องมือหินเปนหลัก พบหลักฐาน เชน เครื่องมือหิน และเศษกระดูกสัตวเปนจํานวน
มาก
ระยะที่ 2 จัดอยูในชวงสมัยโฮโลซีนตนถึงโฮโลซีนตอนปลาย (หลังจาก
ประมาณ 9,800 ปมาแลว) แตหลักฐานที่พบนั้นจะโดดเดนในชวงโฮโลซีนตนปลาย คือพบเศษ
ภาชนะดินเผากระจายตัวอยูท ั่วไป ในชวงนี้จะตรงกับชัน้ ดินชั้นที่ 1 และ 2 ของพื้นที่ขุดคนทั้ง 3
พื้นที่ ซึ่งเปนหลักฐานที่สามารถแสดงใหเห็นไดวาอยางนอยมีการเปลีย่ นแปลงลักษณะการใชพื้นที่
ในชวงนี้ไดวา เปนกิจกรรมของกลุมคนในวัฒนธรรมทีแ่ ตกตางจากชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย
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D
C
B
A

ชั้นธรรมชาติ

E

ชั้นธรรมชาติ

ชั้นกิจกรรมมนุษยชวงไพลสโตซีนตอนปลาย

¾N

A : Ams. Dating 18,760 BP.
B : Ams. Dating 22,180 BP.
C : Ams. Dating 13,840 BP.
ชั้นกิจกรรมมนุษยชวงโฮโลซีน
D : Ams. Dating 12,100 BP. E : TL Dating 9,800 BP.

ชั้นหินปูนถลม

ภาพที่ 51 การเชื่อมโยงความสัมพันธกิจกรรมของมนุษยในอดีต บริเวณผนังขุดคนดานทิศตะวันตก
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S

S

A

S

A

- Burial

แหลงที่อยูอาศัย

แหลงฝงศพ

?

เพิงผา
แหลงผลิต

-

ภูเขา
สัตวปา

การจัดหา (ลา,เก็บ)

การเตรียมอาหาร

Animal bones
Shell

-

Sherd
Beads

การบริโภค

แหลงทรัพยากร
ทิ้ง

ปลา, หอย
น้ําลาง

กรวดแมน้ํา

คัดเลือก

การนํามาผลิต

ภาพที่ 52 แผนผังความสัมพันธ กระบวนการกอตัวของแหลง
โบราณคดี ขั้นตอนการใชพื้นที่ หนาที่การใชงาน และ แหลงทรัพยากร

การผลิต

การใช

ขยะ
-

Utilize core
Utilize flake
Resharpening flake
Wasted core
Broken core
Wasted flake
Raw material
Hammer

การซอมแซม
การนํากลับไปใชใหม
S

A

S

A
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2.5 แหลงทรัพยากรหลักในอดีต
การศึกษาแหลงทรัพยากรในอดีตของมนุษยบริเวณเพิงผาถ้ําลอดนั้น จาก
การศึกษาขอมูลในบทที่ 3 และการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 ประกอบการพิจารณากับแผนผังในรูป
ที่ 52 นั้น พบวา แหลงทรัพยากรหลักในอดีตบริเวณรอบ ๆ เพิงผาถ้ําลอดนั้น จะมาจาก 2 แหลง
ใหญ คือ
บริเวณที่เปนภูเขา ในสวนนี้จะเปนแหลงทรัพยากรหลักที่ใชในการดํารง
ชีพในอดีตของมนุษย ซึ่งจะเปนทั้งแหลงสําหรับใชอยูอาศัย ไดแก ตัวเพิงผาถ้ําลอด และเปนแหลง
ทรัพยากรสําหรับ อาหาร ใชดํารงชีพ ซึ่งหลักฐานจากการขุดคน จะพบจํานวนของกระดูกสัตวเปน
จํานวนมาก สามารถจําแนกวิเคราะหเบื้องตน พบสัตวปา หลากหลายชนิด เชน สัตวตระกูลกวางปา
สัตวตระกูลวัว-ควาย รวมไปถึงสัตวปาอื่น ๆ เชน หมี ชะนี ลิง ตัวอน เปนตน แสดงใหเห็นวาใน
อดีตปาไมในอดีตคอนขางจะมีความหลากหลายทางนิเวศวิทยาคอนขางมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับสภาพ
ในปจจุบนั แลวพบวา ปริมาณและชนิดของสัตวปาลดจํานวนลงไปอยางมาก ซึ่งบางชนิดก็สูญพันธุ
ไปแลว
บริเวณลําน้ําลาง จัดเปนลําน้ําสายหลักทีไ่ หลผานบริเวณดังกลาว และ
นาจะเปนลําน้าํ หลักที่มนุษยในอดีตจะใชประโยชน ซึ่งอาจจะใชทั้งอุปโภค และบริโภค ดวย เมื่อ
เปรียบเทียบขอมูลหลักฐานจากการขุดคนแลวพบวา ทรัพยากรจากลําน้ําลาง ไดแก สัตวประเภท
ปลา หอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หอยกาบ นาจะเปนทรัพยากรหลักสําหรับมนุษยในอดีต ซึ่งในปจจุบนั
ในน้ําลางก็ยังคงพบหอยกาบชนิดเดียวกันกับที่พบในหลุมขุดคนดวย (วิเคราะหโดย คุณบวรศักดิ์
ตุมปสุวรรณ) (ภาพที่ 53)
หอยกาบน้ําลาง

หอยกาบจากหลุมขุดคน

ภาพที่ 53 เปรียบเทียบหอยกาบแมน้ําระหวางหอยจากน้ําลางในปจจุบัน กับหอยกาบจากหลุมขุดคน
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นอกจากนี้แลวแหลงทรัพยากรหลักอีกอยางหนึ่งของน้ําลางคือ กรวด
แมน้ํา จากการศึกษาพบวากรวดแมน้ําลางนาจะเปนแหลงทรัพยากรหลัก ที่มนุษยในอดีตนําไปเปน
วัตถุดิบสําหรับผลิตเครื่องมือหิน เพราะ เพิงผาถ้ําลอดในอดีต คอนขางจะอยูใ กลกับแมน้ําลาง ทําให
มีความสะดวกสบายตอการเลือกใช และขนยายกรวดแมน้ํานํามาผลิตเปนเครื่องมือหิน เปนผลทํา
ใหพบขนาดของเครื่องมือหิน มีขนาดคอนขางหลากหลาย ตั้งแตขนาดใหญมาก (มากกวา 30
เซนติเมตร) ไปจนถึงขนาดเล็ก ทั้งนี้เมื่อศึกษาลงไปในรายละเอียด โดยทําการเลือกศึกษาหาดกรวด
จํานวน 5 หาด ตามลําน้ําลาง พบวาชนิดหินและขนาดของหิน มีความใกลเคียงกับที่พบในหลุมขุด
คนมาก(ตารางที่ 23) และนาจะเปนสิ่งยืนยันไดวา เครื่องมือหินในอดีตนาจะทํามาจากกรวดของ
แมน้ําลางนั่นเอง
ตารางที่ 23 การวิเคราะหลักษณะของกรวดบริเวณลําน้ําลาง
ก. ชนิดหิน

ชนิดหิน

ข. ขนาดของหิน

ปริมาณ (%)
ขนาด (มิลลิเมตร)

หินทราย (Sandstone)
หินควอตไซต (Quartzite)
หินภูเขาไฟ (Volcanic rock)
หินอัคนีระดับลึก (Plutonic rock)
อื่น ๆ (Other)

42
28
10
6
4

Boulder (> 256)
Cobble (64 – 256)
Pebble (4 – 64 )
Granule (2 – 4)

ปริมาณ (%)
5
74
12
7

นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตอีกประการคือ ฤดูกาลในการเลือกทรัพยากร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หอยกาบ และเครื่องมือหิน นั้นพบวา จะตองเปนฤดูแลงเทานั้น เพราะจากการ
สังเกตลักษณะของน้ําลางทั้งสามฤดูในปจจุบัน พบวา ในฤดูฝน และฤดูหนาว ระดับของน้ําลางจะ
สูงมาก น้ําคอนขางขุน โดยเฉพาะในฤดูฝน จะสูงมาก และไหลคอนขางแรง ยากตอการเก็บกรวด
แมน้ํา แตในฤดูรอน กลับพบวาระดับของน้ําลางคอนขางจะลดต่ําลงมาก ทําใหปรากฏพบ หาด
กรวด กระจายตัวเปนหยอม ๆ สามารถลงไปเก็บนํามาใชไดอยางงายและสะดวกสบายดวย
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บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ

“การศึกษาธรณีวิทยาทางโบราณคดี : กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้าํ
ลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน” เปนการศึกษาวิจัยโดยใชองคความรูทางดานธรณีวิทยา
มาประยุกตใชวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดี โดยจะเนนศึกษาถึงกระบวนการกอตัวของแหลง
โบราณคดี และวิเคราะหถึงปจจัยเกี่ยวกับเลือกใชพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ รวมไปถึง
การเลือกใชทรัพยากรตาง ๆ ในพื้นที่ของมนุษย โดยจะทําการวิเคราะหทั้งขอมูลทีม่ าจากการขุดคน
และไมไดมาจากการขุดคน มาเชื่อมโยงเพือ่ หาความสัมพันธดังกลาว ในการศึกษาครั้งนี้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลจากการขุดคนทางโบราณคดีนั้น เปนขอมูลที่ทําการขุดคนโดยโครงการโบราณคดีบน
พื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ฯไดดําเนินการ
ขุดคน ณ บริเวณเพิงผาภายในศูนยอนุรักษสัตวปาถ้ําลอด บานถ้ําลอด ตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546
ดังที่ไดกลาวไวแลวประเด็นหลักของการวิจัยคือ
ศึกษาลักษณะธรรมชาติและ
กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดี และศึกษาความสัมพันธการเลือกใชพื้นที่ของมนุษยในแต
ละชวงเวลา โดยเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ทั้งขอมูลธรณีวิทยาและขอมูลโบราณคดีมาประกอบเพื่อตอบ
คําถามดังกลาว จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้

1. อายุสมัยของแหลงโบราณคดี
การกําหนดอายุสมัยของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดนั้น จะใชคาอายุที่ไดจากวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรอางอิงเปนหลัก โดยโครงการวิจัยโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ไดสงตัวอยางประเภท
ตาง ๆ จากบริเวณพื้นที่ขุดคนที่ 1 จํานวน 4 ตัวอยาง โดยวิธีการ AMS Dating (หองปฏิบัติการ Beta
ประเทศสหรัฐอเมริกา) ไดคาอายุดังนี้
1. 12100 ± 60 ปมาแลว (Beta-168223) (โครงกระดูกหมายเลข 1)
2. 13640 ±80 ปมาแลว (Beta-168224) (โครงกระดูกหมายเลข 2)
3. 22190 ± 160 ปมาแลว (Beta-17226) (เปลือกหอยจากชั้นดินสมมติที่ 28)
4. 16750 ± 70 ปมาแลว (Beta-17227) (เปลือกหอยจากชั้นดินสมมติที่ 21)
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นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางตะกอนบริเวณรอยตอเนื่องระหวางชั้นทับ
ถม จากพื้นที่ขุดคนที่ 2 และ 3 เพื่อทําการกําหนดอายุโดยวิธี TL Dating จํานวนทั้งสิ้น 6 ตัวอยาง
แตสามารถหาคาอายุไดเพียงตัวอยางเดียว จากตอเนื่องระหวางชั้นทับถมที่ 2 และ 3 จากพื้นที่ขุดคน
ที่ 3 กําหนดอายุไดประมาณ 9,800 ปมาแลว
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า อายุ ที่ ไ ด จ ากวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร กั บ ตารางอายุ ส มั ย ทาง
ธรณีวิทยาแลวนั้น ทําใหการแบงอายุสมัยแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดในเบื้องตนอยางกวางๆ 2
สมัย คือ สมัยไพลสโตซีนตอนปลายถึงโฮโลซีนตอนตน ทั้งนี้เมื่อทําการเชื่อมโยง ตําแหนงคาอายุ
ที่ไดจากพื้นที่ขุดคนที่ 1 และพื้นที่ขุดคนที่ 3 พบวามีความสอดคลองกันตามลําดับชั้นทับถม แสดง
ใหเห็นวาชั้นวัฒนธรรมโดยเฉพาะชั้นที่พบเครื่องมือหินเปนจํานวนมากนั้นมีอายุอยางนอย 10,000
ปมาแลว หรือประมาณไพลสโตซีนตอนปลาย

2. กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด
การศึกษากระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้าํ ลอดนั้นจะพิจารณา 2
สวน คือ กระบวนการกอตัวในแงการเกิดของพื้นที่ (พิจารณาจากลักษณะธรณีสัณฐานเปนหลัก)
และกระบวนการกอตัวเฉพาะแหลงพื้นทีข่ ุดคน (พิจารณาหลักฐานตาง ๆ จากการขุดคนทาง
โบราณคดี สามารถสรุปไดดังนี้
2.1 กระบวนการกอตัวลักษณะการเกิดของแหลง จากการศึกษาลักษณะธรณีวิทยา
และธรณีสัณฐานในบริเวณพืน้ ที่ศึกษาพบวา เพิงผาถ้ําลอดตั้งอยูใน ลักษณะพื้นที่คาสตรแบบ
หินปูน(หินปูนยุคเพอรเมียน) ทั้งนี้ในอดีตบริเวณดังกลาวนาจะมีลักษณะเปนโพรงหินปูนขนาด
ใหญ มีธารน้ําไหลผาน หลังจากนั้นนาจะเกิดกระบวนการแปรสัณฐานเกิดขึน้ เกิดแองยุบหินปูน
บริเวณดังกลาว ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวามีแนวรอยเลื่อนหลายแนวพาดผานในบริเวณดังกลาว
ลักษณะของแองยุบดังกลาวเปนแองยุบแบบเปด ทําใหปรากฏลักษณะเปนรูปเกือบวงกลม มีเพิงผา
และหนาผาปรากฏอยูทั่วไป นอกจากนี้ในสวนบริเวณแองยุบที่เปดออกนั้น มีน้ําลางไหลผาน ซึ่งใน
อดีตนาจะมีทศิ ทางการไหลของลําน้ําอยูใกลเพิงผามากกวาปจจุบัน โดยพิจาณาจากตะกอนลาน
ตะพักลําน้ําลางในบริเวณดังกลาว
เมื่อพิจารณาถึงทําเลแหลงทีต่ ั้งพบวา ลักษณะของเพิงผาจะอยูบริเวณขอบของหลุม
ยุบ และคอนขางจะเปนพื้นทีอ่ ยูสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพืน้ ทีข่ างเคียง จากตําแหนงดังกลาว ทิศทางของ
มุมมองออกไปจากเพิงผานัน้ สามารถมองเห็นไดรอบทิศอีกดวย รวมไปถึงชะงอนของเพิงผายัง
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สามารถปองกันฝน และแดดไดเปนอยางดี คอนจางจะมีความเหมาะสมสําหรับการตั้งถิ่นฐานเปน
อยางดี
นอกจากนีแ้ ลวจากลักษณะทางดานธรณีวิทยาและธรณีสณ
ั ฐานทีไ่ ดทําการศึกษาไวแลว
พบวา แมน้ําลางซึ่งไหลผานบริเวณเพิงผาทางดานทิศตะวันออกนั้น การไหลของน้ําลางพบวาจะ
ไหลตามรอยเลื่อนที่เปนรอยเลื่อนหลักของพื้นที่ ซึ่งรอยเลื่อนดังกลาวพบวาจะมีแนวพาดผานเปน
แนวยาวผานหลากหลายชนิดหิน
แมน้ําลางซึ่งไหลตามรอยเลื่อนดังกลาวก็จะเปนแหลงสะสม
ตะกอนตาง ๆ จากหลากหลายพืน้ ที่ไปดวย ทําใหปรากฏพบกรวดแมน้ําหลากหลายขนาด
หลากหลายชนิดหิน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงขนาดและชนิดหินแลวพบวา สามารถนํามาผลิตเปน
เครื่องมือหินไดเปนอยางดีดว ย ดังนั้นน้ําลางจึงนาจะเปนแหลงทรัพยากรหลักแหงหนึ่งดวย ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาในเชิงนิเวศวิทยาบริเวณรอบ ๆ พื้นที่แลว พบวาความแตกตางของสองชนิดหินระหวาง
สองฝงน้ําลาง เปนผลทําใหลักษณะของพืชพรรณที่เกิดขึ้นก็มีความแตกตางกันดวย กลาวคือ
บริเวณทางดานทิศตะวันตกของน้ําลางซึ่งเปนพวกหินปูนจะเปนปาจําพวกปาเบญจพรรณและปา
ดิบชื้นเปนหลัก สวนบริเวณทางดานทิศตะวันออกของน้าํ ลางซึ่งเปนหินพวกหินโคลน หินทราย จะ
เปนปาพวกปาไผและปาดิบแลงเปนหลัก จะเห็นไดวา ความแตกตางดังกลาวทําใหพื้นที่ดังกลาวมี
ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น รวมไปถึงทรัพยากรตาง ๆ จากปาก็มากยิ่งขึน้ ดวย
2.2 กระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีบริเวณพื้นทีข่ ุดคน จากขอมูลหลักฐาน
ที่ไดจากการขุดคนจากทั้ง 3 พื้นที่ขุดคน พบวาลําดับชั้นทับถมคอนขางจะมีความนาสนใจ กลาวคือ
ชั้นทับถมจะมีทั้งชั้นทับที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษยแทรกสลับกันไปภายในพืน้ ทีท่ ับถมเดียวกัน
รวมถึงชั้นทับถมบางชั้น เชน ชั้นกรวดแมน้ําที่พบเครื่องมือหิน ซึ่งถามองอยางผิวเผินจะเหมือนเปน
การเกิดโดยธรรมชาติแตแทที่จริงแลวเปนชั้นที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เปนตน สามารถสรุป
ภาพรวมกระบวนการกอตัวของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดไดดังนี้
ชั้นทับถมแรกเปนชั้นทับถมทางธรรมชาติ
เปนชัน้ ดินเหนียวปนแลงไมพบ
กิจกรรมของมนุษย
ชั้นทับถมตอมาเปนแนวของกรวดแมน้ํา ซึ่งพบเฉพาะพืน้ ที่ขุดคนที่ 1 ลักษณะ
ของการทับถมของชั้นกรวดมีการคัดขนาดคอนขางดี
จัดเปนลักษณะของทางน้ําเกาที่ไหลผาน
บริเวณดังกลาวในอดีต ซึ่งนาจะเปนลักษณะของทางน้ําที่ไหลเขาโพรงถ้ําในอดีต
ชั้นทับถมตอมาเปนชัน้ ทับถมที่เปนกิจกรรมของมนุษยในอดีต เปนชั้นทับถมที่
คอนขางหนา โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญและพบปริมาณคอนขางมากคือ หินกะเทาะ
กระดูกสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือหินกะเทาะซึ่งจะพบเปนปริมาณมากทั้ง 3 พื้นที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพืน้ ที่ขดุ คนที่สองจะพบเปนชั้นหนาคลายกับการทับถมที่เกิดโดยธรรมชาติ (โดยน้ํา) เพราะ
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ทุกชิ้นเปนหินกรวดแมน้ํา แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวพบวา ลักษณะของกรวดรอยละ 80
แตกหักจากการกะเทาะ มีการคัดขนาดไมมี พบขนาดเล็ก ๆ ไปจนถึงขนาดใหญมาก จึงไมนาจะ
เปนไปไดที่เกิดจากธรรมชาติโดยน้ํา นอกจากนีแ้ ลวภายในชัน้ กิจกรรมของมนุษยชั้นหนานี้ยังพบ
ชั้นทับถมโดยธรรมชาติแทรกอยูในชั้นดังกลาว ซึ่งสามารถแยกชั้นดังกลาวไดอยางชัดเจน คือ ชัน้
ถลมของเพิงผาหินปูน โดยจะพบกอนแตกหักของหินปูนทับถมเปนแนวเอียงเทอยางชัดเจน ใน
บริเวณพืน้ ที่ขดุ คนที่ 1 และ 2 แตก็พบวามนุษยยังคงใชพนื้ ดังกลาวอยางตอเนื่องจะเห็นไดจากพื้นที่
ขุดคนที่ 3 ยังคงปรากฏชั้นหินกะเทาะอยางตอเนื่องแตก็มีปริมาณลดลงบาง และเพิม่ ปริมาณมากขึ้น
หลังจากหมดชั้นหินปูนถลม ทั้งนี้ในพื้นที่ขุดคนที่ 1 หลังจากผานชั้นหินปูนถลมพบวา ยังคงพบชั้น
ของเครื่องมือหิน แตก็พบวามีการเปลี่ยนแปลงพื้นทีใ่ ชงานโดยพบโครงกระดูกมนุษย จํานวน 2
โครง ซึ่งมีทาทางการฝงที่แตกตางกัน
ชั้นทับถมตอมาเปนชั้นทับถมที่มีลักษณะรอยตอเนื่องของชั้นดินที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนในพืน้ ที่ขุดคนที่ 2 และ 3 ลักษณะของชั้นตะกอนมีความแตกตางจากชั้นทับถมดานลางอยาง
ชัดเจน ภายในชั้นทับถมนีพ้ บหลักฐานทางโบราณคดีทแี่ สดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การใชเครื่องไมเครื่องมือโดยจะพบ เริ่มปรากฏพบเศษภาชนะดินเผา ลูกปดดินเผา เครื่องมือเหล็ก
เปนตน แตเปนที่นาสังเกตวา ลักษณะของโบราณวัตถุดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งเศษภาชนะดินเผามี
ขนาดเปนชิน้ เล็ก ๆ มีขอบคอนขางกลมมน และเมื่อพิจาณาประกอบกับชั้นตะกอนที่มีการทับถมอัด
ตัวกันไมแนน มีความพรุนคอนขางสูง แสดงใหเห็นวา โบราณวัตถุนาจะถูกพัดพาจากที่อื่นมาทับ
ถมบริเวณดังกลาว
ชั้นทับถมตอมาเปนชั้นทับถมบนสุด เปนดินธรรมชาติชั้นบาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน

3. การใชพื้นที่ในอดีต
จากการวิเคราะห คาอายุของแหลงโบราณคดี และกระบวนการกอตัวของแหลง
โบราณคดีขางตน สามารถแยกชั้นวัฒนธรรมตาง ๆ ได และสรุปการใชพื้นที่ในอดีตภายในบริเวณ
ดังกลาวไดดังตอไปนี้
3.1 พื้นที่ขุดคนที่ 1 ผลการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆ ของ
พื้นที่ขุดคนที่ 1 สามารถแบงกิจกรรมการใชพื้นที่ของมนุษยในอดีตของบริเวณพื้นทีน่ ี้ ออกไดเปน
อยางนอย 2 ระยะ ดังนี้

148

ระยะที่ 1 การใชพื้นที่ในชวงนี้จัดอยูในสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย พบวา
เริ่มมีการใชพนื้ ที่ตั้งแตชั้นทับถมตอจากชัน้ กรวดธรรมชาติเรื่อยมาจนถึงชั้นดินธรรมชาติที่
3
หลักฐานที่พบในชวงนี้ประกอบดวย หินกะเทาะประเภท แกนหินและสะเก็ดหิน พบทั้งที่ใชงาน
และไมใชงาน หินกรวด กระดูกสัตว เปลือกหอย และโครงกระดูกมนุษย 2 โครงที่พบในชั้นดิน
ธรรมชาติที่ 3
ผลการวิเคราะหหินกะเทาะ กระดูกสัตวและเปลือกหอย ทําใหทราบวา
กิจกรรมของพืน้ ที่ขุดคนที่ 1 ในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย (ประมาณ 22,000 – 12,000 ป
มาแลว) เปนการใชพื้นที่เพือ่ เปนที่อยูอาศัยแบบชัว่ คราว แตอาจจะเขามาอาศัยเปนชวงระยะเวลา
สั้นๆ แตบอยครั้ง เนื่องจากปริมาณของหลักฐานที่พบมีจํานวนมาก มีการประกอบอาหารโดยการ
สับกระดูกสัตวออกเปนชิน้ เล็กๆ และทําใหสุกกอนทีจ่ ะนํามาบริโภค อาหารของมนุษยในชวงนี้จะ
เปนกินสัตวทงั้ ขนาดใหญ-เล็ก และมีการเก็บเอาหอยจากลําน้ํามาบริโภคอีกดวย นอกจากจะใชเปน
ที่อยูอาศัยแลวยังมีการผลิตและซอมเครื่องมือหินอีกดวย ในชวงปลายของสมัยนีก้ ิจกรรมการใช
พื้นที่มีความหลากหลายมากขึ้นคือ นอกจากเปนที่อยูอาศัย ประกอบอาหาร ผลิตและซอมเครื่องมือ
หินแลว ยังมีการใชพื้นที่สําหรับฝงศพอีกอยางนอย 2 ครั้งดวยกัน คือ ฝงในทานอนงอเขาและนอน
หงายเหยียดยาว แตขณะนีย้ ังไมอาจจะยืนยันไดวาโครงกระดูกทั้งสองมีความสัมพันธกันและเปน
คนจากวัฒนธรรมเดียวกันหรือไม
ระยะที่ 2 การใชพื้นที่ในชวงนี้ตรงกับสมัยโฮโลซีนตอนตนถึงโฮโล
ซีนตอนปลาย (ประมาณ 98,00 – ปจจุบัน) แตหลักฐานที่พบนั้นเดนชัดมาก คือ เศษภาชนะดินเผา
ซึ่งนาจะจัดอยูใ นสมัยโฮโลซีนตอนกลางถึงโฮโลซีนตอนปลายแลว นอกจากนี้ยังพบหลักฐานอืน่ ๆ
ดวยที่พบประกอบดวย เชน ลูกปด เครื่องมือเหล็ก หินเจาะรู เปนตน การใชพื้นทีใ่ นชวงนี้อาจจะไม
สามารถแยกระยะสมัยไดชัดเจนมากนักเนือ่ งจากชั้นทับถมดังกลาวเปนชั้นทับถมที่ถูกรบกวน ทํา
ใหพบหลักฐานปะปนกันหลายสมัย แตอยางนอยก็แสดงใหเห็นถึงการใชเทคโนโลยีที่แตกตางไป
จากสมัยไพลสโตซีนตอนปลายแลว
2.2 พื้นที่ขุดคนที่ 2
การใชพื้นทีใ่ นบริเวณนี้สามารถทราบไดเพียงเบื้องตนเทานั้น เนื่องจาก
การวิเคราะหหลักฐานไมครบทุกประเภท สามารถแบงการใชพื้นที่ออกเปน 2 ชวงดังนี้
ระยะที่ 1 การใชพื้นที่ในชวงนี้จดั อยูใ นสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย พบ
เปนชั้นหนา หลักฐานที่พบประกอบดวย หินกะเทาะ แกนหินที่ไมใชงาน สะเก็ดหินใชงานและไม
ใชงาน หินกรวด กระดูกสัตว เปลือกหอย แตปริมาณของกระดูกสัตวและเปลือกหอยมีไมมาก
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เหมือนกับพื้นที่ขุดคนที่ 1 จึงอาจจะเปนไปไดวาการใชพื้นที่ในชวงนี้เปนการใชพื้นที่ในการผลิต
เครื่องมือหินกะเทาะเปนหลัก เนื่องจากพบเครื่องมือหินกะเทาะ แกนหินที่ไมใชงาน สะเก็ดหินใช
งานและไมใชงาน หินกรวด กระจายตัวอยางหนาแนน และอาจจะเปนที่ทิ้งขยะที่เหลือจากการ
บริโภค เนื่องจากพบกระดูกสัตว เปลือกหอยกระจายตัวไมมากนัก นอกจากนีภ้ ายในชวงเวลา
ดังกลาวพบวาเกิดหินถลมลงมาดวย เปนผลทําใหมนุษยกิจกรรมของมนุษยหยุดลงชั่วคราว จะเห็น
ไดจากปริมาณโบราณวัตถุคอ นขางลดลงอยางชัดเจน
ระยะที่ 2 การใชพื้นที่ในชวงนี้จัดอยูในสมัยโฮโลซีนตอนตนถึงตอน
ปลาย พบหลักฐานที่พบประกอบดวย เศษภาชนะดินเผาแบบเนื้อดิน หินกรวดเจาะรู ขวานหินขัด
ลูกปดดินเผา เปนตน แตจากการพบลักษณะของเศษภาชนะดินเผาดังที่ไดกลาวไวแลว รวมถึงพบ
ปะปนกับหลักฐานตาง ๆ ชั้นทับถมดังกลาวนาจะเปนชัน้ ทับถมรบกวน จากหลาย ๆ สมัยปะปนกัน
และสอดคลองกับพื้นที่ขุดคนที่ 1
2.3 พื้นที่ขุดคนที่ 3
ผลการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีประเภทตางๆ ของพื้นที่ขุดคนที่
3 สามารถแบงกิจกรรมการใชพื้นที่ของมนุษยในอดีตของบริเวณพืน้ ที่นี้ ออกไดเปนอยางนอย 2
ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 การใชพื้นที่ในชวงนี้จดั อยูใ นสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย พบ
หลักฐานที่พบประกอบดวย กะเทาะ แกนหินที่ไมใชงาน สะเก็ดหินใชงานและไมใชงาน หินกรวด
กระดูกสัตว แตปริมาณของกระดูกสัตวที่พบมีจํานวนนอยมาก จึงอาจจะเปนไปไดวาการใชพนื้ ที่
ในชวงนี้เปนการใชพื้นที่ในการผลิตเครื่องมือหินกะเทาะเปนหลัก
เนื่องจากพบเครื่องมือหิน
กะเทาะ แกนหินที่ไมใชงาน สะเก็ดหินใชงานและไมใชงาน หินกรวด กระจายตัวอยางหนาแนน
และอาจจะเปนที่ทิ้งขยะทีเ่ หลือจากการบริโภคเชนเดียวกับพื้นที่ขุดคนที่ 2 เนื่องจากพบกระดูกสัตว
กระจายตัวอยูน อย
ชวงที่ 2 การใชพื้นที่ในชวงนี้จัดอยูในสมัยโฮโลซีนตอนตน ถึงตอนปลาย
เปนชั้นที่เหมือนกับชั้นทับถมชวงที่ 2 ของพื้นที่ขุดคนที่ 2
จากขอมูลหลักฐานทั้ง 3 พืน้ ที่ขุดคน การใชพื้นที่บริเวณแหลงโบราณคดี
เพิงผาถ้ําลอดของมนุษยในอดีต กิจกรรมของมนุษยที่เดนชัดนาจะอยูใ น ชวงสมัยไพลสโตซีนตอน
ปลาย (ประมาณ 22,000-12,000 ปมาแลว) มนุษยทเี่ ขามาใชพื้นที่บริเวณแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ํา
ลอดนี้ มีการแบงพื้นที่สําหรับประกอบกิจกรรมในชวงเวลาดังกลาวเปน 2 สวน คือดานในติดกับ
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เพิงผาจะใชเปนที่อยูอาศัยและบริเวณที่ลาดเอียงดานหนาเพิงผา โดยจะใชเปนพื้นที่สําหรับผลิต
เครื่องมือหินและกะเทาะซอมแซมเครื่องมือหิน
กระดูกสัตวที่พบนั้นนาจะเปนการลาสัตวที่อยู
ใกลๆ กับแหลงโบราณคดีมาเปนอาหาร เนื่องจากพบกระดูกหลายสวนปะปนกัน สัตวสวนใหญที่
พบเปนจําพวกกวาง วัว ควาย นอกจากลาสัตวแลวยังมีการจับสัตวน้ํามาบริโภคดวยเชนกัน มีการ
ผลิตเครื่องมือหินโดยนําเอาวัตถุดิบมาจากแหลงน้ําที่อยูใ กลเคียง นอกจากนี้ในบางชวงของสมัยนี้
พื้นที่บริเวณทีต่ ิดกับผนังเพิงผานั้นไดเปลี่ยนเปนพืน้ ที่สําหรับใชในการฝงศพ สวนในสมัยโฮโล
ซีนตอนตนถึงตอนปลาย ( หลังจากประมาณ 9,800 ปมาแลว) พบหลักฐานที่ใชแยกชวงสมัยไมคอย
จะชัดเจน เนือ่ งจากเปนชัน้ ทับถมที่ถูกรบกวน ซึ่งจะพบหลักฐานหลาย ๆ สมัยปะปนกันอยูในชัน้
ทับถมเดียวกัน แตทั้งนี้หลักฐานทางโบราณคดีที่โดดเดนที่พบในชวงนี้ คือเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน
ลูกปดดินเผา เปนตน แสดงใหเห็นวามีการใชพื้นทีแ่ ละเทคโนโลยีเครื่องไมเครื่องมือของมนุษยที่
แตกตางไปจากในชวงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายแลว

3. ปญหาและขอเสนอแนะ
3.1 ปญหาจากการขุดคนทางโบราณคดี
ทั้งนี้ในการขุดคนทางโบราณคดีโดย โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง
ดังกลาว ระยะเวลาในการขุดคนลวงเลยเขาไปอยูในฤดูฝน เนื่องจากการพบปริมาณวัตถุเปนจํานวน
มาก และฤดูฝนในพืน้ ที่ดังกลาวจะมีสภาพฝนตกตลอดวัน เปนผลทําใหยากตอการขุดคน และเก็บ
ขอมูล เปนผลทําใหการเก็บขอมูลโดยเฉพาะเครื่องมือหินในหลุมขุดคนที่ 2 บางชั้นดินสมมติ ไดมี
การเก็บรวมหลาย ๆ ชั้นดินสมมติตามชั้นทับถมตามวัฒนธรรม ดังนั้นในการวิเคราะหเครื่องมือหิน
อาจจะไมไดรายละเอียดในแตละชั้นดินสมมติมากนัก
3.2 ปญหาในการเลือกสุมวิเคราะหตัวอยาง
เนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนทั้ง 3 พื้นที่มีปริมาณ
สูงมาก ทําใหในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชวิธกี ารสุมเลือกตัวอยางนํามาวิเคราะห เพื่อเปนตัวแทนของ
แหลงโบราณคดี เพื่อที่จะไดผลการวิเคราะหเบื้องตนเกีย่ วกับความแตกตางตาง ๆ ในแตละชั้นทับ
ถม ซึ่งในการสุมเลือกตัวอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตัวอยางหินกะเทาะนั้น คิดเปนประมาณ รอยละ
20 ของทั้งพื้นที่ขุดคนเทานัน้ ซึ่งขอมูลที่ไดอาจจะไมครอบคลุมในรายละเอียดทั้งหมดได รวมไปถึง
ในการวิเคราะห ยังเปนการวิเคราะหเบื้องตน เพื่อใหไดมาซึ่งตัวเลขเชิงปริมาณเพื่อนํามาพิจารณาถึง
การเปลี่ยนแปลงเบื้องในแตละชั้นทับถม
ซึ่งนาจะเปนแนวทางใหผูเขามาศึกษาตอไปไดใช
ประโยชนวาชัน้ ทับถมใดนาสนใจสําหรับศึกษาในรายเอียด
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ทั้งนี้ทางโครงการวิจยั โบราณคดีบนพืน้ ทีส่ ูง ในอําเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอน กําลังทําการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีในรายละเอียดทั้งหมด จากทัง้ 3 พื้นที่ขุด
คนตอไประหวางเดือนมีนาคม 46 – กุมภาพันธ 49
3.2 ปญหาเรื่องการกําหนดอายุดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
เนื่องจากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด มีผลการกําหนดอายุดวยวิธี AMS
Dating เพียง 4 คาจากตัวอยางในพื้นที่ขุดคนที่ 1 และ TL Dating เพียง 1 คา จากพื้นที่ขุดคนที่ 3
และคาอายุที่ไดโดยเฉพาะคา AMS Dating จากเปลือกหอย ที่ชั้นทับถมดานบนมีอายุมากกวาชั้นทับ
ถมดานลาง ผลดังกลาวอาจจะเกิดจากการผิดพลาดไดจากหลายประการ แตพื้นที่ขุดคนขุดคนใน
พื้นที่หินปูน ผลกระทบจากการปนเปอนของ คารบอเนต คอนขางจะมีผลกระทบอยางมากตอการ
กําหนดอายุดวยวิธีคารบอน รวมไปถึงคา TL Dating จากชั้นตะกอน ซึ่งการกําหนดอายุจะตองมี
ความระมัดระวังเนื่องจากผลกระทบของแสงมีผลตอคาอายุอยางมาก เปนผลทําใหคายุเกิดผิดพลาด
ได แต ทั้ ง นี้ ค า อายุ ที่ ไ ด ทั้ ง หมดเป น ค า อายุ เ บื้ อ งต น ที่ ยื น ยั น โดยหลั ก ฐานจากหลุ ม ขุ ด ค น และ
หองปฏิบัติการที่คอนขางจะนาเชื่อถือได ประกอบกับคาอายุที่ไดดังกลาวคอนขางจะสอดคลองกัน
ทั้งหมด กลาวคือ คาอายุอยูในระยะเวลาเดียวกันไมมีคาที่แตกตางออกมาอยางชัดเจนเลย ดังนั้นคา
อายุดังกลาวนาจะเชื่อถือไดโดยภาพรวมวาอยางนอยแหลงโบราณคดีดังกลาวเปนกิจกรรมของ
มนุ ษ ย อ ย า งน อ ยตั้ ง แต ส มั ย ไพลสโตซี น ตอนปลายมาแล ว ทั้ ง นี้ ใ นอนาคตทางโครงการวิ จั ย
โบราณคดีบนพื้นที่สูง จะสงตัวอยางเพื่อยืนยันคาอายุดังกลาวอีกครั้ง รวมไปถึงผูวิจัยมีความสนใจ
ที่จะใชการกําหนดอายุโดยใชเทคนิควิธีใหมเขามาศึกษาเปรียบเทียบในอนาคต เชน ESR Dating,
OSL Dating เปนตน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของคาอายุของแหลงโบราณคดีอีกครั้งในอนาคต
รวมไปถึงทางโครงการวิจัยโบราณคดีบนพื้นที่สูง ฯ เองก็จะสงตัวอยางดินและถาน ไปทําการ
กําหนดอายุเพิ่มเติมดวยในอนาคต ซึ่งคาอายุที่ไดนาจะเปนขอมูลที่สําคัญที่ใชในการเปรียบเทียบ
และทําใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นดวย

152

บรรณานุกรม
กรมแผนที่ทหาร. “ดอยผักกูด”. ระวาง 4648 II พิมพครั้งที่ 1- RTSD.แผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด L
7017. 2535. มาตราสวน 1:50,000.
กรมศิลปากร.รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีถ้ําบานแมลาง ถ้ําบานน้ําริน 1-2 ถ้ําบานปางคาม
หุบเขาบานไร และถ้ําบานจะโบ. เชียงใหม: โครงการโบราณคดีภาคเหนือ,2529.
กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย.“แนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมถ้ําผีแมนในเขตอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน.”สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2542.
ชัยพร ศิริพรไพบูลย. “ธรณีทัศนและระบบถ้ําในอําเภอปางมะผา.” ใน เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ ทรัพยากรถ้ํา. โรงแรมรอยัล กรุงเทพฯ 4-5 สิงหาคม 2542.
เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน. “การศึกษาตําแหนงที่ตั้งแหลงโบราณคดีประเภท “ถ้ําผีแมน” สมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย ในบริเวณลุมน้าํ ของและลาง อําเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอน.” การศึกษาเฉพาะบุคคลระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2541.
ทิวา ศุภจรรยา. “ธรณีสัณฐานกับการตั้งถิน่ ฐานในประเทศไทย.” ใน การประชุมสมาคมภูมิศาสตร
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 6 . ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2538.
บริษัทจีออกราฟค ดีไซน.โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาและอนุรักษถ้ํา กิ่งอําเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอน. ม.ป.ท.,2538.
ปรีชา กาญจนาคม. แนวทางการศึกษา โบราณคดี, นครปฐม:โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร,2538.
ปญญา จารุศิริและคณะ.ธรณีวิทยากายภาพ. ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2546.
ผองศรี วนาสินและ ทิวา ศุภจรรยา. เมืองโบราณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย:
การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ. งานวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,ลําดับ
ที่ 1. กรุงเทพ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2524.
พัชรี สาริกบุตร.เทคโนโลยีสมัยโบราณ.ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2523.

153

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.การศึกษาเพื่อจัดทําแผนการจัดการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติบริเวณถ้ําน้ําลอด จังหวัดแมฮองสอน.กรุงเทพฯ: สํานักงานนโยบายและสิ่งแวดลอม,2538.
รัศมี ชูทรงเดช.รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกอนประวัติศาสตรกับ
สิ่งแวดลอม ในบริเวณลมแมน้ําแควนอยตอนลาง. ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2534
__________.รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ โครงการการสํารวจและจัดระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับถ้ํา
จังหวัดแมฮองสอน ดานโบราณคดี.เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2543
รัศมี ชูทรงเดช นาฏสุดา ภูมจิ ํานงค และสุภาพร นาคบัลลังก.รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 ของ
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผาจังหวัดแมอองสอน.เสนอตอ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,2544
__________. รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 ของโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมอองสอน. เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2545.
รัศมี ชูทรงเดช นาฏสุดา ภูมิจํานงค และสุภาพร นาคบัลลังก.รายงานฉบับสมบูรณของโครงการ
โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผาจังหวัดแมอองสอน.เสนอตอสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย,2546.
วีรศักดิ์ แคลวคําพุฒ. “โบราณคดีที่เพิงผาถ้าํ ลอด: วิถีชีวิตของคนสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย-โฮโล
ซีนตอนปลาย” ใน คน วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมโบราณบนพื้นที่สูงในอําเภอปาง
มะผา จังหวัดแมฮองสอน. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโครงการ
โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน, มหาวิทยาลัยศิลปากร,
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ 2546.
สิทธิพงศ ดิลกวณิช.รายงานการวิจยั ขั้นสมบูรณของโครงการสํารวจและจัดระบบฐานขอมูลถ้ํา
จังหวัดแมฮองสอน. เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2544
สุรินทร ภูขจร.รายงานเบื้องตนการขุดคนที่ถ้ําหมอเขียว จังหวัดกระบี่ ถ้ําซาไก จังหวัดตรังและ
การศึกษาชาติพันธุวิทยาทางโบราณคดี ชนกลุมนอยเผาซาไก จังหวัดตรัง เลมที่ 1.
กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2534
__________.รายงานขั้นสรุปการขุดคนที่ถ้ําหมอเขียว จังหวัดกระบี่ ถ้ําซาไก จังหวัดตรังและ
การศึกษาชาติพันธุวิทยาทางโบราณคดี ชนกลุมนอยเผาซาไก จังหวัดตรัง เลมที่ 2.
กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ. ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากหวงอวกาศ, กรุงเทพ ฯ: ดาน
สุทธาการพิมพ,2538.

154

เอิบ เขียวรืน่ รมย. การสํารวจดิน เลมที่ 2 เทคนิคในการสํารวจและจําแนกดิน.ภาควิชาปฐพีวิทยา.
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2527.
Anderson, D. Lang Rongrien Rockshelter: A Pleistocene, Early Holocene Archaeological Site
from Krabi, Southwestern Thailand. University Museum Monograph 71.
Philadelphia: The University Museum,1990.
Butzer, K W. Archaeology as human ecology. New York:Cambridge University Press,1982.
Choowong,M. “The Geomorphology and assessment of inducators of sea-level changes to study
coastal evolution from the Gulf of Thailand”. In The International Symposium on
Geology of Thailand, 26-31 August 2002, Bangkok,Thailand ,2002a.
Fagan,B.M. People of The Earth (An Introduction to World Prehistoric).Canada:Little,Brown and
Co.1983.
Grave, P. “The Shift to Commodity: A Study of Ceramic Production and Upland-Lowland
Interaction in Northwestern Thailand 100-1650 AD.” Unpublished Ph.D Thesis,
Prehistoric and Historic Archaeology and The NWG Macintosh Centre for
Quaternary Dating, University of Sydney, Australia.1996.
Gorman, C.F. “Excavation at Spirit Cave, North Thailand: some interim interpretations”. Asian
Perspective no.13 (1970) :79-107.
Gorman,C.F. A priori models and Thai prehistory: a reconsideration of the beginning of
agriculture in Southeast Asia. In Reed, C. editor, Origin of Agriculture, Mouton: The
Hague, 1977.
Joukowsky, M. A Complete Manual of Field Archaeology. New Jersey : Prentice – Hall,1980
Kierman, K. et al. Prehistoric Occupation and Burial Sites in the Mountains of the Nam Khong
Area, Mae Hong Son Province, Northwestern Thailand. Australian Archaeology 27
(1988) :24-44.
Maloney, B. Late Holocene climatic change in Southeast Asia: the Palynological evidence and its
implications for archaeology. World Archaeology 24 (1992) :25-34.
Nutalaya, P. and Rau J.J. Bangkok:The Sinking Metropolis. Episodes. 4 (1981) :3-8.
Penny, D. Paleoenvironmental analysis of the Sakon Nakhon basin, northeast Thailand:
palynological perspectives on climate change and human occupation. Bulletin of
Indo-Pacific Prehistory Association 18. 2 (1996) :139-148.

155

Rapp G. and Gifford J.A. Archaeological Geology.Yale University Press,1985.
Rapp G. and Hill L.C. Geo-archaeology. Yale University Press,1998.
Renfrew, C. and Bahn, P. Archaeology : Theories, Methods and Practice.New York : Thames and
Hudson Ltd,1991.
Sharer, J.R. and Ashmore, W. Foundamentals of Archaelogy. Menlo Park, California : The
Benjamin Cummings,1979.
Schiffer, M.B. Archaeological Context and Systematic Context. American Antiquity. 37 (1972) :
156-165.
Schiffer ,M.B. Behavioral Archaeology. New York: Academic Press,1976.
___________. Formation Process of the Archaeological Record. University of New Mexico
Press.1987.
Shoocongdej, R. “Forager Mobility Organization in Seasonal Tropical Enviornments: A View
From Lang Kamnan Cave, Western Thailand.” Ph. D. Dissertation, Department of
Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor. UMI: Ann Arbor,1996
___________. Forager mobility organization in seasonal tropical environment, weatern Thailand,
World Archaeology. 1(2000) :14-40.
Sinsakul, S., Sonsuk, M. and Hasting, P.J. “Holocene evolution of the Lower Central Plain of
Thailand.” In The Symposium on Geology of Thailand, 26-31 August 2002,
Bangkok Thailand. 2002:201-2906.
Sinsakul, S. Review Paper:Evidence of Quarternary sea level changes in the coastal areas of
Thailand: a review. Jour. of SE Asian Earth Sciences. 7(1992):23-37.
Somboon, J.R.P. and Thiramonkol, N. Holocene highstand shoreline of the chao Phraya Delta,
Thailand. Jour. of SE Asian Earth Sciences. 7(1992) :53-60.
Spies, J. “Open lithic sites in northwestern Thailand: a preliminary report.” In The Conference
on People, Culture, and Paleoenvironment in Highland Pang Mapha, Mae Hong Son
Province. 20-21 February, 2002. Silpakorn Unversity, Bangkok.2002a.
Supajanya, T. “Tentative correlation of old shorelines around the Gulf of Thailand.” In First
Symposium on Geomorphology and Quaternary Geology of Thailand,
Bangkok,Thailand. 1983: 96-105.
Thornbury W.D. Principle of Geomorphology, 2nd.New York :John Wiley & Sons,1969.

164

ประวัติการศึกษา
ชื่อ
นายชวลิต ขาวเขียว
พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีวิทยา)
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน
พ.ศ.2543 เขาศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

